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على تطبيَقي 
»تيليغرام« و»واتساب« 

وصلت رسائل تكشف 
عن بيع تنظيم الدولة 
اإلسالمية  نساء كسبايا.
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حرب شوارع في داالس
شهدت مدينة داالس األميركية نقطة تحّول في العالقة بين رجال الشرطة 

البيض والمواطنين السود، بعدما انقلبت تظاهرة إلى حرب شوارع. ]7[

صنعاء، الرياض ـ العربي الجديد

تواصل التصعيد العسكري في أكثر من جبهة 
فــي اليمــن، مــع غيــاب لجنــة التهدئــة والتنســيق، 
والتــي كان مــن املقــرر أن تنتقــل إلــى الســعودية، 
واعترض حزب »املؤتمر الشعبي« الذي يترأسه 
املخلــوع علــي عبداللــه صالــح، علــى انتقالها، في 
وقــت تواجــه فيــه الحكومــة برئاســة أحمــد عبيــد 
بن دغر )الصورة(، ضغوطًا شــديدة مع بقائها 
فــي عــدن مــن دون إمكانــات ماديــة، مــا دفــع بــن 
دغــر للتفكيــر باالســتقالة. ويتعــرض بــن دغــر 

وعــدد مــن وزراء حكومتــه املتواجديــن في عدن، 
نهم 

ّ
لضغــوط كبيــرة بغيــاب اإلمكانــات التي تمك

مــن تفعيــل دور الدولــة وأجهزتهــا، وعلى خلفية 
التباينــات مــع األجهــزة والســلطات املحليــة فــي 
الحكومــة  مــن  قريــب  مصــدر  وكشــف  املدينــة. 
»العربــي الجديــد« أن بقــاء بــن دغر فــي عدن لم  لـ
يغّير من واقع األمر شــيئًا، بل إنه يجد صعوبة 
في التحرك حتى داخل مدينة عدن، مع حالة من 
عــدم االنســجام مــع الســلطات املحلية املســيطرة 
تهم بأنها أقرب إلى الحراك 

ُ
علــى املدينــة، والتــي ت

الجنوبي، وتدعمها اإلمارات. وأشار املصدر إلى 

أن بــن دغــر بــات يــدرس جديــًا تقديــم اســتقالته 
مــع  وبالتنســيق  الشــرعية  تقطــع  لــم  حــال  فــي 
التحالــف العربــي، شــوطًا فــي توفيــر اإلمكانــات 
فــي  الوضــع  لتســيير  األدنــى،  بحدهــا  الالزمــة 
املحافظــات املحــررة. وذكــر املصــدر أن الرئيــس 
رئيــس  وعــد  هــادي  منصــور  عبدربــه  اليمنــي 
التحالــف،  قيــادة دول  مــع  بالتواصــل  الحكومــة 
ترتيــب  بخصــوص  الســعودية،  رأســها  وعلــى 
وضــع الحكومــة وأجهزتهــا. علــى صعيــد آخــر، 
تعذر انتقال لجنة التنســيق والتهدئة املؤلفة من 
ممثلــني عــن الحكومــة واالنقالبيــني ومشــرفني 

مــن األمــم املتحــدة، بعدمــا كان املبعــوث األممــي 
إلى اليمن، إســماعيل ولد الشــيخ أحمد، قد أعلن 
مــع تعليــق املشــاورات اليمنيــة، عــن انتقالهــا إلى 
التــي  الســعودية،  فــي  الجنــوب  ظهــران  مدينــة 
مــع  املباشــرة  الحوثيــني  تفاهمــات  احتضنــت 
صالــح،  حــزب  فــي  قيــادات  وأعلنــت  الريــاض. 
»املؤتمــر الشــعبي«، أن أعضــاء اللجنــة املمثلــني 
لالنقالبيني ال يزالون في صنعاء، وأنه لم ُيتخذ 
بعــد القــرار النهائــي باملوافقــة علــى نقلهــا إلــى 
الســعودية، فيمــا كان الحوثيــون قــد وافقوا على 

انتقالها.

اليمن: حزب صالح يعرقل التهدئة وبن دغر يدرس االستقالة
خاص

Saturday 9 July 2016

سياسة

اقتصاد

منوعات

ثقافة

رياضة

الراموسة مقابل 
الكاستيلو... 

معادلة المعارضة 
السورية لمنع 
محاصرة حلب

الجولة األفريقية 
لنتنياهو: عودة 

إلى استراتيجية بن 
غوريون لمراكمة 

العالقات

إيفان عتال... 
فصام اليهودي 

الشرقي المتصهين

أحمد حامد: 
األعمال الدرامية 

السورية متشابهة

ضريبة االقتراض: 
الغالء يهّدد 

شعبية حكومة 
األردن الجديدة

الكمين 
التسويقي: كيف 
خطفت الشركات 

الصغيرة األنظار في 
اليورو

02

08

10

22

24

28

في العدد

األطلسي قّمة 
إحياء 
الحرب 
الباردة

يختتم قادة دول 
حلف شمال األطلسي، 

في وارسو، اليوم، 
قمتهم على وقع 

أجواء حربية باردة 
ترجمت بقرار تعزيز 

عسكري للجبهة 
الشرقية مع روسيا.

6

)Getty/4 فرق متعددة الجنسية لتعزيز الردع والدفاع في إستونيا والتفيا وليتوانيا وبولندا )شون غالوب

العراق

    التعرف إلى هوية 
115 ضحية موزعين 

على مختلف الطوائف 
والقوميات

    إقالة قائد عمليات 
بغداد ومسؤولي 
االستخبارات واألمن 

ومشرف الكّرادة

    السيارة اجتازت 12 
حاجزًا وقادها عراقي 

يحمل هوية تابعة لجهاز 
أمني

    استخدام الماء 
العادي أدى إلى 

اتساع نطاق الحريق 
التفاصيل  صفحة  4ـ5

القصة الكاملة لتفجير الكّرادة



23
سياسة

من يقرع الخزان؟

مجزرة للنظام في 
دركوش بريف إدلب 

الشمالي تقتل 15 مدنيًا

المعارضة حققت 
تقدمًا جنوب حلب بعد 

فتح معركة الراموسة

للحدث تتمة...

الفصائل
تفتح معركة 

جنوب حلب

سالح الجو الروسي... منقـذ النظام السوري

في ظّل الضغط العسكري الذي تتعرّض له فصائل المعارضة، في حلب، من قبل 
قوات النظام و»سورية الديمقراطية«، في محاولة للسيطرة على طريق الكاستيلو، 
منفذ فصائل المعارضة الوحيد، سارعت األخيرة إلى فتح معركة طريق الراموسة، 

الشريان الوحيد المغّذي لمواقع قوات النظام غربي حلب

عدنان علي

ــة في  ــعـــارضـ لـــم تــنــجــح فــصــائــل املـ
ــنـــظـــام عــــن أقــــرب  ــة قــــــوات الـ زحــــزحــ
نــقــطــة وصــلــت إلــيــهــا، قــبــل يــومــن، 
الوحيد  املــنــفــذ  الكاستيلو،  طــريــق  بــاتــجــاه 
ــزء الــشــرقــي  ــجــ ــي الــ املـــتـــبـــقـــي لـــلـــمـــعـــارضـــة فــ
مــن مــديــنــة حــلــب، لكنها فــي املــقــابــل فتحت 
معركة جنوب حلب، لقطع طريق الراموسة، 
الشريان الوحيد للنظام في األحياء الغربية 
ــل الـــنـــظـــام  ــ ــــواصـ ــــي املــــقــــابــــل، يـ ــلــــب. فـ ــــن حــ مـ
 الــطــيــران الحربي 

ّ
ارتــكــاب مـــجـــازره، إذ شـــن

غــارتــن عــلــى بــلــدة دركــــوش فــي ريـــف إدلــب 
إلــى مقتل  أدى  مــا  الجمعة،  أمــس  الشمالي، 
خــمــســة عــشــر مــدنــيــا وإصـــابـــة نــحــو ستن 
آخـــريـــن. وتــقــول مــصــادر الـــدفـــاع املــدنــي في 
الدفاع  إن فرق  الجديد«  »العربي  لـ دركــوش 
ــــى مــنــطــقــتــي  املــــدنــــي هـــرعـــت بـــعـــد الـــظـــهـــر إلـ
الـــكـــورنـــيـــش والـــحـــريـــري الـــواقـــعـــتـــن وســط 
البلدة، حيث سقط صاروخان على مناطق 
عشرات  خلف  مــا  باملدنين  مكتظة  سكنية 
القتلى والجرحى. وتشير مصادر »العربي 
الـــجـــديـــد« إلـــــى أن ضـــحـــايـــا الـــــغـــــارات عــلــى 
دركـــوش كــانــوا فــي غالبيتهم مــن النازحن 
إلــى الــبــلــدة مــن مختلف مناطق ريــف إدلــب 
وحلب التي تعرضت في وقت سابق لقصف 

عنيف أدى لتهجير السكان.
في حلب، وبعد سلسلة من الهجمات املتكررة 
لقوات املعارضة التي وصلتها مؤازرات عدة، 
تمكنت من استعادة نقاط تقدمت إليها قوات 
الــنــظــام فــي هــجــومــهــا األخـــيـــر، وأهــمــهــا كتلة 
جامع املالح التي تبعد أقل من 1400 متر عن 
طريق الكاستيلو، ما جعل قوات النظام قادرة 
على قطع هذا الطريق بنيران املدافع الرشاشة 
ــع املـــرتـــفـــع  ــ ــوقـ ــ ــي نــصــبــتــهــا عـــلـــى هــــــذا املـ ــتــ الــ

وتواصلت  االســتــراتــيــجــي.  للطريق  والــحــاكــم 
االشـــتـــبـــاكـــات بـــن املـــعـــارضـــة وقـــــوات الــنــظــام 
املدعومة بمليشيات أجنبية في منطقة املالح 
بـــريـــف حــلــب الــشــمــالــي، فـــي إطـــــار مـــحـــاوالت 
ــع الــتــي خسرتها  املـــعـــارضـــة اســـتـــعـــادة املـــواقـ
املنطقة، وذلــك وســط كثافة ملحوظة في  فــي 

الغارات الجوية من جانب 
طائرات النظام والطائرات الروسية بالتزامن 
ــقــــول  ــي. ويــ ــ ــعـ ــ ــدفـ ــ مـــــع قــــصــــف صــــــاروخــــــي ومـ
نــاشــطــون عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي 
املــالح  الــجــوي اســتــهــدف منطقة  الــقــصــف  إن 
وبـــلـــدة كــفــر حــمــرة شــمــالــي حــلــب الــتــي سقط 
فــيــهــا قــتــلــى وجــــرحــــى. فــيــمــا ألــقــيــت بــرامــيــل 
متفجرة على منطقة خان طومان بريف حلب 
الــجــنــوبــي. كــمــا قصفت الــطــائــرات عــن طريق 
الخطأ مواقع لقوات النظام على جبهة املالح، 
الناشطن. كما تتعرض فصائل  وفــق هــؤالء 
املعارضة في املنطقة لضغط عسكري متزامن 
من قوات »سورية الديمقراطية« ذات الغالبية 
الجمعة، هجوما  ت، أمس 

ّ
الكردية، والتي شن

والسيطرة  التقدم  من خالله  واســعــا، حاولت 
الكاستيلو  للمعارضة في طريق  على مواقع 
من جهة حي الشيخ مقصود، شمالي مدينة 
حلب. ودارت اشتباكات عنيفة بن الجانبن 
عــلــى أطــــراف الــحــي أســفــرت عــن ســقــوط قتلى 
ــــق مــا  ــفـــوف املـــهـــاجـــمـــن، وفـ وجــــرحــــى فــــي صـ

أعلنت املعارضة السورية.
ــريـــق الــكــاســتــيــلــو املـــنـــفـــذ األخـــيـــر  ويــعــتــبــر طـ
الشمالي،  وريــفــهــا  مدينة حلب  بــن  الــواصــل 
وإذا تـــواصـــل قــطــعــه لــفــتــرة طــويــلــة فــــإن ذلــك 
غرار  على  الحصار،  مدينة حلب تحت  يضع 
حــمــص مــن قــبــل، والــغــوطــة الــشــرقــيــة. ويــقــول 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  الــنــاشــط عــمــر الــحــلــبــي لــــ
وانعدمت  اآلن،  مغلق  الكاستيلو  »طــريــق  إن 
الـــحـــركـــة عــلــيــه بــســبــب اســـتـــهـــدافـــه بــالــنــيــران 

وإن شوهدت  الحربية،  والــطــائــرات  األرضــيــة 
حـــركـــة بــســيــطــة خـــــالل الـــلـــيـــل«. ويــــوضــــح أن 
جميع الفصائل أرسلت تعزيزات، في محاولة 
قوات  عليها  التي سيطرت  املواقع  الستعادة 
النظام، لكن لم يحدث أي اختراق كبير حتى 
اآلن، بسبب كــثــافــة الـــغـــارات الــجــويــة الــتــي لم 

تنقطع حتى خالل الليل.
ــكـــري الـــعـــمـــيـــد أحــمــد  ــعـــسـ ــل الـ ــلـ ــر أن املـــحـ ــيـ غـ

ــّك أن الــتــدخــل الــعــســكــري الـــروســـي في  ال شــ
ســوريــة مــنــذ 30 سبتمبر/ أيــلــول مــن الــعــام 
املــاضــي، قلب إلــى حــّد بعيد مــوازيــن القوى 
ــــوري، ومــّكــنــهــا  ــــسـ ــوات الـــنـــظـــام الـ ــ لـــصـــالـــح قــ
ــف مــن تحقيق 

ّ
بــفــضــل الــغــطــاء الــجــوي املــكــث

البالد،  نجاحات عدة في أنحاء مختلفة من 
إلــى مرحلة من  الــقــوات  بعد أن وصــلــت تلك 
اإلنـــهـــاك بــســبــب الــضــغــط الــعــســكــري لــقــوات 

املعارضة في كل الجبهات.
ــل الــــطــــيــــران الـــحـــربـــي  ــدخــ ــــي أهـــمـــيـــة تــ ــأتـ ــ وتـ
ــاك  ــهـ ــاء فــــي ظــــل اإلنـ ــ ــه جـ ــونـ ــي، مــــن كـ ــ ــروسـ ــ الـ
الذي طاول سالح الجو السوري، الذي تقوم 
طـــائـــراتـــه مــنــذ ســـنـــوات بـــعـــشـــرات الــطــلــعــات 
الجوية يوميا، في مختلف أنحاء البالد، من 
شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. 
وأغلبها طائرات قديمة، سقط العشرات منها 
حتى اآلن خالل املعارك مع قــوات املعارضة، 
بــيــنــمــا يــفــتــقــد بــعــضــهــا اآلخــــر لــقــطــع الــغــيــار 
في  تــعــد مستخدمة  لــم  لكونها  الــضــروريــة، 

الــجــديــد«، إن مقاتلي  »العربي  لـ يــقــول،  رحــال 
ــــس الــجــمــعــة،  ــقـــوا تـــقـــدمـــا، أمــ ــقـ ــة حـ ــارضــ ــعــ املــ
واســـتـــعـــادوا نــقــطــة جــديــدة مــن قــــوات الــنــظــام 
 بيدها سوى نقطة واحدة وهي 

ّ
التي لم يتبق

كتلة جامع املــالح. ويوضح رحــال أن فصائل 
املعارضة حققت تقدما آخر في جنوب املدينة 
الــذي  األمـــر  الــرامــوســة،  معركة  فتحت  بعدما 
إمــداد إضافي لحلب،  يمكنها من فتح طريق 
يمر عبر خان طومان، والخالدية، والراموسة، 
والشيخ سعد، وهو ما يؤثر في الوقت نفسه 
عــلــى إمــــــــدادات الـــنـــظـــام اآلتـــيـــة مـــن خــنــاصــر. 
 فــصــائــل املــعــارضــة شنت 

ّ
ويــؤكــد الــحــلــبــي أن

هــجــومــا عــلــى طـــريـــق الـــرامـــوســـة فـــي املــحــور 
الــجــنــوبــي لــحــلــب، مــا أدى إلـــى قــطــع الــطــريــق 

لبعض الوقت.
ي 

ّ
وطريق الراموسة هو الشريان الوحيد املغذ

الغربية من حلب،  األحــيــاء  في  النظام  لقوات 
إذ يــعــّد امــتــدادًا للطريق الــواصــل مــن منطقة 
خــنــاصــر وحــتــى مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام في 
ريف حلب الجنوبي الشرقي. ويؤكد رحال أن 
تقدم قوات النظام على هذه الجبهة جاء إثر 
حملة جوية شرسة شارك فيها طيران النظام 
غــارة جوية  الروسي، وشملت 300  والطيران 

روسيا، املصدر األصلي لهذه الطائرات.
كما يعاني سالح الجو السوري من تناقص 
مخزون وقود الطائرات املستورد، وانشقاق 
املكلفن  الفنين  املهندسن  الضباط  معظم 
فحص الطائرات وإجراء الصيانة لها. وعلى 
الــرغــم مــن ذلـــك، تشير مــصــادر عسكرية إلى 
أن »ســـالح الــجــو الــســوري مــا زال قـــادرًا على 
تنفيذ 100 طلعة جوية مؤثرة في اليوم، بما 
فيها طائرات الشحن والحوامات والطائرات 
طائراتها  كانت  التي  روســيــا  أمــا  الحربية«. 
تنشط بكثافة في األشهر األولى من التدخل 
الــعــســكــري فـــي ســـوريـــة، فــمــن املـــالحـــظ أنــهــا 
ــن طلعات 

ّ
ــقــن

ُ
بــاتــت فــي األســابــيــع األخـــيـــرة ت

طـــيـــرانـــهـــا، وتـــربـــط مــهــامــه عــلــى نــحــو أكــثــر 
وضــوحــا بــأجــنــدتــهــا الــســيــاســيــة. وال تــؤّمــن 
تقترحها  الــتــي  للمعارك  إال  الــجــوي  الــغــطــاء 
التنسيق معها بشأنها مسبقا،  أو يتم  هي، 
كما عّبر عن ذلك بوضوح أحد النواب الروس 
بـــقـــولـــه لــلــنــظــام فــــي دمــــشــــق: »ســــــالح الــجــو 

فا عندكم«.
ّ
الروسي ليس موظ

وقـــد مــّكــن الــغــطــاء الـــجـــوي الـــروســـي املكثف 
والــعــنــيــف قـــوات الــنــظــام الـــســـوري، املــدعــومــة 
عجزت  مــا  تحقيق  مــن  أجــنــبــيــة،  بمليشيات 
عــنــه طــيــلــة الــســنــوات األربــــع املــاضــيــة بريف 
حلب الشمالي، من خالل الوصول إلى بلدتي 
الــحــالــي، واللتن  الــعــام  نبل والــزهــراء مطلع 
كانت تحاصرهما قوات املعارضة منذ بداية 

الثورة السورية.
كــذلــك، اســتــطــاعــت تــلــك الــقــوات فــي منتصف 
شــهــر مــــــارس/ آذار املــــاضــــي، مـــن اســتــعــادة 
مدينة تدمر، شرقي محافظة حمص، بفضل 
ــر عشرات 

ّ
الغطاء الــجــوي الــروســي، الــذي وف

الطلعات الــجــويــة فــي الــيــوم الــواحــد، وجعل 
اإلســالمــيــة«  »الــدولــة  تنظيم  عناصر  تمّسك 

)داعش( بمواقعهم املكشوفة صعبا للغاية.
كــمــا أدى ســـالح الــجــو الــروســي دورًا بـــارزًا 

خالل 18 ساعة، إذ أغارت 93 طائرة عسكرية 
روسية وسورية على مدينة حلب خالل اليوم 

الثاني من أيام عيد الفطر وحده.
الــحــيــوي مــن دوار  الكاستيلو  ويــمــتــد طــريــق 
الــجــنــدول فــي مــدخــل حــلــب الــشــمــالــي باتجاه 
منطقة الشقيف الصناعية التي تسيطر عليها 
املعارضة، وصواًل إلى منطقة الليرمون التي 
تسيطر عليها املعارضة أيضا، ومن ثم بلدة 
حريتان شمال حلب، ومنها إلى باقي مناطق 
الشمالية  أريــاف حلب  في  املعارضة  سيطرة 
والــغــربــيــة، وفــي ريــف إدلـــب الــشــمــالــي. ويبلغ 
ــول الـــطـــريـــق نــحــو ثـــالثـــة عــشــر كــيــلــومــتــرًا،  طــ
ــوات الــنــظــام لــلــســيــطــرة عــلــيــه منذ  وتــســعــى قــ
أشهر عــدة. وظل الطريق يشهد حركة نشطة 
للشاحنات  بالنسبة  خصوصا  النهار  خــالل 
الــبــضــائــع، بينما تــشــرف حــواجــز  الــتــي تنقل 

املعارضة على الطريق أمنيا.
ودخل طريق الكاستيلو، أخيرًا، في حسابات 
ــراف املــتــحــاربــة  ــ ــراع الــعــســكــري بـــن األطــ الـــصـ
تــارة،  في حلب، ما جعله عرضة لالستهداف 
والتهديد بالقطع وحصار املدينة تارة أخرى. 
وبـــدأت الــطــائــرات الــروســيــة، منذ 25 يونيو/ 
قــصــف عنيف وغير  املــاضــي، حملة  حــزيــران 

ــــوات الــنــظــام الـــســـوري نــهــايــة  فـــي تــمــكــن قـ
املناطق  معظم  استعادة  من  املاضي  العام 
الــتــي اســتــولــت عليها قـــوات املــعــارضــة في 
محافظة الالذقية، التي تعمل األخيرة هذه 
مستفيدة  مــجــددًا،  استعادتها  على  األيـــام 
مـــن تـــراخـــي الــطــلــعــات الـــجـــويـــة الـــروســـيـــة، 
التي  الــوعــرة  الجبلية  األرض  طبيعة  ومــن 
آمــنــة، ومــن اتساع  مـــالذات  تــوفــر ملقاتليها 
كامل  على  بها  تقوم  التي  الهجمات  نطاق 
جبلي التركمان واألكــراد في ريف الالذقية 
الـــشـــمـــالـــي الــــشــــرقــــي. ومـــــا ســـاعـــد مــقــاتــلــي 
املــعــارضــة فــي الــالذقــيــة أيــضــا، هــو انشغال 
روســيــا بجبهات أخــــرى، فــي تــدمــر وأثــريــا 

وريف حلب الجنوبي.
فــي منطقة معينة،  الــقــصــف  تــركــيــز  تــم  وإذا 
ــارضـــة  فــــســــوف يـــتـــيـــح األمـــــــر لـــفـــصـــائـــل املـــعـ
ــيـــاب الـــطـــيـــران،  ــفــــادة مــــن غـ ــتــ الـــســـوريـــة االســ
أخـــرى مشتعلة  مــنــاطــق  فــي  بــســرعــة  للتقدم 
الكاستيلو  املــالح وطريق  مثل جبهة  اليوم، 
فــــي ريـــــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي، والــــحــــاضــــر فــي 
 عن أن غياب الطيران 

ً
ريفها الجنوبي، فضال

ــقــــور  الــــــروســــــي عـــــن مــــــــــــؤازرة مـــلـــيـــشـــيـــا »صــ
من خسائرها،  أثريا، سيزيد  في  الصحراء« 
بــعــدمــا ألـــحـــق بــهــا »داعــــــش« هــزيــمــة كــبــيــرة 
شـــرقـــي أثـــريـــا عــلــى طـــريـــق الــطــبــقــة. وتــبــعــد 
ــة الـــطـــبـــقـــة بــريــف  ــنـ ــديـ مــنــطــقــة أثــــريــــا عــــن مـ
وهي  كيلومترًا،   70 حــوالــي  الجنوبي  الــرقــة 
بغالبيتها مساحات صحراوية تخلو من أي 
مناطق مأهولة، باستثناء بعض التجمعات 

السكنية الصغيرة.
في هذا السياق، يقول مدير »املرصد السوري 
ــي عــبــد الـــرحـــمـــن، إن  ــ ــان« رامـ ــســ لــحــقــوق اإلنــ
»انــســحــاب قــــوات الــنــظــام مـــن الــطــبــقــة يثبت 
أنــه ال يمكن مواجهة داعــش والتقدم  مجددًا 
ــة بــغــيــاب الــغــطــاء  ــل مــعــاقــلــه فـــي ســـوريـ ــ داخـ
الـــجـــوي، تــحــديــدًا فـــي املــنــاطــق الــصــحــراويــة 

ــلـــى مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة املـــعـــارضـــة  مـــســـبـــوق عـ
ــنـــدرات شــمــال حلب،  فــي ضــواحــي املــــالح وحـ
ــمـــرة، وحـــريـــتـــان،  ــفـــرحـ ــدات ومــــــدن كـ ــلــ وفـــــي بــ
االرتيق،  ومعارة  وبيانون،  وعــنــدان،  وحيان، 
اســتــخــدام  الــقــصــف  ــبـــرى. وشـــمـــل  ــكـ الـ وأورم 
الــقــنــابــل، والـــصـــواريـــخ الــفــراغــيــة، بــاإلضــافــة 
ــا، وفــي  ــيـ إلــــى اســـتـــخـــدام أســلــحــة مــحــرمــة دولـ
والفوسفورية.  العنقودية  القنابل  مقدمتها 
استكمااًل  تعد  الــتــي  العمليات  هــذه  وهــدفــت 
لهجوم واسع نفذته قوات النظام في فبراير/ 
شــبــاط املــاضــي، إلـــى قــطــع طــريــق الكاستيلو 
ومحاصرة األحياء الشرقية للمدينة بالكامل، 
ــا في  ــراقـ ــتـ بــعــدمــا حــقــقــت، بـــدعـــم روســــــي، اخـ

جنوب حلب بداية فبراير/ شباط.
ــرى، يـــرى مــراقــبــون أنـــه حــتــى لو  مــن جــهــة أخــ
تمكنت قوات النظام من إحكام سيطرتها على 
طريق الكاستيلو، فإنه يمكن للمدينة الصمود 
املعارضة تسيطر على  ألشهر وســنــوات، ألن 
كبيرة  مــخــزونــات  ولــديــهــا  مدينة حلب  ثلثي 
من األسلحة، وكذلك من املواد الغذائية. فيما 
بادر املجلس املحلي في مدينة حلب، في وقت 
سابق، إلى زراعة املساحات الفارغة في أحياء 

املدينة، خوفا من حصار قد يطاولها.

املــكــشــوفــة«. كــمــا يــؤكــد مــصــدر عــســكــري من 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  املــعــارضــة الــســوريــة لـــ
»هــــذا الــتــنــســيــق بــن جــيــش الــفــتــح فــي حلب 
وغرفة عمليات معركة اليرموك في الالذقية 
في  وأسهم  الروسية،  الجوية  القدرات  ت 

ّ
شت

تخفيض عدد الغارات إلى النصف تقريبا«. 
ويضيف املصدر أنه »ال يمكن فصل املعركتن 
فــي ريـــف حــلــب الــجــنــوبــي وجــبــال الــالذقــيــة، 
إلــى روسيا  تركية  فكالهما تحمالن رسائل 
بن  العالقات  استعادة  مع جهود  بالتوازي 
وقــائــع  لتثبيت  تــركــيــا  إذ تسعى  الــجــانــبــن، 
ــتـــشـــاور  الـ ــدء  ــ بــ ــبـــل  قـ األرض،  ــلـــى  عـ جــــديــــدة 
والتنسيق مع روسيا سياسيا وعلى األرض، 
كــمــا هــو مــتــوقــع خـــالل املــرحــلــة املــقــبــلــة«. من 

العميد  االســتــراتــيــجــي،  الخبير  يــرى  جهته، 
أحمد رحال، أن »روسيا حاولت مرارًا إيصال 
رسالة ملن يهمه األمر، بأنها ال تعمل موظفا 
عند بشار األسد أو إيران، وسعت لتبليغ تلك 
الرسالة خالل اجتماع وزراء الدفاع الثالثي 
في طهران الشهر املاضي، لكن إيران رفضت 
تلقي أوامر من روسيا، وهو ما أدى إلى فشل 

ذلك االجتماع«.
»الــــعــــربــــي  ـــ ويــــضــــيــــف رحــــــــــال، فـــــي حــــديــــث لــ
ــاء وزيــــر الــدفــاع  الــجــديــد«، أنـــه »بــعــد ذلـــك جـ
الروسي سيرغي شويغو إلى دمشق، مبلغا 
األسد بوضوح أن أي عمليات ال تتم بموافقة 
غــرفــة الــعــمــلــيــات فــي قــاعــدة حــمــيــمــيــم، التي 
ــن تــحــظــى بــغــطــاء جــوي  ــيــــا، لـ تـــديـــرهـــا روســ

 فــي السابق في 
ً
روســـي. وهــو مــا حــدث فــعــال

معارك الرقة وحلب وطريق الكاستيلو«.
ــار، إلــى أن »األجــنــدتــن  ويشير فــي هــذا اإلطــ
الروسية واإليرانية غير متطابقتن، إذ تحّبذ 
طـــهـــران الــخــيــار الــعــســكــري لــحــســم الـــصـــراع 
في سورية لصالح نظام األســد، بينما لدى 
مــوســكــو مـــقـــاربـــة ســيــاســيــة مــعــّيــنــة تــوظــف 
ــا الــعــســكــريــة لــدعــمــهــا وإنــجــاحــهــا،  ــهـ قـــدراتـ
وتـــقـــوم عــلــى عـــدم الــســمــاح بــســقــوط الــنــظــام 

عسكريا حتى يتم إنجاز تسوية سياسية«.
في هذا الصدد، يرى متابعون أن »التعقيدات 
والتحالفات السياسية وامليدانية بدأت تحّد 
من فاعلية سالح الجو الروسي. وتبرز هنا 
على سبيل املثال معركة حلب التي تستنزف 
كما  لها،  املساندة  واملليشيات  النظام  قــوات 
تستنزف حزب الله الذي تكّبد خسائر كبيرة 
هــنــاك فــي األســابــيــع األخــيــرة، مــا تسبب في 
خالفات ومشاحنات بن تلك القوى وصلت 

ح«.
ّ
إلى حّد االشتباك املسل

الروس  دفعت  والتعقيدات،  الخالفات  وهــذه 
لـــإعـــالن عـــن عــــدم وجـــــود نــيــة لــــدى الــنــظــام 
غير  كــرســالــة  على حلب  للسيطرة  الــســوري 
مباشرة للنظام، بأن الدعم الروسي سيكون 
مـــحـــدودًا إن لــم يــغــّيــر الــنــظــام خــطــطــه، وذلــك 
بــالــرغــم مــن تــصــريــحــات األمـــن الــعــام لحزب 
ــأن معركة  ــام بـ الــلــه حــســن نــصــرالــلــه، قــبــل أيــ
لها  يحشد  ســوف  وأنـــه  استراتيجية،  حلب 

املزيد من القوات«.
وكـــان السفير الــروســي فــي دمــشــق ألكسندر 
كينشتشاك، استبعد أن يهاجم جيش النظام 
ــل مـــن حــلــب والــــرقــــة فـــي الــقــريــب  الــــســــوري كـ
الـــعـــاجـــل، فـــي رســـالـــة غــيــر مــبــاشــرة لــلــنــظــام 
متوافرة  تكون  ال  قــد  الروسية  التغطية  بــأن 
عمليات  لدعم  وليس  النفس  عــن  للدفاع  إال 

هجومية.
عدنان...

