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جالل الدين الرومي... صراع الوَرثة
مع اإلعالن عن التحضير لفيلم أميركي يروي سيرة جالل الدين الرومي، انطلق سباٌق 

محموٌم بين تركيا وإيران وأفغانستان للظفر بإرث الشاعر الصوفي. ]24ـ25[

صنعاء ــ العربي الجديد

وقــع  علــى  اليمــن  إلــى  امليدانــي  التصعيــد  عــاد 
الجمود، الذي يلف العملية السياســية، مع تعليق 
مشــاورات الكويــت إلــى 15 يوليو/تمــوز الحالــي، 
وســط محاولــة الحوثيني وقــوات الرئيس املخلوع، 
علــي عبداللــه صالح، تحقيق أكبر قدر من التقّدم 
علــى األرض قبــل حلــول موعــد عــودة املحادثات. 
املتحــدث  بهــا  قــام  التــي   ،

ُ
الزيــارة  

ً
الفتــة وكانــت 

الرسمي باسم جماعة »أنصار الله« )الحوثيني(، 
رئيــس وفــد الجماعة، الذي شــارك في مشــاورات 

الكويت، محمد عبدالسالم، إلى السعودية، والتي 
اســتمرت أيامــا. وأعلــن عبدالســالم، أمــس األحــد، 
أنــه عــاد إلــى اليمــن منهيا زيارته، التــي لم يوضح 

أية تفاصيل حولها. 
في موازاة ذلك، جددت مقاتالت التحالف العربي 
وقصفــت  اليمــن،  فــي  الجويــة  غاراتهــا  أمــس 
الحــزم  بغارتــني أهدافــا للمليشــيات فــي منطقــة 
بمديريــة حريــب القراميــش، فــي محافظــة مــأرب 
وســط البــالد. جــاء ذلــك فيمــا صّعــد الحوثيــون 
الســيطرة  فــي  ونجحــوا  عملياتهــم،  وحلفاؤهــم 
املوالــي  للجيــش  تابعــة  عســكرية  مواقــع  علــى 

مدينــة  جنــوب  حيفــان،  مديريــة  فــي  للشــرعية 
»املقاومــة  فــي  ميدانــي  مصــدر  أفــاد  كمــا  تعــز، 
الشــعبية« لوكالة »األناضول«. ولفت املصدر إلى 
أن الحوثيــني يســعون للتقــّدم نحــو موقــع املنظرة 
العســكري املطــل علــى الطريــق العــام، الــذي يربــط 
املنطقــة بمدينــة عدن، وُيعد خــط إمداد »املقاومة« 
فــي مديريــة حيفــان بالكامــل. وفــي وقــت ســابق، 
ســيطر الحوثيــون علــى مواقــع عســكرية مهمــة 
فــي مديريــة القبيطــة القريبــة مــن حيفــان، وباتــوا 
أقــرب إلــى قاعــدة العنــد العســكرية. فــي املقابــل، 
صــّدت قــوات الجيش الوطني و«املقاومة« هجوما 

الخنجــر  الحوثيــون علــى معســكر  عنيفــا شــنه 
االســتراتيجي فــي محافظة الجوف الحدودية مع 
الســعودية، ممــا يعيــد التهديــد إلــى تلــك الحــدود 
واملنافــذ البريــة بــني البلديــن. جــاء ذلــك فــي وقــت 
كان فيــه رئيــس الحكومــة اليمنيــة أحمد عبيد بن 
دغر، يؤكد أن بالده »لن تسمح بوجود حزب الله 
ثاٍن في اليمن ليهدد األمن واالستقرار باملنطقة«، 
وذلــك خــالل لقــاء بقيــادات عســكرية وأمنيــة فــي 
بمناســبة  عــدن،  بمحافظــة  املعاشــيق  قصــر 
»العاصمــة  لتحريــر  األولــى  الســنوية  الذكــرى 

املؤقتة«.
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مقاتل أجنبي بصفوف قوات القذافي خالل حرب عام 2011 في مدينة بني وليد  )ماركو لونغاري/فرانس برس(

العراق  أكاديميـة لتخريج 
                 قـادة المليشيـات  ]4ـ5[



مصر: تكتل »25-30« ينتفض ضد نظام السيسي
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سياسة
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ليفني مطلوبة 
في لندن

ذكـــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة »مــــــعــــــاريــــــف« 
ــنـــدن  لـ ــة  ــ ــرطـ ــ شـ أن  اإلســــرائــــيــــلــــيــــة 
املــاضــي مذكرة  الخميس  أصـــدرت 
ــم تــوجــيــهــهــا لــلــســفــارة  رســـمـــيـــة تــ
املــتــحــدة،  اإلســرائــيــلــيــة فــي اململكة 
تــطــالــب بــمــثــول وزيــــرة الــخــارجــيــة 
ــة، تــســيــبــي  ــقـ ــابـ ــيـــة الـــسـ ــلـ ــيـ اإلســـرائـ
ليفني، أمــام وحــدة جرائم الحرب، 
مسؤوليتها  عــن  معها  للتحقيق 
ــن الــــجــــرائــــم الـــتـــي وقـــعـــت خـــال  عــ
عــــــام 2008.  غــــــزة  عـــلـــى  الــــــعــــــدوان 
وجــاء ذلك بعد أن قّدمت منظمات 
أوروبية وفلسطينية شكاوى ضد 
مـــســـؤولـــن إســرائــيــلــيــن الرتـــكـــاب 

جرائم حرب خال العدوان.
)العربي الجديد(

سفينة مساعدات غزة 
في أسدود

مــــســــاعــــدات  ــنـــة  ــيـ ســـفـ أول  رســــــــت 
تركية لقطاع غزة، أمس األحد في 
ميناء أسدود محملة بـ11 طنًا من 
اتفاق  البضائع، وذلك بعد توقيع 
املــصــالــحــة مـــع إســـرائـــيـــل. وأشــــار 
الــســفــيــنــة  أن  إلــــــى  »واال«  ــع  ــوقــ مــ
»لـــيـــدي لــيــلــى« رســــت فـــي أســــدود، 
حيث سيتم فحص حمولتها ومن 
ثــم إرســــال حمولتها بـــرًا إلـــى غــزة 

عبر كرم أبو سالم البري.
)العربي الجديد(

السيسي يبعد ضباطًا 
وموظفين باالستخبارات

أصدر الرئيس املصري عبدالفتاح 
ــاد 17  ــ ــعـ ــ ــإبـ ــ الــــســــيــــســــي قـــــــراريـــــــن بـ
أعمالهم  عــن  موظفن  و6  ضابطًا 
بجهاز االستخبارات العامة. وهذه 
ــرة الــعــاشــرة الــتــي يــصــدر فيها  املــ
السيسي قرارات بإبعاد ضباط أو 
موظفن، ألسباب مختلفة، أبرزها 
بــنــاء عــلــى طلب  اإلحــالــة للمعاش 
العضو، أو عدم الصاحية الطبية.
)العربي الجديد(

القاهرة ــ العربي الجديد

الثالث  الثالثة النــقــاب  الــذكــرى  مــع  تزامنًا 
مــن يــولــيــو/تــمــوز 2013، خـــرج تــكــتــل »25-
30« البرملاني، الــذي يضم عــددًا من النواب 
املــحــســوبــن عــلــى ثـــــورة 25 يـــنـــايـــر، الــذيــن 
انــقــلــبــوا عــلــيــهــا فـــي 30 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران، 
ودعموا السلطة العسكرية، ملهاجمة أعمدة 
البرملان  رئيس  في  ممثلة  الحالية،  النظام 
علي عبد العال، وائتاف األغلبية النيابية 
»دعـــم مــصــر«، وحــكــومــة شــريــف إسماعيل 
التي منحها النواب الثقة في إبريل/نيسان 
املاضي. ويواجه التكتل، والذي يضم أربعة 
ــة  عــشــر نــائــبــًا ويــــقــــوده خـــالـــد يـــوســـف، أزمـ
القبة، في ظل تمرير األغلبية  وجــود تحت 
ــة، ومـــشـــاريـــع  ــيــ ــاســ ــرئــ لـــكـــافـــة الـــــــقـــــــرارات الــ
تــلــقــى  أن  مــــن دون  الـــحـــكـــومـــيـــة،  الـــقـــوانـــن 
اعــتــراضــاتــهــم جـــدوى داخـــل قــاعــة الــبــرملــان، 
وسط معاملة سيئة من ِقبل رئيس املجلس، 
الذي دأب على طرد أعضاء من التكتل خال 
الــجــلــســات املــاضــيــة. ويــقــول عــضــو التكتل 

أحمد الطنطاوي، إن كل مطالبهم تنحصر 
فــي تطبيق نــصــوص الــدســتــور والــقــانــون، 
الــتــي خــالــفــهــا رئــيــس املــجــلــس مــــرات عـــدة، 
آخرها خال مناقشات موازنة الدولة للعام 
املالي الجديد، الفتًا إلى محاوالت األغلبية 
لوأد أصواتهم، والتماهي مع الحكومة في 
مواقفها، بدعوى أن »أوضاع البلد الحالية 

ال تحتمل املعارضة«.
ــي تـــصـــريـــح إلـــى  ــ ــبـــر الــــطــــنــــطــــاوي، فـ ــتـ ويـــعـ
ــد«، أنــــــه لـــيـــس فـــقـــط مــن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الــــعــــربــــي الـ
ــدم الــتــفــريــق  ــ ــان عــ ــرملــ ــبــ ــات رئــــيــــس الــ ــ ــبـ ــ واجـ
بــن األغــلــبــيــة واألقــلــيــة، بــل حــمــايــة األقــلــيــة، 
للتعبير عــن آرائــهــا ومــواقــفــهــا، بــخــاف ما 
إسكاتها  محاوالت  من  العال  عبد  ينتهجه 
ــاز املـــســـتـــمـــر الئـــتـــاف  ــ ــيـ ــ ــــحـ املـــســـتـــمـــر، واالنـ
الــذي انتمى له في السابق، ومنح  األغلبية 
الكلمة ألعضائه، وعدم السماح للمعارضن 
بالتحدث، بشكل مخالف لنصوص الائحة 
املــنــظــمــة. ويــشــيــر الــطــنــطــاوي إلـــى أن »أكــبــر 
طريقة  هــي  الحالي  البرملان  تــواجــه  مشكلة 
ــازات املــتــكــررة  ــ ــ إدارة جــلــســاتــه، ومــنــح اإلجـ
فــي ظــل الــضــغــوط الــتــي يــواجــهــهــا الــنــواب، 
ــواء مـــن ِقـــبـــل نــاخــبــيــهــم، الـــذيـــن يــعــانــون  ــ سـ
يتطلب  ما  املسبوقة،  الغاء غير  من موجة 
أو  الحكومة،  على  الرقابية  األدوات  تفعيل 
قة، 

ّ
املعل الدستورية  االستحقاقات  ِقبل  من 

مــمــثــلــة فــــي ضـــــــرورة االنـــتـــهـــاء مــــن قـــوانـــن 
الكنائس،  بناء  وتنظيم  االنتقالية،  العدالة 

واملفوضية الوطنية لانتخابات«.
ــدر بــيــانــًا أمــــس األول  ــ ــان الــتــكــتــل قـــد أصـ ــ وكـ
ــال فــيــه إن »الــشــعــب املـــصـــري بــذل  الــســبــت، قـ
كــل مــا فــي وسعه مــن أجــل أن يحظى بحياة 

اإلضــــرار بمصالح املــوطــنــن مــن مــحــدودي 
الدخل«.

وعن توقيت صــدور البيان، يوضح شعبان 
ــردة فـــعـــل عـــلـــى تـــمـــريـــر املــــوازنــــة  ــ ــاء كــ ــ ــه جـ ــ أنـ
الــــجــــديــــدة، عـــلـــى الــــرغــــم مـــمـــا تـــحـــتـــويـــه مــن 
ــتــــور، املــتــعــلــقــة  مـــخـــالـــفـــات لـــنـــصـــوص الــــدســ

والعدالة  الكرامة  رايــات  فيها  ترتفع  كريمة، 
والحرية، بعد أن صنع أعظم احتشاد شعبي 
مـــن أجـــل الـــدفـــاع عـــن هــويــة الـــوطـــن ضـــد من 
جماعتهم«،  مشروع  لصالح  تأميمه،  أرادوا 
في إشــارة إلى انقاب الجيش على الرئيس 

املعزول محمد مرسي.
الحزب  عــن  التكتل  يــقــول عضو  مــن جهته، 
املـــصـــري الــديــمــقــراطــي، خـــالـــد شــعــبــان، إن 
أعضاء التكتل كانوا يأملون بإحداث تغيير 
أنــه مع الوقت  البرملان، إال  في طريقة إدارة 
يــزداد  الــوضــع  وأن  فشل محاوالتهم،  تبّن 
األغلبية  بمعاونة  املجلس  ورئــيــس  ســـوءًا، 
»عـــازمـــون عــلــى مخالفة الــدســتــور والئــحــة 
املـــجـــلـــس، وتـــمـــريـــر تــشــريــعــات مـــن شــأنــهــا 

ــات الــصــحــة  ــاعــ ــطــ بـــنـــســـب ومـــخـــصـــصـــات قــ
 عن تعّمد 

ً
العلمي، فضا والتعليم والبحث 

ــبــــرملــــان عـــــدم األخــــــذ بــالــتــصــويــت  رئـــيـــس الــ
اإللــكــتــرونــي عــنــد الــتــصــويــت الــنــهــائــي على 
مــــشــــروع املــــــوازنــــــة، واالكــــتــــفــــاء بــــأخــــذ رأي 
األعــــضــــاء مــــن خـــــال رفـــــع األيــــــــدي. ويــشــيــر 
البيان حمل رسالة واضحة  أن  إلــى  شعبان 
انتخبهم  نــوابــًا  هناك  أن  البسيط  للمواطن 
يواجهون  ولكنهم  مصالحه،  عــن  يــدافــعــون 
القاعة  تيار على  عقبات تتمثل في سيطرة 
النيابية، بــدعــم واضـــح مــن رئــيــس املجلس، 
ــام املــواطــنــن،  ــ إضـــافـــة إلــــى »إبــــــراء الـــذمـــة أمـ
خصوصًا فــي ظــل مــا يواجهونه مــن أزمــات 
حياتية ومعيشية في غاية الصعوبة خال 

اآلونة األخيرة«، حسب قوله.
ــد أشــــــار إلـــــى أن »مـــشـــاركـــة  ــان قــ ــيـ ــبـ وكــــــان الـ
الــتــكــتــل فــي العملية الــســيــاســيــة من  أعــضــاء 
خـــال الــبــرملــان بــهــدف الــقــيــام بــواجــبــه تجاه 
املواطن  املـــأزوم، وللتعبير عــن صــوت  وطنه 
في كل قضاياه امللحة، في معاناته من غاء 
األسعار، وارتفاع القيمة املحاسبية لفواتير 
الكهرباء واملياه والغاز، وعدم وصول الدعم 
ملستحقيه، وتورط الحكومة في قرارات تزيد 
ــنـــن«. ولــفــت الــبــيــان إلــى  مـــن مــعــانــاة املـــواطـ
أنــه »مــع مــشــارف االنــتــهــاء مــن دور االنعقاد 
أداء دور  عــقــبــات إلعــاقــة  تــأكــد وضـــع  األول، 
أعضاء التكتل، يقودها رئيس املجلس الذي 
ال يعطي الفرصة للتعبير عن اآلراء املختلفة 
داخل القاعة، ويرفض عرض وجهات النظر 
املــخــالــفــة لــأغــلــبــيــة الـــداعـــم لـــهـــا، أو إفــســاح 
املــعــارضــن لتوضيح مواقفهم،  أمـــام  املــجــال 

وفقًا ملا تفرضه مسؤولية موقعه«.

معاقبة 
  الخليل

بدء والية 
أبو الغيط

ــتـــصـــريـــح بـــأنـــه اتـــفـــق مـــنـــذ يـــــوم الــجــمــعــة  والـ
ــر أمــنــه أفــيــغــدور لــيــبــرمــان،  املـــاضـــي، مـــع وزيــ
بــالــرد عــلــى عملية كــريــات أربـــع الــتــي نفذها 
ـــرة، بـــبـــنـــاء 42 وحــــدة  ــرايــ الــشــهــيــد مــحــمــد طـــ
أربــع، وتشديد  كريات  في مستوطنة  سكنية 
القبضة على قرية بني نعيم بداية ثم توسيع 
نطاق الحصار والطوق األمني ليشمل مجمل 
محافظة الخليل، فقد أقر محللون في وسائل 
اإلعام اإلسرائيلية املختلفة أنه لن يكون أمام 
ــر لــلــشــؤون األمــنــيــة 

ّ
املــجــلــس الــــــوزاري املــصــغ

في  يفعله  أن  يمكن  مما  الكثير  والسياسية 
مواجهة التصعيد الجديد في االنتفاضة.

وشــّكــلــت الــــقــــرارات الـــتـــي تـــم اتـــخـــاذهـــا خــال 
ـــر، مــجــرد 

ّ
مــــــداوالت املــجــلــس الـــــــوزاري املـــصـــغ

ــتـــي اقــتــرحــهــا  مـــصـــادقـــة عـــلـــى الـــتـــوصـــيـــات الـ
ــتـــال، مــع زيــــادة قــــرار تخصيص  جــيــش االحـ
مقبرة خاصة لجثامن الشهداء وعــدم إعادة 
بــدا واضحًا  هــذه الجثامن لذويها، وهــو مــا 

املــوافــقــة، أو الــدعــم الــســعــودي لترشيح أبو 
الغيط، مقابل الصمت على تنازل السلطات 
املـــصـــريـــة عـــن جـــزيـــرتـــي تـــيـــران وصــنــافــيــر 
لــلــريــاض، وفــقــًا التــفــاقــيــة تــرســيــم الــحــدود 
الــبــحــريــة بـــن الــبــلــديــن فـــي إبــريــل/نــيــســان 

املاضي.
الناصر سامة  عبد  املصري  الكاتب  وكــان 
قـــد كــشــف فـــي مــقــال لـــه بــجــريــدة »املــصــري 
اليوم«، تحت عنوان »سر ُينشر ألول مرة« 
عن رفض الرئيس املصري املخلوع حسني 
مــبــارك، طــلــب املــلــك الــســعــودي الــراحــل فهد 
بن عبد العزيز، بشأن موضوع الجزيرتن، 
خال زيارة مبارك إلى السعودية في العام 
2005. وأضاف سامة أن السعودية أرسلت 
خطابًا إلى األمم املتحدة تخطرها فيه بأن 
للسعودية  تابعتن  أصبحتا  الــجــزيــرتــن 
بـــمـــوجـــب تـــفـــاهـــم مــــع الـــحـــكـــومـــة املـــصـــريـــة، 
الخارجية  وزارة  وّجــه  مبارك  علم  وحينما 
بإرسال خطاب إلى األمم املتحدة ينفي هذا 
. وتـــســـاءل ســامــة: 

ً
الــكــام جــمــلــة وتــفــصــيــا

»أيـــــن هــــذا الـــخـــطـــاب الـــــذي أرســـلـــتـــه وزارة 
الخارجية لأمم املتحدة«؟ داعيًا أبو الغيط 

القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

أظــهــرت عـــودة عمليات املــقــاومــة في 
األراضي الفلسطينية املحتلة نهاية 
األســـبـــوع املـــاضـــي، مــن جــديــد، مــدى 
قها االحتال اإلسرائيلي 

ّ
ضعف اآلمال التي عل

الــتــراجــع فــي عــدد العمليات فــي األشهر  على 
االدعـــاء بأنها  مــع محاولته  األخــيــرة،  الثاثة 
تــــؤكــــد خـــبـــو االنـــتـــفـــاضـــة وتـــراجـــعـــهـــا بــفــعــل 
نــشــاطــه الـــحـــازم فـــي ضــربــهــا عــبــر جــمــلــة من 
الخطوات التي قام بها، أهمها اعتماد سياسة 
عملية  فضحتها  والتي  امليدانية،  اإلعــدامــات 
إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل 

في 24 مارس/ آذار املاضي.
ومــــع مـــســـارعـــة رئـــيـــس الــــــــوزراء اإلســرائــيــلــي 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو إلـــى عــقــد اجــتــمــاع طـــارئ 
األمنية  لــلــشــؤون  ــر 

ّ
املــصــغ الــــوزاري  للمجلس 

والـــســـيـــاســـيـــة، مـــســـاء أول مـــن أمــــس الــســبــت، 

القاهرة ــ العربي الجديد

م أحمد أبو الغيط مهامه 
ّ
أعاد تسل

أمـــيـــنـــًا عـــامـــًا لــلــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة، 
ــم الــــــذي تــلــقــاه  ــدعــ ــن الــ الـــحـــديـــث عــ
لـــلـــوصـــول إلــــى هــــذا املـــنـــصـــب. وتــســلــم أبــو 
الغيط، مهامه الجديدة، صباح أمس األحد 
بعد أن التقى سلفه نبيل العربي، املنتهية 
واليــتــه، الســتــعــراض شـــؤون جــهــاز األمــانــة 
الــعــامــة لــلــجــامــعــة، واملـــلـــفـــات الــعــربــيــة ذات 
األولوية في املرحلة املقبلة. ووسط إجراءات 
أمــنــيــة الفـــتـــة، وصــــل أبــــو الــغــيــط إلــــى مقر 
فــي استقباله  الــقــاهــرة، وكـــان  فــي  الجامعة 
عدد من قيادات الجامعة ومسؤولي األمن، 
الجامعة  وفي مقدمتهم رئيس قسم تأمن 
الــعــربــيــة العقيد طـــارق مــمــدوح. كــمــا تفقد 
األمن العام الجديد لجامعة الدول العربية، 
مــواقــع بالجامعة كــان قــد وّجــه بصيانتها 
لـــضـــخ روح جـــديـــدة  كــســبــيــل  وتـــرمـــيـــمـــهـــا 
بالجامعة، وفقًا لتصريح مقتضب ألمنين 

كانوا في استقباله.
وُيعّد اختيار أبو الغيط أحد أهم املكاسب 
للثورات العربية املضادة، فاألمر ال ينطلق 
فحسب مــن تــاريــخ الــرجــل، كــأبــرز مــســؤول 
ــع رســـمـــيـــًا وعـــلـــنـــًا عــــن الــــعــــدوان  ــ عـــربـــي دافــ
 ،)2009-2008( غــزة  قطاع  على  اإلسرائيلي 
ــيـــة نــظــام  بــــل يــتــعــلــق بـــكـــونـــه وزيــــــر خـــارجـ
حــســنــي مـــبـــارك لــحــظــة اإلطـــاحـــة بــاألخــيــر. 
أبــو الــغــيــط، الـــذي وصــف الــثــورات العربية 
الـــفـــارغ«، وهـــّدد فلسطينيي غزة  »الــكــام  بـــ
بكسر أرجــلــهــم لــو فــّكــروا فــي الــعــبــور نحو 
باده، هربًا من جحيم القصف اإلسرائيلي، 
االنقابي  الحكم  نــظــام  مـــزاج  ليساير  جــاء 
فــي مــصــر الـــذي قــتــل واعــتــقــل ثـــوار »مــيــدان 
التحرير«، وصنف املقاومة الفلسطينية في 
غــزة »إرهــابــيــة«. تسمية أبــو الغيط جــاءت 
همَّ  تعد  لم  الفلسطينية  القضية  أن  لتؤكد 
الــجــامــعــة األول، فــالــجــمــيــع يــتــذّكــر مــواقــف 
ــــذي يــتــبــنــى الـــخـــطـــاب األمـــيـــركـــي  الــــرجــــل الــ
واإلسرائيلي، مقرًا بحق إسرائيل في الدفاع 
املشروع عن النفس، وهو الحق نفسه الذي 

حّرمه على الفلسطينين.
وخال اليومن املاضين، دار جدل إعامي، 
ــاقـــشـــة حـــول  ــنـ ــدد املـ ــ وســــيــــاســــي واســــــــع، جــ

أنه نتاج التغيير في وزارة األمن. فقد جاءت 
االنتقام  السترضاء  كمحاولة  الخطوة،  هــذه 
والـــتـــطـــرف فـــي الــيــمــن اإلســـرائـــيـــلـــي، لكونها 
تتناقض كليًا مع السياسة التي كان يعتمدها 
الجيش اإلســرائــيــلــي تحت واليـــة وزيـــر األمــن 

السابق موشيه يعالون.
وفــي ظــل عجز االحــتــال عــن »ابــتــكــار وسائل 
جديدة« لضرب االنتفاضة، فقد ركزت قرارات 
دائــرة  الـــوزاري املصغر على توسيع  املجلس 
من  فبداًل  ككل.  الفلسطينين  على  العقوبات 
سياسة إلــغــاء تــصــاريــح عمل أهــالــي وأقـــارب 
الشهداء، قرر االحتال هذه املرة بشكل معلن 
لسكان  املمنوحة  العمل  تصاريح  كافة  إلغاء 
قرية بني نعيم، واملــقــّدر عــددهــا بنحو 2800 
تــصــريــح. وإذا أضــيــف لــذلــك فـــرض الــحــصــار 
على القرية، فإن النتيجة هي حصار وضربة 
اقــتــصــادي لــقــريــة بــأكــمــلــهــا. لــكــن ذلـــك لــم يكن 
ــًا، أن يــشــمــل  كـــافـــيـــًا لــــاحــــتــــال، فـــتـــقـــرر أيــــضــ
قرى  مجمل  التنقل،  حــريــة  وتقييد  الــحــصــار 
وبـــلـــدات مــحــافــظــة الــخــلــيــل الــتــي يــقــطــن فيها 

نحو 700 ألف فلسطيني على األقل.
إلــى ضرب  الجماعية  العقوبات  وتهدف هــذه 
اقـــتـــصـــاد مـــحـــافـــظـــة الـــخـــلـــيـــل، خـــصـــوصـــًا أن 
تشّكل  بها،  املحيطة  والبلدات  الخليل  مدينة 
 ملدينة رام الله أو 

ً
في واقع الحال، خافًا مثا

لاقتصاد  األكبر  االقتصادي  املحرك  نابلس، 

)وزيـــر الخارجية آنـــذاك( إلــى »الــخــروج من 
حالة الصمت، وذكر الحقائق التي بحوزته 
عن هذه القضية«، رابطًا بن موقفه، وعملية 
اختياره أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، 
بــاالخــتــيــار املصري  مــا يتعلق منها  ســـواء 

لشخصه، أو بعدم املمانعة السعودية. 

الفلسطيني في الضفة الغربية ككل. وبالتالي 
فإن فرض الحصار عليها ومنع حرية التنقل 
يعني أيــضــًا ضــرب مــراكــز االقــتــصــاد األخــرى 

في الضفة الغربية.
لكن العقوبات الجماعية التي أقرتها إسرائيل 
على محافظة الخليل وبلداتها، ليست باألمر 
الــوحــيــد، إذ قـــام االحـــتـــال بــالــدفــع بكتيبتن 
ــــى مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــل، وتــشــديــد  إضـــافـــيـــتـــن إلـ
الـــرقـــابـــة فـــي مـــحـــاور الـــطـــرق الــرئــيــســيــة، مع 
الخليل،  لبلدات  املــداهــمــة  عمليات  فــي  زيـــادة 
وتـــعـــزيـــز الـــرقـــابـــة عـــلـــى صـــفـــحـــات الـــتـــواصـــل 
االجتماعي، بــالــتــوازي مــع اتــهــام وزيــريــن من 
جلعاد  هما  اإلســرائــيــلــي،  الكابينيت  أعــضــاء 
»فــيــســبــوك«  إلدارة  بــيــنــيــت،  ونــفــتــالــي  أردان 
بأنها تتحّمل مسؤولية عن استمرار اشتعال 
موقع  الفلسطينين  الســتــخــدام  االنــتــفــاضــة، 
»فـــيـــســـبـــوك« فـــي نــشــر »الـــدعـــايـــة املــحــرضــة« 
املجتمعة،  الخطوات  هذه  لكن  االحتال.  ضد 
ــلــــى الـــســـلـــطـــة  ــا مــــحــــاولــــة الــــضــــغــــط عــ ــهــ ــعــ ومــ
التعاون األمني  الفلسطينية إلبــداء مزيد من 
مـــع ســلــطــات االحـــلـــتـــال، عــبــر تــجــمــيــد أمــــوال 
ــرائـــب املــســتــحــقــة لـــهـــا، لـــن تـــكـــون قــــادرة  الـــضـ
باعتراف عضو الكابينيت اإلسرائيلي، يوآف 
ــــدف الـــقـــضـــاء عــلــى  غــــاالنــــط، عـــلـــى تــحــقــيــق هـ
العمليات الفلسطينية بشكل محكم، وتحقيق 

صفر من العمليات الفلسطينية.
وفــي هــذا السياق أشــار املحلل العسكري في 
»هـــآرتـــس«، عــامــوس هــرئــيــل، إلــى أن التوّجه 
الجديد بوقف »الفصل بن مجمل السكان في 
الضفة الغربية املحتلة وبن منفذي العمليات، 
والذي تتم ترجمته اآلن بالعقوبات الجماعية، 
يشّكل رهانًا خطيرًا، ألن هذه العقوبات تمس 
الذين سيتضررون  الفلسطينين  آالف  مئات 
»الحكومة تخاطر هنا  أن  إلى  منها«، مشيرًا 
برد فعل شعبي قد يتحّول إلى انفجار سيل 
من العمليات، ال سيما في ظل الوضع الجديد 
األمــن من  وزارة  في  ليبرمان  املتمثل بوجود 
جهة، واستمرار ضعف هيبة ومكانة السلطة 
بــاتــت تعيش حــرب وراثــة  الــتــي  الفلسطينية 
علنية ملن سيأتي بعد الرئيس الحالي محمود 
عــبــاس«. هــذا الــواقــع الجديد مــع كــون عملية 
النارية،  باألسلحة  باالستعانة  تمت  الجمعة 
الجنوبية  الــجــبــهــة  مــن  تصعيد  واحــتــمــاالت 
في غزة، عوامل تضع حكومة االحتال تحت 

مزيد من الضغوط.
ــكــــري فــي  ــعــــســ ــلــــل الــ ــفــــت املــــحــ ــل، لــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي املـ
»يديعوت أحرونوت«، يوسي يهوشواع، إلى 
أن قرارات الكابينيت اإلسرائيلي، هي محاول 
انتقلت  إســرائــيــل  بـــأن  رســالــة  لتمرير  عملية 
من الرد على العمليات، إلى املبادرة للهجوم. 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ لـــكـــنـــه أشـــــــار إلــــــى أن الــــهــــجــــوم اإلسـ
وتـــحـــديـــدًا فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــل، يــحــتــاج إلــى 
املعلومات االستخبارية، فيما تشّكل محافظة 
ــــذي  ــن الـــحـــصـــن املـــنـــيـــع الـ ــ ــًا مـ ــوعــ الـــخـــلـــيـــل، نــ
اآلن  لغاية  اإلسرائيلية  االستخبارات  فشلت 
فـــي اخـــتـــراقـــه. وبــالــتــالــي بــحــســب يــهــوشــواع، 
ــتـــال اآلن أن يـــحـــاول قــدر  ســيــكــون عــلــى االحـ
اإلمكان، البحث عن معلومات أولية ومحاولة 
بـــنـــاء شــبــكــة اســتــخــبــاراتــيــة لــتــتــّبــع عــنــاصــر 
خصوصًا  الفلسطينية،  واملقاومة  »حــمــاس« 
كــانــت  الــحــالــيــة ولــغــايــة اآلن،  أن االنــتــفــاضــة 
بإقرار االحتال نفسه، انتفاضة أفراد يصعب 
رصد تحركات أفرادها، أو التنبؤ بقرارهم في 

تحديد موعد ومكان العملية.
العقوبات  إلــى  االحــتــال  فــإن لجوء  وبالتالي 
العمليات  الجماعية ووقف الفصل بن منفذ 
ــع تــشــديــد  ــ وبــــــن مـــجـــمـــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، مـ
ــة وقـــبـــضـــة الـــقـــمـــع عــبــر  ــاديـ ــتـــصـ الــقــبــضــة االقـ
حمات اعتقال واسعة، قد يرتد على االحتال 
بـــحـــالـــة انـــتـــفـــاضـــة شــعــبــيــة شـــامـــلـــة لــشــرائــح 
خصوصًا  الفلسطيني،  املجتمع  مــن  واســعــة 
فـــي مــحــافــظــة الــخــلــيــل، إذا واصـــــل االحـــتـــال 
فرض الطوق األمني عليها، وضرب حركتها 
االقتصادية، ومنع سكان املحافظة من العمل 
ــل إســـرائـــيـــل، مــمــا ســيــخــلــق نــســبــة بطالة  داخــ
عــالــيــة، تـــزيـــد مـــن حـــالـــة االحـــتـــقـــان والــغــضــب 
يمكن  ال  الفلسطيني  املجتمع  فــي  واإلحــبــاط 

التنبؤ بتداعياتها املستقبلية.

وبـــدا تحفظ دولـــة قــطــر، الــرافــضــة لترشيح 
بالنظام  أواًل  ومقيدًا  مــحــدودًا،  الغيط،  أبــو 
الــداخــلــي لــلــجــامــعــة الــــذي يــفــرض انــتــخــابــًا 
بغالبية الثلثن السهلة على املعسكر املؤيد 
القطرية باملحافظة على  لتعيينه، والرغبة 
مــا تبقى مــن إجــمــاع عــربــي، أو بأقل تقدير 
العربية-العربية  الــخــافــات  مــن  التخفيف 

التي تصل إلى مستوى العداوات.
للحالة  اخــتــيــارًا مائمًا  الغيط  أبــو  ويــبــدو 
العربية الفاترة اليوم، وصعود قوى الثورة 
لــن تجد أفضل مــن الجامعة  املــضــادة التي 
لتسويق مشروعها إقليميًا، في ظل املآالت 
املأسوية التي انتهت إليها معظم الثورات 
الــعــربــيــة. هــكــذا يصف دبــلــومــاســي مصري 
ــــو الـــغـــيـــط. بــيــنــمــا يـــرى  ســــابــــق، اخـــتـــيـــار أبـ
آخــر، أن اختيار أبو الغيط جاء تعبيرًا عن 
رغبة السلطة العسكرية في مصر لتسخير 
الــدبــلــومــاســي اإلقليمي  الــعــمــل  مــؤســســات 
لــتــســويــق انــقــابــهــا وشــرعــنــتــهــا، والــســعــي 
ــٍة مــصــريــٍة وهــمــيــٍة فـــي محيط  ــامـ خــلــف زعـ
عــربــي، وتعزيز مــواقــع الــثــورة املــضــادة في 
مــصــر، بــواجــهــة إقليمية فــي حــجــم جامعة 
الدول العربية، ال سيما أن أبو الغيط يمثل 
أحـــد رمـــوز هـــذه الــثــورة الــذيــن وقــفــوا، منذ 

البداية، ضد الثورات العربية.
الخارجية  الغيط منصب وزيــر  أبو  وشغل 
املــصــريــة فــي الــفــتــرة مــن 2004 وحــتــى قيام 
الـــثـــورة فـــي 2011، وأعــلــنــت جــامــعــة الـــدول 
 10 فــي  الجديد  بمنصبه  تعيينه  العربية، 
مــــارس/آذار املــاضــي، اعــتــبــارًا مــن األول من 
املنصب  مــدة  وتبلغ  الحالي،  يوليو/تموز 
ــوال تــاريــخ  5 ســنــوات قــابــلــة لــلــتــجــديــد. وطــ
الجامعة العربية، ظل منصب أمينها العام 
السابقن،  حكرًا على وزراء خارجية مصر 
فــــي ظــــل عــمــلــيــة انـــتـــخـــاب »شـــكـــلـــيـــة«، ألن 
املرشح يتم التوافق عليه مسبقًا بالتشاور 
سامح  السياسي،  الباحث  ويعلق  املسبق. 
راشـــد، على مــذكــرات األمـــن الــعــام الجديد، 
ــيـــط حـــــــاول عـــبـــثـــًا فــي  ــغـ بــــقــــولــــه، إن أبــــــو الـ
مــذّكــراتــه التي نشرها قبل ثاثة أعـــوام، أن 
ُيؤشر إلى منجٍز مهم له في أيٍّ من وظائفه 
م مواقع متقدمة 

ّ
التي توالها، منذ بدأ يتسل

فــي جــهــاز الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــبــاده في 
1974، لم يجد شيئًا يعتّد به.

يقود خالد يوسف التكتل البرلماني )عمرو مراغي/فرانس برس(

دفعت إسرائيل بمزيد من قواتها إلى الخليل )مناحيم كهانا/فرانس برس(

دفع عجز االحتالل 
اإلسرائيلي عن وقف 

عمليات المقاومة 
الفلسطينية إلى 
فرضه عقوبات 

جماعية على أهالي 
الخليل، وهي 

إجراءات لن تنجح 
بوقف هذه 

العمليات باعتراف 
مسؤولين إسرائيليين، 

بل إنها قد ترتد 
على االحتالل بحالة 

انتفاضة شعبية 
شاملة

إلى  الغيط  أبو  أحمد  أوصلت  التي  »الصفقة«  حول  الكالم  يتجدد 
أمس  المنصب،  تسلمه  مع  العربية،  للجامعة  العامة  األمانة  منصب 

األحد، وهو أبرز مسؤول عربي رسمي دافع عن إسرائيل
الحدثقضية

إجراءات االحتالل تكشف 
عجزه عن وقف االنتفاضة

عودة جدل »صفقة« 
تعيينه وربٌط بتيران وصنافير

اعتقاالت
اقتحمت قوات االحتالل 

بلدة بني نعيم، أمس، 
وحاصرت منزل الشهيد، 
محمد الطراريرة، منفذ 

عملية خارسينا، واعتقلت 
شقيقته الرا. كما اندلعت 
مواجهات عقب اقتحام 

قوات االحتالل مخيم 
الفوار جنوب الخليل، 

وتفتيش منازل بغرض 
اعتقال المعلمة، فضة 
هديب، والشابين سعيد 

وطارق هديب.

تشّكل الخليل حصنًا
فشلت استخبارات 

إسرائيل في اختراقه

يربط البعض عدم 
الممانعة السعودية 

الختيار أبو الغيط بملف 
تيران وصنافير

ال يوجد أمام 
المجلس الوزاري المصّغر 

الكثير ليفعله

يواجه التكتل الذي 
يضم 14 نائبًا أزمة وجود 

في البرلمان

أبو الغيط أبرز 
مسؤول عربي مدافع 

عن إسرائيل وحروبها
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يواجه تكتل »30-25« 
البرلماني في مصر، 

تهميشًا من ِقبل 
األغلبية ورئيس البرلمان 

علي عبد العال، ما ُترجم 
بشبه انقالب داخل النظام

تقرير



مصائب جبهات درعا
حروب أهلية مناسبة ليستغلّها النظام السوري

التقارب الروسي التركي يسرع »فيدرالية« األكرادمفخخات بغداد تهّدد حكومة المنطقة الخضراء

يحدث اآلن
يمنع الواقع الميداني للفصائل السورية المسلّحة في الجنوب السوري، في منطقة درعا تحديدًا، أي استنفار 
ضد قوات النظام ومليشياتها، بسبب االنشقاقات واالغتياالت، وسط شكوك بدور وتحريض خارجيين، وهو ما 

بدأ النظام وحلفاؤه باستغالله

45
سياسة

وليد التليلي

يعيش التونسيون صيفًا سياسيًا 
ساخنًا جدًا، فرضه تسلسل 
األحداث السياسية وتطورات 

األيام األخيرة. قضى التونسيون 
شهر صيامهم ينتظرون أن 

ينتهي مسلسل الحكومة الجديدة 
وأوجاع األرقام املفزعة التي 

مّهدت لها، منذرة بأن املستقبل 
سيكون أكثر صعوبة عليهم. 
ق 

ّ
وإذا ما صدقت الرئاسة وُوف

املتفاوضون في قصر قرطاج، فقد 
يتعرف التونسيون الذين أنهكتهم 

مصاريف رمضان، والعيد، وارتفاع 
أسعار املاء وفواتير الكهرباء، 

على رئيس حكومتهم الجديد، أو 
ربما القديم، وقد يحمل عيدهم 

مالمح حكومة جديدة ستبدأ 
سلسلة حلقاتها مباشرة بعده، 

ملعرفة تركيبتها، وهوية أصحابها، 
وأحزابها. وقد ال يخرجون من 

العيد بغير مالمح أزمة جديدة إذا 
انهارت املفاوضات فجأة، وهي 

إمكانية مطروحة على الرغم من أن 
األمور تسير بشكل طبيعي لغاية 

اآلن.
لكن الحكومة ليست وحدها ما 

يشغل التونسيني هذه األيام، إنما 
هناك قضية قانون املصالحة 

الذي تعاود أوجاعه بكل تفاصيل 
الحلقة األولى، عندما حبس 

التونسيون أنفاسهم خوفًا من 
فكرة املواجهة في الشارع بني 

املعارضة والحكومة. وبدأت منذ 
اآلن أجراس املواجهة ذاتها تقرع 
من جديد، لكن بشكل أكثر حدة، 

على ما يبدو، إذ يعكس طرح 
القانون من جديد إصرارًا واضحًا 
من االئتالف الحاكم، مقابل بيانات 
منّددة تتهاطل على وسائل اإلعالم 
التونسية من كل حدب وصوب، ما 
يعني أن املواجهة قادمة ال محالة، 

وأن صراع الحكومة سُيحسم 
الحقًا في معركة قانون املصالحة. 

وتظهر خطابات املعسكَرين، 
بغض النظر عن تفتت كل منهما 

داخليًا، استمرار نفس االستقطاب 
السياسي، وإْن كان بعناوين 

مختلفة، وتحت مسميات جديدة، 
لكنه استقطاب يعود في كل مرة، 
بمناسبة أي مشروع ُيعرض على 

البرملان، ما يعني أن البالد مقّسمة 
في الواقع، على الرغم من بعض 

الخطابات الشكلية التي قد تصدر 
في املناسبات األليمة. ويعكس 
ني 

َ
هذا االستقطاب وجود فكرت

ني 
َ

ني ومتناقض
َ
ونموذَجني متقابل

في تقييم مرحلة ما بعد الثورة، 
يّدعي أحدهما الواقعية، ويتسلح 

اآلخر بالثورية، وما بينهما يبحث 
التونسي البسيط عن بيداغوجيا 

فهمه جوهر الصراع، وطريق 
ُ
ت

الخالص إلى بداية البناء من جديد: 
أمله األوحد.

عيد الحكومة 
والمصالحة

وائل قنديل

باتت نكتة سخيفة، هذه املحاولة 
التي تتجدد كل عام، لترويج أن 

الثالثني من يونيو/ حزيران شيء، 
والثالث من يوليو/ تموز، شيء آخر 

في مصر. هذا الفصل التعسفي 
بني املحطتني كان السمة الغالبة 

على مدار العامني املاضيني، غير أنه 
في الذكرى الثالثة تشير عديد من 

الوقائع والتوقيعات واالعترافات إلى 
سقوط هذا الوهم التاريخي الكبير، 

ومن هنا يبدو مضحكًا استمرار 
تمسك أصوات من املعسكر املناهض 

لسلطة عبد الفتاح السيسي، 
بصناعة فواصل بني التاريخني. 

حسم عبد الفتاح السيسي، بنفسه، 
هذه املسألة في حوار تلفزيوني، قبل 

أسابيع، حني اعترف بأن ما جرى 
في الثالثني من يونيو/ حزيران 

2013 قد تم التخطيط له قبل هذا 
التاريخ بفترة طويلة، وأن الجيش 
استدعى نفسه، ولم يستدعه أحد.

أنت هنا أمام اعتراف من زعيم 
هذا التشكيل الذي انقلب على 

السلطة املنتخبة بأن لحظة الثالثني 
من يونيو/ حزيران هي صناعة 

عسكرية بوليسية، وسواء أطلقت 
عليها »ثورة مضادة« أو »انقالب« 

فالنتيجة واحدة في الحالتني: الحدث 
واحد، وإن تطور وامتد. وعلى ذلك، 
يكون اإلصرار على أنهما حدثان 

منفصالن، بمثابة هدية ثمينة، يلقي 
بها نفر من مناهضي االنقالب 

البواسل إلى عبد الفتاح السيسي، 
لو كنت مكانه لهتفت »شكرًا لحسن 

تعاونكم« ذلك أن تصوير األمر 
على أن أحداث الثالثني من يونيو/ 
حزيران 2013 هي التي أسقطت 

حكم الرئيس محمد مرسي، يعني 
ببساطة تبرئة عبد الفتاح السيسي 
من فعل االنقالب، الذي تم اإلعالن 
عنه رسميا في الثالث من يوليو/ 

تموز من العام نفسه.
يدهشك أنه في اللحظة التي يعلن 

فيها املستفيقون من أكذوبة 30/6 
أنه كان يومًا أسود في حياتهم، 

بعضهم تمنى لو أن املوت أدركه قبل 
أن يشارك في هذه الجريمة، يأتي 

بعض »آالتية« مقاومة االنقالب، 
ويطالبونك بالكف عن إهانة الثالثني 

من يونيو، ويبتزونك بالقول كفى 
مرثيات ولطميات، وجلدا للذات، 

ويدعونك لطي هذه الصفحة، 
واالنتقال فورًا للجلوس في صالون 

املستقبل الوثير، وتناول بعض 
مقرمشات االصطفاف، وكأنها كانت 

هفوة بسيطة ومّرت! 
يخطئ من يدعي أن في االستغراق 

في دقائق وخفايا الثالثني من 
يونيو/ حزيران، نوعًا من التزيد أو 

التشدد، أو التشفي فيمن استثمروا 
في ذلك اليوم البائس، ولم يحصدوا 

إال الخراب والبوار، فاملوضوع لم يكن 
خطأ صغيرًا، عفويًا، ومضى لحال 
سبيله. ويمكنكم الرجوع العترافات 
لواءات املخابرات والشرطة والجيش 
وعساكر الدرك األسفل من اإلعالم 
املصري وهم يتفاخرون بحكايات 
التحضير لحرب 30/6 لتروا كيف 

دبرت الجريمة. ثمة ما يشبه اإلجماع 
على أن كارثية لحظة يونيو/ حزيران 
2013 أشد وأقسى من لحظة يونيو/ 

حزيران 1967، ذلك أن الثانية، رغم 
الهزيمة العسكرية املذلة، لم تقدم 

للكيان الصهيوني، ربع ما حصل 
عليه بعد نكبة صيف 2013 في 
مصر، ويكفي أنه عقب النكسة، 

قبل نحو نصف قرن، لم تقهر إرادة 
املصريني والعرب في النهوض 

واستئناف املقاومة، والتهيؤ للحرب، 
فيما بعد ثالث سنوات من نكبة 

السيسي، وصلنا إلى مرحلة يعلن 
فيها معلق صهيوني آري شافيت أن 
زعيم االنقالب عبد الفتاح السيسي 
»يعشق« رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

بنيامني نتنياهو »بكل ما للكلمة 
من معنى«. نكسة 1967 لم تحول 

مصر إلى عالة على املجتمع الدولي 
واملحيط اإلقليمي، ولم تخرجها 

من املعادالت اإلقليمية والدولية ولم 
تقسم املصريني إلى بشر أسوياء، 

ووحوش مسعورة ال تشبع من القبح 
والرداءة.

بعد نكسة 1967 وصلت إسرائيل 
إلى السويس والجوالن، وبعد نكبة 

2013 صارت إسرائيل في الدقهلية 
واملنوفية والقاهرة الجديدة، وقصر 

االتحادية.

براءة السيسي 
من االنقالب

مرور
الكرام

العراق: أكاديمية خاصة لتخريج قــادة المليشيات
بغداد ـ أحمد النعيمي

ــع ســلــطــات املليشيات  تــــزداد املـــؤشـــرات عــلــى مـــدى تــوسُّ
ذات اللون الطائفي في العراق، على حساب ما تبقى من 
رجمت 

ُ
مؤسسات الدولة وهيبتها؛ أحدث مظاهر التفكك ت

بافتتاح »كلية عسكرية خاصة« تعرف باسم »أكاديمية 
تتبع  وهـــي  العسكريني  الــقــادة  لتخريج  الــكــونــني«  ســيــد 
مليشيا سرايا السالم التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر 
في بغداد. أكاديمية تمنح الرتب والشارات لطالبها، وهم 
بالضرورة من قادة املليشيات وعناصرها البارزين، وتقع 
بــغــداد، أحــد معاقل املليشيات  الــصــدر شرقي  فــي مدينة 
املسلحة، وهي تتخذ من أحد املباني الحكومية مقرًا لها 

بعدما استولت عليه. 
تبلغ مدة »الدراسة« في »أكاديمية سيد الكونني« شهرين 
فقط ويمنح املتخرج منها شارة القادة وشهادة توضح 
الــقــيــادة وخـــوض املــعــارك.  دخــولــه دورة تخصصية فــي 
وتكشف مصادر مقربة من أجواء التيار الصدري أن أبرز 
ما يتم تدريسه في هذه »األكاديمية« هو مناهج دينية 

وتقنيات حرب الشوارع«.

وأثارت صور تم تناقلها عن تخريج الفوج األول من هذه 
الدورة، حفيظة مراقبني وعسكريني ومواطنني، خصوصًا 
فــي ظــل حــضــور دورة الــتــخــرج، مــســؤولــني رســمــيــني في 
الحكومة العراقية، أبرزهم محافظ بغداد علي التميمي، 
الـــذي وزع بنفسه شــهــادات الــخــريــجــني مــن األكــاديــمــيــة، 
ليسجل العراق ما بعد 2003 سابقة تؤسس فيها مليشيا 

مسلحة كلية أركان حربية »أهلية«.
من جانبها، التزمت وزارة الدفاع العراقية الصمت أمام هذا 
التطور على الرغم من بث محطات فضائية محلية حفل 
ما أطلق عليه تخرج الدفعة األولى لطالب »األكاديمية« 

التابعني  السياسيني  من  وعــدد  بغداد  محافظ  بحضور 
ألحــزاب دينية حليفة إليـــران. ورفــض عضو لجنة األمن 
والــدفــاع فــي الــبــرملــان الــعــراقــي، إسكندر وتـــوت، التعليق 
على املــوضــوع فــي اتــصــال مــع »العربي الــجــديــد«، بينما 
وصف عضو نقابة املحامني العراقيني محمد الهنداوي 
الحادث بأنه »مهزلة وصورة الالدولة«. وقال العقيد في 
مع  حديث  في  الدليمي،  حامد  السابق  العراقي  الجيش 
»العربي الجديد«، إن »افتتاح كلية أركان حربية أهلية من 
قبل ميليشيا مسلحة أمر مهني جدًا لتاريخ العسكرية في 
ارتكبت  الــعــراق، كونها أسست على يد مليشيا مسلحة 
مجازر ويتزعمها رجل دين وهو مقتدى الصدر وكونها 
أخذت مسمى كلية أهلية«. ولم تشهد املؤسسة العسكرية 
العراقية منذ تأسيسها عام 1921 أي دراسات عسكرية أو 
أمنية أهلية يقودها رجــال دين أو مليشيات مسلحة لم 

تكن موجودة أساسًا قبل 2003. 
العسكرية  املؤسسة  في   

ً
ترهال  2003 بعد  العراق  وشهد 

وخاصة بني عامي 2006 و2014 في عهد رئيس الــوزراء 
السابق نوري املالكي، وأصبحت الرتب العسكرية تمنح 
الجمهورية  واملــراســيــم  العسكرية  الــســيــاقــات  عــن  بعيدًا 

ــن املـــشـــهـــد. ويـــــرى مــراقــبــون  الـــتـــي غـــابـــت هـــي األخــــــرى عـ
ــبـــالد إلــــى إنــشــاء  ــول املــلــيــشــيــات املــســلــحــة فـــي الـ ــ أن وصـ
على  كبرى  طامة  يعتبر  واألركــــان،  للقيادة  حربية  كلية 
. وبحسب الخبير 

ً
املؤسسات العسكرية واألمنية مستقبال

االستراتيجي فاتح العبيدي فإن »وجود مثل هذه الكلية 
مــؤشــر خــطــيــر عــلــى مــحــاولــة املــلــيــشــيــات الــســيــطــرة على 
املؤسسة العسكرية برمتها في املستقبل القريب وهو ما 
سيجر البالد نحو مزيد من الحروب الداخلية واالقتتال 

والتخندق الطائفي«. 
وتأسست أول كلية عراقية للقيادة واألركــان في منطقة 
الرستمية ببغداد عام 1928 بعد سبعة أعوام من تأسيس 
الجيش العراقي الحديث عام 1921، وتتبع لوزارة الدفاع، 
وقــد تــخــرج منها عــشــرات الــضــبــاط والــقــادة العسكريني 
وخرجت الكلية حوالى 70 دورة حتى عام 2003 وتخرج 
ثــم أعيد تشكيل  منها ضباط عراقيون وعــرب وأجــانــب. 
ــادة مـــن حــلــف شــمــال  ــ ــام 2005 عــلــى يـــد قـ هــــذه الــكــلــيــة عــ
العام  احــتــالل  خــالل  للتدمير  تعرضت  بعدما  األطــلــســي 
2003، ثم تغير اسمها عام 2009 من كلية األركان املشتركة 

إلى كلية القيادة واألركان املشتركة.

عدنان علي

ــنــــوب  تـــعـــيـــش مـــحـــافـــظـــة درعـــــــــا )جــ
ــة(، مــنــذ حــوالــى الـــعـــام، حالة  ســـوريـ
ــبــــط وفــــــوضــــــى أمــــنــــيــــة تــشــمــل  تــــخــ
ــى جــانــب  ــ عـــمـــلـــيـــات تــصــفــيــة واغــــتــــيــــاالت إلــ
مـــواجـــهـــات بـــني فــصــائــل »الــجــيــش الـــســـوري 
إلــى تنظيم  الــحــر« وأخـــرى متهمة باالنتماء 
»الـــدولـــة اإلســالمــيــة« )داعـــــش(، وســـط جمود 
النظام  قــوات  مع  القتال  نسبي على جبهات 
الــســوري التي ال تكف عن قصف مناطق في 

املحافظة بشكل شبه يومي.
وفي أحــدث حلقات حالة الفوضى والتخبط 
 
ّ
ــون إن ــيــ ــدانــ ــيــ األمــــــنــــــي، يــــقــــول نــــاشــــطــــون مــ
ــرا دراجــــتــــني مــفــخــخــتــني في  ــّجـ انــتــحــاريــني فـ
مــديــنــة إنـــخـــل، مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل ســتــة من 
القادة العسكريني في »الجيش الحر«، إضافة 
إلــى زوجـــة أحــدهــم وابــنــه واثــنــني مــن أقــاربــه. 
كما انفجر مستودع للوقود في مدينة نوى 
أسفر عــن إصــابــة عــدد مــن املــدنــيــني. كما قتل 
األبابيل،  الهندسة في جيش  كتيبة  مسؤول 
علي الحلقي، إثر انفجار عبوة ناسفة حاول 
تفكيكها، كانت قد زرعت على مدخل املسجد 

الكبير في مدينة جاسم.
يــومــني، اشتباكات واعــتــداءات  ووقــعــت، قبل 
ــلـــدتـــي انــــخــــل والـــــحـــــارة املـــتـــجـــاورتـــني  بــــني بـ
تــخــلــلــهــا عــمــلــيــات خــطــف وتـــخـــريـــب قــبــل أن 
»أحــرار  حركة  بذلتها  جهود  نتيجة  تتوقف 
الــــشــــام« وبـــعـــض املـــشـــايـــخ فـــي املــنــطــقــة. كما 

حــصــلــت خـــالل األيــــام األخـــيـــرة عــمــلــيــات قتل 
وخـــطـــف مـــتـــبـــادلـــة فــــي بـــعـــض املـــنـــاطـــق بــعــد 
بقتل  املساملة  عائلة  مــن  ألشــخــاص  اتهامات 

شخص من عائلة الزعبي.
كما أعلن »جيش اليرموك« )أحد أكبر فصائل 
الجيش الحر في درعا(، أن عصابة مؤلفة من 
يـــوم الجمعة  الـــنـــار،  أربــعــة أشــخــاص فتحت 
املاضي، على أحد حواجزه قرب بلدة السهوة 
الشرقي، وقتلت ثالثة منهم،  فــي ريــف درعــا 
وذلك بعد ساعات من اغتيال قائد لواء أحفاد 
عمر، منجد الزامل، في بلدة الحارة، وتفجير 
مستودع للدبابات يتبع لجيش األبابيل في 
تبناها »جيش  عملية  وهـــي  جــاســم،  مــديــنــة 

تنظيم  مــع  بعالقته  املتهم  الوليد«  بــن  خالد 
»داعــــش«. وأســفــرت عــن تدمير ثــالث دبابات 
ــات بــــاإلضــــافــــة ملــــدفــــع ونـــاقـــلـــة  ــ ــربـ ــ وثــــــــالث عـ
»جيش خالد  دبابات، بحسب بيان منسوب لـ

بن الوليد«.
ــبــــوع املــــاضــــي، بني  كــمــا حــصــل خـــــالف، األســ
درعا  ريــف  في  الشرقية،  املليحة  بلدة  أهالي 
الـــشـــرقـــي، ومــجــمــوعــة تــتــبــع لــتــشــكــيــل ألــويــة 
العمري، راح ضحيته أربعة قتلى من الطرفني، 
قــبــل أن تــتــم تــســويــة املــشــكــل بــجــهــود مــن دار 
الـــعـــدل فـــي حــــــوران. كــمــا تــدخــلــت دار الــعــدل 
لتسوية خالف نشب بعد مقتل أحد قياديي 
»لواء توحيد الجنوب«، سعيد املساملة، على 

الــيــرمــوك« على  »جــيــش  لـــ يــد مجموعة تتبع 
الــــحــــدودي مـــع األردن، بــعــد تــبــادل  الــشــريــط 
الــنــار بــني الفصيلني. وقــضــى مقاتل  إلطـــالق 
أربعة،  الحر«، وأصيب  »الجيش  في صفوف 
األسبوع املاضي، جــراء خالفات بني مقاتلي 
املعارضة في بلدة صيدا الخاضعة لسيطرة 

»الجيش الحر« بريف درعا الشرقي.
ــنـــذ أســـابـــيـــع نــــزاعــــات  وتـــشـــهـــد املـــحـــافـــظـــة مـ
وحـــاالت اقتتال داخــلــي فــي أكثر مــن منطقة، 
تــرافــقــت مـــع اتــهــامــات مــتــصــاعــدة للفصائل 
املــســلــحــة بــالــتــراخــي األمـــنـــي، واالنـــخـــراط في 
نزاعات محلية وعشائرية بعيدًا عن جبهات 
ــوري. وفـــي  ــ ــســ ــ الــــقــــتــــال مــــع قـــــــوات الــــنــــظــــام الــ
ميدانيون  ناشطون  يقول  ساخرة،  تعليقات 
واالشتباكات  الــخــالفــات  لكثرة  »بالنظر  إنــه 
املنتصرة  البلدة  فإن  املتجاورة،  املناطق  بني 
في هذه التصفيات بالريف الغربي ستتقابل 
فــي الــــدور الــنــهــائــي مــع الــبــلــدة املــنــتــصــرة في 

الريف الشرقي من املحافظة«. 
ويــــرى الــنــاشــط بــهــاء الـــحـــورانـــي فـــي حــديــث 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن هــنــاك قـــوى داخــلــيــة  لـــ
وخارجية تعمل على زرع الفتنة واالنشقاقات 
بـــني أبـــنـــاء املــحــافــظــة وفــصــائــلــهــا املــســلــحــة، 
املناطقية  النعرات  مستغلة أي خالف إلثــارة 
والعشائرية بهدف حرف السالح عن وجهته 
ــام والـــعـــنـــاصـــر  ــنــــظــ ــد قــــــــوات الــ ــ ــيــــة ضـ ــلــ األصــ
املتطرفة، وتوجيهه إلى االقتتال. وفي مسعى 
لــلــحــد مــن هـــذه الــظــواهــر، قــــررت محكمة دار 
العدل في حوران مصادرة أي سالح يستخدم 

في الخالفات املحلية، وحّملت قادة الفصائل 
ــتــــخــــدام الــــســــالح فــــي الـــخـــالفـــات  عــــواقــــب اســ
إنه  ميدانيون  ناشطون  ويقول  والشجارات. 
»ســقــط خــالل شهر يــونــيــو/حــزيــران املاضي 
أكثر من 15 قتيال بسبب خالفات وشجارات 
تقع على األغلب بني أشخاص مدنيني، لكنها 
ســـرعـــان مـــا تــنــتــقــل إلــــى الــفــصــائــل املــســلــحــة 
العشائري للمحافظة«. وعلى  الطابع  بسبب 

الرغم من النداءات التي توجهها، باستمرار، 
بــعــض الـــقـــوى والــشــخــصــيــات فـــي املــعــارضــة 
لتحريك الجبهات بغية تخفيف الضغط عن 
النظام،  قـــوات  مــع  املشتبكة  األخـــرى  املناطق 
بما فــي ذلــك خــروج تــظــاهــرات فــي املحافظة، 
ــادة الــفــصــائــل بــالــتــوحــد ملــواجــهــة  ــ تــطــالــب قـ
ــيـــدانـــي عــلــى حــالــه.   الـــوضـــع املـ

ّ
ــام، ظــــل ــنـــظـ الـ

وأخـــفـــقـــت فــصــائــل املـــعـــارضـــة فـــي إحــــــراز أي 

تقدم في املحاوالت املحدودة التي قامت بها 
»عاصفة  قبل أشهر، وكــان آخرها ما ُسّمي بـ

الجنوب« التي ُمنيت بفشل ذريع.
الــنــظــام وحــلــفــاءه يستغلونه  فــشــل يــبــدو أن 
األنباء  تشير  إذ  ملصلحتهم،  مناسب  بشكل 
الـــــــواردة مـــن الــجــنــوب الـــســـوري إلــــى حــشــود 
عسكرية يقوم بها النظام في املنطقة الفاصلة 
ــا تمهيدًا  ريـــف دمــشــق ودرعــ بــني محافظتي 

 حالة 
ً
الشمالي، مستغال ريــف درعــا  القتحام 

الــتــي تعيشها املــحــافــظــة.  الــفــوضــى األمــنــيــة 
وقالت مصادر ميدانية إن مقاتلني من حزب 
الــلــه وإيــرانــيــني وأفــغــانــًا يــشــاركــون فــي هــذه 
الحشود التي زاد عديدها على 2500 مقاتل، 

وفق هذه املصادر.
ويمكن وصف املشهد امليداني في املحافظة، 
ــيــــوم، بــاشــتــبــاكــات مــتــقــطــعــة بـــني فــصــائــل  الــ
املعارضة والنظام في بعض املناطق تترافق 
غــالــبــًا مـــع قــصــف جــــوي مـــن جـــانـــب طـــائـــرات 
عـــلـــى األرض.  ــقــــّدم  تــ مــــن دون  لـــكـــن  الـــنـــظـــام، 
أشهر  منذ  املمتدة  الحملة  ذلــك،  إلــى  يضاف 
مــــن جـــانـــب بـــعـــض فـــصـــائـــل املــــعــــارضــــة ضــد 
اإلسالمية«  »الــدولــة  لتنظيم  املبايعة  الــقــوى 
)داعش( في الريف الغربي من املحافظة، وفي 
مقدمتها فصيال »شهداء اليرموك«، و»حركة 
املــثــنــى« الـــلـــذان انــدمــجــا، أخـــيـــرًا، فــي تشكيل 

طلق عليه »جيش خالد بن الوليد«.
ُ
جديد، أ

ـــيــــرمــــوك« أن  ــي »جـــيـــش الـ ــد ضـــابـــط فــ ــؤكــ ويــ
غــرفــة »املــــــوك« قــطــعــت الـــدعـــم الــعــســكــري عن 
»جيش الــيــرمــوك«، وال تقدم له ســوى رواتــب 
املنتسبني إليه. ويعزو أسباب جمود الجبهة 
الجنوبية إلى أنه »لم يبق في منطقة حوران 
أهــــــداف صــغــيــرة يــمــكــن مــهــاجــمــتــهــا بــُيــْســر، 
ومــا بقي مــن مــواقــع قوية ومحّصنة تحتاج 
لكن  الفصائل،  تعاون جميع  إلى  مهاجمتها 
هذه األخيرة تتعرض لالنشقاقات بتحريض 
دولــــــي، وبــعــضــهــا اآلخـــــر حـــيـــادي أو سلبي 
يتلقى فقط العتاد والسيارات واألسلحة من 
دون أن يــقــوم بـــأي عــمــل«، عــلــى حـــّد تعبيره. 
ــيـــاالت املــمــنــهــجــة،  ــتـ زت ســلــســلــة االغـ

ّ
ــز ــ كــمــا عــ

فـــي مــحــافــظــة درعــــا مـــن أغـــســـطـــس/آب الــعــام 
املاضي وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2015، 
االنشقاقات والعمل املنفصل لهذه الفصائل، 
األمــر   

ّ
أن ويعتبر  الــتــخــويــن.  ســيــاســة  بسبب 

وأحيانًا  خــارجــيــة،  بضغوط  أحــيــانــًا  يتعلق 
قــادة  إدارة وتنسيق مــن جانب  أخــرى بسوء 
 عــــن ظـــهـــور »داعــــــــش« فــي 

ً
الـــفـــصـــائـــل، فـــضـــال

له،  التصدي  والــذي يستهلك  الغربي،  الريف 
الكثير من إمكانيات الفصائل في الجنوب.