سعي لتثبيت معادلة الراموسة مقابل 
الكاستيلو لمنع الحصار

المعارضة قادرة على الصمود حتى لو سقط طريق الكاستيلو )ثائر محمد/فرانس برس(

استخدم الطيران الروسي قنابل فوسفورية )بهاء الحلبي/األناضول(

نضال محمد وتد

مع مرور الذكرى السنوية الرابعة 
واألربعني على اغتيال مؤلف »رجال 

في الشمس«، الروائي واملناضل 
الفلسطيني، غسان كنفاني، يبدو 

املشهد الفلسطيني أكثر سوءًا 
من أي وقت مضى: االنقسام 

الفلسطيني مستمر، وكل طرف، 
رغم الوعود املتكررة وجلسات 

الحوار واملصالحة املتتالية، يتقوقع 
في خندقه. إسرائيل تمضي في 
مخططات االحتالل واالستيطان، 

فيما تلهو السلطة الفلسطينية 
بالتنسيق األمني، وتبلي فيه »بالًء 
حسنًا«، يتمنى الناس لو أنها تبلي 

مثله في مواجهة العنف الداخلي 
وجرائم القتل التي عصفت باألرض 

املحتلة في الضفة الغربية عشية 
عيد الفطر. في الداخل الفلسطيني، 
يتمدد وحش العنف الداخلي أيضًا، 

تشجعه الحكومة اإلسرائيلية، 
بتغاضيها عنه وعن أسبابه، وكل 

ذلك بهدف جر املجتمع الفلسطيني 
في الداخل إلى القبول بإمالءات 
حكومة إسرائيل، بفتح مراكز 

شرطة إسرائيلية، وتجنيد السلطات 
املحلية العربية، بنفسها، لتطبيق 

أوامر هدم آالف املنازل الفلسطينية 
بحجة أنها غير مرخصة، والدفع 

ببرامج لتشجيع التطوع في أجهزة 
األمن اإلسرائيلية، لضمان السلم 

األهلي.
حالة غريبة من فوضى العنف 

الداخلي، في شطري الوطن املحتلني، 
ناهيك عن حالة حصار مستمر 
ومتواصل في قطاع غزة، وتقطع 

أواصر الرابط الوطني، لدرجة تخال 
أنك أمام ثالث دول فلسطينية، أو 
ثالث كيانات غريبة عن بعضها، 

ال يعرف أحدها، أو ال يهتم بما 
يدور في األخرى، وإذا علم فإنه 

ال يستطيع حيال ذلك شيئًا، فهو 
مشغول بوجعه الداخلي، بما ال 

يترك له متسعًا للنظر إلى مصيبة 
جاره، أو أخيه في الضفة الغربية، 
أو أخيه في قطاع غزة. وإذا أمعنت 
النظر أكثر، تكاد ترى أن الصورة 

الفلسطينية التي تشظت إلى ثالثة 
أجزاء ظاهرة هنا في األراضي 

املحتلة، سواء ما احتل منها عام 
48 أو ما تم احتالله عام 67، أي 

بني النكبة والنكسة، تجد أنه حتى 
في نفس الصورة التي يفترض أن 
تشمل في مشهدها القدس املحتلة 

والخليل، هناك حدود تكاد تكون 
غير مرئية. فالخليل ومحافظتها 

تحت الحصار وال أحد يتحرك، 
والقدس تواجه التهويد والحصار 

والخنق االقتصادي وال أحد يتكلم. 
فما تبدو الضفة الغربية من رام الله 
ولغاية جنني تعيش حالة أخرى غير 
مفهومة، وال يمكن تصنيفها في أي 
قالب كان، وفوق هذا كله ال تجد لنا 
اليوم من يقرع الخزان، أو حتى من 

يتساءل ملاذا ال تقرعوا الخزان.

فرض سالح الجو الروسي 
أمرًا واقعًا جديدًا في 

سورية، منذ تدّخل 
موسكو العسكري 

إلى جانب نظام بشار 
األسد، في سبتمبر/أيلول 

الماضي. غير أنه على 
الرغم من كل شيء، 
يبدو أن لهذا السالح 

الجوي محدودية

صفوف  في  كبيرة  خسائر  يوقع  ما  كثيرًا  الروسي  الجوي  القصف 
قنابل  الروسية  الــطــائــرات  استخدام  ــدء  ب مــع  خصوصًا  المدنيين، 
غاراتها  في  وحرارية  فوسفورية 
مئات  ــع  أوق ما  وريفها،  بحلب 
المدنيين.  من  والمصابين  القتلى 
استخدمت  غربية،  تقارير  وبحسب 
إشعاعية  فتّاكة  أسلحة  روســيــا 
على  قصفها  في  وفوسفورية، 
الشهر  طيلة  والمدينة  حلب  ريف 
الماضي بمعدل زاد عن 300 غارة، 
األعنف  القصف  يعتبر  مــا  وهــو 

عالميًا خالل العقود األخيرة.

أسلحة إشعاعية وفوسفورية
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المعارضة: المجلس العسكري 
يخضع لهيئة الحكم

محمد أمين

ــة الــــســــوريــــة تــمــســكــهــا  ــدت املــــعــــارضــ ــ ــ أكـ
ــيـــة الـــتـــي تــنــص على  ــقــــرارات الـــدولـ ــالــ بــ
الصالحيات،  كاملة  حكم  هيئة  تشكيل 
تــقــود مــرحــلــة انــتــقــالــيــة، وتـــكـــون األداة 
الــتــنــفــيــذيــة لــتــحــقــيــق انـــتـــقـــال ســيــاســي 
إلــى أن لديها رؤية  في سورية، مشيرة 
واضــحــة عــلــى هـــذا الــصــعــيــد، وذلـــك ردًا 
عــلــى اســـتـــفـــســـارات »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
حــــول مـــا نــشــرتــه قــبــل أيــــــام، عـــن حـــوار 
أمــيــركــي روســــي حـــول تــشــكــيــل مجلس 
ــوريـــة، يــتــولــى السلطة  عــســكــري فـــي سـ
لــتــســعــة أشــــهــــر، تــــبــــدأ بـــعـــدهـــا مــرحــلــة 

انتقالية وتنتهي بانتخابات نيابية.
عسكري  مجلس  تشكيل  فكرة  عّد 

ُ
ت وال 

فـــي ســـوريـــة جـــديـــدة، إذ ســبــق أن تمت 
إثـــارتـــهـــا فـــي مــنــتــصــف عــــام 2012، إثــر 
تــنــامــي انــشــقــاق عـــدد كــبــيــر مــن ضباط 
برتب  بينهم ضباط  النظام، من  جيش 
رفيعة، ودعـــا مــعــارضــون ســوريــون في 
حينها ألن يتولى العسكر قيادة مرحلة 
انتخابات  تعقبها  عامن،  من  انتقالية 
ــلــــة  وفــــــــق دســــــتــــــور ُيـــــعـــــد خــــــــالل املــــرحــ
يــتــم تحييد بشار  أن  عــلــى  االنــتــقــالــيــة، 
األســـد، وأركـــان حكمه، ضمن تفاهمات 
إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة تــمــّهــد الــطــريــق أمـــام 
انتقال سورية إلى مرحلة جديدة تقوم 
عــلــى الــديــمــقــراطــيــة والــعــيــش املــشــتــرك 
العرقية  السوري  املجتمع  بن مكونات 

والطائفية.
لــكــن هـــذا الــطــرح ســرعــان مــا ُســحــب من 
الــتــداول بعدما أمــعــن الــنــظــام فــي الحل 
الــعــســكــري، وتــعــقــدت املــســألــة الــســوريــة، 
وبــاتــت الــبــالد مــســرح اقــتــتــال بالوكالة 
بــــن قـــــوى إقــلــيــمــيــة ودولـــــيـــــة. وتــعــمــل 
األمــــم املــتــحــدة مـــن خــــالل مــوفــدهــا إلــى 
ســـوريـــة، ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا، على 
خــيــار مــخــتــلــف، وهـــو يــتــمــثــل بتشكيل 
هيئة حكم كاملة الصالحيات مشتركة 
بــن املــعــارضــة والــنــظــام، تــقــود مرحلة 
على  وتــعــمــل  األســــد،  دون  مــن  انتقالية 
كــتــابــة دســـتـــور جـــديـــد، وإعــــــادة هيكلة 

مؤسسة الجيش واألجهزة األمنية.
ــزال يــرفــض مناقشة  ولــكــن الــنــظــام ال يــ
األســد،  مصير  تتناول  سياسية  حلول 
فـــي املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة، حــيــث يعتبره 
الــتــفــاوض«، ويصر على تشكيل  »فــوق 
مـــا يــســمــيــهــا »حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة« 
تــعــمــل عــلــى كــتــابــة دســـتـــور جـــديـــد في 
ــد حـــق الــتــرشــح في  الـــبـــالد يــعــطــي األســ
إلــــى فشل  ــابـــات، وهــــو مـــا أدى  ــتـــخـ االنـ
الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة فـــي جــنــيــف، ألن 
املعارضة السورية تصر على استبعاد 
األسد وأركان حكمه. وال تزال املعارضة 
تتمسك بــبــيــان جــنــيــف الــــذي صـــدر في 
كــأســاس ألي حل   ،2012 عـــام  منتصف 
 أي حلول 

ً
سياسي فــي ســوريــة، رافــضــة

أخرى، بما فيها تشكيل مجلس عسكري 
يقود، أو يسبق مرحلة انتقالية.

ــدد، أعـــلـــنـــت عـــضـــو وفـــد  ــ ــــصـ فــــي هـــــذا الـ
املــعــارضــة املـــفـــاوض، ســهــيــر األتـــاســـي، 
»العربي الجديد«، أن بيان  في حديث لـ
الــدولــي  جنيف وقــــرارات مجلس األمـــن 
ذات الــصــلــة، والــشــرعــيــة الــدولــيــة، كلها 
تتحدث عن أن األداة التنفيذية النتقال 
ســيــاســي فعلي وشــامــل وحــقــيــقــي، هي 
انتقالي كاملة الصالحيات.  هيئة حكم 
وأشــــــارت األتـــاســـي إلــــى أن »املــجــريــات 
أبـــدًا  تــعــطــي االنـــطـــبـــاع  عــلــى األرض ال 
بـــأن الــنــظــام جـــدي بــمــســار املــفــاوضــات 
الــرســمــيــة«، مــضــيــفــة: »الـــنـــظـــام ال يـــزال 
العسكري«،  الحسم  بإمكانه  أن  يعتقد 
 عـــن اعـــتـــقـــادهـــا بــــأن هــــذا األمـــر 

ً
مـــعـــربـــة

ــاســـي إلــــى أن  »مــســتــحــيــل«. ولــفــتــت األتـ
»إرادة الثوار والجيش الحر تتجلى في 
 أن »من يقوم بنصف 

ً
كل مكان«، معتبرة

ثورة، كمن يحفر قبره بيديه«.
من جهته، يؤكد املتحدث الرسمي باسم 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات، ريــــاض 
نـــعـــســـان آغــــــا، أن لـــــدى الـــهـــيـــئـــة »رؤيـــــة 
تتضمن  االنتقالية  للمرحلة  سياسية 
ــود مــجــلــس عـــســـكـــري«، مــشــيــرًا في  ــ وجـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلــى  تــصــريــحــات لـــ
ــم تــنــاقــش بــعــد تــفــاصــيــل  أن الــهــيــئــة »لــ
أن »مهامه  يــحــدد  لكنه  املــجــلــس«،  هـــذا 
ــا إن  ــــال نــعــســان آغــ عــســكــريــة فـــقـــط«. وقـ
هيئة حكم كاملة الصالحيات، كما ورد 
العليا  الهيئة  أعدتها  الــتــي  الــرؤيــة  فــي 
للمفاوضات، »هي التي تشكل الحكومة 

واملجلس العسكري«.
العليا  الــهــيــئــة  تــعــقــد  املــنــتــظــر أن  ومــــن 
ـــل املـــعـــارضـــة 

ّ
لـــلـــمـــفـــاوضـــات الـــتـــي تـــمـــث

الــســوريــة اجــتــمــاعــات على مــدى يومن 
فـــــي مــــقــــرهــــا بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة 
الـــــريـــــاض مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي. 
»الــعــربــي  وذكــــرت مــصــادر فــي الهيئة لـــ
ــا مـــهـــمـــة تــنــتــظــر  ــايـ الــــجــــديــــد«، أن قـــضـ
قـــرارات  واتــخــاذ  ملناقشتها  املجتمعن 
ــا »وثـــــيـــــقـــــة املــــــبــــــادئ  ــهــ ــنــ ــا، مــ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ ــشـ ــ بـ
الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــرحــلــة االنــتــقــالــيــة« التي 
أعـــدتـــهـــا الـــهـــيـــئـــة، وتــتــضــمــن »خــريــطــة 
طريق، ورؤيــا واضحة«، مشيرة إلى أن 
االجتماع سيناقش أيضا نتائج أعمال 
ــوار مـــع مــنــصــتــي الـــقـــاهـــرة،  ــحــ لــجــنــة الــ
وموسكو، ومع منظمات املجتمع املدني 
والــقــوى الوطنية فــي الــداخــل الــســوري، 
وإعــــادة تــوضــيــح مــواقــف املــكــونــات في 

الهيئة من املرحلة املقبلة للمفاوضات.

نعسان آغا: رؤيتنا 
تتضمن وجود مجلس 

عسكري

تتمسك المعارضة 
السورية بقيام 

هيئة حكم كاملة 
الصالحيات من 

مهامها تشكيل 
مجلس عسكري، 

تكون األداة التنفيذية 
لتحقيق انتقال سياسي 

في البالد

  شرق
      غرب

باريس تدين 
»هروب النظام السوري 

إلى األمام«

ــــذي يشنه  ــــت فــرنــســا الــهــجــوم الـ دانـ
ــاؤه عــلــى  ــفــ ــلــ الــــنــــظــــام الـــــســـــوري وحــ
حلب، منتقدة »الهروب الخطير إلى 
األمام من الناحية العسكرية«. وقال 
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  املـــتـــحـــدث 
)الــصــورة(،  نـــادال  الفرنسية رومـــان 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، إن »فـــرنـــســـا تــدعــو  أمـ
إلـــى احــتــرام وقـــف األعــمــال القتالية 
ــفــــوري لــقــصــف املــدنــيــن  والــــوقــــف الــ
والسماح بنقل املساعدات اإلنسانية 
بحرية ومن دون عقبات وإيجاد حل 

سياسي دائم إلنهاء النزاع«.
)فرانس برس(

وزير إسرائيلي يدعو 
لخطف قيادات »حماس«

ذكر موقع »معاريف« أن زعيم حزب 
الكابينيت  اليهودي« عضو  »البيت 
اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، دعا إلى 
العودة لسياسات إسرائيل السابقة، 
ــر مــن  ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ــاف قــــــــــادة وعـ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ واخــ
حــركــة »حــمــاس«، وذلـــك ملقايضتهم 
اإلســرائــيــلــيــن،  الــجــنــديــن  بجثامن 
غـــولـــديـــن.  وهــــــــدار  شـــــــــارول،  أورون 
ــــرض بــيــنــيــت عــلــى عــــدم الــقــبــول  وحـ
يتم  تبادل جــديــدة،  بتنفيذ صفقات 
أعــــداد كــبــيــرة من  بموجبها تــحــريــر 
األســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن. وقــــــال فــي 
مقابلة مع إحــدى اإلذاعـــات املحلية: 
»كــنــا فــي املــاضــي نــبــادر إلـــى تنفيذ 
عــمــلــيــات هــجــومــيــة، وقــمــنــا بجمع 
الــكــنــوز ملــبــادلــتــهــا، عــلــيــنــا أن نــقــوم 
ممارسة  مــن  تمكننا  أدوات  بإنتاج 
الــضــغــط عــلــى املــنــظــمــات اإلرهــابــيــة، 
بـــــــداًل مــــن اإلفــــــــــراج عــــن عــنــاصــرهــم 

املعتقلن في إسرائيل«.
)العربي الجديد(

االحتالل يصيب أردنيًا 
اجتاز الحدود

ذكـــرت تــقــاريــر إعــالمــيــة إســرائــيــلــيــة، 
أن مـــواطـــنـــا أردنــــيــــا تـــمـــكـــن، صــبــاح 
أمـــس الــجــمــعــة، مــن اجــتــيــاز الــحــدود 
األردنــــــــــيــــــــــة اإلســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، قـــــرب 
برشق  وقــــام  »دغـــانـــيـــا«،  مستوطنة 
مـــركـــبـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة بـــالـــحـــجـــارة ثــم 
حـــــــــاول إخـــــــــــراج ســـائـــقـــتـــهـــا مـــنـــهـــا. 
وبحسب »يديعوت أحرونوت«، فإن 
ــى املــكــان  ــوات االحــــتــــالل هـــرعـــت إلــ ــ قـ
قــام ضابط  ثــم  وقــامــت بمحاصرته، 
حـــراســـة املــســتــوطــنــة بـــإطـــالق الــنــار 
عليه وإصابته في ساقه، ثم اعتقاله 

ونقله للمستشفى.
)العربي الجديد(

االتحاد األفريقي رفض 
استقبال نتنياهو

قــــال مـــنـــدوب الــــســــودان فـــي االتــحــاد 
ــافــــع، إن أمـــانـــة  األفـــريـــقـــي عـــثـــمـــان نــ
االتــحــاد األفــريــقــي رفــضــت استقبال 
بنيامن  اإلسرائيلي  الـــوزراء  رئيس 
نــتــنــيــاهــو )الــــصــــورة(، عــلــى هــامــش 

زيــارتــه الــعــاصــمــة اإلثــيــوبــيــة أديــس 
الجمعة.  أمــس  اختتمها  التي  أبابا، 
ــالـــة »األنـــــاضـــــول«،  وقــــــال نـــافـــع لـــوكـ
بـــاالتـــحـــاد  املــــســــؤولــــن  »رفــــــــض  إن 
األفريقي ينطلق من ثوابت ومبادئ 
ميثاق االتحاد الذي يعتبر إسرائيل 

دولة احتالل وعنصرية«.
)األناضول(

12 قتيًال من 
»الكردستاني« 

بغارات تركية
ــتــل 12 عــنــصــرًا مــن حـــزب »الــعــمــال 

ُ
ق

الــــكــــردســــتــــانــــي«، بـــــغـــــارات شــنــتــهــا 
ــيـــة، صـــبـــاح أمـــس  ــتـــركـ ــرات الـ ــائــ ــطــ الــ
للحزب  تابعة  مــواقــع  على  الجمعة، 
ــا وشـــمـــالـــي  ــيــ ــركــ ــــي تــ ــرقـ ــ ــــوب شـ ــنـ ــ جـ
العراق. وأكدت مصادر أمنية تركية، 
لـــوكـــالـــة »األنــــــاضــــــول«، أن الـــغـــارات 
الحزب في محيط  استهدفت مواقع 
قـــضـــاء شــمــديــنــلــي بـــواليـــة هـــكـــاري، 
جنوب شرقي تركيا، ومواقع أخرى 

شمالي العراق.
)األناضول(



تفتح »العربي الجديد« ملف الفصول غير المطروحة في الروايات الحكومية حول انفجار 
الحكومي  التخبط  الدموي، وأسباب  البغدادية، وكيفية حدوث االعتداء  الكرادة  منطقة 
الديانات  مختلف  من  عراقيون  ضحيته  راح  الذي  التفجير  مالبسات  حول  التصريحات  في 

والمذاهب والقوميات

بغداد ـ العربي الجديد

يــبــدو أن الــضــربــات املــتــاحــقــة الــتــي تعرض 
إلــيــهــا تنظيم »الـــدولـــة اإلســامــيــة« )داعـــش( 
إضافة  وليبيا،  العراق  في  خصوصًا  أخيرًا، 
اتـــه الــدمــويــة األخـــيـــرة فــي بــغــداد  إلـــى اعـــتـــداء
ــًا بـــشـــكـــل ســلــبــي  ــديــ ــر جــ ــؤثــ والــــســــعــــوديــــة، تــ
حكومية  مــصــادر  كــشــفــت  إذ  شعبيته،  عــلــى 
ــــي بـــغـــداد  ــيــــة فـ وأخـــــــــرى اســـتـــخـــبـــاريـــة عــــراقــ
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن بـــدء غــرفــة عمليات  لـــ
الــتــحــالــف الــدولــي بــقــيــادة الـــواليـــات املتحدة 
األمــيــركــيــة، الــبــحــث عــن خــطــة شــامــلــة تهدف 
إليجاد طريقة آمنة يتمكن خالها أشخاص 

طرابلس ـ عبداهلل الشريف

يستمر مسلسل تضارب األنباء حول إطاق 
الــقــذافــي، نجل العقيد  ســـراح سيف اإلســـام 
الليبي الراحل معمر القذافي، من عدمه، بني 
من يؤكد إطاقه بالفعل، ومن ينفي ذلك. فقد 
أكــد آمــر كتيبة »أبــو بكر الصديق« العجمي 
الـــعـــتـــيـــري، قــــرب اإلعــــــان عـــن إطـــــاق ســـراح 
»العربي  القذافي بشكل رسمي. وفي حديث لـ
التي  الكتيبة  آمـــر  الــعــتــيــري،  قـــال  الــجــديــد«، 
إن   ،2011 ــنـــذ  مـ اإلســــــــام  ــيـــف  سـ احــــتــــجــــزت 
»الــكــتــيــبــة مـــســـؤولـــة عـــن مــؤســســة الــتــأهــيــل 
واإلصــــاح فــي مدينة الــزنــتــان، وهــي الجهة 

انــضــمــوا إلـــى الــتــنــظــيــم أخـــيـــرًا مـــن جنسيات 
أجنبية غالبيتها أوروبية، من ترك التنظيم. 
وبـــحـــســـب املـــــصـــــادر، أبــــــدى هــــــؤالء رغــبــتــهــم 
بــالــعــودة إلـــى ديـــارهـــم بــســبــب »نــدمــهــم على 
ترك بلدانهم وااللتحاق بالتنظيم ووقوعهم 
ضحايا األفام الدعائية للتنظيم واكتشافهم 
التي  حقيقة الوضع بعد وصولهم األراضــي 
وكالة  فــي  ملسؤولني  ووفــقــًا  عليها«.  يسيطر 
»قادة  فإن  بغداد،  في  الوطنية  االستخبارات 
عسكريني يعملون ضمن التحالف الدولي من 
املتحدة  الــواليــات  أبــرزهــا  جنسيات مختلفة 
وفرنسا وبريطانيا وكندا وأملانيا يناقشون 
الــســبــل الــتــي تــمــّكــن الــنــادمــني عــلــى االلــتــحــاق 

الصادر  العام  العفو  قانون  بتنفيذ  املخّولة 
مـــن الــبــرملــان عــلــى ســجــنــاء املـــؤســـســـة«. وعــن 
تخصيص تنفيذ القانون بحق نجل القذافي 
دون غيره، قال العتيري إن »اإلفراج سيشمل 
كــل الــســجــنــاء، ولــكــن اإلعــــان الــخــاص بنجل 
تنفيذًا لخطاب  جــاء  الــقــذافــي بشكل رســمــي 

خاص به ُوّجه إلينا من وزارة العدل«.
وأكــــد الــعــتــيــري أن نــجــل الــقــذافــي خـــرج منذ 
األربـــعـــاء املــاضــي مــن ســجــن املــؤســســة، وهــو 
في أحد األماكن اآلمنة ويتمتع بكامل حريته 
إلـــى حــني اإلعــــان الــرســمــي مــتــى مــا تــوفــرت 
الظروف، رافضًا التعليق حول وجود سيف 

اإلسام في الزنتان أو خارجها.

بــداعــش مــن تسليم أنــفــســهــم وطــريــقــة ذلـــك«. 
ــارت املـــصـــادر ذاتـــهـــا إلـــى أن »اجــتــمــاعــًا  ــ وأشــ
جرى في بغداد في الثاني من يوليو/ تموز 
غرفة  تلقي  بعد  املــوضــوع،  ملناقشة  الــحــالــي 
متزايدة  ــارات  إشــ الــدولــي  التحالف  عمليات 
مــن أشــخــاص انــضــمــوا إلـــى داعــــش، يعربون 
أنفسهم  وتسليم  بالعودة  رغبتهم  عن  فيها 
نــادمــون على  وأنــهــم  بلدانهم،  فــي  للسلطات 
الـــتـــحـــاقـــهـــم بــالــتــنــظــيــم ويــــشــــرحــــون ظــــروف 
غالبيتها  ورَدت  داعـــش،  مناطق  فــي  الــحــيــاة 

من عائاتهم التي فاتحت سلطات بادهم«.
وأكــــــدت مـــصـــادر فـــي مــكــتــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــعــراقــي حــيــدر الــعــبــادي هـــذه الــتــســريــبــات، 

كما كشفت مصادر مطلعة في مدينة الزنتان، 
خرج  اإلســام  سيف   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ

من سجنه، صباح األربعاء، وكان من املنتظر 
قل بشكل مفاجئ 

ُ
إعــان اإلفـــراج عنه، لكنه ن

إلــى أحــد املــنــازل في املدينة، بسبب خافات 
اندلعت في صفوف قيادات هناك. وأوضحت 
 قرار اإلفراج عن نجل القذافي جاء 

ّ
املصادر أن

بعد مــفــاوضــات عـــّدة خــال الــفــتــرة املاضية، 
»عملية  لقائد  الــداعــم  السياسي  الفريق  بــني 
وشخصيات  حفتر،  خليفة  الــلــواء  الــكــرامــة« 
نافذة في النظام السابق، من بينها املتحدث 
ــيـــم،  ــنـــظـــام الـــســـابـــق، مـــوســـى إبـــراهـ ــم الـ ــاسـ بـ
اإلســام  لسيف  السابق  الخاص  والسكرتير 

مـــا زال قيد  املــــوضــــوع  إلــــى أن هــــذا  مــشــيــرة 
الفعلي،  التطبيق  املناقشة، وخصوصًا حول 
فـــي ظـــل صــعــوبــة إيـــجـــاد طـــرق آمــنــة لــهــم مع 
الطرفني.  تماس محرمة على  وجــود خطوط 
ــالـــت املــــصــــادر إن »الــشــريــحــة املــســتــهــدفــة  وقـ
كبيرًا،  مــصــدر معلومات  داعـــش ستكون  فــي 

محمد إسماعيل. وانتهت املشاورات بحسب 
املصادر، باالتفاق على إطاق سراح األخير 
النظام  على  محسوبة  شخصيات  ــراك  وإشــ
الـــســـابـــق، ضــمــن تــشــكــيــلــة جـــديـــدة لــحــكــومــة 
الــــوفــــاق، مــقــابــل تــذلــيــل صـــعـــوبـــات تسليح 

جيش حفتر لدى بعض الدول.
في املقابل، أعلنت سلطات الزنتان أن سيف 
اإلســــام الــقــذافــي مــا زال فــي ســجــن املــديــنــة. 
وقال بيان صدر عن املجلس العسكري لثوار 
واللجنة  للزنتان  البلدي  واملجلس  الزنتان 
االجتماعية، إن سيف اإلســام »مــوجــود في 
السجن ولن يتم إطاق سراحه بغض النظر 

عن التصريحات املرئية أو املسموعة«.

التنظيم  لشعبية  ضــربــة  نفسه  الــوقــت  وفـــي 
مقتل،  فــي  لديه  التجنيد  ماكينة  وستصيب 
عتبر شريان بقائه«، الفتة إلى أنه 

ُ
وهي التي ت

»من غير املعروف إذا ما كان املوضوع يشمل 
الجناح السوري في تنظيم داعش أم ال، لكن 

معلوماتنا تتعلق بالعراق«.
فــي السياق ذاتـــه، أكــدت املــصــادر أن ضربات 
الــــعــــراق خـــال  الــــدولــــي زادت فــــي  الـــتـــحـــالـــف 
الشهر الحالي عن الشهر السابق بنسبة 30 
فـــي املـــائـــة، مـــؤكـــدة أن »الــحــديــث يــجــري اآلن 
عــن مــخــاطــر الــضــغــط عــلــى داعـــش وانــتــشــاره 
بــداًل من بقائه محصورًا في مناطق  كخايا 

معروفة وهو ما تتم معالجته حاليًا«.

عثمان المختار

تــكــشــف مــعــلــومــات خــاصــة حصل 
عــلــيــهــا »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، مــن 
مصادر رفيعة املستوى في أمانة 
الــعــراقــي، ووزارة الــصــحــة،  ــوزراء  ــ الــ مــجــلــس 
 عــن مــصــادر 

ً
وقــيــادة عمليات بــغــداد، فــضــا

الـــنـــجـــف، والــــكــــرخ، وقــلــعــة  فـــي إدارة مــقــابــر 
ســـكـــر فــــي الــــعــــمــــارة، ومـــقـــبـــرة املــســيــحــيــني، 
مجموعة من الحقائق التي تطرح تساؤالت 
جدية حــول وجــود خــرق أمني قد يكون فيه 
اإلرهابية  املــجــزرة  إلــى  أّدى  تــواطــؤ  شبهات 
التي وقعت في حي الكرادة ليل السبت فجر 
ــظــهــر أن 

ُ
األحــــد فــي قــلــب بـــغـــداد. مــعــلــومــات ت

االعــتــداء ذهــب ضحيته مــواطــنــون عراقيون 
مـــن جــمــيــع الــطــوائــف واألعــــــراق والــقــومــيــات 
تقريبًا، وليسوا مــن طائفة واحـــدة، وهــو ما 
ترغب أطراف في تجاهله لتصويره على أنه 
ــــدة، وهـــو مــا وظفته  اســتــهــداف لــطــائــفــة واحـ
مــلــيــشــيــات وأحــــــــزاب وشـــخـــصـــيـــات لــتــبــريــر 
تــزال  ال  مذهبي  طــابــع  ذات  انتقامية  جــرائــم 
ــدة. أكــثــر من  مستمرة فــي مــنــاطــق عــراقــيــة عـ
الــخــاصــة األبــــرز للمعلومات هي   

ّ
ــإن فـ ذلـــك، 

الــعــراق  فــي  األمــنــيــة والــســيــاســيــة  أن اإلدارة 
مهترئة بشكل غير مسبوق، وهو ما يكشف 
الجريمة  الــروايــات املسربة عن  عنه تضارب 
واملــســؤولــني عنها ومــا تــاهــا مــن استقاالت 
وإقاالت أطاحت آخرها وزير الداخلية محمد 
الــغــبــان ومــســؤولــي املــلــف األمــنــي للعاصمة 
العراقية. ويعتبر التفجير األعنف من نوعه 
من حيث عدد الضحايا، منذ احتال العراق 
ــة الــعــنــف األعــمــى في  عـــام 2003، وبـــدء دوامــ
القتلى 292  عـــدد  بــلــغ  إذ  اآلن،  لــغــايــة  الــبــاد 
الصحة  لــوزيــرة  وأكثر من 200 جريح، وفقًا 

العراقية عديلة حمود. 