عثمان المختار

فــي حصيلة جــديــدة هــي الــرابــعــة مــن نوعها 
صدرت في غضون ست ساعات، ارتفع عدد 
الــتــي ضــربــت العاصمة  ضحايا االعـــتـــداءات 
 300 نحو  إلــى  السبت،  ليل  بــغــداد،  العراقية 
قــتــيــل وجـــريـــح غــالــبــيــتــهــم مـــن املـــدنـــيـــني، في 
أحـــدث تــفــجــيــرات تــهــز الــعــاصــمــة، بــعــد نحو 

محمد أمين

ــزاب ســوريــة كــرديــة تأكيد سلطة  تــحــاول أحـ
»أمــر واقـــع« فرضتها على مــدى ســنــوات في 
شمال وشمال شرق سورية، من خالل طرح 
السياسية  العالقات  يحكم  دســتــور  مــشــروع 
من  املناطق  هــذه  مكّونات  بني  واالجتماعية 
عــرب، وكــرد، وتركمان وســريــان، وآشوريني، 
ويـــدفـــع بــاتــجــاه تــقــســيــم الـــبـــالد، فـــي الــوقــت 
الــذي يؤكد فيه املجلس الوطني الكردي أنه 
ــار املــعــارضــة الــســوريــة.  ــارج إطــ لـــن يــعــمــل خــ
ــيــــة وروســـــيـــــة،  وســــــّرعــــــت تــــصــــريــــحــــات أمــــمــ
خصوصًا بعد عــودة الــحــرارة إلــى العالقات 
التركية الروسية، الجهود الكردية إلقرار هذا 
الــطــرح الــفــيــدرالــي، تــخــّوفــًا مــن تــغــّيــر قــواعــد 
أبــرز  أحــد  مــن  كــانــت موسكو  اللعبة، بعدما 
الداعمني عسكريًا لحزب االتحاد الديمقراطي 
فــــي حـــربـــه ضــــد تــنــظــيــم الــــدولــــة اإلســـالمـــيـــة 
ــر خـــالفـــهـــا مــع  ــ ــال ســــوريــــة، إثـ ــمـ )داعــــــــش( شـ
أنقرة. وهذا الحزب هو الفرع السوري لحزب 
تركيا  تعتبره  الــذي  الكردستاني«  »الــعــمــال 
»منظمة إرهابية«، وتعمل جاهدة على منع 
إقامة أي إقليم كردي مستقل، وتتوجس من 
ــاد الــديــمــقــراطــي« فــي هــذا  مـــحـــاوالت »االتـــحـ

االتجاه. 
بوتني،  فالديمير  الــروســي،  الرئيس  وصـــّرح 

شهر على آخر اعتداء أسقط نحو 200 قتيل 
الكرادة في بغداد  وجريح. ويختلف تفجير 
للمرة  ــه 

ّ
إن إذ  السابقة،  التفجيرات  عن مئات 

األولى تقوم القوات العراقية بإحاطة املنطقة 
الـــخـــضـــراء بـــقـــوات خـــاصـــة وإغـــــالق املـــداخـــل 
واملــــخــــارج بــعــد الــتــفــجــيــر بـــســـاعـــات، خــوفــًا 
الحكومة  رئــاســة  املــواطــنــني ملقر  اقتحام  مــن 

العراقية.
ــذا الــتــفــجــيــر األعــــنــــف مــــن نــوعــه  ــ ويــعــتــبــر هـ
مـــنـــذ نـــحـــو شـــهـــر، وأصــــــــدر تــنــظــيــم الـــدولـــة 
اإلسالمية »داعــش« بيانًا، تبنى فيه تفجير 
أبو  انتحاريًا يدعى   

ّ
أن إلــى  الــكــرادة، مشيرًا 

العراقي فّجر نفسه، متوعدًا بمزيد من  مها 
العمليات املماثلة. ووفقًا ملصادر أمن عراقية 
زايد  والشيخ  الكندي  في مستشفى  وأطباء 
فإن  الجديد«،  »العربي  لـ تحدثوا  بغداد  في 
إلــى 110، و150 جريحًا  ارتــفــع  القتلى  »عــدد 
في تفجير سوق الكرادة وسط بغداد، بينما 
سقط 10 قتلى و30 جريحًا بتفجير متزامن 
ضرب سوقًا للمالبس في حي الشعب شرقي 

بغداد.
وبحسب مــصــادر أمــن عــراقــيــة، فــإن »رئيس 
ــر بــفــتــح تحقيق  ــوزراء حــيــدر الــعــبــادي أمـ ــ الــ
ــل آخـــريـــن  ــقــ ــبــــاط ونــ ــــن الــــضــ وإقـــــالـــــة عــــــدد مـ
عــلــى خــلــفــيــة الــتــفــجــيــر«، مـــؤكـــدة أن »جــهــاز 
املخابرات حذر الشرطة من وجود معلومات 

يــوم الجمعة املــاضــي، بــأن »روســيــا ال تقوم 
ــة«. كــمــا  ــ ــــوريـ بـــحـــل املــشــكــلــة الـــكـــرديـــة فــــي سـ
أثـــار تــصــريــح املــبــعــوث األمــمــي إلـــى ســوريــة، 
ســتــيــفــان دي مـــيـــســـتـــورا، مــنــذ أيــــــام، عـــن أن 
ـــ5 في  نسبة الــكــرد فــي ســوريــة ال تــتــجــاوز الـ
ــدد الـــســـكـــان، مـــوجـــة غــضــب في  ــة مـــن عــ ــائـ املـ
األوساط الكردية، خصوصًا أنه حمل إشارة 
واضحة إلى أن أحالم الكرد في االنفصال أو 
تشكيل إقليم خاص بهم ليست على طاولة 
التصريح  أسهم هذا  الدولية، وربما  البحث 
فـــي اإلفـــــــراج ســريــعــًا عـــن مـــســـودة الــدســتــور 
أي  على  جــديــدة  معطيات  لفرض  الفيدرالي 

 سياسي مقبل.
ّ

حل
»اإلدارة الـــذاتـــيـــة«  وطــــرحــــت مــــا تـــســـمـــى بــــــــــــــ
فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة الـــســـوريـــة ومــنــاطــق 
فـــي ريـــف حــلــب، الــتــي يــطــلــق عــلــيــهــا األكــــراد 
تسمية »روج أفا« وتعني »غرب كردستان«، 
مــشــروع دســتــور »أولـــــي« يتضمن 85 مــادة 
يـــؤســـس لــلــنــظــام الـــفـــيـــدرالـــي الــــــذي تــبــنــتــه، 
القامشلي  مدينة  تحديد  إلى  ويدعو  أخيرًا، 
شــــرق مــديــنــة الــحــســكــة، عــاصــمــة فــيــدرالــيــة 
لـــكـــردســـتـــان ســــوريــــة، واخـــتـــيـــار عــلــم خــاص 
ــواد أخــــرى تـــشـــّرع الـــبـــاب أمـــام  ــ بــاإلقــلــيــم، ومـ
العراق.  بإقليم كردستان  إقليم شبيه  إعــالن 
ويحاول حزب االتحاد الديمقراطي وأحزاب 
أخــرى مرتبطة بــه تسويق هــذا املــشــروع في 

إرهابية تستهدف  لتفجيرات  عن مخططات 
املــــراكــــز واألســـــــــواق الـــتـــجـــاريـــة الـــكـــبـــيـــرة فــي 
الـــعـــاصـــمـــة، لـــكـــن الـــشـــرطـــة لــــم تـــتـــعـــامـــل مــع 
ــد«، وفــقــًا  تــلــك الــتــحــذيــرات عــلــى مــحــمــل الـــجـ
لــهــذه املـــصـــادر. وتــســود فــي الــعــاصــمــة حالة 
هــســتــيــريــا وغـــضـــب شــعــبــي واســـعـــني جـــراء 
ــــع عـــائـــالت كــامــلــة كــانــت  ــــذي أوقـ الــتــفــجــيــر الـ
تتبضع وتستعد الستقبال العيد. واعترض 
العشرات من العراقيني موكب رئيس الوزراء 
حــيــدر الــعــبــادي خـــالل دخـــولـــه حـــي الـــكـــرادة 
بالحجارة  االنفجار، ورشقوه  ملعاينة موقع 
ــة، مــا دفــعــه إلــى  ــذيـ والــقــنــانــي الــفــارغــة واألحـ
االنـــســـحـــاب مـــن املـــكـــان مـــن دون إلـــقـــاء كلمة 
مقّررة له. في غضون ذلك، فرضت قوات األمن 
الــعــراقــيــة، ولــلــمــرة األولــــى، إجــــراءات مشددة 
قــوات  لت بنشر 

ّ
الــخــضــراء تمث املنطقة  حــول 

خاصة من الجيش، وجهاز مكافحة اإلرهاب، 
قبل  مــن  املحصنة  املنطقة  القــتــحــام  تحسبًا 
الــتــفــجــيــر أو خــــالل عملية  املـــواطـــنـــني عــقــب 

تشييع جثث الضحايا.
ــــراس مــحــمــد الـــســـاعـــدي من  ويـــقـــول املـــقـــدم فـ
»العربي الجديد« إنها  قيادة عمليات بغداد لـ
املرة األولى التي تتلقى فيها قوات األمن أمر 
تعزيز اإلجراءات ورفع درجة الحيطة والحذر 
حـــول املــنــطــقــة الــخــضــراء بــعــد الــتــفــجــيــرات«. 
ويضيف أن »املنطقة الخضراء في مأمن من 

قواته  قيام  على  معتمدًا  الغربية،  ــاط  األوسـ
التي تشّكل الثقل الرئيسي في قوات »سورية 
»داعــش«،  تنظيم  محاربة  في  الديمقراطية« 
فــي أكــثــر مــن مــكــان فــي ســوريــة، تــحــت غطاء 

جوي للتحالف الدولي.
يؤكد أحد أعضاء »اإلدارة الذاتية«، إبراهيم 
»فيدرالية  فــي  التنفيذي  املجلس  أن  مسلم، 
أفــا وشمال ســوريــة« انتهى من »كتابة  روج 
عــقــد اجــتــمــاعــي، أو دســـتـــور، يـــوضـــح شكل 
ــنـــه أول مــــن أمــــس،  ــلـ ــيــــة«، أعـ ــيــــدرالــ ــفــ ــذه الــ ــ هــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن  الــســبــت، مــشــيــرًا لـــ
أكــراد سورية في إعداد  دواًل غربية »تساند 
 لم تعلن موقفها هذا 

ْ
وإعالن دستورهم، وإن

صراحة«، وفق مسلم. وذكــرت وسائل إعالم 
)املنافس  الكردي  الوطني  املجلس   

ّ
أن كردية 

الشارع  في  الديمقراطي  لالتحاد  السياسي 
 دســتــور آخــر 

ّ
الــكــردي الـــســـوري( بــصــدد ســـن

لــكــن نــائــب  الـــذاتـــيـــة.  مــقــابــل دســـتـــور اإلدارة 

مأمن  فــي  ليست  لكنها  املفخخة  الــســيــارات 
من املتظاهرين«، مبينًا أنه »من غير املرجح 
أن تقاوم قــوات األمــن أي متظاهر أو مواطن 
غاضب يرغب باقتحام هذه املنطقة بما أنه 

ليس إرهابيًا«، وفقًا لقوله.
في املقابل، يحذر القيادي بالتيار الصدري، 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــديــــث لـ ــــي حــ مـــحـــمـــد الــــبــــصــــري، فـ
ــد«، مـــمـــا يــصــفــه »الــــســــقــــوط املـــخـــزي  ــديــ الــــجــ
لحكام املنطقة الخضراء، في حال لم تتوقف 
الــتــفــجــيــرات«. ويــتــوجــه الــبــصــري فــي حديثه 
تقولون  »كنتم   

ً
قائال العراقيني،  للمسؤولني 

الفلوجة واألنبار هما مصدر املفخخات،   
ّ
إن

اآلن هـــمـــا تـــحـــت ســيــطــرتــكــم، والــتــفــجــيــرات 
يتذرع  عما  دائــمــًا  يبحث  الــفــاشــل  مستمرة. 
نفد  الجميع  أن  أعتقد  لكن  الشعب،  أمــام  بــه 
الدامية  التفجيرات  تكرار  صبره ونحذر من 
مــع تــردي الــخــدمــات، والــتــي ستكون بمثابة 
الــخــضــراء«  اقــتــحــام جــديــد للمنطقة  شــــرارة 
ــتــــوقــــع عــضــو  ــه، يــ ــتــ ــهــ ــًا لــــقــــولــــه. مـــــن جــ ــ ــقـ ــ وفـ
الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي، مــحــمــد الــــجــــاف، ســقــوط 
التفجيرات  تكرار  العبادي، في حال  حكومة 
الــدامــيــة املــمــاثــلــة لتفجير الـــكـــرادة. ويــوضــح 
ليس  »النصر   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ الجاف 

ــل هــو  ــاك، بــ ــنــ ــرداد مـــديـــنـــة هـــنـــا أو هــ ــتــ ــاســ بــ
ــفــقــد الــعــدو الـــقـــدرة عــلــى تــهــديــد بــغــداد، 

ُ
أن ت

وإزهاق أرواح املدنيني كل يوم بالعشرات«.

ـــــوري املــــــعــــــارض«،  ـــسـ ــ ــــالف الـ ــ ــتـ ــ ــ رئــــيــــس »االئـ
القيادي البارز في املجلس الوطني الكردي، 
عبد الحكيم بشار، ينفي هذا األمر، مؤكدًا أنه 
لم تطرح أية مسودة دستور من قبل املجلس. 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن »الــلــجــنــة  ويــضــيــف لـــ
إعــداد مسودة  القانونية في املجلس بصدد 
مبادئ إعــالن دستوري، سيتم طرحها على 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات كــوجــهــة نظر 
خــاصــة بــاملــجــلــس، وســتــكــون مــحــل نــقــاش«. 
»لــن يطرح أي شيء  أن املجلس  إلــى  ويشير 
ــر مـــؤســـســـات املـــعـــارضـــة  ــ مــســتــقــل خــــــارج أطـ
الــرســمــيــة الــتــي يـــشـــارك فــيــهــا املــجــلــس، مثل 
ــتــــالف  ــفـــاوضـــات، واالئــ ــمـ ــلـ الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا لـ
السوري املعارض«، على حّد قوله. ويوضح 
بشار أن »من حق املجلس طرح وجهة نظره، 
يتعلق بمستقبل  ما  بكل  أجلها  والعمل من 
الــكــرديــة ســواء  الــقــضــيــة  ســـوريـــة، ومستقبل 
في ما يتعلق بشكل الدولة، أو نظام الحكم، 
الــســوريــة، ومنهم الكرد  أو حــقــوق املــكــونــات 
وهم مكّون سوري قومي أصيل«. ويستدرك 
حديثه بالقول: »لكن كل ذلك يجب أن يكون 
للمعارضة«،  الشرعية  املؤسسات  خــالل  من 
مشددًا على أنــه »لــن يكون هناك أي قفز من 
الثورية،  قبل املجلس خــارج أسس الشرعية 
الــتــي يتمثل  املــعــارضــة  الــتــي تجسدها أطـــر 

فيها املجلس«.

مباراة كرة قدم 
ودية في الشق 

الخارج عن سلطة 
النظام في درعا 

)محمد أبازيد/
فرانس برس(

»أكاديمية سيد الكونين« 
تتبع للتيار الصدري وتنال رعاية 

رسمية

مشروع دستور يتضمن 
85 مادة يؤسس للنظام 

الفيدرالي في سورية

أثار التفجير المزدوج 
الدامي في بغداد ليل 

السبت، غضبًا شعبيًا ينذر 
بانفجار يطيح حكومة 

حيدر العبادي

تفجير الكرادة هو األعنف منذ نحو شهر )أحمد الجميلي(

المحطة  درعــا  أي  ــا،  درع مدينة  مركز  على  النظام  قــوات  تسيطر 
البلد، وكذلك على كل من  والقسم األكبر من حي المنشية في درعا 
مدن الصنمين، وأزرع، والمسمية، وغباغب، ومحجة، وقرفا، وخربة 
غزالة، والشيخ مسكين، وعتمان، باإلضافة إلى بعض القرى المحيطة 
بتلك المناطق، ومن ضمنها الطريق الدولي درعا دمشق وصوًال إلى 
الحدود اإلدارية مع ريف دمشق. في المقابل، تسيطر المعارضة على 

نحو ثلثي مساحة المحافظة مقابل الثلث تحت سيطرة النظام.

الثلث للنظام والثلثان للمعارضة

ح 
ّ
سرايا السالم هي النسخة الثانية من التنظيم املسل
لرجل الدين مقتدى الصدر )الصورة(، بعد إعادة 

هيكلة مليشيا جيش املهدي عقب تورطها في 
جرائم تطهير طائفي بني 2006 و2008. هي أكبر 

املليشيات بنحو 55 ألف مسلح، وتمتلك ترسانة 
عسكرية كبيرة غالبيتها إيرانية. تتواجد حاليًا في 
بغداد بنحو 20 ألف عنصر. ترتبط املليشيا بعالقة 
 عن حزب الله اللبناني.

ً
وثيقة بالحرس الثوري فضال

دعت بعثة األمم املتحدة في العراق )يونامي(، قادة 
البالد إلى »تسوية خالفاتهم الداخلية«، قبل انعقاد 

مؤتمر املانحني، املقرر في واشنطن بتاريخ 20 
يوليو/تموز الحالي، لدعم إعمار املناطق املحررة من 

تنظيم »داعش«. وقال املمثل الخاص لألمني العام 
لألمم املتحدة في العراق، يان كوبيتش )الصورة(، 
أمس األحد، إنه »على األطراف العراقية جميعًا أن 
تسوي مشاكلها لكي ال تؤثر هذه املشاكل على 

توجهات الدول املانحة«.

مليشيا 
السالح... 

خليفة جيش 
المهدي

األمم 
المتحدة: 

تسوية 
الخالفات 

قبل مؤتمر 
المانحين

SCOOPللحدث تتمة...
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البحرية اإليرانية مستعدة 
إلرسال قوات إلى سورية

التابعة  البحرية  الــقــوات  قــائــد  قــال 
ــيـــب الـــلـــه  ــبـ لـــلـــجـــيـــش اإليــــــــرانــــــــي، حـ
مـــن  مــــجــــمــــوعــــتــــن  إن  ســـــــــيـــــــــاري، 
عن  أعلنتا  البحرية  الــقــوات  جــنــود 
جهوزيتهما لالنضمام إلى صفوف 
الـــجـــنـــود اإليــــرانــــيــــن فــــي ســــوريــــة. 
ــارس« اإليـــرانـــيـــة  ــ ــ ــة »فـ ــالـ ونــقــلــت وكـ
عــن ســيــاري قوله إن »إرســـال قــوات 
من البحرية يتطلب اتخاذ خطوات 

وإجراءات عديدة وتنسيقًا«.
)العربي الجديد( 

طهران وحزب اهلل 
يرفضان التدخل لإلفراج 

عن الفلسطينيين 
في سورية

ــن إيــــــــران وحــــــزب الــلــه  ــل مــ رفـــــض كــ
طلبًا تقدمت به فصائل فلسطينية 
بـــالـــتـــدخـــل لـــــدى الـــنـــظـــام الــــســــوري 
إلطــالق ســراح أكثر من ألــف سجن 
فــلــســطــيــنــي فــــي ســـجـــونـــه وفـــروعـــه 
األمــنــيــة. ونــقــلــت »مــجــمــوعــة العمل 
مــن أجــل فلسطينيي ســوريــة«، عن 
أمــس  قــولــهــا،  فلسطينية،  مــصــادر 
األحد، إن »حزب الله« وإيران رفضا 
أو  املعتقلن،  أســمــاء  مناقشة  حتى 

العمل على الكشف عن مصيرهم.
)العربي الجديد(

اللجنة البريطانية 
لغزو العراق »ستشوي« 

المخابرات
كشفت صحيفة »ميل أون صندي« 
البريطانية، أمس األحد، عن مصدر 
مقرب من لجنة التحقيق البريطانية 
فــي غـــزو الــعــراق عـــام 2003، والــتــي 
ــكـــوت، أنــهــا  ــلـ ــيـ ــون شـ ــ ــا جــ ــهـ ــتـــرأسـ يـ
»ســـتـــشـــوي« فـــي تـــقـــريـــرهـــا، والــــذي 
سيصدر يوم األربعاء املقبل، رئيس 
جهاز املخابرات )أم اي 6(، ريتشارد 
للذئاب«،  »لحمه  وتــرمــي  ديــرلــوف، 

القرار بمعلومات  اع 
ّ
ألنه ضلل صن

ُمفبركة. من جهتها، كشفت صحيفة 
»ذا تلغراف« البريطانية، أن االدعاء 
ــيـــة  فــــي املـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـ
سيوجه  الـــذي  التقرير  فــي  سينظر 
انــتــقــادات شــديــدة لــرئــيــس الــــوزراء 
األســــبــــق تــــونــــي بـــلـــيـــر )الـــــصـــــورة(، 
لــكــنــهــا لـــن تــالحــقــه بــتــهــمــة ارتــكــاب 

جرائم حرب.
)العربي الجديد( 

واشنطن تحذر الكويت 
من »هجمات إرهابية«

حـــــــذرت الــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة دولــــة 
ــال تــعــرضــهــا  ــمــ ــتــ ــن احــ ــ ــويــــت مـ ــكــ الــ
لــــ«اعـــتـــداء إرهــــابــــي« خــــالل الــفــتــرة 
فيه  رفعت  الــذي  الوقت  في  املقبلة، 
الـــكـــويـــت مـــن جــهــوزيــتــهــا األمــنــيــة، 
ــة،  ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ واتــــــخــــــذت إجـــــــــــــراءات احـ
لتجنب أي هــجــوم مــن هـــذا الــنــوع. 
ــة«  ــاســ ــيــ ــفـــة »الــــســ ــيـ ــــرت صـــحـ ــشــ ــ ونــ
الــكــويــتــيــة، اســـتـــنـــادًا إلــــى »أجـــهـــزة 
ــكـــويـــت  ــقـــي الـ ــلـ ســـــيـــــاديـــــة«، خــــبــــر تـ
تــحــذيــرًا مـــن جــهــاز االســتــخــبــارات 

األميركية )سي آي إيه(. 
)العربي الجديد(

حزب المرزوقي ينتقد 
قانون المصالحة

اإلرادة«،  انتقد حــزب »حــراك تونس 
التونسي  الــرئــيــس  يــتــزعــمــه  والــــذي 
الـــــــســـــــابـــــــق مـــــنـــــصـــــف املـــــــــــرزوقـــــــــــي، 
مــــشــــروع قــــانــــون املـــصـــالـــحـــة املــالــيــة 
ــة، والـــــــــــذي اقـــتـــرحـــه  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ واالقــ
ــد الــســبــســي،  ــائـ الـــرئـــيـــس الـــبـــاجـــي قـ
عــــلــــى الــــــبــــــرملــــــان، وشــــــرعــــــت لــجــنــة 
الــتــشــريــع الـــعـــام فـــي مــجــلــس نـــواب 
البيان  ونــّبــه  مناقشته.  فــي  الــشــعــب 
ل 

ّ
القانون املقّدم يمث  مشروع 

ّ
إلى أن

»انــتــهــاكــًا واضـــحـــًا لــقــانــون الــعــدالــة 
ما  تقنن  على  وإصــــرارًا  االنتقالية، 
ــع لــلــمــال الــعــام  حــصــل مــن نــهــب واسـ
على مدى عقود، وتسوية مشبوهة 
ــراق ولـــوبـــيـــاتـــهـــا  ــ ــُســ ــ ــ ــة ال ــابـ مــــع عـــصـ

ذة«.
ّ
املتنف

)العربي الجديد(

كابول ــ صبغة اهلل صابر

نالت رسالة الزعيم الجديد لحركة »طالبان« 
في أفغانستان، املال هيبة الله أخوندزاده، قبل 
املنطقة،  تلك  مراقبي شــؤون  اهتمام  يــومــن، 
القائمة  الحركة  استراتيجية  حــددت  كونها 
األميركي هو  إنهاء االحتالل  أن  اعتبار  على 
وإال  األفــغــانــيــة،  املــعــضــلــة  لحلحلة  ــــاس  األسـ
 وجود 

ّ
فــإن الحركة ستواصل قتالها في ظــل

ــــوات األجـــنـــبـــيـــة. تــــوقــــف مـــتـــابـــعـــون عــنــد  ــقـ ــ الـ
الــرســالــة األولــــى لــزعــيــم الــحــركــة عــلــى اعتبار 
ــن بــثــهــا في  ــزامــ أنـــهـــا مــلــيــئــة بـــالـــرســـائـــل، وتــ
مــرحــلــة حــســاســة لــجــهــة مــا يتعلق بــعــالقــات 
ــيـــة  ــتـــراتـــيـــجـ ــان واسـ ــتــ ــاكــــســ أفــــغــــانــــســــتــــان وبــ

الواليات املتحدة املتعلقة بأفغانستان.
كــمــا تــتــزامــن هـــذه الــرســالــة مـــع تــصــريــحــات 
مــســتــشــار رئــيــس الـــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي في 
الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة، ســـرتـــاج عـــزيـــز، الـــذي 
للعمل ضد  »باكستان غير مستعدة   

ّ
أن أّكــد 

طالبان أفغانستان املتواجدة على أراضيها«. 
بمثابة  التصريحات  تلك  تكون  أن  وُيــتــوقــع 
القشة التي ستقّوض عملية السالم األفغانية 
سيما  ال  الباكستانية،  األفغانية  والعالقات 
اتـــفـــقـــتـــا، خـــــالل االجـــتـــمـــاعـــات  الــــدولــــتــــن   

ّ
أن

الرباعية، على العمل امليداني ضد من يرفض 
عملية السالم، من دون استثناء.

وشّدد املال هيبة الله أخوندزاده، في رسالته 
األولـــــــــى، مـــنـــذ تـــولـــيـــه مـــنـــصـــبـــه، فــــي مـــايـــو/
أيــــار املـــاضـــي، عــلــى مــواصــلــة درب مــؤســس 
»الـــحـــركـــة« املــــال عـــمـــر، وخــلــيــفــتــه املــــال أخــتــر 
تل في غارة أميركية في شهر 

ُ
منصور الذي ق

املــاضــي. الحرب على األميركين  مــايــو/أيــار 
الحركة  زعيم  وصفها  التي  الــقــوات  وجميع 

تونس ـ وليد التليلي

بعد حزب »حراك تونس اإلرادة«، والذي 
ُ
است

املــرزوقــي،  منصف  السابق  الرئيس  يتزعمه 
مـــــن مــــــشــــــاورات تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة الــــوحــــدة 
الـــوطـــنـــيـــة، والــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا خـــلـــفـــه الـــرئـــيـــس 
الباجي قائد السبسي. ويكاد يكون »الحراك« 
الحزب الوحيد الــذي لم يتم إشــراكــه من بن 
األحــزاب املهمة في تونس، ما يعكس موقفًا 
سياسيًا واضــحــًا مــن جــانــب الــرئــيــس، قابله 
موقف سياسي مماثل من »الــحــراك«، والــذي 
أعلن في ندوة صحافية أن الحكومة الجديدة 
ستكون أكثر كارثية من سابقتها، وأنه غير 

.
ً
معني بها أصال

الوحدة  أن مبادرة حكومة  املرزوقي  ويعتبر 
 عن اإلضافة 

ً
الوطنية غير واضحة، متسائال

ــي، فــي  ــ ــ ــرزوقـ ــ ــ ــتــــي ســـتـــحـــقـــقـــهـــا. ويــــصــــف املـ الــ
تصريح إذاعي بمدينة القيروان، الوضع في 
»الــكــارثــي فــي ثــوب مــهــزلــة«، مشيرًا  تــونــس بـــ
إلى أنه لم يتم استدعاء حزبه في مشاورات 
قائد  »الباجي  ألن  الوطنية  الــوحــدة  حكومة 
الــســبــســي ال يــتــصــل إال بــجــمــاعــتــه«، بحسب 
يــتــمــثــل  الــــيــــوم  دوره  أن  ــدًا  ــ ــؤكـ ــ ومـ تـــعـــبـــيـــره، 
ــبـــدو هــذا  بـــالـــعـــودة إلــــى ســـاحـــة الـــنـــضـــال. ويـ
املـــشـــهـــد مــثــالــيــًا لــفــهــم الـــعـــالقـــة الـــتـــي تــربــط 
نــاحــيــة، والــعــالقــة  الــرئــيــســن التونسين مــن 
النهضة  حــركــة  زعــيــم  وبــن  بينهما  الثالثية 
أخـــرى. وإقصاء  مــن ناحية  الغنوشي،  راشــد 
»الــحــراك« مــن املــشــاورات دون بقية األحــزاب 
يعكس رغــبــة الــســبــســي، وأحــــزاب أخــــرى، في 
عـــزل تــحــرك املـــرزوقـــي، إذ ال يــبــرر االخــتــالف 
السياسي هــذا اإلقــصــاء، بدليل دعــوة أحــزاب 

أخرى يختلف معها السبسي جذريًا.
لكن السبسي يعتبر منافسه في االنتخابات 
املاضية خارجًا عن السياق السياسي العام، 

الرجل  يتحدث  هكذا  متواصلة.  »الغازية«  بـ
عــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه املــســتــقــبــلــيــة، مــــشــــددًا، 
فــي الــوقــت نــفــســه، عــلــى أن الــحــركــة ال تؤمن 
رسمت  هــي  بــل  الــحــرب،  باستراتيجية  فقط 
خطوطًا واضحة للعمل السياسي من خالل 
مكتبها في العاصمة القطرية الدوحة. إال أن 
األســاس لحلحلة األزمــة األفغانية هو إنهاء 

االحتالل، وفق بيان الزعيم.
وفي ما يتعلق بالحكومة األفغانية وأجهزة 
أمــــن الــــدولــــة، بــــدت رســـالـــة املــــال أخــــونــــدزاده 
ــانــــي بـــعـــيـــد الـــفـــطـــر،  ـــئـــة الـــشـــعـــب األفــــغــ

ّ
املـــهـــن

أقـــل حـــدة مــن رســائــل أســالفــهــا، إذ وصفها 
ــارة اإلســـالمـــيـــة الـــحـــاضـــنـــة لــجــمــيــع  ــ »اإلمــ ـــ ــ بــ
األفــغــان«. ولفت الرجل إلــى أن حــرب أميركا 
ــمــا 

ّ
»إن بعينها،  حــركــة  مــع  ليست  وحلفائها 

أمة تقف في وجه املحتلن«.
وفــي خضم موجة مــن االغــتــيــاالت والخطف 
في صفوف عامة املواطنن وشيوخ القبائل 
وعــلــمــاء الــديــن، الــتــي تــزايــدت وتــيــرتــهــا بعد 
ــة، يـــوضـــح في  ــركـ تـــولـــي الـــرجـــل زعـــامـــة الـــحـ
تحترم جميع شرائح  »طــالــبــان«   

ّ
أن رسالته 

ــعـــزل عــن  ــمـ ــيـــســـت بـ املـــجـــتـــمـــع األفــــغــــانــــي، ولـ
بالتعامل  امليدانين  الــقــادة  مطالبًا  الشعب، 
ــانـــي ومــــع كـــل ما  ــغـ ــن األفـ ــواطــ األمـــثـــل مـــع املــ

يتعلق بالشعب.
ــان زعــيــمــهــا  ــيـ ــبــــان« بـ ــالــ وتــــزامــــن إصـــــــدار »طــ
الــداعــي إلــى التعامل األمــثــل مــع الشعب، أول 
من أمس السبت، مع تنفيذ عملية انتحارية 
تستهدف زعيمًا قبليًا ُيدعى ملك حيات الله 
ــاد، والــتــي أدت إلــى مقتل  فــي مدينة جــالل آبـ
وإصابة 17 مدنيًا، من دون أن يصاب الزعيم 
تل زعيم قبلي آخر 

ُ
املستهدف بأي أذى. كما ق

وقيادي في حزب اإلســالم، رحمت شاه، قرب 
املدينة نفسها. ثمة تقارير تؤكد أن من ضمن 
سياسات »طالبان« الحربية الجديدة تصفية 

كل من يتعاون مع الحكومة أو يعمل فيها.
 تــلــك الــخــطــوة إن 

ّ
ويــشــيــر مـــراقـــبـــون إلــــى أن

وجه  فــي  القبائل  ستوقف  تنفيذها  استمر 
الــتــي تستمد قــوتــهــا مــن الشعب  »طــالــبــان« 
ــــي أن تـــكـــون  ــل. ويـــشـــكـــك هــــــــؤالء فـ ــائــ ــبــ ــقــ والــ
تنفذ هذه  التي  الوحيدة  الجهة  الحركة هي 
تها، 

ّ
العمليات، لكن جزءًا كبيرًا منها هي تبن

في إقليم قندوز، شمالي البالد.
ويطرح متابعون سؤااًل عّما إذا كان التنظيم 
األفــغــانــي سيقف فــي وجـــه هـــذه االغــتــيــاالت 
 هناك جهة ثالثة تقوم بتنفيذها 

ّ
إذا ثبت أن

ألغـــــراض غــيــر مــعــروفــة أو إلثـــــارة قــطــاعــات 

والذي تدور مجرياته في فضاءات خرج منها 
استراتيجيته  بنى  عندما  نهائيًا،  املــرزوقــي 
الجديدة على البحث عن قوى ثورية عميقة 
التونسية، وهــو يعتبرها  املــدن والــقــرى  فــي 
الــذي خرج وراءه  رصيده الشعبي الحقيقي 
خــــالل االنـــتـــخـــابـــات املـــاضـــيـــة، ويــســعــى إلــى 
أو  منافسه،  أخــطــاء  مــن  مستفيدًا  تحريكها 
فئة  املرزوقي بخطابه  منافسيه. ويستهدف 
خـــاصـــة مـــن هــــذا الــجــمــهــور؛ وهــــي الــشــبــاب، 
ويقول إن رسالته موجهة إليهم تحت شعار 
ــا أن تـــأخـــذوا مــصــيــركــم بــأيــديــكــم أو أن  ــ »إمـ
يقرره لكم العجائز«، وهو تصريح سياسي 
وخـــيـــار اســتــراتــيــجــي، لــكــنــه فـــي ذات الــوقــت 
مــغــلــف بـــإشـــارات شــخــصــيــة ال شــبــهــة فيها، 
السياسية صراعًا  املــواقــع  يجعل صـــراع  مــا 

شخصيًا وسياسيًا في آن معًا.
ويــأتــي تصريح املــرزوقــي حــول »الــعــودة إلى 
ساحة النضال«، ليؤكد االختالف الجذري في 
الفلسفة السياسية للرجلن، ولكنها خالفات 
ــًا، تــمــيــزت بــتــجــاهــل مــتــبــادل  شــخــصــيــة أيـــضـ
بينهما، رفــض فيها املــرزوقــي حضور بعض 
االحــتــفــاالت الــبــروتــوكــولــيــة الــتــي دعـــي إليها 
فــي قــصــر قــرطــاج، ولـــم يــفــّوت فــرصــة النتقاد 
االنتخابية،  وعـــوده  حــول  سيما  ال  منافسه، 
والتي يؤكد أن شيئًا منها لم يتحقق، وأنها 

إلنهاء االحتالل األميركي، وذلك على خالف 
ــل فــي  ــرجــ ــه. والــــغــــريــــب أن الــ ــ ــــالفـ ــل أسـ ــائــ رســ
الــتــقــاريــر التي  الــرســالــة ذاتــهــا، ينفي جميع 
الحركة،  تدعمان  وإيـــران  باكستان  أن  تؤكد 
ـــتـــل وهــو 

ُ
ــال أخـــتـــر مــنــصــور ق فـــي حـــن أن املــ

فــي طريقه مــن إيـــران إلــى باكستان، وفقًا ملا 
كشفته التقارير.

ــــورات  ــــطـ ــــت رســـــالـــــة الـــــرجـــــل مـــــع تـ ــنـ ــ ــزامـ ــ وتـ
عـــــدة شـــهـــدتـــهـــا املـــنـــطـــقـــة، أهـــمـــهـــا الــتــغــيــيــر 
فـــي اســتــراتــيــجــيــة الــــواليــــات املـــتـــحـــدة إزاء 
ــبــــوق فــي  »طـــــالـــــبـــــان«، والــــتــــوتــــر غـــيـــر املــــســ
العالقات بن باكستان وأفغانستان. ويرى 
خـــبـــراء ســيــاســيــون أن الـــتـــقـــارب بـــن إيــــران 
وروسيا من جهة وبن »طالبان« والدولتن 
مــن جــهــة ثــانــيــة، أدى إلـــى تغيير الــواليــات 
املــال  مقتل  عنها  ونــتــج  سياستها  املــتــحــدة 
منصور، الالعب الرئيسي في تطور عالقات 
الحركة بموسكو وطهران، وإعالن الواليات 

انتخابات  فــي  الــتــونــســي  بالشعب  الـــزج  يــتــم 
تــمــّيــزت بــمــعــركــة مــفــرغــة بــن قــطــبــن تحالفا 

عقب االنتخابات«.
ــر املـــــرزوقـــــي دائــــمــــًا بـــــأن االنـــتـــخـــابـــات  ــ ــذّكـ ــ ويـ
ــرة، لــكــنــهــا لـــم تكن  املــاضــيــة كــانــت بــالــفــعــل حــ
نزيهة. ويــبــدو أن املــرزوقــي وقــيــاداتــه تحاول 
»النهضة« أنها كانت على  باستمرار أن تثبت لـ
لن تجني شيئًا من تحالفها مع  وأنها  خطأ 
أنــه »عوض  املــرزوقــي  القديم. ويعتبر  النظام 
املدني تحالفاته  السياسي  اإلســالم  أن يوثق 
مع القوى الحاملة ملشاريع املستقبل، نراه في 
بــه شريكًا  لُيقبل  أكــثــر مــن بلد عــربــي يسعى 
داخل املنظومة التي انتفضت ضدها شعوب 
م بعجزه عن 

ّ
الربيع العربي، وذلك بعدما سل

. إنها الهدية امللكية الثانية 
ً
أن يكون لها بديال

للمنظومة القديمة وهي لم تعد بحاجة لقمع 
ها  السلطة  من  الفتات  فمقابل بعض  مكلف. 
هي تتمكن من تدجن خصم فقد باصطفافه 

وراءها كل خطره السابق«.
»حراك تونس اإلرادة«،  ويذهب األمن العام لـ
ــان مـــنـــصـــر، إلـــــى أبـــعـــد مــــن ذلـــــك عــنــدمــا  ــدنــ عــ
يتحدث عما سبق اإلنتخابات الرئاسية عام 
بأنها  النهضة  حــركــة  أخــيــرًا،  ويــتــهــم،   ،2014
كــانــت »عـــرابـــة اتـــفـــاق« تــم يـــوم 19 ديسمبر/ 
كانون األول بتونس العاصمة، جمع كال من 
ــداء تـــونـــس«،  ــ الــغــنــوشــي وبـــعـــض قـــيـــادات »نــ
ــات  ــ ــواليـ ــ بـــمـــشـــاركـــة ســـفـــيـــر دولـــــــة عـــظـــمـــى )الـ
املــتــحــدة( وتــقــرر خــاللــه توجيه تعليمات من 
قـــيـــادة حــركــة الــنــهــضــة لــهــيــاكــلــهــا وقــواعــدهــا 
بـــعـــدم الــتــصــويــت لـــلـــمـــرزوقـــي. وفــيــمــا يــلــتــزم 
الغنوشي دائمًا الصمت، وال يرد على اتهامات 
باسم  املتحدث  يقول  املتكررة،  األمــس  حلفاء 
»العربي الجديد«  النهضة، أسامة الضغير، لـ
فــي الـــدوحـــة: »إنــنــا فــي حـــزب حــركــة النهضة 
التي نعتبرها  االتــهــامــات،  نتحفظ على هــذه 
غير واقعية، ولن نرد عليها، ألن رئيس حركة 
الغنوشي، أوصانا أال نخون  النهضة، راشــد 
الــعــشــرة مــع املـــرزوقـــي، قــبــل الــثــورة وبــعــدهــا، 
ونحن لن نخون هذه العشرة بالرد على هذه 

االتهامات، رغم أن لدينا الكثير مما نقوله«.
وعلى الرغم من أن هذه الخالفات الثالثية بن 
خالفات  هي  الكاريزماتية  الشخصيات  هــذه 
جــوهــريــة حـــول مــضــامــن ورهـــانـــات وأشــكــال 
البالد  إلــى مستقبل  النظرة  سياسية، وحــول 
وتطورات الثورة التونسية، فإنها ال تخلو من 
مناكفات شخصية، ومزايدات، غايتها ضرب 

هذا الطرف أو ذاك في نقاط ضعفه.

الحركة  كانت  إذا  أو  »طالبان«،  شعبية ضد 
هـــي نــفــســهــا تــنــفــذ مــثــل هــــذه الــعــمــلــيــات أو 
تلّمح  كما  سياستها،  تغّيرت  فهل  بعضها، 
إليه رسالة زعيمها، أم أن الكالم األخير مجرد 
حبر على ورق؟ لكن يدرك األفغان أن تصفية 
محالة،  ال  ستعّجل،  وأبنائها  القبائل  رمــوز 
بــتــحــريــك تــلــك الــقــبــائــل ملــواجــهــة »طــالــبــان«، 

وهو أمر ال تحتمله بأية حال.
»طالبان« مطالبته  زعيم  في رسالة  الجديد 
الحركة  مع  بالتعاون  واملنطقة  الــجــوار  دول 

كــانــت وعـــودًا زائــفــة. لكن املــرزوقــي لــم يرفض 
الـــذهـــاب إلـــى قــصــر قـــرطـــاج فــقــط، وإنـــمـــا كــان 
غــيــابــه عــن افــتــتــاح مــؤتــمــر »الــنــهــضــة« الفــتــًا، 
إلــيــه. واعتبر  الــدعــوة  الــرغــم مــن توجيه  على 
أن حضوره في هذا املؤتمر سيكون »من باب 
النفاق«، بسبب موقفه من قيادة »النهضة« في 
االنتخابات الرئاسية التي ظهر فيها أن جزءًا 
وازنًا من ناخبي »النهضة« أعطوا أصواتهم 

للسبسي ال للحليف السابق، املرزوقي.
ويعتبر املرزوقي أن حليفه السابق، الغنوشي، 
ــر خــــيــــاراتــــه الــســيــاســيــة  ــ ــّي ــه عـــنـــدمـــا غــ ــدعــ خــ
بالتحالف مع »نداء تونس«، وإبرام اتفاق مع 
السبسي في اجتماع باريس الشهير. ويعتبر 
املــرزوقــي أنــه من حق األحـــزاب والشخصيات 
في  يعتبر  لكنه  وخططها،  مواقفها  تغير  أن 
املقابل أنــه كــان مــن املــفــروض أن يتم اإلعــالن 
»كــي ال  السبسي  الغنوشي  اتفاق  عن فحوى 

املــتــحــدة اســتــعــادة نــشــاطــهــا الــعــســكــري في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، واملـــســـاهـــمـــة فــــي الــعــمــلــيــات 

املسلحة ضد »طالبان«.
األهـــم مــن ذلـــك، هــو الــتــوتــر غــيــر املــســبــوق في 
العالقات بن باكستان وأفغانستان، كما أثار 
سكوت »طالبان«، خالل األزمة الحدودية بن 
الــدولــتــن، قــبــل أســبــوعــن، غــضــب الكثير من 
األفــغــان. إال أن الحركة لن تتحمل، في الوقت 
الــــراهــــن، أي نــــوع مـــن الـــتـــوتـــر فـــي عــالقــاتــهــا 
ــة دولــــــة فــــي املـــنـــطـــقـــة، ال  ــ مــــع بـــاكـــســـتـــان أو أيـ
سيما أنــهــا تــواجــه أكــثــر مــن طــرف )الحكومة 
األفغانية، والقوات األميركية، وتنظيم الدولة 
اإلســالمــيــة(. وفــي حــال اســتــمــرار التوتر على 
الــــحــــدود الــبــاكــســتــانــيــة األفـــغـــانـــيـــة ســتــكــون 
 الشعب 

ّ
»طــالــبــان« عــلــى مــفــتــرق طــــرق، إذ إن

املنطقة تطلب منها، مقابل  األفغاني وقبائل 
تعاونهم معها، الوقوف إلى جانبهم إزاء أية 

أزمة حدودية.

ليبيا مسرح للمرتزقة

من مدينة مصراتة من مفاوضات التعاقد مع 
شركة من دول أوروبا الشرقية لجلب مقاتلن 
»مرتزقة« للقتال في صفوف قوات تنتمي إلى 
املدينة ضمن حربها في سرت ضد »داعش«، 
من بينهم ضباط صرب وأوكرانيون ملتابعة 
تفاصيل لوجستية، إضافة إلى خبراء األلغام 

وغرف االتصاالت.
»العربي الجديد« إن  وتقول مصادر خاصة لـ
ليبيا«  شخصية محورية في صفوف »فجر 
ســابــقــًا، والــتــي تــرتــبــط بــهــا أقــــوى مليشيات 
ــلـــبـــوص«، لــهــا  ــواء الـــحـ ــ ــ ــة، ال ســيــمــا »لـ ــنـ ــديـ املـ
اتصاالت كثيفة بــدول شرق أوروبــا، تحديدًا 
ــا هـــــذه الــشــخــصــيــة  ــ ــهـ ــ ــا، الــــتــــي زارتـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
بــشــكــل عــلــنــي ورســــمــــي فــــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 
مـــن الـــعـــام املـــاضـــي. وتــشــيــر املـــصـــادر إلـــى أن 
الــطــرف األوكـــرانـــي، املــرتــبــط أيــضــًا باتفاقية 
مــع حفتر، تغاضى عــن عقد  تـــزال مجّمدة  ال 
ــنـــة مـــصـــراتـــة الــــبــــارزة  شـــخـــصـــيـــات مــــن مـــديـ
سياسيًا وعسكريًا، صفقات مع شركة أمنية 
اإليطالية  باليرمو  مدينة  مــن  تتخذ  خاصة 
مقرًا لها، وفــرت بموجبها عــددًا من الضباط 
ــيـــن مـــن ذوي الـــخـــبـــرات الــعــســكــريــة  ــرانـ األوكـ
أكــثــر مــن مــرة للمدينة. وتــوضــح املــصــادر أن 
الــداعــمــة ملعسكر »فــجــر ليبيا«  املـــدن  صـــالت 
سابقًا بــأوكــرانــيــا، ليست جــديــدة، ففي أتــون 
الــحــرب ضــد نــظــام الــقــذافــي فــي الــعــام 2011، 
تــمــّكــن مــقــاتــلــو مــديــنــة مــصــراتــة مـــن أســـر 11 
 أوكرانيًا كانوا يقاتلون ضمن صفوف 

ً
مقاتال

قوات القذافي، واستفادت من خبراتهم طيلة 
السنوات املاضية مقابل أموال طائلة.

وتــكــشــف املـــصـــادر عــن أن أربــــع طـــائـــرات من 
نـــوع »مـــيـــغ« كــانــت قــابــعــة فـــي مــــدرج الكلية 
قام  إمعيتيقة،  وقــاعــدة  في مصراتة  الجوية 
وإدخالها  بصيانتها  األوكــرانــيــون  الخبراء 

طرابلس ــ عبداهلل الشريف

ــدرات  ــ ــقــ ــ ــن الــ ــ وســـــــط تــــــســــــاؤالت عــ
القتالية وراء النجاحات املستمرة 
ــــي تـــحـــقـــقـــهـــا قـــــــــوات املـــجـــلـــس  ــتـ ــ الـ
ــرت، معقل  ــ الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي فـــي مــديــنــة سـ
تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش( الرئيسي 
ــــالد، وقــــــــدرة املـــجـــمـــوعـــات املــســلــحــة  ــبـ ــ فــــي الـ
للواء  املــوالــيــة  الــقــوات  خصوصًا  الرئيسية، 
خليفة حفتر، على االستمرار في القتال طيلة 
أربـــعـــة أعـــــوام مـــن الــــصــــراع، تــكــشــف مــصــادر 
املــجــمــوعــات  متطابقة عــن اســتــخــدام مــعــظــم 
ــن املــقــاتــلــن  ــبــــالد أعـــــــــدادًا مــ ــي الــ املـــســـلـــحـــة فــ

األجانب »املرتزقة« في صفوفها.
وتـــبـــدو هــــذه الــنــقــطــة هـــي الـــعـــامـــل املــشــتــرك 
الوحيد بن جميع أطراف الحرب املتواصلة 
الليبية، من قــوات حفتر  منذ ما بعد الثورة 
إلـــى بــعــض الــفــصــائــل املــحــســوبــة عــلــى »فجر 
ليبيا«، والتي باتت اليوم منضوية تحت لواء 
قــوات املجلس الرئاسي، وصــواًل إلــى تنظيم 
»داعـــش«. كل ذلــك طبعًا من دون الحديث عن 
»الخبراء« و»املستشارين« والضباط األجانب 
املتواجدين،  األجنبية  الــدول  من  الحكومين 
وإن بأعداد قليلة، في امليدان الليبي. وإن كان 
مؤكدًا جلب املرتزقة األفارقة للقتال منذ عام 
2011 في صفوف كتائب نظام العقيد الراحل، 
معمر الــقــذافــي، إلجــهــاض الــثــورة، ومــن بعده 
تنظيم »داعش« الذي اعتمد بشكل كبير على 
أن  إال  للقتال في صفوفه،  الجنسيات نفسها 
الالفت هو سعي املجموعات املسلحة املختلفة 
إلـــى االســتــعــانــة بمقاتلن  الــحــالــيــة فــي ليبيا 
كــفــاءة وذوي خبرة عسكرية  أكثر  »مــرتــزقــة« 
مصدر  ويكشف  الليبين.  املقاتلن  مــن  أكــبــر 
نافذة  انــتــهــاء شخصيات  عــن  إيــطــالــي مطلع 

لــلــعــمــل إبــــــان قـــتـــال »فـــجـــر لـــيـــبـــيـــا« لــلــقــوات 
فإن  ذاتها،  للمصادر  وطبقًا  لحفتر.  املوالية 
تغير شكل القتال في سرت إلى قتال قناصة 
وعـــمـــلـــيـــات انــــتــــحــــاريــــة، اســـتـــدعـــى مــــن أحـــد 
قياديي مصراتة النافذين تجديد اتصاله مع 
رت 

ّ
التي وف املقاتلن األجانب،  شركات جلب 

ــا مــدربــة،  ــيـ ــرانـ لـــه عــنــاصــر مـــن صــربــيــا وأوكـ
ــروب الــعــصــابــات  ــ ــانـــت قــــد شــــاركــــت فــــي حــ كـ
خصوصًا في النزاعات األفريقية، باإلضافة 
إلــى خــبــراء اتــصــاالت تمّكنوا مــن فــك تشفير 

اتـــصـــاالت تــنــظــيــم »داعــــــش«، الــــذي تــبــّن أنــه 
يستخدم أيــضــًا خــبــراء ومــنــظــومــات اتــصــال 
ــتـــطـــورة، وتــــم الــتــشــويــش عــلــى تـــردداتـــهـــا  مـ

وتعقب اتصاالته.
وتــشــيــر املــــصــــادر إلــــى أن الـــفـــرق اإليــطــالــيــة 
ــة الــــخــــاصــــة املـــــتـــــواجـــــدة فــي  ــيــ ــانــ ــريــــطــ ــبــ والــ
الــصــفــوف الــخــلــفــيــة ملــقــاتــلــي قــــوات املــجــلــس 
طالبت بضرورة  حاليًا،  ســرت  فــي  الرئاسي 
تعاطي غرف قيادة قوات الرئاسي مع طرق 
الليبين،  قــدرات الضباط  التي تفوق  عملها 

أجنبية يمكنها  مما استدعى جلب عناصر 
التعامل مع التقنيات املتقدمة سواء القتالية 
أو االســتــخــبــاراتــيــة الـــتـــي تــعــمــل بــمــوجــبــهــا 
فـــرق إيــطــالــيــا وبــريــطــانــيــا. وعـــن أعــــداد هــذه 
الــعــنــاصــر املــســتــجــلــبــة، تــوضــح املـــصـــادر أن 
»أعدادها قليلة حتى اآلن فهي ال تزيد عن 30 
عنصرًا في مختلف التخصصات، من بينهم 
ضباط متقاعدون لتقديم الخبرة العسكرية، 
وخبراء ألغام ومتفجرات وآخرون في مجال 
االتصال«. وتضيف املصادر: »قريبًا سيكون 

في صفوف املقاتلن قناصة أوكرانيون ذوو 
تنظيم  مقاتلي  مــع  للتعامل  وتــدريــب  خبرة 
تقّدم قوات  الذين نجحوا في عرقلة  داعــش، 

الرئاسي بشكل كبير داخل سرت«.
وفي الجانب اآلخر وتحديدًا في شرق ليبيا، 
املــوالــيــة لحفتر تقاتل  الـــقـــوات  تــــزال  حــيــث ال 
على الرغم من مرور عامن على بدء عمليتها 
الرغم من سقوط  العسكرية »الكرامة«، وعلى 
سعى  العسكرية،  واالنكسارات  القتلى  مئات 
قــائــد عــمــلــيــة »الـــكـــرامـــة«، خــلــيــفــة حــفــتــر، إلــى 

االســتــفــادة مــن خــبــرات أوكــرانــيــا الــتــي عقدت 
مــعــه صــفــقــة لــتــوريــد أســلــحــة فـــي مــطــلــع عــام 
2015، تم تجميدها ألسباب غير واضحة، مما 
دفع حفتر إلى االستعانة بعناصر من أميركا 
الالتينية عن طريق دولة اإلمارات، التي سبق 
عن  نيابة  كولومبين  بمرتزقة  استعانت  أن 
جيشها في حرب التحالف العربي في اليمن.

ووفــق املــصــادر، فــإن »اجتماعًا جمع ضباطًا 
مــع مسؤولي شــركــة جلب  مــن حفتر  مقربن 
ــكـــريـــة فــي  ــي مـــديـــنـــة زايــــــــد الـــعـــسـ ــ ــة فـ ــزقــ ــرتــ مــ

لــتــوظــيــف عــنــاصــر مـــن كولومبيا  اإلمـــــــارات، 
وتشيلي للقتال ضمن صفوف عملية الكرامة، 
ولــكــن الــتــفــاوض انــتــهــى بــالــرفــض، حــيــث أن 
قــبــل إدارة حــفــتــر تكفي  املــقــدمــة مـــن  املــبــالــغ 
الطائرات  لصيانة  كفنين  عناصر  لتشغيل 
أو طيارين للمروحيات فقط، وال يكفي املبلغ 
لتوفير مقاتلن ميدانين«. هذا الوضع دفع 
املحيطن بحفتر إلى محاولة إقناعه بوجوب 
الــتــوّجــه إلــى الـــدول، الــتــي كــان يهيمن عليها 
باملعدات  ملعرفة هؤالء  السوفييتي،  املعسكر 

ليبيا،  في  املستخدمة  السوفييتية  الحربية 
»لكن املقترح ُرفض من قبل ضباط فرنسين 
خـــالل أحـــد االجــتــمــاعــات، الــتــي كــانــت تمهد 
لــتــقــارب فــرنــســي مــع قــــوات حــفــتــر بــالــقــاهــرة، 
ــة مــن  ــزقـ ــرتـ إذ رفـــــض الـــفـــرنـــســـيـــون وجــــــود مـ
بيالروسيا وأوكرانيا في أي مجال عسكري 
ــوع، تــشــرح  ــذا املــــوضــ ــن هــ ــازي«. وعــ ــغـ ــنـ فـــي بـ
ــّدمـــوا  املــــصــــادر أن »املــــفــــاوضــــن الــلــيــبــيــن قـ
تــقــريــرًا خــــالل االجـــتـــمـــاع لــلــجــانــب الــفــرنــســي 
بـــأســـمـــاء بـــعـــض املــــعــــدات الـــعـــســـكـــريـــة، الــتــي 
ــيــــة الـــصـــنـــع، ومــنــهــا  ــــي روســ بـــحـــوزتـــهـــم، وهـ
راجمات صواريخ غراد ودبابات T62 ومدافع 
مــن  اســـتـــطـــالع  وســـــيـــــارات   Gvozdika  2S1
مــمــا يستدعي خــبــرات روســيــة   BRDM نـــوع

لصيانتها وتشغيلها«.
ومع تأكد التعاون الفرنسي مع قوات حفتر، 
قّدم السكرتير الخاص ملعمر القذافي سابقًا، 
بشير صالح، واملقيم في دولة جنوب أفريقيا، 
عرضًا إلدارة حفتر من مسؤولن سابقن في 
شركة Executive Outcomes الجنوب أفريقية 
الشهيرة بتوظيف املرتزقة في وسط أفريقيا، 
ــات  والــــذيــــن تــعــامــلــوا بــشــكــل كــثــيــف فـــي أوقــ
املصادر  وتكشف  فرنسية.  قــوات  مع  سابقة 
عــــن أن صـــالـــح كـــــان حــلــقــة وصـــــل بــــن هـــذه 
الشركة وحركة »العدل واملساواة« السودانية 
)فـــي دارفـــــور(، والــتــي يــتــواجــد لــهــا مقاتلون 
أيــضــًا فــي ليبيا فــي مــنــاطــق مـــرزق ومــقــرات 
الحقول النفطية في تازربو والسرير، كقوات 
يــزال مقترح  موالية لحفتر في الجنوب. وال 
أن تقديم  إال  الــدراســة،  القذافي قيد  سكرتير 
عـــدد مـــن الــشــخــصــيــات الــنــافــذة فـــي حكومة 
ــــروض شــركــاتــهــم الــخــاصــة  بـــرملـــان طـــبـــرق عـ
لجلب عــمــال نظافة وخـــدم الــبــيــوت مــن هذه 
ــادة ما  الــشــركــة الــجــنــوب أفــريــقــيــة، والـــتـــي عــ
ــســتــخــدم كــســتــار لــجــلــب املــقــاتــلــن األجــانــب 

ُ
ت

ــــى أن قــبــول  ــونـــي، يــشــيــر إلـ ــانـ بــشــكــل غـــيـــر قـ
العرض بات قاب قوسن أو أدنى.

المال أخوندزاده: حّل األزمة األفغانية بإنهاء االحتالل )رسم: أنس عوض(

السبسي يسعى إلى عزل تحّرك المرزوقي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

يسعى كل طرف لتعزيز قواته بمقاتلين أجانب )حازم تركية/األناضول(

تحّولت األراضي الليبية إلى مسرح قتال دولي، مع استعانة المجموعات المسلحة في ليبيا 
الشرقية وأفريقيا، في مسعى من كل  أوروبا  أجانب غير حكوميين، خصوصًا من  بمقاتلين 
طرف لتعزيز قواته بمقاتلين ذوي خبرة قتالية ولوجيستية تفوق خبرة الليبيين. ويبدو هذا 

العامل مشتركًا بين جميع أطراف الحرب المتواصلة منذ ما بعد الثورة الليبية، من قوات خليفة 
حفتر إلى بعض الفصائل المحسوبة على »فجر ليبيا«، التي باتت تحت لواء المجلس الرئاسي، 

وصوًال إلى تنظيم »داعش«
تحقيق

تسابق لالستعانة بمقاتلين 
أجانب لتعزيز الحضور العسكري

استعان حفتر 
بعناصر من أميركا الالتينية 

عن طريق اإلمارات

شخصيات من مصراتة 
فاوضت شركة أوروبية 

شرقية لجلب مقاتلين

تصفية رموز قبلية 
قد تتسبب لـ»طالبان« 

في أزمة ال تحتملها

يعتبر المرزوقي أن 
الغنوشي خدعه عندما 
تحالف مع »نداء تونس«

حملت الرسالة األولى 
لزعيم حركة »طالبان«، 

المال هيبة اهلل 
أخوندزاده، كمًا من 

الرسائل غير المسبوقة 
التي حددت شروط 

الحركة لوقف قتالها 
ضد االحتالل األميركي

تستمر التجاذبات السياسية 
والمناكفات الشخصية 

بين رئيس حزب »حراك 
تونس« منصف المرزوقي 

وكل من الرئيس الباجي 
قائد السبسي، وزعيم 

»النهضة« راشد الغنوشي

تتجه »قوات البنيان المرصوص«، التي تتبع المجلس الرئاسي برئاسة فائز 
السراج )الصورة(، نحو تحرير آخر المعاقل التي يتواجد بها »داعش« في 
سرت، بعد أن باتت منطقة سيطرته 
بضعة  تتعدى  ال  المدينة  وســط 
المتحدث  وقـــال  كــيــلــومــتــرات. 
المرصوص«، محمد  »البنيان  باسم 
الغصري، لـ»العربي الجديد«، أمس، 
حول  ــدور  ت كانت  االشتباكات  إن 
معاقل  أهم  واغــادوغــو،  قاعة 
معلنًا  بالمدينة،  األخيرة  التنظيم 
بشكل  السيطرة  استكمال  ــرب  ق

كامل على المدينة.

تحرير آخر مناطق سرت

قضية تحليل
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الرئيس يضبط إيقاع الحياة السياسية الداخلية

تركيا: جمهورية المحافظين بتوقيع أردوغان

تكتل ضد »األصالة والمعاصرة«

عّزز نجاح األمن ضد 
»الكردستاني« دعاية 

»العدالة والتنمية«

إسطنبول ــ باسم دباغ

يبــدو الرئيــس التركــي رجب طيب 
أردوغــان املنتصــر الوحيد بعد ما 
يقارب العام من أولى كبوات حزب 
»العدالة والتنمية« في االنتخابات البرملانية 
َمــت في يونيو/حزيران العام 

ِّ
ظ

ُ
األولــى التي ن

أحــزاب  مختلــف  تتخبــط  وبينمــا  املاضــي. 
خالفــات  مــن  وتعانــي  التركيــة  املعارضــة 
أن  أردوغــان  اســتطاع  كبيــرة،  وانشــقاقات 
يجمــع فــي يــد رئاســة الجمهوريــة مــن القــوة 
 في عهد 

ّ
والصالحيات ما لم تحصل عليه إال

مصطفــى كمال أتاتورك مؤســس الجمهورية 
التركية الحديثة.

السياســي  الهــرم  قمــة  أردوغــان علــى  يترّبــع 
التركي. استطاع خالل 13 عامًا من وجوده في 
السلطة، سواء في منصب رئاسة الجمهورية 
أو رئاســة الحكومــة، علــى مختلــف األصعــدة 
أو االجتماعيــة،  أو االقتصاديــة،  السياســية، 
لــه،  انتقــادات  مــن  توجيهــه  يمكــن  مــا  وبــكل 
إعادة إنتاج اليمني التركي ليحّوله إلى عمود 
»الكماليــني«.  ُمزيحــًا  الفقــري  الجمهوريــة 
قيــادات  أنجزتــه  مــا  كل  أردوغــان  وتجــاوز 
ســواء  الكاريزماتيــة  التركــي  الوســط  يمــني 
القومي منها، كرئيس الوزراء السابق عدنان 
ني 

َ
الســابق الجمهوريــة  رئيَســي  أو  مندريــس 

تورغــوت أوزال، وســليمان دميريــل، أو حتــى 
اليمــني الدينــي كرئيــس الــوزراء الســابق نجم 
الديــن أربــكان. وبحســب مراقبــني، فإنــه ليــس 
مــن املبالغــة اعتبار أردوغان املؤســس الثاني 
للجمهورية أو مؤسس جمهورية املحافظني 
األتراك، حتى أن االنتقال إلى النظام الرئاسي 

بات مسألة وقت ال أكثر.
ســّجل أردوغــان، خــالل العــام املاضــي، عــددًا 
الداخــل  فــي  السياســية  االنتصــارات  مــن 
خصوصــًا،  شــخصيًا  لــه  تحســب  التركــي، 
للجيــش  العســكرية  اإلنجــازات  إلــى  إضافــة 
التركــي علــى حــزب العمــال الكردســتاني. كان 
انتصــار أردوغــان األول إصــراره علــى إعــادة 
االنتخابــات البرملانيــة علــى الرغــم مــن جميع 
الخيــار.  هــذا  يحملهــا  كان  التــي  املخاطــر 
وبالفعل، نجح أردوغان في هذا االستحقاق، 
الغالبيــة  والتنميــة«  »العدالــة  واســتعاد 

البرملانية الكافية للتفرد في الحكم. 
على مستوى حزب الحركة القومية، استطاع 
»مســتر  الســم  الترويــج  والتنميــة«  »العدالــة 
الحركــة  حــزب  لزعيــم  كال«  »الســيد  أو  نــو« 
متطــرف(،  )يمينــي  بهجلــي  دولــت  القوميــة، 
الذي رفض املشاركة في أي حكومة ائتالفية، 
املعارضــة  أحــزاب  مــع  بالتحالــف  ســواء 
هــذا  وتزامــن  والتنميــة«.  »العدالــة  مــع  أو 
ألي  القوميــة«  »الحركــة  فقــدان  مــع  األمــر 
عــودة  بعــد  السياســي  الخطــاب  فــي  ميــزة 
وحــزب  التركيــة  الدولــة  بــني  االشــتباكات 
العمال الكردســتاني، وانتهاء عملية الســالم، 
ممــا دفــع الكثيــر مــن ناخبــي الحركــة القومية 
»العدالــة والتنميــة« مــرة أخــرى،  للتصويــت لـ
فــي توجيــه  الكبيــر  النجــاح  بعــد  خصوصــًا 

مؤيديــه، ألســباب عديــدة يأتــي فــي مقدمتهــا 
فشــله فــي تشــكيل الحكومــة االئتالفيــة علــى 
الرغــم مــن املفاوضــات الطويلة التــي خاضها 
مع »العدالة والتنمية« بعد انتخابات يونيو 
»فقــدان  لـ األخيــر  ورّوج  املاضــي.  العالــم  مــن 
الشــريك القــادر علــى تحمــل املســؤولية بينما 
تواجــه الدولــة خطــر اإلرهــاب«، كمــا اســتغل 
والتنميــة«  »العدالــة  رئيــس  الــوزراء،  رئيــس 
املرتبــك  املوقــف  أوغلــو  أحمــد داود  الســابق، 
العمــال  حــزب  مــن  الجمهــوري«  »الشــعب  لـ
الكردســتاني وجناحــه السياســي »الشــعوب 
بحجــر  »عصفوَريــن  لضــرب  الديمقراطــي«، 
الدســتورية  التعديــالت  تمريــر  عبــر  واحــد«، 
لرفــع الحصانــة البرملانيــة عــن جميــع النــواب 

ممن يوجد بحقهم مذكرات رفع حصانة.
»الشــعب  رفــض  لــو  ملراقبــني،  ووفقــًا 
كان  التعديــالت،  تمريــر  الجمهــوري« 
إلــى مواجهــة »العدالــة والتنميــة«  ســيضطر 
لصالــح  محســوم  شــعبي  اســتفتاء  فــي 
بالتالــي  التعديــالت.  هــذه  علــى  املوافقــة 
عــن  ُمدافعــًا  الجمهــوري«  »الشــعب  ســيظهر 
»اإلرهــاب«، وسيخســر املزيــد مــن الناخبــني، 
وفقــًا للمراقبــني. وعلــى الرغــم من أن »الشــعب 

التعديــالت،  تمريــر  علــى  وافــق  الجمهــوري« 
مــر ذلــك بصعوبــة بالغــة، وفتــح البــاب علــى 
مصراعيه لخالفات حادة في صفوف الحزب، 
أضعفــت موقــف زعيمه الحالــي كمال كلجدار 
والتنميــة«  »العدالــة  لـ وســمحت  أوغلــو، 

االنتقــام مــن نــواب »الشــعوب الديمقراطــي«، 
وبالتالي، حقق »العدالة والتنمية« أهدافه.

ومنــذ  الديمقراطــي«،  »الشــعوب  حــزب  أمــا 
يونيــو  انتخابــات  علــى  األولــى  الســاعات 
 258 حزبــه  فيهــا  نــال  )التــي  املاضــي  العــام 
فــي  يســحق  أن  قبــل   ،550 أصــل  مــن  نائبــًا 
نائبــًا(،   317 وينــال  نوفمبــر  انتخابــات 
فقــدان  تمكــني  وتــر  علــى  أردوغــان  »لعــب« 
الثقــة بــني قيــادات »الشــعوب الديمقراطــي« 
التــي  قنديــل،  فــي  »الكردســتاني«  وقيــادات 
باتــت مرعوبــة مــن إمكانيــة تجاوزهــا، عبــر 
الوحيــد  واملمثــل  خاطــب 

ُ
امل أن  عــن  الحديــث 

لعملية السالم بات »الشعوب الديمقراطي«، 
وبالتالــي ســيتم نقــل العمليــة إلــى البرملــان 
»الكردســتاني«  وزعيــم  قنديــل  وتجــاوز 
عبداللــه أوجــالن. هــذا األمــر ترافــق مــع رؤيــة 
مــن  عــدد  عنهــا  عبــر  التــي  قنديــل  ساســة 
القيــادات مــرات عــدة، متمثلــة فــي أن انهيــار 
الحكومة في أنقرة، في ذلك الوقت، بات قاب 
 إلى القليل من املعارك 

ّ
قوسني، وال يحتاج إال

الناجحة. لكن نجاح قوات األمن التركية في 
»الكردســتاني« ســاهم في  توجيــه ضربــات لـ
لنفســه  والتنميــة«  »العدالــة  دعايــة  تعزيــز 

على أنه الضامن الوحيد لالستقرار.
كما تمّكن الرجل من إتمام العملية االنتقالية 
نحــو النظــام الرئاســي، بسالســة عاليــة، عبــر 
إزاحة داود أوغلو من رئاسة الوزراء، ووضع 
ذراعــه األيمــن، أحــد مســاعديه بــن علــي يلدرم 
فــي املنصــب، مثّبتــًا النظــام الرئاســي، بحكــم 
األمــر الواقــع، فــي انتظــار شــرعنة األمــر، عبــر 
الدســتور الجديــد. وبالتالــي، يكــون أردوغــان 
مــن  تمكــن  وبعدمــا  أحالمــه.  كل  حقــق  قــد 
فتــح  بقيــادة  الخدمــة  حركــة  علــى  القضــاء 
اللــه غــوالن، نجــح فــي إعــادة تموضــع اليمــني 
التركيــة،  الجمهوريــة  قلــب  فــي  التركــي 
بعــد  العســكرية  املؤسســة  مــع  بالتحالــف 
إنهــاء جميــع القضايــا التــي واجههــا ضبــاط 
الجيــش، لتدخــل البــالد في ما ُيمكن أن يطلق 
الثانيــة«  املحافظــني  اآلن »جمهوريــة  عليهــا 

بعد األولى التي أسسها الكماليون.
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سياسة

تعتزم أحزاب »العدالة 
والتنمية« و»التقدم 

واالشتراكية« و»االستقالل« 
في المغرب التكتل 

لخوض معركة 
االنتخابات التشريعية 

تحت شعار منع تحّكم 
»األصالة والمعاصرة«

حّقق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتصارات سياسية وعسكرية بعد االنتخابات النيابية، تكلّلت بالتحّول إلى النظام 
الرئاسي، وهو ما دفع بعضهم إلى اعتبار أّن تركيا عادت، بعد حكم مصطفى كمال أتاتورك، إلى »جمهورية المحافظين«

حصد الرئيس التركي نتاج 13 عامًا في السلطة )أحمد أزغي/األناضول(

الرباط ـ حسن األشرف

تتضــح  الحزبيــة  التحالفــات  معالــم  بــدأت 
تنظيــم  مــن  أشــهر  ثالثــة  قبــل  املغــرب  فــي 
االنتخابــات التشــريعية، املقــررة فــي الســابع 
وباشــرت  املقبــل.  األول  أكتوبر/تشــرين  مــن 
السياســية  الســاحة  علــى  بــارزة  أحــزاب 
التكتــل ضــد حزب »األصالــة واملعاصرة«، في 
خطــوة تعبــر عــن رفضهــا للتحكم في املشــهد 

السياسي املغربي.
حــزب  هــي  سياســية  أحــزاب  ثالثــة  وأعلنــت 
العدالة والتنمية وحزب التقدم واالشتراكية، 
وحــزب  الحكومــي،  االئتــالف  فــي  املشــاركان 
مــع  التحالــف  رفضهــا  املعــارض،  االســتقالل 
حــزب األصالة واملعاصرة، واتهمته بالســعي 

للتحكم في اللعبة السياسية.
اآلونــة  فــي  الثالثــة،  األحــزاب  هــذه  وتنتقــد 
األخيــرة، أداء الســلطة املغربيــة حيــال حــزب 
األصالــة واملعاصــرة، وتتهمهــا بأنها تســعى 
دعمــا  ومنحــه  دوره،  وتعزيــز  لتقويتــه 
سياســيا كبيــرا، لإلســهام فــي جعلــه الحــزب 
األول وتعزيــز مكانــة زعيمــه إليــاس العمــاري 

على الســاحة السياســية، وال ســيما من خالل 
تمكينــه مــن جلب االســتثمارات األجنبية إلى 
البالد، باعتباره رئيسًا ملنطقة طنجة تطوان.
وأكــد حــزب االســتقالل أنه يتعني علــى الدولة 
مؤسســاتها  صــون  فــي  مســؤوليتها  تحّمــل 
مــن مخاطــر االختراقــات والتحكــم بوصفهــا 
وتفقدهــا  إضعافهــا  فــي  تســاهم  عوامــل 
»حيادهــا وتوازنهــا«، مضيفــًا أن »مســؤولية 
الدولة واضحة فيما يحاك ضد الديمقراطية 
اللوجســتية  إمكانياتهــا  تســخير  خــالل  مــن 
لخدمــة  واإلداريــة  واملاليــة  والبشــرية 
أجنــدة حزبيــة معينــة«. واتهــم حــزب التقــدم 
األصالــة  حــزب  علنــي  بشــكل  واالشــتراكية 
التحكــم  إلــى  يســعى  بكونــه  واملعاصــرة، 
العــام  األمــني  البــالد. وصــرح  فــي  السياســي 
للحــزب، نبيــل بنعبــد اللــه، خــالل لقــاء حزبــي 
أخيــرًا، أن »هــذا الحــزب يــروم إرجــاع املغــرب 
بالعمليــة  التحكــم  خــالل  مــن  املاضــي  إلــى 

االنتخابية ومحاولة تصدر االنتخابات«.
ســنة  واملعاصــرة  األصالــة  حــزب  وتأســس 
2008 منبثقــًا مــن حركــة »كل الديمقراطيــني« 
التــي أنشــأها فــي البدايــة فــؤاد عالــي الهمــة، 
الــذي ســبق أن شــغل منصــب الوزيــر املنتــدب 
لــدى وزيــر الداخليــة، قبــل أن يتبــوأ منصــب 
مستشــار امللــك محمــد الســادس، وهــو يعتبــر 

صديق العاهل املغربي.
ويعلــق الباحــث فــي علــوم السياســة، الدكتور 
االصطفافــات  هــذه  علــى  الزهــراوي،  محمــد 
الســابقة  التجــارب  »إن  بالقــول  الحزبيــة 
قبــل  الحزبيــة  التحالفــات  ظاهــرة  أن  أثبتــت 
باملغــرب  االنتخابيــة  االســتحقاقات  موعــد 
ليســت ســوى مجرد حمالت انتخابية ســابقة 
ألوانها، أو فرقعات إعالمية في إطار عمليات 
التسخني قبل االنتخابات«. ويعتبر الزهراوي 
املوضوعيــة  الشــروط  غيــاب  ظــل  »فــي  أنــه 
يصعــب الحديــث مــن الناحيــة املنهجيــة عــن 

 علــى برامــج 
ً
التحالفــات التــي تتأســس عــادة

وتصورات وتخضع لنقاشــات وتوافقات بني 
القواعد الحزبية لتوحيد الرؤى«. 

وتطــرق الزهــراوي إلــى ثــالث خلفيــات تتيــح 
فهم أسباب تكوين هذه الجبهة التي تشكلت 
إن  إذ  إيديولوجيــًا،  متباعــدة  أحــزاب  بــني 
حزب العدالة والتنمية هو إســالمي، والتقدم 
كمــا  ســابق«.  »شــيوعي  هــو  واالشــتراكية 
والعدالــة  االســتقالل  حزبــي  بــني  العالقــة  أن 

والتنمية، تتسم بالعداء السياسي بينهما.
إلــى  تعــود  املتحــدث،  وفــق  األولــى،  الخلفيــة 
تخوف حزب العدالة والتنمية الذي يقود هذا 
التكتــل، مــن »ســيناريو اإلبعــاد« أو إمكانيــة 
االســتغناء عنــه بعدمــا اســتنفد مهمتــه، وهو 
الســائدة  املؤامــرة«  »نظريــة  كرســته  تخــوف 
وسط إسالميني. ويجد تبريراته املوضوعية 
اإلقليميــة  والتحالفــات  التحــوالت  فــي 
والعربية الجديدة التي لها حساسية مفرطة 

تجاه كل ما يرتبط بالحركة اإلسالمية.
الزهــراوي،  يســتطرد  الثانيــة،  الخلفيــة  أمــا 
فتتمثــل فــي كــون انضمــام األحــزاب األخــرى 
األصالــة  لحــزب  املناهــض  التكتــل  لهــذا 
واملعاصــرة، يأتــي فــي إطــار محاولــة إيجــاد 
مواقــع داخــل املشــهد السياســي والدفــاع عــن 
األنصــار  وتجييــش  وتواجدهــا،  حظوظهــا 
بعــض  توظيــف  خــالل  مــن  واملتعاطفــني 

الشعارات مثل »التحكم« وغيرها.
ووفقــا للزهــراوي، تتمثــل الخلفية الثالثة في 
رغبة التكتل بتوجيه رســائل مباشــرة للدولة 
ملمارســة نــوع مــن الضغــط عليهــا مــن خــالل 
بإمكانيــة  واالتهــام  التهديــد  لغــة  اســتعمال 
بهــدف  وذلــك  االنتخابــات،  بنزاهــة  املــس 
»األصالــة  حــزب  عــن  يدهــا  رفــع  إلــى  دفعهــا 
واملعاصرة«، بعدما ظهرت في اآلونة األخيرة 
»عــدة مؤشــرات تؤكــد أن هــذا الحــزب يتمتــع 

بحظوة كبيرة لدى صناع القرار باملغرب«.

وتعانــي  »الكردســتاني«.  لـ قاســية  ضربــات 
الخســارة  بعــد  حاليــًا،  القوميــة«،  »الحركــة 
انتخابــات  فــي  بهــا  منيــت  التــي  الكبيــرة 
نوفمبر/تشــرين الثانــي املاضي، من خالفات 
عميقــة للغايــة بــني قياداتها، قــد تنهي، خالل 
مؤتمــره املقبــل بعــد شــهر، الحياة السياســية 
لزعيمهــا بهجلــي، بعــد أكثــر من ثالثــني عامًا 
من العمل السياســي قضى عشــرين منها في 

زعامة »الحركة«.
الجمهــوري  الشــعب  حــزب  مســتوى  علــى 
مــن  الرغــم  وعلــى  املعارضــة(،  أحــزاب  )أكبــر 
برنامجــه االنتخابي الذي استنســخ »العدالة 
ســاهمت  منــه  واســعة  أجــزاء  والتنميــة« 
فشــل  نوفمبــر،  انتخابــات  فــي  بانتصــاره 
قاعــدة  توســيع  فــي  الجمهــوري«  »الشــعب 

المغرب

■ #الحكومة_العراقية إما هي غير مقتنعة بقداسة وضرورة قتال 
#داعش أو هي تحاول أن تلعب بأوراق خاسرة على حساب #الشعب_

العراقي

■ عناصر مليشيا الحشد يقتلون األبرياء وداعش يقتل األبرياء أيضًا، 
معركة قذرة بكل معنى الكلمة، ما دخل األبرياء باملعارك.

■ أكيد فيه خلل في األجهزة األمنية العراقية أو حتى بعض املتواطئني 
ألن كل هالتفجيرات والعدد الكبير للضحايا مش معقول #بغداد

■ سنعيد #بغداد أم الدنيا وحاضرة العالم رغم أنف دواعش التكفير 
ودواعش الفساد

■ #تفجير_الكرادة يبني ماهية العدو وحقيقته الهمجية في تقديس 
القتل ملدنيني أبرياء في مكان عام! يجب قلع جذورهم وحسم املعركة 

بسرعة.

■ أنا من بالد ثلثها شهيد وثلثها معتقل وثلثها نازح، والباقي 
ينتظرون، فسالم على أرض لم تَر السالم يومًا #العراق

■ أهالي الكرادة وسط بغداد يضربون حيدر العبادي وموكبه باألحذية 
والحجارة وهم يرددون بعض الشتائم له وللطبقة السياسية

■ العراق لم يعد بحاجه لكم يا عرب فقط ابعثوا لهم بكثير من القماش 
األبيض فاألكفان قد قاربت على النفاد #تفجير_الكرادة

■ حيدر العبادي ملاذا تهادن القتلة من #سياسي_داعش؟ ملاذا ال تريدون 
الخالص منهم؟ هل تنتظرون موت املزيد؟

■ كابينت الكيان الصهيوني اجتمعوا لبحث ما يريدون فعله في 
#الخليل والخاليلة كانوا قاعدين بيحضروا مباراة إيطاليا وأملانيا

أي عيد وأشالء أطفال العراق وسورية وفلسطني تناثرت في كل مكان؟ 
لم يعد للفرحة مكان في قلوبنا!

ضّحي وتبذل ويبقى الشعب الفلسطيني العظيم 
ُ
جاهد الشعوب وت

ُ
■ ت

شامة في جبني الزمن وتاجًا على رأس الدهر شجاعة وصبرًا

كان  ما  أردوغــان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  نجاح  أّن  مراقبون  يرى 
ليحصل لوال تخبط قيادات المعارضة التركية، وخياراتها التي دفعت 
مرة  إليه  للعودة  والتنمية«  »العدالة  كتلة  عن  المنفصلين  الناخبين 
مهما  ائتالفية  حكومة  أي  تشكيل  أن  على  هؤالء  ويجمع  أخرى. 
لخيارات  كان  لكن  أردوغــان،  صعود  بإيقاف  كفيًال  كان  عمرها  كان 
المعارضة التركية التي فشلت في دفع »العدالة والتنمية« لحكومة 

ائتالفية، نتائج كارثية عليها.

تخبّط المعارضة
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خسائر بـ»المليارات« الستثمارات الكويت
الكويت ــ محمود بدير

قــال مصــدر حكومــي فــي الكويــت، إن الصنــدوق 
بمليــارات  خســائر  تكبــد  الكويتــي  الســيادي 
الــدوالرات، نتيجــة انخفــاض قيمــة اســتثماراته 
فــي املركــز املالــي املعــروف باســم »كنــاري وارف« فــي لنــدن 
الــذي يمتلــك فيــه عــددًا مــن املبانــي. وأضــاف املصــدر فــي 
الصناديــق  »وضــع  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـــ  تصريــح 
الســيادية الخليجيــة ومــن ضمنهــا الكويت ســيئ«، نتيجة 
تأثرهــا باملخــاوف القائمــة مــن عــدم االســتقرار االقتصادي 
املتوقع نتيجة خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي. ولم 
يكشف املصدر عن قيمة الخسائر الناجمة عن تراجع قيمة 
األصــول اململوكــة للصنــدوق الســيادي الكويتــي، مكتفيــا 

بالقول »إنها تقدر بمليارات الدوالرات«.
للســوق  الدخــول  الكويتــي  الســيادي  الصنــدوق  وبــدأ 
االســتثمار  مكتــب  خــالل  مــن  عامــًا،   60 منــذ  البريطانيــة 
الكويتي في لندن، ويصل حجم استثماراته نحو 25 مليار 
دوالر، مــن إجمالــي االســتثمارات الكويتيــة فــي هــذا البلــد 

البالغــة 100 مليــار دوالر. وبحســب املصــدر، فــإن الشــركات 
املتخصصــة فــي إدارة العقــارات واالســتثمارات واملدرجــة 
فــي بورصــة لنــدن، خســرت خــالل األيــام املاضيــة عشــرات 
املليارات من الدوالرات من قيمتها، وهي التي يساهم فيها 
الصنــدوق الســيادي الكويتــي بنحــو 30%، وذلــك في غمرة 
املخــاوف مــن تراجــع الطلــب. وانعكــس تصويــت نحو %52 
مــن البريطانيــني لصالــح الخــروج مــن االتحــاد األوروبــي، 
بشــكل ســلبي علــى أســواق األســهم. كمــا دفعــت النتيجــة 
التــي شــكلت مفاجــأة إلــى تراجــع الجنيــه اإلســترليني إلــى 
مســتويات غيــر معهــودة مقابــل الــدوالر األميركــي منــذ 30 
عامًا. وفيما تدرس الشركات األجنبية والدولية إيجابيات 
وســلبيات إبقاء مقارها في لندن، فإن من املرجح أن تهبط 
مــن وضــع  التيقــن  لحــني  والســكنية  التجاريــة  اإليجــارات 

األسواق، وفق خبراء اقتصاد.
وكشــف مســح أجــراه معهــد املديريــن فــي بريطانيــا نهايــة 
يونيو/حزيران املاضي، أن حوالى خمس أصحاب األعمال 
البريطانيني يدرســون نقل عملياتهم للخارج، بعد صدمة 
مغــادرة اململكــة املتحــدة لالتحــاد األوروبــي. وقــال عدنــان 

الدليمــي، الخبيــر فــي أســواق املــال : »األمــر قــد يحتــاج إلــى 
البريطانيــة  األســواق  الســتعادة  ســنوات،  وربمــا  أشــهر 
قوتهــا«، لكنــه أضــاف أن » غالبيــة املســتثمرين الخليجيني 
قد تكون لهم استراتيجيات طويلة األجل، وستكون لديهم 
القــدرة علــى تذليل الصعوبات لفترة كافية لعودة التعافي 

من جديد«.
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  لــدى  البريطانــي  الســفير  وكان 
املتحدة، فيليب برهام، قد ســارع إلى طمأنة رجال األعمال 
الخليجيني، باستمرار نمو العالقات التجارية بينهم وبني 
نظرائهــم فــي بريطانيــا، مشــيرا إلــى أنها لــن تتأثر بخروج 
التصويــت  علــى  بنــاء  األوروبــي،  االتحــاد  مــن  بريطانيــا 
وتتــراوح  املاضــي.  يونيو/حزيــران   23 فــي  جــرى  الــذي 
االستثمارات الخليجية في بريطانيا بني املشاريع الكبرى 
إلــى  واملكتبيــة،  التجاريــة  واملجمعــات  الفخمــة  كالفنــادق 
القصور الخاصة واملنازل الفارهة. وتشير تقديرات إلى أن 
قيمة االستثمارات الخليجية في بريطانيا تبلغ نحو 200 
مليار دوالر، حصة العقارات منها 45 مليارًا، ما يمثل %40 

من االستثمارات الخليجية في العقارات بأوروبا.

طرابلس ــ أحمد الخميسي

اتفــق مســؤولو النفــط فــي ليبيــا علــى تشــكيل هيــكل 
جديــد للمؤسســة الوطنيــة للنفط، يهــدف إلى توحيد 
املؤسسة، التي انقسمت بسبب الصراعات السياسية 

وتنحية الخالفات بشأن من له حق تصدير النفط.
وتســعى حكومــة الوفــاق املدعومــة مــن األمــم املتحــدة، 
والتــي وصلــت إلــى طرابلس في مــارس/ آذار املاضي، 
فــي  إحداهمــا  متنافســتني،  حكومتــني  محــل  لتحــل 
توحيــد  إلــى  البــالد،  شــرق  فــي  واألخــرى  طرابلــس 

الفصائل السياسية والعسكرية العديدة في ليبيا.

وانبثق عن الخالفات السياسية، انقسام للمؤسسات 
االقتصادية، ومنها مؤسسة النفط، التي تعد من أهم 
املؤسســات فــي البــالد، حيــث نشــأت مؤسســة موازيــة 
فــي البيضــاء شــرق البــالد، لتنافــس املؤسســة القائمة 
فــي طرابلــس. وأعلنــت املؤسســة الوطنيــة للنفــط فــي 
طرابلــس فــي بيــان، أنهــا توصلــت إلــى هيــكل جديــد 
أن  إلــى  مشــيرة  النفــط،  مؤسســتي  بتوحيــد  يقضــي 
الوطنيــة،  املؤسســة  رئيــس  اللــه،  صنــع  مصطفــى 
التــي يقــع مقرهــا فــي طرابلــس، ســيظل رئيســًا بينمــا 
سيشغل ناجي املغربي رئيس املؤسسة التي تشكلت 
فــي شــرق ليبيــا، منصــب عضــو مجلــس اإلدارة. كان 

الغرماء الســابقون قالوا في مايو/ أيار املاضي، إنهم 
اتفقــوا مــن حيــث املبــدأ على توحيد قطــاع النفط، لكن 
االتفــاق علــى الهيــكل والقيــادة املشــتركة تطلــب عــدة 
أســابيع مــن االجتماعــات لالنتهــاء منــه. وأشــار بيــان 
املؤسســة الوطنيــة للنفــط، إلــى أنه تــم التأكيد على أن 
املؤسســة هــي جهــة حياديــة فنيــة ليــس لهــا أي عالقــة 
بــأي تجاذبــات سياســية وهــي الجهــة الوحيــدة التــي 
لها حق بيع وتصدير النفط الليبي. وتوقع مصطفى 
صنــع اللــه، رئيس مؤسســة النفــط الليبية، في تصريح 
لـــ »العربــي الجديــد«، ارتفــاع إنتــاج بــالده إلــى مليــون 
األمنيــة،  األوضــاع  اســتقرار  حــال  فــي  يوميــًا،  برميــل 

التــي  اآلبــار  وإصــالح  املتوقفــة،  الحقــول  وتشــغيل 
تعرضــت ألضــرار نتيجــة التخريــب. وقــال صنــع اللــه، 
إن معــدالت اإلنتــاج الحاليــة متدنيــة جــدًا وتبلــغ 350 
ألــف برميــل يوميًا، بينما معــدالت اإلنتاج في الظروف 
الطبيعيــة تصــل إلــى 1.6 مليــون برميــل يوميــًا. ويبلــغ 
االحتياطي النفطي في ليبيا 39 مليار برميل. وتعتمد 
ليبيــا علــى إيــرادات النفط فــي تمويل أكثر من 95% من 
الخزانــة العامــة للدولــة، فيمــا يتــم تخصيــص أكثــر من 
نصــف امليزانيــة لرواتــب موظفــي القطــاع العــام والدعم 
الحكومي لعدد من املنتجات، من بينها الخبز والوقود 

وخدمات مثل العالج في املستشفيات باملجان.

توحيد مؤسسة النفط في ليبيا

تخفيضات 
وهمية 

لمستلزمات 
العيد

شــهر  انتهــاء  قــرب  مــع 
تبــدأ  املبــارك،  رمضــان 
العائــالت  اســتعدادات 
فــي الصومال الســتقبال 
عيــد الفطــر، إذ يقصدون 
لشــراء  األســواق 
مــن  العيــد  مســتلزمات 
مالبس جديدة، وحلوى، 

وكعك، وبسكويت.
يصفــون  مواطنــني   

ّ
لكــن

األســعار  تخفيضــات 
علــى مســتلزمات العيــد، 
التــي أعلنتهــا األســواق، 
وبأنهــا  »وهميــة«،  بالـــ 
تهــدف إلنعــاش الســوق، 
وجــذب املتســوقني فقــط، 

خالفًا لألعياد املاضية.
وفــق  مواطنــون،  ويقــول 
إنهــم  األناضــول،  وكالــة 
األســواق  إلــى  يلجــأون 
مــن  هربــًا  الشــعبية 
لهيــب األســعار املرتفعــة 
التجاريــة،  املحــال  فــي 
إلــى  تجــار  يشــير  فيمــا 
وقلــة  الطلــب  كثــرة   « أن 
العرض من أهم األسباب 
األســعار«،  ارتفــاع  وراء 
فــي  الرغبــة  عــن  فضــال 
الركــود،  فتــرة  تعويــض 
الســوق  تدخــل  قــد  التــي 
بعــد  جديــد  مــن  فيهــا 

العيد مباشرة. 
)فرانس برس(

اإلسالمية  للثورة  األعلى  المرشد  خامنئي،  علي 
لن تجري ترسية  إنه  إيران، قال وفق رويترز أمس،  في 
العالمية  الشركات  على  والغاز  للنفط  جديدة  عقود 
بدون إدخال إصالحات ضرورية. وتؤكد شركات النفط 
تغييرات  تدخل  لم  ما  إيران  إلى  تعود  لن  أنها  الكبرى، 
كبيرة على عقود إعادة الشراء، التي كان معموال بها 
»توتال«  مثل  شركات  وتقول  التسعينيات.  حقبة  في 
بل  المال  تكسبها  لم  إنها  اإليطالية،  و»إيني«  الفرنسية 
قال  زنغنه،  بيغن  النفط  وزيــر  كان  خسائر.  وكبدتها 
األسبوع الماضي، إن الحكومة ستوافق على مسودة 
إلرضاء  التعديالت  بعض  إجــراء  بعد  للعقود  نهائية 

المنتقدين والشركات األجنبية على حد سواء.

إن  قــال  الــروســي،  الـــوزراء  رئيس  مدفيديف،  دميتري 
البضائع  عن  باالستعاضة  تقوم  لن  الروسية  السلطات 
بما  بلد آخر  الروسية، عن طريق االعتماد على بضائع أي 
مع  مقابلة  خــالل  مدفيديف  وأضــاف  تركيا.  ذلــك  في 
تقوم  لن  روسيا  »إن   : المحلية  الروسية  القنوات  إحدى 
مشيرا  آخر،  بلد  ألجل  عمد  عن  الروسي  االقتصاد  بتغيير 
إلى أن إلغاء القيود التجارية عن تركيا سيتم تقسيمها إلى 

مراحل، الستئناف التعاون التجاري واالقتصادي.

المستهلك في وزارة  إدارة حماية  الجابري، مدير  سنان 
شكاوى  إن  قال  بالبحرين،  والسياحة  والتجارة  الصناعة 
شهر  في  الترويجية  والعروض  السلع  بشأن  المستهلكين 

من  برمضان  قياسا   %20 بنسبة  انخفضت  الجاري،  رمضان 
الجابري  عن  البحرين  أنباء  وكالة  ونقلت  الماضي.  العام 
يرجع  المستهلكين  شكاوي  انخفاض  إن  أمــس،  قوله 
إلى أن إجمالي عدد  إلى تزايد وعي المستهلكين، مشيرا 
العروض الترويجية الممنوحة خالل هذا الشهر فاق 220 

عرضًا ترويجيًا لمختلف أنواع السلع.

البنك  محافظي  مجلس  عضو  فيلوري،  فرانسوا 
قال  الفرنسي،  المركزي  ومحافظ  األوروبي  المركزي 
إنه  االقتصادي،  إنفستينغ  أوردها موقع  في تصريحات 
من المتوقع أن تواجه بريطانيا مخاطر الركود االقتصادي 

والتضخم نتيجة انفصالها عن االتحاد األوروبي.

أسماء في األخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

من املعروف أن الدول قد تخفض 
عمالتها، إما لزيادة صادراتها 

الخارجية، أو لتنشيط السياحة، أو 
بهدف جذب مزيد من االستثمارات 

األجنبية، أو إعادة الحياة ملوارد 
النقد األجنبي بشكل عام، وهذه 

املوارد تنعكس إيجابيًا على 
االقتصاديات الوطنية حيث توفر 

فرص عمل وتحد من البطالة 
وتقلل من فاتورة الواردات وتخفف 

الضغوط عن سوق الصرف.
هذا حدث مع دول كثيرة آخرها 

الصني التي خفضت عملتها عدة 
مرات في 2015 وبداية 2016 

بهدف الحفاظ على صادراتها، لكن 
هل هذه الحالة تنطبق على مصر؟
ال أظن، والدليل على ذلك أن مصر 
خفضت قيمة عملتها عدة مرات 

خالل الثالث سنوات املاضية 
بنسبة تصل ألكثر من 25% في 
السوق الرسمية ونحو 60% في 

السوق غير الرسمية، كما خفضت 
سعر الجنيه 14.5% دفعة واحدة 

في مارس/ آذار، ورغم هذا الخفض 
الذي يعد األكبر في تاريخ العملة 

املصرية، إال أننا لم نر تحسنًا 
في موارد النقد األجنبي، فقطاع 

السياحة يواصل تدهوره، خاصة 
عقب إسقاط الطائرة الروسية، 

والصادرات خسرت أكثر من 5 
مليارات دوالر في 2015، وتراجعت 

االستثمارات األجنبية املباشرة 
رغم عقد مؤتمر شرم الشيخ. 

ولذا استغربت من التصريحات 
املنسوبة أمس ملحافظ البنك 

املركزي املصري طارق عامر، والتي 
قال فيها إن انخفاض الجنيه له 

إيجابيات لتنمية الصادرات وإنه 
لن يفرح باستقرار سعر الصرف 
واملصانع متوقفة، فخفض قيمة 
العملة ليس هو العامل األبرز في 
تنشيط الصادرات، فهناك عوامل 
أخرى يجب التعامل معها؛ منها 

أزمات الطاقة وشح الدوالر وفقدان 
أسواق خارجية وغيرها.

إذن حتى لو تراجعت قيمة 
الجنيه املصري فإن أثره لن 

يكون كبيرًا على إيرادات النقد 
األجنبي، خاصة الصادرات التي 

تعد املصدر األول لهذه املوارد، 
بل أثره السريع سيكون في 

شكل زيادات قياسية في أسعار 
السلع، خاصة أن مصر تستورد 
نحو 70 % من احتياجاتها من 

الخارج. أمس خرجت علينا وكالة 
رويترز بتصريح الفت ملحافظ 
املركزي يلمح إلى خفض جديد 
في قيمة العملة، الوكالة أسندت  
إلى عامر قوله لثالث صحف إن 
الحفاظ على سعر غير حقيقي 

للجنيه كان خطأ، وإن استهداف 
سعر العملة بغرض الحفاظ عليه 

ف الدولة 
ّ
كان خطأ فادحًا وكل

مليارات الدوالرات في السنوات 
الخمس املاضية، وإنه مستعد 

ألخذ القرارات الصحيحة وتحمل 
نتائجها.

السؤال: هل ستخفض مصر 
عملتها لزيادة الصادرات أم 

استجابة لضغوط صندوق النقد 
الدولي؟ وهل يمكن أن نضع 

التصريحات املنسوبة ملحافظ البنك 
في سياق إرسال رسائل للصندوق 
تقول »ها نحن نستجيب لطلباتكم، 

وعليكم اإلفراج عن القرض«؟

سر خفض 
العملة المصرية

االثنين 4  يوليو / تموز 2016 م   29 رمضان 1437 هـ  ¶  العدد 672  السنة الثانية
Monday 4 July 2016



1011
اقتصاد

D

القاهرة ـ محمد توفيق

الغاز  أزمــة نقص كميات  تفاقمت 
ــــي مــصــر  املــــــــــــــوّردة لـــلـــمـــصـــانـــع فــ
خالل الشهر الجاري، ما أدى إلى 
تكبدها خسائر باهظة بسبب تراجع إنتاج 
الـــعـــديـــد مــنــهــا إلــــى أقــــل مـــن نــصــف طــاقــتــهــا 
اإلنتاجية، خاصة املصانع كثيفة االستهالك 
واألسمدة  واألملينيوم  الحديد  مثل  للطاقة، 
ــيـــك، حـــســـب قـــيـــادات  ــرامـ ــيـ واإلســـمـــنـــت والـــسـ
بــــاتــــحــــاد الـــصـــنـــاعـــات املــــصــــري وأصــــحــــاب 

»العربي الجديد«. مصانع تحدثوا لـ
ــال رئــــيــــس غــــرفــــة الـــصـــنـــاعـــات املــعــدنــيــة  ــ ــ وقـ
شركة  ورئــيــس  املــصــري  الصناعات  باتحاد 
الوطنية للحديد والصلب، جمال الجارحي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن مــصــانــع الــحــديــد  لــــ
تــعــانــي مــن نــقــص الــغــاز مــنــذ نــحــو 5 أشــهــر، 
لــكــن األزمـــــة تــفــاقــمــت خــــالل الــشــهــر الــجــاري 
أقــل مــن %30  إلــى  لتنخفض حصة املصانع 

من املخصص لها.
ــة الــقــابــضــة  ــركـ وأضـــــــاف الــــجــــارحــــي أن الـــشـ
لــلــغــازات كــانــت أرســلــت خــطــابــات للمصانع 
ــدادات الــغــاز  ــ تفيد بــعــدم إمــكــانــيــة إيــصــال إمـ
بـــدايـــة سبتمبر/  الـــالزمـــة حــتــى  بــالــكــمــيــات 
أيـــلـــول املــقــبــل. ولــفــت الــنــظــر إلـــى أنـــه لـــم يتم 
الغاز ملصانع  أسعار  قــرار تخفيض  تطبيق 

الحديد رغم تعهد الحكومة بذلك.
وكــانــت الــحــكــومــة وافــقــت فــي شــهــر مـــارس/ 
آذار املاضي على خفض سعر الغاز ملصانع 
الحديد من 7 دوالرات للمليون وحدة حرارية 
الـــعـــودة  فـــي  ملــســاعــدتــهــا  دوالرات،   4.5 إلــــى 
وتخفيض  اإلنتاجية  طاقتها  بكافة  للعمل 

فاتورة استيراد الحديد من الخارج.
ــة مــــصــــّدرة لــلــغــاز  ــ ــ وتـــحـــولـــت مـــصـــر مــــن دول
إلــى مستوردة لــه فــي السنوات األخــيــرة، في 
أزمـــة نقص حـــادة تعاني منها مختلف  ظــل 
الــقــطــاعــات، مــا دفــع الحكومة إلــى التفاوض 
ــيـــل وروســـيـــا،  مـــع عــــدة دول، ومــنــهــا إســـرائـ

لتوفير كميات تكفي االحتياجات املحلية.
الكيماوية  الصناعات  غرفة  رئيس  وحسب 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــة فــــي أســـــــواق قـــطـــاع غــــــزة، مــع  ــركـ بـــــدت الـــحـ
ــن ذي قــبــل،  ــر، أفـــضـــل مــ ــطـ ــفـ ــــراب عـــيـــد الـ ــتـ ــ اقـ
الحكومتني  تلقي موظفي  مــع  تــزامــنــا  وذلـــك 
ــيـــة رواتـــبـــهـــم.  فــــي الـــقـــطـــاع والـــضـــفـــة الـــغـــربـ
وفــــي األســــــواق يـــجـــوب اآلالف قــبــل اإلفـــطـــار 
التجارية املتنوعة في األيام  وبعده محالها 
األخيرة من رمضان، لشراء لــوازم العيد، من 
مــالبــس وحــلــويــات وألـــعـــاب أطــفــال وغيرها 
مــن املستلزمات، والــتــي تــحــرص األســـرة في 

القطاع على توفيرها لعوائلها.
وعلى الرغم من الواقع االقتصادي واملعيشي 
القطاع املحاصر  الذي يكابده سكان  السيئ 
إسرائيليا منذ عشر سنوات، إال أن األسواق 

املصري وعضو مجلس  الصناعات  باتحاد 
تـــحـــديـــث الـــصـــنـــاعـــة، شـــريـــف الـــجـــبـــلـــي، فـــإن 
ــمـــدة تــعــانــي مـــن نــقــص شــديــد  مــصــانــع األسـ
فــي الــغــاز منذ نحو ثــالثــة أشــهــر، مــا اضطر 
أثــر ذلك  اإلنــتــاج، وبالتالي  لتقليل  الشركات 

على إنتاجية املحاصيل الزراعية.
ــــاث املــعــدنــي بغرفة  ــال رئــيــس شــعــبــة األثـ وقــ
الــــصــــنــــاعــــات الـــهـــنـــدســـيـــة، مـــحـــمـــود راغــــــب، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن مــعــظــم الــصــنــاعــات  لـــ
إال  تحصل  ال  األملينيوم  وخاصة  الهندسية 
عــلــى ربــــع احــتــيــاجــاتــهــا مـــن حــصــص الــغــاز 
املقررة لها. وأكد أن شركته تعاني من نقص 
الـــغـــاز مــنــذ 7 أشـــهـــر، لــكــنــهــا تــفــاقــمــت خــالل 
بأقل  تعمل  الشركة  وأن  املاضيني،  الشهرين 
من 50% من طاقتها اإلنتاجية، وتعتمد على 
بدائل أخرى، مثل السوالر، لكنها أكثر كلفة، 
فــضــال عـــن أنــــه يــتــســبــب فـــي أضـــــرار لــلــعــمــال 
املنتج، مشيرا  وللبيئة، وتأثيره على جودة 
ألــف جنيه  الخسائر ال تقل عــن 200  أن  إلــى 
نتيجة  شــركــة،  لكل  دوالر(  ألــف   23( شهريا 

نقص الغاز.
وقـــال مــســؤول بــشــركــة مــوبــكــو لــأســمــدة، إن 
العمل  عن  الشهر  بداية  منذ  توقفت  الشركة 
تماما بسبب عدم ضخ أي كميات من الغاز، 

لكثير  بالنسبة  مقبولة  تشهد حركة  الغزية 
من التجار الغزيني، مقارنة مع األيام العادية 

واملواسم السابقة خالل العامني املاضيني.
ــام األخــــيــــرة مـــن شــهــر رمــضــان  ــ وتــشــهــد األيــ
حــركــة تــجــاريــة نشطة فــي مختلف األســـواق 
الغزية، خصوصا بعد صرف رواتب موظفي 

بعد أن كان إنتاجها يتعدى 1200 طن يوريا 
ــــذي رفــــض ذكــر  ــار املــــســــؤول، الـ ــ يــومــيــا. وأشــ
اسمه، إلى أن التزام الشركة بتوريد األسمدة 
الغاز، الفتا  محليا يتوقف على مــدى توافر 
إلى أن ما يــورد للشركة ال يتجاوز 80% من 

احتياجاتها.
ومـــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس اتــحــاد الصناعات 
الــســويــدي، فــي تصريحات  املــصــريــة، محمد 
»العربي الجديد«، إن وزارة البترول نّسقت  لـ
مـــع املـــصـــانـــع حــــول مـــوضـــوع نــقــص الـــغـــاز، 
لكن هناك عــددا كبيرا من أصحاب املصانع 
غاضبني من هذا اإلجــراء، حيث تؤثر األزمة 
الــحــالــيــة ســلــبــا عــلــى الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات 

الصناعية التي تراجع إنتاجها.
وأكد أن تطبيق الحكومة لقرار خفض أسعار 
ــاج،  ــتــ ــاز مــــن شـــأنـــه تــخــفــيــض كــلــفــة اإلنــ ــغــ الــ
ــادة الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة  ــ بــمــا يــســاهــم فـــي زيــ
للمنتجات املصرية عامليا ومحليا، موضحا 
انخفاض  من  استفادت  العاملية  املصانع  أن 
أســـعـــار الـــبـــتـــرول، واســتــطــاعــت فــتــح أســـواق 
مــن خــفــض تكاليف  بــعــدمــا تمكنت  جــديــدة 
اإلنـــــتـــــاج. وأضـــــــاف الـــســـويـــدي أن انــتــعــاش 
ــاع  ــفــ ــاع الـــصـــنـــاعـــي ســـيـــقـــود إلــــــى ارتــ ــقــــطــ الــ
الصعبة،  العملة  حصيلة  ــادة  وزيـ التصدير 
باإلضافة إلى زيادة الدخل القومي من خالل 
ارتــفــاع عــائــدات الــضــرائــب الــعــامــة وضريبة 

املبيعات، وغيرها من الرسوم.
ــنــــاعــــي ســجــل  ــــاط الــــقــــطــــاع الــــصــ ــــشـ وكـــــــــان نـ
انكماشا بنسبة 0.4% في النصف األول من 
الــعــام املــالــي املــاضــي، الـــذي انــقــضــى بنهاية 
يونيو/حزيران 2016، مقابل 9.1% نموا في 
الفترة املناظرة من العام املالي السابق، وفقا 

لبيانات وزارة املالية.
وساهم انكماش الصناعة والسياحة بشكل 
ــدل الـــنـــمـــو خـــالل  ــعــ ــع مــ ــ ــراجـ ــ ــي تـ ــ ــي فـ ــ ــاسـ ــ أسـ
النصف األول مــن الــعــام املــالــي الــجــاري إلى 
نــفــســهــا من  الــفــتــرة  فـــي  مــقــابــل %5.5   %4.5

العام املالي املاضي، حسب بيانات رسمية.
وفــــي املـــقـــابـــل، أكــــدت وزارة الـــبـــتـــرول أنــــه تم 
التنسيق مع بعض املصانع كثيفة االستهالك 
لــلــطــاقــة فــقــط وعـــددهـــا مـــحـــدود، عــلــى إجـــراء 
أعمال الصيانة في شهر أغسطس/ آب الذي 

يشهد زيادة كبيرة في استهالك الغاز.
وأكــــــدت الـــــــــوزارة، فـــي بـــيـــان صــحــافــي صــدر 
التوقيت  واخــتــيــار  التنسيق  هــذا  أن  أخــيــرًا، 
تم مع املصانع بشكل مسبق، وذلك لتوجيه 
ــاز ملـــحـــطـــات تــولــيــد  ــ ــغـ ــ ــن الـ ــ ــر كـــمـــيـــات مـ ــبــ أكــ
الــكــهــربــاء والـــتـــي تــشــهــد اســتــهــالكــا مــتــزايــدًا 

خالل الصيف.

السلطة الفلسطينية وغيرها من املؤسسات 
الــخــاصــة فــي قــطــاع غـــزة، مــا انعكس إيجابا 

على القدرة الشرائية والحركة التجارية.
وتسابق الغزية أم أحمد رضــوان، الزمن من 
ــــراء املـــالبـــس الــجــديــدة  أجــــل االنـــتـــهـــاء مـــن شـ
ألبــنــائــهــا الــخــمــســة، قــبــل حــلــول عــيــد الــفــطــر، 
ــى بـــعـــض األلـــــعـــــاب الـــخـــاصـــة  ــ ــة إلــ ــافــ ــاإلضــ بــ
 عن الحلويات املتنوعة، 

ً
بصغار السن، فضال

ــر عــلــى تــقــديــمــهــا أثــنــاء  والـــتـــي تــحــرص األســ
تبادل الزيارات في العيد.

»العربي الجديد«، إن موسم  وتقول أم أحمد لـ
عــيــد الــفــطــر يــعــتــبــر فــرصــة لــــدى الــكــثــيــر من 
العوائل واألسر لشراء املالبس، وخاصة هذه 
األيام التي يقوم فيها التجار بعمل عروض 
عـــلـــى الـــبـــضـــائـــع، وتـــصـــبـــح أســـعـــارهـــا أكــثــر 

الواقع  في ظل  العادية،  األيــام  من  انخفاضا 
ــذي يـــواجـــه الــســكــان  االقـــتـــصـــادي الــصــعــب الــ
بــفــعــل الــحــصــار والــبــطــالــة. ويــتــفــق املــواطــن 
ــم  ــأن املـــوسـ ــ ــمــــد املــــصــــري مــــع ســـابـــقـــتـــه بــ أحــ
املــواســم  مــع  باملقارنة  أفــضــل  يعتبر  الحالي 
املاضية التي تعرض خاللها القطاع للحرب 
املتردية  والــظــروف  عــام 2014،  اإلســرائــيــلــيــة 
ــام 2015؛  ــراء الــنــتــائــج املــتــرتــبــة عــلــيــهــا عــ ــ جـ
جراء قيود االحتالل املشددة املفروضة على 
»العربي  لـ التجارية. ويؤكد املصري  الحركة 
العام  لهذا  التحضيرات  موسم  أن  الجديد« 
بـــدأ بــاكــرًا؛ فــي ظــل قــيــام الــعــديــد مــن التجار 
وأصحاب املنشآت التجارية بطرح العشرات 
السلع،  التجارية على مختلف  العروض  من 
ســواء املالبس منها أو الحلوى وغيرها من 

السلع التي تطرح في األعياد.
ــاحــــب أحــــــد املـــحـــال  ــــي األثــــــنــــــاء، يـــشـــيـــر صــ فـ
التجارية املتخصصة في بيع املالبس، عالء 
الــعــام بدأ   موسم البيع لهذا 

ّ
حــمــادة، إلــى أن

بــاكــرًا بــاملــقــارنــة مــع املــواســم الــســابــقــة، األمــر 
الشرائية،  الحركة  إيجابا على  انعكس  الذي 
ــلـــى الـــتـــجـــار وأصــــحــــاب املــــحــــال، إذ كـــان  وعـ

متزامنا مع تلقي املوظفني رواتبهم.
»العربي الجديد« أنه رغم  ويوضح حمادة لـ
يعيشها  التي  السيئة  االقتصادية  الــظــروف 
القطاع  في  فلسطيني  مليوني مواطن  نحو 
 الــحــركــة الــتــجــاريــة فــي األيــــام األخــيــرة 

ّ
إال أن

من شهر رمضان تعتبر أفضل من تلك التي 
ســبــقــت، ومـــن املــواســم األخــــرى، والــتــي تكبد 

فيها التجار خسائر فادحة.
 تــوّجــه الــكــثــيــر من 

ّ
ويــبــنّي الــتــاجــر الــغــزي أن

ــال الــــتــــجــــاريــــة نـــحـــو تــوفــيــر  ــ ــــحـ ــــاب املـ ــــحـ أصـ
املالبس ذات األسعار املنخفضة التي تراعي 
الواقع االقتصادي واملعيشي للسكان يعتبر 
ــم الـــعـــوامـــل الـــتـــي أســهــمــت فـــي خلق  أحــــد أهــ
ــام القليلة  ــ حــركــة شــرائــيــة نــشــطــة خـــالل األيـ
األخيرة، إلى جانب دفع السلطة الفلسطينية 

وحكومة غزة رواتب ملوظفيها.
إلى ذلك، يقول صاحب أحد املحال التجارية 

الخاصة ببيع ألعاب األطفال، هاني أبو لوز، 
 أســــواق غـــزة تشهد 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

هذا العام حركة مميزة مقارنة مع غيرها من 
املواسم، وإقبااًل ملحوظا على شراء مختلف 
واملالبس  األطفال  ألعاب  السلع على صعيد 

والحلوى وغيرها.
ويــتــمــنــى الــتــاجــر الـــغـــزي أن يــعــوض مــوســم 
ــذا الــــعــــام الـــخـــســـائـــر املـــالـــيـــة الــتــي  ــهـ الـــعـــيـــد لـ
ــام الــعــاديــة بفعل  ــ يــتــكــبــدهــا الــتــجــار فـــي األيـ
ــــذي يعيشه  الـــواقـــع االقـــتـــصـــادي املـــتـــردي الـ
ــار املــــتــــواصــــل مــنــذ  ــكــــان بـــفـــعـــل الــــحــــصــ الــــســ
الــتــي شنتها  الـــحـــروب  عـــام 2006، وتــالحــق 
إســرائــيــل عــلــى غــــزة. وتــوفــر مــواســم األعــيــاد 
فـــرص عــمــل مــؤقــتــة ملــئــات الــشــبــاب العاطلني 
ــٍد  ــتـــجـــار أليــ ــــالل حـــاجـــة الـ ــمـــل، مــــن خـ ــعـ عــــن الـ
عاملة إضافية، أو قيام آخرين بنصب بعض 
واملفترقات  األســواق  في  والعربات  البسطات 
العامة والشوارع املركزية في مدينة غزة لبيع 
حاجيات العيد املتنوعة. وفــي مكان آخــر من 
السوق، حيث بسطات الحلوى بكافة أنواعها، 
بـــدت الــحــركــة أفــضــل مـــن ذي قــبــل، مـــن خــالل 
جــولــة ســريــعــة بــأحــد أســــواق الــقــطــاع. ويقبل 
الغزيون على شراء الحلوى بمختلف أنواعها 
وبعضهم يصنعها في البيت، ال سيما الكعك 
الــذي ال يفارق استقباالت موائد األهالي في 

عيد الفطر.
الحلوى في  ويشير صاحب إحــدى بسطات 
إلى  الشعبي، ياسر حلس،  الشجاعية  سوق 
ــام األخــيــرة مــن شــهــر رمــضــان تشهد   األيــ

ّ
أن

ــبـــااًل واســـعـــا مـــن قــبــل الــغــزيــني عــلــى شـــراء  إقـ
الحلويات بمختلف أنواعها، من أجل تزيني 
الضيافة املقدمة ألقاربهم في أيام عيد الفطر.
ويـــشـــيـــر حـــلـــس، إلـــــى تــحــســن حـــركـــة الــبــيــع 
العامني السابقني، مــا يبشر  الــعــام، عــن  هــذا 
إلى  قبل، مشيرًا  أفضل من ذي  بموسم عيد 
 موسم بيع الحلوى والكعك يستمر حتى 

ّ
أن

ما قبل صالة العيد، وهو ما ُيبقي األســواق 
الخاصة ببيع هذه األصناف مفتوحة حتى 

هذا الوقت.

الخرطوم ــ عاصم إسماعيل

تشكل ســوق األحــذيــة فــي الــســودان أحــد أهــم مــجــاالت التجار 
الذين يقولون إنهم ورثــوا هــذه املهنة عن آبائهم، ومــع قدوم 
عــيــد الــفــطــر تنتعش تــجــارة األحـــذيـــة بــصــورة الفــتــة فــي ظل 
اإلقبال الكبير من املواطنني. وحــذر مراقبون من جلود تأتي 
من جنوب السودان وتباع في السوق السوداني من دون رسوم 
أو جمارك، ما يؤدي إلى خفض أسعار بعض أنــواع األحذية 
الجنوب  انفصال  التجار، وأثــر  والتسبب في خسائر لبعض 
في عام 2011 على مبيعات األحذية الجلدية في السودان. وفي 
هذا السياق، يقول التاجر محمد بابكر إسماعيل، لـ »العربى 
الـــجـــديـــد«، إن ســـوق األحـــذيـــة عــانــي مـــن حــالــة ركــــود واســعــة 
خالل الفترة املاضية، إال أن موسم عيد الفطر حــّرك األســواق 
إلى حد ما. وعن كيفية صناعة الحذاء يقول إسماعيل، إننا 
نفصل الجلد ثم نبدأ بتقطيعه وفقا للمقاس، ومن ثم تجهيز 
األرضـــيـــة الــتــي دائــمــا مــا تــكــون مــن الــجــلــد الــخــام ثــم خياطة 
الحذاء يدويا وشده في القالب حتى يأخذ شكله النهائي وكل 
هذه العملية تتم يدويا. وأشار إسماعيل، إلى أن أفضل أنواع 
بالنمر ذي جــودة عالية وعليها طلب كبير  املسماة  األحذية 
في العيد رغم سعره املرتفع، ولكنه ممنوع من قبل سلطات 
البرية.  الحيوانات  صيد  ومنع  لتحريم  نظرًا  البرية  الحياة 
ويصنع الحذاء السوداني من عدة جلود منها »األصلة« نوع 
من أنواع الثعابني والضأن« و»األبقار« و»الورل« )فصيلة من 

فصائل التماسيح(، بجانب جلد الفهد والنمر. 
الــحــذاء املصنوع مــن جلد األصــلــة بما يتراوح  ويــبــاع سعر 
ســـودانـــي(  جــنــيــه   6.40  = )الــــــــدوالر  جــنــيــه  و200   150 بـــني 
بــني 1500 و1800 جنيه  مــا  النمر  حـــذاء  أســعــار  فيما تصل 
والدبيب »الثعبان« ما بني 300 و350 جنيها. ويبحث معظم 
الــســودانــيــني خــالل األعــيــاد عــن جـــودة صنع الــحــذاء وتتجه 
إلى  نسبة  »الجنينة«  بـ  املسمى  الحذاء  إلــى  األنظار  غالبية 

والية تقع في غرب السودان املحاذية للحدود مع دولة تشاد 
اشتهرت بصناعة هذا الحذاء. وتتعدد أنواع حذاء الجنينة 
من حيث الجودة وأبرزها »نمرة 1« الذي يتراوح سعره بني 
100 و200 جنيه، وحذاء »بربل« الذي يتراوح سعره بني 50 
و60 جنيها. ومكونات حذاء الجنينة عبارة عن جلد يصنع 
من جلد »التيس« وهو نوع من أنواع املاعز إضافة إلى جلد 
لـ  »الــقــرفــة«، حسب تجار  قديمة يطلق عليها  الضأن وقربة 
»الــعــربــي الــجــديــد«. ورغــــم أن الـــحـــذاء الـــســـودانـــي، قــد تطور 
زال  مــا  أنــه  إال  الجلود  فــي صناعة  الحديثة  الدباغة  بفضل 

التصنيع اليدوي يلقى اهتماما من بعض املستهلكني.
ويعد سوق الحرفيني في مدينة »امدرمان« من أقدم األسواق 
الــســوق  أن  ويــقــول مختصون  األحـــذيـــة.   املختصة بصناعة 
الــبــعــض وبــاتــوا يفضلون  بـــالـــزوال عــقــب تغير أذواق  مــهــدد 
ــدأت تـــمـــال الـــســـوق  ــ ــتـــي بــ األحــــذيــــة املــــســــتــــوردة الـــرخـــيـــصـــة الـ
الــســودانــي بــأســعــار رخــيــصــة. إال أن املــتــخــصــص فــي مجال 
الجلود، ياسني الباقر، يؤكد لـ »العربى الجديد«، أن من أبرز 
ما يهّدد سوق الجلود القوانني املشددة في صيد التماسيح 
 حرفيو سوق مدينة 

ْ
والثعابني التي يهددها االنقراض. ولكن

امـــدرمـــان يــقــاومــون تــلــك املــتــغــيــرات عــبــر قــيــامــهــم بتصنيع 
األحــذيــة مــن جــلــود األبــقــار ويــضــعــون عليها نــقــاطــا ســـوداء 
ليصبح شكلها مشابها لجلد النمر الذي ما زال اإلقبال عليه 
كثيفا من قبل املستهلكني. ويعتقد كثيرون أن سوق الحرفيني 
أصبح جزءًا من التراث السوداني في صناعة الجلود بصورة 
ــدًا لــلــمــحــالت الــكــبــيــرة وســوقــا  ــ عـــامـــة وتــشــكــل مــنــتــجــاتــه رافــ
رائجة يقصدها السائحني. ولعبت املشاركات الخارجية في 
املعارض الدولية دورًا كبيرًا في إبراز جودة الحذاء السوداني 
الـــذي اكــتــســب شــهــرة كــبــيــرة بــالــعــديــد مــن األســــواق العاملية. 
وتـــأتـــى غــالــبــيــة جـــلـــود الــــزواحــــف مـــن مــنــطــقــة جـــنـــوب الــنــيــل 
األزرق في الحدود مع دولة أثيوبيا بجانب الجلود املحلية 

واملستوردة القادمة من بعض الدول.

نقص إمدادات الغاز 
يهّدد المصانع المصرية

رواج سوق المشروبات في الجزائرتجارة العيد تنقذ أسواق غزة

)Getty( تراجع إنتاجية المصانع بسبب أزمة الطاقة)عقبات تواجه صناعة الجلود في السودان )فرانس برس

العيد يحّرك األسواق في غزة )عبد الحكيم أبو رياش(

انتعاش مبيعات األحذية في السودان

شهدت إنتاجية العديد 
من القطاعات الصناعية 

في مصر، تراجعًا حادًا 
بسبب تفاقم أزمة نقص 

الغاز خالل الفترة األخيرة

مصر تجرد التوريد 
المحلي للقمح

قال وزير التموين املصري، خالد حنفي، 
أمس، إن مصر ستنتهي من جرد القمح في 

شون وصوامع القطاع الخاص خالل أقل 
من شهر للتحقق من أرقام التوريد. تأتي 

تصريحات الوزير املصري بعد اإلعالن 
األسبوع املاضي عن تفتيش حكومي لشون 

القمح إثر أحجام توريد أعلى من املعتاد 
وفي أعقاب تشكيل مجلس النواب لجنة 

لتقصي الحقائق في مزاعم الفساد املتعلقة 
بمشتريات القمح املحلي. وقال حنفي: 

»وزارة التموين وأجهزتها الرقابية هي من 
أحالت شبهة املخالفات إلى النيابة العامة 

حرصا على املال العام. 

هبوط معظم 
البورصات العربية

هبطت معظم البورصات العربية بنحو 
حاد خالل تداوالت النصف األول من 

العام الجاري، في ظل حالة عدم اليقني 
التي تحيط باألوضاع االقتصادية العاملية. 

ووفقا لحسابات األناضول، انخفضت 
بورصة البحرين بنسبة 8%، والسعودية 
بنسبة 6%، وقطر 5.2%، والكويت %4.5، 

و»األردن ومصر بنحو 2.1% و%0.9 
على التوالي، بينما صعدت كل من مسقط 

بنسبة 6.9%، ودبي بنسبة 5.1%. وقال 
املستشار االقتصادي ملركز الدراسات 

املتقدمة بالكويت، إبراهيم الفيلكاوي، إن 
مؤشرات األسواق العربية تحركت بشكل 

متذبذب بسبب عدة أحداث أثرت عليها 
بشكل مباشر وغير مباشر

قطر توقع اتفاقية 
لتصدير غاز إلى أوروبا

أعلنت شركة قطرغاز أمس األول، عن 
توقيع اتفاقية بيع وشراء مرنة مع شركة 

تابعة لشركة RWE األملانية، تقوم 
بموجبها قطرغاز بتصدير ما يصل إلى 
1.1 مليون طن من الغاز الطبيعي املسال 
سنويًا إلى شمال غرب أوروبا على مدى 

سبع سنوات ونصف. وقال العضو املنتدب 
والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ورئيس 

مجلس إدارة قطرغاز، سعد شريده 
الكعبي، إن قطرغاز تلتزم بتوفير مصدر 

طاقة موثوق ونظيف لعمالئها حول العالم. 
ويعكس توقيع هذه االتفاقية التزامها بخلق 

شراكات جديدة مع شركات عاملية ذات 
مستوى رفيع، معربا عن أمله في أن يسهم 
الغاز الطبيعي املسال، الذي توفره قطرغاز، 

في تعزيز وتأمني واردات الطاقة ألوروبا.

انتعاش األطعمة 
المغشوشة في روسيا

أكد موقع فونتانكا الروسي أن بعض 
األلبان واألجبان املباعة في سوق سانت 

بطرسبرغ ال تحتوي على أثر للحليب، 
وال تصلح سوى مللء قنديل من الكاز، 

بعد عرضه تجربة لجبنة مشتعلة. وفي 
التجربة التي عرضها املوقع تحدث الجبنة 

فرقعة مثل الفشار وينبعث منها دخان 
رمادي ثم تحترق طيلة عشر دقائق 
وكأنها شعلة مغمسة بالزيت. ورغم 

إغالق السلطات مصنعًا إلنتاج هذه الجبنة 
القابلة لالشتعال، فإن مشكلة األلبان 

الخالية من الحليب والنقانق الخالية من 
اللحم وغيرها من املنتجات املغشوشة 

تثير القلق لدى الهيئات الحكومية 
واملستهلكني الروس، في حني تعيش البالد 
حالة ركود، وتفرض السلطات حظرًا على 

استيراد األغذية من دول الغرب.

خسائر باهظة 
لصندوق ياباني

أعلن مصدر رسمي، أن صندوق التقاعد 
الحكومي الياباني، األكبر في العالم، مني 
بخسائر تجاوزت 50 مليار دوالر خالل 
ذار، 

َ
السنة املالية التي انتهت في مارس/ا

بسبب تراجع البورصات في منتصف 
2015. وحسب موقع روسيا اليوم، تعد 

هذه الخسارة األسوأ للصندوق، الذي يدير 
الجزء الحكومي من أجور تقاعد املوظفني 
اليابانيني منذ 2008-2009، عندما كبدت 

األزمة املالية الدولية الصندوق حوالى 9 
آالف مليار ين خالل سنة واحدة )حوالي 

87 مليار دوالر، أو 78.8 مليار يورو(. 
وذكر مسؤول حكومي في وزارة الصحة، 
أن هذا االعتراف نقل إلى لجنة خبراء في 

: »حضر موظفون في 
ً
إدارة املوجودات. قائال

الوزارة االجتماع وسمعوا هذا الرقم، لكن 
ال يمكننا اإلدالء بمزيد من التعليقات قبل 

أن يقدم الصندوق حساباته رسميا في 29 
يوليو/تموز الجاري«.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%0.4
الصناعي  الــقــطــاع  ســجــل 
في   %0.4 بنسبة  انكماشًا 
الــعــام  ــن  م األول  الــنــصــف 
ــي الــمــاضــي، الـــذي  ــال ــم ال
انقضى بنهاية يونيو/حزيران 
بنسبة  نمو  مقابل   ،2016
المماثلة  الفترة  في   %9.1

من العام المالي السابق.

الجزائر ــ حمزة كحال

والعصائر  الغازية  املشروبات  شهدت 
في الجزائر، رواجا ملحوظا خالل شهر 
ــادة بني  ــ رمـــضـــان، فـــي ظـــل مــنــافــســة حـ
العالمات املصنعة محليا واملستوردة. 
ــــب دراســـــــــــــة أعـــــــدهـــــــا الـــــــديـــــــوان  ــســ ــ وحــ
الــجــزائــري لــإحــصــائــيــات، تــوجــد 300 
عالمة للمشروبات املسوقة في الجزائر 

أغلبها محلية.
ــال تــجــار فـــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة  وقــ
ــــد« إن مــبــيــعــات  ــديـ ــ ــــجـ الـ ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ لــــــ »الـ
املشروبات الغازية و العصائر ارتفعت 
بنحو 30% في رمضان في ظل تزامنه 
مـــع فــصــل الــصــيــف مــقــارنــة بــاملــعــدالت 

الطبيعية مع باقي أيام السنة.
الغذائية  للمواد  تجزئة  تاجر  ويــؤكــد 
»العربي الجديد«، أنه  عبد الله جمال، لـ
»يشتري شحنات عصائر ومشروبات 
غــازيــة فــي شهر رمــضــان مــا بــني 3 و4 
مـــرات أســبــوعــيــا، فــي حــني كـــان املــعــدل 
مــرتــني قــبــل رمـــضـــان، ويــرجــع الــتــاجــر 
هذه الزيادة إلى »السلوك االستهالكي 
ــذي يـــــرى فــــي الــعــصــائــر  ــ ــ لـــلـــمـــواطـــن الـ
ــنــــازل عـــنـــه فـــوق  ــتــ مـــكـــونـــا ال يـــمـــكـــن الــ

املوائد في رمضان«.
من جانبه يوضح التاجر في الضاحية 
أحمد  الــجــزائــريــة،  للعاصمة  الــشــرقــيــة 
تركي، لـ »العربي الجديد« أن »مبيعات 
الـــعـــصـــائـــر تــــعــــرف مـــنـــحـــى تــصــاعــديــا 
فــي شهر رمــضــان، فاملواطن الــذي كان 
ــارورة ســعــة لــتــر يــقــتــنــي في  ــ ــ يــقــتــنــي قـ
الشهر الكريم 3 قارورات وتتكرر نفس 
املتتالية  رمضان  مواسم  في  الظاهرة 

حتى لو واكب فصل الشتاء.
إلــى أن حجم  الرسمية،  األرقـــام  وتشير 
االســـتـــهـــالك فـــي الـــجـــزائـــر كــــان يـــتـــراوح 
لـــلـــشـــخـــص  ــرا  ــ ــتــ ــ ــ ل و40.6   33.6 بـــــــني 
إلــى حوالى  وارتــفــع   ،2005 فــي  سنويا 

لــلــشــخــص ســـنـــويـــا. ويــؤكــد  لـــتـــرا   57.4
الـــجـــزائـــريـــة ملنتجي  الــجــمــعــيــة  رئـــيـــس 
»الــعــربــي  املـــشـــروبـــات، عــلــي حــمــانــي، لـــ
الــــجــــديــــد« أن مــــعــــدل اســـتـــهـــالك الـــفـــرد 
الـــجـــزائـــري لــلــمــشــروبــات، ســــواء كــانــت 
عــصــائــر أو مـــشـــروبـــات غـــازيـــة يــرتــفــع 
في شهر رمضان بنسبة 30%، لتزامن 
شهر رمضان في السنوات األخيرة مع 

موسم الصيف.
ــّدر حــمــانــي، مـــا تــخــصــصــه األســـر  ــقـ ويـ
الجزائرية خالل شهر رمضان القتناء 
العصائر مــا يــعــادل ثلث الحد األدنــى 
لأجور املقدر بـ 18 ألف دينار جزائري 
أي ما يتم تخصيصه  أي 163 دوالرًا، 
مــن طــرف الــعــائــالت هــو 6 أالف دينار 
أســـعـــار  أن  ويــــالحــــظ   . دوالرًا   54 أي 
الـــعـــصـــائـــر واملــــشــــروبــــات الـــغـــازيـــة قــد 
طاولتها حمى »ارتفاع األسعار« التي 
ــواد الــواســعــة االســتــهــالك في  تــمــس املــ

البالد في شهر رمضان.
وكــشــفــت الــجــولــة االســتــطــالعــيــة الــتــي 
قامت بها »العربي الجديد« في بعض 
شوارع العاصمة الجزائرية أن األسعار 
ديـــنـــارًا  ــارًا و20  ــنــ ديــ بـــني 15  ارتـــفـــعـــت 
وهي  املستوردة  للمشروبات  بالنسبة 
الــــزيــــادة الـــتـــي يــرجــعــهــا الــبــعــض إلــى 
التجار الذين يستغلون اإلقبال الكثيف 

على املشروبات املستوردة واملحلية.
ويقول تاجر الجملة مصطفى مازوني، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الـــفـــروق بني  لــــ
فواتير الشراء من تجار الجملة وفواتير 
البيع لتجار التجزئة تكشف أن بعض 
الــزيــادات في األســعــار طبيعية، إال أنه 
ال ينكر أن بعض التجار يلجؤون إلى 
ـــادات مــبــالــغ فــيــهــا مستغلني  إقـــــرار زيـــ
ارتــفــاع الــطــلــب. فــي حــني ذهـــب التاجر 
عـــمـــر ضـــيـــف، إلـــــى أن ارتــــفــــاع أســـعـــار 
الــعــصــائــر يــرجــع إلـــى ســقــوط الــديــنــار 
الـــجـــزائـــري أمـــــام الـــعـــمـــالت األجــنــبــيــة، 

حيث أدى ذلــك إلــى زيــادة تكلفة املــواد 
األولــيــة رغــم استقرار أســعــار معظمها 
في األســـواق العاملية على غــرار السكر 

وامللونات والنكهات.
وســجــل الــــــدوالر ارتـــفـــاعـــا كــبــيــرًا حيث 
وصـــل إلـــى نــحــو 160 ديـــنـــارا جــزائــريــا 
فــــي الــــســــوق الـــــســـــوداء فــــي حــــني يــبــلــغ 
فــي  دوالرات،   110 الــــرســــمــــي  ــره  ــعــ ســ
حـــني نــاهــز ســعــر الـــيـــورو 180 ديــنــارا 
الجزائر  الــســوداء، وتعيش  السوق  في 
في  تتمثل  صعبة  اقتصادية  أوضــاعــا 
تـــهـــاوي مــداخــيــل الـــريـــع الــنــفــطــي بــــ 70 
العمومية لعجٍز  الخزينة  % وتسجيل 
فبراير/  بنهاية  مسبوق  غير   

ٍ
قياسي

شــبــاط املـــاضـــي، لــيــصــل إلـــى نــحــو 1.4 
ترليون دينار )14 مليار دوالر(، مقابل 
)4.5 مليارات دوالر(  413 مليار دينار 

بنهاية نفس الشهر من العام املاضي.
ومـــــن جـــانـــبـــه، يـــؤكـــد رئـــيـــس جــمــعــيــة 
حــمــايــة وإرشــــــاد املــســتــهــلــك مصطفى 
»العربي الجديد«، أن »زيادات  زبدي، لـ
أسعار املشروبات سببها رفع الرسوم 
في  املستعملة  املــيــاه  والــضــرائــب على 
صناعة املشروبات الغازية والعصائر، 
العامة  املوازنة  قانون  بها  والتي جاء 
للبالد للسنة الحالية«. وأضاف زبدي، 
ــــت جــمــيــع  ــاولـ ــ الـــــــزيـــــــادات طـ أن حـــمـــى 
أنواع املشروبات. وحسب إحصائيات 
املشروبات  قطاع  قيمة  رسمية،تيبلغ 
والعصائر في الجزائر نحو 60 مليار 
ديـــنـــار ســنــويــا، و تــصــدر الــجــزائــر ما 
ــا مــن  ــويـ ــنـ ــر سـ ــتـ ــيـــون لـ ــلـ ــــادل 36 مـ ــعـ ــ يـ
 50 إلى  والعصائر  الغازية  املشروبات 
دولة في أفريقيا وأوروبا وكندا، وشكل 
إنــتــاج املــشــروبــات الــغــازيــة والعصائر 
ــاج الــغــذائــي  ــتــ مـــا يـــعـــادل 7% مـــن اإلنــ
فـــي الـــجـــزائـــر، مـــا يــعــكــس أهــمــيــة هــذا 
 القطاع بالنسبة لالقتصاد الجزائري، 

حسب محللني.

تقارير عربية

صناعة

استهالكمال وناس

أسواق

الموسم يوفر 
فرص عمل مؤقتة لمئات 

الشباب العاطلين

فــّجــر إعــــالن شـــركـــة  االتـــصـــاالت 
الـــعـــمـــومـــيـــة »اتـــــصـــــاالت تـــونـــس«، 
فوزها بطلب العروض الدولي الذي 
لــشــراء  املــالــطــيــة  الــحــكــومــة  أطلقته 
مــــــزّود خـــدمـــات الـــهـــاتـــف املــالــطــي 
›‹قـــــو‹‹، تـــســـاؤالت عــديــدة بشأن 
جدوى هذه الصفقة التي ستمّول 
بقرض أوروبي بقيمة 300 مليون 
إلى  الشركة  البرملان  ودعــا  يـــورو. 
ــتــبــريــرات والــحــجــج على  تــقــديــم ال
أهمية هذه الصفقة.  وطالب عدد 
من أعضاء لجنة اإلصالح اإلداري 
ــيـــدة ومــكــافــحــة  والـــحـــوكـــمـــة الـــرشـ
الفساد ومراقبة املال العام بمجلس 
حول  تحقيق  بفتح  الشعب  نــواب 
صــفــقــة اقــتــنــاء اتـــصـــاالت تــونــس 
املشغل  مــال  رأس  فــي  ملساهمات 
املالطي »قو« التي يبلغ رأس مالها 
أكــثــر مــن 58 مــلــيــون يــــورو. وفــي 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« قال  تصريح 
النائب الصحبي عتيق، إن الشركة 
ــة لـــــالتـــــصـــــاالت، الـــتـــي  ــ ــيــ ــ ــ ــارات ــ اإلمــ
تساهم بنسبة 35% في اتصاالت 
تــونــس، هــي املــدبــر الرئيسي لهذه 

الصفقة. 

شبهة فساد 
باتصاالت 

تونس
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موسكو ـ رامي القليوبي

على الرغم من رفع الحظر عن حجز 
الـــرحـــات الــســيــاحــيــة إلـــى تــركــيــا، 
الــروســيــة  إال أن عــــودة الــســيــاحــة 
لــلــمــنــتــجــعــات الـــتـــركـــيـــة بـــــاألعـــــداد الــســابــقــة 
فـــي املـــوســـم الــحــالــي، بــاتــت أمــــرا مــســتــبــعــدا. 
لــذلــك، بحسب  ومــن بــن األســبــاب الرئيسية 
أمنية  السياحة، مخاوف  الاعبن في سوق 
بعد الهجوم على مطار إسطنبول األسبوع 
املاضي، وقيام السياح بالتخطيط لعطلتهم 
مبكرا وحجزهم رحات إلى وجهات أخرى، 
وتــدهــور األوضــــاع االقــتــصــاديــة فــي روســيــا 

بسبب تهاوي أسعار النفط.
ويشير نائب رئيس اتحاد الشركات السياحية 
الــروســيــة، دميتري غــوريــن، إلــى أنــه ليس من 

السياح  فعل  رد  بعد، كيف سيكون  الــواضــح 
الروس على تفجيرات مطار إسطنبول. ويقول 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »بــعــد الــهــجــوم  غـــوريـــن لـــ
اإلرهـــابـــي فـــي مــديــنــة ســوســة الــتــونــســيــة في 
أكثر  الــحــجــوزات بنسبة  تراجعت  عــام 2015، 

من 80% رغم عدم فرض حظر على الرحات. 
لكن في الحالة التركية، لم تحدث باملنتجعات 
الفترة  شــهــدت  فيما  هــجــمــات،  أي  السياحية 
األخــيــرة زيـــادة مــخــاوف املــواطــنــن مــن السفر 
إلى العواصم واملدن الكبرى فقط«. وفور رفع 
الــخــارجــيــة  الــكــرمــلــن ووزارة  الــحــظــر، ســــارع 
الــروســيــة لــحــث الــســيــاح عــلــى »اتـــخـــاذ الــقــرار 
بــمــعــرفــتــهــم وتــحــمــل املــســؤولــيــة عـــن أمــنــهــم« 
وهي  املحتملة«،  واملــخــاطــر  الــوضــع  و»تقييم 
الــروس  تــحــذيــرات قــد يتعامل قسم كبير مــن 
معها بجدية. ومــن العوائق األخــرى، بحسب 
أثناء ذروة  الرحات  غورين، استئناف حجز 
ــرارات  ــ املـــوســـم بــعــد اتـــخـــاذ مــعــظــم الــســيــاح قـ
السفر إلــى وجــهــات أخـــرى وحجزهم رحــات 
استحالة عودة  الــواقــع  في  يعني  ما  بالفعل، 
السياحة الروسية إلى تركيا بطاقتها الكاملة 

إال في املوسم املقبل في عام 2017.
وفـــي ظــل حــظــر الــرحــات إلـــى أهـــم الوجهتن 
تركيا ومصر،  الروسية،  الخارجية  للسياحة 
روسيا  داخـــل  السياحية  املنتجعات  شــهــدت 
طفرة في الحجوزات، بينما تصدرت اليونان 
وبـــلـــغـــاريـــا وقــــبــــرص املـــشـــهـــد بــــن الـــوجـــهـــات 
الــــخــــارجــــيــــة. وبـــشـــكـــل عــــــــام، شــــهــــدت حـــركـــة 
كبيرا  تراجعا  الروسية  الخارجية  السياحة 
مــنــذ انــهــيــار قــيــمــة الــعــمــلــة الــروســيــة الــروبــل، 
وذلــك بنسبة بلغت 22% فــي الــربــع األول من 
الفترة نفسها من  الجاري و40% خال  العام 
الــعــام املــاضــي، مــا يعني فــي الــواقــع تراجعا 
بنسبة تزيد عن 50% خال عامن. ويضيف 
ــد تــســتــقــبــل املــنــتــجــعــات الــتــركــيــة  غــــوريــــن: »قــ

مكاسب مؤجلة

تأثرت السياحة 
التركية بتراجع 
أعداد الوفود 

القادمة من 
)Getty( روسيا

لسابق  تركيا،  إلى  الروسية  السياحة  عودة  دون  تحول  عوائق  ثمة 
البلدين، من ذلك  بين حكومتي  التي جرت  المصالحة  عهدها، رغم 
الروس  السياح  بها من  بأس  ال  تركيا، وقيام أعداد  األمني في  الوضع 

بحجز رحالتهم السياحة بالفعل في دول أخرى

تراجعت السياحة الروسية 
إلى تركيا 71% في الربع 

األول من العام الحالي

رجال األعمال يضغطون 
للحصول مكاسب من 

الحكومة المقبلة

قامت حكومة جوبا 
بسحب قواتها المتمركزة 

في الحدود

عقبات أمام 
عودة السياحة 

الروسية إلى تركيا 
بكامل طاقتها

اتخذت السلطات في »أوكاند« النيوزلندية خطوة مثيرة للجدل ملواجهة أزمة 
اإلسكان في املدينة ذات التعداد السكاني 1.5 مليون نسمة حيث أطلقت خطة 
لدفع أموال ألسر منخفضة الدخل من أجل الرحيل عن املدينة والبحث عن منطقة 
أنهم سيعرضون دفــع خمسة آالف  أخــرى للعيش. وأعلن مسؤولو »أوكــانــد« 
دوالر نيوزلندي )حوالى 3500 دوالر( لكل أسرة لانتقال إلى منطقة أخرى في 
الباد. ويعد هذا األمر خاصًا فقط بسكان »أوكاند« الذين يستحقون برنامج 
املــدعــوم حكوميًا ومــؤهــلــون للحصول على إســكــان اجتماعي.  الــعــام  اإلســكــان 
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعاني فيه »أوكاند« من أزمة في اإلسكان، 
وينتظر ما يقرب من 3500 شخص مؤهل لهذه الخطة  مصيرهم للعيش في 

منطقة أخرى، بحسب تقرير نشرته »كريستيان ساينس مونيتور«.

كشفت دراســة جديدة أن الشعور بالثقة بن الشركات الصغيرة في بريطانيا 
وصل إلى أدنى مستوياته خال أربع سنوات حتى قبل إجراء استفتاء عضوية 
ــــي.  وتــوصــل مسح استقصائي شمل أكــثــر مــن ألــف عضو في  االتــحــاد األوروبـ
اتحاد الشركات الصغيرة )FSB( إلى أن شركة واحدة فقط من بن ثماني شركات 
خططت الستثمار خال العام القادم، مقابل انخفاض بلغ الثلث منذ 12 شهرا.

ــري بـــن شــهــري إبــريــل/نــيــســان ومـــايـــو/أيـــار، إلــى  ــ جـ
ُ
ــذي أ  وانــتــهــى الــبــحــث، الــ

أن شــركــات صغيرة كانت تخطط إللــغــاء وظــائــف لــديــهــا.  وقــال مايك تشيري، 
رئــيــس اتـــحـــاد الــشــركــات الــصــغــيــرة )FSB(، إنـــه »حــتــى قــبــل نــتــيــجــة اســتــفــتــاء 
عضوية االتــحــاد األوروبـــي كــان أعضاؤنا يشكون مــن ظــروف عمل صعبة في 
أنحاء الباد«. وأضاف أنه للمرة األولى منذ 2009، يواجه االقتصاد البريطاني 

احتمااًل حقيقيًا للركود.

 قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الفرنسية العماقة توتال، باتريك 
بنود  لتغييرها  الجزائر  التحكيم ضد  لطلب  أقامت دعــوى  الشركة  إن  بــويــان، 
تقاسم األربــــاح فــي عــقــود النفط والــغــاز فــي منتصف األلــفــيــة. وأوضـــح بويان 
الفرنسية، مساء  بــروفــانــس  آن  آكــس  فــي مدينة  هــامــش مؤتمر  لــرويــتــرز على 
أول من أمس: »حاولنا كما هو الحال دائما إيجاد اتفاق مشترك أواًل، وأخفق 
ذلك، ولذلك قررنا أن نسعى للتحكيم«. وذكــرت صحيفة لوموند الفرنسية، أن 
شركة توتال وشريكتها اإلسبانية ريبسول أقامتا دعوى أمام محكمة التحكيم 

الدولية في مايو أيار ضد الجزائر وشركة سوناطراك النفطية التابعة للدولة.
وفجر هذا النزاع قرار الجزائر في 2006 تغيير نظام ضريبة النفط بأثر رجعي. 

ودفعت هذه الخطوة مجموعات نفطية أخرى لطلب تعويض.