دماء مختلطة
ووفــقــًا ملــصــادر وزارة الــصــحــة الــعــراقــيــة في 
شعبة اإلحــصــاء، فــإن َمــن تــّم التعرف عليهم 
مـــن الــضــحــايــا الــبــالــغ عـــددهـــم 292 شخصًا 
أو  متفّحمون  ضحية   177 وهــنــاك   ،115 هــم 
معالم وجوههم،  اختفت  أو  أشـــاء،  قــوا 

ّ
تــمــز

مـــا دفـــع وزارة الــصــحــة إلـــى طــلــب املــســاعــدة 
مــن دولـــتـــني، إحــداهــمــا عــربــيــة ملــعــرفــة هوية 
ــــن خــــــال فــحــص  ــــاب هــــــذه األشـــــــــاء مـ ــــحـ أصـ

الحمض النووي )دي أن آي(.
ــــم تــســلــيــم الـــضـــحـــايـــا الــــذيــــن تــــم الــتــعــرف  وتـ
وتظهر  بمراسم رسمية.  ذويــهــم  إلــى  عليهم 
هـــويـــات الــضــحــايــا أنـــهـــم لــيــســوا مـــن طــائــفــة 
واحـــدة، إذ تؤكد األســمــاء واأللــقــاب أنهم من 
عدد  وهناك  واملسيحيني،  والشيعة،  السنة، 
قليل من الصابئة املندائيني، واألكــراد، وهو 
ما يتوافق مع طبيعة الحي الذي ُيعتبر أحد 
الــتــي عــرفــت بمصطلح دخــيــل بعد  األحـــيـــاء 
»األحــيــاء  بعبارة  للباد  األميركي  االحــتــال 
ــًا ملـــصـــدر رفـــيـــع املــســتــوى  ــقـ املــخــتــلــطــة«. ووفـ
»مــحــاوالت  فــإن  العراقية،  الصحة  وزارة  فــي 
توظيف الحدث اإلرهابي من قبل املليشيات 
واألحـــــــــزاب الــســيــاســيــة ملـــكـــاســـب انــتــخــابــيــة 
ولخلق فتنة طائفية جديدة بالعراق دفعتنا 
إلــــى الــكــشــف عـــن هـــوايـــات الــضــحــايــا الــذيــن 
ــزاب إلــى  ــ تسعى أطــــراف فــي الــحــكــومــة واألحـ
تــحــويــلــهــا ملــــجــــزرة طــائــفــيــة تـــخـــّص طــائــفــة 
معينة دون سواها«، على حّد قوله. وتتحفظ 
»العربي الجديد« عن ذكر الضحايا باألرقام 
من كل طائفة أو ديــن، وتكتفي بالقول إنهم 
عــــراقــــيــــون مــــن مــخــتــلــف الــــطــــوائــــف ســقــطــوا 
ــاب الــــذي ال يــمــّيــز بـــني طائفة  ــ بـــدوامـــة اإلرهــ

وقومية.

تكتم على التحقيقات
الرسمية،  العراقية  الحكومة  روايـــة  بحسب 
فإن التفجير وقع فجر األحد، 3 يوليو/تموز 
ــارة »مــيــنــي بــــاص«،  ــيـ الـــحـــالـــي، بـــواســـطـــة سـ
مــن طـــراز »ســتــار أكـــس«، يــقــودهــا انــتــحــاري، 
وفّجرها عند مركز تسّوق للمابس والعطور 
املتجر  »هـــادي سنتر«. ويضم  باسم  ُيــعــرف 
الكرادة  حي  وســط  التجارية  املحال  عشرات 
ــارع الـــرئـــيـــس املــــــؤدي إلــــى ســاحــة  عــلــى الــــشــ
كــهــرمــانــة شــرقــًا، وشــــارع أبـــو نـــؤاس شــمــااًل، 
وفندق بابل غربًا. وقال املتحدث باسم قيادة 
عــمــلــيــات بـــغـــداد، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، أول 
مــن أمـــس الــخــمــيــس، إن االنــفــجــار نــاجــم عن 

مجزرة 
بغداد

القصة الكاملة لتفجير الكّرادة

فساد وشبهات تواطؤ 
وتحريف للحقائق وتكتم على 

التحقيقات وهوية الضحايا

أوامر عليا أّدت إلى 
فتح الشارع قبل ساعة 

من التفجير

قاد السيارة المفخخة 
شخص عراقي يحمل 

هوية حكومية

45
سياسة

مسلسل تضارب أنباء مصير سيف اإلسالم مستمّرأجانب في »داعش« يسعون لتركه

أي حفرة كعادة التفجيرات التي تنفذ بهذه 
املــــــــواد«، عــلــى حــــّد تــعــبــيــره. ويـــــرى املــصــدر 
 »ثـــغـــرات كــبــيــرة تــكــمــن فـــي الـــراويـــة 

ّ
ذاتــــه أن

املــؤلــف  التحقيق  فــريــق   
ّ
أن كــمــا  الــحــكــومــيــة، 

مــن وزارة الــداخــلــيــة، والـــدفـــاع، واملــخــابــرات، 
والدفاع املدني لم يتوصلوا إلى شيء بسبب 
ــلــــوب واملـــــــواد املــســتــخــدمــة في  بـــدائـــيـــة األســ

الكشف بمسرح االعتداء«.
ويــلــفــت الــضــابــط إلــــى أن »هـــنـــاك مــعــلــومــات 
بعد سيطرتها على ملف  الحكومة  تخفيها 
التحقيق الذي يشرف عليه ضباط جميعهم 
من حزب الدعوة أو مقربون من زعيم الحزب، 
وال  املالكي  نــوري  الجمهورية،  رئيس  نائب 
تفصح عنها، ومنها: من أين جاءت السيارة، 
تفتيش،  12 حاجز  عبور  مــن  تمّكنت  وكيف 
ــيـــة يـــتـــم تــفــتــيــش  ــز رئـــيـــسـ ــ ــواجـ ــ بـــيـــنـــهـــا 9 حـ
غــلــق الشارع 

ُ
الــســيــارات فيها يــدويــًا؟ وملـــاذا أ

الضابط  التفجير؟ ومــن هــو  مــن  قبل ســاعــة 

الــــنــــاس. ويــــقــــول خــــبــــراء فــــي عـــلـــم الــكــيــمــيــاء 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــتــفــجــيــر قـــد يــكــون  لـــ
حــصــل بــصــهــريــج مــحــّمــل بـــالـــغـــاز مـــع مـــواد 
كــرة لهب كبيرة  شديدة االنفجار، ما أحــدث 
جـــدًا بــقــطــر كــبــيــر الــتــهــم املــجــمــعــات واملــحــال 
التجارية بالكامل وأحــرق كل من كــان فيها. 
لكن آخرين ذهبوا إلى أبعد من ذلك، معتبرين 
ــواد شـــديـــدة  ــ ــمـ ــ أن هــــــذا الـــتـــفـــجـــيـــر حـــصـــل بـ
االحـــتـــراق واالشــتــعــال مــنــهــا مــــادة الفسفور 
مخلوطة بــمــادة الــــC4 شــديــدة االنــفــجــار، من 
دون شظايا بهدف إحــداث كتلة لهب هائلة 
املــكــان. ولــم تتوقف التحليات عند هذا  فــي 
الـــحـــد، بـــل يــشــيــر آخــــــرون إلــــى أن الــتــفــجــيــر 
حــصــل بــمــادة الــنــابــالــم الــحــارقــة مــع مـــادة الـــ

C4، ليخالفهم خبراء آخــرون قالوا: »لو كان 
الــتــفــجــيــر بـــمـــادة C4 النـــهـــارت كــافــة املــبــانــي 

املحيطة باملكان.

توظيف طائفي ومكاسب حزبية
واســـتـــغـــلـــت مــلــيــشــيــات »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« 
وأحــــزاب ديــنــيــة أبــرزهــا »الـــدعـــوة«، و»بــــدر«، 
ــي لــحــشــد  ــ ــابـ ــ ــداء اإلرهـ ــ ــتـ ــ ــلـــة«، االعـ ــيـ ــفـــضـ و»الـ
الشارع طائفيًا وتصويره على أن »االعتداء 
سني استهدف الشيعة«، رافضني الكشف عن 
هويات الضحايا الذين هم في الحقيقة أعداد 
مــتــقــاربــة بـــني الــطــوائــف املــــذكــــورة. وشــهــدت 
بــغــداد ومــحــافــظــات عـــدة عــمــلــيــات انتقامية 
من  مواطنني  نــازحــني، وخطف  بقتل  لت 

ّ
تمث

بــغــداد، وديــالــى، وبــابــل، والــبــصــرة، وواســط، 
الــديــن، وقتلهم، وتفجير  واألنـــبـــار، وصـــاح 
الحكومة عمليات  تنفيذ   عن 

ً
جــوامــع، فضا

ــاب.  ــاإلرهــ إعــــــدام ســريــعــة لـــنـــزالء مــتــهــمــني بــ
تــضــاف إلـــى ذلـــك تــصــريــحــات أطــلــقــهــا قـــادة 
حــزب الله الــعــراق، والعصائب، وأبــو الفضل 
ــدر، تــوعــدوا بما وصــفــوه »أخــذ  الــعــبــاس، وبـ
دفــع سكان  ما  قريبًا«، وهــو  للضحايا  الثأر 
الحيطة  أعلى درجـــات  اتــخــاذ  إلــى  العاصمة 

والحذر.

اســتــخــدام مــادة »نــيــتــرات األمــونــيــا«، واصفا 
ه »نافوري« بمعنى عمودي. غير 

ّ
التفجير بأن

أن مصادر وزارة الداخلية العراقية تؤكد أن 
»لـــجـــان الــتــحــقــيــق لـــم تــتــمــكــن حــتــى اآلن من 
املتفجرات  نوع  إلى  قطعي،  بشكل  التوصل، 
املــســتــخــدمــة أو كيفية وصـــول الــســيــارة إلــى 
 عن وجود ثغرات في الرواية 

ً
املنطقة، فضا

إيضاحات.  الــى  تحتاج  الرسمية  الحكومية 
لكن التناحر الحالي، بحسب املصادر ذاتها، 
بني وزير الداخلية من جهة ورئيس الوزراء 
حــيــدر الـــعـــبـــادي مـــن جــهــة أخــــرى يــدفــع إلــى 

مزيد من الغموض.
ــيـــع املـــســـتـــوى فــــي وزارة  ــابـــط رفـ ويــــقــــول ضـ
في  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ العراقية  الداخلية 
ثــاثــة اتـــصـــاالت هــاتــفــيــة، أحـــدهـــا مـــن مــكــان 
االعتداء، إن »هجوم نيترات األمونيا يتطلب 
وجود رائحة كريهة جدًا بعد االنفجار، وهو 
ما لم يحدث. كما أن نيترات األمونيا ال يمكن 

أن تــتــفــاعــل كــثــيــرًا، وتــنــتــشــر عــلــى مـــدى 800 
متر، وتحرق كل من يصادفها«. ويضيف أن 
أمــام  الطريق  انفجرت على حــافــة  »الــســيــارة 
املــركــز، وكــان بإمكان االنــتــحــاري ركنها كما 
بــاقــي الـــســـيـــارات املـــوجـــودة والــتــرجــل منها 
وسيكون األمــر مشابهًا كما لو كــان داخلها 

وهو ما يثير الحيرة أكثر«، على حّد قوله.
ه »عند مراجعة كاميرات املراقبة، 

ّ
ويوضح أن

بـــدت الــنــيــران مــحــصــورة عــلــى مــربــع مقابل 
أولــى  فــي  )هـــادي سنتر(،  التجاري  للمجمع 
ــار، كـــيـــف انـــتـــقـــلـــت لــلــجــهــة  ــجــ ــفــ لـــحـــظـــات االنــ
مترًا   27 عــن  تقل  ال  وهــنــاك مسافة  املقابلة؟ 
بينهما. وإذا انتقلت ال يمكن أن تحدث هذا 
ــوقــع هــذا الــعــدد مــن القتلى داخــل 

ُ
الــدمــار وت

الدكاكني الداخلية للمجمع املقابل«. ويعتبر 
»فــرضــيــة  أن  الــداخــلــيــة  فـــي وزارة  الــضــابــط 
استخدام مادة السي فور أو التي أن تي باتت 
غير واردة، ألنه ال يوجد في مركز االنفجار 

A A

الذي أمر عبر جهاز املناداة لنقطة التفتيش 
بفتحه مجددًا«.

ويشير إلى أن »سيارات اإلطفاء استخدمت 
املاء العادي لدى وصولها، وهو ما أدى إلى 
ر الـــدخـــول إلــى 

ّ
ــذ ــعـ اتـــســـاع نــطــاق الــلــهــب، وتـ

 عن سر 
ً
املباني املشتعلة إلنقاذهم«، متسائا

عــدم اســتــجــواب مــديــر الــدفــاع املــدنــي، الــلــواء 
كــاظــم ســلــمــان املـــقـــّرب مــن املــالــكــي. ويكشف 
عـــن أن »الـــضـــبـــاط واملــنــتــســبــني املــحــتــجــزيــن 
على ذمة التحقيق أكدوا أن السيارة املعنية 
كـــان يــقــودهــا شــخــص عـــراقـــي يــحــمــل هــويــة 

حكومية تابعة ألحد األجهزة األمنية«.
وبــــعــــد يــــومــــني مـــــن الـــتـــفـــجـــيـــر، قــــــــّدم وزيـــــر 
استقالته،  الغبان  محمد  العراقي  الداخلية 
الدفاع  اللوم على وزارة  الثاثاء، ملقيًا  يوم 
الـــتـــي تــمــّســكــت بــاملــلــف األمـــنـــي لــلــعــاصــمــة، 
أعــقــبــه بــبــيــان آخــــر، يـــوم الــجــمــعــة، اتــهــم فيه 
»تــحــريــف  رئــيــس الـــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي بـــ

الكرادة  بتفجير  االستقالة  وربطه  الحقائق 
الداخلية وتحميله  وزيـــر  على  الــلــوم  إللــقــاء 
ــر الــداخــلــيــة  املــســؤولــيــة«. ووفـــقـــًا لــبــيــان وزيــ
املسؤول  الـــوزراء هو  فــإن »رئيس  املستقيل، 
عن ملف األمن، وتصدر األوامر والتوجيهات 
عــنــه فــي كــل صــغــيــرة وكــبــيــرة«، مــشــيــرًا إلــى 
أنــه قــّدم للعبادي رســالــة مفّصلة عــن الخلل 
ــن، وإيــقــاف  ــ ــرورة تــحــســني األمـ ــ ــنـــي، وضــ األمـ
نــــزيــــف األبــــــــريــــــــاء«. وبـــحـــســـب بــــيــــان وزيـــــر 
الداخلية، فإن العبادي »لم يكترث بالرسالة 
ف نفسه لاتصال بي على الرغم من 

ّ
ولم يكل

أني تأكدت أنه اطلع على الرسالة املبعوثة له 
بتاريخ الخامس من الشهر الحالي«.

ــيــــس الـــــــــوزراء  ــــي مـــكـــتـــب رئــ ــادر فـ ــ ــــصـ لـــكـــن مـ
الــجــديــد« عــن »الساعات  »الــعــربــي  لـــ تحدثت 
ــرة الـــتـــي ســبــقــت املـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي  ــيــ األخــ
استقالته«.  فيه  أعلن  الــذي  الداخلية  لــوزيــر 
فإن مشادة كامية حدثت  للمصادر،  ووفقًا 

ــبــــادي والــــــوزيــــــر، إذ اتــــهــــم األخـــيـــر  ــعــ بــــني الــ
العبادي بأنه يتحمل املسؤولية ولم يسمع 
ــهـــت لــه  ــتـــي وجـ ــات الـ ــبـ ــالـ ــطـ ــرات واملـ ــذيـ ــتـــحـ الـ
ــمـــة والـــتـــهـــديـــدات  ــعـــاصـ ــن الـ ــ بـــخـــصـــوص أمــ
اإلرهابية«، الفتًا إلى أن عملية إقالة العبادي 
الشمري،  األمــيــر  عبد  بــغــداد  عمليات  لقائد 
ورئيس منظومة االستخبارات، وقائد األمن 
الداخلي، ومشرف قاطع الكرادة في الداخلية، 
أمس الجمعة، هي محاولة ضمن محاوالت 
امتصاص الغضب والتنصل من املسؤولية«. 
وأطلق أهالي الكرادة وناشطون وإعاميون 
التفجير  فــي  دولـــي  بتحقيق  تــطــالــب  حملة 
معتبرين أن هناك مؤامرة وال يمكن اعتباره 
الرغم من تبني  تفجيرًا إرهابيًا عابرًا، على 
تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش( االعتداء. 
ــالــــي بــطــلــب تــحــقــيــق دولـــي  ولــــم يــكــتــف األهــ
مــحــايــد، بـــل طــالــبــوا بــحــضــور لــجــنــة دولــيــة 
متخصصة لفحص عشرات الجثث املتفحمة 
ناشطون  ونشر  االنفجار.  مابسات  ملعرفة 
األولــى  اللحظات  أظــهــرت  تسجيلية  مقاطع 
لانفجار، ولم يكن بالحجم الذي أحرق بعد 
ذلك مجّمَعني تجارَيني كبيَرين، وقتل كل من 
أثــار عامات استفهام  كــان فيهما حرقًا، ما 
عــديــدة، بحسب األهــالــي. ويــقــول أحــد أبناء 
»العربي الجديد«،  الكرادة، حسام الكرادي، لـ
إن »هناك أســرارًا خطيرة وراء هذا التفجير 
ــار عــامــات اســتــفــهــام عــديــدة لدينا،  الـــذي أثـ
فــيــه التفجير  الـــذي حــصــل  الــشــارع  منها أن 
املسؤولة  للقوة  أوامـــر  مغلقًا ووصــلــت  كــان 
عنه تقضي بفتحه، وبعدها بدقائق حصل 
بداية  أنه »في  الكرادي  التفجير«. ويتساءل 
التفجير لم يكن الحريق بهذا الحجم الهائل، 
ــني  ــإحـــراق مــجــّمــعــني تــجــاريَّ فــكــيــف تــســبــب بـ
ضخمني على الرغم من بعد املسافة بينهما 
نسبيًا؟ وملاذا أغلب جثث الضحايا تفّحمت 

بالكامل«؟
حــدث  التفجير  أن  املحللني  بــعــض  ويعتبر 
بـــمـــواد مــتــطــورة بــهــدف قــتــل أكــبــر عــــدد من 

متابعةخاص

قادة في التحالف 
يناقشون سبل تسليم 

»النادمين« أنفسهم

استغلت المليشيات التفجير لالنتقام من المدنيين )أمير سعدي/األناضول( الرواية الرسمية النفجار الكرادة )العربي الجديد(

طاول االعتداء مختلف الطوائف العراقية )صباح أرار/فرانس برس(

تّم التعرف على هوية 115 ضحية من أصل 292 )أحمد الربيعي/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

ألمانيا: قوى في
 إيران تعمل لنسف 

االتفاق النووي
في رد فعل على تقارير لاستخبارات 
إيــران  بــأن  أفــادت  الداخلية األملانية، 
تكنولوجيا  على  للحصول  تسعى 
نووية بطريقة غير مشروعة، أعلنت 
بـــرلـــني، أمــــس الــجــمــعــة، أن قــــوى في 
إيـــران ربــمــا تــكــون تسعى لتقويض 
االتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي الـــــــــذي أبـــرمـــتـــه 
طــهــران مــع الــغــرب فــي يوليو/تموز 
وزارة  بــاســم  املــتــحــدث  ــال  وقــ  .2015
الخارجية األملانية، مارتن شيفر، إن 
أملانيا تتوقع أن تلتزم إيران بالقرار 
ــن الــدولــي  الـــصـــادر عـــن مــجــلــس األمــ
الــتــابــع لــأمــم املــتــحــدة، الــــذي يضع 
قيودًا على نقل األسلحة، لكنه أشار 
إلى أن محاوالت الشراء ربما يكون 
مــصــدرهــا قــــوى فـــي إيـــــران تــعــارض 

االتفاق النووي.
)رويترز(

توتر عسكري في جوبا

قــتــل خــمــســة جـــنـــود عــلــى األقـــــل من 
الــســودان،  لتحرير  الشعبي  الجيش 
في جوبا، خــال اشتباك مع فصيل 
ــتــــمــــرد  ــائــــد املــ ــقــ ــلــ عــــســــكــــري تـــــابـــــع لــ
ــــس جــــنــــوب  ــيــ ــ ــــب رئــ ــائــ ــ الــــــســــــابــــــق، نــ
الحالي، ريك مشار. وفيما  السودان 
سارع الرئيس سيلفا كير )الصورة( 
لاجتماع بمشار، الحتواء الحادث، 
ــاء أمــــــس الـــجـــمـــعـــة دوي  ــمـــع مــــســ سـ
إطــــاق نــــار قــــرب الــقــصــر الــرئــاســي، 
مـــا يــعــكــس تــجــدد الــتــوتــر فـــي دولـــة 
تــحــاول إنــهــاء صـــراع مسلح استمر 

فيها أكثر من عامني.
)رويترز وأسوشييتد برس(

السيستاني: هجوم 
الكرادة  يهدف إلثارة 

الفتنة الطائفية
انــتــقــد املـــرجـــع الــشــيــعــي األعـــلـــى في 
ــراق، عـــلـــي الـــســـيـــســـتـــانـــي، أمـــس  ــ ــعـ ــ الـ
»الــتــهــاون مع  الــجــمــعــة، مــا وصــفــه بـــ
الــفــاســديــن والــفــاشــلــني عــلــى حساب 
الدم العراقي«، مشيرًا إلى أن »الهدف 
بإيقاع  يتمثل  ــكـــرادة،  الـ تفجير  مــن 
ــن مـــــن الـــضـــحـــايـــا  ــكـ ــمـ ــر عـــــــدد مـ ــ ــبـ ــ أكـ
العراق«.  الطائفية في  الفتنة  إلثــارة 
وانــتــقــد مــمــثــل املــرجــعــيــة الــشــيــعــيــة، 
أحمد الصافي، خال خطبة الجمعة 
الحسني  نيابة عنه، بمسجد  ألقاها 
بــــن عـــلـــي بــمــديــنــة كــــربــــاء، »غـــيـــاب 
الــقــرار  الــرؤيــة الصحيحة ألصــحــاب 
وتفشي الفساد واملحسوبيات وعدم 

املهنية في مختلف املفاصل«.
)األناضول(

نيجيريا: ستة قتلى 
بهجوم انتحاري

ــة أشــــــخــــــاص فــــــي هـــجـــوم  ــتــ ــل ســ ــتــ قــ
انتحاري على مسجد في دامبوا في 
شمال شرق نيجيريا. وأفــاد مصدر 
عــســكــري أنـــه تــم إحــبــاط أول اعــتــداء 
استهدف املسجد املركزي في املدينة، 
لكن انتحاريًا آخر »نجح في دخول 
مــســجــد آخــــر وفـــجـــر نــفــســه مـــا أدى 
الى مقتله مع ستة آخرين«، ونسب 

الهجوم لحركة »بوكو حرام«. 
)فرانس برس(

كوريا الشمالية: 
العقوبات  األميركية 

»إعالن حرب«

العقوبات  الشمالية  كــوريــا  وصفت 
الــجــديــدة، الــتــي فــرضــتــهــا الــواليــات 
املــتــحــدة عــلــى زعــيــمــهــا، كــيــم جــونــغ-

»إعــــان حــــرب«،  أون )الـــــصـــــورة(  بـــــ
وتوعدت باتخاذ إجراءات انتقامية 
الــخــارجــيــة  وزارة  وقـــالـــت  ــدة.  ــديــ شــ
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة، فـــي بــيــان بثته 
الخطوة  إن  الرسمية،  األنــبــاء  وكالة 
ــــي عــلــى  ــدائـ ــ تـــشـــكـــل »أســـــــــوأ عـــمـــل عـ
اإلطــــــــــاق« وتـــعـــتـــبـــر »إعـــــــــان حـــرب 
مفتوحًا«. وأدرجت الواليات املتحدة 
السوداء  العقوبات  قائمة  على  كيم، 
ووصفته بأنه مسؤول بشكل مباشر 
عـــن قــائــمــة طــويــلــة مـــن االنــتــهــاكــات 

الخطيرة لحقوق اإلنسان.
)فرانس برس(



إعادة فتح مبنى 
الكونغرس بعد 

تهديد أمني
أعلنت شرطة الكونغرس األميركي 
الكونغرس  مباني  فتح  إعـــادة  عــن 
أمــس الجمعة، بعد  الـــزوار،  ومركز 
إغـــــاق لــفــتــرة وجـــيـــزة ألســـبـــاب ال 
تـــزال مجهولة. وتــــرددت أنــبــاء عن 
مطاردة مع شخص مثير لاشتباه 
في مركز الــزوار، لكن لم تصدر أي 
معلومات رسمية حول املوضوع. 
)العربي الجديد(

فتح التحقيق بقضية 
بريد كلينتون مجددًا

األميركية  الــخــارجــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
أنــــهــــا ســـتـــفـــتـــح مـــــجـــــددًا تــحــقــيــقــهــا 
الـــــداخـــــلـــــي فــــــي قــــضــــيــــة اســــتــــخــــدام 
لانتخابات  الديمقراطية  املرشحة 
ــــاري كـــلـــيـــنـــتـــون  ــ ــيـ ــ ــ ــة، هـ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ الــ

إلكترونيًا خاصًا  بــريــدًا  )الــصــورة(، 
فــي مــراســاتــهــا املــهــنــيــة حــن كانت 
عــلــى رأس الـــــــوزارة. وقــــال املــتــحــدث 
باسم الوزارة، جون كيربي، في بيان: 
ــاز هــذا  ــات بـــإمـــكـــان الـــــــوزارة إنـــجـ ــ »بـ
أنجزت  الــعــدل  وزارة  ألن  التحقيق، 
تحقيقاتها وأغلقت القضية من دون 

أن توجه أي تهمة لكلينتون«.
)فرانس برس(

»رايتس ووتش« تنتقد 
مراكز  احتجاز المهاجرين 

في أميركا
ــيـــومـــن رايـــتـــس  أكــــــدت مــنــظــمــة »هـ
في  السيئة  األوضــــاع  أن  ووتــــش« 
ــانــــت ســبــبــًا  أمــــاكــــن االحــــتــــجــــاز، كــ
ــن  ــريـ ــاجـ ــهـ ــدد مـــــن املـ ــ ــ ــتـــل عـ ــقـ فـــــي مـ
ـــل ســـلـــطـــات  ــبـ ــتــــجــــزيــــن مــــــن قــ املــــحــ
الهجرة األميركية، خال السنوات 
ــة. وقــــــــال تـــقـــريـــر  ــ ــيـ ــ ــــاضـ الـــــثـــــاث املـ
نشر  الدولية،  الحقوقية  للمنظمة 
مـــهـــاجـــرًا   31 إن  ــيـــس،  ــمـ الـــخـ يــــــوم 
فـــارقـــوا الــحــيــاة خـــال احــتــجــازهــم 
من قبل سلطات الهجرة األميركية، 
إلى  الفترة من منتصف 2012  في 
املنظمة  ووثـــقـــت   .2015 مــنــتــصــف 
ــاة 18  ــ ــ ــروف وفـ ــ ــ مـــعـــلـــومـــات عــــن ظـ
منهم، مشيرة إلى أن 7 من حاالت 
الـــ18، كان سببها األوضاع  الوفاة 

السيئة في أماكن االحتجاز. 
)العربي الجديد(

أوباما: انفصال 
بريطانيا عن االتحاد 

سيتم بال مشاكل
ــاراك  ــ ــرب الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي بـ ــ أعــ
أوبـــامـــا )الــــصــــورة(، عـــن ثــقــتــه بــأن 
ــاد األوروبــــــــــي وبــريــطــانــيــا  ــ ــحـ ــ االتـ

ــتـــعـــاونـــان ويـــعـــمـــان »بــشــكــل  ــيـ سـ
انــفــصــال  عملية  وأن  بــراغــمــاتــي«، 
بريطانيا عن االتحاد ستتم بشكل 
م وبا مشاكل. وحذر أوباما، 

ّ
منظ

ــة حــلــف  ــمـ ــــي قـ ــه فـ ــتـ ــاركـ ــشـ خــــــال مـ
شـــمـــال األطـــلـــســـي، فــــي الــعــاصــمــة 
الجمعة،  أمــس  وارســـو،  البولندية 
من أن أحدًا لن يستفيد من عملية 
تــفــاوض »طويلة وعــدائــيــة«، وأكــد 
على أهمية تقليل املشاكل املرتبطة 
بــانــفــصــال بــريــطــانــيــا عــن االتــحــاد 

إلى أقل درجة ممكنة.
)األناضول(

البوسنة: إحياء ذكرى 
مجزرة سربرنيتسا

فـــي  ــيـــــن  ــ ــنـ ــ ــــوسـ ــبـ ــ الـ آالف  شــــــــــــارك 
»مـــســـيـــرة الــــســــام« الـــتـــي انــطــلــقــت 
من بلدة نزوك )وسط(، إلى مدينة 
سربرنيتسا، إحياًء لذكرى املجزرة 
الـــقـــوات الصربية  ارتــكــبــتــهــا  الــتــي 
 ،1995 تـــــمـــــوز  ــــو/  ــيـ ــ ــولـ ــ يـ  11 فــــــي 
والناجن  الضحايا  مــع  وتعاطفًا 
ــــوات  ــقـ ــ ــــت الـ ــلــ ــ ــن املـــــــجـــــــزرة. ودخــ ــ مــ
الصربية بقيادة راتكو ماديتش، 
 ،1995 يوليو   11 فــي  سربرنيتسا 
قبل  من  آمنة  منطقة  إعانها  بعد 
األمم املتحدة، وارتكبت طيلة أيام، 
ضحيتها  راح  جــمــاعــيــة  مـــجـــزرة 