أخبار في صور

أكبر مدينة نيوزلندية تدفع أمواًال 
لمواطنيها من أجل الرحيل

ضعف الثقة بين الشركات الصغيرة 
يهدد بريطانيا

شركة توتال تقيم دعوى تحكيم 
ضد الجزائر

سوق في جنوب السودان )فرانس برس(توقعات بانخفاض معدل النمو تزعج مجتمع األعمال في المملكة )فرانس برس(

الرباط ـ مصطفى قماس

ــــاوالت املــــغــــرب فــي  ــقـ ــ ــاد الــــعــــام ملـ ــ ــحـ ــ دعـــــا االتـ
برامجها  لتقديم  األحــــزاب  األخـــيـــرة،  الــفــتــرة 
املنافسة في  التي ستدخل بها  االقتصادية، 
االنتخابات التشريعية املقبلة، وهي الدعوة 
ــزاب كـــبـــيـــرة، يـــرى  ــ ــ الـــتـــي اســـتـــجـــابـــت لـــهـــا أحـ
مراقبون أنها تحاول استمالة رجال األعمال 
ــات، تهم  ــزامـ ــتـ ــتـــزاع وعــــود والـ املــتــطــلــعــن النـ
االقتصاد  وتمويل  الضرائب  خــاص،  بشكل 

وآجال سداد املستحقات.
وكـــــــــان حـــــــزب االســـــتـــــقـــــال املـــــــعـــــــارض، أول 
املستجيبن لدعوة االتحاد العام للمقاوالت، 
إذ التقى األمن العام حميد شباط، برئيسته 
التداول  البيضاء، حيث  بــالــدار  مريم صالح 
حول السبل الكفيلة بتحريك عجلة االقتصاد 
ــنـــي، وكــيــفــيــة جــعــل الـــنـــظـــام الــجــبــائــي  الـــوطـ
فــي خــدمــة التنمية االقــتــصــاديــة، كــمــا جــرى 
تــنــاول الــحــد األدنــــى لـــأحـــور، وآجــــال ســداد 

مستحقات الشركات.
لم يكشف عن تفاصيل أخــرى غير تلك التي 
ــقــــال حـــول  ــتــ ــــاغ لــــحــــزب االســ جـــــــاءت فــــي بــ
ــقــــاءات بــن  ــلــ ــك الــ ــ فــــحــــوى، لـــتـــتـــوالـــى بـــعـــد ذلـ
ــاءت في  ــ ــال األعــــمــــال الـــتـــي جـ ــ ـــزاب ورجــ األحــــ
سياق ركود اقتصادي من سماته توقع نمو 
فــي حــدود 2.3% مــن قبل الحكومة، وهــو ما 
عكسه تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، 

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــودان، تــرتــفــع  ــســ مـــع تــفــاقــم أزمـــــات دولـــتـــي الــ
األصوات املطالبة بفتح الحدود بن البلدين، 
عــلــى اعـــتـــبـــار أن الـــخـــطـــوة هــــذه الـــتـــي تــدعــم 
الخرطوم  النتشال  تمهد  التجاري،  التبادل 
مـــن عــثــرتــهــا وحـــصـــارهـــا، فــيــمــا تــنــقــذ عملة 
جــوبــا الــتــي تــراجــعــت ملــســتــويــات تــفــوق 15 
ضــعــف مــا كــانــت عــلــيــه وقـــت االنــفــصــال قبل 
خمس سنوات. وكان الرئيس السوداني عمر 
الــحــدود بــن الدولتن  البشير قــد أمــر بفتح 
أن قامت حكومة  املاضي، بعد  العام  بنهاية 
الحدود  في  املتمركزة  قواتها  بسحب  جوبا 
ألكثر من 5 أميال جنوبا، مما دعا الخرطوم 
إلــــى اتـــخـــاذ خـــطـــوة مــمــاثــلــة بــفــتــح الـــحـــدود 
آلية مشتركة  البلدين، شكل من خالها  بن 

للعمل في مجال التبادل التجاري. 
التي طــرأت مــؤخــرا بشأن  أن املستجدات  إال 
ــإيــــواء بعض  اتـــهـــامـــات الـــخـــرطـــوم لــجــوبــا بــ

تـــصـــدر  أن  إلــــــى  أدى  املــــتــــمــــردة  الــــحــــركــــات 
ــرارا بــغــلــق املـــنـــافـــذ الـــحـــدوديـــة  ــ ــ ــرطـــوم قـ الـــخـ
التجارية. وواجه  بينهما، مما عطل الحركة 
ــة اقـــتـــصـــاديـــة طـــاحـــنـــة بــســبــب  ــ الـــجـــنـــوب أزمــ
الحرب الدائرة هنالك بقيادة ريك مشار، التي 
أدت إلى توقف اإلنتاج في الحقول باملنطقة 
ــار الــنــفــط  ــعــ الـــشـــرقـــيـــة فــــي وقـــــت تــســجــل أســ

مستويات منخفضة في السوق الدولية.
ــة الــجــنــوب عــلــى الــخــرطــوم في  وتــعــتــمــد دولــ
توفير أكثر من 150 سلعة. ومع إغاق الحدود 
نــشــطــت عــصــابــات لــتــهــريــب تــلــك الــســلــع إلــى 

والــدواب.  السيارات  بــرا، باستخدام  الجنوب 
ُيجمع مراقبون على أن استمرار غلق الحدود 
بـــن دولـــتـــي الــــســــودان يــضــيــع فــــرص مهمة 
إلنــعــاش اقــتــصــاد الــبــلــديــن. ويــتــوقــع الخبير 
االقتصادي عادل عبد العزيز، أن يبلغ حجم 
 1.5 الجنوب نحو  البينية مع دولــة  التجارة 
مليار دوالر في العام، حال فتح الحدود، وذلك 
للمقاطعات  الكبيرة  السكانية  الكثافة  بحكم 
ــلـــواليـــات  ــلـــة لـ ــقـــابـ الــــحــــدوديــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة املـ
ا  السودانية. وتفعيل التجارة الحدودية جزء
من اتفاقيات التعاون الشامل التي وقعت بن 

البلدين في عام 2013.
ويشير مراقبون إلى أن أهم الضرورات التي 
تستوجب التعاون االقتصادي بن الطرفن، 
هـــو تــحــقــيــق مـــعـــدالت نــمــو تــضــمــن تحسن 
 عــن أن 

ً
املــســتــوى املــعــيــشــي املــتــدهــور، فــضــا

اعــتــمــاد الــجــنــوب عــلــى الــســلــع االســتــهــاكــيــة 
ا مــن ثقافته  الــســودانــيــة، والــتــي تعتبر جـــزء
االســـتـــهـــاكـــيـــة، يــســاهــم فـــي إنـــعـــاش أدوات 
اإلنــتــاج لــدى الشمال. ويــبــدو أن ثمة عوامل 
ــي تـــحـــقـــيـــق الـــتـــعـــاون  ــ ــد تـــســـاعـــد فـ ــ مـــهـــمـــة قـ
االقتصادي والتبادل التجاري بن الدولتن، 
مثل الجوار الجغرافي الذي يعتبر نقطة قوة 
االنــفــصــال، حيث  بعد  االقــتــصــادي  للتعاون 
تتوفر وسائل النقل التي تربط بن الدولتن 
سواء كانت برية أو نهرية أو جوية، ما يسهل 

التجارة البينية وتبادل السلع والخدمات.
ــة بـــن الــبــلــديــن  واشـــتـــهـــرت مــنــاطــق حــــدوديــ
ــتـــجـــاري مــثــل كـــاكـــا الـــحـــدوديـــة  بــالــنــشــاط الـ
وبوط والجبلن وجود العدل والقيقر وقوز 
 عن املدن الجنوبية التي تصلها 

ً
فامي، فضا

السلع السودانية مثل بانتيو، الرنك وراجا.
ــــي جـــنـــوب  ــــادي فـ ــــصـ ــتـ ــ ــــول الـــخـــبـــيـــر االقـ ــقـ ــ ويـ
ــــوال، إن إغــــاق املــعــابــر  الــــســــودان، اســتــيــفــن لـ
بـــن الــدولــتــن يــصــب فـــي مــصــلــحــة املــهــربــن 
لــكــافــة أنـــــواع الــبــضــائــع الــتــي يــحــتــاج اليها 
الغذائية  السلع  وبخاصة  الجنوبي،  السوق 

والحبوب والخضر والفواكه ومواد البناء.

االقــتــصــادي تواصل  التباطؤ  أن  أكــدت  التي 
فــي الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الـــجـــاري، حيث 
لــن يــتــعــدى الــنــمــو االقــتــصــادي 1.4%. وحــذا 
حـــزب األصــالــة واملــعــاصــرة، املـــعـــارض، حــذو 
ــد أنـــه ســعــى عبر  حـــزب االســتــقــال، حــيــث أكـ
الــلــقــاء مـــع رجــــال األعــــمــــال، تــوضــيــح رؤيــتــه 
االقــتــصــاد، وإن كان  ملــا يجب أن يكون عليه 
ليس بصدد  أنــه  على  التأكيد  يــحــرص على 
تــقــديــم بــرنــامــج اقــتــصــادي. هـــذا مــا أوضــحــه 
السابق  الــحــزب  رئيس  الــبــاكــوري،  مصطفى 
وعضو املكتب السياسي، الذي شدد على أن 
الحزب يتطلع إلى بلوغ معدل نمو اقتصادي 
في حدود 6%، علما أن معدل النمو في عهد 
ما  3.2%. وحــول  يتعد  لم  الحالية  الحكومة 
إذا كان الحزب يتطلع إلى استقطات فئة من 
رجال األعمال من أجل دعمه في االنتخابات 
إلياس  الــعــام للحزب،  األمــن  املقبلة، أوضــح 
الــعــمــاري، فــي نــهــايــة األســبــوع املــاضــي، بــأن 
الحزب حرص على توضيح رؤيته ملا يجب 
أن يكون عليه االقتصاد، عبر تحسن مناخ 
يرى  التي  االقــتــصــاد  واملــؤشــرات  االستثمار 

أنها توقفت في عهد الحكومة الحالية.
الذي  لأحرار،  الوطني  التجمع  وعمد حزب 
يــشــارك فــي الــتــحــالــف الــحــكــومــي، إلـــى دعــوة 
أكثر من 400  من رجال األعمال، حيث حضر 
ــــذي يــتــولــى  رئــيــســه صــــاح الـــديـــن مــــــزوار، الـ
وزيــــر  بــمــعــيــة  ــة،  ــيـ ــارجـ الـــخـ الــــشــــؤون  وزارة 
واالقتصاد  واالستثمار  والتجارة  الصناعة 
ــر االقــتــصــاد واملـــالـــيـــة، الــذيــن  ــ الــرقــمــي، ووزيـ

ســـعـــوا إلــــى إبـــــراز انــشــغــالــهــم بــهــمــوم رجـــال 
ــر االقــتــصــاد واملــالــيــة،  األعـــمـــال. وحـــرص وزيـ
رجال  إخبار  على  القيادي،  بوسعيد  محمد 
بــأن مــرســومــا سيحل مشاكل طول  األعــمــال 
العمومية،  بالصفقات  املتعلقة  السداد  آجال 
حيث شــدد على أن مسودة املــرســوم جاهزة 
ــل املـــصـــادقـــة عــلــى أقـــرب  وســـيـــعـــرض مـــن أجــ
مجلس للحكومة. ويعتبر مراقبون أن دعوة 
رجال األعمال لأحزاب، ترمي إلى الحصول 
عــلــى وعـــود والـــتـــزام مــن األحــــزاب فــي سياق 
االنـــتـــخـــابـــات املــقــبــلــة، عــلــمــا أن خــبــيــرا مثل 
أن رجــال  أقصبي يؤكد  االقــتــصــادي، نجيب 
الحالية  الحكومة  في عهد  األعــمــال حصلوا 
الحكومات  فــي عهد  لــم ينالوها  على هــدايــا 
السابقة، وهو رأي يدعمه االقتصادي محمد 
األعمال  رجــال  أن  على  يشدد  الــذي  الشيكر، 
أكثر  مكاسب  الحصول  أجــل  مــن  يضغطون 
فـــي عــهــد هــــذه الــحــكــومــة الـــتـــي يـــقـــول بــأنــهــا 

مغرقة في الليبرالية. 
وانتقد نبيل بنعبد الله، األمن العام لحزب 
الشيوعين  الذي يضم  واالشتراكية،  التقدم 
الــســابــقــن، والــحــلــيــف األول لــحــزب الــعــدالــة 
ــره ســعــي  ــبــ ــتــ ــا اعــ ــ ــة اإلســــــامــــــي، مـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ
األصالة واملعاصرة، الستمالة رجال األعمال. 
إال أن األمـــن الــعــام لــهــذا األخــيــر حـــاول دفــع 
مع رجال  اللقاء  أن  عنه، مؤكدا  التهمة  هــذه 
األعـــمـــال يــأتــي فـــي ســيــاق لـــقـــاءات مـــع فــئــات 

أخرى مثل النقابات والجمعيات األهلية.
الكثيرون  اللقاءات، يترقب  وفــي خضم هــذه 
مــوقــف حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، مـــن دعـــوة 
رجال األعمال لعرض برامج األحزاب عليهم، 
علما أن رئيس الحكومة، عبد اإلله بنكيران، 
لم يقبل االنتقادات الصريحة أو املبطنة التي 
يتعرض لها من قبل االتحاد العام ملقاوالت 
املــغــرب. هــذا مــا دفــع الكثيرين إلــى االعتقاد 
بأن أحزابا ستهرع للقاء رجال األعمال نكاية 
في حزب العدالة والتنمية أو بحثا عن دعم 

هذه الفئة الثقيلة في اململكة.

الخرطوم وجوبا... خسائر إغالق الحدودأحزاب مغربية تتنافس الستمالة رجال األعمال

بضع مئات اآلالف من السياح الروس في كل 
مــن شــهــري أغــســطــس/آب وســبــتــمــبــر/أيــلــول، 
ولـــكـــن الــــعــــودة إلــــى مــســتــوى املـــلـــيـــون ســائــح 
روســــي شــهــريــا خـــال املـــوســـم الــعــالــي، بــاتــت 
أمرا مستحيا هذا العام«. وبحسب استطاع 
لــلــرأي أجـــراه مركز »لــيــفــادا« مــؤخــرا، فــإن %5 

إلى  الرحات  عــروض  إيجاد  يمكن  الروسية، 
مــن 1000 دوالر مقابل  تــبــدأ  بــأســعــار  تــركــيــا 
الــواحــد، وذلـــك ملدة  إلــى أنطاليا للفرد  رحــلــة 
السفر واإلقــامــة بفندق  أسبوع شاملة تذكرة 
4 نــجــوم ووجــبــات اإلفــطــار والــغــداء والعشاء 
واملـــشـــروبـــات. وتــعــود هـــذه األســـعـــار العالية 

فــقــط مـــن مــواطــنــي روســـيـــا و20% مـــن ســكــان 
موسكو يعتزمون قضاء عطلة الصيف خارج 
الباد، بينما قرر أكثر من 40% البقاء بمدنهم. 
وبذلك ستستطيع تركيا جذب قسم من هؤالء 
ــال قـــدمـــت عـــروضـــا بــأســعــار مــنــاســبــة.  فـــي حــ
وعـــنـــد تــصــفــح مـــواقـــع الـــشـــركـــات الــســيــاحــيــة 

الرحات داخــل روسيا  التي تزيد عن أسعار 
تكاليف  ارتــفــاع  إلــى  تقريبا،  الضعف  بمقدار 
الــســفــر عــلــى مـــن رحــــات الـــطـــيـــران املنتظمة 
ــدار هــيــئــة الـــطـــيـــران املــدنــي  ــ وســــط تـــرقـــب إصــ
الطيران  لتنظيم رحـــات  تــصــاريــح  الــروســيــة 
أيــام. وبعد تشغيل  العارض )تشارتر( خــال 

رحــــــــات الــــطــــيــــران الـــــعـــــارض املــــدعــــومــــة مــن 
الــســلــطــات الــتــركــيــة، فـــإن أســعــار الـــرحـــات قد 
تنخفض بنسبة تصل إلى 30%، مما سيزيد 
التركية  للمنتجعات  التنافسية  الــقــدرة  مــن 
أمام الوجهات السياحية على شواطئ البحر 
األسود جنوب روسيا وفي شبه جزيرة القرم.

وبـــعـــد مــواجــهــتــهــا أزمــــــة غـــيـــر مــســبــوقــة فــي 
قطاع السياحة بسبب الحظر الروسي، قررت 
تــركــيــا زيــــادة دعـــم رحـــات الــطــيــران الــعــارض 
بــنــســبــة 30% لــلــفــتــرة مـــن 1 يــونــيــو/حــزيــران 
ــطــــس/آب لـــجـــذب الـــســـيـــاح مــن  ــســ إلـــــى 31 أغــ
ــراء سيساعد  ــرى. إال أن هـــذا اإلجــ الــــدول األخــ
للسياح  أفضل  عــروض  تقديم  أيضا في  اآلن 
الـــــروس املــتــأثــريــن بـــاألزمـــة االقــتــصــاديــة في 
بـــادهـــم. وقــبــل بـــدء األزمــــة فــي الــعــاقــات بن 
مــوســكــو وأنــقــرة عــلــى خلفية حــادثــة إســقــاط 
نوفمبر/  24 فــي  الــروســيــة  الحربية  الــطــائــرة 

تعتبر  تــركــيــا  كـــانـــت   ،2015 الــثــانــي  تــشــريــن 
الروسية  الخارجية  الوجهة األولى للسياحة 
باستقبالها حوالى 3.3 ماين سائح روسي 
الرسمية.  في عام 2014، بحسب اإلحصاءات 
إال أن عــددهــم كـــان فــي الــواقــع حــتــى أكــبــر من 
ذلك، إذ لم يشمل هذا الرقم السياح املستقلن 
وماك العقارات، فيما زاد إجمالي عدد وصول 
الروس إلى تركيا في ذلك العام عن 4 ماين.  
إال أنه بعد فرض الحظر السياحي، تراجعت 
بنسبة  تركيا  إلــى  الروسية  السياحة  حركة 
الــــجــــاري،  الــــعــــام  مــــن  األول  الــــربــــع  فــــي   %71
فــقــط، وكـــان جميعهم  ألـــف ســائــح  لتبلغ 21 
إلى تركيا من دون  سياحا مستقلن ذهبوا 

االستعانة بشركات سياحية.  
ــتـــي تــــم تــعــلــيــق كــافــة  ــلـــى عـــكـــس مـــصـــر الـ وعـ
رحــــات الــطــيــران إلــيــهــا بــعــد حـــادثـــة تحطم 
ــاء، فـــإن  ــنـ ــيـ ــرة »أيــــــــربــــــــاص-321« فــــي سـ ــائــ طــ
استمرار حركة السياحة الروسية إلى تركيا، 
ولــــو بــشــكــل مــــحــــدود، جــــاء نــتــيــجــة لــوجــود 
املنتظمة  الــرحــات  مــن  السفر على  إمكانية 
الجوية  و»الــخــطــوط  »أيــروفــلــوت«  لشركتي 
الــتــركــيــة« وغــيــرهــمــا، مــع حــجــز الــفــنــدق عبر 
اإلنترنت. وحتى األيــام األخيرة، ظلت مصر 
تبدو أوفر حظا من تركيا في استئناف حركة 
الــســيــاحــة الــروســيــة. إال أن اعـــتـــذار الــرئــيــس 
الــتــركــي، رجـــب طــيــب أردوغـــــــان، عـــن إســقــاط 
قـــاذفـــة »ســـــوخـــــوي-24« أســـفـــر عـــن انــفــراجــة 
فــي الــعــاقــات بــن الــبــلــديــن، مــا دفــع الرئيس 
الــروســي، فاديمير بــوتــن، إلــى رفــع الحظر 
عـــن الـــرحـــات وتــكــلــيــف الــحــكــومــة الــروســيــة 
ببدء تطبيع العاقات االقتصادية مع تركيا.

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بالده على استعداد 
لزيادة حجم التبادل التجاري مع روسيا من 40 مليار دوالر بلغها قبل نشوب 
األزمة بين البلدين، إلى 100 مليار دوالر 
مع  مقابلة  في  وأضـــاف،  سنويًا. 
االقتصادية  »كوميرسانت«  صحيفة 
استعرض  أمــس،  من  أول  الروسية، 
ــور الــعــالقــات  ــط ــاق ت ــ خــاللــهــا آف
 - التركية  العالقات  أن  البلدين،  بين 
تسعينيات  منذ  دخــلــت،  الــروســيــة 
تطور  مرحلة  في  الماضي،  القرن 
سريع، وقاطرة هذه العالقات كانت 

الطاقة واالقتصاد والتجارة.

تعطش لزيادة التبادل التجاري
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أحمد ماهر

وهــذا طبيعي،  ويتطّور،  يتغير  كله  العالم 
الــتــطــور إلينا  الــجــديــد أو  وكــذلــك أن يصل 
بعد تأخر عــشــرات، وربــمــا مــئــات، السنني. 
ومن املعتاد أن هناك مقاومة لكل جديد، أو 
كل ما هو غير معتاد، حتى لو كان املعتاد 
سبب الخطأ والتخلف، تــارة باسم حماية 
كان  القانون. وقديمًا،  باسم  وتــارة  الــدولــة 
هــنــاك تــشــكــك ومــقــاومــة لــكــل قــيــم الــحــداثــة 
ونظرية الحق الطبيعي، وما ترتب عليها، 
ــن قـــرنـــني.  مـــنـــذ وردت إلـــيـــنـــا مـــنـــذ أكـــثـــر مــ
القانون  فكرة  مجتمعاتنا  قــاومــت  ولــذلــك، 
القائم على  القضائي  النظام  أو  الوضعي، 
القانون الوضعي. وهناك من ال يزال يقاوم 
ــار اإلســــــام الــســيــاســي، وهــنــاك  مــثــل أنـــصـ
مــن يلتف حـــول الــقــانــون والــدســتــور، مثل 
األنــظــمــة الــســلــطــويــة واالســـتـــبـــداديـــة، التي 

تعطل الدساتير وتتاعب بالقوانني.
الــبــدايــة،  فــي  قــاومــت مجتمعاتنا،  وكــذلــك 
فـــكـــرة الــــدولــــة الـــقـــويـــة ودولــــــة املـــؤســـســـات، 
إلـــى أن تــم تطبيقها عــلــى أســـٍس مــشــّوهــة، 
فمجتمعاتنا  مـــشـــّوهـــة،  نــتــائــج  فــأنــتــجــت 
الصناعي  اإلنـــتـــاج  عــلــى  تعتمد  أصــبــحــت 
ــــذي نــكــرهــه، أو نــّدعــي  والـــفـــكـــري لـــآخـــر الـ
كــراهــيــتــه وعــــــــداءه. مــجــتــمــعــاتــنــا ال تنتج 
أو تطبيقات، وبعد  أو صناعات  أفكار  أيــة 
ــل، تــم  ــديــ ــاج بــ ــتــ مـــقـــاومـــة عــنــيــفــة بــــــدون إنــ

جمال محمد إبراهيم

ــ 1 ــ
خـــرجـــْت بــريــطــانــيــا خـــروجـــًا مــفــاجــئــًا من 
ــــروٌج أفــرزتــه  ــي، لــكــنــه خـ ــ ــ االتـــحـــاد األوروبـ
الــغــرب،  فــي  الــّراســخــة  الديمقراطية  القيُم 
زتــه 

ّ
ورعــتــه مــعــايــيــُر الــحــكــم الــرشــيــد، وعــز

ــــوب تــلــك  ــعـ ــ ــارات شـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرام خـ ــ ــ ــتـ ــ ــ قـــيـــمـــة احـ
الــبــلــدان، مــن ُحــّكــامــهــا. يتابع الــعــالــم آثــار 
ذلــك الــخــروج، فــي اهــتــزازات أســـواق املــال، 
وفــي وتــيــرة هــروب الــفــاّريــن مــن النزاعات 
الغني،  الــشــمــال  إلـــى  الفقير  الــجــنــوب  مــن 
وفي مهّددات األمن العاملي، وفي مخاطر 
اإلرهـــــــــاب الـــــدولـــــي، وفـــــي مـــلـــفـــاٍت كــثــيــرة 
انفتحْت شهية املحللني، ملتابعتها ورصد 
تداعياتها، ورسم سيناريوهات املستقبل 

القريب والبعيد حولها.
استدعت ذاكــرتــي، على الــفــور، مــع فــوارق 
الــنــوع، تلك اآلثـــار وتــلــك الــتــداعــيــات، التي  
احــتــدمــْت فــي منطقة الــشــرق األوســـط، إثر 
انـــــــدالع أعـــاصـــيـــر »الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي« مــن 
مــغــربــه إلـــى مــشــرقــه. لــكــن، ألــيــس »ربــيــعــًا 
، بعد اختيار 

ً
أوروبيًا« هذا الذي نراه ماثا

بريطانيا الخروج من الجمعية األوروبية؟
ــ 2 ــ

كا.. إنه ليس موسمًا مثل مواسم الربيع 
مــنــذ 2011. شهد  الـــتـــي شــهــدنــا  الــعــربــي 
مــــوســــم الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي هـــــــروب رئــيــس 
جمهورية بطائرة رسمية، بعد أن صارح 
شعبه أنه فهم اآلن ما حاق بشعبه، فكان 
ــْت عــيــنــاه،  ــعــ ــلـــوي، إذ دمــ ــهـ مـــثـــل  رضـــــا بـ
العمودية جماهير  الطائرة  رأى من  حني 
بسقوطه، وسأل  تنادي  اإليــرانــي  الشعب 
بعد أن فاق من غيبوبته:  هل تكرهني كل 

هذه الجموع؟ 
الــذي  البريطانية  الحكومة  رئــيــس  خــرج 
ــن تــجــبــرنــا عــلــى الــبــقــاء  ــه شــعــبــه: لـ قــــال لـ
ــي، مــن مكتبه، واثــق  ــ فــي االتــحــاد األوروبـ
ترافقه  وأناقته،  ثباته  كامل  في  الخطوة 
ــلـــك الـــلـــحـــظـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة،  زوجــــتــــه فــــي تـ
ليعترف، في هدوء، بأن رهانه السياسي 
لم يجد القبول. خاطب  شعبه عبر منصة 
إعامية، ومن دون أن يضّيع وقته ووقت 
ــارة، إنـــه  ــ ــبـ ــ ــح عـ ــأوضــ شـــعـــبـــه. قـــــال لـــهـــم، بــ

حسن شاهين

منذ بداياتها األولى، كانت قضية فلسطني 
عــربــيــة بــامــتــيــاز، بــحــكــم مــا مــثــلــه املــشــروع 
العربية،  األمـــة  على  خــطــٍر  مــن  الصهيوني 
ــدة الــســيــاســيــة  ــ ــــوحـ وإمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــق الـ
العربي  الشعب  مع  تضامنًا  ثم  ألقطارها، 
ــد نــفــســه فــــي عــني  ــ فــــي فــلــســطــني الــــــذي وجـ
ــــاء االســـتـــعـــمـــار عــن  الـــعـــاصـــفـــة. فـــبـــعـــد جــ
الـــدول العربية، كــان حلم الوحدة  عــدد مــن 
لذا،  ووشيكًا.  واقعيًا  ويبدو  حّيًا،  العربية 
كان التنبه الشعبي العربي عاليًا تجاه ما 
ُيحيق بفلسطني، على الرغم من أنها لم تكن 
األرض الــعــربــيــة الــوحــيــدة املــحــتــلــة، والــتــي 
األمــة.  السلخ عن جسد  كانت تواجه خطر 
وأدركت الشعوب العربية، بوعيها العفوي، 
ــريـــب عـــلـــى أرض  ــان غـ ــيـ ــاء كـ خــــطــــورة إنــــشــ
 من ذاكرة التاريخ دور 

ً
فلسطني، مسترجعة

تفتيت األمة الذي لعبته املمالك الصليبية 
الـــتـــي زرعـــــت فـــي تــلــك الــبــقــعــة الــجــغــرافــيــة 

بالذات قبل قرون.
ــلـــســـطـــني،  ــة فـ ــيــ ــة قــــضــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــى قـــــــــدر أهـ ــلــ ــ وعــ
وحــضــورهــا فــي وعـــي الــجــمــاهــيــر العربية 
ــاء خــــذالن الــنــظــام الــرســمــي  ووجـــدانـــهـــا، جـ
ــادًا فــــي أي يـــوم  ــ ــــذي لــــم يـــكـــن جــ الـــعـــربـــي الــ
بااللتزام بتحرير فلسطني، أو دعم صمود 
ــغــــزوة  شـــعـــبـــهـــا عـــلـــى أرضـــــــه ومــــقــــاومــــة الــ
الحاكمة  الــعــربــيــة  فــاألنــظــمــة  الصهيونية، 
ــاريــــخ  ــتــ ــــى هـــــــذا الــ ــتـ ــ ــنــــذ االســـــتـــــقـــــال وحـ مــ
شرعيتها  ارتــكــزت  معلوم،  غير  وملستقبل 
في املقام األول على االعتراف الدولي بها، 
ــالـــي، مــــن غــيــر  ــتـ ــالـ خـــصـــوصـــًا الـــغـــربـــي، وبـ
املــســمــوح لــهــا، وال هــي راغــبــة، بـــأن تــواجــه 
فــي فلسطني بشكل  الــصــهــيــونــي  املـــشـــروع 
ــــواء بــالــعــمــل الــعــســكــري املــبــاشــر  ــــدي، سـ جـ
الــجــاد والــنــوعــي ملقاومة الشعب  الــدعــم  أو 
ــمــــاء الــشــعــبــي  ــتــ ــده االنــ ــ ــ الــفــلــســطــيــنــي. وحـ
العربي الصادق لقضية فلسطني هو الذي 
منع، أو أّجل، تخلي األنظمة العربية تمامًا 
عــن فلسطني وشــعــبــهــا، واالعـــتـــراف بــدولــة 
كل  طـــوال  الــعــاقــات معها  الكيان وتطبيع 
الــرســمــّيــون العرب  تلك الــســنــني. فقد ذهــب 
إلى حرب فلسطني، 1947-1948، رفعًا لعتب 
الشعوب ال أكثر، وإال كيف يمكن أن نفّسر 
في  املشاركة  العربية  »الجيوش«  عــدد  قلة 
ألــف جندي عربي مقابل  الحرب )نحو 55 
نحو من 107 آالف من عصابات الهاغاناه(، 
ــفـــاضـــح، وتــســلــيــم  ــــع تــســلــيــحــهــا الـ

ُ
وتــــواض

رئـــاســـة أركـــــان الـــقـــوات الــعــربــيــة املــشــتــركــة 
لضابط بريطاني، هو الفريق جون باغوت 
القيادة  تولى  بينما  باشا(،  )غلوب  غلوب 
امليدانية ضابط بريطاني آخر، هو العميد 

نورمان الش؟
ــة الـــحـــكـــومـــة  ــارعــ ــســ وكــــيــــف يـــمـــكـــن فـــهـــم مــ
املصرية في العهد امللكي إلى طرح مشروع 
وإسكانهم  الفلسطينيني  الاجئني  توطني 
الــهــزيــمــة  فـــي ســيــنــاء، عــــام 1949، أي بــعــد 
مــبــاشــرة، والــــذي طـــرح مــجــددًا عـــام 1953، 
وأصبح دوليًا بعد أن تبنته األمم املتحدة، 
وحظي بدعم الدول العربية التي استعدت 
أن  بعد  إال  املــشــروع  يسقط  ولــم  لتمويله؟ 
غــزة بمظاهراٍت  الاجئون في قطاع  خــرج 
ــة جـــابـــت شـــــــوارع الـــقـــطـــاع، مــعــلــنــني  ــارمــ عــ
البائسة،  خيامهم  اســتــبــدال  رفضهم  فيها 
الــتــي كــانــوا يــقــطــنــونــهــا، بــمــســاكــن جــديــدة 
فــي ســيــنــاء، ورفـــعـــوا شــعــار: ال تــوطــني وال 
يقال،  األمــريــكــان!. والحق  يا عماء  إسكان 
كان لنجاح ثورة يوليو 1952 في مصر أثرًا 

كبيرًا في إسقاط املشروع.
الرسمي  الــنــظــام  واســتــمــر مسلسل خـــذالن 
أبـــرز حلقاته  الــعــربــي لفلسطني، وكـــان مــن 
وأد تــجــربــة الــعــمــل الـــفـــدائـــي، انــطــاقــًا من 
شرق األردن، والتي شكلت التهديد الجّدي 

هيفاء بيطار

يــتــصــدر الـــســـوريـــون 65 مــلــيــون نــــازح في 
الــــعــــالــــم مــــن جـــنـــســـيـــات ُمـــخـــتـــلـــفـــة، يــلــيــهــم 
وحسب  الــصــومــالــيــون.  ثــم  الباكستانيون 
إحــصــائــيــة أســعــد شــعــوب الــعــالــم وأكــثــرهــا 
تعاسة وحزنًا، فإن الشعب السوري يحتل 
األولـــويـــة أيــضــًا فــي الــحــالــني. وهـــذه األزمـــة 
الــســوريــة دخــلــت عــامــهــا الـــســـادس، وليس 
هــنــاك أي أفـــق لــحــل ســيــاســي، ومـــا يــجــري 
أفــــام  تـــعـــرضـــه  مــــا  يـــنـــافـــس  ــلـــى األرض  عـ
ــيـــاة اإلنـــســـان  ــذل هــــو عــــنــــوان حـ ــ ــب. الــ ــرعــ الــ
 فـــــي املــــعــــانــــاة مــن 

ٌ
الــــــســــــوري، فـــهـــو ذلـــــيـــــل

االنــقــطــاع الــكــبــيــر لــلــكــهــربــاء، وفـــي انــهــيــار 
الليرة السورية والغاء الفاحش للبضائع 
إضــافــة إلــى فــســادهــا. وهــو أيضًا ذليل في 
الفساد املتشرش في سورية منذ أكثر من 

خمسة عقود. 
األهــم مــن ذلــك كله تحطم األمــل فــي نفوس 
ــٍث بــني  ــديــ الــــســــوريــــني، فـــلـــو تــابــعــنــا أي حــ
ــة، لــــوجــــدنــــاه تــقــلــيــب  ــ ــــوريـ ــاء فــــي سـ ــ ــدقـ ــ أصـ
ــع مـــــرّوعـــــة، وذكــــــر حـــــــوادث عــجــيــبــة  مــــواجــ
وظــــــاملــــــة. وقـــــــد هـــــــّج رجـــــــل فـــــي الـــخـــامـــســـة 
واألربعني من حلب املحترقة إلى الاذقية، 
العتيق  السجاد  فيها  ُيصلح  دكانًا  ليفتح 
)مــهــنــتــه( ويــعــمــل مــعــه أوالده، ولـــم يعرف 
ســبــب اســتــدعــائــه للتحقيق واعــتــقــالــه، فا 
ه 

ُ
أحــد يعلم شيئًا فــي ســوريــة، وقــصــد أهل

محام متخصص ونصاب في التقصي عن 
إطــاق  يستطيع  أنـــه  وأخــبــرهــم  املعتقلني، 
ســراحــه بعد خمسة أيـــام، إذا دفــعــوا ثاثة 
أثــاث املنزل  مايني ليرة سورية. بــاع أهله 
وسيارتهم العتيقة وأمنوا املبلغ للمحامي، 
 تم إطاق سراح الرجل، لكنه فوجئ 

ً
وفعا

بعد أيام بعناصر من الشرطة، تداهمه في 
دكانه، وتسحبه لخدمة الجيش كاحتياط 
)!(، فصرخ بهم يطالبهم بأن يقدروا عمره، 

لكنهم أبلغوه بأن ينفذ األوامر.
ـــحـــصـــى، 

ُ
تـــنـــويـــعـــات الـــقـــهـــر الـــــســـــوري ال ت

ويــمــكــن أن تــؤلــف فــيــهــا مـــوســـوعـــات. ومــن 
وقــائــع مــريــعــة،  أن ناشطًا فــي »فيسبوك« 
تم اعتقاله وخرج جثة من املعتقل، فوضع 
صديق له طبيب صــوره على صفحته في 
»فيسبوك«، فتم أيضًا اعتقاله ثاثة أشهر 
مــع الــتــعــذيــب. هــل هــذا مــا كنا نتأمله بعد 
ست سنوات من الثورة السورية؟ هل هذه 
اإلصـــاحـــات املـــوعـــودة؟ أمـــا عــن الــرشــاوي 
على الحدود السورية اللبنانية فباملايني، 
وكل الحواجز املتكاثرة كلها تطلب الرشوة 
من السائقني حقًا لها. وقد سرقت لجان لها 

هة من األفكار األصلية،  تطبيق نماذج مشوَّ
أو تفصيل حسب املقاس.

ــعـــــض األشــــــكــــــال  ــ وهـــــــنـــــــاك مــــــثــــــال حـــــــــول بـ
منذ  الــعــالــم،  حــول  التي ظهرت  التنظيمية 
عشرات السنوات، وتطورت أدوارها بشكل 
كـــبـــيـــر، وأصــــبــــح لـــهـــا دور كـــبـــيـــر كـــشـــريـــٍك 
للحكومات واملنظمات الدولية في التنمية 
ــل أحـــيـــانـــًا تــجــد أنـــهـــا تــفــوقــت  ــطـــور، بـ ــتـ والـ
التقليدية  التنظيمية  األشــكــال  سبقت  أو 
ــال الــتــنــظــيــمــيــة  ــكــ أو الـــرســـمـــيـــة. إنـــهـــا األشــ
الــجــديــدة الــتــي تــعــتــبــرهــا حــكــومــاتــنــا غير 
شرعية أو غير رسمية، أو تنظر لها بعني 
ــتــــواءهــــا وظــيــفــيــًا،  الـــريـــبـــة، أو تــــحــــاول احــ
الرسمي  غير  املــدنــي  املجتمع  أشــكــال  مثل 
ــروابــــط  فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا، كـــالـــحـــركـــات والــ

والشبكات واملبادرات والحمات. 
وهــنــاك مــثــال بــرز بــشــدة فــي إيــطــالــيــا، منذ 
ــو الــنــجــاح  ــ أكـــثـــر مــــن خـــمـــس ســــنــــوات، وهـ
الكبير الذي تحرزه حركة »5 نجوم«، وهي 
حــركــة ســيــاســيــة إيــطــالــيــة، أســســهــا ممثل 
كوميدي معروف في إيطاليا، واستطاعت 
تحقيق النجاح في االنتخابات البرملانية، 
ــت تـــــهـــــّدد األحـــــــــــزاب الـــتـــقـــلـــيـــديـــة  ــحــ ــبــ وأصــ
اليمينية واليسارية على حد سواء . وعلى 
الــرغــم مــن أن بــدايــات هــذه الــحــركــة لــم تكن 
ألهـــــــداٍف ســيــاســيــٍة تــقــلــيــديــٍة، بـــل أســســهــا 
ــــي، جـــوزيـــب  ــالـ ــ ــطـ ــ ــيــــدي اإليـ ــكــــومــ املـــمـــثـــل الــ
جــريــلــلــو، ومــئــات الــنــشــطــاء والــشــبــاب غير 

والتي  فــرنــســا،  فــي  العمالية  النقابات  مــع 
مستمرة،  كبرى  عمالية  إضــرابــات  نظمت 
على الــرغــم مــن بــدء كــأس األمـــم األوروبــيــة 
هـــذه األيـــــام، وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــهــديــدات 
اإلرهـــابـــيـــة. وقـــد تـــعـــّدى نــقــد هـــذه الــحــركــة 
قانون العمل، وأصبحت هناك حالة تذمر 
عــــام مـــن األحــــــزاب الــتــقــلــيــديــة فـــي فــرنــســا، 
والــتــي أصــبــح أداؤهـــــا مــتــشــابــهــًا، يمينية 
كانت أو محافظة أو اشتراكية ديمقراطية، 
والخروج  الحركات  عــدوى  انتقال  بجانب 
الــحــركــات  إلـــى  التقليدية  التنظيمات  مــن 
 إلـــــى أوروبــــــــا كـــلـــهـــا، وهـــو 

ً
ــر مــــرونــــة ــثــ األكــ

مـــا ســيــكــّرر ســيــنــاريــوهــاٍت مــتــشــابــهــة في 
الــســنــوات املــقــبــلــة، حــســب تــوقــعــاٍت عــديــدة 

االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــات  ــركــ ــحــ الــ أن  ــروف  ــ ــعــ ــ واملــ  .
والسياسية، وباقي األشكال غير الرسمية 
للمجتمع املدني، ظهرت ربما منذ نهايات 
فرنسا  فــي  الــشــبــاب  ثـــورة  فــي  الستينيات 
وأوروبا، وكذلك في حركات مناهضة حرب 
فــيــتــنــام، ثـــم فـــي حـــركـــات الــبــيــئــة والــخــضــر 
ــار األســلــحــة  ــتـــشـ ودعــــــم الــــســــام ووقــــــف انـ
الــنــوويــة. وكـــان لها دور كبير فــي التحول 
الديمقراطي في أميركا الجنوبية وأوروبا 

الشرقية في التسعينيات.
أمـــــا عـــنـــدنـــا، فـــبـــالـــتـــأكـــيـــد هــــنــــاك نـــظـــريـــات 
املؤامرة املعروفة، وخرافات ما أطلقوا عليه 
الــجــيــل الـــرابـــع، وهــنــاك دائــمــًا الــتــشــّكــك في 
كــل مــا هــو جــديــد أو خـــارج أطـــر االحــتــواء، 
فالحركات واملبادرات والحمات تنشأ في 
األحـــزاب واألشكال  كله، حني تفشل  العالم 
عــنــدمــا تنسد  أو  والــتــقــلــيــديــة،  الــرســمــيــة 

القنوات الشرعية والقانونية. 
ــا تــجــد  ــدمـ ــنـ ولــــذلــــك أيــــضــــًا، ال تــتــعــجــب عـ
ــر، وكـــذلـــك  ــــي مــــصــ املـــنـــظـــومـــة الـــحـــاكـــمـــة فـ
األجــهــزة األمــنــيــة الــتــي تعمل عــلــى حماية 
ــات الـــشـــبـــابـــيـــة،  ــركــ ــحــ ــة، تــــاحــــق الــ ــلـــطـ الـــسـ
خصوصا إن كانت تعتبر الحركة الشبابية 
األم كـ »6 أبريل«، أو أن يتم التضييق على 
النقابات املستقلة، على الرغم من أن األصل 
فالحجة  مستقلة،  تــكــون  أن  الــنــقــابــات  فــي 
والــذريــعــة دائــمــًا هــي تطبيق الــقــانــون، ولو 
الزمن، وال يواكب  كــان جامدًا أو عفا عليه 

ــتــــطــــورات واملــــســــتــــجــــدات، حـــتـــى لــــو كـــان  الــ
ــهـــدف الــحــصــار  ــدر بـ ــ ــذا الـــقـــانـــون قــــد صـ ــ هـ

واالحتواء. 
مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن 120عـــــــامـــــــًا، كــــانــــت هـــنـــاك 
أصــــــوات تــهــاجــم فـــكـــرة إنـــشـــاء جــمــعــيــاٍت، 
ألنـــهـــا مــصــطــلــح غــــربــــي، وتـــهـــاجـــم إنـــشـــاء 
كــــرت في 

ُ
ــزاب ســيــاســيــة، ألن األحــــزاب ذ أحــ

الــقــرآن، للتدليل على أعــداء اإلســام، والله 
قــد هـــزم األحـــــزاب، ومـــن وجــهــة نــظــرهــم أن 
اإلســـــام نــهــى عـــن األحــــــزاب. وعــلــى الــرغــم 
مــن أن الــتــجــربــة الــحــزبــيــة فــي مــصــر كانت 
إلى  كثيرة  إيجابيات  فيها  وكانت   ،

ً
وليدة

جانب السلبيات، إال أنه تم إلغاؤها بحجة 
االصطفاف الوطني، فا صوت يعلو فوق 
ــزاب  ــ صــــوت املـــعـــركـــة. ولـــكـــي ال تـــكـــون األحـ
الــشــيــوعــيــة،  أو  االســـتـــعـــمـــار  يــــد  فــــي  أداة 
أنــور  أعــادهــا  حسب زعــمــهــم. حتى عندما 
لتكون  بقرار فوقي،  كانت  فإنها  السادات، 
ــكـــورًا اســتــمــر فـــي عــهــد حــســنــي مــبــارك،  ديـ
ومــــن حــــاول الـــخـــروج عـــن الــخــط املــرســوم 
ثـــورة يناير من  قــامــت  إلــى أن  تــم تفكيكه، 
ولذلك،  للمعارضة.  الرسمية  األطــر  خــارج 
ال عجب أن يكون االتجاه الرسمي اآلن هو 
الرغم من فشله،  العودة إلى املاضي، على 
ومقاومة التطور، وبدء الحصار والتجريم 
واملجتمع  للحركات  الــتــدجــني  ومــحــاوالت 

املدني، بذريعة دولة القانون.
)ناشط مصري معتقل(

يــحــتــرم رغــبــة  الــشــعــب، ويـــغـــادر منصبه 
السفينة بعيدًا عن  يقود  لــه،  بديل  ليأتي 
األغلبية.  إرادة  وفـــق  األوروبـــــي،  االتــحــاد 
إذ خسر   ،

ً
ونــبــيــا كــان شجاعًا ومحترمًا 

خياره، وكسب الشعب خيارًا آخر.
ــ 3 ــ

شــعــبــه  ــــارات  ــيـ ــ ــــخـ بـ ــْت  ــ ــاطــ ــ أحــ  
ْ
وإن حــــتــــى 

وتــهــديــداٌت  ومحتملة،  وشيكة  انــهــيــارات 
ــتـــحـــدة، فــإنــه  بــتــفــّكــك مــفــاصــل املــمــلــكــة املـ
تحّمل املسؤولية الكاملة أمام شعٍب رأى 
غــيــر رأي رئــيــس حــكــومــتــه. كـــان شجاعًا 
ومــحــتــرمــًا ونـــبـــيـــا، فـــاخـــتـــار االســتــقــالــة، 
املــكــابــرة والــبــقــاء متحّديًا رغــبــة شعٍب  ال 
ــه. لــــــم يـــــرســـــل رئـــيـــس  ــ ــاتـ ــ ــهـ ــ ــــوجـ خـــــالـــــف تـ
لقهر شعبه   

ً
زبانية البريطانية  الحكومة 

باملدّرعات، وال فّرق تظاهراتهم بمسيات 
الهّجانة على جمالهم  أطلق  الدموع، وال 
ــدهـــس مـــعـــارضـــيـــه، وال أرســــــل عــنــاصــر  لـ
أمــنــه مــدّجــجــني بــالــرشــاشــات، لقتلهم في 
الــحــواري والطرقات. ذلــك ما فعله رئيٌس 
عربّي في الشرق األوسط، ترّبع عقودًا في 
التاريخ،  مزبلة  في  الحكم، فسقط  كرسي 
الشعب، ُمتخفيًا وراء  فــي محكمة    

ً
ذلــيــا

ــرًا ُيــــــــداري دمــــوع  ــائــ ــاراٍت ســــــــوداء، حــ ــ ــظـ ــ نـ
لُيعمي عينيه عن مشهد   

ً
حسرته، خجا

قضاته الحازمني. 
ُمستبدٌّ آخر، أحرق الهال الخصيب، ولم 
العربي«  »الــربــيــع  أبــدًا درس  يبلغ سمعه 
مــع مجايليه مــن أبــاطــرة الــشــرق األوســط  
لفظتهم شــعــوبــهــم، فطفق  الــذيــن  الــكــذبــة 
ذًا. 

ّ
متلذ »متسلطنًا«  ذبح شعبه   يمارُس 

لــم يكتِف بــذلــك، بــل طــارد مــن نفد بجلده 
من أبناء الشام في املعابر الحدودية إلى 
 ينتظر  يومًا 

ٌ
املهاجر البعيدة.  ذلك طاغية

حني لن تحميه طائراته، وال براميل النار 
التي قهر بها شعبه، فيهلك مع الهالكني.

ــ 4 ــ
لم يهتبل كاميرون، وهو ربيب ديمقراطية 
فــي صناديق  للتاعب  الــفــرصــة  راســخــة، 
ــاك ال تــحــتــاج  ــنــ ــنــــزاهــــة هــ ــالــ االقـــــــتـــــــراع، فــ
إلــى   مراقبني، ال محليني وال دولــيــني، إذ 
االلــتــزام بــاحــتــرام  صــوت الناخب هــو من 
رسوخ ثقافة الديمقراطية  فكرًا ومسلكًا، 
في وجدان الرؤساء واملرؤوسني، على حٍد 

تأسيسها.  منذ  إســرائــيــل  لــوجــود  الوحيد 
ــرٍب أهـــلـــيـــٍة فــــي لــبــنــان،  ــ ثــــم الــــدفــــع نـــحـــو حــ
الفلسطينية  املــقــاومــة  لــضــرب  وتسعيرها 
ــركـــت مع  ـ

ُ
ــتـــي ت ــودة عــلــى أرضــــــه، والـ ــوجــ املــ

املــــقــــاومــــة الـــوطـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة لــتــواجــهــا 
بــمــفــردهــمــا اجــتــيــاح الــجــيــش اإلســرائــيــلــي 

وحصاره بيروت، عام 1982. 
وقبل ذلك بعام، جــاءت مبادرة األمير فهد 
في مؤتمر القمة العربية، عام 1981، والتي 
ــًا عـــربـــيـــًا، وإن  ــرافـ ــتـ اعـ تــضــمــنــت أول مـــــرة؛ 
بشكل غير مباشر، بوجود إسرائيل. وحده 
ياسر عرفات من بني قادة منظمة التحرير 
الفلسطينية وافق على املبادرة. وذلك بعد 
عــامــني مــن اســـتـــدارة نــظــام أنـــور الـــســـادات، 
وذهابه إلى صلح منفرد مع إسرائيل، على 

حساب الحقوق العربية واملصرية.
وتـــــواصـــــل الــــهــــبــــوط الــــعــــربــــي فــــي مــؤتــمــر 
كــــّرس  فــــي 1991، والـــــــذي  لـــلـــســـام  مــــدريــــد 
ــبـــدأ: فــلــســطــني قــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــني، ال  مـ
الــعــرب، عبر فصله مــســارات الــتــفــاوض. ثم 
املتنفذة،  التحرير  منظمة  قــيــادة  تشجيع 
وهــــي جــــزء مـــن الـــنـــظـــام الـــرســـمـــي الــعــربــي 
ونــتــاج لـــه، فــي الــوقــت نــفــســه؛ عــلــى املضي 
في مسار أوسلو الكارثي. وحني انهار ذلك 
ــرد الــعــربــي بتقديم تــنــازالٍت  املــســار كـــان الـ
جديدة، عبر طرح »مبادرة السام العربية، 
القديمة  فــهــد  األمــيــر  مـــبـــاردة  وهـــي   ،2001
مــع تــعــديــاٍت طــفــيــفــة، أهــمــهــا إضــافــة بنٍد 
بجعله  العودة  بحق  للتفريط  الباب  يفتح 
ِعر 

ُ
خاضعًا للتفاوض. وعلى كل حال، لم ت

لها،  ِقم 
ُ
ت اهتمام، ولم  أي  املبادرة  إسرائيل 

وال ملن طرحها، وزنًا يذكر حتى يومنا هذا. 
استعداد رسمي  أنباء عن  تتواتر  والــيــوم، 
وإســقــاط  العربية،  املــبــادرة  لتعديل  عــربــي 
الاجئني منها، حتى بصيغته  عــودة  حق 
ــــوق ذلــــك حــذف  الــتــفــريــطــيــة املــــوجــــودة، وفـ
البند الذي يجعل من عودة الجوالن املحتل 

من شروط تطبيع العاقات. 
ــل مـــطـــلـــوبـــة الــــيــــوم مــن  ــيــ ــرائــ ــبـــحـــت إســ أصـ
بــات يسعى  الــذي  العربي  الرسمي  النظام 
إلـــــى تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات مــعــهــا بـــــأي ثــمــن، 
وهـــي مــن تتمنع. فــاألنــظــمــة الــعــربــيــة التي 
أرعــبــهــا تـــحـــرك الــشــعــوب الــعــربــيــة، مطلع 
االنسحاب  ثانية  وبــدرجــٍة  الــحــالــي،  العقد 
األميركي التدريجي من املنطقة؛ باتت ترى 
في  معها ضمانًا  والتحالف  إســرائــيــل  فــي 
 لتجديد شرعيتها 

ً
وجه شعوبها، ومدخا

لــــدى الـــغـــرب والــــواليــــات املـــتـــحـــدة. وأيــضــًا 
كان  ما  التي  اإليرانية  التوسعية  ملواجهة 
لها أن تكون، ال هي وال أي مشاريع توسعية 
أخــرى في املنطقة؛ لو وِجــد مشروع عربي 
حقيقي يعكس طموحات الشعوب العربية 
شرطًا  والديموقراطية  والوحدة  بالتكامل 

للتقدم الحضاري واالجتماعي.
وعلى كل حال، عملت آلة الدعاية لألنظمة 
الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى املـــبـــالـــغـــة فــــي تـــقـــديـــر خــطــر 
املشاعر  تــأجــيــج  مــع  اإليــرانــيــة،  التوسعية 
إليجاد  العربية،  الجماهير  لــدى  الطائفية 
وعــي شعبي عــربــي زائـــف، يــرى فــي إيـــران، 

تسميات عديدة املنازل في كسب وصلنفة 
وقرى ومدن أخرى، ما يوحي بأن سارقها 
حاميها. لكن، من جهٍة أخرى، وربما األشد 
أملًا، تجد أن هذه الظروف البالغة الوحشية 
كثيرين،  ناٍس  أعطبت عقول  والاإنسانية 
ــًا. والـــظـــلـــم هــو  فــــزادتــــهــــم تــشــنــجــًا وتــــطــــرفــ

السبب الرئيسي للجهل والتطرف. 
قصد صديق في حماه تاجرًا يفهم بأجهزة 
البيانو، وطلب إليه إصاح قطعة معطوبة 
التاجر بحجة  البيانو، رفض  من  انتزعها 
)!(. منذ متى كنا نجد  أن املوسيقى حــرام 
نماذج من التخلف والتعصب األعمى كهذه 
تلفزيونية  فضائيات  تتحمل  سورية؟  في 
بــعــض املــســؤولــيــة، إذ تــقــّدم بــرامــج دينية 
تخلفها  فــي  مخجلة  أســئــلــة  عــلــى  تشتمل 
مشاهدة  تسأل  أن  ُيعقل  هل  وسطحيتها. 
لــه اإلفــتــاء: مــا هــو رأي الدين  شيخًا يحق 
اإلســـــــامـــــــي بـــــنـــــزع أشــــــعــــــار جــــســــم املــــــــرأة 
بالشفرة؟ ثم الشيخ الفاضل بجواب أخجل 
أن نعيد تعريف  أليس علينا  كتابته.   من 
الــحــيــاة فــي ســوريــة؟ هــل هــي مــجــرد تراكم 
أيــام؟ هل هي تراكم قهر وذل وفقر وفساد 
أفــكــار سطحية تافهة،  فــي  الــعــقــل  وضـــال 
تهبط باإلنسان إلى مرتبه الحيوان؟ وملاذا 
أليس  تبث فضائيات عديدة برامج كهذه، 
إلغــــراق املــشــاهــد فــي الــســطــحــيــة والــتــفــاهــة 
والـــــضـــــال، كــــي ال يــنــتــبــه ويـــعـــي املــشــكــلــة 
يحق  واالســتــبــداد.  الظلم  وهــي  الحقيقية، 
لـــســـوريـــة الـــتـــي تــحــتــل املـــرتـــبـــة األولــــــى في 
ــم فــــي الـــــنـــــزوح، وفـــــي الـــتـــعـــاســـة بــني  ــالـ ــعـ الـ
لــهــا أن تنتفض، وتــصــرخ: كفى  الــشــعــوب، 
كفى كفى إمعانًا في إذالل هذا الشعب، كفى 

معاملته بقسوة ال حدود لها وال قاع. 
تعيسون  الــســوريــني  مـــن  تلتقيهم  مـــن  كـــل 
وُمــــروعــــون مـــن هـــول هـــذه الــحــيــاة الــتــي ال 
تــشــبــه الــحــيــاة فـــي شــــيء. أمـــا آن للضمير 
العاملي أن ينتفض حقًا؟ أما آن للمعارضة 
الــســوريــة املــشــرذمــة املرتبطة، والــتــي تضم 
فصائل متطرفة، أن تكون معارضة يهمها 
ــــوري، فــتــكــف عــــن ســفــك  ــسـ ــ حـــقـــًا الـــشـــعـــب الـ
الدماء؟ أما آن للنظام أيضًا أن يجد طريقة 
من أجل شعبه، لكي يتحاور مع املعارضة؟ 
إلى  الحل  ُمستعصية  السورية  األزمـــة  هــل 
هذه الدرجة، أم أن إرادة الدول كلها أن تغرق 
سورية بدماء أبنائها، وأن يغرق قسم كبير 
مــن شعبها فــي ضـــال الــجــهــل والــتــفــاهــة؟ 
ربــمــا الــعــالــم كــلــه مــتــآمــر عــلــى ســـوريـــة كي 
يعطيها وسام األولوية في النزوح، وفي أن 

يكون شعبها األتعس في العالم. 
)كاتبة سورية(

املـــمـــارس لــلــســيــاســة بــشــكــل مــبــاشــر وغــيــر 
العامل  وكــان  التقليدية،  لــألحــزاب  املنتمي 
الحلول  رفـــض  الــحــركــة  لتأسيس  املــشــتــرك 
التقليدية التي تقدمها الحكومات الحزبية، 
ورفض فساد النخبة السياسية التقليدية 
ــة إلـــــــى اعـــتـــمـــاد  ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ فـــــي إيــــطــــالــــيــــا، بـ
الــحــركــة على اإلنــتــرنــت ووســائــل االتــصــال 
الفساد  واعتمادها برامج وأفكارًا ملكافحة 
ــــم الــديــمــقــراطــيــة الــتــشــاركــيــة، ورفـــض  ودعـ
إيطاليا،  فــي  التقليدي  الــســيــاســي  الــنــظــام 
إلــى جانب  التأمينية،  املظلة  زيــادة  وكذلك 

قضايا البيئة والصحة.
وقــــد حــقــقــت »5 نـــجـــوم« نــتــائــج جــيــدة في 
االنتخابات البرملانية قبل سنوات، وكادت 
تــشــكــل أزمــــة فـــي أثـــنـــاء تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
ــزاب اإليــطــالــيــة  لــكــن الــتــهــديــد األكـــبـــر لـــألحـ
أو  البلدية  االنتخابات  فــي  كــان  التقليدية 
املحليات، حيث حصلت الحركة على %36 
 عــلــى حــــزب يــســار 

ً
مـــن األصـــــــوات، مــتــقــدمــة

الوسط الذي يتزعمه ماثيو رينزي رئيس 
الـــذي حصل حــزبــه على  الــحــالــي  الحكومة 
24% فقط من األصوات في انتخابات روما. 
وهناك مثال آخر برز هذه األيام في فرنسا، 
برزت  والتي   ،»

ً
ليا »الواقفون  وهــو حركة 

الرافضة  اليومية  الــتــظــاهــرات  تنظيم  فــي 
قانون العمل الجديد، الذي تريد الحكومة 
الشباب،  على  وتعتمد  ثــمــن،  بــأي  تمريره 
االتـــصـــال والتنسيق  فــي  كــبــيــر  ولــهــا دور 

ســـواء. غــيــره مــن ســاطــني الــعــالــم الثالث، 
راب بلده، لكنه 

ُ
من بالغ في التفريط في ت

على  وألقاها  املسؤولية،  من  نفسه  أعفى 
آخــريــن أجــانــب مــتــآمــريــن،  ولـــو تــركــوا له 
ِشــبــرًا واحـــدًا مــن تـــراب بــلــده، لــوقــف عليه 
متسلطًا مستبدًا، إلى آخر نفٍس في رئتيه.

ــ 5 ــ
أمـــــا ثـــقـــافـــة االســــتــــبــــداد، فـــقـــد كـــــان لـــزامـــًا 
ــك »الـــربـــيـــع  ــ القـــتـــاعـــهـــا أن نــجــعــل مــــن ذلـ
ــاء كـــاســـحـــة،  ــ ــوجـ ــ  هـ

َ
ــــف ــواصــ ــ الــــعــــربــــي« عــ

تكنس أوشاب االستبداد بعيدًا.  املستبد 
الـــذي  وصــف شعبه بــالــجــرذان،  الطاغية 
ُكتب له أن يموت في حفرة حقيرة. طاغية 
ــى الــجــبــال  ــ ــر رفـــضـــه شـــعـــبـــه، فــلــجــأ إلـ ــ آخـ
 أن يــعــود  ليطأ 

ً
واملـــغـــارات، يقاتل مــؤّمــا

بحذائه خيارات شعٍب رفضه. إنه طاغية 
ــقـــودًا، ولـــم يــشــبــع بــعــد من  حــكــم الــيــمــن عـ

ُسْحت السياسة.  
خـــروج بريطانيا  مــن االتــحــاد األوروبـــي 
ــيــــع أوروبــــــــــــّي« كــامــل  »ربــ ـــ صـــنـــع بــــدايــــة لــ
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــداعـــيـــاتـــه  الـــــّســـــمـــــات، عــ
اإليجابية والسالبة على صعيد السياسة 
واالقتصاد، وعلى الرغم من سيناريوهات 
العجوز  الــقــارة  تلك  أوصـــال  تفكك بعض 
عـــلـــى خــــرائــــط الـــجـــغـــرافـــيـــا، يــبــقــى ربــيــعــًا 
رياحًا  زائــفــًا، ونسائم طرّية ال  حقيقيًا ال 
عـــاصـــفـــة، وربـــيـــعـــًا ديـــمـــقـــراطـــيـــًا، ال يشبه 
ذلـــك الـــذي عــصــف ببعض أنــظــمــة الــشــرق 

األوسط.
)كاتب وسفير سوداني سابق(

»الــخــطــر الــشــيــعــي«، التهديد  ومـــا يــعــرف بـــ
الــعــربــيــة، وبــالــتــالــي، تسهيل  لــلــدول  األول 
ــــن ثــــم الـــتـــحـــالـــف مــع  تـــمـــريـــر الــتــطــبــيــع، ومـ

إسرائيل ملواجهة ذلك التهديد.
وقــــد عـــّبـــر الــرئــيــس املـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي، بـــكـــل وضـــــــــوح، عـــــن االنـــــدفـــــاع 
الرسمي العربي للتطبيع مع إسرائيل بعد 
الثورات العربية، وذلك في خطابه الشهير 
وقيادته،  اإلسرائيلي  املجتمع  إلــى  املــوّجــه 
»السام«، وهي:  وطرح فيه معادلة جديدة لـ
األمن إلسرائيل مقابل األمل للفلسطينيني. 
ــذه الـــعـــبـــارة وردت  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن هــ
بــشــكــٍل بـــدا عــفــويــًا فــي خــطــاٍب مــرتــجــل، إال 
أنـــهـــا ربـــمـــا كـــانـــت أصــــــدق تـــوصـــيـــٍف لــكــل 
الــســام«. فهذه  »عملية  بـ مسيرة ما يعرف 
العملية، منذ انطاقتها، تلخصت بتوفير 
األمــن إلســرائــيــل، عبر تحويل مــن يفترض 
به أن يقاوم االحتال إلى حارٍس له، مقابل 
تقديم أمل كاذب للشعب الفلسطيني. وفي 
فهم فضيحة تصويت  يمكن  السياق،  هــذا 
إسرائيل  س 

ُّ
تـــرؤ لصالح  عربية  دول  أربـــع 

وهي  املتحدة،  األمــم  في  القانونية  اللجنة 
املــــــرة األولــــــــى الـــتـــي تــــتــــرأس فــيــهــا إحــــدى 
اللجان الست الدائمة للمنظمة الدولية منذ 

تأسيسها.
القيادة  فيه  بمن  العربي،  الرسمي  النظام 
ــرى أن الــفــرصــة  الــفــلــســطــيــنــيــة املـــتـــنـــفـــذة، يــ
ــة  ــولـ ــيـ الـــسـ ظــــــل حـــــالـــــة  فــــــي  اآلن  ــة  ــ ــيـ ــ ــؤاتـ ــ مـ
والشعوب  األمـــة  تعيشها  الــتــي  واالرتـــبـــاك 
العربية، للتخلص، وإلى األبد، من القضية 
التي طاملا تعامل معها على  الفلسطينية، 
أنــهــا عــــبء، واالنــــدفــــاع، فـــي الـــوقـــت نفسه، 
لــتــطــبــيــع الـــعـــاقـــات مـــع إســـرائـــيـــل. وتــشــيــر 
العربي/  الرسمي  الــتــقــارب  قـــراءة إشـــارات 
ــلـــي، بــــوضــــوح، إلــــى أن الــعــمــلــيــة  ــيـ ــرائـ اإلسـ
حــدودهــا:  هــذه  ستكون  املقبلة  السياسية 
عودة املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية 
مع تقديم وعوٍد وهميٍة بأنها ستتمخض 
عن دولٍة فلسطينية في نهاية املطاف، في 
مــقــابــل تطبيع عــربــي كــامــل مــع إســرائــيــل، 
ل، 

ِّ
حل

ُ
وستلعب القيادة الفلسطينية دور امل

في مقابل ثمن مالي وامتيازاٍت كما جرت 
األمور في املحطات السابقة. 

)كاتب فلسطيني(

محاولة إيقاف العجلة

ربيع كاميرون أم ربيع أوروبا؟

العرب وفلسطين: األمن مقابل األمل

سورية: النزوح والتعاسة

ال تتعجب عندما تجد 
المنظومة الحاكمة 

في مصر تالحق 
الحركات الشبابية

خروج بريطانيا 
أفرزته القيُم 

الديمقراطية 
الّراسخة في الغرب

النظام العربي يرى 
أن الفرصة مؤاتية 

للتخلص، وإلى 
األبد، من القضية 

الفلسطينية

آراء

معن البياري

هل كــان أحمد أبــو الغيط يمزح أم كــان جـــاّدًا، ملا وّجــه، أمــس، أول أيامه أمينًا عامًا 
لجامعة الدول العربية، أن تكون أعمال إصالحاٍت وصيانٍة وترميٍم ونظافٍة وتجميٍل 
في مبنى الجامعة ومكاتبها ومرافقها، طلب اإلسراع بإنجازها، »على أعلى مستوًى 
من الكفاءة والحرفية، بما يتناسب مع اسم جامعة الدول العربية وقيمتها«؟ استهل 
عمله بجولٍة على أقسام الجامعة، للتعّرف على املوظفني ومهماتهم، واجتمع مع أحد 
توجيهاته  أعطى  بأنه  الخبر،  طّيرت  أنباٍء  وكالة  وأفــادت   .)!( أمينًا مساعدًا  عشر 
تلك، بعد أن أبدى مالحظاٍت على ما شاهد. ومن شأن خبٍر مثل هذا أن يشيع سوء 
أن   في وجــوب 

ً
كــان مهمال أنــه  العربي، من قبيل  نبيل  السابق،  العام  باألمني  الظن 

يكون مبنى جامعة الدول العربية الئقًا »باسمها وقيمتها«، ما اضطر خليفته إلى 
اإلسراع في تدارك هذا الحال. ويزيد من استهجان ذلك اإلهمال املفترض أن العربي 
اثنني  الخمس،  في سنوات منصبه  على جهوِده   

ً
مكافأة دوالر  ُمنح سبعة ماليني 

بقراٍر من مجلس الجامعة الوزاري، وخمسة مكافأة »نهاية خدمته«. ويترّدد أن دول 
مجلس التعاون ستضيف ماليني أخرى، هدّية منها إليه. ولكن، قد يوحي خبٌر مثل 
هذا، ال سيما إذا ما اقترن بأولى قرارات أبو الغيط، إجراء أعمال صيانٍة ملحٍة في 
مبنى الجامعة، بأن نبيل العربي، من فرط ما كان منقطعًا في ترميم الحال العربي 
وصيانته من األنواء واألعداء، وفي إصالحه من األعطاب، غفل عما تحتاجه مرافق 

الجامعة من إصالحاٍت وأعمال نظافة.
ما هي، بالضبط، قيمة جامعة الدول العربية التي يتوهمها األمني العام املستجّد، ويلّح 
على أن تليق بها نظافة مبنى الجامعة وأناقة مكاتبها؟ ال يسعفنا أرشيف الجامعة، 
منذ توقيع مصطفى النحاس باشا، وزمالئه من بعض العرب، على ميثاق نشوئها، 
ل على هذه القيمة املتخّيلة. ففي أول حروب العرب مع أعدائهم بعد 

ّ
في 1945، بما يدل

قيام الجامعة، حّمل القائد الفلسطيني، عبد القادر الحسيني، أمني عام الجامعة في 
تلك الغضون املسؤولية، بعد أن ترك جنوده، في أوج انتصاراتهم، من دون عوٍن أو 
سالح. كان العدو آنذاك اسمه إسرائيل، وكان أولئك الجنود يقاتلون، في 1948، من 
أجل إنقاذ فلسطني من االحتالل األول. أما أحدث حروب العرب الراهنة، فتتوزع في 
اليمن وسورية والعراق وليبيا والصومال، واألعداء وأشباحهم وأشباههم عديدون، 
صادف، في األثناء، جهدًا للجامعة املتحّدث عنها 

ُ
وال تندّس إسرائيل بينهم، ولم ن

هنا من أجل وقف أّي من هذه الحروب، األهلية والحمد لله. وسيكون من الكوميديا 
أن يطلب واحدنا، حفظ الله عقول الجميع وحماها، دورًا لهذه الجامعة في أمٍر كهذا. 
كأن أحمد أبو الغيط، يقيم منذ اليوم األول لوظيفته، على هّمٍة ال تلني، وعلى عزيمة 
ال تفتر. كأن لسان حاله ينطق بأن ننتظر منه، ما إن يفرغ من تهيئة مبنى الجامعة 
 بها، أن يصل الليل بالنهار، وهو يسعى في ربوع العرب وحواضرهم، من 

ُ
بما يليق

أجل ترميم أوطانهم، وصيانتها من انفالت التصّدعات فيها، وتنظيفها من كل ما 
يعيق تقدمها إلى العّز والسؤدد. كأنه يطلب، منا، نحن الرعايا العرب، أن نعينه في 
مهمته الجسورة هذه، وأن ندعو العلي القدير أن ال يبخل عليه بكل أسباب التوفيق، 
في سعيه املبارك، إلى أن يصير العرب في املوقع الذي يستحقونه بني أمم األرض، 
مــوّحــديــن فــي دأبــهــم فــي نبذ كــل جهل وتخلف وهـــوان، وفــي تمتني أســبــاب املنعة 
ضد كل فرقٍة وقسمة. سيحمل أبو الغيط بيارق العال، ويمضي بنا، وتحت عينه 
الساهرة، إلى حيث النجاح في كل ما نتطلع إليه من دحر كل احتالل، ومن تحقيق 
تنمية في كل حقل وشأن. ال مدعاة للتطّير وإشاعة اليأس بعد اليوم، فقاموس أحمد 
أبو الغيط ال يعرف هذه املفردات الدخيلة. سيعيد البوصالت التائهة إلى وجهاتها، 
فتكون إسرائيل عدوًا أول وأخيرًا، سترتعد فرائُصها، أيامًا بعد أن يكتمل إصالح 
مبنى جامعة الدول العربية وتنظيفه. سيتفّرغ لكسر أرجل عسكرها ومسؤوليها.. 
هي أيام فحسب، وسنرى أبو الغيط غضنفر هصورًا، وهذه قراراُت يومه األول أمينًا 

عامًا تشهد على ما نثرثر ونمزح. 

بسمة النسور

الثمانينيات، من أمثال  أزيــاء شهيرات، ملع نجمهن منذ منتصف  حققت عارضات 
بأرقام  طائلة  أربــاحــًا  وغيرهن،  وكلوديا شيفر،  كــرفــورد  وسيندي  كامبل  نعومي 
العالم ممن يمتلكون كل شــيء، وكل ما  أثرياء  فلكية، تضعهن في مصاف أشهر 
أكثر من مجال،  الساعة، وفــي  مــدار  الــتــرف، وممن يعملن على  يلزم من أسباب  ال 
إلدراكهن الذكي أن عمرهن االفتراضي في املهنة لن يتعّدى سنوات محدودة، وقبل 
أن ُيحلن على التقاعد املبكر جدًا، ويصبحن نسيًا منسيًا، ما لم تعمد العاقلة فيهن 
إلى البحث عن مصادر استثماٍر أخرى، بعيدًا عن االتكاء على عرض الجسد الذي 
بــدأن  أعــاله قصص نجاح لجميالت  ســرعــان مــا ســوف يخون صاحبته. األســمــاء 
صغيراٍت في عرض األزياء، ووّسعن دائرة نشاطهن باتجاه االستثمارات التجارية، 
وحافظن على مستوى حياٍة باذخ، فلم تخذلهن األضواء، حتى لو انحسرت، بعض 
الشيء، لصالح عارضاٍت أصغر سنًا. ومع ذلك، حافظن على تماسكهن ووجودهن 
في سوٍق ال ترحم. ولكن، ماذا عن تلك الجيوش املجّيشة من الفتيات العامالت في 
هذا الحقل قصير العمر؟ أي مستقبٍل ينتظرهن في نهاية املطاف؟ وباألحرى، أي 
رة جدًا، وال سيما أن من يلمع منهن ال يتجاوز 

ّ
رصيٍد سيتركن لشيخوختهن املبك

العظمى منهن، وفــق تقارير مــرّوعــة، في  الغالبية  اليد، في حني تعيش  عــدد أصابع 
الكامل  ظروف عمٍل تصادر إنسانيتهن من خالل االستغالل الجنسي، والحرمان 
التهام  الغذاء الصحي املتوازن، فيعمدن إلى  من أبسط حقوق اإلنسان، املتمثلة في 
مــرة، عن  ولــو  الــخــروج،  الطرد في حالة  الورقية لسد جوعهن، تحت طائلة  املناديل 

النظام غير الغذائي الصارم، الخالي تمامًا من النشويات والبروتني.
املخيفة  العظمية  الهياكل  تلك  من  لنماذج  مشاهدة صــور صادمة  املتابع  يستطيع 
التي ترتدي الساتان، وتخفي تحته ضلوعًا شوهاء بارزة، مغطاة بطبقة جلٍد جافة، 
وقد القت أكثر من عارضة أزياء شابة مصرعها من فرط الجوع، حرصًا على عدم 
إضافة بضعة غرامات لوزن معدوٍم أصال. وقد أثارت، قبل سنوات، حادثة مصرع 
 كثيرًا في الغرب بشأن 

ً
عارضة أزياء برازيلية في العشرين من عمرها جوعًا، جدال

خطورة هذا االستغالل غير اإلنساني لهوس الفتيات بالرشاقة والجمال، وأعيد طرح 
سؤال مقاييس الجمال املعتمدة. وثمة اتجاهات قوية تدعو إلى إعادة النظر في تلك 
املقاييس، كونها مضاّدة ومخالفة لطبيعة الجسد اإلنساني، حيث يعمد املشتغلون 
في هذا الحقل إلى تفريغ العارضة من مضمونها اإلنساني، بحيث ال تختلف هيئتها 
للمحال  الزجاجية  الــواجــهــات  خلف  بالحبال  املثبتة  البالستيكية  »املــانــيــكــان«  عــن 
التجارية، ويفرضون على العارضة حياد املالمح وتجهمًا حني ظهورها على خشبة 
 
ً
العرض، مقلدة طريقة مشي القطط، حيث تعتبر العارضة، وفق مواصفاتهم، متفوقة

بقدر ابتعادها عن التعبير اإلنساني. 
ى في صفوف بناتنا الصغيرات، إلى درجٍة 

ّ
الخطير أن هوس الرشاقة والجمال تفش

العصابي  الشهية  فــقــدان  أمـــراض  مــع  يتعاطى  الــغــرب  كــان  وإذا  الــقــلــق،  تبعث على 
)أنريكسيا- أو بوليميا( بانفتاح، فيسهبون في شرح األخطار النفسية والجسدية 
لهذا املــرض الــذي يــؤدي إلــى املــوت، أو إلــى اعتالٍل نفسيٍّ ووظيفي كبير، فــإن األمر 
يتخذن من  بعد. صغيراتنا  بمدى خطورته  لدينا مغمغمًا، وغير معترف  يــزال  ما 
العارضات واملمثالت ومغنيات الروك مثال أعلى يقتدين بهن، وهن مرشحاٌت للوقوع 
الجمال  التي أوجدتها صناعة صيحات  الحديثة  األمــراض  النوع من  في براثن هذا 
فتياٍت صغيراٍت وقعن بسهولة تحت  الضحايا، من  الوحشية،  غير عابئة بحجم 
الوهم بالكمال، وسعني من دون تفكير إلى التماهي مع تلك الرموز. ويكفي أن نزور 
أيًا من املحال التجارية، ذات املاركات العاملية، لنكتشف أن تلك الشركات ال تعترف 
)الــصــفــر(، مقاسًا مثاليًا، متفقًا عليه دولــيــًا، على  يتعدى  واحـــد، ال  ســوى بمقاس 
البشر غير املصنعني في قالب  انسجامه مع بديهية االختالف بني  الرغم من عدم 
واحد. ما يؤدي إلى اإلحباط والشعور بالنقص لدى تلك الصغيرات، غير املتصالحات 
الذي  الخواء  الساعيات وراء وهم جمال زائــل، غير منتبهاٍت إلى حجم  مع ذواتهن، 

يراكمنه في رصيد أرواحهن الذي بلغ درجة الصفر أو أقل.

سامح راشد

 على األرض، سواء 
ً
تــطــوراٍت كثيرة الشرق األوســط  تشهد األزمــات اإلقليمية في 

التطورات  تشهد  بينما  للصراع،  اإلنسانية  التداعيات  أو  املسلحة  املواجهات  في 
السياسية خصوصًا في اتجاه حل أو تسوية األزمــات ضجيجًا بال طحن. فمن 
»الحركة في  العراق شرقًا،  إلى  ليبيا غربًا  اليمن جنوبًا، ومن  إلى   

ً
سورية شماال

طلق 
ُ
املكان« عنوان كل املسارات السياسية لتلك األزمات، حيث تنعقد مؤتمراٌت وت

لكنها جميعًا تفتقر ألسس  الــتــفــاوض،  مــن   وتــجــري جـــوالٌت 
ٌ
مــبــادراٌت سياسية

النجاح، بل ومقومات االنعقاد أساسًا. 
التباحث والــلــقــاءات  أن  املــطــروحــة تنطلق مــن فرضية  املــبــادرات والصيغ  كــأن كــل 
املباشرة تكفي وحدها، وتلقائيًا، إليجاد حلوٍل وإنهاء األزمات، فتكون النتيجة هي 
التفاوض لغرض التفاوض. وتعد األزمة السورية املثال األكثر تجسيدًا لهذا النمط. 
فقد حرصت القوى الكبرى في العالم من أجل تدشني مساٍر تفاوضيٍّ سياسيٍّ 
تجتمع فيه األطراف الداخلية املعنية باألزمة، تحديدًا النظام واملعارضة. واستنفذ 
هذا الهدف قدرًا كبيرًا من الجهد السياسي والدبلوماسي، بل وامليداني أيضًا. فقد 
لعبت األوضاع امليدانية وتطور املواجهات املسلحة دورًا محوريًا في توجيه األطراف 
لم تكن  املبدأ،  املبدئية منه. فمن حيث  السياسي، وتحديد مواقفها  املسار  ناحية 
املعارضة السورية لتقبل مجرد املشاركة في عمليٍة تفاوضيٍة طرفها اآلخر نظام 
النظام،  العسكرية على األرض فــي صالح  الــقــوة  مــيــزان  لــوال تحول  بشار األســـد، 
بفضل التدخل الروسي املباشر، واالمتناع األميركي عن موازنة هذا التدخل، سواء 
أو  االستخبارية،  باملعلومات  أو  بالسالح  املعارضة  لفصائل  منها  مباشر  بدعم 

حتى بالسماح لدوٍل أخرى بتقديم السالح واملساندة العسكرية املطلوبة.
في ظل هذا الوضع غير املتوازن على األرض، واستمرار التناقضات الجوهرية بني 
تــؤول كل محطات  أن  الطبيعي  السياسية، كان من  األطــراف وحساباتها  مواقف 
املسار السياسي إلى إخفاٍق ذريــع، بــدءًا من املحطة األولــى في »جنيف-1«، حيث 
توالت جوالت التفاوض على مدى ثالث سنوات. وال فرق تقريبًا بني هذه الجوالت 
التفاوضية وبعضها، إذ تنطلق بال أجندٍة واضحٍة، وبال توافٍق بني أطرافها على 

الهدف من اللقاء أو اإلطار العام الحاكم للعملية التفاوضية. 
م فعليًا في اتجاه  قدُّ

َ
وال يختلف الوضع كثيرًا في اليمن أو ليبيا أو العراق، حيث ال ت

األمني  املــأزق  أو  ليبيا،  األمني في  الــفــراغ  الــخــروج من  أو  اليمن،  الحرب في  إنهاء 
السياسي في العراق. وعلى الرغم من اختالف معطيات كل حالة وخصائصها، إال 
 بعيدًا عن استخدام القوة وعدم وجود إجراءات 

ٍّ
أنها تشترك في غياب مؤشرات حل
ملموسة لصياغة مخرج سياسي. 

السياسي،  الحل  بقبول  األطـــراف  تتظاهر مختلف  األرض،  على  األمــور  تعقد  مع 
تلك  أن  األرض  الفعلي على  السلوك  يؤكد  بينما  املواجهات،  إنهاء  والحرص على 
تمديدها.  بــاألحــرى  أو  األزمـــة،  تأجيل  لــن تساعد ســوى على  األفــكــار  أو  الحلول 
القوى  تعاني  للتطبيق،  املطروحة  األفكار  أو  الحلول  تلك  قابلية  عــدم   عن 

ً
وفضال

الرغبة فــي تحمل تكلفة  الــقــدرة أو عــدم  الفاعلة إمــا مــن نقص  الكبرى واألطـــراف 
 لبعض تلك القوى، تحديدًا الواليات املتحدة 

ً
الحسم العسكري، في فترٍة تعد حرجة

األميركية التي تمر بعام انتخابات رئاسية، مما يجعل اإلقدام على أية خطوٍة مهمٍة 
في السياسة الخارجية أمرًا مستبعدًا. كما أن حسم الخيارات، سياسيًا وعسكريًا، 
سيفضي إلى مواجهٍة مع أطراٍف إقليميٍة لحساب أطراٍف أخرى. وإن كان لدى قوى، 
مثل روسيا، موقف محّدد ومحسوم في هذه املصفوفة شرق األوسطية املعقدة، إال 
أن واشنطن، وربما أيضًا بعض العواصم األوروبية، ليس لديها هذا الحسم، وتعاني 
ترّددًا والتباسًا في الحسابات واالتجاهات. لذا، سواء كان تدوير األزمات والعمل 
على »إدارتها«، وليس حلها، خيارًا متعمدًا ومقصودًا أو اضطراريًا، فإن النتيجة، 
 للحل سريعًا، 

ً
بالنسبة لشعوب املنطقة ودولها واحدة. ليست تلك األزمات مرشحة

وال تزال آفاق التسوية السياسية غير واضحة في األفق اإلقليمي القريب.

أبو الغيط... قرارات أولى وهم جمال زائل

تدوير األزمات أسهل
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منتصــف  فــي  الحاليــة  املوجــة  بــدأت 
2015، عندمــا قــّررت تركيــا مراجعــة 
سياستها املزدوجة الخاصة بمهادنة 
التمــرد الكــردي، والنــأي بالنفــس عــن 
التحالــف الدولي ملحاربــة تنظيم الدولة 
اإلسالمية، لتقّرر فتح قاعدة إنجرليك 
وتبــدأ  التحالــف،  لطائــرات  العســكرية 
حملــة مشــّددة ضــد الناشــطني الكــرد 

واملتعاطفني مع التنظيمات املتطرفة.
رهانــا  حينهــا  التركــي  التخلــي  كان 
اقتضــى  باملخاطــر،  محفوفــا 
تحقيــق  مقابــل  أمنيــٍة  جبهــٍة  فتــح 
االســتقرار السياســي بتمكــني حــزب 
األغلبيــة،  نيــل  مــن  والتنميــة  العدالــة 
مــن  أشــهر  بعــد  الحكومــة  وتشــكيل 
التــأزم، حيــث أصبحــت املــدن التركيــة 
تقودهــا  عنــف  لعمليــات  مســرحا 
فصائــل متطرفــة منشــقة عــن حــزب 
إلــى  باإلضافــة  الكردســتاني،  العمــال 
تنظيــم الدولــة، وأثــار ذلــك األمــر نوعــا 
مــن االلتفــاف القومــي حــول الحكومــة 
التركيــة فــي مواجهــة هــذه الجماعــات، 
كمــا حصلــت علــى تفويــٍض للتدخــل 
بــني  حاجــٍز  إلنشــاء  الحــدود،  خــارج 
اإلرهابيــة  العمليــات  توجيــه  مركــز 
واألراضــي التركيــة. وفــي هــذا الشــأن، 

هــو  أساســيا،  خيــارًا  تركيــا  طــورت 
حملــة  لشــن  الســعودية  مــع  التعــاون 
ضــد  ســورية  شــمال  فــي  عســكرية 
الذهــاب  وربمــا  املتطرفــة،  التنظيمــات 
بعيــدًا إلــى تغييــر الوضــع في دمشــق، 
الرئيســي فــي نمــو  باعتبــاره الســبب 
الخالفــات   أن  غيــر  وتمــّدده،  التطــرف 
التركيــة األميركيــة عرقلت تطبيق هذا 
باالســتماع  أنقــرة  اكتفــت  إذ  املســار، 
إلــى تطمينــات واشــنطن عــن النشــاط 
الكردي في الشــمال الســوري، وشــنت 
عمليــات محــدودة جــدًا ضمــن نطــاق 
التحالف الدولي لصد اعتداءات داعش 
لــم تستســلم،  تركيــا  لكــن  املتكــّررة.  
الالجئــني  ورقتــي  توظيــف  وحاولــت 
بعــد  روســيا،  مــع  العالقــات  وتدهــور 
إســقاط الطائــرة املقاتلــة فــي نوفمبــر/ 
تشــرين ثاني 2015، إلقناع شركائها 
األوروبيني في حلف شــمال األطلسي 
بضــرورة نيــل الدعــم الكافــي لتطبيــق 
وفــي  التركيــة،  الدفاعيــة  التصــورات 
إليــه ســابقا،  مقدمهــا الخيــار املشــار 
والذي أصبح يرمز إليه لدى األوســاط 
اإلقليميــة والدوليــة بالخطــة ب،  علــى 
فــي  الرئيســية  الخطــة  أن  اعتبــار 
مســاري  خــالل  مــن  الســوري  امللــف 

أســبقية  مــن  تنطلــق  وجنيــف  فيينــا 
علــى  الروســي  األميركــي  التفاهــم 
ســواه مــن الخيــارات. فــي هــذه األثنــاء، 
تركيــا،  داخــل  العنــف  حــدة  ازدادت 
وأدركــت قيــادة هــذا البلــد أن حلفاءهــا 
العــون  لهــا  يقدمــوا  لــن  املفترضــني 
املطلــوب فــي حــال دخولهــا بمواجهــة 
مــع روســيا، إن تحركــت مباشــرة فــي 
ســورية بشــكل أحادي )بالتنسيق مع 
شركائها العرب(، وتولدت لدى صانع 
القــرار التركي قناعة عميقة بأن هناك 
معركــٍة  فــي  لتوريطــه  غربــي  مســعى 
اســتنزافية طويلة في داخل املســتنقع 
الســوري، وحينهــا بــدأ مشــوار البحث 
الجزائــر  قنــاة  إحداهــا  البدائــل:  عــن 
لتنســيق جهد إقليمي يمنع الكرد من 
تجســيد حلــم االنفصــال باملــوازاة مــع 
اســتغالل جهود التحالف الدولي ضد 
داعــش، مــن أجــل تقليــل أضــراره على 
األمــن التركــي، ثــم الذهاب إلى تصفير 
املشــكالت فــي شــرق البحــر األبيــض 
مشــتركة  قاعــدة  لبنــاء  املتوســط، 
ضــد  األمنــي  التنســيق  تســتهدف 
األخطــار املحدقة، ومنها موجة العنف 

التي تصيب املدن التركية. 
سليم عبد اهلل الحاج )الجزائر(

قــرأت لوينســتون تشرشــل: »إذا فتحنا 
خصامــا بني املاضي والحاضر ســوف 

نفقد املستقبل«. 
 هذه الكلمات وموجعة في الوقت 

ٌ
عميقة

علــى  إســقاطها  حاولنــا  فــإذا  نفســه، 
مأســاة العصــر؛ ونقصــد بهــا القضيــة 
الســورية، الستوقفتنا كلمات تشرشل 
أعيننــا  نصــب  ووضعــت  بــل،  بقــوة، 
فــإذا  ينتظرنــا،  الــذي  األســود  املصيــر 
املاضــي والحاضــر  بــني  الخصــام  كان 
يفقــد املســتقبل، فمــا الذي يفعله إطالق 
الرصاص بوجه املاضي والحاضر، بل 
وإعدامهمــا؟ كل الصــور التي نعايشــها 
اليوم من ألم ومعاناة للمواطن الســوري 
ملاضيــه،  وتشــويه  لحاضــره،  وتدميــر 
حيــث لــم يبــق لــه أمــل بالحفــاظ علــى ما 
تبقــى لــه من مقتنيــات حاضره، وال هو 
قابــٌض علــى ذاكرتــه، ومــا عاشــه يومــا 

على أرض سوريته الحبيبة.
بضــرورة  قديمــا  الصرخــات  تعالــت 
تجــاوز املاضــي، لبنــاء حاضــٍر أفضــل؛ 
ولــم نكــن نــدرك أننــا سنخســر املاضــي 

والحاضر واملستقبل معا.
بــني  العالقــة  ــت 

ّ
انفك يــوم،  بعــد  يومــا 

التهــم  بإطــالق  واملاضــي  الحاضــر 
وتبادلهــا بيننــا، وكأننــا نحمــل املاضي 

بتجــاوز  وفشــلنا  أخطائنــا،  ســبب 
بعــض أخطائــه، وكأننــا نريــد أن نقــول 
اآلن،  عجزنــا  ســبب  أنــت  للماضــي: 
وســبب إخفاقنــا باالجتمــاع علــى رأٍي 
لــم  واحــٍد يخدمنــا ويخــدم مصالحنــا؛ 
يعــد الهــم الواحــد يجمعنــا، وال املصالــح 
 منــا مضــى فــي 

ٌّ
املشــتركة شــعارنا؛ كل

طريــق مختلــف عــن اآلخر، وتســمع في 
يحــوي  الواحــد  الفصيــل  أن  األخبــار 
داخلــه ألــف فصيــل، وأن العائلــة الواحدة 

فرقها اختالف مواقف أبنائها!
القابــض علــى ســوريته اليــوم كالقابض 
علــى جمــرة؛ وتتأرجــح األفــكار متكئــة 
واملواقــف  الشــخصية،  املصالــح  علــى 
أســاس  علــى  واملبنيــة  املتســّرعة، 
التعّصــب حينــا، والثــأر البغيــض حينــا 
آخــر، لــم نعــد نذكر مــن ماضي األمة إال 
ســلبياتها، ولم نعد نغتنم من الحاضر 
الجميلــة  أحالمنــا  وحتــى  تدميــره،  إال 
خزانــة  أدراج  فــي  لــت  وُحمِّ طويناهــا، 
الحــرب التــي ليــس لهــا أبــواب، وال أرض 
ذاكرتنــا  الحــرب  دمــرت  عليهــا.  تثبــت 
إذًا، وبــدل أن نصافــح الحاضــر صلبناه 
بمصائــب وأهــواٍل لــم يتجــرأ املســتعمر 
يلحقهــا  أن  العثمانــي،  وال  الفرنســي، 
بنــا، لكننــا الزلنــا نــرّدد أغنيــة الصبــاح 

واملســاء: »كل مــا جــرى ويجــري بفعــل 
االحتالل، كل ما جرى ويجري مخطط 
ى 

ّ
له«، ونحن املفعول به البريء الذي تلق

كل الضربــات، مــن دون أن نعتــرف أن 
األذى والتدميــر الــذي ســّببناه لهذا البلد 
التــي  العقــوق  أنمــاط  فــاق كل  الحزيــن، 

سجلها التاريخ بحق أمنا األرض.
بأفــكاره،  املاضــي  أن  نــدرك  أن  وبقــي 
وآثاره، وتماثيله، وأبنيته الشــاهدة عليه 
ّيــب عنهــا العقــل، 

ُ
والتــي هدمــت بأيــٍد غ

وغابت عنها الرحمة، كانت همزة وصل 
ســورية  أحّبــوا  أشــخاص  وبــني  بيننــا 
الحاضــر  وأن  ألجلهــا،  وتعبــوا  يومــا، 
الذي نخجل أن نكتب عن مصائبه التي 
التــي أصابتــه،  الكــوارث  نحياهــا، وعــن 
وعــن الجرائــم التي اقترفناها عن ســبق 
جــزء  كل  بحــق  والتصميــم  اإلصــرار 
الــذي  املســتقبل  مــن أجزائــه ســيفقدنا 
تعلــق عليــه أي أمــة آمالهــا، فــال مــاٍض 
نســتند إليه، والحاضر نعمل عليه، وال 
مســتقبل ننشــده، وهــذه طبعــا ليســت 
فــي  الرمــاد  ذر  إثــم  والهــي  ســوداوية، 
العيــون؛ لكنها قراءة بســيطة وســاذجة، 
ومنطقيــة فــي آن، لكل ما جرى ويجري 

على أرضنا السورية.
يسرى السعيد )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

بدر اإلبراهيم

بنيامــن  اإلســرائيلي،  الــوزراء  رئيــس  أعلــن 
تركيــا،  مــع  االتفــاق  تفاصيــل  عــن  نتنياهــو، 
َد  إلعــادة العالقــات إلــى حرارتها الســابقة. شــدَّ
علــى أن لالتفــاق أهميــة اســتراتيجية للكيــان 
املفيــدة،  مالمحــه  بعــض  َد  وعــدَّ الصهيونــي، 
مــن قبيــل إســقاط تركيــا الدعــاوى القضائيــة 
بحــق قــادة جيــش االحتــالل وجنــوده، حاليــا 
املفــروض  األمنــي  الطــوق  وإبقــاء   ،

ً
ومســتقبال

تعزيــز  مــن  حمــاس  حركــة  ملنــع  غــزة،  علــى 
الســماح بمســاعداٍت  مــع  العســكرية،  قدراتهــا 
إســرائيلي،  إشــراٍف  تحــت  تركيــة،  إنســانية 
تصل إلى ميناء أسدود، ثم تنقل من هناك إلى 
َد التزام تركيا بمنع أي نشاط عسكري  غزة. أكَّ
األراضــي  مــن  حمــاس  لحركــة  »إرهابــي«  أو 
لهــذه  األمــوال  جمــع  ذلــك  فــي  بمــا  التركيــة، 
األنشــطة، كمــا أشــار إلــى مكاســب اقتصاديــة 
مــن وراء االتفــاق، مــن أهمهــا موضــوع الغــاز، 
إمــداد أوروبــا بالغــاز  حيــث يمكــن إلســرائيل 

عبر تركيا.
في مقابل هذه املكاســب اإلســرائيلية، حصلت 
جــرى  عمــا  إســرائيلي  اعتــذاٍر  علــى  تركيــا 
بخصــوص الســفينة مرمــرة، موضــع الخالف، 
الضحايــا  لعائــالت  تعويضــاٍت  إلــى  إضافــة 
قدرها عشرون مليون دوالر، وإمكانية إدخال 
اإلشــراف  تحــت  لغــزة  إنســانية  مســاعدات 

محمد صالح المسفر

يشــيد الشــعب اليمنــي الحــر بإصــرار رئيــس 
الــوزراء، أحمــد بــن دغــر، علــى البقــاء في عدن، 
مــع  اليمــن،  لجمهوريــة  الثانيــة  العاصمــة 
الصعــاب  مــن  الرغــم  علــى  أعضــاء حكومتــه، 
املدينــة  فــي  بقاءهــم  تعتــور  التــي  واملحــن 

البائسة.
ــ 1 ــ

أرجو أن تتسع صدور قادة التحالف العربي، 
هــذه  فــي  ســنورد  ملــا  مســتوياتهم،  بجميــع 
املقالــة، وهــو نابــع مــن إيماننــا بحريــة الــرأي 
ــاء، وحرصــا علــى مســتقبل التعــاون بــن 

ّ
البن

والشــعب  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول 
اليمنــي، ووحــدة الصــف واملواقــف الخليجية 

في هذا الشأن.
القيــادة  حــق  مــن  بــأن  اإلقــرار  يجــب  أواًل، 
أن  ســيادي،  حــق  وهــو  الشــرعية،  اليمنيــة 
تعيــد النظــر فــي جميــع تشــكيالتها اإلداريــة 
كل  فــي  والسياســية،  واألمنيــة  والعســكرية 
إلــى  مســتوياتها، وأن تعــّن وتقيــل وتحيــل 
التقاعــد، وتعاقــب وترقــي إلــى درجــات أعلــى، 
َمن ترى أنه يحقق أهداف الدولة التي تعيش 
في حالة حرٍب فرضتها على الشــعب اليمني 
فــي  الطامعــن  السياســين  البغــاة  مــن   

ٌ
ثلــة

لتحقيــق  اليمــن،  علــى  والســيطرة  الهيمنــة 
مصالحهــم الذاتيــة والقبليــة، أعنــي التحالف 
لكــن،  بــن الحوثيــن وعلــي عبداللــه صالــح. 
من حق دول التحالف، الشــريك الفعال لعودة 
الســلطة الشــرعية إلــى العاصمــة صنعــاء، أن  
حاط علما بمشروع التغييرات في القيادات 

ُ
ت

العليــا قبــل تنفيذهــا، وذلــك يدخــل فــي بــاب 

اإلســرائيلي عبــر مينــاء أســدود، فيمــا تخلــى 
غــزة.  عــن  الحصــار  رفــع  مطلــب  عــن  األتــراك 
التنــازالت التركيــة، وقبلهــا فكــرة العــودة إلــى 
القضيــة  وتحويــل  بذاتهــا،  العالقــات  تطبيــع 
تتعلــق  معيشــيٍة  مســألٍة  إلــى  الفلســطينية 
الغذائيــة،  املســاعدات  وإدخــال  بالحصــار 
كلهــا لــم تثــر نقــدًا كبيــرًا عند جمهــور الرئيس 
التركــي، رجــب طيــب أردوغان، من اإلســالمين 
تجاهــل  مــن  بــن  انقســموا  الذيــن  العــرب 
بــاب االضطــرار،  مــن  َره  بــرَّ األمــر برمتــه ومــن 
االتفــاق،  مــن  امللــيء(  )النصــف  امتــدح  ومــن 
واالنتصــار التركــي لغزة في إدخال مســاعداٍت 
إنســانية، وبعــض منظــري اإلســالمين أشــاد 
بحنكــة أردوغــان مــع إلقــاء اللــوم علــى العــرب 
التركــي  املشــروع  هــؤالء  ويســوق  وتآمرهــم. 
إشــكاالته  ويتجــاوزون  العربــي،  الوطــن  فــي 
مهمــا كبرت، ويتقــّدم عندهم التعصب لرمزية 
أردوغــان بالنســبة لهــم علــى الشــعارات التــي 
يرفعونهــا، معلقــن اآلمــال بنهضــٍة إســالميٍة 

يقودها السلطان العثماني الجديد.
حقيقــة  إخفــاء  مــن  تتمّكــن  ال  دعايتهــم  لكــن 
التنــازل التركــي، واالندفــاع إلــى تســوية ملــف 
 علــى ورطة 

ّ
مرمــرة مــع إســرائيل، وهــو قــد يــدل

 
ً
تركيا، في ظل سياســتها التي لم تبِق مشــكلة
رتهــا، وخصومتهــا مــع معظــم األطــراف  إال فجَّ
الفاعلة في اإلقليم، وفشل رهاناتها الخارجية، 
وأزماتهــا الداخليــة. وقــد وصــل االندفــاع إلــى 

املجاملــة الدبلوماســية، وليــس مــن أجــل أخــذ 
تتفهــم  أن  الخليجيــة  الــدول  وعلــى  الــرأي. 
مقاصــد الســلطة الشــرعية مــن أي تغييــٍر أو 
تعديــٍل فــي قياداتهــا، انطالقا مــن القول »أهل 

اليمن أدرى بشؤونهم«.
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الخليجيــة  الــدول  مــن حــق  أنــه  فــي  ال جــدال 
الفاعلــة فــي التحالــف العربــي أن تعتــب علــى 
بعــض التغييــرات، التــي حدثــت فــي املناصب 
يتــم  لــم  ألنــه  اليمــن،  فــي  العليــا  الســيادية 
اإلعــالن  بعــد  إال  جــرى،  مــا  علــى  إطالعهــا 
الرســمي عــن ذلــك، كمــا يقــول أصحــاب العتب 
هــذه  حــق  مــن  ليــس  املقابــل،  فــي  الخليجــي. 
الــدول أن ترفــض أيــة قــراراٍت تتخذها القيادة 
تضــّر  ال  كانــت  طاملــا  الشــرعية،  السياســية 
وال تتنافــى مــع مواجهــة اإلرهــاب فــي اليمــن، 
بجميع أشكاله وتنظيماته، وال تتعارض مع 
مشــروع قوات التحالف في ردع الباغن على 
مقاليــد األمــور فــي اليمــن )الحوثــي وصالــح( 
العاصمــة.  إلــى  الشــرعية  الســلطة  وعــودة 
ملحــن  تتعــّرض  ســيادة  ذات  دولــة  اليمــن 
سياســية واقتصادية واجتماعية وعسكرية، 
 ،

ً
فــال يجــب التعامل مع اليمن شــعبا وحكومة

وهم في حالة ضعف وحاجة، بتعاٍل، أو ترفع 
مــن بعــض قياداتنا أو موظفيهــا في الخليج. 
مــا  مســتوياته،  كل  فــي  اليمنــي،  ينســى  لــن 
يتعّرض له  سلبا أو إيجابا، فكونوا معه وال 

تكونوا عليه، وال تزيدوا من محنته وآالمه.
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عاد، في الشهر املاضي، رئيس الوزراء، أحمد 
بــن دغــر، نهائيــا إلــى عــدن، العاصمــة الثانيــة 
وزرائــه،  معظــم  ومعــه  البغــاة،  مــن  املحــّررة 

هكذا، لم تنقطع العالقات التركية اإلسرائيلية 
مــع وصــول الحزب اإلســالمي إلى ســدة الحكم 
التبــادل  حجــم  فــزاد  تطــورت،  بــل   ،2002 عــام 
ــق 

ّ
وتوث وإســرائيل،  تركيــا  بــن  التجــاري 

إســرائيل  أن  درجــة  إلــى  العســكري،  التعــاون 
العســكرية  للتقنيــة  الثانــي  املصــّدر  صــارت 
تطــورت  أميــركا.  بعــد  تركيــا،  إلــى  رة  صــدَّ

ُ
امل

جــت  وِّ
ُ
العالقــات السياســية والدبلوماســية وت

بإلقــاء الرئيــس اإلســرائيلي الســابق، شــيمون 
بيريــز، كلمــة أمــام البرملــان التركــي عــام 2007، 
بلــٍد  فــي  نوعهــا  مــن  األولــى  هــي  ســابقٍة  فــي 
ذي غالبيــة مســلمة. حتــى فــي ســنوات التوتــر 
املاضيــة بعــد حادثة »مرمرة«، اســتمر التبادل 
التجــاري بالنمــو، وتركيــا هــي ســادس شــريك 
مــن حيــث حجم التبادل التجاري مع إســرائيل 

فــردي اتخــذه قائــد حراســة قصــر املعاشــيق 
توفــر  لــم  ولكــن  فقــط،  هــذا  ليــس  الحكومــي؟ 
قــوات التحالــف وســائل مواصــالت للــوزراء، 
ليقومــوا بمهامهــم واالطــالع علــى حاجيــات 
الشعب، وسير العملية األمنية، وتفقد أحوال 
النــاس فــي املحافظــات املحّررة مــن الحوثين 
ولــو  ميزانيــة،  بــال  الحكومــة  هــذه  وصالــح. 
حتى مصروف جيب للوزير. أليس ذلك عيبا، 
سيظل يالحق دول التحالف إلى يوم معلوم؟
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يئــن أهــل تعــز مــن شــدة املصائــب التــي حلــت 
بهــم، عامــا ونيفــا، وهــم يتعّرضــون للقصــف  
كل  مــن  عليهــم  تنهــال  األســلحة  أنــواع  بــكل 
جهة، وال معن لهم وال ناصر. يقول أهل تعز: 
دول التحالــف ال تمّدنــا بمــا يجــب لتحقيــق 
النصــر علــى الحوثــي وصالــح. ذريعتهــم فــي 
بقــوة  يتحقــق  نصــرًا  يريــدون  ال  أنهــم  ذلــك 
نصــرًا  يريــدون  ال  وآخــرون  اإلصــالح،  حــزب 
تعــز  والضحيــة  الســلفين،  بقــوة  يتحقــق 
وأهلهــا واليمــن عمومــا. ال نريــد أن ندخــل في 
بــاب االتهامــات واالتهامات املضــادة ألطراٍف 

عــام 2015، كمــا أن العالقــات الدبلوماســية لــم 
وقــد  غلــق، 

ُ
ت لــم  والســفارات  نهائيــا،  تنقطــع 

بتزويــد   ،2013 عــام  عســكري  تعــاون  حصــل 
بأجهــزٍة  تركيــا  اإلســرائيلية  إيلتــا  شــركة 
فــي  اإلنــذار  طائــرات  قــدرات  ترفــع  متطــورٍة، 

سالح الجو التركي.
عودة الحرارة إلى عالقة تركيا بإسرائيل عبر 
ــد، مــن حيــث اعتبــار  اندفــاٍع تركــي، يؤكــد املؤكَّ
اســتراتيجيا  مهمــة  إســرائيل  مــع  العالقــة 
وق للخالص منها، 

ُ
 َيت

ً
 ثقيلة

ً
ألردوغان، ال تركة

ويتلخــص  العــرب.  أنصــاره  دعايــة  بحســب 
نبــرة  فــي  الفلســطينية  القضيــة  مــن  موقفــه 
خطابيــة عاليــٍة، لكســب ود الرأي العام العربي 
مــن جهــة، والدعــوة إلــى تســويٍة مــع إســرائيل، 
مــن جهــة  فيهــا  تكــون حركــة حمــاس شــريكا 

أخرى.
يتعلــق املوقــف التركــي مــن إســرائيل وغيرهــا 
باملصالــح القوميــة التركيــة، لكــن املشــكلة فــي 
الذيــن  العــرب  مــن  التركــي  املشــروع  أنصــار 
يريدون إقناعنا بتطابق املصلحة التركية مع 
(، فيما املوقف 

ً
العربية )وهذا غير ممكن أصال

التركي من قضية العرب املركزية بهذا الشكل. 
إذا كانــت فلســطن معيــارًا مركزيــا فــي الحكــم 
على املواقف واألطراف الفاعلة في اإلقليم، فلن 
تكون تركيا حليفا وثيقا للعرب ومصالحهم، 

وملقاومتهم االحتالل الصهيوني.
)كاتب سعودي(

علــى  إن  يقــال،  والحــق  أقــول،  لكــن،  يمنيــٍة. 
 ،

ً
دول التحالــف أن تحســم قضيــة تعــز عاجــال

عــن  بعيــدًا  ســلطتها  وتفــرض  وبقيادتهــا، 
حزبي اإلصالح والسلفين.
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ليس سرًا أن دول مجلس التعاون أنفقت على 
موائــد رمضــان فــي كل أرجــاء األرض مبالــغ 
الرمضانيــة  املوائــد  مــن   %55 وأن  طائلــة، 
النفايــات، كمــا تذكــر  إلــى  ينتهــي بهــا األمــر 

الصحافة الخليجية.
تســتغيث  أن  األمــة  هــذه  علــى  عــارًا  أليــس 
الوحيــد  املستشــفى  إلنقــاذ  تعــز  محافظــة 
فيهــا )مستشــفى الثــورة(، وتزويــده باملعّدات 
الصالحــة  واألدويــة  واملتطوعــن  واألطبــاء 
لالســتعمال البشــري إلنقاذ املرضى املكّومن 
فــي ردهــات املستشــفى والطرقــات مــن حولــه، 
عمليــات  غــرف  وال  ألســّرٍة،  وجــود  ال  ألنــه 
صالحــة، ألن الحوثــي وصالح دمروا كل شــي 

في تعز خصوصا، وفي اليمن عموما.
الحكومــات وأهــل الخيــر فــي الخليــج قادرون 
علــى إنقــاذ املستشــفى املذكور بكل ما يحتاج 
كــوادره  وإنقــاذ  طبيــٍة  ومعــداٍت  صيانــٍة  مــن 
بدفــع  وموظفيــه،  والتمريضيــة  الطبيــة 
مرتباتهــم، إذ لــم يصــل إليهــم أي مــدٍد مالــي 

منذ أشهر.
آخــر القول:عاملــوا أهل اليمــن معاملة كريمة، 
أصلكــم  فإنهــم  هــم، 

ّ
تذل الحاجــة  تجعلــوا  وال 

ومادتكــم. أنقــذوا مستشــفياتهم مــن الهــالك، 
والتســول.  الحاجــة  مــن  الطبيــة  وكوادرهــم  
واعلمــوا أن اليمن رصيدكم البشــري ملواجهة 

املحن القادمة علينا جميعا.
)أستاذ جامعي قطري(

إعــالن  بعــد  أردوغــان،  فيهــا  يصــّرح  مرحلــٍة 
االتفــاق، أن منظمــي رحلــة الســفينة مرمــرة لــم 
يأخــذوا اإلذن منــه قبــل اإلبحار إلى غزة. وقبل 
عــن  بالحديــث  لالتفــاق  أردوغــان  ــد  مهَّ ذلــك، 
حاجــة الطرفن )تركيا وإســرائيل( لبعضهما. 
الحــرارة  عــودة  علــى  التركيــة  اللهفــة  لهــذه 
للعالقــة مع إســرائيل أســباٌب تتعلــق بالوضع 
العالقــة  هــذه  لكــن  تركيــا،  وأزمــات  الحالــي، 
الســت  الســنوات  فــي  تمامــا حتــى  تنقطــع  لــم 
 في رؤية حزب العدالة 

ٌ
املاضية، وهي أساسية

والتنمية، وليســت تركة ورثها الحزب الحاكم 
حاليــا مــن ســابقيه في الســلطة، كمــا كان يردد 
بحــزب  مولعــون  كثيــرون  عــرب  إســالميون 

العدالة والتنمية.
يشــير  االســتراتيجي«،  »العمــق  كتابــه  فــي 
ر السياســة الخارجية 

ّ
أحمــد داود أوغلــو، منظ

لحزب العدالة والتنمية، إلى العالقات التركية 
فــي  مهمــا  عنصــرًا  بوصفهــا  االســرائيلية، 
التنظيــر  فــي  وتوازناتهــا.  املنطقــة  سياســات 
مــن  التخفــف  الحــزب  يحــاول  لــم  والتطبيــق، 
العــام  العالقــة مــع إســرائيل، إال فــي الخطــاب 
املوجه للوطن العربي، حيث العمق التاريخي 
بتعبيــر أوغلــو، وفيمــا عــدا ذلــك، حــرص علــى 
اســتمرار العالقــة وتقويتهــا، إرضــاًء للحلفــاء 
تأثيــرات  مــن  ولإلفــادة  مــن جهــة،  الغــرب  فــي 
اللوبي الصهيوني في الغرب، ملواجهة حروب 

اللوبين اليوناني واألرمني ضد تركيا.

علــى أمــل أن يكتمــل طاقــم الــوزارة فــي أقــرب 
فرصــة ممكنــة. لكن، تناقلت وســائل االتصال 
االجتماعــي بن اليمنيــن أخبارًا مفادها بأن 
الــوزراء اتجهــوا، ســاعة وصولهــم إلــى مطــار 
عــدن الدولــي إلــى قصــر املعاشــيق، وهــو مقــر 
حكومي، ولم يجدوا لهم مساكن يأوون إليها 
تليق بمكانتهم، ومنحوا ثالث غرف نوم، أي 
كل أربعة وزراء ينامون في غرفة واحدة، كما 
تقــول املعلومــات. ولــم يمانعــوا فــي ذلــك، لكــن 
تلك الغرف تنعدم فيها وسائل ضرورية عند 

حاجة الفرد لالستجابة لنداء الطبيعة.
املعاشــيق  قصــر  حمايــة  مســؤولية  تقــع 
وحــدات  مــن  وحــدٍة  مهمــة  ضمــن  وصيانتــه 
قــوات التحالــف العربــي. تعاملــت هــذه القــوة 
بتعّســٍف مع هؤالء الوزراء،  فتشــت حقائبهم  
ســياح،  الــوزراء    

ّ
وكأن الحاســوب،  وأجهــزة 

وليســوا قيادات رســمية عالية املســتوى، إلى 
جانــب  انعــدام توفــر الغــذاء وهم صيام،  على 
الرغــم مــن وجــود مطابخ متعــّددة في القصر، 
ووجود طباخن لتلك القوة العسكرية، يمكن 
تزويــد هــوالء الــوزراء، وخصوصــا فــي شــهر 
الصعوبــة  ومــن  بالطعــام.  املبــارك،  رمضــان 
اإلتيان بتغذيٍة لهم من خارج القصر إال بشق 
وعندمــا  أمنيــة،  متطلبــاٍت  بذريعــة  األنفــس 
املعاشــيق،  مــن قصــر  بالخــروج  الــوزراء  هــّم 
صحوا بغير ذلك ألسباب أمنية. هكذا تورد 

ُ
ن

وسائل االتصال االجتماعي اليمني.
الســؤال: هل تلقت هذه القوة العســكرية، التي 
يقــع القصــر ضمن مهمتها األمنية، تعليماٍت 
مــن قيــادة التحالــف العليــا بالتضييــق علــى 
وزراء الدولة، بتلك املعاملة غير الالئقة، حتى 
بقــوات التحالــف وقياداتهــا، أم هــو تصــرف 

تركيا وإسرائيل: العالقة الوثيقة
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صنعاء ــ العربي الجديد

بعضــا  بعضهــم  مــع  اليمنّيــون  يتضامــن 
الكهربائــي  التيــار  انقطــاع  علــى  للتغلــب 
العمومي املستمر منذ عام وأكثر، ويعملون 
منهــا  مختلفــة  بطــرق  الدامــس  الظــالم  ملواجهــة 
واألســواق.  الشــوارع  إلضــاءة  مجتمعيــة  مبــادرات 
 شــاغلي الســوق التجــاري املمتــد فــي شــارع 

ّ
ُيذكــر أن

26 ســبتمبر في مدينة تعز )وســط(، هجروه بســبب 
الظــالم الدامــس الــذي يســيطر علــى املــكان مــن جــّراء 

عدم إضاءة أعمدة اإلنارة التابعة للدولة.
عندمــا شــعر ســكان ذلــك الشــارع وأصحــاب املحــال 
التيــار  انتظــار  جــدوى  وعــدم  باليــأس  التجاريــة 
الكهربائــي الــذي تزّودهــم بــه الدولة، قــرروا »التبّرع« 
إلنارة شــارعهم. يقول عاقل الســوق وضاح العديني 
وزائــري  الزبائــن  طــرد  فــي  ســببا  كان  »الظــالم   

ّ
إن

وقــد  املدينــة.  أســواق  أبــرز  مــن  يعــّد  الــذي  الســوق 
واجــه أصحــاب املحــالت التجاريــة مشــكلة حقيقيــة 
مــن جــّراء عــزوف الزبائــن خالل شــهر رمضــان« الذي 
 
ّ
شــارف علــى نهايتــه. يضيــف لـــ »العربــي الجديد« أن
التجــار وأصحــاب البســطات كانــوا ينتظــرون شــهر 
رمضان بفارغ الصبر، إذ هو بالنســبة إليهم موســم 
هــام يعّوضــون مــن خاللــه خســائرهم املتراكمــة علــى 
 الناس في هذا الشــهر 

ّ
مدى أشــهر الســنة كاملة. وألن

، فــكان مــن الصعــب أن يقصــدوه وهــو 
ً
ينشــطون ليــال

غارق في الظالم«.
 تجــاري 

ّ
 صاحــب محــل

ّ
 »كل

ّ
ويلفــت العدينــي إلــى أن

ولــو  لُيضــاء جــزء  أمــام محلــه،  إنــارة  ملبــات  وضــع 
هــذه  املحــالت  أصحــاب  ــر 

ّ
ويوف املــكان.  مــن  بســيط 

الطاقة عن طريق املولدات الكهربائية أو عبر األلواح 
 اإلضاءة على الطاقة 

ّ
الشمسية الخاصة بهم«. وألن

الشمســية ليســت منتشــرة، بــادر العدينــي بصفتــه 

لــذا، كان ال بــّد مــن إيجــاد وســيلة إلنــارة الشــوارع مع 
حلول شهر رمضان، حتى يتمّكن الناس من التحّرك 
 مبادرات الســكان 

ّ
فيهــا براحــة واطمئنان«. ويؤّكد أن

الذاتية أعادت الحياة إلى هذه املناطق.
ويتابــع مغلــس: »بعدما كانت هذه املبادرات فردية 
 مواطــن يضــيء أمــام منزلــه، تطــّور 

ّ
فــي البدايــة وكل

األمــر ليصبــح نشــاطا أكثــر تنضيمــا. وقــد نجحــت 
هــذه املبــادرات إلــى حــّد كبيــر فــي تخفيــف املشــاكل 
الدائــم  االنقطــاع  عــن  الناتجــة  املعّوقــات  ــي 

ّ
وتخط

للتيار الكهربائي العمومي. وعادت الحياة الليلية 
الرمضانية إلى األســواق والشــوارع الرئيســية كما 
ألفناها وعرفناها منذ عقود بعد أشهر طويلة من 

الظالم«.
والطاقــة  الكهربــاء  وزارة   

ّ
أن إلــى  اإلشــارة  تجــدر 

إنــارة  أعمــدة  بتركيــب  وعــدت  قــد  كانــت  اليمنيــة 
العاصمــة  شــوارع  فــي  الشمســية  بالطاقــة  تعمــل 
لــم تتمكــن إال مــن تركيــب ثمانيــة  هــا 

ّ
صنعــاء، لكن

أعمــدة فــي أحــد شــوارع صنعــاء القديمــة، نتيجــة 
نقــص كبيــر فــي التمويل. وبحســب تصريح ســابق 
الفنيــة  للشــؤون  والطاقــة  الكهربــاء  وزارة  لوكيــل 
الكريــم  عبــد  حــارث  املهنــدس  املتجــددة،  والطاقــة 
الــوزارة خطــة متكاملــة إلنــارة  لــدى   

ّ
فــإن العمــري، 

وشــوارعها  وســاحاتها  العاصمــة  أمانــة  مياديــن 
مــن  فيهــا،  الحكوميــة  واملرافــق  واملبانــي  الرئيســة 
الكلــي  االنقطــاع   

ّ
ظــل فــي  الشمســية  الطاقــة  خــالل 

للتيــار الكهربائــي. وقــد لفــت العمــري في تصريحه 
املرافــق  فــي  الشمســية  الطاقــة  »اســتخدام   

ّ
أن إلــى 

فــي التخفيــف  الحكوميــة أحــد العوامــل املســاهمة 
مــن الخســائر والتكاليــف التي تتحملهــا الدولة في 
حــال توليــد التيــار الكهربائي باســتخدام املحطات 
 الكهربائيــة العاديــة والتي تعمل بالديزل واملازوت 

والغاز الطبيعي«.

عاقل السوق، إلى توفير أعمدة إنارة خاصة ومولد 
كهربائــي كمســاهمة منــه إلضــاءة املواقــع التــي لــم 
 »ليالــي رمضان بدأت 

ّ
يصــل إليهــا النــور. ويخبر أن

 
ّ

كئيبة هذا العام، إذ ال زبائن وال ازدحام كما في كل
 محال تجارية عديدة أغلقت أبوابها 

ّ
عــام. كذلــك فإن

البســطات  وأصحــاب  املتجّولــون  الباعــة  وتــرك 
 األمر تحّســن في األيام األخيرة وعادت 

ّ
الســوق. لكن

الحركة إلى السوق«.
في السياق ذاته، يبادر مواطنون كثر في محافظات 
تركيــب مصابيــح  إلــى  املختلفــة  اليمــن ومناطقهــا 
كهربائيــة أمــام منازلهــم إلضــاءة الشــوارع بعدمــا 
تحّولــت إلــى ممرات موحشــة خاليــة من الناس على 
خلفّيــة الظــالم الدامــس. يخبر محمــد عبدالله، وهو 
اشــترى  ــه 

ّ
أن )شــمال(،  املحويــت  مدينــة  ســكان  مــن 

قبــل أشــهر ألــواح طاقــة شمســية لتوليــد الكهربــاء، 
وحرص أن يضع إنارة أمام منزله لتضيء الشــارع. 
وهذا ما يقوم به كثيرون من سكان املدينة، بحسب 
»أهتــّم  الجديــد«:  »العربــي  لـــ  يضيــف  يشــير.  مــا 
نــي أرى ذلــك بمثابــة 

ّ
باإلضــاءة الخارجيــة أيضــا ألن

صدقــة جاريــة. فاملــارة ينتفعون مــن وجودها كثيرًا 
 هذه اإلنارة 

ّ
وهذا يشعرني بالسعادة«. ويوضح أن

تفيد النســاء واألطفال، ليكون تنقلهم من مكان إلى 
 »أطفال الحّي باتــوا يلعبون 

ّ
آخــر آمنــا، الفتــا إلــى أن

ر الضوء«.
ّ
في ليالي رمضان بالقرب من منزلي لتوف

مــن جهتــه، يصــف الناشــط االجتماعــي عبــد الحكيــم 
مغلــس هــذه املبــادرات بـــ »العظيمــة«، بعدمــا كانــت 
الحــرب قــد قضــت علــى التيــار الكهربائــي تمامــا فــي 
هِدفت 

ُ
املدن اليمنية بما فيها تعز )جنوب( التي است

»العربــي  لـــ  يقــول  فيهــا.  الكهربــاء  توليــد  محطــات 
وكان  مســتمّرة،  عتمــة  عاشــت  »املــدن   

ّ
إن الجديــد« 

ــة، األمــر 
ّ
الظــالم وحــده املســيطر علــى الشــوارع واألزق

د القلق في نفوس الناس وحّد من تنقالتهم. 
ّ
الذي ول

مجتمع
نصحت وزارة خارجية اإلمارات العربية املتحدة مواطنيها بعدم ارتداء الزي التقليدي »الكندورة« 
لدى ســفرهم إلى الغرب. ووجهت الوزارة النداء بعد اعتقال رجل األعمال اإلماراتي أحمد املنهالي 
 عناصر الشــرطة طرحوه أرضا 

ّ
)41 عامــا( فــي الواليــات املتحــدة علــى خلفيــة زيــه. وقــال املنهالي إن

 عاملة استقبال في فندق في كليفالند أبلغت عنه 
ّ
وأصابوه بجروح قبل أن يغمى عليه. وأضاف أن

ــه جهــادي فــي تنظيــم »داعــش« بســبب زيه. فاعتقلته الشــرطة قبل أن تكتشــف أن ال عالقة له 
ّ
علــى أن

)فرانس برس( باملجموعات الجهادية. 

انخفضــت أعــداد األطفــال واليافعــن املهاجريــن إلــى الســويد مــن دون ذويهــم، مقارنــة بالخريــف 
املاضــي. وأغلقــت مدينتــا ماملــو وتريليبــوري املســاكن املؤقتــة املخصصــة لهــذه الفئــة، مــا أدى إلــى 
إنهــاء عمــل 1250 موظفــا فيهــا. وكانــت ماملــو قــد اســتقبلت مئــات املهاجريــن اليافعــن، وأنشــأت 
بلديتهــا مســاكن مؤقتــة ووظفــت الكثيــر مــن العمــال. وفــي هــذا اإلطــار، قــال رئيــس قســم اســتقبال 
الالجئــن اليافعــن فــي البلديــة، تاريــك بــوري: »جهزنــا أنفســنا فــي ديســمبر/كانون األول املاضــي 
)راديو السويد( الستقبال 2500 شخص، واآلن لدينا 15 فقط«. 

انخفاض عدد المهاجرين األطفال إلى السويداإلمارات تنصح مواطنيها بعدم ارتداء زيهم في الغرب

راولبندي ــ صبغة اهلل صابر

الحكومــة  صــرف  مــن  الرغــم  علــى 
مئــات  علــى  طائلــة  أمــوااًل  الباكســتانية 
 

ّ
كل فــي  تنشــر  التــي  الرمضانيــة  األســواق 
 باكســتانين كثيريــن 

ّ
أنحــاء البــالد، إال أن

لــم  الخاصــة  األســواق  تلــك   
ّ
بــأن يــرون 

تحّســن حالــة املعوزيــن والفقــراء ولــم تــؤّد 
الــدور املطلــوب. أّمــا الســبب فيعيدونــه إلــى 
الفساد املالي املستشري في جميع مناحي 
الدوائر الحكومية، ال سّيما الرشاوى التي 
تدفع عند ترتيب تلك األســواق وتنظيمها، 

األســعار  خضــوع  عــدم  إلــى  باإلضافــة 
للرقابــة ومــا تقّدمــه تلــك األســواق من ســلع 

غير معيارية.
فيــروز  وســيم  االجتماعــي  الناشــط  يقــول 
مــن ســكان منطقــة ســيدان شــاه فــي إقليــم 
 »األســواق الرمضانيــة ليســت 

ّ
البنجــاب، إن

إال مســرحية يهــدف املســؤولون مــن خاللها 
إلى الحصول على األموال والرشاوى، فيما 
ال يستفيد منها املواطن«. ويرى ضرورة أن 
تعيد الحكومة النظر في فكرة هذه األسواق 
فــي العــام املقبــل، وتضــع آليــة تقضــي علــى 
الفســاد وتســتبدلها بخطط أخرى ملساعدة 

 
ّ
أن إلــى  يشــير  كذلــك  البــالد«.  هــذه  فقــراء 
»الســلع املتوفــرة فــي األســواق الرمضانيــة 

بمعظمها غير صالحة لالستخدام«.
مواطنــون كثيــرون يؤيــدون فيــروز، ومنهم 
فــي  راولبنــدي  مدينــة  مــن  قــادري  أشــرف 
اإلقليــم نفســه. يقــول: »نقصد هذه األســواق 
الرمضانيــة  األغــراض  منهــا  لنشــتري 
تأتــي  حــن  فــي  لكــن،  مناســبة.  بأســعار 
بــأس  ال  جّيــدة  والفواكــه  كالخضــار  ســلع 
ليســت  كثيــرة  أخــرى   

ّ
أن لنــا  يتبــّن  بهــا، 

معياريــة. علــى ســبيل املثــال الســكر وأنــواع 
قــادري:  ويســأل  وغيرهــا«.  الصابــون  مــن 

»بــداًل مــن أن ترّكــز الحكومــة علــى األســواق 
 والفســاد، ملــاذا ال 

ّ
الخاصــة املعّرضــة للغــش

تعمل على رقابة األسواق العامة ومساندة 
املواطنــون  وكان  مــن خاللهــا؟«.  املواطنــن 
فــي مدينــة كهوتــه القريبة مــن راولبندي قد 
نظموا خالل شهر رمضان الجاري، إضرابا 
داخــل الســوق الرمضانــي وأرغمــوا اإلدارة 
املعنّية على إغالقه. أتى ذلك احتجاجا على 
الصالحــة  غيــر  والســلع  املرتفعــة  األســعار 
ليســتعيد  عــاد  الســوق   

ّ
لكــن لالســتهالك. 

نشــاطه بعــد مفاوضــات، مــن دون تحقيــق 
رضــا  محســن  ويقــول  املطلــوب.  التغييــر 

 شــيء بقــي علــى حالــه ال 
ّ

 كل
ّ
مــن كهوتــه، إن

سيما األسعار وجودة السلع املتدنية. على 
 الفقراء يســتفيدون 

ّ
الرغــم مــن كل ذلــك، إال أن

مــن األســواق الرمضانيــة، إذ يجــدون فيهــا 
 وغيرها 

ّ
الخضــار والفواكــه والعــدس واألرز

رديئــة.  كانــت  وإن  متناولهــم،  فــي  بأســعار 
تقصــد  أرملــة  وهــي  راحيلــه  إلــى  بالنســبة 
ســوق تشــور تشــوك فــي مدينــة راولبنــدي، 
 »األمــر مــرٍض«. وتعّبــر عن ســعادتها إذ 

ّ
فــإن

تشتري السلع الرمضانية بأسعار مناسبة. 
 جودة تلك الســلع ليســت جيدة، 

ّ
تعترف بأن

ها في متناول الفقراء«.
ّ
»لكن

باكستانيون يحتّجون على األسواق الرمضانية الخاصة

يوسف حاج علي

أذكر جّدي الراحل أبو عبد الله جيدًا 
في ثالثة أمور ال رابع لها. األول أنه كان 

آخر الرجال الذين أعرفهم ممن يضعون 
الطربوش األحمر على رؤوسهم. كان 

قه 
ّ
الطربوش أّول ما يخلعه عن رأسه ويعل

عندما يدخل إلى املنزل، وآخر ما يضعه 
عندما يخرج منه. 

األمر الثاني انضباطه الصارم في املواعيد، 
ال سيما األكل والنوم. فقد كان هذان 

املوعدان مقدسان بالنسبة إليه. 
أما األمر الثالث فهو أنه كان الشخص 

الوحيد من عالم الكبار الذي يشاركنا اللعب 
باملفرقعات النارية خالل عيدي الفطر 

واألضحى. وكان ذلك يحدث بعد أن نشاهد 
فيلم »الرسالة« الشهير للمخرج مصطفى 
العقاد على الفيديو، وبعد أن نحصل على 

»العيدية« ونغزو طنجرة األرز باللحم 
والدجاج العمالقة التي تكون جدتي الراحلة 

أم عبد الله قد أعّدتها. 
كان جّدي أبو عبد الله، في مثل هذه األيام 

من العيد، هو من يشتري ويحمل كيس 
املفرقعات ويطلب منا، نحن الصغار في 

العائلة، أن نتبعه إلى الشرفة. يقف ليتناول 
أحد األسهم النارية من الكيس، يمسكه 
بيده، ثم يشعل الفتيل بالقداحة قبل أن 

يعلو صوت الصفير إيذانا بانطالق السهم 
الناري من يده نحو الفضاء، حيث ينفجر 
بعد أن ينتهي املدى املخّصص له للطيران. 
كان ذلك يحدث على وقع صورتني: صورة 

ب جّدي بقساوة. 
ّ
جدتي أم عبد الله تؤن

وجدتي التي كانت ذات شخصية قوية لم 
يرقها يوما هذا النوع من األلعاب، السيما 
مع األطفال. وكانت تلعن املفرقعات، مثلما 

تلعن القذائف في الحرب، وكانت تقذف 
الذين يلعبون بها بأشنع عبارات الذم. ولم 

يكن جّدي نفسه ينجو من لسانها. 
أما الصورة الثانية فهي صورتنا أنا 

وإخوتي وأبناء أخوالي وخاالتي نضع 
سباباتنا في آذاننا، مختبئني خلف جّدي 
ا نظن دائما أنه 

ّ
من السهم الناري الذي كن

سينفجر في وجوهنا، ال في الفضاء. 
صحيح أننا كنا ننبهر وقتها بما كنا 

ها شجاعة جّدي بإمساك السهم بيده، 
ّ
نظن

غير أننا لم نحاول تقليده مرة. وربما كان 
من حظنا الجّيد أننا لم نملك هذه الجرأة ولم 

تكن يوما مثار اهتمام لنا. 
في سن املراهقة أقنعني رفيق دراسة من 
املدرسة بمشاركته في أّول »بسطة« بيع 
للمفرقعات. كانت هذه البسطة أّول عمل 

تجاري أقوم به. ومع أنها كانت تجارة 
مربحة، غير أنني لم أكّرر التجربة. فقد ثبت 
لي في الثالثة عشرة أنني ال يمكن أن أكون 

تاجرًا لم يعد يحب بضاعته.
في اليومني املاضيني صدرت نتائج 

البكالوريا في البلد. اشتعلت الدنيا مجددًا، 
وكما صارت العادة، باملفرقعات القوية 
والرصاص. احتفاليتنا السيئة واملؤذية 

التي تسّببت في وفاة طفل بحسب ما ترّدد 
ر لدى 

ّ
وبمراكمة مشاعر الخوف والتوت

كثيرين.
رحم الله جدتي.

مفرقعات

مزاج
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هما أيضًا يساهمان في نبذ العتمة )العربي الجديد(



روحانيّة عارمة، خالل  يرغب في عيش لحظات  اإلسكندريّة، من  في 
المساجد.  ميدان  إلى  التوّجه  سوى  عليه  ما  الفضيل،  رمضان  شهر 

هناك، تجربة وأجواء لن يعرفها في أّي مكان آخر

أبو عالء الذي ورث المصلحة عن والده

حلويات رمضان بنكهة الروح... والسمن

1819
مجتمع

اإلسكندرية ــ محمد محسن

مــكــانــة خــاصــة، تــلــك الــتــي تحتلها 
ــد فـــي  ــ ــاجــ ــ ــســ ــ ــة مـــــــيـــــــدان املــ ــقــ ــطــ ــنــ مــ
املصريني،  قلوب  في  اإلسكندرية، 
كثيرون  رمضان. ويحرص  في شهر  السيما 
عــلــى اســتــشــعــار روحـــانـــيـــات الــشــهــر الــكــريــم 
فـــي مــســاجــدهــا الــعــريــقــة والـــتـــاريـــخـــيـــة الــتــي 
األجــواء  تستقيم  واسعة. وال  اكتسبت شهرة 
الرمضانية في املدينة الساحلية من دون أداء 
صالة التراويح واالعتكاف في العشر األواخر 
في امليدان الذي يضّم ثالثة من أعرق وأشهر 
ــو الــعــبــاس  مــســاجــد املــديــنــة، وهـــي مــســجــد أبـ
البوصيري ومسجد  اإلمـــام  املــرســي ومسجد 
 كــلــهــا عــلــى البحر 

ّ
يــاقــوت الــعــرش الــتــي تــطــل

األبيض املتوسط.
يــتــوافــد املــؤمــنــون عــلــى املــيــدان الـــذي يــقــع في 
حــــّي بـــحـــري، ســــواء مـــن أبـــنـــاء املــديــنــة أو من 
 حـــــدب وصـــــوب، 

ّ
املـــصـــطـــافـــني اآلتــــــني مــــن كـــــل

اإليمانية وعبق  األجــواء  لالستمتاع بحالوة 
ـــر فـــي أّي مـــكـــان آخــر 

ّ
املــــاضــــي، الـــتـــي ال تـــتـــوف

فــي اإلســكــنــدريــة. ثــّمــة رونــــق مــتــمــّيــز لــلــمــآذن 
الشامخة وطرز املساجد املعمارية.

الــصــالة فحسب.  هــنــا، ال يقتصر األمــــر عــلــى 
فامليدان يشهد إقبال مريدي املوالد واألولياء 
 فــي املساجد 

ّ
الــصــوفــيــة، إذ إن الــطــريــقــة  عــلــى 

ثابتة  مواعيد  في  يزورونها  أضرحة  الثالثة 
وفقًا للتقويم الهجري على مدار العام، وذلك 

ملمارسة الطقوس التي اعتادوها.
أحــمــد ســـعـــدون مـــن هــــؤالء الـــذيـــن يــحــرصــون 

وكــيــل املشيخة الــعــامــة لــلــطــرق الــصــوفــيــة في 
االهتمام  قاسم، »بضرورة  اإلسكندرية جابر 
أشهر  من  عّد 

ُ
ت التي  املساجد  ميدان  بمنطقة 

معالم اإلسكندرية الدينية، إذ تضّم ثالثة من 
 امليدان 

ّ
أعرق مساجد املدينة«. ويشير إلى أن

عرف مراحل بناء وتجديد وتطوير مختلفة، 
ــــذي أمــر  ــؤاد، الـ ــ ــد، املـــلـــك فــ ــان آخـــرهـــا عــلــى يــ كــ

بإنشاء ميدان فسيح يضّم املساجد الثالثة.
 »مسجد أبو العباس املرسي 

ّ
ويوضح قاسم أن

ّيد في عام 706 هجري، على يد الشيخ زين 
ُ

ش
الــديــن بــن الــقــبــطــان كــبــيــر تــّجــار اإلســكــنــدريــة 
فــي ذلـــك الـــوقـــت. وقـــد بــنــاه ووضـــع تصميمه 
وزخـــرفـــتـــه عـــلـــى الـــشـــكـــل الـــحـــالـــي، املــهــنــدس 
اإليطالي، ماريو روسي، وهو معماري شهير 
»إلــى يمينه،  املساجد«. يضيف:  شغف ببناء 
ــد مــســجــدا اإلمــــــام الـــبـــوصـــيـــري ومــســجــد  ــّيـ ـ

ُ
ش

ياقوت العرش«.
ــيـــل وزارة األوقــــــــاف فــي  ــك، يــشــيــر وكـ ــ ــــى ذلــ إلـ
 
ّ
اإلســــكــــنــــدريــــة، عـــبـــدالـــنـــاصـــر نـــســـيـــم، إلـــــى أن
ر من 

ّ
ــكــــاوى عـــــّدة تــلــقــتــهــا املـــديـــريـــة تـــحـــذ »شــ

األزمات التي تحيط بمنطقة ميدان املساجد، 
األمـــر الـــذي نقلته املــديــريــة إلـــى الـــــوزارة. وقــد 
شــّكــلــت لجنة بــدورهــا ملناقشة األمـــر ووضــع 
مجموعة من اإلجراءات إلنقاذ التراث املعماري 
ــي لـــلـــمـــســـاجـــد الـــــثـــــالثـــــة«. يــضــيــف:  ــ ــالمــ ــ اإلســ
اإلسكندرية بضّم  اآلثــار في  »طالبت مديرية 
د اآلثار اإلسالمية، للحفاظ 

ّ
املساجد إلى مجل

عــام مّرت  أكثر من مائة   
ّ
أن عليها، خصوصًا 

عليها، وهو الشرط الذي يحّدد أحقّية الضم 
 األمر لم ُيحسم بعد«.

ّ
من عدمه. لكن

السمنة فقط... التي 
تلعب الدور كلّه وتميز 

طعمًا عن طعم

مسجد المرسي 
أبو العباس من أشهر 

معالم اإلسكندرية 
الدينية، يتميّز بالسكينة

املساجد طيلة شهر  ميدان  إلــى  التوّجه  على 
رمضان، »على الرغم من املشوار الذي أقطعه 
من مكان سكني في غرب املدينة، ألداء صالة 
العشاء وبعدها التراويح في مسجد املرسي 
ــر مـــعـــالـــم مــحــافــظــة  ــهـ ــد أشـ ــ ــو الـــعـــبـــاس، أحـ ــ أبـ
ــا فـــيـــه مــــن ســكــيــنــة  اإلســـكـــنـــدريـــة الـــديـــنـــيـــة، ملــ
املتميزة  إمامه  قــراءة  إلى  وخشوع باإلضافة 

والخاشعة«.
 »القرب من شاطئ 

ّ
أّما أحمد فتحي، فيرى أن

ــقـــس املـــنـــعـــش صـــيـــفـــًا، يــجــعــالن  الـــبـــحـــر والـــطـ
لــلــصــالة فـــي مـــيـــدان املــســاجــد نــكــهــة خــاصــة، 
تشعرك بروحانيات الشهر الكريم، ال تجدها 
 
ّ
فــي أي مكان آخــر بــاإلســكــنــدريــة«. يضيف أن
»هذا املسجد األثري يضفي مع زخارفه روحًا 
خـــاصـــة وخــشــوعــًا كــبــيــرًا، إلــــى جـــانـــب جــمــال 
نـــني وقــارئــي 

ّ
ــــوات املـــؤذ ــــالوة أصـ مــعــمــاره وحـ

ره ملرتاديه 
ّ
القرآن الكريم، باإلضافة إلى ما يوف

ــه 
ّ
مــن أجــــواء إيــمــانــيــة«. ويــشــيــر فتحي إلـــى أن

فــي مسجد  مماثلة  »بــأحــاســيــس  يشعر  كـــان 
القائد إبراهيم في منطقة محطة الرمل وسط 
 الــتــضــيــيــق األمـــنـــي عــلــى املــكــان 

ّ
املـــديـــنـــة. لــكــن

السلطات تحسبًا  التي تفرضها  واإلجـــراءات 
ألّي تظاهرات مؤيدة للرئيس املعزول، محمد 
مرسي، في ساحته، حّولته إلى مكان مقفر ال 
عــّدهــم على  فيه ســوى مؤمنني يمكن  ي 

ّ
يصل

 فرض«.
ّ

ني في كل
َ
أصابع اليَدين االثنت

من جهتها، ترتاد أم عمر الخمسينية، مسجد 
ســيــدي يــاقــوت الــعــرش. تــقــول: »تـــعـــّودت منذ 
الــصــالة  املــســجــد وأداء  ارتــيــاد  عــلــى  طفولتي 
وتــالوة القرآن والتصّدق فيه، مذ كــان والــدي 

 يــــوم جــمــعــة. 
ّ

يــصــطــحــبــنــي وإخــــوتــــي فـــي كــــل
والــيــوم، أجــدنــي أكـــّرر األمـــر نفسه مــع بناتي. 
وهـــــذا مـــن أكـــثـــر املـــســـاجـــد الـــتـــي أشـــعـــر فيها 
 
ّ
ــم«. تــضــيــف أن ــريــ ــكــ بـــروحـــانـــيـــات الـــشـــهـــر الــ
»حالوة األجواء اإليمانية في ميدان املساجد 
ال يشعر بها إال من اعتاد عليها«، لكنها تبدي 
انزعاجًا كبيرًا من »تحّول ميدان املساجد إلى 
املتسولني  مــن  كبيرة  مجموعة  تــضــّم  ســاحــة 
بــاإلضــافــة إلــى عاطلني مــن العمل وخــارجــني 

على القانون تؤويهم بعض املقاهي«.
محروس محمود من مرتادي ميدان املساجد 
العباس املرسي   »مسجد أبي 

ّ
إن أيضًا. يقول 

أبــرز املظاهر اإلسالمية  السنني  مــّر   على 
ّ

ظــل
فــي اإلســكــنــدريــة. كـــان يــقــصــده األهـــالـــي ألداء 
وليالي  الجمعة  أيـــام  فــي  الــصــالة، خصوصًا 
رمـــضـــان، فــيــمــا تــتــبــارك الــعــجــائــز بالجلوس 
فــي حضرته حتى ولــو كــان ذلــك فــي ساحته 
الخارجية. وكثيرة هي األجيال التي اعتادت 
الــلــعــب فـــي تــلــك الـــســـاحـــة الـــتـــي كـــانـــت أشــهــر 
تتحّول  أن  قبل  اإلسكندرية  ساحات مساجد 
إلى مجّمع للمقاهي«. في هذا السياق، يطالب 

يشتهر كثير من محالت 
الحلويات في بيروت 

وضواحيها. لكّن بعض 
المحالت الصغيرة التي ال 

يعلو صيتها كثيرًا 
تحافظ على نمط 

محدد من الزبائن. ليسوا 
زبائن أوفياء فقط، بل 

»أصحاب ذوق«

بيروت ــ عصام سحمراني

يفكر علي وهو يحمل الكيس الورقي الذي ال 
تجد عليه أّي اسم أو رسم أو عالمة تجارية، 
كـــيـــف ســـتـــتـــســـاءل والــــدتــــه عــــن مـــصـــدر هـــذه 
التي يأتي بها. فالحاّجة اعتادت  الحلويات 
انة 

ّ
الشراء من محالت تشتهر بأسمائها الرن

إن فـــي الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة بـــيـــروت أو في 
 علي 

ّ
ضاحيتها الجنوبية حيث تسكن. لكن

 عليها أن تــذوق قبل أن 
ّ
 مرة أن

ّ
يؤكد لها كل

لصالحه.  النتيجة  تــكــون  مــا  ودائــمــًا  تحكم. 
يــشــيــر الـــشـــاب الــثــالثــيــنــي وهـــو يــأخــذ كيس 
»عــالء   

ّ
مــحــل مــن  املقلية  بالقشطة  الــقــطــايــف 

الدين« للحلويات الواقع في أحد أزقة حارة 
 هناك سّرًا ما في 

ّ
حريك في الضاحية، إلى أن

طعم هذه الحلويات يجعلها شهية إلى هذا 
الحّد، خصوصًا في أيام رمضان.