أكثر من 8 آالف بوسني.
)األناضول(

أزمتا السلطة والمعارضة في فنزويال تدفعهما للخارجعودة لثوابت الحرب الباردة بعد »البريكسيت«
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تــكــتــســب قــمــة حــلــف الــشــمــال األطــلــســي، الــتــي 
السبت،  الــيــوم  وتنتهي  الجمعة  أمـــس  بـــدأت 
أهميتها هـــذه املــــرة، مــن مــكــان انــعــقــادهــا أي 
أهم  إحـــدى  وارســــو،  البولندية  العاصمة  فــي 
عـــواصـــم الــكــتــلــة الــســوفــيــيــتــيــة الــســابــقــة الــتــي 
ــلـــف« بــعــد تــفــكــك االتـــحـــاد  انــتــقــلــت إلــــى »الـــحـ
هـــذه  وتـــتـــضـــاعـــف   .1991 عـــــام  الــســوفــيــيــتــي 
األهــمــيــة فـــي ســـيـــاق املـــخـــاوف الــكــبــيــرة الــتــي 
بـــاتـــت روســـيـــا تــثــيــرهــا فـــي صـــفـــوف بــولــنــدا 
وجيرانها من دول البلطيق التي كانت تدور 
في الفلك السوفييتي السابق منذ بدء النزاع 
في أوكرانيا وضم موسكو شبه جزيرة القرم 

عام 2014.
من هذه الزاوية تحديدًا، عاد »األطلسي« إلى 
كتكتل  الــوجــودي  ومــبــّرره  التاريخية  ثوابته 
عسكري جماعي في مواجهة الخطر الروسي، 

تعيش فنزويا أزمة بن املعارضة العاجزة 
حتى اليوم عن إقالة الرئيس نيكوال مادورو، 
واألخير الذي يواجه توترات اجتماعية بعد 
هبوط أسعار النفط ما أدى ألزمة اقتصادية 
عميقة ونقص املــواد الغذائية، وهو ما دفع 
الطرفن لاستعانة بالخارج في مسعى كل 
منهما لتغليب الكفة ملصلحته. آخر تطورات 
الفنزويلية  املعارضة  بدعوة  لت 

ّ
تمث األزمــة 

الــفــاتــيــكــان إلـــى االنــضــمــام لــوســاطــة دولــيــة 
مـــن أجــــل حــــوار مـــع الــحــكــومــة، مـــع الــتــأكــيــد 
ــادورو الــــذي تــرغــب  ــ أن االســتــفــتــاء إلقـــالـــة مــ
 للتفاوض، 

ً
املعارضة في تنظيمه ليس قابا

بينما تبدو السلطة في وضع مأزوم دفعها 
ــى اإلعــــــان رســمــيــًا أنـــهـــا تـــرغـــب بتطبيع  إلــ

عاقاتها مع واشنطن.
ــل الـــوحـــدة  ــال تــحــالــف »الـــطـــاولـــة مـــن أجــ ــ وقـ
الديمقراطية« املعارض ملادورو، الذي يشّكل 

وسيكون على الدول األعضاء الـ28 أن ُيظهروا 
وحدتهم وتماسكهم في مواجهة هذا الخطر، 
وإعــداد استراتيجية واضحة املعالم ستكون 
محل نــقــاش مــع الـــروس ملــدة أربــعــة أيـــام بعد 
ــو فــــي 13 يــولــيــو/تــمــوز  ــ ــ اخـــتـــتـــام قـــمـــة وارسـ

الحالي في العاصمة البلجيكية بروكسيل.
األملــانــيــة أنجيا ميركل،  املــســتــشــارة  وصــّبــت 
الخميس املاضي، النار على الزيت، في خطاب 
البرملان، قائلة إن »تصرفات روسيا في  أمــام 
أوكــرانــيــا قــّوضــت الــثــقــة املــتــبــادلــة مــع الــغــرب 
كبير«.  بشكل  الشرقين  حلفائنا  قلق  وتثير 
ولم تكتف ميركل بالتحذير بل رسمت معالم 
تــوافــق »األطــلــســي« فــي هــذه القمة على بعث 
رسالة طمأنة للحلفاء الشرقين في مواجهة 
 »الــــردع 

ّ
الــتــهــديــدات الــروســيــة حــن قــالــت، إن

شركائنا  مــع  بالتضامن  الــواضــح  وااللـــتـــزام 
 باملادة الخامسة من معاهدة 

ً
في الحلف عما

الحلف، ال يتعارض مع مد يد الحوار بل إنهما 
 الــرئــيــس األمــيــركــي 

ّ
ــدوره، حـــث ــ مـــتـــازمـــان«. بـ

باراك أوباما قادة »األطلسي« العسكري على 
الــوقــوف بــحــزم أمـــام روســيــا بعد استيائها 

على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.
ورّد الــكــرمــلــن عــلــى لــســان املــتــحــدث بــاســمــه، 
ديمتري بيسكوف، مستخفًا بهذه التحذيرات 
يعتبر  إنه  الجمعة،  أمس   ،

ً
قائا والتهديدات، 

تــلــمــيــح حــلــف شـــمـــال األطـــلـــســـي بــــأن روســيــا 
تمثل تهديدًا أمرًا سخيفًا، وعّبر عن أمله في 
أن يسود املنطق السليم قمة الحلف املنعقدة 
في وارسو. وقال بيسكوف للصحافين، »من 
الــســخــيــف الــحــديــث عـــن أي تــهــديــد يــأتــي من 
روســيــا فــي وقـــت يــمــوت الــعــشــرات فــي وســط 

البلطيق نشر أربع كتائب عسكرية متعددة 
الجنسيات تشارك فيها قوات من الواليات 
املتحدة وكندا وبريطانيا وأملانيا وفرنسا. 
وتضم كل منها، من 600 إلى 1000 عنصر 
ليتوانيا،  مــن  كــل  فــي  بالتناوب  ينتشرون 
إســتــونــيــا، والتــفــيــا، وبـــولـــنـــدا. وتـــأتـــي هــذه 

األكــثــريــة فـــي الـــبـــرملـــان، إنـــه »مـــن الـــضـــروري 
تــوســيــع الـــوســـاطـــة، ونــعــتــبــر مـــن املــهــم جــدًا 
ــنــــدوب عــــن الـــكـــرســـي الـــرســـولـــي  مـــشـــاركـــة مــ
وإشراك مزيد من الرؤساء السابقن«، معربًا 
عن استعداده للمشاركة في اجتماع أول إذا 
ما تلقى ردًا ايجابيًا على هذا الطلب، شرط أن 
يحصل على ضمانة حول إجراء االستفتاء. 
جمهورية  فــي  اللقاء  عقد  التحالف  ورفــض 
وقت  فــي  ــادورو  مــ اقــتــرح  كما  الدومينيكان 
ســـابـــق، فـــي دعــــوة جـــديـــدة إلـــى حــــوار »غــيــر 
مـــشـــروط«. واقـــتـــرح الــتــحــالــف أيــضــًا وجـــود 
الــدول األميركية خال  مندوبن عن منظمة 
نفسه،  الــوقــت  فــي  الــحــوار، مطالبًا  جلسات 
كــشــرط مسبق لــلــحــوار، بــاإلفــراج عــن بعض 
استقالية  واحــتــرام  املسجونن  املعارضن 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة. وتــضــم الــلــجــنــة الــتــي 
عنى حاليًا بالحوار بناء على طلب اتحاد 

ُ
ت

رئيس  )اونـــاســـور(،  الجنوبية  أمــيــركــا  دول 
لويس  السابق خوسيه  اإلسباني  الحكومة 
السابقن  والــرئــيــســن  سباتيرو  رودريــغــيــز 
والبنمي  فرنانديز  ليونيل  الدومينيكاني 

مارتن توريخوس.
ــيـــس املـــؤتـــمـــر األســقــفــي  ــد رئـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، أكـ
أن  بــــادرون،  دييغو  املونسنيور  الفنزويلي 
حكومة مادورو تفتقر إلى »السلطة املعنوية 
ــلــــدعــــوة إلــــــى الـــــحـــــوار والـــــــســـــــام«، مــبــديــًا  لــ
حميدة«  »بمساٍع  للقيام  الكنيسة  استعداد 

للتشجيع على الحوار.
إلــى العدو  ــادورو يلجأ  كــان مــ مقابل ذلـــك، 
السابق، واشنطن، محاواًل إنقاذ نفسه، عبر 
إعان سلطته رغبتها في تطبيع عاقاتها 

وقالت  املتحدة.  الواليات  مع  الدبلوماسية 
وزارة الــخــارجــيــة الــفــنــزويــلــيــة فــي بــيــان إن 
دبلوماسية  عاقات  إقامة  »تريد  الحكومة 
املتحدة، وذلــك بعد  الواليات  محترمة« مع 
أســبــوعــن عــلــى زيـــــارة املــبــعــوث األمــيــركــي 
إلــى فنزويا. وأضــافــت أن  توماس شانون 
القانون  إلــى  تستند  أن  يجب  العاقة  هــذه 
الدولي و»مبادئ مثل املساواة في السيادة 
الـــدول وحــق تقرير املصير للشعوب«.  بــن 
وكــــان شــانــون قــد زار كـــراكـــاس بــدعــوة من 
االتصاالت  الستئناف  الفنزويلي  الرئيس 
بن   2015 نهاية  منذ  قة 

ّ
املعل الدبلوماسية 

الــبــلــديــن الــلــذيــن ال يــتــبــادالن الــســفــراء منذ 
عـــام 2010. وأجــــرى مــحــادثــات مــع مـــادورو 
الــذي عّبر عن ثقته في أن نظيره األميركي 
بـــــاراك أوبـــامـــا »ســيــصــحــح« مــوقــفــه حــيــال 
فنزويا. ُيذكر أن مادورو كان قد قّدم طعنًا 
أمام محكمة القضاء العليا ضد االستفتاء 
الذي تطالب به املعارضة. وسيعلن املجلس 
الــوطــنــي االنــتــخــابــي فـــي 26 يــولــيــو/تــمــوز 
كــان يمكن إجـــراء االستفتاء  إذا  مــا  الحالي 
أم ال. وتــأمــل املــعــارضــة أن يــتــم االســتــفــتــاء 

هــــذه الــســنــة، ألنــــه يــمــكــن أن يــــؤدي الجــــراء 
انتخابات مبكرة.

الــتــي  ــيـــة  ــتـــمـــاعـ االجـ الــــتــــوتــــرات  ذروة  ــــي  وفــ
ــا فـــــنـــــزويـــــا، لــــجــــأ مـــــــــــــادورو إلــــى  تــــشــــهــــدهــ
ــة بــحــلــيــفــه األبــــــــرز داخـــلـــيـــًا وهـــو  ــانـ ــعـ ــتـ االسـ
املؤسسة العسكرية، إذ أعاد قبل أيام جزئيًا 
ــقـــوات املــســلــحــة  ــلـ تــنــظــيــم الــــقــــيــــادة الــعــلــيــا لـ
الــوطــنــيــة الــبــولــيــفــاريــة، الـــتـــي تــعــد عــنــصــرًا 
سياسيًا واقتصاديًا بالغ األهمية في الباد. 
ــام إلـــى تــعــزيــز سلطة  ــا مـــــادورو قــبــل أيــ ودعــ
الجيش، الفتًا في خطاب في عيد االستقال، 
إلى أنه يجب أن تكون هناك »سلطة عسكرية 
أكبر« من أجــل خــوض »حــرب غير تقليدية« 
في فنزويا. وأضاف مادورو أن هذه »الحرب 
»الــحــرب  لتطويق  ستجري  التقليدية«  غير 
االقتصادية« املنظمة من قبل اليمن وأوساط 
األعمال بدعم من الواليات املتحدة، وتقضي 
كما  الــبــاد.  في  السلع  بمفاقمة نقص  برأيه 
انتقد مادورو رئيس البرملان هنري راموس 
الـــذي اعتبر أن الجيش هــو فــي خدمة  الـــوب 
التي  العليا  الــعــدل  »محكمة  مــثــل  الــحــكــومــة 
تــســتــعــد لــعــرقــلــة عــمــلــيــة االســـتـــفـــتـــاء«. ورد 
مادورو متوجهًا إلى رئيس البرملان بالقول: 
بــل هاجمني  والــضــبــاط،  الجنود  »ال تهاجم 
أنــا، قائد الجيش. جــبــان!«.  فيما أكــد وزيــر 
بيان  فــي  لوبيز  بادرينو  فاديمير  الــدفــاع 
أن الــجــيــش يــقــوم بــتــنــفــيــذ األمــــر الــرئــاســي 
الخاصة  الــقــوات  ونشر  وتوسيع  »لتنظيم 
الــقــوات شــبــه العسكرية والــعــصــابــات  ضــد 

اإلجرامية والحرب غير التقليدية«.
)فرانس برس، رويترز(

أوروبــــا واملــئــات فــي الــشــرق األوســـط يوميًا«. 
ــاف »ال بــد مــن أن تــكــونــوا كــيــانــًا قصير  وأضــ
النظر للغاية حتى تلووا األمور بهذا الشكل«. 
وعــّبــر عــن أمــل موسكو فــي أن يــســود املنطق 
ــّهـــم الـــحـــاجـــات حـــتـــى ال تــحــدث  ــفـ الــســلــيــم وتـ
 »مــوســكــو مستعدة 

ّ
ــار إلـــى أن مــواجــهــة. وأشــ

لــلــحــوار والــتــعــاون مــع الــحــلــف وال تــرغــب في 
ــدوًا«. لكنه اشــتــكــى مــن أن »جــنــود  اعــتــبــاره عــ
األطلسي وطائراته تعمل بالقرب من الحدود 
الــروســيــة. لــســنــا نــحــن مــن يــقــتــرب مــن حــدود 

األطلسي«.
ــة« هــــــــذا بــن  ــ ــقـ ــ ــثـ ــ وفــــــــي ســـــيـــــاق »فـــــــقـــــــدان الـ
تقرر  أن  املتوقع  من  وموسكو،  »األطلسي« 
هـــذه الــقــمــة نــــزواًل عــنــد رغــبــة بــولــنــدا ودول 

املـــبـــادرة الــردعــيــة لتهدئة املــخــاوف مــن غــزو 
 تقرير مخيف نشرته 

ّ
روسي محتمل في ظل

مـــؤســـســـة »رانـــــــد كــــوربــــورايــــشــــن« لــأبــحــاث 
االستراتيجية، أكد أن روسيا ال تحتاج سوى 
إلـــى ســتــن ســاعــة عــلــى األكــثــر لــلــوصــول إلــى 
تــالــن وريـــغـــا، عــاصــمــتــي إســتــونــيــا والتــفــيــا، 
وذلــك على ضــوء مــنــاورات عسكرية أجرتها، 
أخـــيـــرًا، الـــقـــوات الـــروســـيـــة فـــي كــالــيــنــيــنــغــراد 
وبياروسيا، أظهرت قدرات عسكرية روسية 
ــرًا،  ــيـ مـــتـــطـــورة. كـــمـــا أن مـــوســـكـــو عـــــــززت، أخـ
وجودها العسكري في بحر البلطيق وأصبح 
طــيــرانــهــا يــنــتــهــك بــانــتــظــام املـــجـــال الــجــوي 
خصوصًا  األطلسي،  للحلف  الحليفة  للدول 

إستونيا.
وتنظر هذه القمة في العاقة بن »األطلسي« 
ة األخيرة 

ّ
واالتحاد األوروبــي على ضوء الهز

ــرار الـــخـــروج الــبــريــطــانــي من  الــتــي أحــدثــهــا قــ
االتحاد األوروبي. هذا الزلزال البريطاني هو 
الرئيس  القمة  خــال  يعقدها  مثار محادثات 
ــاراك أوبـــامـــا مـــع رئــيــس املجلس  ــ األمــيــركــي بـ
األوروبــــي دونــالــد تــاســك، ورئــيــس املفوضية 
األوروبية جان كلود يونكر. ومن املعروف، أن 
بريطانيا وفرنسا تجسدان معًا القسم األعظم 
ــقـــدرات الــعــســكــريــة لــاتــحــاد األوروبـــــي،  مــن الـ
ــذا الــقــســم بسبب  لـــذلـــك ســيــخــســر االتــــحــــاد هــ

الخروج البريطاني. 
 بريطانيا دولة رئيسية 

ّ
لكن في املقابل، تظل

ــا ســتــتــولــى الــعــام  ــهـ ـ
ّ
فـــي »األطـــلـــســـي«، كــمــا أن

ذات  املشتركة  للقوة  الــدوريــة  الرئاسة  املقبل 
مقاتل  آالف   5 تضم  الــتــي  العالية  الجهوزية 

والقادرة على االنتشار خال 48 ساعة.

قمة وارسو 
األطلسية

حرب 
شوارع 

في أميركا

في العام 1955 للحلف العسكري السوفييتي 
األطلسي  شمال  حلف  ملواجهة  تأسس  الــذي 
الــدول  بالتحديد. ومــن املتوقع أن يتفق قــادة 
الــيــوم،  الختامي  فــي بيانهم  الــحــلــف،  أعــضــاء 
على نشر أربع فرق متعددة الجنسية لتعزيز 
الـــردع والــدفــاع فــي الــحــدود الــشــرقــيــة، فــي كل 
مـــن اســتــونــيــا والتـــفـــيـــا ولــيــتــوانــيــا وبــولــنــدا 
بــالــتــنــاوب، وكـــذلـــك ســتــؤّمــن وحــــدة مــتــعــددة 
تـــواجـــدًا متناسبًا  فـــي رومـــانـــيـــا  الــجــنــســيــات 
للحلف في جنوب شرق أوروبا، حيث سيتخذ 
الــحــلــف املــزيــد مــن الــخــطــوات لتحسن وضــع 
الــدفــاع  واســتــعــدادات  اإللكترونية،  الــدفــاعــات 
املدني ضد الهجمات بالصواريخ الباليستية 

من خارج املنطقة األوروأطلسية.
كذلك من املتوقع أن يتم إقرار خطط لتوسيع 
مهمة الحلف التدريبية في العراق، وتوسيع 
املـــتـــوســـط،  الـــبـــحـــر  ــــي وســــــط  فـ الـــحـــلـــف  دور 
واملــوافــقــة على نشر طــائــرات »أواكــــس« لدعم 

أن األمــــر يــتــصــاعــد وقـــد ينتهي إلـــى اعــتــداء 
بـــالـــضـــرب عــلــى الــضــحــيــة، فــجــهــزت هــاتــفــي 
وبــــدأت الــتــصــويــر، فــي وقـــت كـــان فــيــه رجــال 
الــشــرطــة قــد أوقـــعـــوا الــضــحــيــة عــلــى األرض، 
لكن هــدفــي كــان تصوير واقــعــة الــضــرب ولم 
أكن أتصور أنهم سيطلقون النار عليه«. وعن 
عدد من اشتبك مع الضحية أجاب املفلحي: 

»اثنان هما اللذان ظهرا في الشريط«.
ــظــهــر املــشــاهــد املــــصــــورة، الــضــحــيــة وهــو 

ُ
وت

أحـــد  ُيـــشـــهـــر  أن  قـــبـــل  األرض،  عـــلـــى  مـــلـــقـــى 
عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة، مـــســـدســـه مــــن خــاصــرتــه 
ــوالـــى ثــــاث طــلــقــات عــلــى الــرجــل  ويــطــلــق حـ
األســـمـــر، الــــذي كـــان حــيــنــهــا شــبــه عــاجــز عن 
»العربي  املقاومة. ونفى املفلحي في حديثه لـ
الـــجـــديـــد«، أن يــكــون قـــد بـــث الــتــســجــيــل عبر 
موقع »فيسبوك« أو أي موقع آخر من مواقع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، لــكــنــه أشــــار إلـــى أنــه 
عرض التسجيل املصور على أحد املحامن، 
ــــى مــحــطــة تــلــفــزيــون  ــيــــر إلـ فــاصــطــحــبــه األخــ
تناقله  ومنها  التسجيل،  بــث  تولت  محلية، 

إسطنبول ـ باسم دباغ

تــخــتــتــم قــمــة حــلــف شــمــال األطــلــســي 
الــتــي ُعـــقـــدت عــلــى مــــدار يـــومـــن، في 
الــعــاصــمــة الــبــولــنــديــة وارســــو للمرة 
األولــى، أعمالها اليوم السبت، في ظل أجندة 
لناحية تعزيز قدرات  للغاية،  أمنية مزدحمة 
الحلف على الـــردع والــدفــاع وتــأمــن حـــدوده، 
وبــــالــــذات تــلــك الــشــرقــيــة بـــن دول الــبــلــطــيــق 
ــا، والــجــنــوبــيــة فـــي ظـــل الـــحـــرب على  ــيــ وروســ
تنظيم »الــدولــة اإلســامــيــة« )داعـــش(، وكذلك 
ــن الــــعــــراق  ــ ــل مـ ــ ــي كـ ــ تـــعـــزيـــز مــــهــــام الـــحـــلـــف فـ
ــن املــنــتــظــر أن يشهد  وأفـــغـــانـــســـتـــان، حــيــث مـ
الــحــلــف أكــبــر تــحــديــث الســتــراتــيــجــيــاتــه منذ 
نهاية الــحــرب الـــبـــاردة. لكن األبـــرز ظــل طبعًا 
التوتر األطلسي-الروسي، من هنا كان اختيار 
وارســـــو مــلــيــئــًا بــالــرمــزيــة والـــتـــحـــدي، بــمــا أن 
اسمها  أعطت  التي  هــي  البولندية  العاصمة 

واشنطن ـ منير الماوري

مــا حـــدث هـــذا األســبــوع فــي شـــوارع 
ــدة األمــــيــــركــــيــــة،  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الــــــــواليــــــــات املـ
ــة تـــــحـــــّول كــــبــــرى فــي  ــقـــطـ ــر نـ ــبـ ــتـ ــعـ ُيـ
البيض  الشرطة  رجــال  بن  الشائكة  العاقة 
والــضــحــايــا الــســود أو األمــيــركــيــن األفــارقــة، 
ليس فقط بسبب فداحة ما جرى في واليات 
الثأر من رجال  ولكن ألن  متباعدة،  أميركية 
الــشــرطــة يــحــدث لــلــمــرة األولــــى بــصــورة غير 
مسبوقة، وهو ما يضع أجهزة الشرطة أمام 
ــرى اســتــهــداف رجـــال  اســتــحــقــاق جـــديـــد. وجــ
الشرطة بالقنص وبأسلحة رشاشة سريعة 
الــطــلــقــات، فــكــادت داالس فــي واليـــة تكساس 
إلــــــى أورالنــــــــــــدو أخـــــــــرى، ردًا عــلــى  ــّول  ــتــــحــ تــ
جريمتي قتل منفصلتن ارتكبتهما الشرطة 

في واليتي لويزيانا ومينيسوتا.
بــدأت األحـــداث مطلع األســبــوع في لويزيانا 
ــاري يــمــلــكــه مـــهـــاجـــر عــربــي  أمــــــام مـــحـــل تــــجــ
تمّكن من تسجيل واقعة إطاق النار والقتل 

الوحشي، ألحد زبائنه من السود.
وكــشــف مــصــور جــريــمــة لــويــزيــانــا، املــهــاجــر 
اليمني عبدالله املفلحي الذي وقعت الجريمة 
أمام متجره، في اتصال أجرته معه »العربي 
الــجــديــد«، أن عـــددًا كبيرًا مــن رجـــال الشرطة 
جــــــاؤوا بــعــد الــجــريــمــة إلــــى مــحــلــه ونـــزعـــوا 
كــامــيــرات التصوير الــتــي تــرصــد كــل شــاردة 
وواردة تقع في موقف السيارات أمام املتجر. 
وأضـــــاف املــفــلــحــي أن تــصــرفــهــم هــــذا أوحـــى 
القضية  معالم  إخفاء  في  يرغبون  بأنهم  له 
وطلبوا منه أال يتحدث عما رآه ألحد، لكنهم 
لــم يــدركــوا أنــه قــام بتصوير الــوقــائــع لحظة 

بلحظة بكاميرا هاتفه.
وفي معرض سرده لتلك الوقائع، قال املفلحي 
إن الــضــحــيــة كـــان فـــي مــتــجــره عــنــدمــا وصــل 
رجــــال الــشــرطــة زاعــمــن أن هــنــاك مــن اتصل 
نــاريــًا.  بــأنــه يحمل ســاحــًا  الــضــحــيــة  يشكو 
الضحية،  تفتيش  الــشــرطــة  مــحــاولــة  وأثــنــاء 
ألتون ستيرلينغ، ويبلغ من العمر 37 عامًا، 
حــصــل عـــراك بينهم لــكــن حــســب املــفــلــحــي لم 
يعرف  نـــاري. وال  أي ســاح  الضحية  يشهر 
مسدسًا  يحمل  ستيرلينغ  كــان  إن  املفلحي 
في حينها أم ال، لكنه أقر بأن الضحية يملك 
دائــمــة.  شبه  بــصــورة  معه  ويحمله  مسدسًا 
ــــادة، شــعــرت  ــــشـ ــــدوث املـ ــاء حــ ــنــ وأضــــــــاف: »أثــ

التي يخوضها  املــعــارك  الــدولــي في  التحالف 
ــراق وســـوريـــة.  ــعـ ضـــد »داعــــــش« فـــي كـــل مـــن الـ
الوقت ذاتــه، سيستمر الحلف األطلسي  وفــي 
ــادي  ــتـــصـ فــــي تـــقـــديـــم الــــدعــــم الـــعـــســـكـــري واالقـ
ألفــغــانــســتــان، وســيــعــزز الــتــعــاون الــســيــاســي 
والـــعـــمـــلـــي مــــع كــــل مــــن أوكــــرانــــيــــا وجـــورجـــيـــا 
ومــولــدافــيــا. ومـــن املــنــتــظــر أن يــتــم الــتــرحــيــب 
بضم جمهورية الجبل األسود، بينما سيبقى 
مــلــف انـــضـــمـــام كـــل مـــن الــبــوســنــة والــهــرســك 
وجورجيا ومقدونيا لحن استكمالها شروط 
االنــضــمــام، وربــمــا لغاية انـــدالع أزمـــة جديدة 

مع موسكو.
ومع انعقاد القمة في ما يشبه أجــواء الحرب 
إلى رمزية استضافة وارسو  الباردة، إضافة 
الـــدول قلقًا من  عتبر مــن أشــد 

ُ
ت للقمة والــتــي 

مــوســكــو، مــن الــواضــح أن أهــم الـــقـــرارات التي 
بــالــردع ضــد موسكو  تتعلق  اتخاذها  سيتم 
التي تعيش أزمة ثقة كبيرة مع الغرب عمومًا، 
ــرم ودعــمــهــا  ــقــ ــرة الــ ــزيــ مـــنـــذ ضــمــهــا لــشــبــه جــ
ــا،  ــيـ لــانــفــصــالــيــن الــــــروس فـــي شــــرق أوكـــرانـ
أنجيا  األملانية  املستشارة  أكدته  الــذي  األمــر 
مــيــركــل، يـــوم الــخــمــيــس، قــائــلــة إن »تــصــرفــات 
روســيــا فــي أوكــرانــيــا قــّوضــت الثقة املتبادلة 
بـــن الـــغـــرب وروســــيــــا«، مــضــيــفــة: »مــــن خــال 
الكام والحقائق فإن القانون الدولي وحرمة 

ــــردون آخــــــــرون عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع عــبــر  ــغـ ــ مـ
موقعي »تويتر« و»فيسبوك«.

قـــد تقاضى  كـــان  إذا  ــــؤال، عــمــا  وردًا عــلــى سـ
ثــمــنــًا لــلــتــســجــيــل مـــن املــحــطــة الــتــلــفــزيــونــيــة، 
مه لها قال املفلحي: »لم يكن يهمني 

ّ
التي سل

كلها حقيقة  ظــهــر ألميركا 
ُ
أ أن  وقتها ســوى 

الحدود باتا موضع شكوك، إضافة إلى فقدان 
الثقة بن الطرفن«، وإن »قمة األطلسي تعقد 
أمنية  تغييرات  فيه  الــذي حصلت  الوقت  في 
كبيرة في أوروبـــا«. وتأكيدًا على أولوية أمن 
الــحــلــف مــن نــاحــيــة الــتــعــديــات الــروســيــة على 
عقد يوم األربعاء املقبل، قمة 

ُ
أجندة القمة، ست

الحلف  الــروســي، في مقر  للمجلس األطلسي 
في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بعد 
أكثر من عامن من اللقاء األخير بن الطرفن، 

في إبريل/نيسان 2014.
ملواجهة  ألفغانستان  دعمه  الحلف  وسيعزز 
هجمات حركة طالبان التي تصاعدت أخيرًا، 
إلــى تغيير خططه. وبــدل  أوبــامــا  مما اضطر 
الــقــوات األميركية املــتــواجــدة في  خفض عــدد 
إلــى 5500 خال  أفغانستان من 9800 جندي 
ــد انــه  نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، عـــاد أوبـــامـــا وأكــ
أفغانستان  أميركي في  سيبقى 8400 جندي 

حتى نهاية واليته العام الحالي.
عــلــى الــجــانــب الــتــركــي، حــضــر الــقــمــة الرئيس 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب أردوغــــــــان بــرفــقــة وزيـــر 
ــو، ووزيــــر  ــلـ الــخــارجــيــة مـــولـــود جـــــاووش أوغـ
الــدفــاع فكري إشــق. وأجـــرى أردوغـــان لقاءات 
مــع قـــيـــادات دول الــحــلــف عــلــى هــامــش القمة. 
الــعــاقــات مع  بالنسبة ألنــقــرة، وبــعــد تطبيع 
تــهــديــدات روسيا  أن  موسكو أخــيــرًا، ال يبدو 
على األمن القومي التركي، ستكون على رأس 
األولــويــات، وسيبدو ذلــك واضــحــًا، مــن خال 
مصير الطلب التركي السابق، الذي أعلن عنه 
ــان في مــايــو/أيــار املاضي أثناء األزمــة  أردوغـ
مع موسكو، لتعزيز تواجد الحلف في البحر 
إلــى »بحيرة  بتحوله  السماح  وعـــدم  األســـود 

روسية«.
القمة،  التركية في  األجــنــدة  وتربع على رأس 
الــحــرب على »داعـــش« وكــذلــك الــخــاف بينها 
ــاد  ــزب »االتـــحـ ــم حــ وبــــن حــلــفــائــهــا لــجــهــة دعــ
ــراطـــي« )الـــجـــنـــاح الــــســــوري لــلــعــمــال  ــقـ ــمـ ــديـ الـ
الــذي تصنفه تركيا إلى جانب  الكردستاني( 
الـــحـــزب األم عــلــى رأس املــنــظــمــات اإلرهــابــيــة 
الــتــي تــشــّكــل تــهــديــدًا لــأمــن الــقــومــي الــتــركــي، 
خصوصًا في ظل االشتباكات التي تخوضها 
قـــوات األمـــن التركية مــع »الــكــردســتــانــي« منذ 
أكثر من عام في جنوب وشرق الباد، وأيضًا 
الهجمات االنتحارية التي تعرضت لها املدن 

التركية من قبل »الكردستاني« و»داعش«.
وأكــد أردوغــــان، قبل توّجهه إلــى وارســـو يوم 
أمس الجمعة، أن أولويات تركيا تتعلق بأمن 
: »مــن دون شــك، ما 

ً
حدودها الجنوبية، قائا

زال تــهــديــد الــجــمــاعــات اإلرهــابــيــة املــتــواجــدة 
الحدود  التركية مستمرًا، سواء  الحدود  على 
مــع ســوريــة أو الـــعـــراق، واآلن فـــإن املــواضــيــع 
الــعــراق وســوريــة من  بالتطورات في  املتعلقة 
أهـــم املــواضــيــع الــتــي نــنــاقــشــهــا ســــواء بشكل 
الــثــنــائــيــة، وال يمكن  الـــلـــقـــاءات  يــومــي أو فـــي 
أن نتغاضى عــن ذلــــك«. وأشــــار إلـــى أن بــاده 
ستعمل على طلب املزيد من املساعدات فيما 
يخص موضوع الاجئن الذين وصل عددهم 
إلى نحو 3 ماين شخص في تركيا. كما شدد 
أكثر فعالية  بــدور  الحلف  على ضــرورة قيام 
التهديد  مــفــهــوم  فــي  الكبير  التغيير  ظــل  فــي 
األمني، وبالذات بعد الهجمات التي تعرضت 
: »هـــنـــاك 

ً
ــل، قــــائــــا لـــهـــا إســـطـــنـــبـــول وبــــروكــــســ

تــغــيــيــرات كبير فــي مــفــهــوم الــتــهــديــد األمــنــي، 
وعــلــى الحلف أن يــكــون أكــثــر فعالية فــي هذا 
يــحــّدث نفسه ملواجهتها«،  أن  الــشــأن، وكــذلــك 
املــزيــد  الــحــلــف  مضيفًا أن »تــركــيــا تنتظر مــن 
من الجهود ملواجهات التأثيرات السيئة على 

األمن في بادنا«.
الـــحـــلـــف أن تــحــفــظ  تـــركـــيـــا مــــن دول  وطـــلـــبـــت 
ــا فــــي مــــا يـــخـــص تـــقـــديـــم املــــزيــــد مــن  ــ ــــودهـ وعـ
الدفاعات الجوية لحماية األجواء التركية من 
التهديدات التي يمكن أن تشكلها املجموعات 
يوافق  أن  املتوقع  مــن ســوريــة. ومــن  املتقاتلة 
الــحــلــف عــلــى الــطــلــب الـــتـــركـــي بـــإنـــهـــاء مهمة 
ــتــــي تــــم إقــــرارهــــا  ــة والــ الـــحـــلـــف فــــي بـــحـــر إيـــجـ
ــى الــيــونــان  ــة تــدفــق الــاجــئــن إلـ ملــواجــهــة أزمــ
األزمــة  انتهاء  بعد  التهريب،  شبكات  لضرب 
ــر تـــوقـــيـــع االتــــفــــاق الـــتـــركـــي األوروبـــــــــي فــي  ــ إثـ

مارس/آذار املاضي.