ــو عــــــالء، مـــالـــك املــحــل  ــ ال يــطــلــعــنــا الــــحــــاج أبـ
يتركنا ويترك  الصغير، مباشرة على ســّره. 
غيرنا يشتهون الطعم، بعد تنشقهم الرائحة 
والجبنة  والــســّكــر  والحليب  للسمن  املكثفة 

وعجني الكنافة والدقيق األبيض واألصفر.
ــًا مـــن الــحــلــويــات.  ــوامــ ال يـــكـــّوم أبــــو عــــالء أكــ
عمله يومي في صنع األصناف وفي بيعها: 
»بّيوت يومي« كما يقول. ففي نهاية النهار، 
وقـــبـــل اإلفــــطــــار بــقــلــيــل، ال يــبــقــى شــــيء على 

رفوفه وصوانيه.
ــــورة لـــوالـــده الــحــاج  تــلــك الـــرفـــوف تــحــمــل صـ
عالء الدين الكبير مع صدر مشّبك مليء في 
 نفسه بالذات. مات الحاج بعد رمضان 

ّ
املحل

والـــده فتح   
ّ
أن قليلة. يحكي  املــاضــي بأشهر 

محله هذا بالضبط عام 1967 كمطعم يبيع 
أصــنــاف الــفــول والــحــمــص والــفــالفــل، وكــذلــك 

 شيء أمام الجميع 
ّ

هم يعّدون كل
ّ
خصوصًا أن

إلى  املكشوف«، باإلضافة  بالذات »على  هنا 
النفس الطيب والطعم الشهي.

أمــــا األصـــنـــاف الــتــي يــتــحــدث عــنــهــا الــزبــون 
العتيق، فتصل إلى 45 صنفًا أحيانًا بحسب 
ــــالء. يــضــعــهــا فـــي عــــدة خـــانـــات، منها  أبــــو عـ
ج، 

ّ
املــقــالــي، وتـــتـــوزع عــلــى: الــقــطــايــف، والـــكـــال

والـــعـــّوامـــات، واملــعــكــرون، واملــشــّبــك بــأنــواعــه 

الـــثـــالثـــة الـــبـــيـــروتـــي والــحــلــبــي والــنــبــطــانــي. 
وهــنــاك املــــّدات، وفــيــهــا: املـــّد بقشطة، وجــوز، 
ــه تــوقــف عن 

ّ
ــّمـــورة، وصـــفـــوف. لــكــن وتــمــر، ونـ

صنع املّد بالفستق الحلبي هذا العام بسبب 
ــك، هـــنـــاك الــعــثــمــلــيــة والــقــطــايــف  ــذلـ ــه. كـ غـــالئـ
ــيــــرة تـــبـــاع إّمـــا  الــنــيــئــة والــشــعــيــبــيــات. واألخــ
بقشطتها املقلية )فم السمكة(، أو بقشطتها 
الــشــام(. وفــي العيد هناك دائمًا  النيئة )ورد 
»شعبية دائمًا،  الكنافة بالجنب. أما أسعاره فـ
 
ّ
ال يمكننا أن نرفع السعر أكثر«. ومن ذلك أن

ينة )12 حبة( القطايف التي تباع بـ18 ألف 
ّ
دز

ليرة لبنانية )12 دوالرًا أميركيًا( في املحالت 
 »عـــالء الــديــن« بـــ10 

ّ
الــكــبــيــرة، تــبــاع فــي مــحــل

آالف ليرة )6.67 دوالرات(.
، وقـــبـــل نــحــو ســـاعـــة مـــن اإلفـــطـــار، 

ّ
فـــي املـــحـــل

يــجــتــهــد أبــــو عــــالء ومـــعـــه شــقــيــقــه وحــدهــمــا 
الشهية  الحلويات  تلك  املعكرون،  إعــداد  في 

الــتــي تصنع مــن الــدقــيــق األبــيــض واألصــفــر 
)طــحــني فــرخــة( والــخــمــيــرة والــزيــت النباتي 
واملاء. ثم تقلى وتغمر بالقطر. لهذا الصنف 
بالذات ميزته الظاهرة لديه، فالحبة الواحدة 
صغيرة جدًا »ما يجعلها تشبع بالقطر من 
الداخل ال كحال الحبة الكبيرة التي ال يصل 
القطر إلى عمقها«. هو يعتمد هذه الطريقة 
مع  40 حبة،  منها  الــواحــد  الكيلو  يعّد  التي 
ما في ذلك من تعب إضافي، بعكس الطريقة 
األخــرى التي يعّد الكيلو الواحد منها نحو 

20 حّبة فقط.
يستعيد أبـــو عـــالء بــالــرغــم مــن انــشــغــالــه في 
بيع الزبائن بعض الذكريات، وال يتوانى عن 
الذين  املعروفني  مني 

ّ
املعل  بعض 

ّ
أن التباهي 

موا منه، باتوا يعملون 
ّ
 وتعل

ّ
مّروا في املحل

في أشهر محالت الحلويات ال في لبنان فقط 
بل في الخارج أيضًا. كما يتباهى من ناحية 
 مـــحـــالت كـــبـــيـــرة جــــــدًا، وصــاحــبــة 

ّ
أخــــــرى أن

أشــهــر األســــمــــاء، كــانــت تــشــتــري املــقــالــي من 
والده يوميًا. ال يذيع سّرًا كما يقول إذ يؤكد 
مــن بيعها  الــرغــم  الكبيرة على  »املــحــالت   

ّ
أن

من  أصغر  مع محالت  تتعاقد  ها 
ّ
فإن املقالي 

أجل تزويدها بها«.
ــــط الـــجـــو الــــحــــار، خـــصـــوصـــًا مــــع املــقــلــى  وسـ
أبــدًا من  الــذي ال يفرغ  املغلي  امللتهب بزيته 
الــقــطــائــف إســقــاطــًا وجــمــعــًا، يــأمــل أبـــو عــالء 
كبير   

ّ
إلــى محل ما  يومًا  املصلحة  أن يوّسع 

 أسماء املحالت 
ّ
جدًا. وعلى الرغم من قوله إن

ــه يثق في 
ّ
الــنــاس عـــادة، فــإن الشهيرة تجذب 

ــد انـــطـــالقـــًا من  ــه، ويـــؤكـ ــيـ ــأتـــون إلـ ذوق مـــن يـ
ــه قــادر على منافسة أشهر محالت 

ّ
ذوقهم أن

املنطقة.
تبقى تلك النكهة املميزة في رائحة الحلويات 
الــديــن« وطعمها. ال يتركنا  فــي محل »عـــالء 
الحاج أبو عالء نغادر قبل أن يخبرنا عنها. 
ها أيضًا 

ّ
ها من »روح« والــده، لكن

ّ
أن صحيح 

ــّر يــتــعــلــق بـــاملـــواد املــســتــخــدمــة: »الــســمــنــة  ســ
ه وتميز 

ّ
كل الـــدور  تلعب  التي  السمنة  فــقــط.. 

إاّل هذا  طعمًا عــن طــعــم.. ونــحــن ال نستعمل 
نــوع مــن السمن  إلــى  فــي حلوياتنا...« يشير 

البقري املعروف بجودته وثمنه املرتفع.

الــحــلــويــات خــصــوصــًا فـــي مـــواســـم رمــضــان 
ــم املــصــلــحــة قبل 

ّ
ــد تــعــل ــوالـ  الـ

ّ
ــاد. لــكــن ــيــ واألعــ

ذلك بكثير، منذ عام 1950، لدى خاله من آل 
 للحلويات في 

ً
الــذي كان يملك محال عساف 

الغبيري القريبة.
تلك الوفاة لم تمنع أبناءه الذين عملوا معه 
جــمــيــعــًا فـــي املــهــنــة مــنــذ صـــغـــرهـــم، مـــن فتح 
املحل مجددًا، خصوصًا أبو عالء، مع ما في 
ذلك من حفاظ على إرث املرحوم ومباركة من 
تدفق  اســتــمــرار  يفسر  مــا  للحلويات،  روحـــه 
كبيرًا   

ً
رجــال  

ّ
أن ولــو  عليه.  العتيقني  الزبائن 

 يــؤكــد وهـــو يــشــتــري الــقــطــايــف، أن 
ّ
فــي الــســن

»ال أحد يشتري على سبيل املحبة«، بالرغم 
مــن حــّبــه لــلــحــاج الـــراحـــل الــــذي كـــان يــقــدم له 
النصائح عن »األطيب« بني أصنافه. وعوضًا 
 

ّ
 الــعــامــلــني فــي املــحــل

ّ
عــن ذلــــك، يــشــيــر إلـــى أن

يعتمدون النظافة والطهارة أساسًا لعملهم، 

روحانيات على شاطئ 
اإلسكندرية

»بارتشيس« 
في ليالي طنجة

تبنّي اللعبة جاء نتيجة 
تأثير الثقافة اإلسبانية 

على شمال المغرب

طنجة ــ وصال الشيخ

يصّر أهالي طنجة على التمّسك بطقوسهم 
ــــوم مــــن الــشــهــر  ــر يـ ــ ــّيـــة، حـــتـــى آخـ الـــرمـــضـــانـ
الــفــضــيــل. بــعــد اإلفــطــار وانــتــهــاء الــتــراويــح، 
ـــؤالء بــأصــحــابــهــم وعــائــالتــهــم  يــســتــأنــس هـ
أو  البحر  على شاطئ  للتنزه  يخرجون  أو 
تــدخــني الــنــرجــيــلــة ولــعــب الــطــاولــة أو ورق 
ــيــــرة هي  الـــشـــّدة أو »الـــبـــارتـــشـــيـــس«. واألخــ
الــلــعــبــة الــســائــدة الــتــي تــســيــطــر عــلــى أيـــدي 
ــقـــول الـــشـــبـــاب والـــكـــهـــول والـــشـــيـــوخ في  وعـ
طنجة، فهم يمارسونها قبل اإلفطار لتمرير 
الـــســـاعـــات املــتــبــقــيــة أو بــعــد انــتــهــاء صــالة 

التراويح للتسلية والترفيه عن أنفسهم.
تــنــتــشــر لــعــبــة »بـــارتـــشـــيـــس« فــــي املــقــاهــي 
نــادرًا ما  القديمة، لكن  الشعبية في املدينة 
نجدها في املقاهي أو املطاعم الحديثة. ثّمة 
التي  الحديثة«  فروقات كبيرة بني »طنجة 
تفقد شيئًا فشيئًا من أصالتها وتقاليدها، 
يرتديها  تقليدية  ــاء  أزيــ بــعــض  بــاســتــثــنــاء 
ــن مـــقـــاهـــي الـــشـــيـــشـــة، وبــــــني املـــديـــنـــة  ــ ــائـ ــ زبـ
مــا زال كــهــولــهــا وشيوخها  الــتــي  الــقــديــمــة 
ـــنـــون الــكــيــف 

ّ
يــحــمــلــون »الـــســـبـــســـي« ويـــدخ

أو  أندلسي  بطرب  يستمتعون  بينما  فيه، 
يستمعون إلى معلق رياضي إسباني على 
أيديهم  فــي  يحملون  أو  »الليغا«  مباريات 

حجر »النرد« ويلعبون.
يــــشــــارك فــــي جــلــســة »الـــبـــارتـــشـــيـــس« عــــادة 
حـــوالـــى أربـــعـــة وثــمــانــيــة شــخــصــًا، بحسب 
ــــواح. فــالــطــاولــة لــهــا أربــعــة مــداخــل  عـــدد األلـ

 
ُّ
الحظ اللعبة  فــي  ويتحّكم  العــبــني،  ألربــعــة 
ــاوالت  ــ طــ  

ّ
أن ُيــــذكــــر  ثـــانـــيـــًا.  ــاء  ــ ــذكــ ــ والــ أواًل 

ــصــنــع مــحــلــيــًا وتـــســـاوي 
ُ
»الـــبـــارتـــشـــيـــس« ت

يــورهــات في  الــواحــدة منها تقريبًا خمسة 
الـــســـوق، وهـــي مـــن أفــضــل الـــتـــذكـــارات الــتــي 

يمكن لزائر طنجة أن يحملها معه.
 parchís( »الــــبــــارتــــشــــيــــس«  تــــاريــــخ  يــــعــــود 
 
ّ
باإلسبانية( إلى القرن الرابع عشر، وُيقال إن

 اللعبة األصلية 
ّ
أصولها هندية. وُيحكى أن

ــــاَرس داخــــــل بـــــالط اإلمــــبــــراطــــور  ــمـ ــ كـــانـــت تـ
املغولي جالل الدين أكبر في القرن الخامس 
عشر. وهو كان يترّبع على عرشه متوسطًا 
أّمــا  القصر،  هــي حديقة  لعب عمالقة  رقعة 
الــتــنــافــس فـــكـــان بـــني أجـــمـــل فــتــيــات الــهــنــد 
 على رقعة اللعب بداًل من 

َ
اللواتي يتحّركن

ساهمت  وقـــد  حــالــيــًا.  املستعملة  األقــــراص 
والهند في  أوروبــا  التجارية بني  العالقات 
خالل  من  وتطويرها  عامليًا  اللعبة  انتشار 
م بطولة 

ّ
صيغ مختلفة. ومنذ عام 1999 تنظ

إيلغرادو  بلدة  فــي  »البارتشيس«  لـــ  عاملية 
شعبّي  بطابع  اللعبة  وتتمّيز  اإلســبــانــيــة. 
في إسبانيا وشمال املغرب، بعدما حملها 

وصــول  املنطقة.  إلــى  اإلسباني  االستعمار 
باإلسبان  حكمًا  مرتبط  طنجة  إلــى  اللعبة 
اها 

ّ
املنطقة، وقــد تبن إلــى  أدخــلــوهــا  الــذيــن 

أهل تطوان نتيجة تأثير الثقافة اإلسبانية 
عـــلـــى مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة فــــي مـــنـــاطـــق شــمــال 
املــغــرب. فــي كــتــابــه »مــقــاالت ووثــائــق حــول 

تاريخ املغرب املعاصر«، يشير الباحث عبد 
العزيز التمسماني إلى تأثير بفعل موجات 
الهجرة اإلسبانية نحو املدينة أواخر القرن 

التاسع عشر.
في هذا السياق، يقول الباحث واملتخصص 
الريفي،  عبدالصادق  بن  تاريخ طنجة،  في 

 »أهــــل طــنــجــة يــلــعــبــون الــبــارتــشــيــس في 
ّ
إن

املقاهي كنوع من التحدي. وفي ذلك إدمان 
كبير، خصوصًا في املقاهي الشعبية. ربما 
ــن تــحــت الـــطـــاولـــة«. يــضــيــف لـ  يـــقـــامـــرون مـ
تتعّدد،  لعبها  »طــرق   

ّ
أن الجديد«  »العربي 

وثــّمــة اخــتــالف فــي طــريــقــة الــلــعــب بــني أهــل 
طنجة وأهل تطوان«.

من جهته، يشير عبدالسالم الوهابي وهو 
 »أّول مقهى شهد 

ّ
أن من أهالي طنجة، إلى 

لــعــبــة بــارتــشــيــس فـــي طــنــجــة كــــان يــســّمــى 
يل وكان ذلك ما بني عامّي 1955 و1957. 

ّ
اغز

إلــــى جـــانـــب األدراج األمــيــركــيــة  يــقــع  وهــــو 
ــان أهــل  الــقــريــبــة مـــن الـــســـوق الــداخــلــيــة، وكــ

تطوان يقصدونه«.
في عام 1960، كان انتشارها ال يزال محدودًا 
إلى أن عّممت ما بني عاَمي 1965 و1970 في 
مــقــاهــي املــديــنــة الــقــديــمــة الــتــي كــانــت أشبه 
ـــع وتـــرمـــم.  بــدكــاكــني صــغــيــرة قــبــل أن تـــوسَّ
وينقل أحــد أهالي املنطقة الــذي كــان يعمل 
الكبير  الجبل  إسبانّي في منطقة  بيت  في 
ــه رأى رقــعــة »الــبــارتــشــيــس«  ــ

ّ
فـــي طــنــجــة، أن

هـــنـــاك. كـــذلـــك رأى عـــّمـــااًل مـــن اإلســـبـــان في 
باحة  فــي  يجتمعون  اســتــراحــتــهــم،  أوقــــات 

السكن ويلعبونها.
للعبة »البارتشيس« مكانتها بني األهالي، 
على غــرار ألعاب أخــرى انتشرت في طنجة 
فــي ذلـــك الــحــني أيــضــًا، مــن قبيل الدومينو 
والداما وغيرهما. وإن كانت »البارتشيس« 
ــام  ــ ــــي أيـ مـــوســـمـــّيـــة وتـــــزدهـــــر خـــصـــوصـــًا فـ
رمــضــان ولــيــالــيــهــا، ال سيما بــعــد اإلفــطــار، 
 كــثــيــريــن من 

ّ
عــلــى طــــاوالت املــقــاهــي، إال أن

أهالي طنجة يتذّكرون دائمًا ضرب نردها. 
قــد يــمــارســهــا بعضهم فــي أّي يـــوم عـــادي، 
ــروح« تختلف فــي شهر رمــضــان.   »الــ

ّ
أن إال 

 األمــر ال يقتصر على 
ّ
تجدر اإلشــارة إلى أن

ر أهالي القرى أيضًا 
ّ
املدينة فحسب، بل تأث

بــــ »الـــبـــارتـــشـــيـــس«، ويـــؤكـــد بــعــضــهــم على 
القرية أجمل مما هي  فــي  لعبها  أجـــواء   

ّ
 أن

في املدينة.

في معظم أنحاء العالم، عندما يموت شخص 
ــا يـــحـــرص أهـــلـــه عــلــى تــكــريــمــه بـــالـــدفـــن أو  مـ
بالحرق وذر الرماد أو بغير ذلك من التقاليد 
الحياة  انتهاء  التأكيد على  إلى  التي تهدف 
واالحتفاظ بذكرى الراحل مع عائلته وأحبته 

في الوقت عينه.
ــذا الــســبــيــل، ونــظــرًا لجملة مــن األمــــور،  فــي هـ
امليت،  أغـــراض  مــن  التخلص  مــا يجري  غالبًا 
كــمــالبــســه ومــتــعــلــقــاتــه الــشــخــصــيــة وغــيــرهــا 
بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى. وقـــد يــكــون لــذلــك عــالقــة 
من  األحــيــاء حياتهم  استكمال  على  بــالــقــدرة 
دون أن يعلقوا في تلك اللحظة املأساوية التي 

ودعوا فيها شخصًا ذا مكانة مميزة لديهم.
ــــى إحـــــــدى طــــوائــــف الــعــاصــمــة  بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
كليًا،  مختلف  فاألمر  جاكرتا،  اإلندونيسية 

هم  الهندي.  باسكار«  »ديلي  موقع  بحسب 
ال يحتفظون فقط بأغراض امليت، بل بجثته 
بينهم. تؤمن الجماعة املعروفة باسم »تانا 
تـــوراجـــا« فــي جــنــوب ســـوالويـــزي، بالحياة 
ه 

ّ
بعد املوت إلى حّد إبقاء امليت بينهم وكأن

حــي طـــوال ســنــوات. هــم يمضون الــوقــت مع 
الجثث ويتعاملون معها من دون تغييرات 
كــثــيــرة عــّمــا ســبــق، وال ينتبهون حــتــى إلــى 
عدم تجاوب الجثة معهم، فاملعتقدات أقوى 
بــكــثــيــر وتــهــيــئ لــهــم الــكــثــيــر مـــن الــخــيــاالت 

املرتبطة بفقيدهم.
طــقــوس املـــوت غريبة لــديــهــم، فــبــداًل مــن دفن 
الــجــثــة يــلــبــســونــهــا أجـــمـــل مــالبــســهــا - الــتــي 
الطعام،  لها  - ويضعون   فترة 

ّ
يغّيرونها كل

ويسمحون حتى للسائحني بالتقاط الصور 

ــنـــزل وهــنــاك  ــى املـ مــعــهــا. يــــأخــــذون الــجــثــة إلــ
أحد  فــي  الجثة  يضعون  الــتــعــازي.  يتقبلون 
النوم  أو  الجلوس  املنزل في وضعية  أركــان 
ما   

ّ
وكــل والسجائر  الطعام  معها  ويضعون 

قد »تحتاجه«.
املـــحـــافـــظـــة  ــو  ــ هــ املــــطــــلــــوب   

ّ
أن ــا  ــ ــمـ ــ ــن، وبـ ــ ــكـ ــ لـ

ــول فــتــرة ممكنة،  عــلــى الــجــثــة مـــن الــتــلــف أطــ
خـــصـــوصـــًا مــــع عـــــدم وضـــعـــهـــا فــــي ثـــالجـــات 
 للسكان 

ّ
ضخمة كاملوجودة في املشارح، فإن

وذلــك  أيــضــًا،  بالتحنيط  الخاصة  تقاليدهم 
باستخدام مرّكب الفورمالديهايد واملاء.

كــثــيــرون هــم مــن يــعــتــقــدون بــهــذه الــعــادة في 
منها  يستفيدون  بــاتــوا  ــهــم 

ّ
أن حتى  املنطقة، 

بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة أيـــضـــًا ال تــتــعــلــق بــتــكــريــم 
املـــوتـــى وتــدلــيــلــهــم عــلــى هــــذا الـــنـــحـــو. فتلك 

ــة لـــلـــســـائـــحـــني الـــذيـــن  ــهــ ــاتــــت وجــ املـــنـــطـــقـــة بــ
غرائب  مــن  الــنــوع  هــذا  استكشاف  لون 

ّ
يفض

 جيدًا على أهالي 
ً
الشعوب. وهو ما يدّر دخال

املـــوتـــى. وبـــذلـــك، يــســاهــم املــيــت بــحــصــتــه من 
العمل أيــضــًا وتــأمــني الــدخــل، كما كــان وهو 

على قيد الحياة.
 
ّ
وبالرغم من مجيء الكثير من السائحني، فإن
التجربة  يبدون خوفهم من  ما  غالبًا  هــؤالء 
وتقززهم من مشاهدة املوتى »يعيشون« في 
مثل هذا الوضع بني األحياء. كما يعطي ذلك 
بعد  الحياة  عــن شكل  جــدًا  انطباعًا مختلفًا 
التي تتعايش مع  لــدى هــذه الجماعة  املــوت 
موتاها وال تخافهم أبدًا، فهم »أحياء« وسط 

أبنائها اآلخرين.
)العربي الجديد(

أموات 
»يعيشون« 

بين األحياء

زهير هواري

ال يستطيع أحد أن يّدعي الخبر اليقني أّن العراق وسورية ستعودان إلى 
ما كانتا عليه دولة مركزية واحدة كما سبق. التصريحات األميركية 
والروسية تجزم بأّن حدود سايكس - بيكو باتت مجّرد صفحات في 
كتب التاريخ ال أكثر وال أقــل. كذلك فــإّن خريطة، أو مجموعة خرائط 
 محلها. محللون كثر يعتبرون أّن العراق 

ّ
جديدة باألصح، سوف تحل

الــواليــات املتحدة األميركية  قد انتهى أمــره كدولة واحــدة، تعرف ذلــك 
وأيضًا إيران وتركيا املجاورتان. كذلك، فإّن ما يجري من معارك في 
هذه املحافظة أو تلك، ليس سوى خالف على حدود هذه الفيدراليات أو 

الدويالت التي تجري صياغتها على نار حامية. 
بــل يشمل  الــعــراق فحسب،  يقتصر على  القديمة ال  الــحــدود  تــداعــي 
 على األرض دويالت ما دون 

ً
سورية بطبيعة الحال، وعليه تنشأ فعال

هذه  خذ 
ّ
تت الغالب،  وفــي  البلدين.  كال  في  والسورية  العراقية  الوطنية 

التغيير  أّن  القومي الصافي، ما يعني  الطائفي أو  الدويالت املضمون 
الذي يصيب التركيبة السكانية على صعيد التطهير الطائفي واإلثني 
سوف يترك بصماته بالضرورة على البنية السياسية املقبلة. ال يبدو 
 كبيرًا في العودة إلى الصيغ السابقة، حيث للدولة الوطنية 

ً
أّن ثّمة أمال

سلطة وإدارة وجــيــش واقــتــصــاد وعــمــلــة وســيــاســة خــارجــيــة ودورة 
عمل وإنتاج وخدمات واحدة. البحث يجري اآلن على قدم وساق عن 
التي جرى اعتمادها في  الصيغ  التطورات.  صيغ محتملة تتالءم مع 
دة  لحروب ال ترحم، بدليل مستوى العنف 

ِّ
ها مول

ّ
كال الدولتني، ثبت أن

املعتمد، علمًا أّن االتحاد السوفييتي والكتلة االشتراكية بما فيها حلف 
، انهارت بكلّيتها من دون ما يذكر على صعيد استعمال 

ً
وارسو مثال

الترسانة العسكرية الضاربة التي كانت مكّدسة في مخازنها.
إذًا، فشلت التراكيب املتحدرة من التجربة العسكرية العربية، وفشلت 
بالطبع  العراقي.  النموذج  بدليل  الفيدرالية  والتجارب  املقوالت  بعدها 
فإّن فشل النموذَجني ال يعني أّن ما يجري ويصاغ عبر النار وأشكال 
من التدخالت الدولية، من شأنه إنقاذ الوضع املتدحرج ووقف مسلسل 

الحروب الطاحنة. 
في  بالتأكيد  تنجح  ســوف  رعايتها  تجري  التي  الطوائفية  الــدويــالت 
 

ّ
فتح ستارة املسرح على حروب املائة عام املقبلة، إذ سوف تندفع كل

واحدة إلى الدفاع عن حدودها الجغرافية واأليديولوجية. ودومًا ليس 
في  بل  تسويات،  مذهبيًا  أو  دينيًا  طابعًا  تتخذ  التي  الصراعات  في 
 طــرف من أطــراف الــصــراع نحو الحد األقصى مهما كلف 

ّ
ذهــاب كــل

األمر من ضحايا وخراب.
إن كان هذا يعني من أمر، فإنه يعني توليد مزيد من الحروب وبالتالي 
املجتمعات  طاقات  من  تبقى  ما  وتدمير  الالجئني  من  مزيد  تصدير 

البشرية واملادية على حد سواء.
)أستاذ جامعي(

مآالت التغريبة سوريًا وعراقيًا

على خطى الشتات تحقيق

حفاظًا على 
إرث المرحوم 
ومباركة من 

روحه للحلويات 
)حسين بيضون(
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نكهة خاصة هنا )العربي الجديد(

جلسة لعب وتركيز )العربي الجديد(



قضايا

خيري حمدان

وإيــــطــــالــــيــــا  ــا  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ فـ تــــخــــفــــي  ال 
ــات  ــوبـ ــقـ ــعـ رغـــبـــتـــهـــمـــا فـــــي رفـــــــع الـ
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة املـــــفـــــروضـــــة عــلــى 
روسيا، وقد تفاءلت دول أوروبية، منها املجر 
واليونان، بزيارة رئيس املفوضية األوروبية، 
جان كلود يونكر، سانت بيترسبورغ ولقاء 
الرئيس الروسي، فالديمير بوتني، في أعمال 
املــنــتــدى االقـــتـــصـــادي الـــدولـــي فـــي منتصف 
شهر يونيو/ حزيران املاضي، تفاءلت برفع 
في  االقتصادية،  للعقوبات  جــزئــي،  أو  كــّلــي، 
وبريطانيا  البلطيق  دول  فيه  تــذّمــرت  وقــت 
والـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة مــن الـــزيـــارة، 
من  الرغم  وعلى  نتائجها.  عن  النظر   

ّ
بغض

 ما ُذكر، صادقت املفوضية األوروبية على 
ّ

كل
تــمــديــد الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة ضـــّد روســيــا 

سّتة أشهر أخرى، كما هو معروف.  
لم تتمّكن هذه العقوبات، بالطبع، من تغيير 
وليس  الروسية،  الخارجية  السياسة  مسار 
تنفيذ كامل  تــوافــق روســيــا على  أن  متوقعًا 
األزمــة   

ّ
بــحــل املتعلقة  مينسك  اتفاقية  بــنــود 

 الــعــقــوبــات تــســّبــبــت بضرر 
ّ

األوكـــرانـــيـــة. لــكــن
كثير لالقتصاد الروسي، صاحبه انخفاض 
العاملية وتراجع  فــي األســـواق  النفط  أســعــار 
قيمة صرف الروبل الروسي، والحيلولة دون 
تصعيد عمليات التدخل الروسية في شرق 

أوكرانيا ودول الجوار. 

أوجه العقوبات وتبعاتها
طــاولــت الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة قــطــاع املــال 
والطاقة والسالح بصورة أساسية. وتسّببت 
املـــدى، على  بــآثــار سلبية، نسبية وقــصــيــرة 
ــال الـــروســـي، لــعــدم تـــوّفـــر مـــا يكفي  قــطــاع املــ
البيانات  من رؤوس األمــوال في البالد، لكن 
 قــيــمــة الـــديـــن الــخــارجــي 

ّ
تــشــيــر كــذلــك إلـــى أن

لقطاع البنوك في روسيا، حتى نهاية العام 
دوالر  مــلــيــار   56.6 بــقــيــمــة  تــراجــعــت   ،2015
البنك  بيانات  وتشير   .2013 بالعام  مقارنة 
املــركــزي الــروســي إلـــى تــراجــع االســتــثــمــارات 
األجـــنـــبـــيـــة املـــقـــبـــلـــة، تـــحـــديـــًدا مــــن املــنــظــومــة 
فــي وقـــٍت تراجعت  األوروبـــيـــة، بنسبة 44%، 
فيه االستثمارات الروسية في دول املنظومة 
األوروبية بنسبة %21، مما يدل على تراجع 
 

ّ
حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بــني الــطــرفــني، لكن
 املنظومة 

ّ
املــتــضــّرر األكـــبـــر، ألن روســيــا هــي 

السوق األساسية للمنتجات  األوروبــيــة هي 
الــروســيــة، بينما تــحــتــل األســـــواق الــروســيــة 
املرتبة الرابعة في أسواق املنظومة األوروبية 
ــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة والــصــني  بــعــد الـــواليـ
وســـويـــســـرا. مـــن جــهــة أخــــــرى، تــمــّكــنــت عــدة 
دول أوروبـــيـــة مــن االلــتــفــاف عــلــى العقوبات 
الروسية،  األســـواق  في  منتجاتها  وتسويق 
بوساطة دول محايدة، مثل صربيا وروسيا 

البيضاء. 
وعلى صعيد الطاقة، العقوبات غير مجدية 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة، النـــخـــفـــاض أســـعـــار 
النفط والغاز الطبيعي في األسواق العاملية، 
وتـــراجـــع صـــرف الــعــمــلــة الــروســيــة، مــمــا أّدى 
الكبرى  الــشــركــات  كــل مــشــاريــع  إلـــى تجميد 
للتنقيب عــن الــنــفــط فــي الــوقــت الـــراهـــن. ولــم 
تجرؤ بروكسل على ضــّم شركة »غــازبــروم« 
العمالقة لقائمة العقوبات، خوفًا من تعّرض 
ــاز كــمــا حـــدث قــبــل ســنــوات،  ــة غـ أوروبـــــا ألزمــ
وبــهــذا تــركــت أهـــّم أســس االقــتــصــاد الــروســي 
وأعمدته فاعلة ونشطة. وتحدثت أنستسيا 
االقتصاد  كلية  في  املعيدة  نيسفيتائيلوفا، 
ــــي جـــامـــعـــة ســـيـــتـــي الـــلـــنـــدنـــيـــة، لــصــحــيــفــة  فـ
نــيــوزويــك عــن ســهــولــة تــمــّكــن رجـــال األعــمــال 
الروسية من تخّطي قائمة  ورؤوس األمــوال 
املــحــظــوريــن مــن االســتــثــمــار فــي أوروبـــــا، من 
خـــــالل تــســجــيــل شــــركــــات خــــاّصــــة فــــي جـــزر 
نحو  استقبلت  التي  البريطانية  فيرجينيا 
80 مــن رؤوس األمــــوال الــقــادمــة تــحــديــًدا من 

شبه جزيرة القرم.  
املفروضة  للعقوبات  االقــتــصــاديــة  التبعات 
ــا لــلــتــبــعــات  ــ ــــالًفـ ــا واضـــــحـــــة، خـ ــ ــيـ ــ عـــلـــى روسـ
الــــســــيــــاســــيــــة، الــــتــــي مـــــا زالــــــــت قــــيــــد الــــجــــدل 
لــأهــمــيــة الــكــامــنــة لــأنــظــمــة الــشــمــولــيــة، كما 
هــو نــظــام الحكم فــي روســيــا، بحيث يتمّكن 
هــــذا الــنــظــام مـــثـــااًل مـــن حــصــر أثــــر الــحــصــار 
ــد يـــحـــّولـــهـــا، مــــن الــنــاحــيــة  ــ االقــــتــــصــــادي، وقـ
الــنــظــريــة، إلــــى إيــجــابــيــة، تـــصـــّب فـــي صــالــح 
الــبــالد، كــتــرويــج أهــمــيــة االقــتــصــاد الــوطــنــي، 
وتــعــويــض الــخــســارة الــنــاتــجــة عــن الحصار 
بــرفــع اإلنـــتـــاج والــبــحــث عـــن أســـــواق بــديــلــة. 
من جهة أخــرى، تسّبب الحصار الــذي أعلنه 
بوتني ضــّد االتــحــاد األوروبـــي إلــى مزيد من 
إلــى ضغط سياسي ملحوظ  القلق، وتــحــّول 
لأنظمة األوروبـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة. وهـــذا ما 
يــوّضــح الــخــطــاب الــــوّدي الـــذي تــبــّنــاه رئيس 
الــوزراء اإليطالي، ماتيو رينتسي، والبرملان 
ــفـــرنـــســـي، فـــرانـــســـوا  الـــفـــرنـــســـي والـــرئـــيـــس الـ
هوالند، وحتى وزير خارجية أملانيا، فرانك 
فالتر شاينماير، تجاه روسيا أخيرًا، إضافة 

الشركات األوروبــيــة، خصوصًا  إلى شكاوى 
الغذائية واملنتجات  املـــواد  إنــتــاج  قــطــاع  فــي 
الزراعية ومشتقات األلبان، نتيجة الخسائر 
االقتصادي  الحصار  التي صاحبت  الكبيرة 

ضّد روسيا. 
كــمــا ســاهــم اســتــمــرار فـــرض الــعــقــوبــات على 
دعـــم الــحــزب الــحــاكــم فــي مــوســكــو وأنــصــاره 
»روســيــا املــوّحــدة«، وإضــعــاف موقف القوى 
ــة،  ــيــ الـــتـــوّجـــهـــات األوروبــ الــديــمــقــراطــيــة ذات 
كــمــا نــجــح بـــوتـــني، حـــّتـــى الــلــحــظــة، فـــي قلب 
التبعات السلبية للحصار وتحويلها لفوائد 
لدى  الفخر  مشاعر  إحــيــاء  ومنها  سياسية، 
ــــي، بـــاعـــتـــبـــار روســـيـــا  ــــروسـ ــئـــات الـــشـــعـــب الـ فـ
إمبراطورية سابقة ودولة عظمى، محاصرة 

 الجهات.  
ّ

في  الوقت نفسه باألعداء من كل
 مجّرد تخفيف هذه العقوبات 

ّ
يرى خبراء أن

قــد يــــؤّدي إلـــى أثــريــن خــطــريــن. يتمثل األول 
بسقوط أوكرانيا في حالٍة من اليأس وانعدام 
 األزمة التي 

ّ
الجاذبية، بعيًدا عن إمكانية حل

لم تتوّقف على حدودها الشرقية، وابتعادها 
عن املــدار األوروبـــي. والثاني حال عدم تقّيد 
روسيا ببنود اتفاقية مينسك سيؤّدي للفّت 
فــي الــوحــدة األوروبــيــة وإضــعــاف املنظومة. 
ويــعــتــمــد األمــــر، فــي نــهــايــة املـــطـــاف، بــصــورة 
أســاســيــة على الـــدور األملــانــي الــرائــد. وتصر 
املــــســــتــــشــــارة األملــــانــــيــــة عـــلـــى عــــــدم تــخــفــيــف 
العقوبات أو إلغائها، من دون تنفيذ روسيا 

بنود معاهدة مينسك.

روسيا وانفصال بريطانيا
 

ّ
أن الــروســي، فالديمير بوتني،  الرئيس  أّكــد 
نتائج  عــلــى  للتأثير  دورًا  تــلــعــب  لــم  بــــالده 
االســتــفــتــاء الــشــعــبــي فـــي بــريــطــانــيــا بــشــأن 
عضويتها في االتــحــاد األوروبـــي، وفًقا ملا 
نشرته وكالة إنترفاكس. وعّلق بوتني على 
إلى  أّدت  الــتــي  األســبــاب   

ّ
إن قــائــاًل  النتيجة 

ذلك واضحة، وال يوجد من يرغب بتمويل 
اقــتــصــاديــات ضعيفة لـــدول أخـــرى وإطــعــام 
 

ّ
ــدا عـــن الــفــشــل فـــي حــل شـــعـــوٍب بــأكــمــلــهــا، عـ
قــضــايــا أمــنــيــة عـــديـــدة فـــي إطــــار املــنــظــومــة 
ــــوء مــــوجــــات الــهــجــرة  ــة، عـــلـــى ضـ ــ ــيــ ــ األوروبــ

 الـــتـــطـــّورات 
ّ

ــل ــة، فـــي ظــ ــ ــيـ ــ املــنــظــومــة األوروبـ
الجيوسياسية الجديدة.  

ــروج بــريــطــانــيــا ذو أبــــعــــاد ســيــئــة  ــ ــرار خــ ــ قــ
لبعض الدول األخــرى، أوكرانيا ومولدافيا 
 املــســافــة 

ّ
وجـــورجـــيـــا، الـــذيـــن يــشــعــرون بــــأن

رقعتها.  ازدادت  أوروبـــا  عن  تفصلهم  التي 
وعــــدا نــايــجــل فـــرج فـــي بــريــطــانــيــا نفسها، 
التحالف  أعــداء  انتشى بالفوز كثيرون من 
فــي هولندا،  فيلدرز  غيرت  مثل  ــي،  األوروبــ
ــي فـــرنـــســـا، بــاســتــثــنــاء  ــو بــــني فــ ــن لــ ــ ــاريـ ــ ومـ
ــيـــني فــــي أوروبـــــــــا الـــشـــرقـــيـــة، الـــذيـــن  ــقـــومـ الـ
ينظرون إلى املنظومة األوروبية باعتبارها 
بــقــرة حــلــوبــًا، ودول أوروبـــــا الــشــرقــيــة هي 
آخــــر مـــن يــفــّكــر بــالــتــخــّلــي عـــن عــضــويــتــهــا 
فـــي االتــــحــــاد األوروبـــــــــي. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
ــدم اعـــتـــرافـــه الــعــلــنــي بــعــبــثــيــة املــنــظــومــة،  عــ
لــيــبــقــي عــلــى صـــورتـــه رجـــل دولــــة محافظًا 
ألنصاره  املجال  بوتني  أتــاح  ودبلوماسّيًا، 
للنيل من قدر االتحاد األوروبــي وسمعته، 
والــتــعــبــيــر عـــن تــأيــيــد انــفــصــال بــريــطــانــيــا، 
وتــوّقــع مــغــادرة مزيد مــن الـــدول األوروبــيــة 
ــاد. وال يــمــكــن االســـتـــهـــانـــة بـــخـــروج  لـــالتـــحـ
بريطانيا مــن املــنــظــومــة بــالــطــبــع. لــكــن، من 
انهيار  قــرب  عــن  اإلعـــالن  فيه حاليًا  املبالغ 
ــاد األوروبـــــــي، حــســب قـــــراءة وســائــل  ــحـ االتـ
ــة، وإيـــحـــائـــهـــا  ــيــ ــروســ اإلعــــــــالم الـــرســـمـــيـــة الــ
 االتــحــاد لعنة على الشعب األوروبــــي، 

ّ
بـــأن

لــحــرمــانــه مـــن حـــّقـــه فـــي االخـــتـــيـــار وســلــبــه 
استقاللية القرار، وتعريضه ملوجاٍت كبيرة 

من الهجرة غير الشرعية. 
السنوات  فــي  ملحوظًا  دورًا  الكرملني  لعب 
الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة، بـــشـــأن دعــــم الــتــوّجــهــات 
األوروبـــي  االتــحــاد  الرافضة إلطــار  القومية 
وتــوســيــع رقــعــتــه، مــن خـــالل طـــرق ووســائــل 
مختلفة، أهّمها املال الذي قّدم كقروض من 
البنك الروسي التشيكي للجبهة القومية في 
فرنسا، بزعامة مارين لو بني، أو من خالل 
الدعم املالي لوسائل اإلعالم املحلية املوالية 
عــديــدة، ونشر  أوروبـــيـــة  فــي دول  للكرملني 
ســيــل مــن املــعــلــومــات بــشــأن أهــمــيــة روســيــا 

على الصعيدين، االقتصادي والسياسي. 
في  الكرملني،  يعتمده  الــذي  املنطق،  يهدف 
خطابه األوروبــي، إلى الحصول على مزيد 
من املصالح، حال تواصل عمليات االنفصال 
فــي االتــحــاد األوروبـــــي، كــي تتمّكن روســيــا 
مــن الــحــصــول على أفــضــل الــشــروط املمكنة 
لــفــّك الــحــصــار االقـــتـــصـــادي املــعــلــن ضــّدهــا. 
 االتحاد األوروبي 

ّ
ويدرك الكرملني جّيًدا أن

ســيــنــشــغــل، فـــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة، 
وترتيب  الداخلية  ملشكالته  حلول  بإيجاد 
البيت األوروبـــي، وانــعــدام الرغبة في قبول 
أعـــضـــاء جــــدد فـــي إطــــار املــنــظــومــة، ورفـــض 
ــع تـــأشـــيـــرات الــــدخــــول ملــواطــنــي  مــــبــــادرة رفــ
أوكرانيا، وعــدم الشروع في ضــّم  مولدافيا 
وجــورجــيــا إلــى االتــحــاد فــي الــوقــت الــراهــن. 
وقــد جّمد خــروج بريطانيا عمليًا مشاريع 

توسيع إطار االتحاد حّتى إشعار آخر.  

مستقبل العالقات الروسية األوروبية
حــــســــب تــــصــــريــــحــــات ســــكــــرتــــيــــرة املـــكـــتـــب 
اإلعالمي لوزارة الخارجية الروسية، ماريا 

ــا تــعــاونــهــا  ــيــ ــتـــواصـــل روســ زاخــــــاروفــــــا، سـ
مـــع بــريــطــانــيــا، بــعــد خــروجــهــا رســمــيــًا من 
االتحاد األوروبي، ومع املنظومة األوروبية 
بـــصـــورة مــســتــقــلــة، ســتــعــمــل مــوســكــو على 
ــا الـــخـــاّصـــة بـــهـــذا الـــشـــأن،  ــهـ ــتـ تــشــكــيــل رؤيـ
قــرار  على  دولــيــًا  القانونية  املــصــادقــة  بعد 
انفصال بريطانيا عن املنظومة األوروبية. 
ــداد لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  ــعــ ــتــ ــلـــى اســ ومــــوســــكــــو عـ
الطرفني، وفقًا لشروط وأطر مقبولة من كل 

األطراف املعنية.
لــكــن، مــن دون بــريــطــانــيــا، سيفقد االتــحــاد 
الــدولــيــة، ولن  األوروبـــي ثقله على الساحة 
يتمّكن من لعب دور الشريك الكفؤ لروسيا 
بيانات  وتشير  السابق.  فــي  كما  والــصــني، 
 املـــلـــيـــارديـــر املـــعـــروف بــمــضــاربــاتــه 

ّ
إلــــى أن

املالية الــدولــيــة، جـــورج ســـوروس، هــو أحد 
املــســتــفــيــديــن مـــن قـــــرار خـــــروج بــريــطــانــيــا، 
وهـــو الــــذي لــعــب أدوارًا عــديــدة فــي زعــزعــة 
املليارات،  بضّخه  الدولية،  املالية  األســواق 
واالستفادة من فارق العمالت في السابق، 
أّما توّقعاته بإعادة هيكلة االتحاد بصورة 
عــاجــلــة فــقــد تــكــون قــريــبــة مــن الــصــّحــة، من 
دون وجود مخاوف عملية النهيار االتحاد 

بهذه السرعة.  
وقد أكد الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، 
على عدم قدرة االتحاد األوروبي على البقاء 
الثنائية  املحادثات  القوي في  الشريك  ذلك 
مــع الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة وروســيــا 
ــتـــوى الـــبـــعـــيـــد. وحـــّمـــل  والــــصــــني عـــلـــى املـــسـ
املنظومة  مــن  بريطانيا  خـــروج  مــســؤولــيــة 
ــة، جـــان- كلود  ــيـ لــرئــيــس املــفــوضــيــة األوروبـ
األوروبـــي، دونالد  البرملان  يونكر، ورئيس 

توسك. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــفــوضــى الــتــي يــمــّر بها 
االتــحــاد، ليس مــن املــعــروف الــوجــهــة، التي 
ــلـــى صــعــيــد  ــا، خـــصـــوصـــًا عـ ــهـ ــيـ ســـيـــســـيـــر فـ
السياسة الخارجية تجاه روسيا والصني. 
 خسائر بريطانيا 

ّ
وأّكد الرئيس التشيكي أن

واالتــــحــــاد األوروبـــــــي ســتــكــون هــائــلــة حــال 
والصني،  روسيا  وستستثمر  انفصالهما، 
ــة.  ــيـ ــعـ بــــاعــــتــــراف بـــريـــطـــانـــيـــا، هــــــذه الـــوضـ
تمتني عالقاتها  روسيا، بصدد  وستبحث 
االقـــتـــصـــاديـــة مـــع بــريــطــانــيــا والـــصـــني، عن 
 

ّ
الجزيرة في ظل إمكانيات االستثمار فوق 

أثرها  وتراجع  األوروبية،  املنظومة  ضعف 
الخارجي. 

ــراغ الـــجـــيـــوســـيـــاســـي، الــــذي  ــ ــفـ ــ  الـ
ّ

وفـــــي ظـــــل
ــة، حــســمــت تركيا  ــيــ تــشــهــده الـــقـــارة األوروبــ
ــا تـــجـــاه روســــيــــا، لــتــعــتــذر أو لــتــعــرب  أمـــرهـ
فوق  الروسية  الطائرة  إلسقاط  أسفها  عن 
أراضـــيـــهـــا، وقــــد أدركـــــت أبـــعـــاد الــتــغــيــيــرات 
ــار  ــ ــن إطـ ــ ــا مـ ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــروج بـ ــ ــخـ ــ املـــتـــوقـــعـــة لـ
املنظومة األوروبية، وارتفاع أسهم موسكو 
عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة. ويــحــتــاج الــطــرفــان 
لهذه املصالحة والتحالف لتحقيق مصالح 

كثيرة مجّمدة. 
ــارع الــرئــيــس الـــروســـي إلـــى مــبــاركــة  ــذا، ســ لــ
في  السياحية  املناطق  إلــى  مواطنيه  سفر 
ــع مــســتــوى الــتــعــاون وتلطيف  تــركــيــا، ورفــ

األجواء بني البلدين.
)إعالمي فلسطيني مقيم في صوفيا(

بوتين يوظفها وطنيًا في الداخل ويحاول االستفادة من خروج بريطانيا

تمديد العقوبات األوروبية ضّد روسيا 
اآلثار والتداعيات

لم تتمّكن العقوبات 
من تغيير مسار 

السياسة الخارجية 
الروسية، وليس 

متوقعًا أن توافق 
روسيا على تنفيذ كامل 

بنود اتفاقية مينسك 
المتعلقة بحّل األزمة 

األوكرانية

نجح بوتين في قلب 
التبعات السلبية للحصار 

وتحويلها لفوائد 
سياسية، ومنها إحياء 

مشاعر الفخر لدى 
فئات الشعب الروسي

أعلنت المفوضية األوروبية، أخيرًا، تمديد العقوبات االقتصادية على روسيا، وذلك على الرغم من أن دوًال تعمد إلى خرق هذه 
العقوبات. وفيما تعمل موسكو على توظيف هذه العقوبات لتعزيز الشعور الوطني لدى مواطنيه، فإنها تحاول االستفادة 

من الممكنات المحتملة لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي

)Getty( بوتين يلتقي في 6 أكتوبر 2015 مع رئيس وزراء لوكسمبورغ في سوتشي لبحث العالقات بين روسيا واالتحاد األوروبي

سيفقد االتحاد األوروبي، من دون بريطانيا، ثقله على الساحة الدولية، 
في  كما  والصين،  لروسيا  الكفؤ  الشريك  دور  لعب  من  يتمّكن  ولن 
المالية  بمضارباته  المعروف  الملياردير  أّن  إلى  بيانات  وتشير  السابق. 
الدولية، جورج سوروس، هو أحد المستفيدين من قرار خروج بريطانيا، 
الدولية،  المالية  األسواق  زعزعة  في  عديدة  أدوارًا  لعب  الذي  وهو 
أّما  السابق،  في  العمالت  فــارق  من  واالستفادة  المليارات،  بضّخه 
توّقعاته بإعادة هيكلة االتحاد بصورة عاجلة فقد تكون قريبة من 
الصّحة، من دون وجود مخاوف عملية النهيار االتحاد بهذه السرعة.

مضاربات جورج سوروس
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 الشعب البريطاني يرغب 
ّ

الكبيرة. وقال إن
في مزيد من االستقاللية لتحديد مصيره. 
 لخروج بريطانيا آثارًا عديدة إيجابية 

ّ
وإن

وســلــبــيــة عــلــى دول املـــنـــظـــومـــة. وســتــعــمــل 
روســيــا عــلــى تغيير مــســارهــا االقــتــصــادي 
والــســيــاســي تــجــاه بــريــطــانــيــا وبـــاقـــي دول 
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انتحار ميساء شروف: قصة 
اختلقتها مواقع التواصل

اختراق بيانات األماكن يُهدد 
السالمة؟

صالح النعامي

تحول االجتماع الطارئ الذي عقده املجلس 
لشــؤون  املصغــر  اإلســرائيلي  الــوزاري 
بحــث  إلــى  هــدف  والــذي  الســبت،  األمــن، 
األخيــرة،  املقاومــة  عمليــات  مواجهــة  ســبل 
إلــى تظاهــرة خطابيــة ضــد موقــع التواصــل 
قنــاة  وذكــرت  »فيســبوك«.  االجتماعــي 
األغلبيــة  أن  الثانيــة  اإلســرائيلية  التلفــزة 
الســاحقة مــن الــوزراء، الذيــن تحدثــوا خــالل 
كبيــر  بــدور  »فيســبوك«  اتهمــوا  االجتمــاع، 
 
ً
فــي تأجيج موجة عمليات املقاومة، مشــيرة

إلى أن مواقف الوزراء تراوحت بني املطالبة 
بفــرض قيــود علــى تصفــح »فيســبوك« فــي 
الضفة الغربية وحجب املوقع بشكل كامل. 
الداخلــي،  األمــن  وزيــر  مــن   

ًّ
كال أن  وتبــني 

يغــال أردان، ووزيــر التعليــم، نفتالــي بنــات، 
مواقفهمــا  فــي  وتطرفــًا  حــدة  األكثــر  كانــا 
األخيــر  طالــب  حيــث  »فيســبوك«،  مــن 
بحجــب املوقــع بشــكل تــام بســبب دوره فــي 
بــدء  وقبيــل  اإلرهــاب«.  علــى  »التحريــض 
االجتمــاع، قــال بنــات إنــه »ســيطالب بمنــع 
يخــرج  منطقــة  كل  عــن  اإلنترنــت  خدمــات 
منهــا أحــد منفذي العمليات التي تســتهدف 
اليهــود«، مشــيرًا إلــى أن جميــع منطقة جبل 
نصــف  مــن  أكثــر  يقطنهــا  التــي  الخليــل، 
عنهــا  تقطــع  أن  يجــب  فلســطيني،  مليــون 
خدمات اإلنترنت. وعّد بنات فيسبوك  »أداة 

التحريض الرئيسية على اإلرهاب«. 
تســبب  »فيســبوك  أردان:  قــال  ناحيتــه  مــن 
فــي إهــراق دماء بعض قتالنا الذين ســقطوا 
فــي اآلونــة األخيــرة«. وخــالل مشــاركته فــي 
برنامــج »واجهــة الصحافــة«، الــذي عرضتــه 
أردان:  قــال  الســبت،  الثانيــة  التلفــزة  قنــاة 
تأجيــج  فــي  رئيســًا  دورًا  لعــب  »فيســبوك 
إلــى  تحــول  فيســبوك  الفرديــة.  العمليــات 
فــي  الشــباب  حــوارات  كل  مســخ،  فضــاء 
حــول  تــدور  الفلســطينية  الســلطة  مناطــق 
العمليات ضد إسرائيل«. من ناحيتها ردت 
اإلســرائيلية  االنتقــادات  علــى  »فيســبوك« 
 إنها تعمل بشكل »وثيق مع مؤسسات 

ً
قائلة

حكم في جميع أرجاء العالم، ونحن نحاول 
تثقيــف املتصفحــني حــول كيفيــة اســتخدام 
فيسبوك بشكل آمن وبعيد عن التحريض«، 
مشــددة علــى أنــه »ال مــكان ملضامــني تحــث 
على العنف والتهديدات املباشرة، وتحرض 
علــى اإلرهــاب والكراهيــة«. وأوضــح املوقــع 
العاملــي أن لديــه »ضوابــط عامة تصلح على 

أساسها التعامل مع النصوص«. 
صحيفــة  كشــفت  نفســه،  الســياق  وفــي 
الصحــف  أوســع  هيــوم«،  »يســرائيل 
مــن   

ًّ
كال أن  الجمعــة،  انتشــارًا،  اإلســرائيلية 

شــرعتا  والقضــاء  الداخلــي  األمــن  وزارتــي 
فــي صياغــة قانــون يشــرع حظــر »مــواد ذات 

منوعات

مضامــني تحريضيــة علــى مواقــع التواصــل 
إلــى  الصحيفــة  ونوهــت  مطلــق«.  بشــكل 
إياليــت شــكيد،  القضــاء،  مــن وزيــرة   

ًّ
أن كال

والوزيــر أردان، بــررا هــذا التوجــه بالقــول إن 
 مــن أســتراليا وفرنســا قــد قامتــا بســن 

ًّ
كال

قوانــني مماثلــة. ونوهــت الصحيفــة إلــى أن 
الفضــاء  »قســم  مــن  طلبــا  وشــاكيت  أردان 
ووحــدة  العامــة  النيابــة  فــي  اإللكترونــي« 

التوصــل  الشــرطة  فــي  اإللكترونيــة  الحــرب 
القانونيــة  املســوغات  حــول  تفاهمــات  إلــى 
فــي  تضمينهــا  يتوجــب  التــي  والقضائيــة 
التشــريع الجديــد مــن أجــل إضفــاء شــرعية 
قانونيــة عليــه. وأشــارت الصحيفــة إلــى أنــه 
ــه فــي حال 

ّ
حســب نــص القانــون املتبلــور فإن

»محظــورة«،  مضامــني  ذات  مــادة  نشــر  تــم 
 وزارة القضاء ستتوجه إلى إدارة موقع 

ّ
فإن

املــادة  هــذه  أن  إلــى  للفــت نظرهــا  فيســبوك 
تتضمــن مضامــني »يعاقــب عليهــا القانــون 
الجزائي اإلسرائيلي وتعد تجاوزًا لضوابط 
النشر املعمول بها في هذه املواقع«. وحسب 
القانــون  مشــروع  فــإن  هيــوم،  يســرائيل 
محكمــة  تصــدر  أن  يســتبعد  ال  الجديــد 
إســرائيلية أمــرًا يلــزم فيســبوك بإزالــة املــادة 

ذات املضامني »املحظورة«.
أردان  مــن   

ًّ
كال أن  إلــى  الصحيفــة  ونوهــت 

عــن  بممثلــني  بالفعــل  التقيــا  وشــاكيد 
»فيســبوك« وأكــدا لهــم أن هنــاك عالقــة بــني 
جنــود  تســتهدف  التــي  املقاومــة،  عمليــات 
االحتــالل ومســتوطنيه فــي الضفــة الغربية، 
التواصــل  مواقــع  علــى  ينشــر  مــا  وبــني 
مضامــني  »ذات  مــواد  مــن  الفلســطينية 
أردان  أن  الصحيفــة  وذكــرت  تحريضيــة«. 
إزالــة  فيســبوك  ممثلــي  مــن  طلبــا  وشــكيد 
املواد املحرضة في غضون 24 ساعة »تمامًا 

كما يفعل في دول االتحاد األوروبي«.
االنشــغال  مــن  صهاينــة  معلقــون  وســخر 
اإلســرائيلي الرســمي بفيســبوك، معتبريــن 
البيئــة  إلــى  تعــود  »اإلرهــاب«  أســباب  أن 
الــذي  الجمــود،  عــن  الناجمــة  السياســية 
إســرائيل  بــني  املفاوضــات  إليــه  انتهــت 
نشــره  مقــال  وفــي  الفلســطينية.  والســلطة 
موقــع »ولــال« األحــد، قــال آفــي ســيخاروف، 
املوقــع  فــي  الفلســطينية  الشــؤون  معلــق 
أملهــا  ســيخيب  اإلســرائيلية  الحكومــة  إن 
عندمــا يتبــني أن »اإلجــراءات التــي ســتتخذ 
ضــد فيســبوك وغيرهــا لن تفضــي إلى وقف 
)اإلرهاب(، بل إنها قد تفضي إلى تعاظمه«.
ويتهــم ناشــطون فلســطينيون »فيســبوك« 
بمحابــاة إســرائيل مــن خــالل قبــول وجهــة 
كبيــر  عــدد  وحــذف  اإلســرائيلية،  النظــر 
الفلســطينية  والصفحــات  الحســابات  مــن 
مــواد  علــى  احتوائهــا  بزعــم  املوقــع،  علــى 
تحريضيــة. وقــال خالد صافــي، املتخصص 
إســرائيل  مــن   

ًّ
كال أن  الجديــد  اإلعــالم  فــي 

علــى  مشــتركة«  »حربــًا  يشــنان  وفيســبوك 
الحسابات والصفحات الفلسطينية. وأشار 
صافــي إلــى أن إجــراءات »فيســبوك« تتراوح 
بني حذف املتابعني من صفحات فلسطينية 
ذات رواج كبيــر؛ إلــى حــذف صفحات بشــكل 
 200 حــذف  فيســبوك  أن  إلــى  وأشــار  تــام. 
الفلســطيني  »املركــز  لصفحــة  متابــع  ألــف 
الفلســطينية  الصفحــات  إحــدى  لإلعــالم«، 
جانــب  إلــى  فيســبوك،  علــى  رواجــًا  األكثــر 
فلســطينيني  صحافيــني  صفحــات  حجــب 

بحجة اإلسهام في »التحريض«. 
مؤخــرًا  نصــب  »فيســبوك«  أن  ويذكــر 
الــوزراء  لرئيــس  ســابقة  مستشــارة 
اإلســرائيلي، بنيامــني نتنياهــو، كمســؤولة 
الشــركة  بــني  والتنســيق  االتصــاالت  عــن 

والحكومة اإلسرائيلية. 

مطالبات إسرائيلية بفرض 
قيود على تصفح 

فيسبوك في الضفة

بيروت ـ العربي الجديد

جمــع التقاريــر علــى أن »فيســبوك« يعــرف 
ُ
ت

الكثيــر مــن املعلومــات بشــكل يثيــر هواجــس 
وتقاريــر  معلومــات   

ّ
لكــن الخصوصيــة، 

تخطــى  املوقــع  أن  إلــى  تشــير  إعالمّيــة 
املعلومــات  هــذه  يســتخدم  وهــو  التوقعــات 

بشكل قد يهدد سالمة املستخدم وحياته.
وفــي هــذا اإلطــار، أوضــح موقــع »ذا نيكســت 
 موقع التواصل االجتماعي 

ّ
ويب« التقني أن

املعلومــات  جمــع  علــى  يعمــل  األشــهر 
بخصــوص أمكنــة تواجــد املســتخدمني مــن 

أجل استخدامها في اقتراح أصدقاء جدد.
أن  ذلــك يعنــي   

ّ
فــإن ووفــق موقــع »فيوجــن« 

»فيســبوك« يقــوم باســتخدام معلومــات عــن 
بخاصيــات  يجنيهــا  األفــراد  وجــود  أماكــن 
اقتــراح  أجــل  مــن  إس«  بــي  »جــي  تقنيــة 
شــخصني علــى بعضهمــا يعرفــان بعضهما 
أي  أو  اســميهما  يعرفــان  ال  لكــن  بالوجــه 
أن  املوقــع  وتابــع  بعضهمــا.  عــن  معلومــات 
الذيــن  املســتخدمني  هواجــس  يزيــد  هــذا 
لطاملا شعروا بالغرابة وتفاجؤوا من خلطة 
الئحــة  اقتــراح  فــي  الســحرية  »فيســبوك« 
 
ً
األصدقــاء، انطالقــًا مــن عالقــة موجودة فعال

ولكــن  بآخــر،  أو  بشــكل  الواقــع  أرض  علــى 
ويجدهــا  غامضــة،  دائمــًا  ظلــت  الطريقــة 

»فيســبوك«  لـ مســتخدمون مزعجــة. ويمكــن 
 أن يرصــد تواجــد شــخصني فــي مــكان 

ً
مثــال

واحــد ثــم يقتــرح علــى بعضهمــا صداقــة كل 
أذا  منهمــا لآلخــر، وقــد يكــون األمــر طريفــًا 
تعلــق بأصدقــاء التقــوا فــي حفلــة أو اجتماع 
أو فــي مســبح، بحيــث ســيقرب بــني صديقني 

جديدين. 
املوقــع   

ّ
إن ســابقًا،  ــر 

ُ
ُكث مســتخدمون  وأبلــغ 

يشــير ألي شــخص تواجــدوا معــه فــي الئحة 
ــه يحّولهــم مــن 

ّ
األصدقــاء املقترحــني، كمــا أن

والعكــس،  »فيســبوك«  إلــى  »إنســتاغرام« 
كانــوا  أشــخاص  يقتــرح  مؤخــرًا  بــات  فيمــا 
فــي املاضــي قــد تواجــدوا بنفــس املدينــة مــع 
. لكــن األمــر قــد يتحــول إلــى 

ً
املســتخدم مثــال

كابــوس عندمــا ســيقترح عدوين تواجدا في 
، أو شــخص خــرج متخفيًا من 

ً
مظاهــرة مثــال

ســيقترح  ذلــك،  عنــد  مجرمــني،  أو  لصــوص 
الئحــة  ضمــن  الضحيــة  اســم  »فيســبوك« 
مجانيــة  معلومــات  ويمنحــه  األصدقــاء 

لتصبح حياة اآلخر وسالمته على املحك.
 
ً
حــال ويــب«  نيكســت  »ذا  موقــع  ويقتــرح 

املطــاردة  مــن  التخلــص  يمكــن  حيــث  لذلــك، 
بالدخــول  األزرق  للموقــع  الجاسوســية 
إلــى قائمــة اإلعــدادات، التوجــه إلــى تبويبــة 

.Location History ثم إطفاء زر location
هــو  فقــط  »فيســبوك«  ليــس  الواقــع  وفــي 

مســتخدميه،  حــول  املعلومــات  يجمــع  مــن 
مختلــف  فــي  القاعــدة  هــي  هــذه  صــارت  إذ 
إلــى  »غوغــل«  مــن  املجانيــة،  الخدمــات 
»أندرويــد«  بخدمــات  مــرورًا  »آبــل« 
وتعتــرف  وغيرهــا.  و»مايكروســوفت« 
هــا تســّجل كل شــيء، ال بــل هــي 

ّ
»غوغــل« بأن

ــح تلــك البيانات، وحتى 
ّ
تتيــح إمكانيــة تصف

إمكانيــة مســحها كليــًا. أما »مايكروســوفت« 
فمنــذ انتقالهــا إلــى النســخة الســحابية مــع 
»وينــدوز10« فإنهــا متهمــة أكثــر من ذي قبل 
حيــث  املســتخدمني،  خصوصيــة  بانتهــاك 

تعمل على تسجيل كل أنشطة املستخدم.

)Getty( فلسطينيون يتهمون »فيسبوك« بمحاباة إسرائيل

)Getty( فيسبوك يراقب تحركاتكم

تونس ـ العربي الجديد

انتشــرت قصــة انتحــار الفتــاة التونســية ميســاء شــروف )صفاقــس، 18 عامــًا( علــى 
مواقع التواصل، في العالم العربي منذ يومني، بدءًا من الصفحات النسوية، وحتى 

شر ال يُمّت إلى الحقيقة بأي صلة.
ُ
 ما ن

ّ
اإلعالم العربي، ليتبنّي الحقًا أن

أقدمــت الشــابة التونســية علــى االنتحــار، بعــد مشــاكل عائلّيــة مــع أمهــا، وليــس مــع 
أخيها. أما الرســالة التي تناقلها الناشــطون على أنها لشــروف قبل انتحارها، فما 
هــي إال للشــاعر التونســي حمــادي خليفــي، الــذي اســتوحاها مــن مأســاة شــروف، 
وأضاف إليها من مخّيلته، فانتشر في وسائل التواصل واإلعالم على أنها للشابة 
املنتحــرة. أمــا الرســالة الحقيقيــة التــي كتبتهــا شــروف قبــل انتحارهــا، فكانــت فــي 
الرابــع والعشــرين مــن مايو/أيــار املاضــي، وجــاء فيهــا: »حولــت رجائــي للمعرفــة 
فإنــي مللــت جبنــي وعجــزي عــن االنتحــار.. لم أعــد أبحث عن حل لهــذه الحياة.. وكم 
يزعجنــي جهلــي بالــذي يحــدث حولــي وأنــا أشــاهد وال أرى وال أستشــعر شــيئًا.. 
إنــي أفقــد إنســانيتي ورغــم هــذا يــزداد التزامــي تجاههــا... وكأننــي أقدرهــا خاصــة 
... كل هذا.. كل ما حولي.. البشــر.. 

ً
بعــد فقدانــي لهــا... كــم كنت إنســانًا ســاذجًا جميــال

والعالقات.. الدراسة.. املجتمع.. األسرة.. ال أرى غير أنها قيود وال تزيدني إال بؤسا 
وقيدا... تفقدني حريتي وتحد مني من أفكاري من أحرفي ورموزي بغاية أن أكون 
فردا مكعبا لتحشــرني بني آالف املكعبات مثلي فقط ليكّونوا بنا وبأنفســهم لوحة 

الوهم الحقيقي التي يخضعون لها وهم صانعوها«.
 على »فيسبوك« أوضحت فيها اللغط، 

ً
صديقة ميساء، حكمة مصدق، كتبت رسالة

فقالت: »لم تكتِف هذه الصفحات بنشــر رســالة مزيفة على لســان الفقيدة بل قادت 
ــا حربــًا شــعواء علــى أخيهــا.. هــذا املســكني الــذي يعيــش خــارج تونــس ويــزور 

ً
أيض

 بالهدايا ألخته الصغيرة، وجد نفسه فجأة 
ً
العائلة في األعياد واملناسبات محمال

 »العالقة 
ّ
متهمــا بكونــه جالدهــا الــذي يذيقها يوميا مّر العذاب«. وأكــدت مصدق أن

املتوترة التي جمعتها )ميســاء( بأمها مردها إلى صراع األجيال واختالف الرؤى، 
ال أكثر وال أقل«.

تشريعات إسرائيلية لتقييد »فيسبوك«

أثار المرشح الجمهوري للرئاسة تغريد
األميركية دونالد ترامب استياًء، 

بعدما نشر تغريدة فيها نجمة من 
ستة أضلع، ضمن اتهام لهيالري 

كلينتون بالفساد، إذ اعتبر مستخدمون 
أّن ترامب معاٍد للساميّة، ما دفعه 
لمسح التغريدة وإعادة نشرها من 

دون النجمة.

على وسم »#مصر_فيها«، كتب 
مصريون ما يعتقدون أنه موجود 

في بالدهم، فأجمعوا على »فساد، 
زبالة، تسريب امتحانات، جيش ترك 
الحدود لعمل كحك العيد، رئيس 

منتخب محبوس، وزير دفاع يحكم 
شباب في السجون، عجائز يقررون 

مستقبل البلد«.

انتشر مقطع فيديو يُظهر الرئيس 
األميركي باراك أوباما وهو يقّدم 

وجبات الطعام لمجموعة من 
األشخاص، على أنّها إفطار رمضاني 

أقامه األخير لموظفيه المسؤولين، إال 
أّن الفيديو هو ألوباما خالل تقديمه 

وجبة »عيد الشكر« للمشردين 
والفقراء.

في لبنان، وصل وسم »#ما_تيجي_
نرقص«، وعنوان أغنية الفنانة 
اللبنانية هيفا وهبي الجديدة 

إلى األكثر تداوًال في البالد. ونشر 
المغردون روابط أغنية هيفا الجديدة، 

وعلّقوا على رأيهم بها. وقالت 
إحدى محبات الفنانة: »هذه األغنية 

تجعلك ترقص فرحًا«.