مــا حــصــل مــن دون أن أتــعــرض ألي مخاطر 
قانونية جــراء ما قمت به، أما املقابل املادي 
فــلــم يــخــطــر عــلــى بــالــي أن أطــالــب بــه كــمــا لم 

ُيعرض علّي أي ثمن«.
وفـــــي واليــــــة مــيــنــيــســوتــا، تــمــّكــنــت املـــواطـــنـــة 
األمــيــركــيــة الفــيــش ريـــنـــولـــد، مـــن بـــث مــشــاهــد 
مباشرة للدقائق التي تلت إطاق النار، على 
رفيقها الضحية فياندو كاستايل، البالغ من 
أعادت  التي  املشاهد  العمر 32 عامًا. وحسب 
بثها القنوات األميركية على نطاق واسع، فقد 
استوقف رجال الشرطة سيارة يقودها رجل 
أســود وبجانبه امــرأة )رينولد( وظهر سائق 
السيارة في املشاهد املصورة ملطخًا بالدماء 
أمام مقود السيارة املتوقفة. وعلى األرجح أن 
رفيقة السائق الضحية كانت في تلك اللحظة 
قد حّولت صفحة لها على »فيسبوك« إلى بث 
مباشر عبر منشور عنونته بكلمة واحدة هي 
»شرطة«، واستمر البث املباشر ألكثر من ست 
املرأة  التسجيل، أوضحت  دقائق بقليل. وفي 
أربــع رصاصات  أطلقت  الشرطة  أن  بصوتها 
عــلــى رفــيــقــهــا الــــذي قــالــت إنـــه أخــبــر الــشــرطــة 
بــــأن لـــديـــه ســـاحـــًا نـــاريـــًا مـــرخـــصـــًا. وعــنــدمــا 
أراد التقاط محفظته لتقديم أوراقــه الثبوتية 
أطــلــقــت الــشــرطــة الــنــار عــلــيــه. وكــــان الضحية 
وقت تصوير املشهد، ال يزال على قيد الحياة، 

إذ شوهد يحاول التحرك.
وأثارت الجريمتان الرأي العام األميركي ألن 
األميركية.  الشرطة  فــي  عناصر  مرتكبيهما 
وكان من الافت أن التظاهرات االحتجاجية 
عــلــى هـــاتـــن الــجــريــمــتــن، لـــم تــقــتــصــر على 
املـــواطـــنـــن مـــن أصــــول »أفـــــرو أمــيــركــيــة«، بل 
ــــارك فــيــهــا املـــئـــات مـــن األغــلــبــيــة الــبــيــضــاء  شـ
تــعــبــيــرًا عــن انــزعــاجــهــم مــن تــكــرار مــثــل هــذه 
الــحــوادث الــتــي قــال بعضهم إنــهــا تنخر في 
أمنه. لكن  وحــدة املجتمع األميركي وتزعزع 
أخطر تلك التظاهرات هي التي انتهت بقنص 
الجمعة، ما  أمــس  فــي داالس  الشرطة  رجـــال 
أدى إلـــى مــقــتــل 5 مــنــهــم وإصـــابـــة 6 آخــريــن، 
فيما نــحــر أحـــد الــقــنــاصــة نفسه حــســب قــول 
الشرطة وألقي القبض على قناصن آخرين. 
ــار، أكـــد قــائــد شــرطــة داالس،  ــ وفـــي هـــذا اإلطــ
ديفيد براون، أن القناص املشتبه بمهاجمته 
قتل  أراد  أنــه  أبــلــغ مفاوضيه  الشرطة  رجـــال 
الــبــيــض، خصوصًا منهم رجــال  األمــيــركــيــن 
أنـــه ال  أفـــاد  بــه  الــشــرطــة، مضيفًا أن املشتبه 

ينتمي إلى أي مجموعة. 
وكــانــت ردود الــفــعــل فــي الــســابــق عــلــى عنف 
الــشــرطــة األمــيــركــيــة ضـــد املــواطــنــن الــســود، 
تــقــتــصــر عــــــادة عـــلـــى تـــظـــاهـــرات االحـــتـــجـــاج 
الــتــلــقــائــيــة الــتــي قـــد يــشــوبــهــا عــنــف أحــيــانــًا، 
ولكنه عنف بــا ســابــق إصـــرار وتــرصــد، أما 
ما حــدث في داالس فقد دق ناقوس الخطر. 
ويــعــتــقــد بــعــض املــحــلــلــن أن رد فــعــل كــهــذا 
 جماعيًا 

ً
لــم يكن عفويًا وال فــرديــًا، بــل عــمــا

نــســبــه الــبــعــض إلـــى مــتــطــرفــن يــنــتــمــون إلــى 
حــركــة ســلــمــيــة تــرفــع شـــعـــار: »حـــيـــاة الــســود 
ــــن بــــن مــــؤيــــدي الــشــعــار  لـــهـــا أهــــمــــيــــة...«. ومـ
الرئيس األميركي باراك أوباما نفسه وكذلك 
املرشحة الرئاسية هياري كلينتون، ومعظم 
الــســيــاســيــن الـــذيـــن يــهــمــهــم صــــوت الــنــاخــب 

األسود.
ــه فــي  ــبــــت حـــديـــث أوبــــامــــا الــــــذي أدلــــــى بــ وأثــ
وارســــو تعليقًا عــلــى مقتل شــابــن أســوديــن 
بـــأيـــدي رجـــــال شـــرطـــة بــيــض فـــي لــويــزيــانــا 
ومينيسوتا، أن الرجل األسود ال يزال يعاني 
ــال أوبــــامــــا:  ــ ــاد الـــعـــنـــصـــري. وقــ ــهـ ــطـ مــــن االضـ
»عندما تقع مثل هذه الحوادث يشعر قطاع 
كبير مــن مــواطــنــيــنــا كــمــا لــو أنــهــم ال يلقون 
املعاملة نفسها بسبب لون بشرتهم وذلك ما 

يجب أن يقلقنا جميعًا«

)Getty/يتخّوف »األطلسي« من قوة روسيا العسكرية )شون غالوب

باتت أجهزة الشرطة أمام استحقاق جديد )لورا بوكمان/فرانس برس(

)Getty/سيوافق الحلف على نشر طائرات استطالع لدعم التحالف )شون غالوب

طغى »الخطر 
الروسي« على قمة 

حلف شمال األطلسي 
التي تختتم أعمالها 

اليوم السبت، مع 
توّجه الحلف لتعزيز 
حضوره العسكري 

على الجبهة 
األوروبية الشرقية 

تحسبًا ألي اعتداءات 
محتملة من قبل 

موسكو، فيما لم 
تغب الحرب ضد 

تنظيم »داعش« 
وأزمة الالجئين عن 

القمة

البيض  الشرطة  رجال  بين  العالقة  في  تحّول  نقطة  داالس  شهدت 
منددة  تظاهرة  تحّول  مع  السوداء،  البشرة  ذوي  من  والمواطنين 

بقتل رجلين أسودين، لهجوم ضد رجال الشرطة أودى بـ5 منهم
قضيةالحدث

تعزيز »الجبهة الشرقية« 
في ظّل الحوار

رّد الفعل على العنصرية 
ينفجر ضّد الشرطة

متابعةمع الحدث

الوفود 
المشاركة

حضر قمة الحلف 
األطلسي في وارسو، 
58 وفدًا رسميًا، منها 

الوفود الرسمية للدول 
الـ28 المنضوية في الحلف 

ولدولة الجبل األسود، 
و26 وفدًا تابعًا لدول 
شريكة، وممثلين عن 

األمم المتحدة واالتحاد 
األوروبي والبنك الدولي 

وجمعية الحلف البرلمانية، 
و2500 وفد آخر.

أردوغان: أولويات 
تركيا تتعلق بأمن 
حدودها الجنوبية

ُقتل 5 شرطيين وأصيب 
آخرون، فيما نحر أحد 

القناصة نفسه

من المتوقع نشر 
أربع فرق لتعزيز الردع 

والدفاع شرقًا

تتخوف دول »األطلسي« 
من اجتياح روسي محتمل 

لبولندا

دعا مادورو لتعزيز سلطة 
الجيش لخوض »حرب غير 

تقليدية«

يعتقد البعض أن رد فعل 
كهذا لم يكن عفويًا وال 

فرديًا، بل عمًال جماعيًا

تنعقد قمة حلف 
الشمال األطلسي وسط 

تراشق التهديدات بين 
دول الحلف وروسيا، ما 

يجعل أولوية القمة 
تختصر برفع جهوزية 

»األطلسي« العسكرية

في ظل األزمة 
االقتصادية واالجتماعية 

التي تعيشها فنزويال، 
يتواصل شد الحبال بين 

المعارضة والرئيس نيكوال 
مادورو، مع لجوء كل 

طرف إلى الخارج لتعزيز 
قوته
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عودة إلى استراتيجية بن غوريون لمراكمة العالقات

الجولة األفريقية لنتنياهو

نظام السيسي قلق من انقالب أوروبي

إسرائيل تبحث عن أصوات 
دولية ترتفع لصالحها 

في الهيئات الدولية

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

بعيدًا عــن الــجــدل الـــذي أثــيــر في 
ــة خــــال  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الــــصــــحــــف اإلســ
األيام املاضية، عن مبرر التبذير 
في تكاليف جولة رئيس الحكومة، بنيامني 
نتنياهو، في الدول األفريقية األربع، أوغندا 
للتقليل  وإثيبويا، كغطاء  وروانــدا وكينيا 
من شأن هذه الجولة وأهميتها، فإن جولة 
نــتــنــيــاهــو تــمــثــل فـــي واقــــع الـــحـــال تتويجًا 
األخيرة،  السنوات  في  اإلسرائيلي،  للجهد 
ملد الجسور مجددًا إلى أفريقيا، مع اهتمام 
خاص بدول القرن األفريقي، بفعل موقعها 

الجغرافي.
ويصر نتنياهو على أن زيارته إلى أفريقيا 
تــاريــخــيــة، بـــداللـــة قــــدوم ســبــعــة مـــن زعــمــاء 
الـــــدول األفــريــقــيــة لــلــمــشــاركــة مــعــه فـــي قمة 
هي األولى من نوعها منذ عشرات السنني. 
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن الــبــيــانــات الــصــحــافــيــة 
الــتــي أمــطــر بــهــا نتنياهو وســائــل اإلعـــام، 
بعد كــل لقاء فــي الـــدول األربـــع التي زارهــا، 
فا يمكن، باملقابل، التقليل من أهمية هذه 
املحموم  إسرائيل  الجولة، في سياق بحث 
ــواق بديلة  ــ فـــي الــســنــوات األخـــيـــرة، عـــن أسـ
لبضاعتها ومنتوجاتها، في حال تدهورت 
عاقاتها مــع دول االتــحــاد األوروبــــي، ومع 
دول أخـــــرى، مـــن جــهــة. لــكــن ال يــقــل أهــمــيــة 
عن ذلــك، بحث إسرائيل عن أصــوات دولية 
األقــل تمتنع عن  أو على  ترتفع لصالحها، 
املختلفة،  الــدولــيــة  الهيئات  فــي  التصويت 
من مجلس األمن الدولي إلى كافة الوكاالت 

واملنظمات الدولية.
اختار نتنياهو أن يبنّي منذ اللحظة األولى 
وقــبــل مــغــادرة مــطــار بــن غــوريــون، األهمية 
الــســيــاســيــة واألمـــنـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
الجولة  على  فقط  ليس  إســرائــيــل،  تعلقها 
مراكمة  مــن  بعدها  مــا سيأتي  على  وإنــمــا 
العاقات االقتصادية والسياسية واألمنية 
مع الدول األفريقية ككل. وقد أعلن نتنياهو 
الــجــولــة تحمل  ــذه  »هـ أن  الصحافيني  ــام  أمـ
في طياتها أهمية كبيرة بالنسبة للصعيد 
ويسرني  واألمني،  واالقتصادي  السياسي 
بأن إسرائيل تعود إلى أفريقيا بشكل واسع 

النطاق«.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن نــتــنــيــاهــو أبــــرز خــال 
لــقــائــه بــالــزعــمــاء األفـــارقـــة الــســبــعــة، رؤســـاء 
أوغندا وروانــدا، وإثيوبيا وكينيا ورئيس 
تنزانيا،  الــســودان، ووزيــر خارجية  جنوب 
وزامبيا، »الخيرات« التي تحملها إسرائيل 
معها إلى أفريقيا، مثل الخبرات في تحلية 
إال  والتكنولوجيات،  والزراعة  البحر،  مياه 
أنـــه أفــــرد مــكــانــًا خــاصــًا ملـــوضـــوع مــحــاربــة 
والسعي إليجاد خطر مشترك  »اإلرهـــاب«، 
يــتــهــدد إســرائــيــل والـــــدول األفــريــقــيــة، الــتــي 
التي تقع على  أو  تــواجــه بعضها اإلرهـــاب 
تــخــوم تــدفــق مقاتلي وعــنــاصــر مــن تنظيم 
الدولة اإلسامية« )داعش( وفروع لتنظيم 
»الــقــاعــدة«، و»بــوكــو حــــرام« وغــيــرهــا. وإذا 

ــذا املــطــلــب. يــرفــض بــعــض منتقدي  ــام هـ أمــ
ــل، إصـــــــــــراره عــلــى  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــي إسـ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو فـ
األفريقية »جولة تاريخية«،  اعتبار جولته 
كمحاولة من رئيس الحكومة لنسب الفضل 
األفريقية  اإلسرائيلية  العاقات  تطور  في 
الــذي لعبه في  الـــدور   

ً
إلــى نفسه، متجاها

األعــــــوام األخـــيـــرة وزيــــر األمــــن فـــي حــكــومــة 
االحتال، أفيغدور ليبرمان، الذي شغل في 
الحكومة السابقة منصب وزير الخارجية. 
إال أنه في املقابل، ال يمكن التقليل من أهمية 
ــذه الــجــولــة، خــاصــة مـــع إعــــان نتنياهو  هـ
أنـــه أجـــرى اتــصــااًل هاتفيًا مــع أحـــد زعــمــاء 
الدول اإلسامية في أفريقيا، والتي ال تقيم 

عاقات مع إسرائيل. 
ورفـــــض نــتــنــيــاهــو الــكــشــف عـــن هـــويـــة هــذا 
الـــزعـــيـــم، لــكــن صــحــيــفــة »يــســرائــيــل هــيــوم« 
املـــقـــربـــة كـــشـــفـــت أن األمـــــــر يــتــعــلــق بــتــلــقــي 
إســرائــيــل رســائــل إيــجــابــيــة مــن تــشــاد، وأن 
نتنياهو أجرى اتصااًل هاتفيًا مع رئيسها 

إدريس ديبي.
الافت في الجولة األفريقية لنتنياهو، هو 
 املحلل األمني في صحيفة 

ً
ما أشار إليه مثا

لم  نتنياهو  أن  عــن  أورن،  أمير  »هــآرتــس«، 

األفارقة،  لقائه بالزعماء  ينس اإلشــارة في 
إلــــى الــــواليــــات املـــتـــحـــدة وكـــونـــهـــا الــحــلــيــف 
الحر،  الــعــالــم  الطبيعي إلســرائــيــل، وقــائــدة 
األفريقية  الـــدول  لزعماء  رســالــة  بما يحمل 
مـــفـــادهـــا أن الـــطـــريـــق إلــــى واشـــنـــطـــن ونــيــل 

دعمها يمر عمليًا في تل أبيب. في املقابل، 
ــح مــــراســــل »يـــســـرائـــيـــل هـــــيـــــوم«، بـــوعـــاز  ــ ــ

ّ
مل

بيسموط، املقرب من نتنياهو، والذي سبق 
له أن شغل منصب السفير اإلسرائيلي في 
مــوريــتــانــيــا، إلـــى أنـــه بــمــقــدور إســرائــيــل أن 
تصل إلى »قلب« هذه الدول، من خال إبراز 
»القاسم املشترك« بينها وبني إسرائيل، ال 
سيما ضربات إرهاب الجماعات اإلسامية 

املتطرفة. 
ولـــفـــت بـــيـــســـمـــوط، الــــــذي يــشــكــل بـــوقـــًا فــي 
نتنياهو على مختلف  الترويج لطروحات 
ــدة، إلــــى أن انــفــتــاح إســـرائـــيـــل على  ــعــ األصــ
أفــريــقــيــا، أو الـــعـــودة إلــيــهــا، هـــو فـــي واقـــع 
الـــحـــال عـــــودة إلــــى اســتــراتــيــجــيــة مــؤســس 
دولة االحتال ديفيد بن غوريون، ورئيسة 
ــتـــال فـــي ســـنـــوات الــســتــيــنــات  حــكــومــة االحـ
مـــن الـــقـــرن املــــاضــــي، غـــولـــدا مـــائـــيـــر. وهـــذه 
االستراتيجية كانت تهدف، آنذاك، لتجاوز 
الـــطـــوق الـــعـــربـــي، والـــســـعـــي لـــلـــوصـــول إلــى 
عاقات مع األطراف، أي مع الدول البعيدة، 
الــتــي يمكنها أن تــكــون فــي الــدائــرة الثانية 

والثالثة من حيث موقعها الجغرافي. 
وحـــقـــقـــت هـــــذه االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي حــيــنــه 
أهــدافــهــا املـــرجـــوة، وتــمــكــنــت إســرائــيــل من 
ــاء وإقـــامـــة عـــاقـــات تـــعـــاون وثــيــقــة مع  ــ إرسـ
الــــدول األفــريــقــيــة، الــتــي تــقــع مــبــاشــرة وراء 
أفريقيا، ومــع كل  فــي  العربية،  الــطــوق  دول 
من تركيا وإيران على األساس نفسه. إال أن 
هذه الشبكة من العاقات تقطعت أوصالها 
بعد حــرب يونيو/ حزيران 1967 واحتال 
أراض عربية جديدة، الضفة الغربية وغزة 
ــــوالن،  ــجـ ــ ــــدس الـــشـــرقـــيـــة وســـيـــنـــاء والـ ــقـ ــ والـ
ــــاح الــنــفــط،  وعـــنـــدمـــا اســـتـــخـــدم الــــعــــرب سـ
وانطلقوا لاستثمار في أفريقيا مقابل قطع 
الــــدول األفــريــقــيــة لــعــاقــاتــهــا مــع إســرائــيــل. 
وتدهورت عاقات إسرائيل بأفريقيا طيلة 
العقود الــثــاث األخــيــرة مــن الــقــرن املاضي، 
أيضًا بفعل عاقاتها املميزة وتعاونها مع 
دولة جنوب أفريقيا حني كانت تحت نظام 

التطهير العرقي )األبرتهايد(.
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سياسة

يتخّوف النظام المصري 
من امتداد أزمته مع 

إيطاليا إلى دول أوروبية 
أخرى، ومن انقالب 

أوروبي عليه يصل إلى 
إعادة تقييم العالقات 

مع مصر بصورة شاملة

تكتسب الجولة األفريقية التي أجراها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، بُعدًا استراتيجيًا، إذ نجح بإعادة مد الجسور مع 
دول أفريقية تقع في منطقة جغرافية حيوية بالنسبة لمصالح وأمن واقتصاد دولة االحتالل اإلسرائيلي

من المحطة الكينية للجولة األفريقية لنتنياهو )سيمون ميينا/فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

يــعــيــش الـــنـــظـــام املـــصـــري الـــحـــالـــي، بــرئــاســة 
ــة كـــبـــيـــرة، بــعــد  ــ عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، أزمــ
وصول العاقات مع إيطاليا إلى مرحلة غير 
مسبوقة من التوتر بني البلدين. ولم تتمكن 
الـــدولـــة املــصــريــة املــعــنــيــة بالتحقيق  أجــهــزة 
فــي واقــعــة مقتل الــبــاحــث اإليــطــالــي، جوليو 
املاضي،  الثاني  يناير/كانون  في  ريجيني، 
بإقناع الجانب اإليطالي بنتائج التحقيقات 
حتى اآلن. وفــي مــــارس/آذار املــاضــي، زعمت 
الــســلــطــات املــصــريــة تــصــفــيــة عــصــابــة قتلت 
ريجيني، وعلى الرغم من التأكيدات والعثور 
على أدلة مادية مثل جواز سفر الباحث، إال 
أن تلك الرواية لم تقنع الطرف اإليطالي، مما 
الرواية  التراجع عن  إلــى  دفــع األمــن املصري 

بأكملها، ليظهر أنها كانت مجرد »حيلة«.
حاولت القاهرة استرضاء روما بكل الطرق، 
والتحقيقات  الـــروايـــات  فــي  التشكيك  أن  إال 
ــات فــي  ــاقــ ــعــ ــل الــ ــتـــدخـ ــد املـــــوقـــــف، لـ ــيـ ظــــل سـ
توتر متصاعد، بات يهدد فقدان مصر أحد 
حلفائها فــي االتــحــاد األوروبــــي، وأحــد أكبر 

مــصــادر االســتــثــمــارات الــخــارجــيــة. ويــواجــه 
ــة كـــبـــيـــرة بـــعـــد قــــرار  ــ الــســيــســي ونـــظـــامـــه أزمــ
الطائرات  غيار  قطاع  بمنع تصدير  إيطالي 
من نوع »إف 16« إلى مصر، في ظل تخّوف 
ــر بــتــوتــر أكــبــر مــن دول  ــذا األمــ مــن تــبــعــات هـ
ــة تــفــعــيــل  ــيـ ــانـ ــكـ ــة أخــــــــرى، نــــظــــرًا إلمـ ــ ــيــ ــ أوروبــ
ــإعـــادة  تـــوصـــيـــات مــــن الـــبـــرملـــان األوروبـــــــــي بـ
ــاهـــرة، بــمــا يشبه  ــقـ شــامــلــة لــلــعــاقــات مـــع الـ
»انقابًا أوروبيًا« على حد ما وصفه مصدر 

برملاني مقرب من دوائر اتخاذ القرار.
دوائــر  مــن  مقربة  برملانية  مــصــادر  وتكشف 
النظام  ارتباك لدى  القرار، عن وجــود  اتخاذ 
الــحــالــي وأجـــهـــزة الـــدولـــة بــعــد قــــرار إيطاليا 
وقــــف تــصــديــر قــطــع غـــيـــار طــــائــــرات الـــــ »إف 
»الــعــربــي  16« إلـــى مــصــر. وتــقــول املـــصـــادر لـــ
ــرة فــي  ــة كـــبـــيـ ــاك صـــعـــوبـ ــنــ ــــد«، إن هــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
التعامل مــع الــقــرار اإليطالي الــذي صــدر من 
قــرار  التشريعية، ألنــه ليس مــجــرد  الــجــهــات 
أي  التنفيذية،  السلطة  سياسي حكومي من 
الفترة  خــال  عنه  للتراجع  ــل 

ّ
الــتــدخ يصعب 

القليلة املقبلة. وتضيف أن األزمة لم تقتصر 
عــلــى مـــدى الــضــرر بــعــدم وصـــول قــطــع غيار 
الطائرات »إف 16«، ولكن األمــر يتعدى هذه 
حليفة  كانت  إيطاليا  إن  إذ  تمامًا،  الجزئية 
مصر في االتحاد األوروبي، و التخوف األكبر 
من تداعيات القرار اإليطالي، هو اتخاذ دول 
ــة قـــــرارات مــمــاثــلــة بــحــق مــصــر، على  ــيـ أوروبـ
خلفية مقتل ريجيني. وتلفت املصادر إلى أن 
االتــحــاد األوروبـــي منذ واقعة ريجيني بات 
 إلى اتخاذ موقف سلبي من مصر، 

ً
أكثر ميا

خصوصًا مع األخذ في االعتبار وجود دول 
عــدة تنتقد بقسوة أوضـــاع حقوق اإلنــســان. 
املدني  املجتمع  أن منظمات  املصادر  وتؤكد 
ــي عـــلـــى صـــلـــة قــويــة  ــتــــي هــ ــي أوروبــــــــــا، والــ فــ
بمنظمات محلية وإقليمية، تعرف تفاصيل 
الــــوضــــع الـــحـــقـــوقـــي بــــدقــــة، خـــصـــوصـــًا بــعــد 

التضييق على تلك املنظمات في الداخل. 
وتـــوضـــح أن الــنــظــام الـــحـــالـــي، وعـــلـــى رأســـه 
على  أوروبـــي  انقاب  من  يتخّوف  السيسي، 
األوروبــي  البرملان  امــتــدادًا لتوصيات  مصر، 
بـــإعـــادة تقييم الــعــاقــات مــع مــصــر بــصــورة 
ماَرس 

ُ
شاملة، الفتة إلى أن »هناك ضغوطًا ت

املجتمع  مــن  ــا  أوروبــ فــي  الحكم  أنظمة  على 
 
ً
ــان، فــضــا املـــدنـــي ومــنــظــمــات حـــقـــوق اإلنــــســ
عــن ضغوط الـــرأي الــعــام فــي تلك الـــدول بعد 
األوضـــاع  عــن  الغربية  الصحافة  تنشره  مــا 
ــــادر نـــفـــســـهـــا، فـــإن  ــر«. ووفــــــق املـــــصـ فــــي مــــصــ
ــة الـــســـمـــعـــة فــي  ــئـ ــيـ ــًا سـ ــيــ ــالــ ــــت حــ ــاتـ ــ مــــصــــر بـ
ــا، خــصــوصــًا أن لـــدى تــلــك املجتمعات  ــ أوروبـ
معايير معينة في ما يخص حقوق اإلنسان 
مــا ال يمكن تطبيقها في  والــحــريــات، وهـــي 
في  ســنــوات طويلة، وتحديدًا  بعد  إال  مصر 
إمكانية  اإلرهـــاب. وتشدد على  ظل مواجهة 
التواصل بني مجلس النواب املصري ونظيره 
اإليطالي للتراجع عن قرار منع تصدير قطع 
 
ً
غــيــار الــطــائــرات الــحــربــيــة، متوقعة تــواصــا
 بــني مــســؤولــني مــصــريــني ونظرائهم 

ً
مــمــاثــا

التوتر  تصاعد  بعد  خصوصًا  إيطاليا،  في 
بني البلدين منذ مقتل ريجيني.

ــادات املـــوّجـــهـــة إلــــى دول  ــقـ ــتـ وال تــتــوقــف االنـ
االتحاد األوروبي بدعم النظام املصري على 
ــــاع حــقــوق اإلنـــســـان السيئة  الـــرغـــم مـــن أوضـ
قد  الدولية  العفو  الباد، وكانت منظمة  في 
حـــذرت فــي تقرير لها مــن اســتــمــرار تصدير 
ــالــــت املــنــظــمــة إنـــه  ــى مـــصـــر. وقــ ــ ــة إلـ ــلـــحـ األسـ
على الرغم من اإليــقــاف املــفــروض بعد مقتل 
للقوة  استعراض  في  املتظاهرين  من  املئات 
املفرطة بشكل صارخ من قبل قوات األمن في 
أغــســطــس/آب عــام 2013، ظلت 12 مــن أصل 
28 دولــة من األعــضــاء في االتــحــاد األوروبــي 
ومعّدات  لألسلحة  الرئيسيني  املــورديــن  بني 

الشرطة في مصر.