اتهم وزراء في الحكومة اإلسرائيلية إدارة »فيسبوك« بالمسؤولية عن »احتضان التحريض الفلسطيني«، بينما تحدثت صحف إسرائيلية 
عن تشريعات لضبط ما ينشر في صفحات التواصل االجتماعية، ال بل حجب الموقع عن الضفة الغربية
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ــر فـــي بــعــض مــراحــلــه وحــلــقــاتــه، من  هـــو اآلخــ
لنجيب  الصغيرة  الــروايــة  بــن حجم  الفجوة 
مــحــفــوظ، وضــــــرورة كــتــابــة أحـــداثـــهـــا فـــي 30 
 أفضل مسلسل مصري في 

ُّ
ه يظل

َّ
حلقة، إال أن

رمـــضـــان. الــســبــب األســـاســـي هــو ثــقــل الــروايــة 
والــشــخــصــيــات الــتــي كــتــبــهــا نــجــيــب محفوظ 
قبل 40 عــامــا، وثــورّيــة فــكــرة مــشــاهــدة بعض 
األشــخــاص حــيــواتــهــم الــقــديــمــة عــلــى املــســرح، 
ومــســاحــة الــلــعــب بــالــســرد الــتــي تمنحها تلك 

أمن  محمد  الكاتب،  يستغلها  والتي  الفكرة، 
راضي، والكاتبة، نشوى زايد، في اقتباسهما 
املعتمد بشكل كامل على االنتقال من العرض 
املسرحي إلى العالم الدرامي، وباالعتماد على 
الدرامية.  الناحية  مــن  جــدًا  غنّية  شخصيات 
ــلــن فــي املــســلــســل، كــانــوا 

ّ
 بــعــض املــمــث

َّ
كــمــا أن

وتحديدًا  قا، 
ُّ
تأل وأكثرها  حاالتهم  أفضل  في 

ــاد نــصــار وصــابــريــن وصــبــري  مــنــى زكـــي وإيــ
 املــخــرج محمد 

َّ
فــــواز. مــن نــاحــيــٍة أخــــرى، فــــإن

محمد جابر

على الــرغــم مــن أن مــوســم رمضان 
رًا 

ِّ
التلفزيوني، في مصر، بدأ ُمبش

الفنية  الــجــودة  فــي  كبير  بتنافس 
ــه انتهى  ــ

َّ
بـــن عـــدد مـــن األعـــمـــال املــهــمــة، إال أن

الــعــام لتلك األعــمــال  بانخفاض فــي املــســتــوى 
بشكل واضح. وإذا كانت هناك مشكلة واحدة، 
 اعــتــبــارهــا سببا فــي هــذا الــتــفــاوت بن 

ُ
يمكن

رة، ثم النهايات شبه املحبطة، 
ِّ

البدايات املبش
الــــ30 حــلــقــة«، واإلصــــرار ألسباب  فهي »لعنة 
دعــائــّيــة وتــســويــقــّيــة ومـــالـــّيـــة، عــلــى جــعــل أي 
مما  حلقة،   30 من  مكّونا  تلفزيوني  مسلسل 
يــؤّدي إلى بطء في اإليقاع، وتطويل مستمر 
ــذا الـــهـــدف،  ــل تــحــقــيــق هــ فـــي األحــــــداث مـــن أجــ
العمل،  فنّية  مــع مستوى  يــتــعــارض  مــا  وهــو 
ويؤدي إلى انخفاض مستواه. لذلك، وبتقييم 
عـــام ملــســتــوى رمــضــان الــحــالــي، فــقــد جـــاء أقــل 
ٍز كبير لعدد من  املــتــوســط، ولكن مــع تميُّ مــن 

املسلسالت نستعرضها في هذا الحصاد:

أفضل مسلسل: أفراح القبة
 »أفــــــــراح الـــقـــبـــة«، يــعــانــي 

َّ
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن

انسحب راضي من كتابة 
»أفراح القبة« بسبب 

الصراع مع المخرج

تجاوز مسلسل »نيللي 
وشريهان«  »مأمون 

وشركاه« في المشاهدة

تندد المنظمات 
الحقوقية بالمهرجان 

لتعذيبه الحيوانات

2223
منوعات

ياسن، واملصّور عبد السالم موسى، يبذالن 
الحلقات من أجل  مجهودًا ضخما في بعض 
تـــجـــاوز مــشــاكــل الـــنـــص، عـــن طـــريـــق تــصــويــر 
حلقات ال تعتمد على الحدث، قدر اعتمادها 
الــفــنــي، مثل الحلقة  على اإليــقــاع والــتــجــريــب 
، حيث ال شيء 

ً
العاشرة والحادية عشرة مثال

 فعلّيا فــي مــســار الــقــصــة، ولــكــن هناك 
ُ
يــحــدث

محاولة لخلق توتر مشدود بن الشخصيتن 
الرئيسيتن، طارق رمضان وسرحان الهاللي، 

بشكل مختلف وجديد تماما على الدراما في 
مصر. لذلك، فإن »أفــراح القبة«، مسلسل مهم 
ــا، ويــســتــحــق  ــ ــيـ ــ ومــثــيــر لــالنــتــبــاه فــنــيــا ودرامـ
املـــشـــاهـــدة والــتــحــلــيــل كــأهــم عــمــل درامـــــي في 
الظاهرة في  العيوب  الرغم من  رمضان، على 

بعض حلقاته.

أفضل مسلسل كوميدي:
نيللي وشريهان

كــــان االســـــم األول لـــهـــذا املــســلــســل هـــو »لــغــز 
مــيــكــي«، وكــــان هـــذا االســــم مــنــاســبــا أكــثــر من 
االســم الــذي خرج به بعد ذلــك، ليس فقط ألن 
اللغز هو املحرك ألحداث املسلسل الكوميدية، 
حــيــث تـــحـــاول فــتــاتــان الـــوصـــول إلـــى مــيــراث 
»ميكي«،  جدهما. ولكن، أيضا، ألن ربط األمر بـ
»هزلية« املسلسل وشخصياته،  يليق تماما بـ
ومشاهدتك إياه كأنك تتابع أحداثا كرتونية 
في كون مواز. كان واضحا منذ بداية رمضان، 
ــنـــجـــاح.  ــبـــل الـ  سـ

ّ
ــل ــ ــمـــل لــنــفــســه كــ ــعـ ــر الـ ــيـ تـــوفـ

فاملخرج، أحمد الجندي، هو أفضل مخرجي 
أجــزاء  تقريبا )صــاحــب  فــي مصر  الكوميديا 
متتالية من مسلسل »الكبير«(، وبطلته، دنيا 
لة األكثر قبواًل ونجاحا 

ِّ
سمير غانم، هي املمث

في أعمالها الكوميدّية، مع مساندة وكيمياء 
واضـــحـــة بــيــنــهــا وبــــن أخــتــهــا إيـــمـــي سمير 
املمثلن ذوي  قــوي لعدد من  غانم، وحضور 
الــحــضــور والــقــبــول الــجــمــاهــيــري فــي األدوار 
األخـــــــرى، مــثــل بــيــومــي فـــــؤاد ومــحــمــد ســالم 

ومصطفى خاطر.
تلك األســبــاب، إلــى جــانــب الــحــضــور اليومي 
تقريبا لضيف شرٍف له جماهيرّية، كما حدث 
فـــي الـــعـــام املـــاضـــي مـــع مــســلــســل »لــهــفــة«، من 
ليصبح  املسلسل  دفعت  أيــضــا،  دنيا  بطولة 
الرهان الرمضاني األنجح كوميدّيا، واألعلى 
ــي نـــَســـب املــــشــــاهــــدة بــــن بــقــيــة مــنــافــســيــه،  فــ
متجاوزًا، تحديدًا، مسلسل »مأمون وشركاه« 
 يعتمُد على نفس أشكال 

َّ
لعادل إمام، الذي ظل
الكوميديا القديمة.

أفضل ممثل:
يحيى الفخراني في »ونوس«

فـــي الــحــلــقــة األولـــــى مـــن مــســلــســل »ونـــــوس«، 
 غـــريـــب، يخبرهم 

ٌ
ــل يــحــضــر إلـــى الــعــائــلــة رجــ

عاما،   20 ختِفي منذ 
ُ
امل والــدهــم  ــه صديق 

َّ
بــأن

 لهم إرثا من مالين الجنيهات، يجب أن 
ّ
وبأن

يستعيدوه. يحيى الفخراني، في ذلك املشهد، 
كان يخطف األوكسجن من الغرفة، ويسيطر 
بــمــالمــحــه وصـــوتـــه وحــــضــــوره عــلــى جميع 
املــمــثــلــن أمــــامــــه، وعـــلـــى مـــاليـــن املــتــفــرجــن 
ويمنحهم سببا  الحلقة،  تلك  الذين شاهدوا 
ف أن 

َّ
حقيقيا ملتابعة هذا العمل. الحقا، يتكش

»ونوس« هو الشيطان، وأن املسلسل بكامله 
الكالسيكية،  »فــاوســت«  لقصة  إنــتــاج  ــادة  إعـ
يوسوس  وهــو  الــفــخــرانــي،  متابعة  وتصبح 
لــكــل شــخــصــيــات الـــعـــمـــل، ويــــمــــارس أالعــيــبــه 
الـــســـحـــريـــة أمـــامـــهـــم، هــــي املـــتـــعـــة الــحــقــيــقــيــة، 

وأحيانا الوحيدة، التي يملكها املسلسل.

أفضل ممثلة:
نيللي كريم في »سقوط حر«

كــريــم من  لــم نشاهد نيللي  ــنــا 
ّ
أن اعتبرنا  لــو 

قــبــل، وأن »ســقــوط حـــر« هــو أّول عــمــل نــراهــا 
ة »مــلــك« هــو أداء  ــــا لشخصيَّ فــيــه، فـــإن أداءهـ
الــوحــيــد،  يــنــســى. ولـــكـــن عــيــب هــــذا األداء  ال 
في  ألدائــهــا  مقاربته بسهولة  يمكن  ـــه 

َّ
أن هــو 

السيطرة«  »تحت  مسلسل  في  املاضي  العام 
تحاول  مدمنة مخدرات  كانت حينها  )حيث 
الــتــعــافــي، وتــمــر بـــأزمـــات حــيــاتــيــة فــي مقابل 
أدائــهــا هــنــا دور مــريــضــة نفسية تــعــانــي من 
كريم،  نيللي  تعتمد،  حيث  ضخمة(،  صدمة 
لشخصية  كأنها  التعبير  أشــكــال  نفس  على 

واحدة. 

A A

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــال  ــمـ ـــحـــت بـــشـــكـــٍل نـــهـــائـــي مـــعـــالـــم األعـ
َ

ـــض
َّ
ات

في  ذريعا   
ً
فشال قت 

َّ
حق التي  التليفزيونية 

شــهــر رمــضــان، حــيــث رفـــض الــنــقــاد إصـــدار 
الشهر،  انقضاء  بعد  إال  النهائية  األحــكــام 
ــا  أًيّ لتكون آراؤهــم صائبة، وكــي ال يظلموا 
آراء  استطلعت  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  مــنــهــا. 
الـــنـــقـــاد فـــي املــســلــســالت الـــتـــي جـــــاءت دون 
املستوى املتوقع في هذا املارثون، الذي ضمَّ 
. في البداية، قال الناقد، 

ً
حوالي 28 مسلسال

ــــارق الـــشـــنـــاوي، فـــي تــصــريــحــات خــاصــة  طـ
إن كــال مــن مسلسالت  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
ــنـــاهـــد الـــســـبـــاعـــي،  ــراب« لـ ــ ــغــ ــ ــل الــ ــ ــبــــة رجــ »هــ
علي  الــشــاب  للممثل  رد«  ومــســلــســل »صـــد 
ــع، ومـــســـلـــســـل »كـــلـــمـــة ســـــر« لــلــمــطــربــة  ــيــ ربــ
لطيفة، جـــاءت فــاشــلــة. وأوضـــح الــشــنــاوي، 
أن مسلسل »هبة رجل الغراب« غير واضح 
ــــالق، ولــيــس لـــه طــعــم وال  املــعــالــم عــلــى اإلطــ
لون وال رائحة، فحاولت ناهد تقليد إيمي 
سمير غانم، بطلة الجزءين األول والثاني، 
وحاولت أن تظهر مالمحها بشكل فج، فكان 

العمل ليست من قبل صانع وكاتب واحد، 
ورغـــــم أن ذلــــك األمـــــر كــــان مـــن املــحــتــمــل أن 
 موهبة ياسن 

َّ
يعصف باملشروع كله، إال أن

أنقذت كل  ما  الفائقة والواضحة جــدًا، هي 
شيء.

هــنــاك حــلــقــات كــامــلــة مــن املــســلــســل تعتمد 
وليس  شخصن،  بن  العالقة  تطوير  على 
على حدث مباشر يتابعه املشاهد. الحلقة 
، تـــبـــدو مــثــالــيــة فـــي إظــهــار 

ً
الـــثـــامـــنـــة، مـــثـــال

تطّور العالقة بن »تحية عــبــده«، و»طــارق 
ــق يــاســن لحظات 

ُ
رمـــضـــان«، إذ كــيــف يــخــل

باشا  »الهاشا  كغناء  للذكرى،  جــدًا  هــادئــة 
، أو حــوارهــمــا معا 

ً
تــاكــا« فــي الــشــارع مــثــال

في املسرح، ليمنح مسلسله دفعة شعورية 
تـــتـــجـــاوز حــتــى مــشــاكــل الـــكـــتـــابـــة. ويــظــهــُر 
مجهود ياسن بشكٍل واضــح مــع املــصــّور، 
عــبــد الـــســـالم مـــوســـى، فـــي كـــل لــقــطــة، وفــي 
ــــورٍة فــنــّيــٍة بــعــيــدة عن  ــع صـ

ُ
ــادر، لــصــن ــ كـــل كـ

عتاد في املسلسالت املصرية. وأيضا، في 
ُ
امل

كيفّية إظهار الكثير من املمثلن في أفضل 
ــهـــم، وخــلــق تــفــاعــل و»كــيــمــيــا« بينهم  اتـ أداء
على الشاشة. »أفراح القبة«، هو املثال األبرز 
على قيمة اإلخراج، وقدرته على تجاوز كل 
 مهما وقيما.

ً
العثرات املمكنة، ليصنع عمال

 الــتــجــربــة 
َّ
ـــى اآلن، بـــــأن

ّ
ـــاد، حـــت

ّ
يــجــمــُع الـــنـــق

ــة فــــي مــســلــســل »أفــــــــراح الـــقـــبـــة«،  ــ ــّي ــراجــ اإلخــ
وتـــجـــربـــة كــتــابــة الــســيــنــاريــو فـــي مسلسل 
ــن الـــتـــجـــارب  ــة«، هـــمـــا مــ »يــــونــــس ولـــــد فــــضــ
األفــــضــــل فــــي مـــســـلـــســـالت مـــوســـم رمـــضـــان 
الحالي، حيث تتنافس املسلسالت بشراسة 

في جذب انتباه املشاهد العربي. 

»أفراح القبة«:
هيمنة بين المخرج والكاتب

أثناء تصوير مسلسل »أفراح القبة« حدثت 
ياسن،  املخرج محمد  بن  مشاكل ضخمة 
أمن  للسيناريو محمد  األساسي  والكاتب 
ــلــــب، كــــان الـــخـــالف حــول  راضــــــي. عــلــى األغــ
امللكّية اإلبداعّية للمسلسل. راضي، كان قد 
السنوات  م ثالثة مسلسالت ناجحة في  قــدَّ
ق 

ّ
ُمتعل  طموحه 

َّ
أن ويبدو  األخيرة،  الثالث 

أســوة،  السيناريو،  كــاتــب  نجومية  بــإعــادة 
بأسامة أنور عكاشة، من قبل، حيث يتحول 
ــذ أفـــكـــار الـــكـــاتـــب، وهـــذا 

ّ
املـــخـــرج ألداة تــنــف

تحديدًا سيكون غير مقبوٍل بالنسبة ملحمد 
يــاســن، كمخرج لــه رؤيــتــه الــخــاّصــة. وكــان 
ياسن قد أخرج قبل سنوات قليلة مسلسل 
مثل »موجة حارة«، والذي ُيعتَبر من أفضل 
املصرية  الــدرامــا  قّدمتها  الــتــي  املسلسالت 
فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، لــذلــك فـــإن النتيجة 
كانت انسحاب راضي من العمل بعد كتابة 
نصف الحلقات، وذلك بسبب الصراع بينه 
وبــــن املـــخـــرج عــلــى مــســألــة الــهــيــمــنــة على 
الــعــمــل. يــاســن، قـــرر بــعــد انــســحــاب راضـــي، 
االســتــعــانــة بــالــكــاتــبــة، نــشــوى زايــــد، لتكمل 
املشاكل  ذلــك  بعد  لتظهر  املسلسل،  حلقات 
فــي الكتابة والــفــارق فــي الــعــوالــم، ألن بنية 

ًا للمشاهد، ولم 
ّ
فّجا أكثر من الالزم، ومستفز

وإعطائه  انتباهه وشـــّده  إثـــارة  مــن  تتمكن 
املتعة. أما مسلسل »كلمة سر«، فلم تستطع 
لطيفة أن تختار التوقيت املناسب والجيد 
فهي  تلفزيونّيا،  التمثيل  تجربة  القتحام 
التجربة األولى لها على الشاشة الصغيرة، 
الــذي  الــوقــت  فــي  وكـــان عليها أن تخترقها 
جة فنّيا، أّما أن تدخل مجال  تكون فيه متوهِّ
دراما التليفزيون، وهي في األساس خاملة 
أخطأت  تكون  بالفعل،  بذلك،  فهي  غنائّيا، 
لها. فيما  في حق نفسها والجمهور لم يتقبَّ
وصف الشناوي مسلسل »صد رد«، بأنه ال 
يمتلك أيا من مقومات العمل الفني، ال من 
ناحية القصة وال السيناريو وال الحوار وال 
اإلخراج، فانتهى املسلسل من دون أن يشعر 
 ليس فنيا 

ٌ
ــه عمل

ّ
به أحــد من الجمهور، ألن

على اإلطالق.
 أما الناقدة ماجدة خير الله، فاختارت الجزء 
الـــســـادس مـــن مــســلــســل »لــيــالــي الــحــلــمــيــة«، 
كـــواحـــد مـــن أســــوأ األعـــمـــال الـــدرامـــيـــة الــتــي 
ت طيلة شهر رمضان، ألنه افتقد إلى 

َ
ُعرض

 مؤلفه األصلي الراحل، 
ّ
 أن

ً
حة

ِّ
املنطق. موض

أسامة أنــور عكاشة، لو كــان يجد أن هناك 
مساحة درامية، ألن يكون من املسلسل جزٌء 
ــيــة مـــا تــــردد على 

َ
ــــادس، لــكــان قـــدمـــه، نــاف سـ

لــســان بعض أبــطــال الــعــمــل، أنــه كــان ينوي 
عمل جزء ســادس. متسائلة »وهــل إذا فكر، 
سينتظر ما يزيد عن العشرين عاما؟!«. كما 
لم تستطع تكملة  ها 

ّ
أن الله،  أوضحت خير 

مــســلــســل »الـــخـــانـــكـــة« لـــغـــادة عــبــد الــــــرازق، 
مشيرة أن العمل جاء باهتا يفتقُد للكثير، 
فبدا ناقصا في حبكته. أما الناقدة، ماجدة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  مـــوريـــس، فــقــالــت لـــ

هذا  استوقفتها  الــتــي  السيئة  األعــمــال  مــن 
الـــعـــام، هـــو مــســلــســل »الـــكـــيـــف«، حــيــث جــاء 
عــنــه حرفيا.  املــأخــوذ  الفيلم  مــســتــوى  دون 
كــمــا اعــتــبــرت مـــوريـــس، أن مــســلــســل »هــبــة 
رجــل الـــغـــراب«، هــو مــن أســـوأ األعــمــال التي 
ت هذا العام، فالقصة جاء بها الكثير 

َ
ُعِرض

مــن »الــلــخــبــطــة«، كــمــا أن وجـــود جـــزء ثالث 
يــن  لعمل ال يــوجــد بــه أي مــن أبــطــال الــجــزء
ــان من  ــه، وكــ ــ الــســابــقــن، جــعــلــه يــفــتــقــد روحـ
 قائما في حد ذاتــه، 

ً
أن يكون عمال األفضل 

وليس استكمااًل لجزءين سابقن.
وأخـــيـــرًا، قــالــت الــنــاقــدة خــيــريــة الــبــشــالوي، 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــهــا تـــرى أن الــجــزء  لـــ
األســوأ  الحلمية«، هو  »ليالي  من  السادس 
ــدًا أن يــنــتــمــي  ــ عـــلـــى اإلطــــــــالق، وال يــلــيــق أبــ
لـــأجـــزاء الــخــمــســة الـــتـــي تــعــد مـــن عــالمــات 
وتــــاريــــخ الــــدرامــــا املـــصـــريـــة، بـــل والــعــربــيــة 

أيضا.

»يونس ولد الفضة«: 
تفاصيل الحياة في الصعيد

لــم يــنــل مسلسل »يــونــس ولـــد فــضــة« نسبة 
مــشــاهــدة عــالــيــة، ربــمــا ألنـــه ال يحمل نجما 
 يتقاسم بطولته 

ْ
ينتظر الجمهور أعماله، إذ

 مـــن عــمــرو ســعــد وســـوســـن بــــدر، ورّبــمــا 
ّ

كـــل
لــفــقــر صــــورة املــســلــســل الــنــابــعــة مــن مشاكل 
 وجود نجم معروف 

َّ
إنتاجية واضحة، إذ إن

املشاهدين  جــذب  على  يساعد  املسلسل  فــي 
وتــحــقــيــق نــســب مــشــاهــدة عــالــيــة. ولــكــن إذا 
ــل هــــــذا، ونـــظـــرنـــا فـــقـــط لــلــحــكــايــة  ـــيـــنـــا كــ نـــحَّ
والشخصيات وتطور الحدث عبر الحلقات، 
 سيناريو املسلسل هو أفضل سيناريو 

ّ
فإن

في رمضان الحالي.  عبد الرحيم كمال، كتب 
في رمضان الحالي أيضا مسلسل »ونوس«، 
والــــذي عــانــى مــن تــطــويــل واضــــح ومــلــل في 
القصة،  تسيير  فــي  ومشاكل  األحـــداث  سير 
 مــــن أنــجــح 

ً
ورغــــــم ذلــــــك، فـــهـــو ُيـــعـــتـــَبـــر فـــعـــال

املـــســـلـــســـالت. حـــيـــث يــســتــفــيــد املــســلــســل مــن 
الجماهيري  النجم  الفخراني،  وجود يحيى 
املحبوب للناس، وجاذبية الحكاية بالنسبة 
العمل  أن  الــكــثــيــرون  يــعــلــم  أن  لــلــنــاس، دون 
األهــم كــان »يونس ولــد فضة«، حيث أجــواء 
املهمش،  الفقير  املــصــري  املجتمع  الصعيد، 
والـــتـــي يــعــرفــهــا كــمــال جـــيـــدًا، ويــنــقــلــهــا دون 
ويلتقط  املــحــفــوظــة،  الــدرامــيــة  الكليشيهات 
مع  بالتناقضات،  ومليئا  حــادًا  عنيفا  عاملا 
ـــدة الـــتـــي تــربــط 

َّ
ــق ــعـ ـ

ُ
الــكــثــيــر مـــن الـــعـــالقـــات امل

 من كل حلقة 
ُ

الشخصيات ببعضها، وتجَعل
اًل دقيقا للحلقة التي تليها. ومن املحزن 

ْ
ــز

َ
غ

 أال ينال نٌص مثل هذا االهتمام والنقد 
ً
فعال

املطلوبن اللذين يجعالنه أقرب للناس.
محمد...

مسلسالت أخفقت في النجاحأفضل مخرج وأفضل سيناريو في دراما رمضان 2016
الَقت ُمسلسالت: »هبة 

رجل الغراب«، و»صد 
رد«، و»كلمة سر«، 

و»الخانكة«، و»ليالي 
الحلمية« الجزء السادس، 

نقدًا الذعًا

محمد كريم

الستقبال  اإلسبانية  »بامبلونا«  مدينة  تستعد 
مهرجان »سان فيرمن« الذي ُيعد الحدث اإلسباني 
ــــذي يــبــدأ بـــإطـــالق الــصــواريــخ  األشـــهـــر عــاملــيــا، والـ
واأللـــعـــاب الــنــاريــة، بـــدءًا مــن ظــهــيــرة الــســادس من 
يوليو/تموز وحتى منتصف ليل الرابع عشر من 
الشهر ذاتــه، حيث تتواصل االحتفاالت الصاخبة 
واملـــســـيـــرات الــحــمــاســيــة. الـــحـــدث األشـــهـــر فـــي هــذا 
»األنسيرو«،  اسم  عليه  يطلقون  ما  املهرجان، هو 
ويـــعـــنـــي إطــــــالق الــــثــــيــــران، والــــــــذي تـــحـــرص عــلــى 
والسائحون  اإلســبــانــيــة  الجماهير  فيه  املــشــاركــة 
ــدون مـــن شــتــى أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، حــيــث تطلق  ــوافــ الــ
عــشــرات الــثــيــران فــي شــــوارع املــديــنــة فــي مــطــاردة 
أول  أقيم  مثيرة. وللمهرجان جــذور عميقة، حيث 
األمر من أجل تكريم القديس فيرمن. وفي الواقع، 
احتفاالت؛  ثالثة  مــن  مزيج  فــي  املهرجان  ينصهر 
األول عيد سان فيرمن، والثاني املعرض التجاري 
منذ  الــثــيــران.  مصارعة  مهرجان  والثالث  القديم، 
ــع عـــشـــر، ومــنــطــقــة لـــوكـــوس املــحــلــيــة  ــرابــ الـــقـــرن الــ
وقد  الثيران.  مع   

ُ
تركض أيضا بموزوس(  )تعرف 

بدأ األمــر مع رعــاة املاشية، الذين كانوا يركضون 
مع الثيران في الشوارع الضيقة، في طريقهم إلى 
البداية،  السلوك منذ  هــذا  اختلط  املاشية.  أســواق 
ــبُّ  ــاعـــة واالســــتــــعــــراض وحــ ر والـــشـــجـ بــــن الــــتــــهــــوُّ
الــظــهــور، ثــم تــحــول عبر الــزمــن إلــى منافسة، حن 

ــاول الــرعــاة تــجــاوز الــثــيــران، والــركــض أمــامــهــا،  حـ
الــحــركــات واألعــمــال الجريئة  واســتــعــراض بعض 

أمام املشاهدين.
ــاروخ »تــكــســبــيــنــازو«  ــ يــبــدأ املــهــرجــان بـــإطـــالق صـ
في  »أيانتامنتو«  فــي ساحة  الــيــوم،  فــي منتصف 
العد  انتظار  في  الحشود  تقف  وهناك  بامبلونا، 
التنازلي لإلطالق وهم يحملون زجاجات الخمور. 
ثم ينطلق االحتفال املنتظر لتسعة أيام متواصلة 
املــتــعــة لــيــل نــهــار. كــل يـــوم فــي املــهــرجــان يتضمن 
ركــضــا لــلــثــيــران فــي الـــشـــوارع، ومــصــارعــة الــثــيــران 
العمالقة،  والدمى  للهياكل  الحلبة، ومسيرات  في 

وألعابا نارية، والعديد من الفقرات السياحية.
الثيران؛  الركض مع  تميز مراحل  أربعة صواريخ 
األول عالمة لبداية السباق، والثاني يعطي عالمة 
عــلــى أن الــثــيــران أصــبــحــت فــي الـــشـــوارع )بمعنى: 
الثيران املدربة   معها قطيعن من 

ّ
احترسوا(، وأن

غير  األخـــرى  للثيران  الدليل  بمثابة  تكون  والــتــي 
املـــدربـــة وقــيــادتــهــا فـــي الـــطـــرقـــات، والــثــالــث يعني 

أن الـــثـــيـــران قـــد دخــلــت إلــــى حــلــبــة املـــصـــارعـــة، أمــا 
الصاروخ األخير فيعني أن الثيران قد وصلت إلى 

حظيرتها.
تـــنـــفـــِجـــر مــعــه  ــاروخ األول  ــ ــــصــ الــ يـــنـــفـــجـــُر  ــا  ــنـــدمـ عـ
الـــفـــوضـــى، ويــتــبــُع ذلــــك واحـــــٌد مـــن أكــثــر ســبــاقــات 
الــعــدو جــنــونــا فــي الــعــالــم. الــركــض نفسه يستمرُّ 
ملسافة نصف ميل على الطريق الضّيقة املرصوفة 
ي إلى حلبة  بالحصى والحجر القديم، والذي يؤدِّ
ومن  املدينة.  بمنتصف  ُمـــرورًا  الــثــيــران،  مصارعة 
يقع خالل السباق فعليه أن يغطي وجهه وأعضاءه 
الــحــيــويــة، وحــيــنــئــٍذ عليه أن يــحــاول الــخــروج من 
ي حتى يخرج ساملا، لئال يدهسه 

ّ
الــشــارع، ويصل

ــــرون، أو تــمــزقــه الــثــيــران الــثــائــرة  املــتــســابــقــون اآلخـ
بحوافرها وقرونها.  

باستخدام  املهرجان  في  الخامس  السباق  يجري 
ثيران شابة فتية، وتكون حلبة املصارعة جاهزة 
حظهم  املبتدئون  الثيران  مصارعو  فيها  ليجرب 
في املواجهة. بينما يمتاز اليوم السادس بمجالدة 
الثيران من على ظهر الخيول في الحلبة، التي تعد 
من أكبر الحلبات حجما على مستوى العالم، حيث 
تتوافد الجماهير بكثافة على الحلبة كل ظهيرة، 

مما يجعل الحصول على تذكرة انتصارًا كبيرًا.
ــا  ــمــ ــــدد دائــ ــنـ ــ ــنــــظــــمــــات الـــحـــقـــوقـــيـــة تـ ــقـــى أن املــ ــبـ يـ
ــــك املـــهـــرجـــان  ــتـــي تــــمــــارس فــــي ذلـ بـــاالنـــتـــهـــاكـــات الـ
عذابها  إلــى  تساق  التي  البريئة  الحيوانات  ضــد 

وحتفها من أجل متعة بعض املغامرين.

أفضل المسلسالت وأهم الممثّلين

 )Getty( لطيفة

ينطلق 
المهرجان في 
6 يوليو من كل 
)Getty( عام

 إياد نصار في مشهد من مسلسل افراح القبة 

لقطة من مسلسل أفراح القبة )العربي الجديد( 

عدم  عن  الناتج  التطويل  هو  الرمضانيّة،  المسلسالت  غالبيَّة  أضعَف  الذي  األساسي،  العائق 
التناسب بين حبكة المسلسل المكتوبة وعمليّة تمثيلها في 30 حلقة

رمضان 2016

مهرجان الثيران األسطوري

فنون وكوكتيل
نجوم

احتفال

درامارصد

ومن الضروري في سياق 
الحديث عن أفضل ُممثّلة، 
في موسم رمضان الحالي، 

ذكر دور منى زكي، في 
مسلسل »أفراح القبة«، 

ودور يسرا، في مسلسل 
»فوق مستوى الشبهات«. 

الواضح أَنّ كالًّ من زكي 
ويسرا، تمَرّدتا، كل واحدٍة 
منهما، بطريقتها، على 

األدوار التي اعتادتا عليها، 
حيث كانت األدوار دائمًا 
شخصيات بريئة وهادئة 

وطيبة، ولكنّهما اآلن في 
أدوار أكثر جّدة وعمقًا، 
واستطاعتا فعًال الذهاب 

إلى أماكن جديدة في 
الدراما.

منى زكي 
ويسرا
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ــــى  ــلــــب إلـ ــطــ  مــــنــــهــــمــــا بــ
ّ

ــد تـــــقـــــّدمـــــت كـــــــــل ــ ــقـ ــ فـ
ــــاره ضمن  آثـ ــل إدراج  »الــيــونــســكــو« مـــن أجـ
ــرة الــعــالــم«، الــذي   ذاكــ

ّ
حــّصــتــهــا فــي »ســجــل

بهدف   ،1997 عــام  الدولية  مة 
ّ
املنظ أنشأته 

»حماية التراث الوثائقي العاملي«.
ــــبــــان، بـــشـــكـــل خـــــــــاّص، عــلــى 

َ
 وُيــــــرّكــــــز الــــطــــل

كــــتــــاب »مـــثـــنـــويـــه املــــعــــانــــي«، الـــــــذي ُيــطــلــق 
ــة اســـــــم »الــــكــــتــــاب  ــّوفــ ــتــــصــ ــه بــــعــــض املــ ــيـ ــلـ عـ
الكتب  أبــرز  الفارسي«، وُيعتبر من  املقّدس 
الــشــعــريــة الــصــوفــيــة، وأكـــثـــرهـــا تــأثــيــرًا في 
إلــى األدب األردي   

ً
الــفــارســي، إضــافــة األدب 

 من 25 ألفًا 
ٌ

ف
َّ
والبنغالي والتركي، وهو مؤل

وستمائة بيت شعري.
فــي خــضــّم ذلـــك، دخــلــت كــابــول، وإن بشكل 
ــنــّدد بما 

ُ
ــر، إلـــى مــضــمــار الــســبــاق، لــت

ّ
مــتــأخ

أسمته »محاولة سطو« على إرثها الثقافي، 
 بأن ُينَسب إليها جالل 

ّ
 أنها األحق

ً
معتبرة

الــديــن الــرومــي الـــذي ُولـــد فــي الــقــرن الثالث 
عــشــر املـــيـــالدي، فــي مــديــنــة بــلــخ )اإليــرانــيــة 
حاليًا(، والتي ال تزال آثار البيت الذي ُولد 

 فيها إلى اليوم.
ً
فيه موجودة

يعترف املــســؤولــون األفــغــان بــأن خطوتهم 
ــم وزارة  ــاســ بــ املــــتــــحــــّدث  ــرًا.  ــيــ ــثــ كــ ـــــرت 

ّ
تـــــأخ

الثقافة في كابول هــارون حكيمي، قال في 
لم  »إنـــه  إعـــالم غربية  لــوســائــل  تصريحات 
أفغانستان  تقّدم  يمنع  سبب  من  ثّمة  يكن 
ــــرت فـــي ذلــــك«، 

ّ
بــطــلــب مـــمـــاثـــل، لــكــنــهــا تــــأخ

مــعــربــًا عــن أمــلــه فــي أن تــتــمــّكــن مــن إســمــاع 
صوتها دوليًا في هذه القضية.

ل بالده في 
ّ
أحد املسؤولني األفغان دعا ممث

رسمي.  احتجاج  تقديم  إلــى  حدة 
ّ
املت األمــم 

كما تؤكد مصادر أفغانية بأن هذا املطلب 
ال يعني أن أفغانستان تريد احتكار جالل 
الــرومــي؛ باعتبار إيمانهم بــأن إرثــه  الــديــن 
ــراث الــفــكــري الــعــاملــي، وال  ــتـ يــنــتــمــي إلـــى »الـ

يجوز حصره في بلدين«.
األفغاني،  الكاتب والشاعر  من جهته، يرى 
صــديــق أوســـيـــان، وهـــو مــــدّرس فــي جامعة 
أ 

ّ
بلخ، أن جالل الدين الرومي جزء ال يتجز

ــــي أفـــغـــانـــســـتـــان،  ــة فـ ــويــ ــهــ ــة والــ ــافـ ــقـ ــثـ ــــن الـ مـ
وفصله عنها يشّكل إهانة وتهديدًا للشعب 

األفغاني«.
عتَبر 

ُ
ت كــانــت  أن مدينة بلخ  املــعــروف  ومــن 

وللثقافة  للبوذية   
ً
وثقافية دينية   

ً
حاضرة

الــفــارســيــة، إلــــى أن ســقــطــت تــحــت ســيــطــرة 
املغول بقيادة جنكيز خان عام 1221. وفي 
تلك الفترة، هاجر الرومي مع عائلته هربًا 
مـــن الـــحـــرب، وقــــد عــــاش فـــي تــركــيــا، ومـــات 
فـــي قــونــيــا الـــتـــي أّســـــس فــيــهــا ابـــنـــه طــريــقــة 

»املولوية«.
وبــيــنــمــا تــقــول »الــيــونــســكــو«، عــبــر بعثتها 
ر بعُد فــي املسألة، 

ُ
لــم تنظ فــي كــابــول، إنها 

أطلق  ــرًا، 
ّ

مــؤخ األفــغــان مساعيهم.  يــواصــل 
 عــلــى 

ً
ــــانــــون ونـــشـــطـــاء عـــريـــضـــة

ّ
ــــاب وفــــن

ّ
كــــت

ــة آالف توقيع 
ّ
اإلنــتــرنــت ضــّمــت قـــرابـــة ســت

ــراف بــــأن أثـــره  ــ ــتـ ــ ــمــة بــــ »االعـ
ّ
ملــطــالــبــة املــنــظ

ينتمي إلى أفغانستان«.
ــدو، فـــــإن ثـــّمـــة بـــــــوادر اتـــفـــاق  ــبــ ــا يــ وعـــلـــى مــ

نيويورك ـ العربي الجديد

بــيــنــمــا تــعــيــش شــبــكــات الــتــواصــل 
ــداًل حــــول تــرشــيــح  ــ االجــتــمــاعــي جـ
ـــل األمـــيـــركـــي لـــيـــونـــاردو دي 

ّ
املـــمـــث

جــالل  شخصية  لتجسيد   )1974( كــابــريــو 
فيلم  فـــي   )1273  -  1207( الــــرومــــي  الـــديـــن 
يــروي سيرته، يتواصل  أميركي  سينمائي 
 مــحــمــوٌم بـــني تــركــيــا وإيـــــران للظفر 

ٌ
ســـبـــاق

ــإرث الفقيه والــشــاعــر الــصــوفــي. وقــبــل أن  بـ
حسم املنافسة بينهما، دخلت أفغانستان 

ُ
ت

.
ّ
على الخط

ـــي إرث 
ّ
ــــى تـــبـــن ــقــــرة وطــــهــــران إلـ مـــســـاعـــي أنــ

بالجديدة؛  ليست  إليها  »مــوالنــا« ونسبته 

باريس ـ العربي الجديد

منذ أيـــام صـــدر، عــن »مــنــشــورات روشـــي« في 
رخ 

ّ
باريس كتاب »تاريخ شمال أفريقيا« للمؤ

إنه  القول  يمكن   
ٌ

لوغان. عمل برنار  الفرنسي 
ــفــه قـــّدم الكثير 

ّ
كـــان مــنــتــظــرًا بــاعــتــبــار أن مــؤل

مــن األعــمــال حـــول بــلــدان مــن شــمــال أفريقيا، 
وأفريقيا عمومًا.

سيأخذ هذا العمل، ال شــّك، موقعًا في مكتبة 
شمال  تــاريــخ  حــول  بالكتابات  ثرية  فرنسية 
أفريقيا، إذ نعثر على أعمال مثل كتاب إدمون 
أو كتاب  الــعــنــوان نفسه،  الــذي يحمل  جوهو 
ألبرتيني  للثالثي  الفرنسي«  أفريقيا  »شمال 
وماركاي وإيفر، إضافة إلى أشهرها جميعًا: 
عــمــل شـــارل أنــــدري جــولــيــان »تــاريــخ أفريقيا 

الشمالية من البدايات إلى 1830«.
كل هذه الكتابات، وهي أعمال ضخمة، تشير 
املنطقة  لهذه  التأريخ  في  فرنسي  تقليد  إلــى 

ــم، والــــتــــي كـــانـــت تـــحـــت ســيــطــرتــهــا  ــالـ ــعـ مــــن الـ
االستعمارية، ما يفّسر أسباب هذا االهتمام.

ــر عــلــى  ــثـ ــعـ ــل، مـــــن الــــصــــعــــب أن نـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي املـ
ــة مـــــن هــــــذه املــنــطــقــة  ــ ــوازيــ ــ عـــمـــلـــيـــة تـــــأريـــــخ مــ
ترّكزت  األخيرين  القرنني  فمؤّرخو  لنفسها؛ 
ــطــريــة حسب 

ُ
الــق الــتــواريــخ  عــلــى  اهتماماتهم 

الــتــقــســيــم الـــحـــدودي مـــا بــعــد االســتــعــمــار، أو 
)التاريخ  معينة  تاريخية  مراحل  في  حصره 
يمكننا  هنا،  اإلســالمــيــة..(.  املرحلة  أو  القديم 
فقط أن نستثني كتاب »مجمل تاريخ املغرب« 
لــلــمــؤّرخ واملــفــّكــر املــغــربــي عــبــد الــلــه الــعــروي، 
وربما معه »كتاب العبر« البن خلدون بشيء 

من التجاوز.
يختلف عــمــل بــرنــار لــوغــان عــن بــقــيــة الكتب 
ــّدت لـــلـــتـــأريـــخ لــشــمــال  الـــفـــرنـــســـيـــة الـــتـــي تــــصــ
أفــريــقــيــا، إذ إنــه ينطلق مــن مــشــروع مختلف 
باعتباره يعمل منذ سنوات على مسح تاريخ 
القارة، فيما كانت أعمال جوليان مندمجة في 
وكــان جوهو  االستعماري،  الثقافي  املــشــروع 

عسكريًا.
ــثـــانـــي، هـــو أن لـــوغـــان ال يــلــتــزم  ــتــــالف الـ االخــ
)تونس  أفريقيا  لشمال  املــتــداول  بالتعريف 

صراع الوَرثة 
بعد ثمانية قرون

يأتي كتاب برنار لوغان 
ليقّدم إضافًة إلى مكتبة 

فرنسية ثرية بالكتابات 
حول تاريخ شمال أفريقيا، 

في ظل شبه غياٍب 
لتأريخ مواز من المنطقة 

لنفسها

دخلت أفغانستان على 
الخّط ضمن سباق يعرف 

منذ سنوات مساعي 
تركية وإيرانية لتبنّي إرث 
صاحب »المثنوي« في 

وقت يجري تداول اسمه 
مع مشروع هوليوودي 

بتجسيده

في جزأين، صدر 
مؤخرًا كتاب المفكر 
العربي عزمي بشارة. 

عمل ينطلق من 
»ثورة 1952« كأرضية 

تفسيرية تقود إلى 
ثورة »25 يناير«، ومن 

ثم يفّسر تعثّر االنتقال 
الديمقراطي

تاريخ شمال أفريقيا كتابة أخرى بالفرنسية

عزمي بشارة دراسة متعّددة الطبقات

جالل الدين الرومي بين تركيا وإيران وأفغانستان

في وضع شمال 
أفريقيا، ما زال مؤرّخوها 

يتركون الكالم لغيرهم

ما يحدث اليوم 
عملية صدام بين 

تاريخ االحتجاج 
وتاريخ االستبداد

هل يجوز حصر تراث 
الرومي في صراعات 

إجرائية بين دول؟

من المستغرب أال 
يجّسد دور المتصّوف 
المسلم ممثل شرقي

شخصية  لتجسيد  كابريو  دي  ليوناردو  األميركي  الممثّل  ترشيح  أثار 
االجتماعية،  الشبكات  على  السخرية  من  موجًة  الرومي  الدين  جالل 
أبيض،  ممثّل  اختيار  بسبب   أساسًا 
شهاب  اإليراني  الرّسام  عنها  عبّر 
فيه  يجّسد  برسم  نجاد  جعفر 
العينين  ذو  األمــيــركــي  الممثّل 
الرومي  الزرقاوين مرتديًا عمامة 
أن  الصورة  تلبث  ولــم  وجلبابه، 
التواصل.  مــواقــع  عبر  انتشرت 
جديدًا  تعبيرًا  الخيار  هــذا  أليس 
في  األبيض«  »الرجل  مركزية  عن 

الثقافة العالمية؟

دي كابريو الرومي

2425
ثقافة

قضية

قراءة

فكر

إصدارات

إيــران  ستدفع  املسألة،  حــول  تركي  أفغاني 
األفغاني،  الرئيس  عّبر  إذ  بالتأكيد؛  ثمنه 
ــفــق بــالده 

ّ
أشــــرف غــنــي، عــن أمــلــه فــي أن تــت

مــع أنــقــرة على جعل الــرومــي »مــصــدر فخر 
مشترك للبلدين«، ما يعني إقصاء إيران من 

السباق.
وكانت الدول الثالث قد شاركت، عام 2007، 
بمناسبة  »اليونسكو«  أقامته  احتفال  فــي 
الرومي.  الدين  الثامنة مليالد جالل  املئوية 
خالل االحتفال، ذّكرت الدول، في ميداليات 
الــشــاعــر والفقيه »ال فرق  بــعــبــارة  تــذكــاريــة 
عندي بني القريب والغريب«، في إشارة إلى 

أن إرثه ملك لإلنسانية جمعاء.
ر 

َ
ُينتظ الــذي  األميركي  الفيلم  إلى  بالعودة 

ــــرب(، وإنـــمـــا يـــتـــجـــاوزه إلــى  ــغـ ــ والـــجـــزائـــر واملـ
ــعــتــبــر فـــي كــتــابــات مـــن ســبــقــوه 

ُ
مــصــر الـــتـــي ت

ضمن املشرق، وهو خيار له انعكاساته على 
تــقــّدم في  التحديدات  هــذه  أن  باعتبار  العمل 
ما بعد خارطة تفاعالت وعالقات مختلفة، إذ 
أثــر الحضارة  األولــى  الفصول   في 

ً
يبنّي مثال

الــفــرعــونــيــة عــلــى املـــجـــال الــغــربــي ملــصــر، كما 
أن هــذه الــصــورة العامة ال تقف فــي العصور 
الــحــديــثــة مـــع الــتــقــســيــمــات االســتــعــمــاريــة، ما 
يــتــيــح لـــه إضـــــاءة أوســــع لــكــيــفــيــة تـــحـــّرر هــذه 

الشعوب.
لــلــوغــان أيــضــًا أن يــتــقــّدم  أتــــاح  هـــذا التقسيم 
ــدة فـــي الـــتـــأريـــخ لــلــمــنــطــقــة حني  ــديـ خـــطـــوة جـ
والــذي ال يمكن  العربي«،  »الربيع  إلــى  تطّرق 
)الــرســمــيــة  الـــعـــالقـــات  تـــكـــون  أن  فــهــمــه دون 
والشعبية( بني تونس ومصر مطروقة ضمن 

تراكم تاريخي بعيد املدى.
عنصر آخر قد يعطي مذاقًا خاصًا لعمل لوغان 
األفريقية،  أنه معروف بميوالته  الجديد، هو 
بداية بكونه ُولد في مراكش املغربية، وصواًل 
ــيــه قــضــايــا شــعــوب الـــقـــارة والــكــتــابــة 

ّ
إلـــى تــبــن

س تفكيكي للسياسات األوروبية.
َ
ف

َ
عنها بن

هذه الخصال التي ال ينكرها أحد على لوغان 
ف أوروبي 

ّ
يمكن أن تذّكرنا أيضًا بنموذج مثق

يتحّول إلى لسان دفاع )وتفكير( لـ »التابع«، 
ــة الــهــنــديــة  ــيـ ــثـــروبـــولـــوجـ ــه األنـ ــــرت لــ

ّ
كـــمـــا نــــظ

غــيــاتــري ســبــيــفــاك حـــني وضــعــت ســــؤال »هــل 
ــم؟«. فــي وضـــع تــاريــخ 

ّ
يــمــكــن لــلــتــابــع أن يــتــكــل

املنطقة ما  مــؤّرخــي  أن  يــبــدو  أفريقيا،  شــمــال 
زالوا يتركون الكالم لغيرهم.

ــي،  ــرومــ ــن الــ ــديــ أن يـــجـــّســـد ســـيـــرة جـــــالل الــ
فــقــد بـــدأ الــجــدل مــع حـــوار أجــرتــه صحيفة 
حــزيــران/  مطلع  البريطانية،  »الــغــارديــان« 
يــونــيــو املـــاضـــي، مـــع الــســيــنــاريــســت ديفيد 
فـــرانـــزونـــي واملــنــتــج ســتــيــفــن جــويــل بـــراون 
تحّدثا فيه عن دوافع اختيارهما شخصية 
معتبَرين  سينمائيًا،  لتجسيدها  الــرومــي 
أنه ُيشبه الشاعر اإلنكليزي وليم شكسبير 
من حيث موهبته وتأثيره القوي واملستمّر، 
أميركا،  في  بالتقدير  يحظى  أنــه  ني 

َ
مضيف

»ولـــــــذلـــــــك وجــــــــب إظــــــهــــــار وجــــــهــــــه، وســــــرد 
حكايته«.

ــم أن املــنــتــج وكـــاتـــب الــســيــنــاريــو أبــديــا  رغــ
ــا حـــســـنـــة« فــــي تـــرشـــيـــح لـــيـــونـــاردو  ــ ــوايـ ــ »نـ
دي كــابــريــو، الـــذي لــم ُيــعــلــن مــوافــقــتــه بعد، 
الــُصــورة  »تغيير  هــو  الــهــدف  أن  معتبَرين 
ــة لــــلــــشــــخــــصــــيــــات املــــســــلــــمــــة فـــي  ــيــ ــمــــطــ ــنــ الــ
 أن ذلك لم يبُد مقنعًا لكثيرين. 

ّ
السينما«، إال

 
ً
عريضة للترشيح  معارضون  أطلق  هكذا، 

عــلــى اإلنــتــرنــت، جــمــعــت قــرابــة مــائــتــي ألــف 
همهما بالسعي إلى إعادة كتابة 

ّ
توقيع، تت

باختيار  وتطالبهما  اإلســـالمـــي،  الــتــاريــخ 
النمطية  الصورة  ُيغّيرا  »كــي  ل شرقي 

ّ
ممث

أنه  هــؤالء  واعتبر  في هوليوود«.  السائدة 
 ما يجري اختيار املسلمني لتجسيد 

ً
»عادة

ق األمر 
ّ
شخصية اإلرهــابــي، لكن حني يتعل

بشخصية إيجابية يذهب الــدور رأســًا إلى 
ل أبيض«.

ّ
ممث

تصويب

جالل الدين الرومي

الــحــبــيــب لـــي والـــكـــهـــف لـــي والــحــب 
اآلكل لألكباد لي

، آه، احفظني. 
ٌ

أنت حبيٌب أنت كهف
أنت نوح أنت روح أنت فاتح ومفتوح
أنت سعة صدري أنت مليء بآللئ 

األسرار
أنــــت نــــور أنــــت ضــيــافــة أنــــت دولـــة 

منصور الحالج
أنــــت طـــائـــر فـــي الـــطـــور أنــــا مــتــعــٌب 

خذني بمنقارك
أنت السكر وأنت الُسّم ال تؤذني

الــنــهــار أنـــت والــصــوم أنـــت ومـــا في 
القصعة أنت

املــاء أنــت والــكــوز أنــت اسقني هذه 
املرة

ــــت وشـــبـــكـــة الـــصـــيـــد أنـــت  الـــحـــبـــة أنـ
الشراب أنت والكأس أنت

املــطــبــوخ أنــت الــنــيء أنــت ال تدعني 
ا
ً
نيئ

هذا الجسد ينبغي أن يضعف لكي 
يفتح طريق قلبي

لو كــان لي طريق آخــر ملا قلت كل 
هذا الكالم.

■ ■ ■
انـــظـــْر إلــــى الـــحـــب كــيــف اتـــحـــد مع 

العاشقني
الــروح كيف اتحدت مع  وانظْر إلــى 

التراب
تـــرى  هـــــذا وذاك،  تـــــرى  مـــتـــى  إلـــــى 

الحسن والسيئ
إلى متى تقول هذا بال عنوان وذاك 

له عنوان
انظر كيف اتحد بال عنوان مع ذات 

العنوان
انــظــر كيف اتــحــد هــذا الــعــالــم وذاك 

العالم
قد  والــســمــاء  األرض  ألن  اتـــحـــدوا 

اتحدتا من أجلنا
انظْر إلى املاء والنار والتراب والريح

وانظر اتحاد األعداء واألصدقاء.
)ترجمة عن الفارسية: 
حمزة كوتي(

في انتظار المؤرّخ األهلي 

ثورة مصر سردية للزمن الراهن

تصدر قريبًا رواية باغندا للكاتب التونسي شكري المبخوت عن »دار التنوير«، وهو 
فإن  األولــى،  الرواية  عنوان  ومثل   .)2014( »الطلياني«  بعد  الثاني  الروائي  عمله 
»باغندا« هو أحد األلقاب الشعبية المتواترة في المجتمع التونسي، كما يضيء 

تقاطعات قاع المجتمع بالنخبة المثقفة.

و»منشورات  ضفاف«  »منشورات  عن  مؤخرًا  صدر  »مــداخــل«،  سلسلة  ضمن 
وتجليات  مفاهيم  النصي:  التعالي  كتاب  و»كلمة«  األمــان«  و»دار  االختالف« 
المفاهيم  ترسانة  تحليل  إلى  يعود  العمل  الفياللي.  الدين  نور  المغربي  للباحث 
من  مستوردة  معظمها  في  هي  والتي  اليوم،  العربي  النقد  في  المستعملة 

السياقات الغربية.

عن »دار التكوين« في دمشق، تصدر قريبًا طبعة جديدة من كتاب في التربية 
للفيلسوف البريطاني برتراند رسل )1872 - 1970(. ينطلق المؤلف في عمله هذا 
من التاريخ، النصف األول من القرن العشرين، الذي فرض مصيرًا محددًا على األجيال 
المجتمعات،  التصنيع واإلعالم واأليديولوجيا على  الحرب وغلبة  بسبب  قادمة، 

ليقّدم محاولة في تغيير المقاربات التربوية، ما يتيح أفق مساواة فكرية.

مقاالت  السريالية..  المغامرة  كتاب  مؤخرًا  صــدر  الجمل«،  »منشورات  عن 
ونصوص وهو عبارة عن مجموعة نصوص مؤسسة لهذا التيار الفني واألدبي 
ضمن  السريالية  العمل  يضع  محسن.  عدنان  الفرنسية  عن  وترجمها  جمعها 
شبكة التيارات التي ظهرت في أوروبا وأميركا في بداية القرن العشرين مع تتبّع 

تفاعالتها وتطّوراتها الالحقة.

بيروت ـ العربي الجديد

منذ عنوانه، »ثورة مصر«، يدخل اإلصدار 
الجديد للمفكر العربي عزمي بشارة إلى 
دائـــرة الــجــدل، فاستعمال مــفــردة »ثــورة« 
ــة بــمــا  ــدايــ ــا، بــ ــهـ ــاتـ ــاقـ ــيـ ــا وسـ ــ ــهـ ــ لـــهـــا دالالتـ
خّصصه لها من تأصيل نظري في كتاب 
ســابــق لــه بــعــنــون »فـــي الــثــورة والقابلية 
األكثر  النموذج  فيه مصر  كانت  للثورة« 
حـــضـــورًا، خــصــوصــًا فـــي الـــجـــزء املــضــاف 
لــلــطــبــعــة الــثــانــيــة؛ وصـــــواًل إلــــى مـــا بــاتــت 
تــحــتــمــلــه املـــفـــردة مـــن إشــكــالــيــات تتعلق 
ــا حــــدث في  بـــرفـــض الــبــعــض تــوصــيــف مـ
تــونــس ومــصــر وســوريــة والــيــمــن وليبيا 
ــبـــول  ــقـ الـ بـــــني  ــم  ــهــ ــتــ ــزاوجــ ــــورة أو مــ ــثـ ــ ــالـ ــ بـ
العنوان  اختيار  يبدو  هنا  من  والــرفــض. 
ــيـــع  ــربـ ــٍم فــــي رؤيـــــــة مـــشـــهـــد »الـ ــثـــل حــــســ مـ

العربي«.
ــه الـــعـــمـــل، إذ يــأتــي  ــر يــنــتــمــي لـ ســـيـــاق آخــ
كــتــاب »ثـــورة مــصــر« بعد عملي »الــثــورة 
التونسية املجيدة« و«سورية: درب اآلالم 
الــحــريــة«. يحتفظ بــشــارة فــي عمله  نحو 
الــجــديــد بــنــفــس الــبــنــيــة واملــنــهــجــيــة الــتــي 
تــعــتــمــد عــلــى الــتــوثــيــق ملــســار الـــثـــورة مع 
تقّدم  تاريخية موّسعة  لخلفيات  اإلحالة 
الذي  التحّول  مليكانيزمات  رؤيــة  للقارئ 
إشكاليات  مع  االشتباك  ثم  ومــن  يحدث، 
الواقع السياسي العربي وتقديم مقوالت 

حوله.
الكتاب صدر مؤخرًا في جزأين عن »املركز 
ــة الــســيــاســات«،  الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســ
ــّمـــي بــــ ثـــورة  يـــعـــود فـــي األول إلــــى مـــا سـ
تــنــّحــي حسني  يــــوم  إلــــى  1952 وصــــــواًل 
الـــذي انبنى  مـــبـــارك، وهـــو سليل الــنــظــام 
على »شــرعــيــة« تلك »الــثــورة«، وكــأن هذا 
التاليتني  للسنتني  مــقــدمــة  األول  الــجــزء 
اللتني يتناولهما الجزء الثاني الذي حمل 

عنوان »من الثورة إلى االنقالب«.
ــخ ســـيـــاســـي فــي  ــاريــ الـــتـــصـــدي لـــكـــتـــابـــة تــ
ــور الـــتـــشـــّكـــل جـــعـــل الـــعـــمـــل يـــتـــفـــّرع فــي  ــ طـ
تــواريــخ  تعترضنا  إذ  متنّوعة،  ســيــاقــات 
)الجيش،  املؤسسات  تــاريــخ  مــن  متعددة 
الــــرئــــاســــة...( واملـــفـــاهـــيـــم )الــديــمــقــراطــيــة، 
ــيــــاســــي...( وتـــقـــاطـــعـــات مــع  اإلســـــــالم الــــســ
اجتماعي  ر  تغيٍّ وآليات  سير شخصيات 
وثـــقـــافـــي ومــــؤثــــرات أخـــــرى مــثــل اإلعــــالم 
ــاملــــي. عـــنـــصـــر آخـــــر يــدعــم  ــعــ ــيــــاق الــ والــــســ

التاريخي والدولي، وهو ما عمل الكتاب 
على مستوى منهجياته أن يتفاداه.

ــر« إلـــى  ــــي »ثـــــــــورة مــــصــ ــارة فـ ــ ــشـ ــ يـــتـــجـــه بـ
الديمقراطي  التحّول  إشكاليات  مناقشة 
ــره من 

ّ
ُمــظــهــرًا األســـبـــاب الــبــنــيــويــة لــتــعــث

جهة، ومقّدمًا مــحــاوالت في اإلســهــام في 
»نظرية للتحّول الديمقراطي« من أخرى.

يضّمها  الــتــي  التاريخية  اإلضــــاءات  لعل 

تفسيرية  أرضـــيـــات  أتــاحــت  األول  الــجــزء 
صــلــبــة حــــني تــــصــــّدى بــــشــــارة فــــي الـــجـــزء 
لهذا اإلشكال، كما نتبنّي ذلك من  الثاني 
فصل بعنوان »موجز تاريخ االحتجاجات 
في مصر الحديثة«، ما يتيح أن نــرى ما 
بني  صدامي  تراكم  كعملية  اليوم  يحدث 
ــواز هو  ــ ــتـــجـــاج« وتــــاريــــخ مـ »تــــاريــــخ االحـ

»تاريخ االستبداد«.
يــبــدو كــتــاب »ثـــــورة مــصــر« مــحــاولــة في 
 مــصــري كــثــيــرًا ما 

ٌ
تـــاريـــخ الــــراهــــن. راهـــــن

ــه الـــداخـــلـــيـــة بــمــشــاهــد  ــداثــ تــعــتــرضــنــا أحــ
مـــتـــنـــّوعـــة يـــبـــدو مــــن الـــصـــعـــب الــتــقــاطــهــا 
ووضــعــهــا ضــمــن رؤيـــة عــامــة. لــعــل وضــع 
ــل هـــذه  ــة لـــلـــتـــاريـــخ الــــــذي يــنــتــج كــ ــرديــ ســ
األحـــــــداث يــتــيــح فــهــمــًا أعـــمـــق لــلــمــســارات 
مساحات  يفتح  وبالتالي  تتخذها،  التي 
رب ما إن أطل 

ُ
للتغيير، ذلك األمل الذي ض

برأسه منذ سنوات قليلة.

التاريخ  فــي ســرد  الــتــفــّرع والتشّعب  هــذا 
املــــصــــري الــــحــــديــــث هــــو اعــــتــــمــــاد الــعــمــل 
عــلــى شـــهـــادات وتــحــلــيــالت ضــمــن عملية 
تركيبية واعــتــمــاد مــقــاربــات مــن مجاالت 
السياسية  العلوم  مثل  متعددة،  معرفية 
ــاد وعـــلـــم االجــــتــــمــــاع وتــحــلــيــل  ــتــــصــ واالقــ

الخطاب أمّدت العمل بطبقات متنّوعة.
ــؤلــــف إلـــى  فــــي مـــقـــدمـــة الــــكــــتــــاب، يـــنـــّبـــه املــ
للثورة  تاريخية  مقدمة  »كتابة  صعوبة 
ــة«، مـــشـــيـــرًا هـــنـــا إلـــــى أن إحــــدى  ــريــ املــــصــ
صعوبات ذلك هي تكمن في أن »التاريخ 
املصري غير مجهول« ما يعني أن تقديم 
ســرديــة جــديــدة عــنــه هــو تــحــدٍّ مضاعف. 
غير أن متابع ما ُكتب عن التاريخ املصري 
الــحــديــث يــقــع عــلــى تــوّجــهــني أســاســّيــني، 
إمـــــا بـــاالعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــنـــظـــر الـــخـــارجـــي 
حادّي االختصاص، أو تقديم زاوية نظر 

ُ
أ

سقط أثر املشهد العام 
ُ
داخلية غالبًا ما ت
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)تصوير: 
كيم بدوي( 



سينما

زياد الخزاعي

»الفيدرالّيــة  تخطــئ  لــم 
ــاد الســينما«، 

ّ
الدولّيــة لنق

انتصارهــا  بيــان  فــي 
ميريــكا  بوغــدان  الرومانــي  لباكــورة 
»كالب«، بإعالنه »أفضل فيلم« ُعرض 
في خانة »نظرة ما«، في الدورة الـ 69 
)11 ـ 22 مايــو/ أيــار 2016( ملهرجــان 
«، ووصفهــا إياهــا بأنــه »واعــد«، 

ّ
»كان

خطايــا  بــن  مزجــه  »مهــارة  بفضــل 
ســينمائي  نــوع  وتقنيــات  جريمــة، 
غربــي خــاص، أمــّدى )املــزج( متفّرجــه 
مجتمــع  لتضاربــات  معّمقــة  بنظــرة 

روماني معاصر«. 
تحيــط  التــي  الســوداوية  العوالــم 
رومــان  الشــاب  البطــل  بعــودة 
نائيــة،  بلــدة  إلــى  بوكــور(  )دراغــوش 
أوكرانيــا،  مــع  الحــدود  عنــد  تقــع 
لبيــع أرض ورثهــا عــن جــده، تتحــّول 
بـــ  ــة عصّيــة، تصيــب الجميــع 

ّ
إلــى عل

يجــد خالصاتــه  اجتماعــي،  »ســعار« 
فــي جرائــم قتــل متتابعــة، وتصفيــات 
بدّم بارد، وحقد أعمى لن يرحم حتى 
الحــب، وبلطجــة تختــرق أمانــا ريفيــا 
ــاذة، وابتــزازات 

ّ
أخ محّصنــا بطبيعــة 

ضمائــر   
ّ
تحــط خؤوونــة،  مافياويــة 

وأعرافــا وســجايا، وتبخــس مــا تبقى 
من نخوات قروية ضاربة بعراقتها.

يفتتــح بوغــدان ميريــكا نّصه املتأني، 
الدوحــة  »مؤّسســة  دعمــت  الــذي 
لألفــالم« القطريــة عمليــات اســتكماله 
بـــ »منحــة مــا بعــد اإلنتــاج«، بمشــهٍد 
كاميــرا  فيــه  تتحــّرك  ــاح، 

ّ
مل تأويلــيٍّ 

مديــر التصوير البارع أندريه بوتيك، 
ومتمّهلــة،  قــة 

ّ
متأل طويلــة  لقطــة  فــي 

ُمنجزة بتقنية »سينما سكوب«، عبر 

بة، قبل وصولها إلى بحيرة 
ّ
مراع خال

تخرج وســط مياهها الهادئة فقاعات 
غريبــة، مرّكــزة اهتمــام متفّرجها على 
عضــو  بــروز  حتــى  ــب، 

ّ
وترق غمــوض 

بشري مقطوع على سطحها. 
الصاعــق  البصــري  اإليــذان  هــذا 
مرجعيتــه  يجــد  الــذي  واملبهــم، 
بمفتتــح  اتــه  واقتداء الطوبوغرافيــة 
شــريط التركــي نــوري بيلجــي جيــالن 
األناضــول«  فــي  كان  مــا  يــا  »كان 
بطــل  إلــى  مباشــرة  يقودنــا   ،)2011(
وافــد وســاذج ومعانــد، يكايــل ســلطة 
هــوكاس  الشــرطة  برئيــس  لــة 

ّ
متمث

)غورغــي فيســو(، الــذي ينصحــه فــي 
لــه:  بقولــه  النوايــا،  متضــارب  حــوار 
»حــن ال يكــون أحــٌد حولــك، يمكنــك أن 
تفعــل مــا تشــاء. ال أحــد يراقبــك هنــا، 
بقائــك  مــن  فائــدة  ال  الشــرطة.  حتــى 
وأنــت تعيــش مرعوبــا«.  الجــوار،  فــي 
عندهــا، يحتــّج رومانــن، فيــرّد عليــه: 
فتأتيــه  خائــف«،  إنــي  لــك  قــال   

ْ
»َمــن

ــرًا،  الحكمــة بعجالــة: »إن كنــَت متبصِّ
 .»

ً
فال تكن مغفال

هــذة الصفــة األخيــرة، هي ما ســيفوت 
مــن ســقطاتها  التحــّوط  الشــاب  علــى 
ســيوقعانه  اللذيــن  األســود،  وقدرهــا 
فــي صــراع ضــروس وعبثــي وماحــق 
إيفانــوف،  )فــاالد  ســمير  غريمــه  مــع 
الــذي اشــتهر بــدور طبيــب اإلجهــاض 
 4« مونجيــو  كريســتيان  فيلــم  فــي 
صــّر 

ُ
أشــهر و3 أســابيع ويومــان«(، امل

علــى أن فكــرة عزمــه علــى بيــع األرض، 
خيانة لألجداد/ العّرابن، وأعرافهم. 
تخضــع  أن  يجــب  صفقــة  أّي   

ّ
أن ذلــك 

لقبــوٍل جماعــي، مــن نافذّي »عشــيرة« 
منســي،  عالــم  تخــوم  عنــد  تعيــش 
ومنافعهــم،  حصصهــم  وتضمــن 

حيــث الســطوة لدى وحوشــها تســبق 
الجبروت على الحقوق.

يــرى بوغــدان ميريكا )روائــّي، مواليد 
كتابــة  درس   ،1978 بوخارســت، 
الســيناريو فــي لنــدن( أن خيــط الــدّم، 
ثــالث  شــخصيات  تجتمــع  الــذي 
علــى  مدهــش  حــّد  إلــى  متجانســة 
طبيعــة  علــى  كونيــة  داللــة  ارتكابــه، 
بشــرية، تنتصــر إلــى غرابــة أحكامهــا 
إنســانيتها.  وهوجهــا وغرائزهــا وال 
ها  مشــوَّ ســلطانا  ــس  تؤسِّ كائنــات 
حســابات،  وتصفيــة  عنــف  ملشــاعية 
ضحاياها عالقات إنسانية، وصيانة 

حياة، وكفالة قانون. 
مــا،  شــخصية  رومــان  التقــى  مــا 

ّ
كل

مفادهــا  ُمــّرة،  حقيقــة  لــه  تتضــح 
 أنهــا جــزء مــن 

ّ
لكيــة، التــي ظــن

ُ
بــأن امل

كينونــة عائليــة كريمــة، هــي جاثــوم، 
غيــر  بوســائل  عليهــا  الحصــول  تــّم 
شــرعية. فالجــّد الراحــل لــم يكن ســوى 
بالترهيــب.  األرض  اغتصــب  لــص، 
 قال 

ْ
يصــرخ حارســها فــي وجهه: »َمــن

لك إنه اشتراها؟«. عليه، يصبح خيار 
رومــان مؤملــا وفاجعيــا، بــن تمدينــه 
هنــا  وهــي  القانــون،  لحّجــة  ووالئــه 
للثبوتيــة،  مــزّورة  أوراق  مجموعــة 
أو االنخــراط فــي معركــة وجــود لــوأد 

زيــف  وفضــح  اللصوصيــة،  انــم« 
ْ
»َمغ

هدايــة  ــق 
ّ
تتحق هنــا،  »حقوقهــا«. 

بالســرطان،  العليــل  الشــرطة  رئيــس 
أن  فــي  »بوليــس«،  كلبــه  ســّمى  الــذي 
فحســب،  جســد  عقــاب  ليــس  املــوت 
ومســاعيه  رومــان  حالــة  مــع  ـ  بــل 
و»نضالــه«، طهــارة أرض »لم يســتطع 
مزارعهــم  فــرض  الشــيوعيون  حتــى 
بحــس هوغــاس،  فوقهــا«،  الجماعيــة 
شــهدت حفــالت حــرق جثــث ودفنهــا، 

وسالت فوقها دماء بال طائل.
في املقاطع األخيرة من »كالب«، يسّرع 
بوغــدان ميريــكا مــن تقســيم دراميــات 
 104( املهيبــة  ومشــهدياتها  حكايتــه 
ذلــك  وشــعوريا.  جغرافيــا  دقائــق(، 
ســعير  فــي  يغرقــان  وعاملــه  بطلــه  أن 
أرضــّي، تتأّجــج فيه منافســة ضروس 
لإلمســاك بالســلطة، وفــرض قانونها، 
يبقــى رومــان فيهــا ســجن دارة جــّده 
َســّورة بأســالك شــائكة، إشــارة الــى 

ُ
امل

أولغارشــية بائدة، لن يفلح في صون 
ســمير  يحاصــره  وقــٍت  فــي  أطاللهــا. 
وزمرتــه/ كالبــه الالئذيــن بعتمــِة ليٍل، 
وثاراتهــم  بأســلحتهم  مســتقوين 
طــرق  حــول  ــن 

ّ
ملتف ــحنائهم، 

ّ
وش

وفاخــرة،  عمالقــة  بســيارات  زراعيــة 
مــا  إلــى  املجنونــة  جوالتهــم  حّولــت 

يشبه مطاردات رعاة بقر أميركين.
تقــّرره  كمــا  مرتهــن،  الفيصــل  يبقــى 
شــرعية  إلــى  وناموســها،  الحيــاة 
شــرطة،  برئيــس  ممثلــة  رســمية، 
شــهد مقتــل كلبــه الوفــي، وأصــّر علــى 
هوســه في معرفة هوية ضحية القدم 
املقطوعــة فــي مشــهد البحيــرة، ليأخذ 
بحيــف الدولة وإرادتها، مرديا املجرم 
مثيــر  مشــهد  فــي  ســمير،  العصابــي 

ببطئه وهدوئه وعقالنية تفاصيله.

هدايات مشّوهة
 كالب  للروماني بوغدان ميريكا

لقطة من الفيلم

إيزابيل أوبير

من الفيلم

من الفيلم من »العصفور الذهبي« للمخرج ك. راجاغوبال: احتفال بصرّي بالحياة ومتاهاتها
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بعد عشرة أعوام على »كتاب أسود« )2006(، يعود املخرج الهولندّي، بول 
فرهوفــن، )1938(، إلــى الســينما، بفيلــم روائــّي جديــد، مقتبــس عــن روايــة 
»آه...« للفرنسي فيليب دجيان )1949(، ُيعرض، للمّرة األولى، في املسابقة 

الرسمية ملهرجان »كان« السينمائّي 2016. 
العــرض هــذا إعــاٌن عــن عــودة ســينمائية ملخــرج ُيتقــن اســتخدام الكاميــرا 
ــل داخــل الــذات الفردية، ومتاهاتها وانفعاالتها. فالســيدة ميشــيل 

ّ
فــي التوغ

لوبان )إيزابيل أوبير(، التي تدير شــركة أللعاب الفيديو مع صديقتها، لن 
تبقى أسيرة اعتداٍء جسدّي عليها، ألنها ستفتح خزائن ذاتها، وستغوص 
األذواق  مــع أصحابهــا، مختلفــي  كمل حياتهــا 

ُ
أعمــاق روحهــا، وســت فــي 

املتنــّوع  ومحيطهــا  نفســيًا،  واملضطــرب  الضعيــف  ابنهــا  ومــع  واملســالك، 
بتناقضاته الجّمة.

باإلضافــة إلــى هــؤالء، هنــاك زوجاهــا االثنــان، الســابق والحالــّي، علمــًا بــأن 
قيم 

ُ
زواجهــا الثانــي يتعــّرض الرتبــاكات عديــدة، ممــا يعنــي أن البيئــة التــي ت

ه دافٌع للسينمائّي فرهوفن  كي يخترق نبض 
ّ
فيها غير مستقّرة. وهذا كل

الحياة ويومياتها، عبر اســتناده إلى ســيرة ميشــيل لوبان في مواجهتها 
ى من التحّديات. 