اتفاقيات  إبــرام  إن عملية  القول  كــان يمكن 
والــدول  إسرائيل  بني  االقتصادي  التعاون 
األفــريــقــيــة، قــد تستغرق مــزيــدًا مــن الــوقــت، 
ــنـــي من  ــيـــزان الــتــصــديــر األمـ ال ســيــمــا أن مـ
إســرائــيــل لــلــدول األفــريــقــيــة فــي ارتـــفـــاع في 
السنوات األخيرة واجتاز مبلغ 300 مليون 
يــمــكــن  أنـــــه  إال  ــرات،  ــديــ ــقــ تــ بــحــســب  دوالر، 
إلــــى مــكــاســب ســيــاســيــة حققتها  اإلشـــــــارة 
باألساس  وهــي  األفريقية،  نتنياهو  جولة 
ــــودة إســـرائـــيـــل ألفــريــقــيــا،  تــرســيــخ ملـــســـار عـ
وفــي مقدمتها إعـــان رئــيــس كــل مــن كينيا 
وإثيوبيا عن دعمهما للمطلب اإلسرائيلي 
بــالــحــصــول عــلــى مــكــانــة مــراقــب فــي اتــحــاد 
الــــدول األفــريــقــيــة، وهـــو مــا تــعــارضــه بشدة 
عــراقــيــل حقيقية  مــا يضع  أفريقيا،  جــنــوب 

متابعة

ت عن #جيش_ 
ّ
»سي أن أن«: الطائرات األميركية تخل ■ مسؤول أميركي لـ

سورية_ الجديد في الهجوم على البوكمال ضد #داعش، وانتقلت إلى 
#العراق

■ #هوالند في قمة #الحلف_ األطلسي يصدم #أوباما بالقول إن 
#روسيا لم تعد خصمًا أو خطرًا على #أوروبا 

■ #باراك_أوباما يعلن نشر ألف جندي أميركي في #بولندا #قمة_
األطلسي

#بوتني يعلن تصدير أسلحة بقيمة 4.6 مليارات دوالر، وهناك عقود 
تصدير بقيمة 50 مليار دوالر، بعدما أثبت الساح الروسي كفاءته في 

#سورية... #التجارة_ بالدماء

محى عن الخارطة على الرغم من عراقتها، وال 
ُ
■ #أردوغان: سورية ت

يمكن غض الطرف عن ذلك

■ الخارجية األميركية: قلقون من استمرار القصف على #حلب والغوطة 
في سورية رغم الهدنة

■ إذا عقد اجتماع ملا يسمى »مجموعة دعم سورية« في نهاية الشهر 
الحالي، فإن ذلك يعني أن #الطبخة الروسية_ األميركية قد نضجت 

وبدأت مرحلة التنفيذ!

■ يعني بعد ما خربوا العراق وسورية التفتوا دلوقت لليبيا. ربنا 
يستر األيام الجايه الحرب على ليبيا ستكون لها ارتدادات على 

#مصر

■ 8 أطفال قتلوا بتفجير صاروخ بالستي أطلقه املجرمون #الحوثيون 
على تجمع سكني بمدينة مأرب. متى تصحو #الشرعية_اليمنية؟

■ #الطاشناق: قرار #أذربيجان نقل سفارتها من #سورية إلى #لبنان 
يعتبر خطوة مقلقة

■ #فرنسا: زيارة وزير الخارجية جان مارك إيرولت إلى #لبنان هي 
للتعبير عن دعم فرنسا لهذا البلد الصديق

إلى أفريقيا، من األوضاع  إسرائيل في األعوام األخيرة  استفادت عودة 
إسرائيل  وعالقات   .2011 العام  ثورات  انتكاسات  بعد  خصوصًا  العربية، 
مستبدون  حكمها  التي  تلك  تحديدًا  األفريقية،  الـــدول  ببعض 
الرئيسي  المزود  إسرائيل  كانت  بل  يومًا،  تنقطع  لم  وديكتاتوريون، 
وهي  حكمهم،  لترسيخ  والذخيرة  باألسلحة  ــدول  ال هذه  ألنظمة 
تواصل مد جنوب السودان مثًال باألسلحة الفتاكة، كما تورطت بقضية 

تجارة األسلحة في رواندا خالل فترة اإلبادة الجماعية.

عالقات تل أبيب بمستبدي القارة
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رواج مؤقت للسياحة المصرية
القاهرة ـ خالد المصري

شهدت السياحة املصرية رواجًا 
مـــؤقـــتـــًا، خـــــال عــطــلــة الـــعـــيـــد، إذ 
ارتــفــعــت إشـــغـــاالت الـــفـــنـــادق فى 
املــنــتــجــعــات الــســاحــلــيــة فـــي الــعــني السخنة 
)شــرق(،  األحــمــر  البحر  ومنتجعات شاطئ 
ــل الــبــحــر  ــاحــ ومـــحـــافـــظـــة اإلســـكـــنـــدريـــة وســ
ــيـــــض املــــتــــوســــط )شــــــمــــــال(، إلــــــى %80،  ــ األبـ
»العربي  لـ سياحة  شركات  أصحاب  حسب 
ــنــــاطــــق، الــتــي  الــــجــــديــــد«. وكــــانــــت أكــــثــــر املــ
خــال  الفندقية  اإلشـــغـــاالت  فيها  ارتــفــعــت 
عـــطـــلـــة الـــعـــيـــد، حـــســـب أصــــحــــاب شـــركـــات 
السياحة، هي منطقة العني السخنة املطلة 
على خليج السويس، ثم تلتها اإلسكندرية 
السياحة  أنعش  مما  الشمالي،  والساحل 
الـــتـــي عـــانـــت مــــن الــــركــــود طــــــوال الــشــهــور 
واالضطرابات  التفجيرات  بسبب  املاضية 
ــة. وقـــــــال مــــديــــر شــــركــــة ســيــاحــيــة،  ــيــ ــنــ األمــ

»الــعــربــي الــجــديــد«،  يــســري عــبــدالــوهــاب، لـــ
التي  املناطق  أكثر  تعد  السخنة  العني  إن 
خــال  الفندقية  اإلشـــغـــاالت  فيها  ارتــفــعــت 
الــيــومــني املـــاضـــيـــني، لــقــربــهــا مـــن الــقــاهــرة 
الــكــبــرى وســهــولــة الــوصــول إلــيــهــا مقارنة 
أنه  بغيرها من املناطق األخـــرى. وأضــاف 
رغم تجاوز سعر الغرفة في العني السخنة 
جــنــيــه   1000 املـــصـــريـــة  الـــعـــاصـــمـــة  ــرق  ــ شــ
لــلــفــرد إال أن  ــــدوالر = 8.88 جــنــيــهــات(،  )الــ
الحجوزات خال شهور  إقبااًل على  هناك 
أن  الــجــاري. وأوضـــح عبدالوهاب  الصيف 
لقضاء  مناسبة  فــرصــة  تــعــد  الــعــيــد  عطلة 
ــة مــع إمــكــانــيــة الــعــودة السريعة  فــتــرة راحـ
ــفــــاض ســعــر  ــخــ لــلــعــمــل فــــي الــــقــــاهــــرة، وانــ
الرحلة، مقارنة باملنتجعات البعيدة سواء 
فــي ســيــنــاء )شــمــال شـــرق( أو فــي الــغــردقــة 
)شـــرق(. وتــوقــع وصـــول نسب الحجوزات 
بــفــنــادق ومــنــتــجــعــات املــنــطــقــة إلـــى %100 
خــــــــال الــــشــــهــــريــــن املــــقــــبــــلــــني، مــــــع تـــدفـــق 

املـــصـــريـــني. وفــــي ســـاحـــل الــبــحــر األبــيــض 
إشغاالت  ارتفعت  مصر،  شمال  املتوسط، 
الفنادق في محافظة اإلسكندرية إلى %90 
وفي املنتجعات بمنطقة الساحل الشمالي 

الغربي ملصر بمرسى مطروح إلى %70.
الفنادق األســبــق، وسيم  وقــال رئيس غرفة 
ــد«، إن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ ــــن، لــــ ــديـ ــ مــحــيــي الـ
اإلسكندرية ال تزال تتربع على العرش في 
قــلــوب املــصــريــني لــســهــولــة الـــوصـــول إليها. 
ــار خــــال عــطــلــة الــعــيــد  ــعــ وأضــــــاف أن األســ
الفترة  بنفس  مقارنة   %20 بنحو  ارتفعت 
من العام املاضي، حيث يبلغ متوسط سعر 
إلــى 3000  للفرد بني 700  الليلة  الغرفة في 
آالف جنيه . وأوضح أن اإلسكندرية تختلف 
في  فــي مصر  السياحية  املناطق  باقي  عــن 
أنها تراعي كافة مستويات الدخول، خاصة 
منطقة الساحل الشمالي الغربي حيث تزيد 
للفرد في  آالف جنيه   10 الرحلة عن  تكلفة 
األسبوع الواحد. وفي شرق مصر بمنطقة 

الفنادق  مــن  العديد  األحــمــر، دشنت  البحر 
واملــنــتــجــعــات عـــروضـــا ســيــاحــيــة بخفض 
األسعار لجذب أكبر عدد خال عطلة العيد.

وقــال مدير أحد الفنادق بالغردقة )شــرق(، 
»العربي الجديد«، إن هناك  هاني محمود، لـ
لــلــفــرد شاملة  تــبــدأ مــن 200 جنيه  أســعــارًا 
وجبتي اإلفطار والعشاء. وأضــاف أن هذه 
الــعــروض دفــعــت اإلشـــغـــاالت لــارتــفــاع إلــى 
ــد رئـــيـــس جــمــعــيــة  ــ 85% فــــي الــــغــــردقــــة. وأكــ
مرسى  منطقة  فى  السياحيني  املستثمرين 
علم )جنوب شــرق(، عــادل راضــي، أن نسب 
الــحــجــوزات بــالــفــنــادق تــتــرواح بــني 16 إلى 
30% حــيــث أن نــســبــة املــصــريــني الــوافــديــن 
ارتــفــاع  إلــى  للمنطقة منخفضة. وعـــزا ذلــك 
عن  املنطقة  تبعد  إذ  االنــتــقــال  تكلفة  ســعــر 
الـــقـــاهـــرة أكـــثـــر مـــن 800 كــيــلــومــتــر. وتــبــلــغ 
الطاقة الفندقية في محافظة البحر األحمر 
69 ألف غرفة فندقية عاملة من إجمالي 225 

ألف غرفة عاملة بمصر.

بغداد ـ العربي الجديد

قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق 
لــلــعــراق ألجل  الطلب  قــرض جــديــد تحت  ترتيب  على 
ثاث سنوات قيمته 5.34 مليارات دوالر من أجل دعم 
جهود بغداد في مواجهة أسعار النفط املنخفضة وبما 
يكفل القدرة على خدمة الديون. وأضاف الصندوق، في 
بيان صحافي، مساء أمس األول، أن املوافقة ستسمح 
بموجب  دوالر  مــلــيــون   634 لنحو  الــفــوري  بــالــصــرف 
الــعــراق حصل في شهر يوليو/ تموز  كــان  البرنامج. 
2015 على حوالي 1.24 مليار دوالر بموجب برنامج 

أداة التمويل السريع السابق. ويعاني العراق من فجوة 
الثاث  الــســنــوات  خــال  دوالر  مليار   50 بقيمة  مالية 
املــقــبــلــة، حــســب تــصــريــحــات ســابــقــة ملــســتــشــار رئــيــس 
الــوزراء العراقي للشؤون املالية، مظهر محمد صالح، 
مـــا »ســيــعــّرض املــشــاريــع الــعــراقــيــة واســـتـــقـــرار الــبــاد 
لخطر كبير«، وفقًا لقوله.  وأعلن وزير املالية العراقي، 
هوشيار زيباري، في 19 مايو/ أيار املاضي، أن باده 
توصلت إلى اتفاق على قرض تحت الطلب بقيمة 5.4 
مليارات دوالر مع صندوق النقد الدولي، قد يؤدي إلى 
تقديم مساعدات دولية إضافية قيمتها 15 مليار دوالر 
في السنوات الثاث املقبلة. ومن املقرر أن يوزع القرض 

على 13 شريحة على مدى ثاث سنوات حتى يونيو/ 
حـــزيـــران 2019. وحــســب مــحــلــلــني، ســيــضــيــف الــقــرض 
الــجــديــد مـــزيـــدًا مـــن األعـــبـــاء املــعــيــشــيــة، خــــال الــفــتــرة 
املقبلة، عبر ارتــفــاع أســعــار السلع الــضــروريــة وفــرض 
ضــرائــب جــديــدة، عــلــى خلفية مــوافــقــة الــحــكــومــة على 
شروط منح قرض من صندوق النقد الدولي ملواجهة 
أزمـــة الــبــاد املــالــيــة الــخــانــقــة. وأكـــد خــبــراء اقــتــصــاد أن 
ــة«، 

َّ
الــقــروض الــجــديــدة، وفــق شــروط وصفوها »بــاملــِذل

واملعيشية  االقــتــصــاديــة  األوضـــاع  على  سلبًا  ستؤثر 
العراق  ويــواجــه  بنودها.  تنفيذ  بداية  مع  للمواطنني 
العجز  يبلغ  أن  الحكومة  تتوقع  إذ  اقــتــصــاديــة،  أزمـــة 

املالي هذا العام نحو 25 مليار دوالر في موازنة تبلغ 
قيمتها نحو 100 مليار دوالر، نتيجة انخفاض أسعار 
النفط أكثر من 60% منذ منتصف عام 2014، باإلضافة 
الذي  الــدولــة اإلسامية،  الحرب ضد تنظيم  إلــى كلفة 
ــــرب الـــبـــاد.   يــســيــطــر عــلــى مــنــاطــق واســـعـــة شـــمـــال وغـ
واعتمد العراق خال الفترة األخيرة على القروض في 
جميع املجاالت، ومنها إبرام عقد مع الواليات املتحدة 
األمـــيـــركـــّيـــة، نــهــايــة شــهــر يــونــيــو/ حـــزيـــران املـــاضـــي، 
يمنحه قرضًا بقيمة 2.7 مليار دوالر لتمويل ذخيرة 
وصيانة طائرات مقاتلة ودبابات وغيرها من املعدات 

العسكرية.

صندوق النقد يصادق على قرض للعراق

تراجع المعنويات في قطاع 
الخدمات الياباني

سجلت املعنويات في قطاع 
الخدمات الياباني مستوى جديدا 

متدنيا في يونيو/ حزيران 
املاضي، بسبب ارتفاع الني وتراجع 

أسعار األسهم بعد تصويت 
بريطانيا على غير املتوقع 

لصالح الخروج من عضوية 

االتحاد األوروبي. وأظهر املسح 
الذي يشمل عماال، مثل سائقي 
سيارات األجرة وعمال املطاعم 

والفنادق، أن ثقتهم تراجعت بواقع 
1.8 نقطة عن الشهر السابق إلى 

41.2 في يونيو/ حزيران. وأظهرت 
البيانات التي أصدرتها الحكومة، 

أمس، أن تلك القراءة هي األدنى 
منذ أكتوبر/ تشرين األول 2014.

تفجير خط إليني اإليطالية 
في نيجيريا

قالت قوات األمن والدفاع املدني 
في نيجيريا إن مهاجمني فجروا، 
أمس، خط أنابيب نفطي في والية 

بايلسا الجنوبية تديره وحدة تابعة 
لشركة إيني اإليطالية. ولم تعلن أي 
جهة مسؤوليتها عن الهجوم وهو 
األحدث في سلسلة هجمات على 
منشآت النفط والغاز في منطقة 
دلتا النيجر في نيجيريا، العضو 

في أوبك، خالل األشهر القليلة 
املاضية، األمر الذي قلص إنتاج 

الخام ألقل مستوياته في 30 عاما. 
وقال املتحدث ديسموند أجو، إن 
االنفجار وقع في خط أنابيب في 

السوكوجبيني.

دفع 40% من أموال 
المانحين لغزة 

دفعت الدول املانحة التي تعهدت 
باملساهمة في إعمار قطاع غزة 

بعد الحرب التي دمرته قبل 
سنتني، أربعني باملئة فقط من 

التزاماتها، بحسب ما أعلن الفريق 
الوطني الفلسطيني إلعمار القطاع 

في تقرير مفصل، الجمعة. وقال 
الفريق املكلف من حكومة التوافق 

الفلسطينية، في التقرير الذي 
تلقت وكالة فرانس برس نسخة 

منه: »مجمل ما تم دفعه حتى اآلن 
من تعهدات املانحني تجاه عملية 
اإلعمار بلغ 1.409 مليار دوالر، 

بنسبة 40% من مجمل التعهدات، 
وتبقى 3.507 مليارات دوالر«.

السعودية تعزز تعاونها 
النفطي مع ألمانيا

التقى وزير الطاقة والصناعة 
والثروة املعدنية السعودي، خالد 
بن عبدالعزيز الفالح، في مدينة 

برلني أخيرًا، بعدد من املسؤولني 
األملان في القطاعني الحكومي 
والخاص، وذلك ضمن برنامج 

زيارته إلى العاصمة األملانية 
للمشاركة في مؤتمر بيتسبرغ 

للحوار حول قضايا املناخ. 
وأوضح الفالح أن زيارته تهدف 
من خالل املنتدى واالجتماعات 

املصاحبة له إلى توضيح سياسة 
اململكة املناخية والنفطية، 

واالستفادة من التجربة األملانية 
في مجال الطاقة املتجددة، إضافة 
إلى التعريف بصورة أكبر برؤية 

اململكة 2030.

أخبار

انهيار زراعة 
البن في 

بوروندي

إلى سياسة  البيع، إضافة  املالية، وانخفاض أسعار  بــورونــدي، بينها عدم حصولهم على مستحقاتهم  النب في  إشكاالت بالجملة يعاني منها مزارعو 
 تفاقم 

ّ
ردا، في ظل

ّ
ر نحو 80% من إيرادات بوروندي من العملة الصعبة، إال أنه يشهد تراجعا مط

ّ
 يوف

ّ
 قطاع النب

ّ
الخصخصة التي تعتمدها الحكومة. مع أن

العجز املالي الذي يعاني منه املنتجون، وفي وقت تشهد فيه املؤشرات الكلية للباد تراجعًا الفتًا جراء األزمة السياسية واألمنية. مامح االنهيار بدأت منذ 
 12 ألفا من مزارعي النب في 

ّ
 )مستقل(، الذي أوضح أن

ّ
إبريل/ نيسان من العام املاضي، بحسب جوزيف نتيرابامبا، رئيس االتحاد البوروندي ملزارعي النب

)Getty( قة بموسم 2015. 
ّ
محافظات »كايانزا« و»نغوزي« و»كيروندو« و»مويينغا«، شمالي الباد، لم يحصلوا حتى اآلن على مستحقاتهم املتعل
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اقتصاد

تونس ـ فرح سليم

بـــــــدأ هــــاجــــس الــــعــــجــــز عـــــن ســـــداد 
الديون الخارجية يزعج السلطات 
اقتراب موعد سداد  التونسية مع 
نحو 3 مليارات دوالر سيحل أجلها في 2017. 
وتؤكد معظم املؤشرات أن الوضع االقتصادي 
ــم يــســمــح لـــتـــونـــس بــتــوفــيــر  كـــمـــا هــــو عــلــيــه لــ
أقساط الديون إال عبر اللجوء إلى االقتراض 
من جديد لتدخل في دوامة االقتراض من أجل 

خالص القروض القديمة.
ورغم الضغوط البرملانية للكشف عن الحجم 
الحكومة  تــأبــى  الخارجية  لــلــديــون  الحقيقي 
الحديث صراحة في هذا امللف أو تقديم أرقام 
للبالد،  املستحقة  الــديــون  رســمــيــة عــن حــجــم 
الــديــون  إلـــى أن نسبة  تــأكــيــدات تشير  وســـط 
الخام نهاية  الناتج املحلي  ستصل 60% من 
الـــعـــام الـــجـــاري. وفـــي الـــوقـــت الــــذي أعــلــن فيه 
ــي، عـــن مــوافــقــتــه منح  ــدولــ ــنـــدوق الــنــقــد الــ صـ
تونس قرضًا جديدًا بـ 2,9 مليار دوالر، طلبت 
5 سنوات  إمهالها  قطر  من  الحكومة رسميا 
إضافية لسداد قرض ووديعة مصرفية بقيمة 
البالد في 2012  مليار دوالر حصلت عليها  

ــان مـــن املــفــتــرض ســدادهــمــا دفــعــة واحـــدة  وكــ
االقتصاد منذ مدة  القادم. ونبه خبراء  العام 
ـــى طلب  ــى إمــكــانــيــة اضــــطــــرار الــحــكــومــة إلـ إلــ
ــادة جــدولــة ديــونــهــا الــخــارجــيــة من  تــونــس إعـ
املؤسسات املالية والجهات املانحة، معتبرين 
ــــى فى  ــذه الـــخـــطـــوة ســتــكــون ســابــقــة أولـ أن هــ

تاريخ تونس منذ االستقالل.
مطالبة  تونس  ستكون   2017 سنة  وبحلول 
ذات  الخارجية  القروض  من  العديد  بتسديد 
األجـــل املــتــوســط؛  والــتــي تــم الــحــصــول عليها 
بعد الــثــورة فــى ظــل وضــع اقــتــصــادي ومالي 
مــتــرد. ويعتبر خــبــراء االقتصاد أنــه فــي حال 
الــبــلــوغ إلــــى مــرحــلــة املــطــالــبــة إعـــــادة جــدولــة  
الــديــون، فــإن األمــر سينعكس على مــدى قدرة 
البالد على االقتراض مجددا أو الخروج على 

السوق العاملية دون ضمانات.
ويــنــتــقــد الــخــبــيــر املـــالـــي عـــز الـــديـــن ســعــيــدان، 
ــكـــومـــات الـــتـــي تــعــاقــبــت  كــيــفــيــة تـــصـــرف الـــحـ
ــــروض  ــقـ ــ ــد الـــــــثـــــــورة فــــــي الـ ــعــ ــــس بــ ــونـ ــ ــى تـ ــلــ عــ
املتحصل عليها، مشيرا إلى أن جل القروض 
االستثمار،  غير  ألغــراض  الخارجية  وجهت 
 »ســتــواجــه الــبــالد ظــروفــا صعبة لعدم 

ً
قــائــال

الثروة وهو  للتنمية وخلق  القروض  توجيه 
أكــبــر خــطــأ وقــعــت فــيــه الــحــكــومــات«. وأضـــاف 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ســعــيــدان، فــي تــصــريــح لـــ
التي تحصلت عليها تونس في  القروض  أن 
السنوات الخمسة املاضية لم تنتج ثروة، بل 
تــحــولــت إلـــى تــضــخــم مــالــي وغــــالء للمعيشة 

وهو ما يجعلها تواجه صعوبات كبيرة في 
الـــســـداد. دق عـــدد مــن الــخــبــراء االقــتــصــاديــن 
املديونية  نسبة  ارتــفــاع  بعد  الخطر  نــاقــوس 
أن تصل  النمو، حيث توقعوا  وتراجع نسبة 
إلــــى 71,4% خــــالل عــــام 2017  ــديـــون  الـ نــســبــة 
ستكونان  و2018   2017 ســنــتــي  أن  مــؤكــديــن 
االقتصادي على  الوضع  بقي  إذا  ســوداويــن 
مـــا هـــو عــلــيــه حـــالـــيـــًا. وحـــســـب تــقــريــر الــبــنــك 
االقتصادية  اآلفـــاق  حــول  للتنمية،  األفــريــقــي 
للقارة السمراء لعام 2016، فإن تونس تسجل 
سنويًا نسبة زيــادة في التداين تقدر بـــ%5,3. 
ــركـــزي، الــشــاذلــي  وتــوقــع مــحــافــظ املــصــرف املـ
املاضي  يونيو/حزيران  شهر  منذ  الــعــيــاري، 
أن يكون العام القادم صعبا على التونسين، 
صعبا   2017 ميزانية  تمويل  »سيكون   

ً
قائال

للدولة،  الجبائية  املـــوارد  عــدم كفاية  فــي ظــل 
غــرار  الــجــاريــة على  النفقات  والــتــي ال تغطي 
ــم املــؤســســات  ــ ــــور الــقــطــاع الــحــكــومــي ودعـ أجـ

وموازنات الصناديق االجتماعية«.
ــــالص أقــــســــاط الـــقـــروض  ويـــتـــزامـــن مـــوعـــد خـ
مــع تــراجــع فــي املـــوارد السياحية وتحويالت 
ــــع الـــــصـــــادرات  ــــراجـ ــــن تـ املــــغــــتــــربــــن، فـــضـــال عـ
ــار إلــــى  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــر الـ ــعــ الــــفــــوســــفــــات وانــــــــــــزالق ســ
قــيــاســيــة. ودعـــت منظمات مدنية  مــســتــويــات 
ــى دفـــع  ــ وعـــــــدد مــــن األحــــــــــزاب الـــتـــونـــســـيـــن إلــ
الـــتـــونـــســـيـــن نـــحـــو الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى أنــفــســهــم 
ملواجهة هذه األزمة من خالل العمل وتغليب 
املــصــلــحــة الــوطــنــيــة وإيـــقـــاف نـــزيـــف املــطــالــب 
إلى ترشيد سياسات  االجتماعية، باإلضافة 
ــد ووقـــــــف نــزيــف  ــتــــوريــ الـــــدولـــــة فــــي مــــجــــال الــ
التوريد العشوائي للمحافظة على مخزونات 
املصرف املركزي من النقد األجنبي، ال سيما 
وأن الجزء األكبر من الديون ستسدد بالعملة 
الصعبة. وتواجه تونس صعوبات اقتصادية 
مــتــواصــلــة مــنــذ انــــدالع الـــثـــورة الــتــي أطــاحــت 
بزين العابدين بن علي، بداية عام 2011، في 

القاهرة ـ محمد توفيق

ــورق  ــ ــال عــضــو غـــرفـــة صــنــاعــة الــطــبــاعــة والـ قــ
وليد  املصرية،  الصناعات  باتحاد  والتغليف 
الــورق  إن أسعار  الجديد«،  »العربي  لـ ريــاض، 
ــتــــراوح بـــن 35  واألحــــبــــار ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة تــ
و40%، تأثرا بزيادة أسعار الدوالر أمام العملة 
املحلية، الفتا إلى أن صناعة الورق والتعبئة 
الصناعات  جميع  عليها  تعتمد  والــتــغــلــيــف 
املــصــريــة بـــدون اســتــثــنــاء، وبــالــتــالــي ستتأثر 
بـــزيـــادات جــديــدة خـــالل الفترة  الــســلــع  جميع 
املقبلة. وأضـــاف ريـــاض، أن املــصــرف املــركــزي 
ويعتبرها  الطباعة  لصناعة  الـــدوالر  يوفر  ال 
وبالتالي  االستراتيجية،  غير  الصناعات  من 

ال يضعها في أولويات توفير الدوالر.
وأشار إلى أن الشركات كانت تعمل باملخزون 
الــقــديــم، لــكــنــه أوشــــك عــلــى الــنــفــاد، وبــالــتــالــي 
ستكون هناك زيادات جديدة في كل املنتجات 
حسب نسبة مكون الورق واألحبار بها، ومن 
املــتــوقــع أن تــرتــفــع أســـعـــار الــكــتــب واملـــجـــالت 
الفترة  الورقية بشكل مباشر خالل  والجرائد 
القليلة املقبلة. وأوضح رياض، أن سعر الورق 

بنسة  ارتــفــع  غـــرام«   80« للطباعة  املخصص 
تجاوزت 20% خالل الفترة األخيرة.

وأشار إلى أن العديد من املصانع والشركات 
اتجهت لتقليل طاقاتها اإلنتاجية، ومنها ما 
توقف بالفعل عن العمل وتم تسريح عمالتها.

ــــاض، إن قــطــاع الــتــعــبــئــة والــطــبــاعــة،  ــال ريـ وقــ
مـــن أكـــثـــر الــصــنــاعــات الـــتـــى تـــضـــررت بسبب 
لكونها صناعة  الــدوالر وندرته  قيمة  ارتفاع 
الصناعات، حيث  كافة  محورية وسيطة بن 
تــدخــل فــي صناعة الــــدواء والــغــذاء واألجــهــزة 
وكافة الصناعات الحيوية الالزمة للمستهلك 
ــعــــادي. وشـــهـــد الــــــدوالر ارتـــفـــاعـــًا كــبــيــرًا في  الــ
السوق السوداء حيث بلغ أكثر من 11 جنيهًا 

في حن يبلغ سعره الرسمي 8.88 جنيهات.

ومـــن جــانــبــه، قـــال عــضــو مــجــلــس إدارة غرفة 
»الــعــربــي  الــطــبــاعــة األســـبـــق، ولـــيـــد الــســيــد، لـــ
الجديد«، إن مشكلة الــدوالر أثــرت سلبا على 
تجارة الورق، ما أدى إلى ارتفاع سعر املنتج 
عدم  ظــل  فــي  املستهلك، خاصة  على  النهائي 
توفير احتياجات التجار الفعلية من الدوالر 
بالسعر الرسمي واضطرارهم للجوء للسوق 

السوداء لتوفير احتياجاتهم.
تـــســـتـــورد %55  الـــســـيـــد، أن مـــصـــر  وأوضــــــــح 
مـــن ورق الــكــتــابــة والــطــبــاعــة املــســتــخــدم فى 
الكراسات والكتب بإجمالي نحو 280 ألف طن 
بالصحف  الخاص  الــورق  وتستورد  سنويا، 

من الخارج بنحو 150 ألف طن سنويا.
وحــســب اإلحــصــائــيــات الــرســمــيــة، يبلغ حجم 
إنتاج شركة قنا 120 ألف طن سنويا، وشركة 
إدفو 60 ألف طن، واملصانع الصغيرة 20 ألف 
طــن، ليصل إجمالي اإلنــتــاج املحلي إلــى 200 
ــــاف الــســيــد، أن زيـــادة  ألـــف طـــن ســنــويــًا. وأضـ
الدوالر أثرت على التعاقدات القديمة للمطابع 
الــتــى لديها أوامـــر تــوريــد بــاألســعــار القديمة 
فــادحــة، فضال عن حالة  وسببت لها خسائر 

ركود كبيرة بالسوق.