ّ
أنماطًا شت

ال شــّك فــي أن االســم وحــده كاٍف. ذلــك أنــه بمجــّرد لفظــه أو االســتماع إلــى 
قــه األخــوان جــف 

ّ
صــداه، ُيــدرك املــرء مــا الــذي سُيشــاهده، فــي فيلــم ُيحق

ومايــكل زيمباليســت عنــه. فـــ »بيليــه« )1940(، العــب كــرة القــدم البرازيلــي 
األشهر، يتحّول سريعًا إلى أسطورة، ال يزال كثيرون، لغاية اليوم، يتماهون 
بها ومعها، ويرونها أسلوب عيش، وأداة تحّد، وانتصارًا للذات في مواجهة 

الصعوبات واملآزق.
بعد ســتة أعوام على تحقيقهما »إســكوبار اثنان« )2010(، عن شــخصني 
كولومبّيني يحمان االسم نفسه )أحدهما العب كرة قدم، وثانيهما ُيعتبر 
أحــد أشــهر تّجــار املخــّدرات فــي العالــم(، يذهــب األخــوان زيمباليســت إلــى 
الاعب البرازيلي، ذي األسلوب غير التقليدي وصاحب اإلرادة القوية والعزم 
ما صورة سينمائية عن »والدة أسطورة«،  الشديد لبلوغ ما يطمح إليه، لُيقدِّ
ل منعطفات حياته، املفضية به إلى 

ّ
شك

ُ
عبر سرد بصري ملحطات عديدة ت

ــق يومــًا تلــو آخــر، خصوصــًا أن اللحظة األساســية فــي حياته 
ّ
نجوميــة تتأل

 في هدٍف يمنح البرازيل لقبها الدولّي، وهو في الـ 17 من عمره.
ٌ
كامنة

توّماســو  رحلــة   ،)1982( كومــوِدن  أليّســاندرو  اإليطالــي  املخــرج  يتابــع 
وآرتــورو اللذيــن ُيقــّرران الخــاص مــن بيئة ال تريحهما، فيجــدان في الغابة 
مــاذًا، ألعــوام عديــدة، قبــل أن تغزوهــا الذئــاب. لــن تكــون الحبكــة الدراميــة 
معقودة على هذا فقط. فما يحصل في الغابة ُيصبح ذكرى قديمة، والراهن 
، في الوقــت الحالي، تظهر آريان 

ْ
يكشــف حكايــة أخــرى، ربمــا ترتبط بها. إذ

في واجهة الصورة، فتتاحق التساؤالت عنها: هل هي الشاّبة التي تتحّدث 
عنها »أسطورة الوادي«؟ ما هي عاقتها بالثقب الغريب الذي تكتشفه في 

الغابة؟ ملاذا تقوم بمغامرتها تلك، داخل الثقب؟
شاهدين 

ُ
ي السيناريو واملناخ الدرامي للفيلم، وتضع امل

ّ
غذ

ُ
تساؤالت كهذه ت

 بدفع األمور 
ٌ

أمــام لغــٍز لــن ينكشــف بســهولة. فمزيــج الواقــع واملتخّيل كفيــل
إلــى حافــة الغرابــة والتشــويق، والتســاؤالت املطروحــة علــى آريــان، وعنهــا، 

ق بالثنائي توماّسو وآرتورو. 
ّ
تنسحب بدورها على لغز سابق، يتعل

فقــون على أن 
ّ
 واحــٍد يــروي الحكايــة بطريقتــه الخاّصــة. لكــن الجميــع مت

ّ
كل

آريان تعثر على الذئب. 

س  كائنات تؤسِّ
هًا  سلطانًا مشوَّ
لمشاعية عنف 

وتصفية حسابات

نديم جرجوره

إنه احتفال ُمقنع بجدواه. أن يستعيد 
 معالــم اللحظــة األولــى لبــدء 

ُ
ِفــل

َ
املحت

جديــد  بتقديــم  ســينمائّي،  مســاٍر 
واجه 

ُ
الســينما فــي العالــم، في صالــٍة ت

موتــا وخرابــا، عبــر الشاشــة. أن يكــون 
الصالــة،  املشــهد معقــودًا علــى عتمــة 
آخــر،  شــيء  كل  مــن   

ً
ة إضــاء األكثــر 

الجغرافيــا  فــي  فالعتمــة،  خارجهــا. 
 تعثر على 

ْ
العربية، قاتلة. والصالة، إذ

ق، تســتكمل مســارها 
ًّ
نتاٍج عربّي موف

باحتفال ُيشّكل لحظة تأّمل في أحوال 
وخــراب  مــوٍت  كل  عــن  بعيــدًا  الدنيــا، 
النتــاج  »أروع«  أن  مــع  مباشــرين. 
الســينمائّي، هــو املنخــرط فــي تفكيــك 
العالــم، لتبيــان كل مــوٍت وخــراب فيــه، 
حضورهمــا،  وتفنيــد  وملواجهتهمــا، 

وكشف مكامنهما املتفّرقة.  
علــى  اإلســرائيلية  الحــرب  تنجــح  لــم 

لبنان، صيف العام 2006، في تحطيم 
وقــٍت  قبــل  يختــارون،  شــّبان،  إرادة 
قليٍل جدًا على اندالعها، الفن السابع 
ويوميــة  حتميــة  مواجهــة  كفعــل 
ملــوٍت لبنانــي، ينخــر فــي جســد البلــد 
ينجــح  ولــم  وروحهمــا.  ومجتمعــه، 
لة بخطف 

ّ
»حــزب اللــه«ـ  بفعلته املتمث

جنود إســرائيلين ملبادلتهم بأســرى 
لبنانين، فتندلع الحرب اإلسرائيلية 
الســينما،  حلــم  إلغــاء  فــي  ـ  تلــك 
فــي  ينتشــر  فســاٍد  ملقارعــة  كأســلوٍب 
أرواح  البلــد واجتماعــه، وفــي  أمكنــة 

ناسهما أيضا. 
منــذ  ــف، 

ّ
تتوق لــم  »متروبوليــس«  فـــ 

عــن  أعــوام،  عشــرة  قبــل  انطالقهــا 
وفكريــة،  وجماليــة  ثقافيــة  ممارســة 
مــا  علــى  وتنفتــح  بالســينما،  ــل 

ّ
تتمث

ولــوج  إمكانيــة  مــن  الســينما  تتيحــه 
عوالــم متخّبطــة، وانهيــارات متعّددة، 
قــة، عبــر اســتخدام ســوّي 

ّ
وأســئلة معل

وســليم ألجمــل تعبيــر إبداعــي ممكن. 
ســينمائّي  هــّم   

ّ
بــكل املنشــغلة  هــي 

وشــبابي  تجديــدي  وعربــي  لبنانــي 
إبداعــي شــبابي  اشــتغال   

ّ
أواًل، وبــكل

أنحــاء  مــن  يأتــي  أيضــا،  وتجديــدي، 
الشاشــة  إلــى  العالــم  مــن  مختلفــة 
 

ّ
كل تناســي  دون  مــن  ثانيــا،  الكبيــرة 
كالســيكيات  علــى  مفتوحــة  ذاكــرة 
»أزمنــة حديثــة«، مصنوعــة  ومالمــح 

سابقا، ثالثا. 
تحتفــل  شــديد،  باختصــار 
العاشــرة  بالذكــرى  »متروبوليــس« 
مــوٍت  مــن  مزيــٍد  وســط  لتأسيســها، 
تدميــر  فــي  يســتفحالن  وخــراب، 
للعنــف  املناقضــة  اللغــة  جماليــات 
قات 

ّ
واالنكســار، ووســط مزيٍد من تمز

اســتثناء.  مــن دون  صيــب كل شــيء 
ُ
ت

األخيــرة  الحافــة  علــى  ُمقيــم  فلبنــان 
والجغرافيــا  النهائــّي،  للُحطــام 
العربيــة املحيطــة بــه ال تعــد بخــالص 
بــركان ال  قريــب، والعالــم علــى حافــة 
ُيعــرف شــيٌء عــن نتائجــه وتأثيراتــه 
الســينما،  لكــن  »غضبــه«.  ومــدى 
تبقــى  ــه، 

ّ
كل هــذا  مواكبــة  فــي  األبــدع 

اللحظــة املطلوبــة في مقارعة الجحيم 
هــا، 

ّ
كل االحتمــاالت  علــى  املفتــوح 

و»متروبوليــس« اللبنانية تبقى أحد 
األمكنــة األنســب الحتفــاٍل يومــّي بمــا 
تصنعــه الشاشــات الســينمائية، هنــا 

وهناك. 
لــذا، فــإن االحتفــال تحــّد، لــن يختلــف 
عن التحّديات املســتمّرة خالل األعوام 
 
ً
فعــال يؤّكــد  احتفــال  تلــك.  العشــرة 

ملشــاريع  يومّيــا،  يتصــّدى،  جماليــا 
يبقــى  لــن  احتفــال  والخــراب.  املــوت 

أسير ذكرى، بل فعل حياة أيضا. 

»متروبوليس« اللبنانية... جماليّات تواجه الخراب

     جديدةأفالم

أخبار

في باكورته الروائية 
الطويلة، يبني 

المخرج الروماني 
بوغدان ميريكا عالمًا 
مستوحش الخالئق، 

إلى حّد فاجع، 
وينتصر بشره على 
»كالب« شرسة، لن 

تتوانى عن افتراس 
غرمائها، وسفك 

دمائهم

»هي« لبول فرهوفن: 
نبض الحياة ويومياتها

»بيليه« لألخوين زيمباليست: 
والدة أسطورة

»األوقات السعيدة ستأتي قريبًا« 
ألليساندرو كوموِدن: خيال األلغاز

فيلمان كوميديان 
مصريان

تبدأ عروضهما التجارية 
أول أيام عيد الفطر: »عسل 
أبيض« لحسام الجوهري، 
املأخوذ عن الفيلم األميركي 

»يوم الطفل خارجًا« )1994( 
 

ٌ
لباتريك ريد جونسن: طفل

يخطفه ثاثة رجال من منزل 
والديه الثريني، للمطالبة بفدية 
مالية كبيرة، فيستعيد ُصورًا 

يتخّيلها أثناء استماعه إلى 
قصص مغامرات، ترويها له 

ل من 
ّ
مربيته، وينجح في التسل

منزل الخاطفني. تمثيل سامح 
حسني، ومريهان حسني، 

وأحمد راتب.
في »جحيم في الهند« ملعتز 
التوني )قصة مصطفى صقر 
ومحمد عز(، ُيجري أصدقاء 

أبحاثًا متنّوعة في الهند، 
مما ُيعّرضهم ملواقف، تمزج 
الكوميديا بالتشويق. بطولة 

محمد عادل إمام، الذي يسعى 
إلى تثبيت مكانته الكوميدية 

في األعمال السينمائية 
والتلفزيونية، مع أن ألدائه 

الدرامي فعالية تمثيلية حرفية. 
ل في الفيلم 

ّ
باإلضافة إليه، يمث

حسن حسني وبيومي فؤاد، 
الذي ربما سيكون »نجم« 
املوسم السينمائي الجديد.
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رياضة

فجر األميركي 
سام كويري 
مفاجأة بإقصاء 
الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، 
حامل اللقب 
وبطل 
ويمبلدون 
للتنس ثالث 
مرات، من 
منافسات 
البطولة عقب 
الفوز عليه 
بالدور الثالث. 
وفاز كويري 
على المصنف 
األول عالميًا 
بثالث مجموعات 
لواحدة بواقع 
7-6 )8-6( و1-6 
و3-6 و6-7 )5-7(.

)Getty/نوفاك ديوكوفيتش بعد الهزيمة )شون بوتيرل

سقوط ديوكوفيتش

أعلن نادي بروسيا دورتموند األملاني انتقال 
العب الوسط األرميني هنريك مخيتاريان إلى 

مانشستر يونايتد اإلنجليزي مقابل 42 مليون 
يورو. وتعد هذه أغلى صفقة يبرمها النادي 

األملاني في تاريخه مقابل بيع العب، على الرغم 
من أن الالعب األرميني لم يتبق في عقده سوى 

عام. ويعد مخيتاريان ثالث العب هام يفقده 
فريق بروسيا دورتموند قبل املوسم املقبل، بعد 

ماتس هوملز وإيلكاي غوندوغان.

يسعى نادي ريال مدريد لكرة القدم لتعزيز مركز 
حراسة مرماه، بمحاولة ضم الفرنسي هوغو 

لوريس مقابل 35 مليون يورو، وفقا ملا نشرته 
وسائل إعالم إنكليزية. وكان لوريس قد أوضح أنه 
سعيد مع توتنهام الذي انتقل إليه في 2012 قادما 
من ليون، في الوقت الذي سيسعى فيه املدير الفني 

لـ«السبيرز«، ماوريسيو بوكيتينو للضغط على 
رئيس النادي دانييل ليفي لتحسن عقد حارس 

املرمى الفرنسي الذي يمتد لثالثة مواسم.

أعلن بنفيكا البرتغالي عن ضم العب الوسط 
الكولومبي جييرمو سيليس قادما من جونيور 

بارانكيا ملدة خمسة أعوام. ويستطيع سيليس 
)23 عاما( اللعب في مركز العب الوسط الدفاعي 
أو متقدما عنه بعض الشيء في امللعب وخاض 

مؤخرا بطولة مئوية كوبا أميركا مع منتخب 
كولومبيا. وقال الالعب في تصريحات للقناة 

الرسمية للنادي »أنا سعيد للغاية. انه يوم عظيم 
وهام بالنسبة لي. أرغب في تقديم أفضل أداء«.

مخيتاريان إلى 
مانشستر يونايتد مقابل 

42 مليون يورو

ريال مدريد 
يفكر في ضم 
هوغو لوريس

بنفيكا يضم العب 
جييرمو سيليس من 

جونيور بارانكيا
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روما ـ العربي الجديد

تــأهــلــت أملــانــيــا إلــــى نــصــف نــهــائــي 
ــقـــدم  ــكــــرة الـ ــم أوروبــــــــــا لــ ــ ــة أمــ بـــطـــولـ
بركالت  إيطاليا  على  فــازت  بعدما 
الجزاء )6-5(، على إثر انتهاء الوقت األصلي 
واإلضافي بنتيجة )1-1(. في الشوط الثاني 
حاول األملــان تسجيل الهدف إلنهاء العقدة، 
ونجح في ذلك مسعود أوزيل، الذي استطاع 
 
ّ
أن يــتــفــوق عــلــى مـــدافـــعـــي األتــــــــزوري، لــيــهــز

شباك بوفون ألول مرة في اللقاء، ولم يتأخر 
الرّد اإليطالي بعد ذلك، حني احتسب الحكم 
في  بنجاح  بونوتشي  ترجمها  جـــزاء  ركــلــة 
مرمى نوير، وبعد الهزيمة سيودع املنتخب 
اإليـــطـــالـــي املـــــــدرب أنـــتـــونـــيـــو كـــونـــتـــي الــــذي 

سيلتحق بنادي تشلسي اإلنكليزي.
خـــســـرت إيـــطـــالـــيـــا لــكــنــهــا بــقــيــت فــــي عــيــون 
الــصــحــافــة اإليــطــالــيــة بــطــلــة، حــيــث عــنــونــت 
صحيفة الغــازيــتــرا ديــلــو ســبــورت »بــعــد 18 
إيطاليا  تنتصر،  أملانيا  ها هي  جــزاء،  ركلة 
ــيــــح كـــانـــت  ــتــــرجــ ــعـــــت رأســــــنــــــا، ركـــــــــالت الــ ــ رفـ
مــفــاجــئــة وصـــبـــت ملــصــلــحــة أبـــطـــال الــعــالــم، 
الــقــلــب والــتــنــظــيــم كــانــا نــقــاط الـــقـــوة لــديــنــا، 
وبونوتشي رّد على أوزيل، لقد خرجنا لكن 

يمكن أن نبني على ذلك«.
ــورت فــكــتــبــت هــي  ــبــ أمـــــا كـــويـــيـــري ديـــلـــو ســ

H H

باريس ـ العربي الجديد

على  أملانيا  ومنتخب  إيطاليا  مــبــاراة  انتهت 
أرضية ملعب »استاد دي بوردو« بفوز األخير 
بركالت الجزاء 5-6 بعد انتهاء الوقت األصلي 
ليبلغ   ،1-1 اإليــجــابــي  بــالــتــعــادل  ــافـــي  واإلضـ
منتخب املاكينات املربع الذهبي، حيث افتتح 
بــــاب الــتــســجــيــل الــنــجــم مــســعــود أوزيــــــل، قبل 
الكفة من ضربة  املــدافــع بونوتشي  يعادل  أن 
جـــزاء. واشــتــعــل الــلــقــاء على مــواقــع التواصل 
عاشق   

ّ
كــل للجماهير،  بالنسبة  االجــتــمــاعــي 

بــه على  لــه رأي يكتبه، ويــغــرد  كــان  للفريقني 
تويتر أو على فيسبوك وحتى على إنستغرام. 
ــة بــــهــــذا الـــتـــأهـــل  ــيــ ــانــ فــــرحــــت الـــجـــمـــاهـــيـــر األملــ
الصعب، خاصة أمام املنتخب الذي شكل لهم 

عقدة تاريخيًا في املباريات الرسمية.
وكتب أحد املغردين على موقع تويتر: »أملانيا 
أســيــاد الــزمــان واألرض وكـــل مــكــان، وال أحــد 
عاشق  أمــا  مكانتها«.  في  التشكيك  يستطيع 
كانت،  متعة  »املـــبـــاراة  فــقــال:  للماكينات  آخــر 

وفاز الطرف األفضل فيها«.
من جانب آخــر، وقف عشاق منتخب إيطاليا 
إلــى جــانــب فريقهم املــفــضــل، وكــتــبــوا عــن هذا 
الــخــروج الكثير مــن األمـــور، حيث أكـــدوا على 
املستوى الــرائــع الــذي قدمه رجــال كونتي في 
البطولة، وتطرق البعض ملا حصل مع بوفون، 

الذي ذرف الدموع بعد املباراة.
»أنــا  أحــد عــشــاق إيطاليا على تويتر:  وكــتــب 
حزين لخروج إيطاليا اليوم من ربع النهائي، 
ــان بـــاإلمـــكـــان أفـــضـــل مــمــا كـــــان، )هـــــــاردالك(  كــ
جيجي أنـــا حــزيــن مــن أجــلــك«، وأضــــاف آخــر: 
ــــوأ جيل  »أفـــضـــل جــيــل أملـــانـــي يـــفـــوز عــلــى أسـ

إيطالي وبركالت الحظ«.

دموع بوفون والتألق
أكــد الــحــارس اإليــطــالــي، جانلويجي بــوفــون، 

أنه أحد أفضل الحراس على مّر التاريخ، وذلك 
بــعــد تــصــديــه لــكــرة خــطــيــرة لــلــغــايــة، وبينما 
أملانيا متقدمة بهدف دون مقابل، مرر  كانت 
أوزيــــل كـــرة بينية بــني املــدافــعــني اإليــطــالــيــني، 
وصلت إلى ماريو غوميز، الــذي التف وسدد 
األخير  لكن  إلــى مرمى جيجي،  بقدمه  بكعب 

كان في املوعد واملكان املناسبني.
وحرم بوفون غوميز من الهدف القاتل وأبقى 
ــّلـــص الــــكــــرة بــيــده  ــال بـــــــالده، حــــني خـ ــ عـــلـــى آمــ
ركنية،  ضربة  إلــى  لتخرج  إعجازية،  بطريقة 
لــيــخــطــف الـــحـــارس الــعــمــالق األضـــــواء بشكل 

الفت.
وبعد الخسارة غادر األسطورة بوفون، وهو 
املــيــدان، وبــدا الحارس  يبكي بحرقة، أرضــيــة 
الــــدولــــي اإليـــطـــالـــي مـــتـــأثـــرًا، عــنــدمــا الــتــقــطــتــه 
ــذرف الــــدمــــوع،  ــ ــ عــــدســــات املــــصــــوريــــن وهـــــو يـ

إلى  بالتأهل  النفس  كــان يمني  وأنـــه  خــاصــة 
املربع الذهبي من البطولة، والسعي إلى بلوغ 
اإليطالية.  للجماهير  اللقب  وإهــداء  النهائي، 
ــام املــنــتــخــب  ــ بـــوفـــون قــــدم مـــبـــاراة بــطــولــيــة أمـ
األملـــانـــي، وكـــان ســـدًا منيعًا، حــيــث ســعــى إلــى 
الــذي نجح  املحافظة على شباك فريقه، وهو 
في ذلك إلى حــدود 440 دقيقة، قبل أن يوقف 
السلسلة. ونجح بوفون  أوزيــل هــذه  مسعود 
خالل ركالت الترجيح التي حسمها املنتخب 
األملاني لصالحه بنتيجة )6-5( في صّد ركلة 
الـــذي رافــق  جـــزاء لتوماس مــولــر، لكن الفشل 
الــالعــبــني اإليــطــالــيــني أوقــــف املــغــامــرة وحــكــم 
عليهم بمغادرة البطولة. وأتت دموع بوفون 
لعلمه أن هذه البطولة في أمم أوروبا قد تكون 
بنسبة كبيرة األخيرة له، خاصة أنه بلغ عامه 
الـــ38، وربما يخوض فقط كــأس العالم 2018 

في روسيا ليعتزل اللعب الدولي بعد ذلك.

الجماهير األلمانية والتيفو
وقفت الجماهير األملانية إلى جانب منتخب 
ــام إيــطــالــيــا، حـــني قــام  بـــالدهـــا فـــي املـــبـــاراة أمــ
ــع ألـــــــــوان مـــنـــتـــخـــب بـــالدهـــم  ــرفــ مــــنــــاصــــروه بــ
ـــات، ذّكــــروا  ــدرجـ وشــكــلــوا تــيــفــو رائـــعـــًا فـــي املــ
في  التي حققوها  بالبطوالت  الجميع  خالله 
بطولة أمــم أوروبـــا طـــوال الــســنــوات املاضية، 
 عشاق 

ّ
األلقاب ثالثة. وشكل حيث يبلغ عــدد 

ُرفــع فيها في  املاكينات لوحة فــي املــدرجــات، 
البداية رقم بطولة 1972، وإلى جانبها 1980، 
الرابع  املـــدرج  وأخــيــرًا 1996. فيما ظهرت فــي 
رايــة مشّفرة من دون أرقــام، وهــو املكان الذي 
ســيــتــم فــيــه وضـــع عـــام الــلــقــب الـــرابـــع، وربــمــا 

يتحقق الحلم قريبًا.

بوفون يتألق ويذرف الدموع... والجمــاهير بين الفرح والحزن

ــيــــرة، األتـــــــــزوري  ــبــ ــكــ ــا الــ ــيــ ــالــ األخــــــــــرى: »إيــــطــ
لقد هزموا فقط بركالت  التصفيق  يستحق 
القلب والفخر، املنتخب  أمــام األملــان،  الجزاء 
كـــان قــريــبــًا مــن تحقيق إنـــجـــاٍز عــمــالق أمــام 
رد على هدف  بونوتشي  الــعــام،  كــأس  بطل 
أوزيل، وبعدها 18 ركلة جزاء حددت الفائز، 
واألتـــــــــزوري بــــشــــارات ســــــوداء بــعــد مــقــتــل 9 
إيطاليني فــي دكـــا«. فــي املــقــابــل جــاء عنوان 

توتوسبورت بكلمة »Grazie« أي شكرًا لكم، 
اإلبعاد مؤلم بعد تسع ركالت جزاء، إيطاليا 
خرجت وأملانيا تأهلت إلى نصف النهائي«. 
ونــشــرت الــصــحــف اإليــطــالــيــة الــثــالث صــورًا 
ــيــــني، فــيــمــا  ــالــ ــل الـــالعـــبـــني اإليــــطــ ــ لــخــيــبــة أمــ
وضــعــت الغــاتــزيــتــا صــــورة لــبــوفــون جاثيًا 

على ركبتيه.
تصريحات ما بعد اللقاء كانت هي األخرى 

مــهــمــة للجميع حــيــث قـــال الــنــجــم اإليــطــالــي 
السابق دي باجيو: »لعنة ضربات الترجيح، 
أحزان كثيرة من نقطة الجزاء، في عام 2000 
املنتخب  مـــدافـــع  أمـــا  فـــقـــط«،  فــرحــنــا  و2006 
اإليــطــالــي بـــارازلـــي الـــذي ذرف الــدمــوع بعد 
املباراة فقال: »ال أحد سيتذكر أي شيء مما 

فعلته إيطاليا الحالية«.
ــيــــونــــاردو بــونــتــشــي  ــّلـــق املــــدافــــع لــ بـــــــدوره عـ

على مــا حصل قــائــاًل: »ضــربــة جــزاء ناجحة 
ــاء، خــرجــنــا  ــمـ ــظـ وأخـــــــرى ال، نـــحـــن رجــــــال عـ
مرفوعي الــرأس، فخوٌر جــدًا بــأن أكــون جزءًا 
مــــن هـــــذه املـــجـــمـــوعـــة«، بـــــــدوره قـــــال املـــــدرب 
إنه  بالجميع،  »فخوٌر جدًا  أنتونيو كونتي: 
الــوداع اآلن، هذه املجموعة قدمت كل شيء، 
هناك خيبة أمل من ضربات الترجيح لكننا 

لن نندم«.

EURO  2016  يورو

يبدو أن أعمال الشغب قد أبرمت 
عقدًا مع منافسات بطولة أمم 

أوروبا التي تحتضنها فرنسا، 
وعلى الرغم من خروج أبرز 

المنتخبات، التي تعرف جماهيرها 
بالشغب على غرار روسيا، وإنكلترا، 

فإن أعمال الشغب تواصلت 
بمدينة باريس. وتروي تفاصيل 
الحادثة أنه وأثناء مباراة الدور 
ربع النهائي لمنافسات بطولة 

أمم أوروبا، بين المنتخبين 
اإليطالي واأللماني، سيطرت حالة 

من الهلع، تسببت في فوضى 
داخل منطقة المشجعين أمام 
برج إيفيل. وشرعت مجموعة 

من المشجعين الحاضرين لمتابعة 
المباراة بالجري في اتجاه البوابات 

المعدة للخروج والدخول، 
وكانوا يعتقدون أن عملية 

إرهابية على بعد أمتار منهم، 
على الرغم من محاوالت رجال 

األمن تهدئتهم. وتبين بعد ذلك 
وعلى إثر التحريات الفورية أن 

بعض المشجعين قاموا بإشعال 
الشماريخ ورمي مفرقعات نارية، 
وسط الحشود، مما أثار حالة من 
الرعب، وأدخل الفوضى، قبل أن 

تعود األمور بعد ذلك إلى حالتها 
الطبيعية، رغم نقل البعض 

للمستشفيات.

هل تعلم

وقفت الصحف اإليطالية 
إلى جانب منتخب بالدها 

الذي ودع بطولة أمم 
أوروبا أمام ألمانيا بركالت 

الجزاء، رغم المستوى 
المميز

)Getty( كونتي سيترك المنتخب ليلتحق بتشلسي

تكاتف الالعبين 
جعل إيطاليا 
تقدم بطولة 
)Getty( مميزة

)Getty( بوفون لم يتمكن من حبس دموعه )Getty( الفرحة األلمانية بالتأهل إلى نصف النهائي)Getty( خيبة أمل الجماهير اإليطالية

فرناندو سانتوس: الجميع يفضل ويلز وأيسلندا
ال يقلق فرناندو سانتوس، مدرب البرتغال، من وصف فريقه »بالبطة القبيحة« 
أيسلندا  ولفتت  بفرنسا.  القدم 2016  لكرة  أوروبــا  ببطولة  املتنافسني  وسط 
انطالق  املغمورة قبل  الــفــرق  اعتبارهما مــن  البطولة رغــم  فــي  األنــظــار  وويــلــز 
وبلجيكا.  إسبانيا  على  فــوزهــا  بعد  إشـــادة  إيطاليا  نالت  وكــذلــك  املنافسات 
لكن البرتغال تأهلت للدور قبل النهائي لبطولة أوروبــا للمرة الرابعة في آخر 
خمس مشاركات دون الفوز في مباراة من 90 دقيقة ودون تقديم أداء متميز. 
ووجهت انتقادات للمباراة التي فازت بها البرتغال قبل نهاية الوقت اإلضافي 
لكن  البطولة  أســوأ مباريات  كــواحــدة من  على كرواتيا في دور 16 وصنفت 
ســانــتــوس ال يعبأ بــــآراء اآلخـــريـــن. وقـــال ســانــتــوس للصحفيني فــي بــاريــس 

»بالطبع الجميع يفضل ويلز وأيسلندا ألنه ال أحد توقع أن يصال بعيدا لهذه 
الدرجة.« وأضاف »سأكون حزينا إذا عدنا للوطن فيما يقول الناس إننا كنا 

يجب أن نستمر في البطولة«.

االتحاد البلجيكي لن يتسرع 
في اتخاذ قرار حيال فيلموتس

لتحديد  ــرارات متسرعة  قــ لــن يتخذ  إنــه  الــقــدم  لــكــرة  البلجيكي  االتــحــاد  قــال 
مصير الفريق الوطني بعد الخروج من دور الثمانية ببطولة أوروبا لكرة القدم 
2016. وذكر االتحاد البلجيكي للعبة في بيان »الهزيمة أثرت بقوة في االتحاد 
البلجيكي مثلما أثرت في الجماهير والفريق لكن بعد نقاش بني رئيس االتحاد 
)فرانسوا كيرسميكر( ورئيس اللجنة الفنية )فيليب كولني( تم االتفاق على 
الــقــرارات  البيان »سيتم اإلعــالن عن  عــدم اتخاذ قـــرارات متسرعة«. وأضــاف 
بمجرد اتخاذها لكن هذا ليس متوقعا في األيام املقبلة.« وطلب مارك فيلموتس 
مدرب بلجيكا عطلة للتفكير في مستقبله بعد خسارة فريقه الزاخر باملواهب 

3-1 أمام ويلز.

مدرب ويلز: مررنا بلحظات صعبة 
من أجل الوصول لهذا اإلنجاز

استدعى كريس كوملان مدرب منتخب ويلز لكرة القدم الذكريات السيئة التي 
الفريق  ببلوغ  االحتفال  في غمرة  وذلــك  التدريبية  بداية مسيرته  في  بها  مر 
الدور قبل النهائي لبطولة كبيرة ألول مرة في تاريخ البالد. وفازت ويلز بجدارة 
أوروبــا لتشكل عودة  إلــى قبل نهائي بطولة  لتتأهل  القوية  3-1 على بلجيكا 
الكبرى والتي تغيب عنها منذ 58 عاما. واحتفلت جماهير  للبطوالت  مثيرة 
ويلز طوال الليل في شوارع مدينة ليل الفرنسية بالفوز الذي وصفه معلقون 
بأنه أعظم انجاز في تاريخ ويلز الكروي. وقال كوملان الذي كان فريقه يحتل 
املركز 117 في تصنيف االتحاد الدولي للعبة )الفيفا( في 2011 »الوضع الذي 
وصلنا له حاليا ال يمكن تصديقه ألنه قبل أربــع سنوات كنا بعيدين للغاية 
عما بات ممكنا حاليا«. »هذه منطقة لم نصل لها من قبل لكن كل ما يمكنني 

فعله هو االستمرار في تذكير الالعبني بما كنا عليه وما وصلنا له حاليا«.

راكيتيتش يقطع إجازته خوفًا من تعصب الجماهير
ايــفــان راكيتيش إجــازتــه على  الــقــدم  قطع العــب وســط منتخب كرواتيا لكرة 
جزيرة كرواتية، بعد تخريب منزله بحسب ما ذكرت الصحف املحلية. وقرر 
العب برشلونة اإلسباني، الذي أقصي مع بالده من ثمن نهائي كأس أوروبا 
2016 أمـــام الــبــرتــغــال صــفــر-1، الــرحــيــل بعدما تــوقــع أن يــكــون لــأمــر عالقة 

بمشجعني متعصبني.

بصراحة
حسين غازي

الجماهير  اللقاء، هي عبارة ترددها  إلــى  لن نقول وداعــا كونتي، بل 
اإليــطــالــيــة، الــتــي دخــلــت بطولة يـــورو 2016 وآمــالــهــا فــي تخطي دور 
املجموعات شبه مهزوزة. جاء أداء إيطاليا مبهرًا، هزمت بلجيكا ومن 
أوروبــا  بطل  التقت  املجموعة،  بتصدر  الثاني  الــدور  نحو  تقدمت  ثم 
2008 و2012 إسبانيا، أقصته وبجدارة، وانتظرت بطل العالم 2014 
واملسابقة،  الــلــقــاء  فــي  أبــطــال  بنظر عشاقهم  املنتخب  أفـــراد  أملــانــيــا. 
العاصمة  أبناء  عليها  عّودنا  قتالية  روح  مثيل،  له  ليس  رجولي  أداء 
رغم  الختام،  وكــان  ميالن.  مدينة  كأناقة  الكثير  قدموا  رومــا، حيث 
الخروج، قصة يمكن أن يتم وضعها على شكل تمثال للقائد بوفون 
في مدينة املتاحف تورينو. من دون شك، الجميع فخوٌر بما قام به 
السفينة في  آخــر سيقود  للمدرب  الفريق  تــرك  الــذي  رجــال كونتي، 
املواعيد املقبلة، فتصفيات كأس العالم لن تكون وحدها الهدف، خطوة 
 ،2018 عــام  فــي  تاريخي  بإنجاز  للقيام  التخطيط  سيكون  بخطوة 
فهناك سنودع الكثير من األسماء، وأبرزها جيجي بوفون، من جانب 
آخر، أكد األملان أنهم فريق منظم وقادٌر على الوقوف أمام أي منتخب 
لعبه.  والتعامل معه مهما كانت اختلفت وتنّوعت مفاتيح  العالم  في 

كالسيكو إيطاليا-أملانيا سيبقى دائما األجمل.

من الملعب

   على
هامش 

   الحدث
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الجزائر ـ عدالن أحمد

تــخــشــى الــجــمــاهــيــر الــجــزائــريــة أن 
يتحول الصراع الخفي بني رئيس 
الكونفدرالية األفريقية لكرة القدم، 
االتحاد  ورئيس  حياتو،  عيسى  الكاميروني 
انــتــخــابــات  الـــجـــزائـــري، مــحــمــد روراوة، حـــول 
رئاسة االتحاد األفريقي في الربيع املقبل، إلى 
مونديال  تــذكــرة  حــول  الكواليس  فــي  تنافس 
روسيا 2018 بني منتخب املحاربني وتشكيلة 
األســود، سيما وأن أول مباراة بني املنتخبني 
فــــي هـــــذه الــتــصــفــيــات ســتــلــعــب عـــلـــى مـــيـــدان 
تشاكر بالبليدة شهر أكتوبر، ويعلم الجميع 
املتأهلني  تحديد  فــي  األفريقي  التحكيم  دور 
الى املونديال. ولم تتردد عدة صحف وقنوات 
النقاش  فتح  فــي  إعــامــيــة فضائية جــزائــريــة 
حــول مصير تــذكــرة املــونــديــال الــروســي التي 
ــر، ضــد  ســيــتــنــافــس عــلــيــهــا مــنــتــخــب الـــخـــضـ
مــنــتــخــبــات نــيــجــريــا وزامـــبـــيـــا والـــكـــامـــيـــرون، 
خــاصــة وأن كــل املحللني يــحــصــرون الــصــراع 
فـــي هــــذا الـــفـــوج بـــني الـــجـــزائـــر والـــكـــامـــيـــرون، 
اللذان يعدان األقوى فنيا، بعد تراجع منتخب 

نيجيريا في السنوات األخيرة.
وذهـــبـــت وســـائـــل اإلعــــــام الـــجـــزائـــريـــة بــعــيــدًا 
فـــي تــحــلــيــاتــهــا عــنــدمــا كــشــفــت بـــأن الــصــراع 

حياتو وفرصة 
االنتقام

عملية  نتائج  عن  اإلعالن  ومنذ  الجزائري،  الرياضي  الشارع  داخل  حديث  ال 
بالتصفيات األفريقية لكأس العالم، إال عن إمكانية تدخل  القرعة الخاصة 
المنتخب  من  لالنتقام  حياتو،  عيسى  الكاميروني  األفريقي،  االتحاد  رئيس 

الجزائري بسبب خالفه الحاد مع رئيس االتحاد الجزائري، محمد روراوة

3031
رياضة

قضية

سيحتدم فــي الــكــوالــيــس بــني رئــيــس االتــحــاد 
عــيــســى حـــيـــاتـــو وعـــضـــو املـــكـــتـــب الــتــنــفــيــدي 
ــراع قديم  فــي خــضــم صـ محمد روراوة وذلـــك 
»الــكــاف«، حيث  متجدد حــول منصب رئيس 
يرى الكثير من الجزائريني بأن روراوة بصدد 
التنسيق الجيد مع أعضاء في الكاف لسحب 
الـــذي يتربع  أقـــدام حياتو  الــبــســاط مــن تحت 

على عرش الكونفدرالية منذ 1988.
ــزائـــري ضبط  ويــــحــــاول رئـــيـــس االتــــحــــاد الـــجـ
التي  الــهــيــئــات  مــع  بالتنسيق  محكمة  خــطــة 
ساهمت في ترحيل باتر من االتحاد الدولي 
لــتــفــجــيــر مــلــفــات فـــســـاد مــســت الــكــونــفــدرالــيــة 
الــســنــوات العشر  الــقــدم خــال  لــكــرة  األفريقية 
ــيـــرة وتــقــديــمــهــا لـــلـــرأي الـــعـــام، وتــحــدثــت  األخـ
بــعــض األخـــبـــار إلــــى وجــــود عــضــو فــاعــل في 
ــدم مــلــفــات هــامــة  الــكــونــفــدرالــيــة األفــريــقــيــة قــ
لــلــمــحــقــقــني تـــمـــس حـــيـــاتـــو شــخــصــيــا ســيــتــم 

ــا لــــدفــــع حـــيـــاتـــوإلـــى عـــدم  ــبـ ــريـ اســـتـــغـــالـــهـــا قـ
الترشح لعهدة جديدة.  بينما يذهب البعض 
اآلخــــــر فــــي الــتــحــلــيــل إلـــــى وجــــــود ســيــنــاريــو 
ترحيل السويسري باتر من الفيفا وتحركات 
محققي »سي أي أي« قد يتكرر مع الكاميروني 
عيسى حياتو بإيعاز من مقربني من روراوة، 
الكواليس لضرب  الــذي يقوم بــدور فعال فــي 
واحــد: منع ترشح حياتو  عصفورين بحجر 
لــتــولــي رئــاســة الــكــنــفــدرالــيــة اإلفــريــقــيــة السنة 
املــقــبــلــة، وتــأهــيــل املــنــتــخــب الـــجـــزائـــري لثالث 
مــونــديــال لــه على الــتــوالــي بعد دورتـــي 2010 

بجنوب إفريقيا و2014 بالبرازيل.
قــد  وروراوة  حـــيـــاتـــو  بــــني  الـــعـــاقـــة  وكــــانــــت 
تــــدهــــورت بــشــكــل كــبــيــر قــبــل أكـــثـــر مـــن ســنــة، 
إفريقيا  أمــم  كــأس  نهائيات  تنظيم  بعد منح 
املنسحبة  لــيــبــيــا  لــتــعــويــض  لــلــغــابــون   2017
لــدواع أمنية، حيث كــان ملف ترشح الجزائر 
الستضافة الدورة املقبلة من العرس األفريقي 
ــــف، واتــــهــــمــــت فــيــه  ــلـ ــ ــا وال يـــضـــاهـــيـــه مـ ــ ــــويـ قـ
الصحافة الجزائرية حينها حياتو بالتاعب 
ــة الــغــابــون على  لــصــالــح صــديــقــه رئــيــس دولــ
تقدم  التي  التطمينات  رغــم  الــجــزائــر،  حساب 

بها الكاميروني للسلطات الجزائرية. 
ــرازات قــرعــة مــونــديــال روســيــا 2018  ــ ولــعــل إفـ
الــتــي أوقــعــت منتخبا الــجــزائــر والــكــامــيــرون 
ــدة فــي هــذه الــفــتــرة بــالــذات  فــي مجموعة واحـ
سيؤجج ال محالة الصراع بني الرجلني، وكل 
طــــرف ســيــســتــخــدم أوراقـــــــه إلضـــعـــاف اآلخــــر، 
ــأن رئـــيـــس االتـــحـــاد  إذ يــعــلــم حــيــاتــو جـــيـــدا بــ
على  لانقضاض  الفرصة  يترقب  الــجــزائــري 
»الــكــاف«، وصمود روراوة في  رئاسة  كرسي 
الهيئات الكروية، والتي اقتحمهما منذ 2004 
خال الجمعية العامة للكونفدرالية اإلفريقية 
بتونس، يعود الفضل فيه الى حسن تفاوضه 

في األروقة مع أعضاء الكونفدرالية.
كما أن بقاء املنتخب الجزائري في القمة على 
الصعيدين األفريقي والعاملي خال السنوات 
األخيرة، ساهم في صنع صورة المعة للرئيس 
مونديال  تذكرة  تحولت  وبالتالي  الجزائري، 
ــــى وســـيـــلـــة حــقــيــقــيــة لــلــربــح  ــيــــا 2018 الـ روســ
والخسارة في الصراع على املناصب في الكاف، 
وعلى هذا األساس وبرأي الكثير من املحللني 
الـــريـــاضـــيـــني الـــجـــزائـــريـــني، يـــرتـــقـــب أن يــقــود 
حياتو حــربــا ســريــة ضــد املنتخب الــجــزائــري 
حتى يفقد روراوة مصداقيته في الجزائر أوال، 
مــن خـــال إقــصــاء منتخب املــحــاربــني لــفــائــدة 
سها  يصبح  وبعدها  الكاميروني  املنتخب 
عــلــى الــرئــيــس الــحــالــي لــلــكــونــفــدرالــيــة تسيير 
ملف ترشحه لعهدة جديدة في مارس املقبل. 
وترى الجماهير الجزائرية بأن روراوة مطالب 
اآلن بفتح النار علنا على حياتو حتى تخرج 
ــــى مـــعـــارك  الــــحــــرب مــــن ســريــتــهــا وتـــتـــحـــول الـ
مــعــلــنــة، مــمــا ســيــجــعــل رئـــيـــس الــكــونــفــدرالــيــة 
فــي حـــرج وكـــل هــفــوة مــن هــفــوات الــحــكــام في 
مباريات الخضر ستحسب على رئيس الكاف 

ترحيل بالتر من الفيفا 
قد يتكرر مع الكاميروني 

عيسى حياتو

أرجنتينيون يتظاهرون لمطالبة 
ميسي باالستمرار في المنتخب

احتشد اآلالف أمام املسلة الشهيرة في العاصمة األرجنتينية بوينوس آيرس ملطالبة نجم 
كرة القدم ليونيل ميسي باالستمرار مع املنتخب األرجنتيني والتراجع عن قرار اعتزال 
املبادرة في مدن روساريو،  أقيمت نفس  ليو«  يا  اللعب دوليا. وتحت شعار »ال ترحل 
ارتــدى  آيــرس  بوينوس  ولــد ميسي، وميندوزا وكــوردوبــا وسالتا. وفــي مظاهرة  حيث 
مشجعو ميسي أزياء باللونني األبيض والسماوي، لوني قميص املنتخب األرجنتيني، 
األمطار وبــرودة  قــراره رغــم تساقط  التراجع عن  وقاموا بتشجيع نجم برشلونة على 

الطقس.

أرتيتا يعتزل وينضم للجهاز الفني لمانشستر سيتي
أعلن العب وسط أرسنال اإلنكليزي لكرة القدم، 
نهائيا  اللعب  اعتزل  أنــه  أرتيتا،  ميكل  اإلسباني 
مانشستر  لنادي  الفني  الجهاز  إلــى  وسينضم 
ــنــــه املـــــــــدرب جــوســيــب  ســـيـــتـــي بـــــإشـــــراف مــــواطــ
غوارديوال. وقال الالعب، البالغ من العمر 34 عاما 
وسأنتقل  اللعب  اعتزلت  أنني  التأكيد  »أستطيع 
سيتي  ملانشستر  الفني  الــجــهــاز  ضمن  للعمل 
ــــاف »ســتــكــون  بــرئــاســة بــيــب غــــوارديــــوال«. وأضـ
الفرصة رائعة بالنسبة إلي للعمل مع أحد أفضل 
املدربني في العالم واالستفادة من خبرته«. وكان 
أرتــيــتــا بـــدأ مــســيــرتــه فـــي صــفــوف فـــرق الــفــئــات 
العمرية في برشلونة، قبل أن ينتقل إلى باريس 
االسكتلندي  ورينجرز  الفرنسي  جرمان  ســان 
ــم إيـــفـــرتـــون  ــانــــي ثــ ــبــ ــداد اإلســ ــيـ ــيـ وريــــــــال ســـوسـ

وأرسنال اإلنكليزيني.

كريتشوفياك إلى باريس سان جيرمان مقابل 30 مليون يورو
كريتشوفياك  البولندي جريجورز  الوسط  بيعه العب  القدم  لكرة  إشبيلية  نــادي  أعلن 
املتغيرات،  إلى  يــورو، باإلضافة  الـــ30 مليون  قــارب  لنادي باريس سان جيرمان بمبلغ 
الــذي سيلعب في  أفــادت مصادر مطلعة على الصفقة. وخــاض كريتشوفياك  حسبما 
باريس سان جيرمان تحت إمرة مدربه السابق في إشبيلية أونــاي إيمري، 90 مباراة 
رسمية خــالل املــوســمــني الــلــذيــن قضاهما مــع الــنــادي األنــدلــســي. وبــذلــك، يــعــود الــدولــي 
البولندي )26 عاما( لفرنسا التي تأهل بها بني صفوف نادي بوردو قبل أن ينتقل منه 

إلى ستاد دو ريم.

ليستر سيتي يضم الفرنسي نامباليس ميندي
قال نادي ليستر سيتي، بطل الدوري اإلنكليزي 
ــقــدم، إنـــه تــوصــل إلـــى اتــفــاق مع  املــمــتــاز لــكــرة ال
نــــــادي نـــيـــس الـــفـــرنـــســـي لـــضـــم العـــــب الـــوســـط 
الفرنسي نامباليس ميندي. ووافق ميندي )24 
ملدة  اإلنكليزي  النادي  مع  االرتباط  على  عاما( 
أربــع ســنــوات ليصبح بذلك ثالث العــب يتعاقد 
معه ليستر سيتي منذ تتويجه باللقب املحلي 
بعد حارس املرمى رون روبرت تسيلر واملدافع 
لــويــس هــرنــانــديــز. وســبــق ملــيــنــدي الــلــعــب تحت 

قيادة مدرب ليستر سيتي كالوديو رانييري في موناكو الفرنسي.

فينشي خارج منافسات ويمبلدون للسيدات
ودعت اإليطالية روبرتا فينشي، املصنفة السادسة، منافسات فردي السيدات في بطولة 
الحالي،  الكبرى في املوسم  األربــع  البطوالت  لثالث  الثالث  الــدور  للتنس. ففي  ويمبلدون 
متتاليتني  بمجموعتني  فينشي  على   ،27 املصنفة  فاندفيجه،  كوكو  األميركية  فــازت 
البطولة  11، من  املصنفة  باشينسكي،  تيميا  السويسرية  و6-4. وخرجت   3-6 وبواقع 
أيضا بعد هزيمتها أمام الروسية أنستاسيا بافليوتشنكوفا، املصنفة 21، بنتيجة 3-6 

و2-6.

فيلبس يتألق في آخر سباق له قبل األولمبياد
في  األول  املــركــز  احتل  أخــيــرة عندما  مثيرة  لحظة  بــالده  فيلبس جماهير  مايكل  منح 
سباق 100 متر فراشة في التصفيات األوملبية األميركية للسباحة في سباقه األخير في 
حوض أميركي. وشق فيلبس - حامل الرقم العاملي والحاصل على ثالث ميداليات ذهبية 
التي مألت  أوملبية في هذا السباق - طريقه نحو الحائط، وسط تشجيع من الجماهير 
املدرجات في 51 ثانية بالضبط، متقدمًا على تومشيلدز. ومع انتهاء التصفيات بالنسبة 
له، سيتجه فيلبس إلى ريو دي جانيرو للمشاركة في ثالثة سباقات في ألعابه األوملبية 

الخامسة واألخيرة وهي 100 و200 متر فراشة و200 متر فردي متنوع.

خالل مسيرته. لعب الحارس العمالق لصالح نادي غواراني 
في موسم 1984-1985، وسجل هدفًا واحدًا في 19 مباراة، 
وحقق معهم لقب الدوري البارغوياني، تلقى بعدها عرضًا 
من نادي سان لورنزو األرجنتيني، واستمر معهم هناك 3 
سنوات حتى 1988، وخاض 122 مباراة لكنه لم يحرز أي 

هدف، ليقرر خوض تجربة جديدة في مسيرته.
خرج تشيالفيرت من القارة األميركية الجنوبية واتجه نحو 
أوروبــا وتحديدًا نــادي ريــال سرقسطة اإلسباني دافــع عن 
ألوانه في 79 مباراة وأحرز هدفًا واحــدًا، بعد هذه السنوات 
قرر العودة، إلى القارة الالتينية من بوابة فيليس سارسفيلد، 
ففاز معهم بلقب الدوي األرجنتيني 4 مرات )1993، 1995، 
ليبرتادوريس وهو  بلقب كوبا  تــّوج  1996، 1998(، وكذلك 
ذات مسابقة دوري األبطال في أوروبــا سنة 1994، وتأهل 
للنهائي  وصــل  ويومها  اإلنتركونتينينتال  كــأس  في  للعب 

بمدينة طوكيو  نظيفني  بهدفني  اإليطالي  ميالن  على  وفــاز 
وسوبر  أميركانا،  إنتر  كوبا  لقب  حصد  وكذلك  اليابانية، 
الـــقـــارة الــالتــيــنــيــة، وســجــل خـــالل تــلــك الــفــتــرة 36 هــدفــًا في 
نــادي ستراسبورغ  إلــى  الرحيل  270 مــبــاراة، قبل أن يقرر 
في عام 2000 ولعب لصالحه حتى سنة 2003 ولم يسجل 
أي هدف لكنه فاز معهم بلقب كأس فرنسا، قبل أن يلعب 
لصالح نادي بينيارول، أحرز له 4 أهداف في 15 لقاء وتّوج 
بلقب الدور األوروغوياني، وختم مسيرته في فريق فيليس 
سارسفيلد. على صعيد منتخب بالده بدأ املسيرة في سنة 
البارغواي حتى  ألــوان  الــدفــاع عن  1989 واستمر حتى في 
سنة 2003، وسجل الكثير من األهــداف أبرزها في مرمى 
اختير  كما  بكولومبيا،   1997 أميركا  كوبا  فــي  األرجنتني 
العالم في سنة 1998، وهو ضمن  ضمن تشكيلة منتخب 

قائمة أفضل 100 العب في التاريخ.

حسين غازي

أنــجــبــت كـــرة الــقــدم الــكــثــيــر مــن الـــحـــراس الــرائــعــني عــلــى مــّر 
الـــرائـــعـــة وردة فعله  بــتــصــديــاتــه  تــمــّيــز  بــعــضــهــم  ــخ،  ــاريـ ــتـ الـ
ــر وكــذلــك  املــذهــلــة، لــكــن نــجــم فــقــرة الــيــوم جــمــع بــني هـــذا األمـ
تسجيل األهــداف، إنه البارغوياني خوسيه لويس فيليكس 

تشيالفيرت غونزاليس.
ولــد تشيالفيرت  العام 1976  يوليو من  يــوم 27 تموز/  في 
في  بــدأ مسيرته  هناك  ومــن  البارغويانية  لوكي  مدينة  فــي 
لفريق سبورتيفو  انضم  1982 حني  القدم سنة  كــرة  عالم 
أهــداف في 67 مباراة  لعب هناك عامني وسجل 4  لوكينو، 
شكل هذا األمر ظاهرة كبيرة، في الساحرة املستديرة، وقد 
قام بعده الكثير من الحراس بتسجيل األهداف حيث اختص 
البرازيلي روجريو سيني بشكل أكبر بتخطيه حاجز الـ100 

لويس تشيالفـيرت

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
حارس شهير سجل 

أهدافًا كثيرة

عيسى حياتو 
كابوس 
للجماهير 
)Getty( الجزائرية

يقيم المنتخب الجزائري األولمبي لكرة القدم معسكر اإلعداد ألولمبياد 
اإلسبانية،  مورثيا  بمدينة  الرياضي،  أرينا(  )بيناتار  مجمع  في   2016 ريو 
الجزائر في أولمبياد  الجاري، ويتواجه منتخب  بين 18 و25 يوليو/تموز 
والبرتغال  األرجنتين  مع  المقبل،  الشهر  تنطلق  التي  جانيرو،  دي  ريو 
وهندوراس بالمجموعة الرابعة. ومن المقرر أن يخوض منتخب الجزائر 
األولمبي، الذي يقوده السويسري، بيير أندريه شورمان، مباراتين وديتين 

قبل السفر إلى البرازيل.

األولمبي الجزائري في إسبانيا استعدادًا لريو

وجه رياضي

ويفقد الكاميروني الحياد في املجال الكروي. 
ــان تـــــورط حــيــاتــو ملـــســـاعـــدة املــنــتــخــب  وإذا كــ
الكاميروني في قضايا التحكيم ليس جديدا، 
روراوة  الجزائري محمد  الرئيس  معرفة  فإن 
بدواليب التحكيم األفريقي، يجعله قادرًا على 
املنتخب  لــلــدفــاع عــن مصالح  املــســتــور  فضح 
الجزائري الذي يراهن على تأدية دورة كبيرة 
في الغابون شهر يناير املقبل ويطمح للتأهل 

الفساد  ملفات  في  الدولي  والقضائي  األمني 
التلفزيوني  البث  املتعلقة بحقوق  تلك  ســواء 
أو مـــلـــفـــات اإلشــــهــــار وكــــــذا تــســيــيــر عـــائـــدات 
بطوالت أمم إفريقي منذ عشرين سنة، حيث 
تحدثت الصحافة الجزائرية عن تورط رئيس 
فــي صــفــقــات مشبوهة ومست  الــكــونــفــدرالــيــة 
أفراد عائلته كذلك. وألن الجماهير الجزائرية 
ترى أن منتخبها األجدر للتأهل الى املونديال 

لــلــمــرة الــخــامــســة فـــي تــاريــخــه الــــى نــهــائــيــات 
كأس العالم ودون شك تعيني حكام املباريات 
التصفيات سيعطي مؤشرا  هــذه  مــن  األولـــى 
أولـــيـــا عـــن مـــوازيـــن الـــقـــوى بـــني الــرجــلــني ومــا 
أمــا قضية خافة  الطرفني.  ستفرزه تحركات 
الكونفدرالية خال  رأس  على  عيسى حياتو 
املــقــبــلــة فــي مـــارس 2017، فإنها  االنــتــخــابــات 
ستظل مرتبطة بمدى تحرك مكاتب التحقيق 

الروسي، فإنها تعيش على وقع سيناريوهات 
سابقة عاشها »الخضر« مع الحكام، على مر 
تاريخ وحرمتها من نيل عدة كؤوس إفريقية 
لألمم سيما في 1980 بنيجريا و1982 بليبيا 
مـــاجـــر من  رفـــقـــاء  بـــاملـــغـــرب وأقـــصـــت  و1988 
مــونــديــال إيــطــالــيــا 1990 وهــــذه املــــرة ستجد 
الـــجـــزائـــر فـــي طــريــقــهــا مــنــافــســا عــنــيــدا اســمــه 

عيسى حياتو.

مستقبله  عن  الحديث  تجنب  ماسكيرانو،  خافيير  األرجنتيني،  املنتخب  العــب  حــاول 
مع املنتخب بعد خسارة كوبا أميركا )املئوية( بشكل »مؤلم«. وقال الالعب بعد أسبوع 
تقريبًا من خسارة البطولة في مؤتمر دعائي للترويج لرياضة تنس كرة القدم بغواتيماال 
ما،  لقول شــيء  وقــت  أنسب  ليس  هــذا  مــؤلــم.  لنا بشكل  بالنسبة  أميركا  »انتهت كوبا 
وأفضل االحتفاظ باألمر لنفسي«. وأشار الالعب إلى ان الحفاظ على »االستمرارية« مع 
املنتخب يعد دائما أصعب من القيام بنفس األمر مع برشلونة، يذكر أن زميله ميسي 

أعلن اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب بالده. 

صورة في خبر

ماسكيرانو واألرجنتين
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في  العلماء  كبار  تخرج  ومنها  اإلسالمية،  العربية  العمارة  فن  عمرانها  في  األندلسية،  الحاضرة  في  العربية  المدينة  بلنسية، 
الرياضيات والجبر والهندسة، وكل مكان فيها شاهد على هذا المرور
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 Turkey TL 2.0, USA $ 2.00

بلنسية
مدينة تعيش بين البحر وعبق التاريخ

مدريد ـ ميسون شقير

بـــن الــبــحــر والـــجـــبـــل تــعــيــش هــذه 
ــرة مــــن الـــســـاحـــل  ــاحــ ــســ الـــقـــطـــعـــة الــ
ــاء وأزرق  املـ املــتــوســطــي، بــن أزرق 
ــاء تـــحـــمـــل مـــديـــنـــة بــلــنــســيــة اســمــهــا  ــمــ الــــســ
وتــشــرق، فــي املسافة بــن تــاريــخ يعود ألول 
أصـــول اإلنــســان وبــن حــاضــر صـــارخ يزهو 
بــأحــدث مــتــاحــف الــفــن والــعــلــوم، ويتباهى 
ــة الـــغـــريـــبـــة الـــتـــي  ــاريــ ــمــ ــعــ بـــتـــصـــامـــيـــمـــهـــا املــ
تحمل شكل حــوت أو شكل أمــواج متتابعة 
سجينًا  زائــرهــا  يجعالن  وإتــقــان  بضخامة 
لتلك الدهشة التي لن تفارقه ولذلك الجمال 
والتناغم بن طبيعة رائعة وشاطئ هو من 
أجمل الشواطئ في العالم وشمس ال تفارق 
البحر وعراقة وحداثة متفردة، بن كل  هذا 
لتدفع  الساحلية  املــديــنــة  هــذه  هـــذا  تعيش 
أمــامــهــا أجــمــل األشــكــال املــعــمــاريــة الحديثة 

)Getty( قلعة سانتا باربارا ببلنسية... عناق البحر وعبق التاريخ

ولــتــجــر خــلــفــهــا أجـــمـــل األشـــكـــال املــعــمــاريــة 
الــكــالســيــكــيــة الــقــديــمــة هــكــذا حـــن تدخلها 
الكاملة  الــعــراقــة  بــن  نــفــســك معلقا  ســتــجــد 
والحداثة املدهشة ولن تنقذك سوى موجة 

قادمة إليك هاربة من امللح.
هـــي ثــالــث املــــدن اإلســبــانــيــة بــعــد بــرشــلــونــة 
ومدريد وهي املدينة الجوهرة كما سماها 
ــي مــديــنــة الــبــحــر كــمــا يسميها  ــعـــرب وهــ الـ
اإلسبان، لكن اسمها بلنسية هو االسم الذي 
أطلقه عليها العرب أثناء حكمهم لألندلس 
وقد حفلت قصائد شعراء األندلس باسمها.

ــرب بــلــنــســيــة جــــذورهــــا فــــي عــمــق  كـــمـــا تـــضـ
كــمــديــنــة طاعنة  فــخــورة بنفسها  الــتــاريــخ  
بــالــقــدم إذ كـــان الـــرومـــان هــم الــذيــن أســســوا 
م. والذين  عــام 139 ق.  فــي  القديمة  بلنسية 
لــم يـــزالـــوا حــاضــريــن فــي ذاكــــرة املــديــنــة من 
خـــالل آثـــارهـــم الــبــاقــيــة فــيــهــا والــتــي لــم تــزل 
بــكــامــل رونــقــهــا، ثـــم جـــاء واســتــولــى عليها 

القوط الغربيون عام 413 م. وقد بقيت هذه 
أن  إلــى  القوط  الساحلية تحت حكم  املدينة 
دخلها  املسلمون عام 714 م، بكل ما كانوا 
يحملون معهم من حضارة للدولة األموية 
ومن معارف متقدمة جدًا في العلوم والطب 
وعلوم  الجبر  علوم  وخــاصــة  والرياضيات 
املثلثات، إذ تقول ماريا كارمن مسؤولة قسم 
املسلمن  إن  بلنسية  جــامــعــة  فـــي  الــتــاريــخ 
املدينة وحولوها من  غيروا كثيرًا في هــذه 
ململكة،  الساحل  على  مهمشة  مدينة  مجرد 
وقــــد اســتــطــاعــوا ذلــــك بــفــضــل الــعــلــوم الــتــي 
اســتــفــادوا  والــتــي  مــعــهــم  كــانــوا يحملونها 
منها في طريقة ري السهول الواسعة وشق 
أنهم  إذ  والصعبة،  الطويلة  املائية  األقنية 
املدينة  في  مياه حقيقية  أول شبكة  أقــامــوا 

في عهد دولتهم باألندلس.  
ويرجع الفضل لهم في ازدهار سهل بلنسية، 
فــقــد شــقــوا عــلــى جــانــبــي الــنــهــر أو الــــوادي 

األبيض إحــدى وثالثن ترعة، وأجــروا منه 
املــيــاه لـــري أراضـــيـــه كلها بــالــراحــة. وكــانــوا 
يــســمــون هـــذه الــتــرع الــســواقــي. وهـــو االســم 
 فيها حتى اآلن. وقد كانت 

ً
الــذي بقى ماثال

في العهد العربي ثالثة مدائن األندلس في 
الــذي تجاوز  الترتيب بحسب عدد سكانها 

آنذاك ربع مليون نسمة.
وقـــد حــولــهــا هـــذا كــلــه إلـــى مملكة إســالمــيــة  
حــقــيــقــيــة فـــي عــــام 401هــــــ -1010 م عــلــى يد  
املنصور بن عامر، ولكنها وبسبب خالفات 
بــن والتــهــا عـــادت  بلنسية خاضعة لحكم 
العزيز  عبد  فتحها  أن  إلــى  برشلونة  حاكم 
بــن عبد الــرحــمــن حفيد املــنــصــور بــن عامر. 
ــة الـــصـــغـــيـــرة  ــنــ وقــــــد مــــــرت عـــلـــى هــــــذه املــــديــ
تعاقبت  الــتــي  الحكم  مــراحــل  كــل  والجميلة 
عــلــى حــكــم األنـــدلـــس إذ وقــعــت بلنسية في 
)ملوك  حكام  سيطرة  تحت  التالية  الــقــرون 
الــطــوائــف(. ثــم )املــرابــطــن(، ثــم )املــوحــديــن(، 
ومثلها مثل األندلس ضاعت من يد العرب 
نــهــائــيــًا عـــام 1238، لــتــبــقــى آثــــار الــحــضــارة 
العربية فيها شاهدة عليهم، ولتشهد أيضا 
عــلــى مـــدى تــقــدمــهــم الــعــلــمــي كـــل نــقــطــة مــاء 

عذبة تصل فيها لكل بيت 
 حن تصل املدينة ال بد من أن تمر بالشوارع 
القديمة للباريو ديل كارمن وهذه الشوارع 
هــي األمــكــنــة الــقــديــمــة الــتــي تــحــتــوي مباني 
تلك  الرومانية وأخــرى  إلــى  تاريخها  يعود 
الـــتـــي تــنــطــق عــمــارتــهــا بــالــفــنــون الــعــربــيــة. 
لــلــعــمــارة وخـــاصـــة الـــطـــراز املــغــربــي والــتــي 
حـــولـــت هــــذه املـــبـــانـــي إلــــى بــلــديــة لــلــمــديــنــة 

الخالبة. 
 ستصل في نهاية هذا الشارع إلى كاتدرائية 
الــتــي بنيت  الـــعـــذراء(   بلنسية )كــاتــدرائــيــة 
بعد  سقوط بلنسية بيد اإلسبان بن القرن 
الثالث عشر والقرن الخامس عشر امليالدي، 
وهي في املقام األول مبينة بعمار مأخوذة 
مــن الــنــمــط الــقــوطــي ولــكــنــهــا  يــحــتــوي على 
الــكــثــيــر مــن عــنــاصــر مــن الــتــكــلــف والــفــخــامــة 

ومن أشكال العمارة الرومانسكية.
 )Lonja de la Seda( وقد اعترف اليونسكو بـ
كــمــوقــع تــــراث عـــاملـــي، وهــــو مـــوقـــع  لــلــســوق 
تعتبر  الــتــي    )Mercado central( املــركــزيــة 
واحــدة من أكبر األســواق في أوروبــا. والتي 
مــا يمكن أن يخطر ببال  كــل  تــحــتــوي عــلــى 
ومغرية  منظمة  بطريقة  مــعــروضــًا  زائــرهــا 
فـــي ســــوق مــســقــوفــة أثـــريـــة طــويــلــة بــمــا في 
ذلك أعمال يدوية منتجات قطنية وزراعية 

محلية وتذاكر مدهشة تخص املدينة.

حولت بلنسية إلى 
مملكة إسالمية  

حقيقية في عام 401هـ 
-1010 م على يد  
املنصور بن عامر.

■ ■ ■
بسبب خالفات بني 

والتها عادت  بلنسية 
خاضعة لحكم حاكم 

برشلونة إلى أن فتحها 
عبد العزيز بن عبد 

الرحمن حفيد املنصور 
بن عامر.

■ ■ ■
 مثل األندلس ضاعت 
من يد العرب نهائيًا 

عام 1238، لتبقى آثار 
الحضارة العربية فيها 

شاهدة عليهم.

باختصار

أمجد ناصر

 مستقيم، إلى 
ٍّ
التاريخ ال يعود إلى الوراء. قد ال يمشي، في خط

األمام، غير أنه ال يرجع إلى الوراء. مثل مياه النهر التي تصبُّ 
في اتجاه واحد. قد تغّير مجراها، لكنها ال تعاكسه، مثلما 
السلمون في  أســمــاك  وقــٍت معني ولسبب معني،  فــي  تفعل، 
رحلتها االنتحارية. تعمل في التاريخ قوى مختلفة الحجوم 
 ،

ً
وقوة الدفع، غير أن التاريخ نفسه، بصفته معطًى، أو أمثولة

يخبرنا أن قوى االعتراض على املجرى العام للتاريخ وسماته 
ن من تغيير 

َّ
إيقافه، تمامًا، وال تتمك الرئيسية ال تنجح في 

 في 
ً
، ترمي صخرة

ً
مجراه تمامًا. بوسعها أن تضع عارضة

أنه سرعان ما  ، غير 
ً
قليال ن من حرفه 

ّ
تتمك مجراه، وربما 

يستعيد مجراه. وال مّرة رأينا هذه القوى، املعاكسة لحركة 
في  الدولة  البشر  اخترع  عليه.  السيطرة  في  تنجح  التاريخ، 
يهم وضبط أمورهم ونزاعاتهم. وهي، حتى اآلن، 

ّ
سبيل ترق

الشكل الوحيد ليمارس فيه االجتماع البشري حياته في أطٍر 
 
ً
قانونية ودستورية وأخالقية. الدولة، بحد ذاتها، ليست عدال

وال ظلمًا، هذا هو محتواها الذي يمأله الناس. إنها ثمرة عقد 
اجتماعي بني الناس إلدارة شؤون حياتهم. ال حرية مطلقة 
فيها ألحد، ألنها تنشأ من تنازٍل عن هذا »الحق الطبيعي« 

في سبيل العقد االجتماعي.  
ليس تنظيم داعش، بل سائر قوى اإلسالم السياسي، أكثر 
من حركة اعتراٍض على التاريخ. إنه ليس جزءًا من التاريخ، 
وال من مجراه العام. قد ال يرى داعــش نفسه، وسائر قوى 
اإلسالم السياسي معتدلة ومتطرفة، كذلك، بل العكس: تظن 
بإعادة  ســواء  للتاريخ،  تصحيٍح  نفسها حركة  الــقــوى  هــذه 

التاريخ خاطئ.  انقطع.  أو باستئناف ما  الــوراء،  إلى  عقاربه 
واستقامته،  تصحيحه  على  تعمل  وهــي  منحرف،  التاريخ 
وعودته إلى السكة التي هجرها القطار. ومهما بدا أن لهذه 
الــقــوى نــفــوذًا فــي الــواقــع الــعــربــي )حــيــث بــالــكــاد تــقــرأ الناس 
الــتــاريــخ، إن  ، وال تمكث فــي 

ً
تــاريــخــيــة وتــكــتــب( فهي ليست 

، ألنها تصدر من فكرة الحقيقة املطلقة التي 
ً
نت، إال قليال

َّ
تمك

يمثله فهمها للدين، ال من السياسة باعتبارها توّسطًا بني 
الناس، وليست سوسًا لهم  بتفويٍض ما فوق إنساني.  وبهذا 
املعنى، يصعب، إن لم يستحل، التوافق بني الدين والسياسة، 
التغير والتبدل.  الثانية  الثبات، ومن طبع  األول  ألن من طبع 
الحظوا معي أن تنظيم داعش، عندما أعلن »خالفتها«، في 
العراق وسورية، لم يجد أمامه سوى اسم الدولة لكي يتمّسح 
ى نفسه »دولة«، فليس هناك، اليوم،   أنه سمَّ

ً
به. ليس مصادفة

«، غير 
ً
 للحكم. انتخب تنظيم داعش »خليفة

ً
غير الدولة شكال

ضمر، في 
ُ
التسمية ت ى خالفته دولــة. ربما ألن هذه  أنه سمَّ

وبالتعاقد  بالقانون،   
ً
عــالقــة كــذلــك،  وعيهم  وال  الــنــاس  وعــي 

الذي  يتعالى على األيديولوجيا. والدولة، في اللسان العربي 
القاموس  ر عنه  الــتــداول، أو ما عبَّ تشير، في ما تشير، إلى 
املحيط »انقالب الزمان«، أي تغيره وتبدله من حاٍل إلى حال 
بني الناس، فليس الزمان )أي التاريخ( حكرًا على فئة، أو قوم، 

بعينهم، ليمكث أبد الدهر بينهم.
ــنــت بــعــض قـــوى اإلســـالم 

َّ
ــن تنظيم داعــــش، مثلما تــمــك

َّ
تــمــك

وطوعًا   
ً
مــرة  

ً
عنوة األرض،  على  نفوٍذ  من بسط  السياسي، 

 هذا جرى في حالة من التباس 
ّ

 أخرى، غير أن كل
ً
واختيارًا مرة

التاريخ،  التاريخ على نفسه، أو في حالة من »الدهلزة« على 
، حتى راحــوا يخوضون 

ً
قليال الــواقــع،  نوا من 

ّ
تمك إن  إذ ما 

الــعــامــنْي، خالعني عنهم مــا يــحــول دون  فــي سياقه ومــجــراه 
بقاء مسوح   عديدة على 

ٌ
أمثلة لدينا  العصر.  انخراطهم في 

الدعاوى وزوال جوهرها. فما هو الديني في جوهر النظامني 
السعودي واإليراني؟ ال شيء إال اللفظ. فهما منخرطان بقوٍة 
في كل ما هو غير ديني، خصوصًا في املجال االقتصادي 
العاملي الذي يحكمه التعامل املالي »الربوي«. الديني ليس في 
قطع يد ســارٍق مسكني، وال في إعــدام عامل مهاجر غلبان، 
بل في جعل الدين دستورًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا 

وثقافيًا، وهذا لم يحدث.

لماذا سيسقط داعش وأمثاله

وأخيرًا

الديني ليس في  قطع يد 
سارٍق مسكين،  وال في 

إعدام عامل مهاجر غلبان 