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

مــن شهر  الثاني  النصف  فــي  الــســودان  ينظم 
يوليو/تموز الجاري ملتقى »تنمية صادرات 
الـــــســـــودان« فــــي اإلمـــــــــارات ملــنــاقــشــة مــعــوقــات 
ــــودان فــي  ــــسـ الــــصــــادر ووضـــعـــيـــة صــــــــادرات الـ
ظــل انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط وانــفــصــال دولــة 
جنوب السودان الذي أثر سلبا على االقتصاد 
ــذا الـــســـيـــاق، يــــرى رئــيــس  الـــســـودانـــي. وفــــي هــ
السودانية  الــصــادرات  مللتقى  املنظمة  اللجنة 
ــبـــد الــــرحــــمــــن املـــــرضـــــى، فــي  فــــي اإلمــــــــــــارات، عـ
»العربى الجديد«، أن الهدف من  تصريحات لـ
امللتقى يتمثل في ترويج وتسويق الصادرات 
السودانية، وإيجاد فرص لفتح منافذ وأسواق 

جديدة للمنطقة العربية عبر اإلمارات.
وحـــســـب أحـــــدث إحــصــائــيــة حــكــومــيــة، بلغت 
ــادرات الــســودان الــعــام املــاضــي 3 مليارات  صــ
بعجز  واردات  دوالر  مليارات   9 مقابل  دوالر 
فـــي املــــيــــزان الـــتـــجـــاري يــصــل الــــى 6 مــلــيــارات 
والصناعة  الــزراعــة  دوالر. وتساهم صـــادرات 
الــــصــــادرات الكلية  بــحــوالــي 46 % مـــن حــجــم 
مساهمة  نسبة  ارتــفــاع  الحكومة  وتستهدف 

القطاعن في الصادرات إلى 90 %.
ويقول الخبير االقتصادي ميرغني بن عوف، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الـــوصـــول إلــــى هــذه  لـــ

النسبة مرهون بإزالة املعوقات التي تسببت 
فـــي تـــدهـــور هـــذيـــن الــقــطــاعــن مــنــهــا الـــرســـوم 
والضرائب الكثيرة بجانب العوائد املفروضة 
ــيــــادي بـــحـــزب املــؤتــمــر  ــقــ ــز الــ ــركــ عــلــيــهــمــا. ويــ
ــيـــع عــبــد  الـــوطـــنـــى الـــحـــاكـــم فــــي الـــــســـــودان، ربـ
الــعــاطــي، خـــالل نـــدوة ســابــقــة عــن الـــصـــادرات، 
املــوارد وإقامة  على أهمية ترويج واستغالل 
مـــشـــاريـــع ضــخــمــة لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة تــســاعــد 
عــلــى تــنــمــيــة الــــصــــادرات خـــاصـــة مــشــروعــات 

الــطــاقــة ورصـــد اإلمــكــانــيــات واملــــوارد بطريقة 
الحظر  بعقبات  تــواجــه  والــتــي  تقليدية  غــيــر 
االقـــتـــصـــادي األمــيــركــي عــلــى الـــبـــالد. وحــســب 
إحصائيات رسمية، زادت قيمة صادرات زيت 
إلــى 711 طنا  املاضي  للعام  السودانى  الفول 
بقيمة 900 ألف دوالر. وأشارت اإلحصائيات 
إلـــى أن صـــــادرات الــلــحــوم بــلــغــت خـــالل الــعــام 
بقيمة  آالف و158 طنا   3 املــاضــي 2015 نحو 
أن صــــادرات  إال  دوالر،  مــلــيــون   15 مـــن  أكــثــر 

الجلود املدبوغة حققت 31 مليون دوالر.
جــمــلــة  إن  ــارة،  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ وزارة  ــرة  ــشــ نــ ــــت  ــالـ ــ وقـ
الصادرات الصناعية للعام املاضي بلغت 131 

مليونا و599 ألف دوالر. 
وكــانــت وزارة الــتــجــارة، قــد أكـــدت خــالل بيان 
حــديــث، حــول الثالثة أشــهــر األولـــى مــن العام 
الــــجــــاري بــتــســجــيــل املــــيــــزان الـــتـــجـــاري لعجز 
الــصــادرات  بلغ 100 مليار دوالر حيث بلغت 
السودانية خالله 600 مليون دوالر والواردات 

مليارا و600 مليون دوالر.
وحددت دراسة حديثة أعدتها وزارة التجارة 
الــــســــودان، 14 عــائــقــا محليا  فـــي  الــخــارجــيــة 
وخــارجــيــا تــواجــه الــصــادرات الــســودانــيــة إلى 
والقيود  العوائق  وأبــرزهــا  العربية،  األســواق 
ــدم ثــبــات  ــ ــــاج، وعــ ــتـ ــ الــجــمــركــيــة ومـــشـــاكـــل اإلنـ

السياسات االقتصادية وال سيما الزراعية.

دوامة االستدانة

)Getty( عقبات تواجه الصادرات الزراعية

ارتفاع أسعار الورق والطباعة في مصر

ملتقى ترويجي لصادرات السودان في اإلمارات

مخاوف تونسية من العجز 
عن سداد القروض

الغالء يهّدد شعبية حكومة األردن الجديدة

أبدى برلمانيون 
واقتصاديون تونسيون 

مخاوفهم من عجز 
بالدهم عن سداد الديون 

المتفاقمة، وطالبوا 
باتخاذ إجراءات عاجلة 
لمواجهة هذه األزمة

صناعة تمويل

تجارة

35.76
األردنية،  المالية  وزارة  قالت 
ــي، إن  ــاف ــح فـــي بــيــان ص
مديونية البالد ارتفعت إلى 
ويأتي  دوالر،  مليار   35.76
ــك فـــي الـــوقـــت الـــذي  ذلـ
إلى  الحكومة  فيه  تسعى 
من  قــرض  على  الحصول 

صندوق النقد الدولي.

تحقيق

توقعات بارتفاع نسبة 
الديون إلى 71,4% من 

الناتج المحلي

انتقادات حادة
للسياسات االقتصادية 

للحكومة الحالية

غضب شعبي من 
رفع األسعار وزيادة 

الضرائب

مصر تقوم باستيراد 
150 ألف طن من ورق 

الصحف سنويًا

عمان ـ زيد الدبيسية

رغــم مـــرور نحو شهر فقط على 
ــة األردنـــــيـــــة  ــكــــومــ تـــشـــكـــيـــلـــة الــــحــ
الــجــديــدة بــرئــاســة هــانــي امللقي، 
إال أن شعبيتها باتت مهّددة بسبب حزمة 
القرارات التي اتخذتها األسبوع املاضي من 
رفع لألسعار وإلغاء التخفيضات الجمركية 
ــادة  ــ والـــضـــريـــبـــيـــة عـــلـــى بـــعـــض الـــســـلـــع وزيــ
ــبـــات وذلـــــك اســتــجــابــة  رســـــوم اقـــتـــنـــاء املـــركـ

لضغوطات صندوق النقد الدولي.
امللقي استهل رئاسته بالتعهد بعدم اتخاذ 
أن  إال  املواطنن  قـــرارات تؤثر على معيشة 
للرضوخ  حكومته وجدت نفسها مضطرة 
ملــطــالــب صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي كــأســاس 
اقــتــصــادي جديد  إصـــالح  برنامج  العتماد 
الحكومة  لــألردن والــذي تفاوضت بشأنها 
السابقة برئاسة عبد الله النسور وبالتالي 
الحصول  أجــل  مــن  السلبية  تبعاته  تحمل 
عــلــى قــــروض تــســاعــده عــلــى تـــجـــاوز أزمــتــه 
املــالــيــة. وانــهــالــت االنـــتـــقـــادات الـــحـــادة على 
الحكومة من قبل كافة األوساط االقتصادية 
التي وصفتها بحكومة الجباية قبل مرور 
فـــتـــرة املـــائـــة يــــوم الـــتـــي أصــبــحــت عـــرفـــًا في 

األردن للحكم على أداء الحكومات.
وذهــــب الــنــائــب الــســابــق عــلــي الــســنــيــد، في 
»العربي الجديد«، إلى أبعد من  تصريحات لـ
ذلك بالتحذير من تدهور األوضاع األمنية 
فـــي الـــبـــالد بــســبــب اإلجـــــــــراءات الــحــكــومــيــة 
األخيرة، وخاصة مع تصاعد االحتجاجات 
في منطقة ذيبان في محافظة مأدبا شرق 
شبان  اعتقال  خلفية  على  عمان  العاصمة 
بفرص  للمطالبة  اعــتــصــام  خيمة  نــصــبــوا 

عمل.
ــع أســـعـــار  ــ ــانــــت الـــحـــكـــومـــة قــــد قــــــررت رفـ وكــ
الدخان واملشروبات الكحولية واملحروقات 
ــــرض ضــريــبــة عــلــى الــبــنــزيــن والـــســـوالر  وفـ
الضريبية على  اإلعـــفـــاءات  والــغــاز وإلــغــاء 
املــالبــس واألحـــذيـــة إضــافــة إلـــى رفـــع رســوم 

نقل ملكية السيارات بنسب كبيرة.
كما أعلنت الحكومة عن إجراءات ستتخذها 
الـــعـــام املــقــبــل تــتــمــثــل فـــي إلـــغـــاء اإلعـــفـــاءات 

الــضــريــبــيــة املــمــنــوحــة لــبــعــض الــقــطــاعــات 
الكهرباء  بما فيها التجارية، وربط أسعار 

بالنفط والرفع التدريجي ألسعار املياه.
تـــجـــارة األردن، أســعــد  غـــرفـــة  ونـــبـــه عــضــو 
ــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة  ــ الــــقــــواســــمــــي، فـ
إلــى خــطــورة اإلجــــراءات الحكومية  سابقة، 
التي أدت إلى رفع أسعار املالبس واألحذية، 
وخاصة في الفترة التي سبقت عيد الفطر 

وبنسبة قدرها بحوالي 15% و%40.
وأوضـــح أن الــســوق بــاتــت مهيأة ملــزيــد من 
الصناعة  وزارة  أن  غــيــر  األســـعـــار،  ارتـــفـــاع 
والــتــجــارة انــتــقــدت تــلــك الــتــصــريــحــات كــون 
قرار الغاء اإلعفاءات لم يطبق بعد، مؤكدة 
أن املالبس واألحــذيــة املــوجــودة في السوق 

حاليا معفاة من الضرائب والرسوم.
ــاك الــحــاصــل فــي الــســوق  ومـــن مــظــاهــر اإلربــ
ــيـــرة هو  نــتــيــجــة لـــلـــقـــرارات الــحــكــومــيــة األخـ
ــار الــســجــائــر  ــعــ ــتـــجـــار بـــرفـــع أســ مــبــالــغــة الـ
وبواقع 10 قــروش للعبوة الواحدة رغم أن 

الزيادة كانت 5 قروش فقط، حسب خبراء.
وفـــي هـــذا اإلطــــار قـــال الــخــبــيــر االقــتــصــادي 

ــديـــد« إن  » الـــعـــربـــي الـــجـ ــة، لـــــ ــارنـ ــمـ مــنــيــر حـ
األردن  بها  يمر  التي  االقتصادية  ــات  األزمـ
ترجع إلــى عــدة أسباب أهمها عــدم مالءمة 
الـــســـيـــاســـات االقـــتـــصـــاديـــة املــطــبــقــة حــالــيــا 
املنطقة  أوضــاع  وكذلك  للمرحلة وظروفها 
ــاذ تـــلـــك اإلجــــــــــراءات الــتــي  قــــد فـــرضـــت اتــــخــ
ستطاول كافة املواطنن بخالف ما تعتقده 

ــان يــفــتــرض أن  ــه كــ الــحــكــومــة. وأضــــــاف، أنــ
تــقــوم الــحــكــومــة بــوضــع بــرامــج اقــتــصــاديــة 
أكـــثـــر واقــعــيــة ملــعــالــجــة املــشــكــالت الــقــائــمــة 
إلــى حــوالــي %94  ارتــفــاع املديونية  خاصة 
عجز  وتفاقم  اإلجــمــالــي  املحلي  الناتج  مــن 
املــوازنــة، مشيرًا إلــى أن قـــرارات الجباية قد 
حلوال  ليست  ولكنها  مرحليا  حــال  تشكل 

ناجعة على املدين املتوسط والبعيد«.
العمل بسياسات  اســتــمــرار  أن  إلــى  وأشـــار 
الجباية على هذا النحو سيحمل االقتصاد 
ــــؤدي إلـــــى تــفــاقــم  ــيـ ــ ــاء وسـ ــ ــبـ ــ ــن األعـ مـــزيـــد مــ
املــديــونــيــة والــعــجــز املــالــي لــلــدولــة، وزيـــادة 

معدالت الفقر والبطالة.
وقالت الحكومة إن اإلجراءات التي اتخذتها 
تــســتــهــدف تــحــقــيــق عـــائـــد مـــالـــي لــلــخــزيــنــة 
بحوالي 233 مليون دوالر سنويا، موضحة 
املحلي  الناتج  مــن  كنسبة  املديونية  ثبات 
اإلجــمــالــي عــنــد حـــدودهـــا فـــي نــهــايــة الــعــام 
2015. وقالت وزارة املالية األردنية، مؤخرًا، 
إن مديونية البالد ارتفعت إلى 35.76 مليار 
دوالر. مـــن جــانــبــه يــــرى أســـتـــاذ االقــتــصــاد 

أحــمــد زكــريــا صــيــام، أن معالجة األوضـــاع 
االقـــتـــصـــاديـــة يــتــطــلــب الــتــركــيــز عــلــى جــذب 
وتــحــفــيــز االســتــثــمــار واســتــقــطــاب رؤوس 
ــوال وتــحــفــيــز املـــدخـــرات الــوطــنــيــة على  ــ األمـ
إقامة مشاريع داخل األردن ما سيؤدي إلى 
ارتفاع حجم الناتج القومي وبالتالي زيادة 

اإليرادات املحلية وتوفير فرص العمل.
وقـــال صــيــام لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنــه ال بد 
من وقوف املجتمع الدولي إلى جانب األردن 
فـــي هــــذه املـــرحـــلـــة الــصــعــبــة ملــســاعــدتــه في 
تحمل أعباء الالجئن السورين الذين يبلغ 
عــددهــم حــوالــي 1.3 مــلــيــون الجـــئ، مــا أدى 
إلى زيادة الضغوطات على املوازنة العامة 
ــاق على  ــفــ والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة وارتــــفــــاع اإلنــ
قطاعات حيوية كالصحة والتعليم واملياه 
والخدمات االجتماعية األخرى ومتطلبات 

االمن وغيرها.
وأكد رئيس اللجنة املالية النيابية السابق 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  يـــوســـف الـــقـــرنـــة، لــــ
ــار  ــعـ ــع األسـ ــ الـــحـــكـــومـــة اتــــخــــذت قــــــــرارات رفـ
منفردة في ظل غياب مجلس النواب الذي 
ضغط على الحكومة عدة مرات لعدم رفعها.

وقــــال إن هـــذا بــالــتــأكــيــد ســيــفــقــد الــحــكــومــة 
شعبيتها كون قراراتها غير مرحب بها في 
الــدوافــع، متوقعا  الــفــتــرة، مهما كانت  هــذه 
أن تشهد أسعار العديد من السلع ارتفاعا 

خالل الفترة املقبلة بما في ذلك السيارات .
ومــن جانبه، أوضــح رئيس جمعية حماية 
»العربي الجديد  املستهلك محمد عبيدات، لـ
ــــذي شــهــد تــراجــعــا خــالل  » أن الــتــضــخــم الـ
الخمسة شهور األولى من هذا العام مرشح 
لالرتفاع بسبب القرارات الحكومية خاصة 
وأن مجموعات أساسية في سلة املستهلك 
ســتــرتــفــع مـــثـــل االنــــــــارة والـــنـــقـــل وااللـــبـــســـة 

وغيرها.
ــد أهــمــيــة مـــراعـــاة مــســتــويــات املــعــيــشــة  ــ وأكـ
وعــدم اتخاذ قـــرارات تزيدها تــدهــورًا علما 
بـــأن نسبة الــفــقــر، حــســب أخـــر إحــصــائــيــات 
معلنة قبل 6 سنوات تبلغ 14% فيما يتوقع 

أنها ارتفعت في السنوات األخيرة.
ــــون أن  ــبـ ــ ــراقـ ــ ــال مـ ــ ــ ــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، قـ ــ ــ وفـ
شعبيتها  على  املحافظة  تحاول  الحكومة 
مــن خــالل اتــخــاذ قـــرارات المتصاص زيــادة 
الــســلــع، كما فعلت األســبــوع  أســعــار بعض 
املاضي، بتخفيض رسوم تسجيل األراضي 
املــالــيــة عمر  قـــال وزيـــر  بنسبة 50%، حــيــث 
ملحس، إنها جاءت بهدف تحفيز املواطنن 
ــراء األراضـــــــــي وتـــخـــفـــيـــف األعــــبــــاء  ــ ــ عـــلـــى شـ
ــذا الـــقـــرار لــم يــلــق ترحيبا  املــالــيــة عــنــهــم. هـ
كـــمـــا اعـــتـــقـــدت الـــحـــكـــومـــة بــاســتــثــنــاء شــكــر 

اإلســكــان  مستثمري  جمعية  رئــيــس  قــدمــه 
فواز الحسن، الذي رأى في القرار تشجيعا 
لالستثمار، لكن املراقبن قللوا من أهميته 
ــن يــعــود على  كــونــه يــخــدم املــســتــثــمــريــن ولـ
املــواطــنــن بــالــنــفــع حــيــث ســتــحــافــظ أســعــار 

املساكن على ارتفاعها كما هو معتاد.
العزف على وتــر إيجاد  الحكومة  وتــحــاول 
الــتــي تبلغ  الــبــطــالــة  فـــرص عــمــل لتخفيض 
حـــســـب األرقــــــــام الـــرســـمـــيـــة 14% مــــن خـــالل 
تــشــكــيــل لــجــنــة لــلــتــشــغــيــل بــرئــاســة املــلــقــي، 
أعــلــنــت فـــي أولـــــى اجــتــمــاعــاتــهــا الــخــمــيــس 
األردنية  العمالة  إلحــالل  عن خطة  املاضي 
مكان الوافدة وهو الخطاب املتجدد مع كل 

حكومة. ضريبة 
االقتراض

التقشفية   اإلجراءات  من  العديد  الملقي،  هاني  برئاسة  الجديدة  األردنية  الحكومة  اتخذت 
للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى موجة غالء أثارت غضب المواطنين، 
فأثر ذلك سلبًا على شعبية الحكومة التي لم يمر سوى عدة أسابيع على توليها المسؤولية

2.3 % نموًا في الناتج المحلي

أكدت دائرة اإلحصاءات العامة الحكومية، نمو الناتج املحلي اإلجمالي 
2.3% مصحوبا  بنسبة  الحالي،  العام  من  األول  الربع  لــأردن خــال 
بتحسن في نمو قطاعات املياه والكهرباء والزراعة. وأوضحت الدائرة، 
أن معظم القطاعات اإلنتاجية أظهرت نموًا إيجابيًا خال الربع االول من 
عام 2016 مقارنة بالربع االول من عام 2015. وأشارت إلى أن قطاع 
الربع  في  بلغت نسبته %16  نمو  أعلى معدل  واملــيــاه حقق  الكهرباء 
األول من عام 2016 حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بنفس الفترة 
من عام 2015 تاه قطاع الزراعة بمعدل نمو نسبته 6%. ونما قطاع 

العائات  الربح وتخدم  إلى  الــذي ال يهدف  الخاصة  الخدمات  منتجي 
بمعدل 4% ثم قطاع املالية والتأمني والعقارات وخدمات األعمال بمعدل 
نمو بلغ 3% وقطاع الخدمات االجتماعية والشخصية بمعدل 3% تاه 
النقل والتخزين واالتــصــاالت بمعدل نمو نسبته 3% ثم قطاع  قطاع 
االقتصادي  املــرصــد  تقرير  وتــوقــع  بلغ %2.  نمو  بمعدل  اإلنــشــاءات 
الــدولــي مؤخرًا،  البنك  الــذي أصــدره  أفريقيا  للشرق األوســط وشمال 
تحسن النمو االقتصادي في األردن ليصل إلى 3% في العام الحالي 
بفرض عدم تدهور الوضع األمني في املنطقة وما يلحق به من تبعات. 

والسياسية  األمنية  االضــطــرابــات  تفاقم  ظــل 
الـــتـــي أثـــــرت ســلــبــًا عــلــى مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
االقــتــصــاديــة، وأدت إلــى زيـــادة الــديــون بشكل 
الثورة، كانت الديون الخارجية  كبير. وقبيل 
لــتــونــس فـــي حـــــدود 39%، وهــــي نــســبــة كــان 

مقارنة  بالضعيفة،  االقتصاد  خبراء  يصفها 
بإمكانيات البالد ونسبة النمو املحققة آنذاك، 
غير أن تضخم الديون الخارجية في السنوات 
الــخــمــس األخـــيـــرة فــتــح بـــاب الــتــأويــالت حــول 
ــقــــروض الـــتـــي تحصل  طــــرق الـــتـــصـــرف فـــي الــ

الشعبية  الجبهة  كتلة  وكانت  الــدولــة.  عليها 
فـــي مــجــلــس نــــواب الــشــعــب، تــقــّدمــت مــؤخــرًا، 
بمبادرة تشريعية للتدقيق في الديون العامة 
مــن مختلف  نائبًا   73 عليها  ــع 

ّ
وق التونسية، 

الكتل، باستثناء نواب حركة النهضة.

الديون تضيف 
أعباًء معيشية على 
التونسيين )فرانس 
برس(

ارتفاع أسعار 
السجائر في 
األردن )فرانس 
برس(
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اقتصاد

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــات  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ فـــــــي أعـــــــقـــــــاب عـــــــــــودة الـ
التساؤل  يبقى  الروسية  التركية 
الــروســيــة  املــشــاريــع  عــن مستقبل 
الــتــركــيــة الــكــبــرى، مــثــل مــشــروع خــط السيل 
إنعاش  فــي  البلدان  عليه  يعول  الــذي  للغاز، 
ــــدول االتـــحـــاد  ــــط عــاقــاتــهــمــا بـ الـــتـــجـــارة وربـ

األوروبي.
الـــبـــاب مفتوحًا  تــركــت  ويـــاحـــظ أن روســـيـــا 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــ ــغـ ــ ــــروع إمـــــــــداد الـ ــــشـ لــتــنــفــيــذ مـ
الضخم الذي تعتمد عليه شركة »غاز بروم« 
الروسية في بسط هيمنتها على سوق الغاز 
األوروبي، في الوقت الذي تأمل فيه أنقرة أن 
يصبح أحد ركائز استراتيجية تجارة الغاز، 
التي تعمل أنقرة عبرها لبناء مركز لتجميع 
الــغــاز مــن دول املــنــطــقــة إضــافــة إلـــى روســيــا 

وتصديره إلى أوروبا.
وكــانــت  شــركــة »غـــاز بــــروم« الــروســيــة،  أول 
املبادرين باإلعان عن انفتاحها على الحوار 
مشروع  تنفيذ  على  العمل  استئناف  حــول 

»السيل التركي« لنقل الغاز إلى أوروبا. 
التركي رجب طيب أردوغــان  الرئيس  ويأمل 
ــا ســتــتــخــلــصــان مــن  ــ ــيـ ــ فــــي أن بـــــــاده وروسـ
ــي بــــــأســــــرع وقــــــــت مـــمـــكـــن،  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الــــــوضــــــع الـ
وستقومان بتطبيع العاقات في ما بينهما 
بــالــســرعــة الــقــصــوى. وقــــال الــرئــيــس الــتــركــي 
والتجار  املــواطــنــن  مئات  استضافته  خــال 
األتراك، إن باده اتخذت العديد من الخطوات 
مع  عاقاتها  فــي  الناجمة  السلبيات  إلزالـــة 
روسيا، مضيفًا أرجو أن يكون االتفاق الذي 
توصلنا إليه مع روسيا، وسيلة خير لصالح 

الشعبن التركي والروسي.
مــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء 
الــتــركــي، املــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة التركية، 
الروسية  العاقات  بأن  كورتوملوش،  نعمان 
التي  الخطوات  بعد  التركية شهدت تحسنًا 

اتخذت من قبل الطرفن لتليينها.
عبد  التركي  بالشأن  املختص  املحلل  ويــرى 
القادر عبد اللي، أن األمور تسير في االتجاه 
السابعة  املرتبة  تحتل  تركيا  ألن  الصحيح، 
بــن الـــدول املــصــّدرة لــروســيــا، بحجم تبادل 
العقوبات  قبل  دوالر،  مليار  الثاثن  يفوق 

التي فرضتها موسكو.
آثــار  الــلــي »مــن الخطأ اختصار  ويــقــول عبد 
العقوبات بالسياحة، على أهمية زيارة تركيا 
أكثر من 3.5 ماين سائح أنفقوا أكثر من 6 
مليارات دوالر عام 2014، ولكن يجب األخذ 
فـــي االعـــتـــبـــار أن هـــنـــاك مـــشـــروعـــات وعــقــود 
بــقــيــمــة 4 مـــلـــيـــارات دوالر وقــعــتــهــا شــركــات 
تـــركـــيـــة لــتــجــهــيــز بـــنـــى ومـــنـــشـــآت ريـــاضـــيـــة 
الــذي ستستضيفه   2018 عــام  مونديال  قبل 
روســيــا، وربــمــا أكثر مــن ذلــك  األضـــرار التي 
لحقت بتصدير اإلنتاج الزراعي واالستثمار 
العقاري«، الفتًا إلى أن عدد املنازل في تركيا 
ــام 2015 فقط،  الــتــي بــيــعــت لــلــروس خـــال عـ

بلغت 18 ألف منزل.
»الــعــربــي  وأشــــار عــبــد الــلــي، خـــال حــديــثــه لـــ
الجديد«، إلى أن معظم العاقات االقتصادية 
ــــام  ــــق مــــا يــنــقــل اإلعـ لــــم تــجــمــد بـــالـــكـــامـــل وفـ
والساسة، إذ استثنت روسيا معظم  الخضر 
 سوى 

ً
والفواكه من العقوبات، ولم تلغ كاما

203 عــقــدًا تــجــاريــًا بــقــيــمــة 5.5 مــايــن لــيــرة 
تــركــيــة، كــمــا تــراجــعــت الحــقــًا عــن شـــرط عــدم 
تــشــغــيــل الـــعـــمـــال األتـــــــراك لــبــعــض الــشــركــات 
أوغلو«.  »خــزنــدار  منها  روسيا،  في  التركية 
ــو لـــبـــعـــض مــنــظــمــي  ــكــ ــا ســـمـــحـــت مــــوســ ــمــ كــ
بمعاودة  تركيا  إلــى  السياحية  املجموعات 
اتــحــاد السياحة  اعــتــراض  بــنــاًء على  عملهم 

الفيدرالي الروسي التابع لوزارة الثقافة.
وتوقع عبد اللي عودة العاقات االقتصادية 
إلــى أكثر مما كــان عليه، ألن  وحجم التبادل 
ذلــك حاجة للشعبن، وإن تطلب ذلــك بعض 
الوقت، وخاصة أن الروتن الروسي، على حد 
وصــفــه، قــد يحرم الــســوق التركية مــن بعض 
السياح الروس، كما سيحرم السوق الروسية 

من بعض املنتجات الزراعية املوسمية .
ــة الـــتـــي  ــيـ ــركـ ــادرات الـــتـ ــ ــ ــــصـ ــ ــة الـ ــمـــيـ ــلــــى أهـ وعــ
تـــأذت جـــراء الــعــقــوبــات الــروســيــة، مــن زراعـــة 

ــنــــفــــط فـــــي الـــتـــعـــامـــات  تــــعــــافــــت أســـــعـــــار الــ
اآلسيوية، أمس، مستردة بعض خسائرها 
الحادة، التي منيت بها في الجلسة السابقة، 
عــنــدمــا هــبــطــت إلـــى أدنــــى مــســتــويــاتــهــا في 
شــهــريــن، بــفــعــل بــيــانــات حــكــومــيــة أظــهــرت 
األميركية  الــخــام  مــخــزونــات  فــي  انخفاضا 
ــــن املـــحـــلـــلـــن.  ــــن تــــوقــــعــــات الـــكـــثـــيـــر مـ أقــــــل مـ
العاملي مزيج  القياس  وصعدت عقود خام 
ــــرب اســتــحــقــاق 54 ســنــتــًا، أو ما  بـــرنـــت ألقـ
للبرميل،  دوالرًا   46.94 إلــى   %1.16 يــعــادل 
الخام األميركي 44  ارتفعت عقود  في حن 
سنتًا، أو 0.97% إلى 45.58 دوالرًا للبرميل. 
ــعــــود األســـــعـــــار فــــي الـــتـــعـــامـــات  وجـــــــاء صــ

ومــنــتــجــات حــيــوانــيــة بلغت عـــام 2015 نحو 
1.6 مليار دوالر وسيارات بقيمة 860 مليون 
 910 بـــنـــحـــو  نــســيــجــيــة  وصــــنــــاعــــات  دوالر 
ماين دوالر، وسواها من سلع باستيكية 
ومنتجات كيميائية، لتصل قيمة الصادرات 

لنحو 6 مليارات دوالر.
الــعــقــوبــات  أن  يـــــرون  أتــــــراك  مـــراقـــبـــن  أن  إال 
الـــروســـيـــة وطـــاملـــا لـــم تــــأت عــلــى املــشــروعــات 
الكبرى املوقعة بن البلدين والبالغة قيمتها  
نحو 44 مليار دوالر، ولم تطل الغاز الروسي 
املـــصـــدر إلـــى تــركــيــا والــبــالــغ 50 مــلــيــار متر 
مكعب سنويًا، أي 55% من مستوردات تركيا، 
فــهــي لــم تــكــن ذات أثـــر كــبــيــر عــلــى االقــتــصــاد 
الــتــركــي، بــل إن روســيــا بــاملــقــابــل تـــأذت أكثر 
إلى  مشيرين  التركي،  االقتصاد  خسره  مما 

أن لدى تركيا، ورغم الظروف السياسية التي 
الــجــوار، إال أن  أدت للقطيعة مــع بعض دول 
كــانــت مفتوحة أمامها  املــنــافــذ  والــخــيــارات 
وأميركيًا  أوروبيًا  عاقبة 

ُ
امل روسيا،  من  أكثر 

وتعاني من سوء عاقات مع بعض جوارها.
ويـــقـــول املــحــلــل الــتــركــي زاهــــد غــــول، إن آثـــار 
العقوبات على االقتصاد الروسي أكثر منها 
على التركي، ألن الصادرات الغذائية املقدرة 
بــمــلــيــار ونـــصـــف املــلــيــار دوالر، تـــم تــحــويــل 
ــى الــــســــوق الـــداخـــلـــيـــة وتــصــديــر  ــ بــعــضــهــا إلـ
ــدول الــــشــــرق األوســـــــط والــخــلــيــج  ــ بــعــضــهــا لــ
على  جنت  الروسية  العقوبات  لكن  العربي، 
سوقها الداخلية فارتفعت األسعار وتكبدت 
بــدائــل  عــن  الــبــحــث  نتيجة  تكاليف إضــافــيــة 
اإلنــتــاج التركي. وأشـــار غــول إلــى أن العقود 

اآلسيوية بعد أن منيت بخسائر بلغت %5 
في جلسة الخميس املاضي، بعد أن أظهرت 
بـــيـــانـــات لــلــحــكــومــة األمـــيـــركـــيـــة انــخــفــاضــا 
فـــي مــخــزونــات الـــخـــام جـــاء أقـــل مـــن معظم 
التوقعات. غير أن متعاملن قالوا إن هبوط 
املــاضــي، ردًا  األســعــار فــي جلسة الخميس 
عــن االنــخــفــاض فــي املــخــزونــات األميركية، 
كان مبالغا فيه ألن مخزونات الخام هبطت 
اآلن لشهرين متتالين تقريبًا، كما أن إنتاج 

النفط األميركي تراجع مجددًا.
وهبط إنتاج الخام األميركي بنسبة %12.3، 
مــنــذ أن ســجــل أعــلــى مــســتــويــاتــه فــي 2015 
وبنسبة 8.7% منذ يناير/كانون الثاني من 
الــعــام ليصل إلــى 8.43 مــايــن برميل  هــذا 
ــو أدنــــى مــســتــوى مــنــذ يــونــيــو/  يــومــيــًا، وهـ

حزيران 2014.
وتحت وطــأة تدني األســعــار مــن نحو 110 
إلى   2014 عــام  منتصف  للبرميل  دوالرات 
الجاري،  العام  بداية  أقــل من 30 دوالرًا في 
أغلقت العديد من آبار النفط الصخري، كما 
إلى  األميركية  النفطية  الشركات  تعرضت 

خسائر باهظة.
وحتى بعد تحسن أسعار النفط وارتفاعها 
البنوك األميركية باتت  إلى 50 دوالرًا، فإن 
تـــتـــردد فـــي مــنــح قــــروض جـــديـــدة لــشــركــات 

النفط الصخري.
ورغــــم قــــرار اإلدارة األمــيــركــيــة فـــي يــنــايــر/

كــانــون الــثــانــي املــاضــي الــســمــاح بتصدير 
الــنــفــط األمــيــركــي ملــســاعــدة صــنــاعــة النفط 
الصخري، فإن أزمة شركات النفط الصخري 

تستفحل منذ بداية العام الجاري.
)العربي الجديد، رويترز(

ــى ِقــــــدم عــاقــة  ــ ــــال الـــعـــقـــوبـــات، مـــشـــيـــرًا إلـ خـ
مــدن ومناطق  مــع بعض  التاريخية  الـــروس 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  تــركــيــا، خــاتــمــًا حــديــثــه لـــ
بأن لقاء الوزراء سيوضح مدى سرعة عودة 
الــعــاقــات مــع روســيــا الــتــي نتمنى أن تعود 

وتسير باالتجاه الصحيح.
التجارين  ويذكر أن تركيا من أهم الشركاء 

لـــروســـيـــا، ال ســيــمــا بـــعـــد  انــخــفــاض أســعــار 
املفروضة  االقتصادية  والعقوبات  البترول، 
ــة  ــ ــيـ ــ عـــلـــى مـــوســـكـــو مــــن ِقـــبـــل الــــــــدول األوروبـ
والـــواليـــات املــتــحــدة. ووصــــل حــجــم الــتــبــادل 
الــتــجــاري بــن البلدين عــام 2010، إلــى قرابة 
26.2 مليار دوالر، فيما طرأ ارتفاع على هذا 
الرقم بنسبة 17.3%، ليصل إلى 31.2 مليار 
عـــام 2014. وتـــراجـــع حجم  نــهــايــة  مــع  دوالر 
بسبب   

ً
قليا البلدين  بــن  التجاري  التبادل 

الــعــقــوبــات الـــروســـيـــة عــلــى تــركــيــا فـــي الــعــام 
املاضي. 

التركية خــال عام  الــصــادرات  إلــى  وبالنظر 
2014، والتي بلغت قيمتها اإلجمالية 157.6 
 5.9 كــانــت حصة روســيــا نحو  مليار دوالر، 
مليارات دوالر، أي بنسبة 3.8% من إجمالي 

نحو  إلــى  تراجعت  وإن  التركية،  الــصــادرات 
3% من الصادرات التركية عام 2015 والبالغة 

نحو 144 مليار دوالر.
ــادرات  فـــي حـــن وصــــل إجـــمـــالـــي قــيــمــة الــــصــ
الروسية خــال عــام 2014  إلــى 496.6 مليار 
دوالر، وقيمة وارداتها إلى 380 مليار دوالر، 
ــدرة إلــــى تــركــيــا  وبــلــغــت نــســبــة املــــــواد املــــصــ
5.1% من إجمالي الصادرات. وعانى امليزان 
الفائت،  الــعــام  خــال  عجزًا  التركي  التجاري 
فــفــي حــن بــلــغــت  قيمة الــتــجــارة الــخــارجــيــة 
نــحــو 351 مــلــيــار دوالر، لــم تـــزد الـــصـــادرات، 
بــحــســب تــصــريــح ســـابـــق لـــوزيـــر االقــتــصــاد 
التركي، مصطفي إليطاش، عن 143.9 مليار 
 %8.6 نسبته  بلغت  تراجعًا  مسجلة  دوالر، 

مقارنة بعام 2014.

بشكل  حــادًا  تراجعًا  البريطانين  املستهلكن  ثقة  سجلت 
الــخــروج من االتحاد  غير مسبوق منذ 21 عامًا، بعد قــرار 
األوروبـــي، بحسب ما أظهرت دراســة نشرها، أمــس، مكتب 

»جي اف كاي« لألبحاث حول املستهلكن.
جريت بن 30 يونيو/حزيران و5 

ُ
وبحسب الدراسة، التي أ

البريطانين، فإن انتصار  يوليو/تموز لتقصي معنويات 
مؤيدي الخروج من االتحاد األوروبي في االستفتاء، الذي 
جرى في 23 من الشهر املاضي، أدى إلى تراجع مؤشر الثقة 

بثماني نقاط وصوال إلى سالب 9.
وقال مكتب األبحاث وفق وكالة فرانس برس: »لم يحصل 
تــراجــع أكــثــر حـــدة مــنــذ 21 عــامــًا« وتــحــديــدًا فــي ديسمبر/

كانون األول 1994. والبريطانيون الذين صوتوا للبقاء في 
االتحاد األوروبي هم بالطبع األكثر إحباطا )-13 نقطة(، في 

حن أن أولئك الذين أيدوا الخروج أقل تشاؤما )-5 نقاط(.
وقــال جو ستاتون، املــســؤول في مكتب األبــحــاث: »شهدنا 
في هذه الفترة من الغموض تراجعًا كبيرًا للثقة، مع هبوط 

كل العناصر الرئيسية في املؤشر، والتراجع األشد يتعلق 
بالوضع االقتصادي بصورة عامة لألشهر الـ12 املقبلة«.

ويــتــوقــع 60% مـــن األشـــخـــاص املــشــمــولــن بـــالـــدراســـة، أن 
املقبلة،  الــــ12  األشــهــر  خــال  البريطاني  االقتصاد  يتدهور 
ــران. كــمــا أن نــســبــة الــذيــن  ــزيـ ــيـــو/حـ ــونـ مــقــابــل 46% فـــي يـ
 20 ازدادت  ارتفاعا سريعًا  األسعار ستسجل  أن  يعتقدون 
نقطة من 13% إلى 33%.  وجاء في الدراسة » تحليلنا يوحي 
بأن إحدى العواقب الفورية لاستفتاء هي أن قطاعات مثل 
الــســفــر واألزيـــــاء والــديــكــور واألشـــغـــال الــيــدويــة والــتــوزيــع، 

تتأثر بصورة خاصة بخفض إنفاق املستهلكن«.
ــر الــخــزانــة الــبــريــطــانــي، جـــورج أوزبـــــورن، قـــال في  كـــان وزيـ
)بي.بي.سي(  البريطانية  اإلذاعــة  هيئة  لراديو  تصريحات 
فــي 28 يــونــيــو/حــزيــران، إن حــكــومــة بــــاده ستضطر إلــى 
ــرائـــب ملـــواجـــهـــة الــتــحــديــات  ــاق وزيــــــــادة الـــضـ ــفــ خـــفـــض اإلنــ

االقتصادية الناجمة عن الخروج من االتحاد األوروبي.
)فرانس برس(

العالقات 
التركية الروسية

النفط يتعافى من أدنى 
مستوياته في شهرين

)Getty( سياح روس في مطار أنطاليا التركي

)Getty( األزياء والديكور ستتأثر بخفض إنفاق المستهلكين

)Getty( ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى في 21 عامًا

)Getty( توقعات بأن تسجل األسعار ارتفاعًا سريعًا مضخة نفط في أوكالهوما )Getty(الخطوط الجوية اإليرانية )فرانس برس(

)Getty( الصين تسعى لتقليص الصلب بنحو 150 مليون طن سنويًا

التبادل التجاري يفوق 
30 مليار دوالر والعديد 

من العقود ال تزال سارية

الــتــجــاريــة املــوقــعــة مـــع شـــركـــات تــركــيــة قبل 
إســقــاط الــطــائــرة، لــم تــتــغــّيــر، بــل حــتــى شــرط 
الــعــمــالــة، تــراجــعــت مــوســكــو عــنــه وســمــحــت 
لــبــعــض الـــشـــركـــات بــــإصــــدار تـــصـــاريـــح عمل 
ــيــــا عـــلـــى تــركــيــا  لــــألتــــراك »أي اعـــتـــمـــاد روســ
ليس حــبــًا، بــل هــو حــاجــة، وعـــودة العاقات 
واختراق العقوبات سابقًا، جاء تحت ضغط 

رجال األعمال الروس«.
غــول، خــال حديثه  التركي  املحلل  ويضيف 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: إن لــــم نـــتـــحـــدث عــن  ـــ لــ
االستثمارات والعقارات وحتى املتاحف التي 
من   %90 نحو  فــإن  بتركيا،  الـــروس  يملكها 
منتجعات مدينة أنطاليا التركية، هي عبارة 
عن شــراكــات بن األتـــراك والـــروس، ما يعني 
أن نحو 10 آالف فرصة عمل خسرها الروس 

موسكو تفتح الباب لعودة 
المشاريع المشتركة الكبرى

األصــول  وإدارة  مراقبة  لجنة  أعلنت 
املــمــلــوكــة لــلــدولــة فـــي الـــصـــن، أمـــس، 
التابعة  الــصــلــب والــفــحــم  أن شــركــات 
املركزية ستخفض طاقتها  للحكومة 
العامن  اإلنتاجية بنحو 10% خــال 
ضمن   ،2020 بحلول  و%15  املقبلن 
جهودها ملعالجة تخمة املعروض في 
القطاعن. وقالت اللجنة، إنها عقدت 
الفحم والصلب  اجتماعا مع شركات 
التابعة لها، والبالغ عددها 25 شركة 

نهاية يونيو/ حزيران املاضي.
ومن بن الشركات، التي تديرها لجنة 
»شــيــنــهــوا  األصـــــــول  وادارة  ــبـــة  مـــراقـ
جروب«، أكبر منتج للفحم في الباد 
ومجموعة »باوشان« املتخصصة في 
الحديد والصلب ومجموعة »ووهان« 
التي أعلنت في اآلونة األخيرة خططا 

ــلـــة. وتـــســـعـــى الـــصـــن  إلعـــــــــادة الـــهـــيـــكـ
السنوية  اإلنتاجية  الطاقة  لتقليص 
 100 بــن  يــتــراوح  بما  الصلب  لقطاع 
و150 مليون طن، وطاقة إنتاج الفحم 
بواقع 500 مليون طن خال السنوات 
الـــثـــاث إلـــى الــخــمــس املــقــبــلــة فـــي ظل 
تـــراجـــع الــطــلــب وانـــخـــفـــاض األســـعـــار 
منذ فترة طويلة. كانت شركة الصن 
الــدولــيــة املـــحـــدودة لــــرأس املــــال »ســي 
أي سي ســي«، قد خفضت توقعاتها 
عام  فــي  للصن  املحلي  الــنــاتــج  لنمو 

2016 من 6.9% إلى %6.7 . 
وذكرت الشركة نهاية يونيو/حزيران 
املـــاضـــي، أن أســبــاب خــفــض تــوقــعــات 
الــنــمــو تــرجــع إلـــى حـــد كــبــيــر لضعف 

انتعاش الطلب العاملي.
)رويترز(

طهران ـ العربي الجديد

صــــوت الـــنـــواب األمـــيـــركـــيـــون لــصــالــح 
الئحة منع بيع طائرات بوينغ إليران، 
ــًا تــوصــلــت  ــاقـ ــفـ األمــــــر الــــــذي يـــعـــوق اتـ
الجوية  الخطوط  شركتا  مؤخرًا  إليه 
ــة، يــتــم  ــيـ ــركـ ــيـ اإليــــرانــــيــــة وبـــويـــنـــغ األمـ
ــرات إليــــران  ــائـ بــمــقــتــضــاه بــيــع 109 طـ
خـــال األعــــوام املــقــبــلــة. وذكــــرت وكــالــة 
أنــبــاء فـــارس اإليــرانــيــة، أمـــس، أن 239 
ــــوا الــخــمــيــس  ــــوتـ ــًا صـ ــيـ ــركـ ــيـ ــًا أمـ ــبـ ــائـ نـ
ــائـــرات، مــقــابــل  لــصــالــح مــنــع بــيــع الـــطـ
ــاق بــن  ــ ــفــ ــ نـــائـــبـــًا. واالتــ مـــوافـــقـــة 185 
األول  اإليرانية، هو  الجوية  الخطوط 
لــشــراء طــائــرات أمــيــركــيــة مــنــذ الــثــورة 
رئــيــس  وكــــــان   .1979 ــام  ــ عـ ــة  ــيــ ــرانــ اإليــ
هيئة الــطــيــران املــدنــي اإليــرانــيــة، علي 

إيــــــران في  لــصــحــيــفــة  قــــال  عــبــد زاده، 
إيــران  إن  املاضي،  يونيو/حزيران   19
تــوصــلــت إلــــى اتـــفـــاق مـــع بــويــنــغ وإن 
الــجــانــبــن يــنــتــظــران الـــحـــصـــول على 
مــوافــقــة ســلــطــات الــخــزانــة األمــيــركــيــة، 
مضيفا أن »من بن 250 طائرة )ركاب( 

لدى إيران يتعن إحال 230 طائرة«.
وتثار شكوك حول صفقات الطائرات 
إليـــــــــران، حـــيـــث أعـــلـــنـــت إيــــــــران مــطــلــع 
يوليو/تموز الحالي، أنه ليس عليها 
أي الــتــزام لــشــراء طــائــرات »إيـــه 380«، 
وهـــو مــا يــثــيــر مــزيــدًا مــن الــتــســاؤالت 
اتفاق تاريخي وقعته  بشأن جزء من 
ــع إيـــــربـــــاص األوروبـــــــيـــــــة لــصــنــاعــة  ــ مـ
الـــطـــائـــرات. وتــســعــى طــهــران لتجديد 
أســطــولــهــا بــعــد عــقــود مـــن الــعــقــوبــات 

ولاستعداد للنمو املستهدف.

شركات الصلب الصينية 
تخفض إنتاجها %10

النواب األميركي يرفض 
بيع طائرات بوينغ إليران

مال وسياسة

بعد عودة العالقات، تركت روسيا الباب مفتوحًا لتنفيذ مشروع »السيل 
التركي« إلمداد الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر تركيا. وهو مشروع ضخم 
السوق  الروسية في هيمنتها على  بروم«  »غاز  عليه شركة  تعتمد 

األوروبي، ويمثل ألنقرة ركيزة مهمة في استراتيجية تجارة الغاز

ابتداء  التركية  أنطاليا  إلى مدينة  تستأنف شركة طيران »روسيا« رحالتها 
رفع  بعد  ــك  وذل الشركة،  عنه  أعلنت  ما  وفــق  السبت،  اليوم  من 
ــرحــالت  ــن ال مــوســكــو الــحــظــر ع
السياحية إلى تركيا. وذكرت وكالة 
»روسيا«  شركة  أن  الروسية،  »تاس« 
التراخيص  على  حصلت  للطيران، 
وكان  الــرحــالت.  الستئناف  الالزمة 
بوتين،  فالديمير  الروسي،  الرئيس 
قد صادق الخميس الماضي على 
مرسوم، يسمح للحكومة باتخاذ 
ــة لــعــودة رحــالت  ــالزم الــتــدابــيــر ال

الطيران من وإلى تركيا.

استئناف رحالت الطيران الروسية

االقتصاد في صور

تراجع حاد في ثقة المستهلكين البريطانيين
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ميشيل كيلو

هي وثيقة أميركية، لكنها ليست رسمية، 
وقــــد صــــدر جـــزؤهـــا األول فـــي ســبــتــمــبــر/ 
أيلول من عام 2015، والثاني في منتصف 
ــد«، املــقــربــة  ــ الــعــام الــحــالــي عــن »وقــفــيــة رانـ
جــــدا مـــن أوســــــاط الـــخـــارجـــيـــة األمــيــركــيــة، 
هو  مثيرًا  عنوانًا  لوثيقتها  جعلت  والتي 
»خــطــة ســام مــن أجــل ســوريــة«. ومــع أنها 
صدرت قبل أشهر قليلة، فقد تم تحديثها 
قبل أسابيع قليلة، في إشــارة إلى اهتمام 
ب على ما اقترحوه من 

ّ
واضعيها بما ترت

نتائج بعد سبتمبر.  ويقترح نــواب وزير 
كتبوا  الذين  السابقون،  الثاثة  الخارجية 

الخطة: 
ووثيقته  »جنيف«  عن  التام  التخلي  أواًل، 
الــتــي أقــرهــا الخمسة الــكــبــار، وعــن قـــرارات 
مجلس األمن ذات الصلة، وخصوصًا منها 
القرار 2118 الذي يرسم آلية تنفيذ ما اتفق 
في  بمن  في جنيف،  عليه  الكبار  الخمسة 
ذلـــك أمــيــركــا، الـــدولـــة الــتــي يــنــتــســب إليها 
اب الخطة، فا هيئة حاكمة انتقالية، وال 

ّ
كت

تراض بني الطرفني، وال انتقال ديمقراطي.
ثــانــيــًا، االنـــطـــاق مـــن أولـــويـــة مــطــلــقــة، هي 
ــال الــعــنــف عــبــر هــدنــٍة  ــمـ ــرورة وقــــف أعـ ــ ضــ
تتوافق عليها روسيا وأميركا، وتلتزم بها 
أن يجري تحويلها  الــصــراع، على  أطـــراف 
إلــــى وقــــف إطــــاق نــــار دائـــــم، يــتــيــح أجــــواء 

مناسبة لبدء البحث عن حلول.

محمد نبو

أيــام، معظم أحــزاب الحركة  احتفلت، قبل 
وعــددهــا  الــكــرديــة،  التقليدية  الــســيــاســيــة 
حــــوالــــى ثــــاثــــني حــــزبــــًا، بـــعـــيـــد مـــيـــادهـــا 
الــتــاســع والــخــمــســني، ال الــعــدد طــرفــة، وال 
االحــتــفــال بعيد املــيــاد فــي الــيــوم نفسه، 
ــــق كــونــهــا  ــــي حـ ــّدعـ ــ ــًا، فــجــمــيــعــهــا تـ ــ ــــضـ أيـ

االمتداد الشرعي والوحيد للحزب األم. 
ــلـــة الـــحـــزبـــيـــة  ــتـ ــكـ حـــســـنـــًا. مــــــــاذا قــــدمــــت الـ
التقليدية للشارع الكردي املأسور بحكاية 
نضال طويلة من أجل الحرية؟ ال شيء ... 
بقسوتها ومباشرتها. فخال ستة عقود، 
ــــان االنـــشـــطـــار األفــــقــــي املـــنـــجـــز الــوحــيــد  كـ
ــمــر الـــشـــارع الـــكـــردي بـــه. احترفت 

ُ
الـــذي ط

الطبقة السياسية الكردية استياد حزب 
كسابقيه  يقفز  تقريبًا،  عــامــني  كــل  جــديــد 
بما  الدكتاتوري،  النظام  شبح  ظل  خلف 
ــرورة املــرحــلــة مـــن مــحــافــظــٍة  ــ تــقــتــضــيــه ضـ
الـــــحـــــزب، مــــن دون تـــصـــادم  ــلـــی هـــيـــكـــل  عـ
مباشر مع الوحش، فالحزب حريص علی 
حياة الشعب الكردي ورفاهيته، أكثر من 

حرصه علی تحقيق شعاراته بالحرية. 
ــام الــــــــســــــــوري فـــــــي أحـــــــــزاب  ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــ وجـــــــــد ال
»مــعــارضــتــه« الــكــرديــة صــّمــام أمـــاٍن ألقليٍة 
قوميٍة غير منضبطة، تشعر بغنٍب مزمن، 
ــفــجــر »الــشــمــال« الــســوري شغبًا كــل عــاٍم 

ُ
ت

مــرة علی األقــل، عشية عيد الــنــوروز الذي 
لــجــعــلــه عطلة  ــام 1986  عــ الــنــظــام  اضـــطـــر 
رسمية، تحت مسمی عيد األم، في محاولة 
المتصاص شغب األقلية القومية املنفلتة 
ــا. وحـــطـــمـــت انــتــفــاضــة  ــهـ ــانـ مــــن صـــمـــام أمـ
2004 الــعــفــويــة فــي قــامــشــلــو )الــقــامــشــلــي( 
مباشرة  الحزبي، مصطدمة  األمــان  طــوق 
مع النظام الذي استخدم الرصاص الحي، 
، ودرسًا 

ً
وكانت الحصيلة حوالى 50 قتيا

التقليدية  الــكــتــلــة  ملــقــولــة  قــاســيــًا ومـــؤكـــدًا 
بأن اختيارها العمل في الظل والهوامش 
ــم يــكــن عــبــثــًا. شــرعــنــة لــعــطــالــة  الــضــيــقــة لـ
ــاءت عــلــی طــبــق من  ــ الــعــمــل الــســيــاســي جـ
ذهب، واستمرت مفاعيلها حتی ربيع عام 
2011، حيث الثورة السورية وقلب للطاولة 
علی الجميع. ألشهر قليلة، احتلت الكتلة 

أحمد طه

بأغلبية بسيطة، جاءت نتيجة االستفتاء 
ــاد  ــــن االتــــحــ ــانـــي بــــاالنــــســــحــــاب مـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
ــــت بــأنــهــا  ــفـ ــ ــوة ُوصـ ــطــ ــــي خــ األوروبـــــــــــــي، فـ
»زلزال سياسي«، ستكون له آثار وتبعات 
ارتدادية عديدة، داخل »التاج البريطاني«، 
وفـــــي الـــــقـــــاّرة األوروبــــــيــــــة، نـــظـــرًا ألهــمــيــة 
بريطانيا، كونها الضلع الثالث في الدول 
ــيـــة لــاتــحــاد  الـــتـــي تــعــد الـــركـــيـــزة األســـاسـ
األوروبــي، بعد أملانيا وفرنسا، باإلضافة 
ـــهـــا الـــقـــوة االقــتــصــاديــة األوروبـــيـــة 

ّ
إلــــى أن

الثانية بعد أملانيا.
فـــي الــــداخــــل الــبــريــطــانــي، نــجــد أنـــنـــا إزاء 
ــن الــجــهــتــنْي  ــام اجـــتـــمـــاعـــي كــبــيــر مــ ــقـــسـ انـ
األفــقــيــة والـــرأســـيـــة، تــجــاه االنــســحــاب من 
ته، 

ّ
البقاء تحت مظل االتحاد األوروبــي أو 

حيث صّوت اإليرلنديون واألسكتلنديون 
الــبــقــاء، فــي حــني صـــّوت اإلنكليز،  لصالح 
عدا لندن، والويلزيون لصالح االنسحاب. 
»جيليًا«،  انــقــســامــًا  النتيجة  عكست  كــمــا 
للبقاء،  الشبابية  الشريحة  صّوتت  حيث 
 لــانــســحــاب، 

ّ
ــّوت كــبــار الـــســـن فـــي حـــني صــ

ــعــــده،  ــكــــون لـــــه مـــــا بــ ــيــ وهـــــــــذا انــــقــــســــام ســ
ــل  ــع تـــصـــاعـــد املـــطـــالـــبـــة داخــ خـــصـــوصـــًا مــ
بشأن  جــديــد  استفتاء  بتنظيم  اسكتلندا 

انفصالها عن اململكة املتحدة.
تــعــد نــتــيــجــة االســتــفــتــاء انـــتـــصـــارًا كــبــيــرًا 
كبيرة  وتــحــمــل دالالت  املـــتـــشـــّدد،  لــلــيــمــني 
ــأن »املــــــــــزاج الـــســـيـــاســـي« يـــتـــجـــه يــمــيــنــًا  ــ بــ
بــســرعــة كــبــيــرة داخــــل الــــقــــاّرة األوروبــــيــــة، 
، كــون 

ً
 الــتــوقــف طـــويـــا

ّ
وهـــو أمـــر يــســتــحــق

ــمــــوذج الـــثـــقـــافـــي الـــبـــريـــطـــانـــي األكـــثـــر  ــنــ الــ
اعتدااًل، وتسامحًا، وقبواًل للتعّدد الديني، 
دول  داخــل  والحضاري  الثقافي  والتنّوع 
القاّرة األوروبية، فاملجال العام البريطاني 
يسمح  كما  الدينية،  الــرمــوز  وجـــود  يقبل 
في  الدينية  هوّياتهم  بــإبــراز  لألشخاص 
الــرغــم  ملبسهم مــن دون مــحــاذيــر. وعــلــى 
من هذا، حفلت الحملة االنتخابية املؤيدة 
للخروج من االتحاد األوروبـــي بكّم هائل 
مـــن خـــطـــاب الــشــعــبــويــة الــســيــاســيــة الــتــي 
هبطت إلى مستوى العنصرية، إلى جانب 
حــمــلــٍة للترهيب مــن األجـــانـــب والــشــعــوب 
ــــر يـــجـــافـــي خــصــوصــيــة  ــــو أمـ األخــــــــرى، وهـ
يــمــكــن فصله  الــبــريــطــانــي، وال  الـــنـــمـــوذج 
والتي  املتشّدد  اليمني  عن ظاهرة صعود 
وصــلــت إلـــى الـــواليـــات املــتــحــدة، وظــاهــرة 

دونالد ترامب مثال بارز.
تـــاريـــخـــيـــًا، لـــم تــحــمــل بــريــطــانــيــا حــمــاســًا 
األوروبية، وحافظت  الوحدة  لفكرة  كبيرًا 
معها،  التماهي  عن  تفصلها  على مسافة 
فقد تمسّكت بعملتها الجنيه االسترليني، 
ورفــضــت الــدخــول فــي منظومة »الــيــورو«. 
ــت عــاقــة 

ّ
وعــلــى املــســتــوى الــســيــاســي، ظــل

التنسيق  دائـــرة  فــي  أميركا  مــع  بريطانيا 
والـــتـــفـــاهـــم، ولـــيـــس الــتــمــايــز والــتــنــافــس، 
فــكــانــت دومــــًا تــلــعــب دور الـــطـــرف املــــوازن 
للعاقات األوروبية – األميركية، أو همزة 
الـــوصـــل بـــني الـــطـــرفـــنْي، مـــا جــعــلــهــا تنظر 
بـــعـــني تـــجـــاه أوروبــــــــــا، وبـــــاألخـــــرى تــجــاه 
أمــيــركــا، غــيــر أن الـــخـــروج الــبــريــطــانــي من 
االتــحــاد األوروبـــي قــد يعد بمثابة ضربة 

لهذا الدور. 
كــانــت الــفــكــرة األســاســيــة الــتــي قـــام عليها 
االتـــــــحـــــــاد األوروبـــــــــــــــــي، بــــعــــد االنــــطــــاقــــة 
ماستريخت  اتفاقية  بتوقيع  لــه،  الكبرى 
1992، والــتــي تــجــاوز املــشــروع األوروبــــي، 
ــــادي ســـوقـــًا  ــتـــــصـ ــ بـــمـــوجـــبـــهـــا، إطـــــــــاره االقـ
ــة، لــيــصــبــح مــــشــــروعــــًا ســيــاســيــًا  ــتـــركـ مـــشـ
أوروبـــيـــًا مكتمل األركـــــان، هــي بــنــاء كيان 
أوروبي موّحد، يقوم على أجندٍة سياسية 

نزار قنديل

يبدو أن ثاث سنوات حافلة بتقديم األدلة 
والــشــواهــد والــبــراهــني، واحــــدًا تــلــو اآلخـــر، 
على أن ما حــدث يــوم 30 يونيو 2013 في 
مصر كان »املبتدأ« لجملة »انقاب الثورة 
املضادة في مصر«، لخبر تم إعانه يوم 3 
لم تكن  أنها  يبدو  العام نفسه،  يوليو من 
كافية إلقناع بعضهم بأن ما حدث لم يكن 
مشهدًا عفويًا، وإنما مكر دّبر بليل قبلها 

بشهور طوال. 
يعترف قائد انقاب الثورة املضادة، ويقّر 
علنًا، بأن تخطيط العسكر، الذين يعشقهم 
بدأ  لانقاب  املصريني،  الناصريني  فلول 
مبكرًا جدًا، وقبل 30 يونيو بفترة طويلة، 

فيزايد عليه مؤيدوه، بعكس ذلك. 
 صــهــايــنــة بــأنــهــم ســـاعـــدوا 

ٌ
يــعــتــرف قــــــادة

ــقـــاب على  وتــبــنــوا، ودعـــمـــوا، حــــدوث االنـ
بــواكــيــر أول تــجــربــة لحكم ديــمــقــراطــي في 
الــحــديــث واملــعــاصــر؛  مــصــر، عبر تاريخها 
ــك، أو يــمــارس  ــ فــيــتــعــامــى بــعــضــهــم عـــن ذلـ
ســلــوكــًا يسميه املــصــريــون »االســتــهــبــال«، 
ــك؛ وإن شــئــت  ــ فــــي ذلــ ــًا  يــــجــــدون حـــرجـ وال 
فــلــك أن تــعــود إلـــى عـــشـــرات الــتــصــريــحــات 
بكل  للصهاينة  وصــــورة،  صــوتــًا  املسجلة 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــم، وهــــــم يـــتـــفـــاخـــرون بــأنــهــم 
احتفوا بجنني االنقاب وبذرته األولى في 
الهارب،  الجنرال  العسكر.  يتحّدث  مخدع 
عــّيــنــه  ــيـــس وزراء  ــر رئـ ــ آخـ ــد شـــفـــيـــق،  ــمـ أحـ
املــخــلــوع حــســنــي مـــبـــارك، عـــن الــتــخــطــيــط، 
الذي  انطاقًا من مهجره  األدوار،  وتوزيع 
ــّكـــرًا، وكـــيـــف أن  اخــــتــــاره، أو اخــتــيــر لـــه مـــبـ
العصب الرئيس، والقوام الفعلي لانقاب 
والـــثـــورة املـــضـــادة، تمثل فــي »فــلــول دولــة 
مبارك« التي قامت ضدها ثورة 25 يناير، 
ثم تجد من ال يرى في ذلك بأسًا وال حرجًا، 
وال تــعــلــو وجــهــه ولـــو مــســحــة خــفــيــفــة من 
الثورة  حمرة الخجل، تمنعه من أن يربط 
باالنقاب في عاقٍة هــي، وفــق كل منطق، 

غير مشروعة، وال يمكن االعتراف بها. 
تلقوا  إنهم  تمرد  لحركة  املنضمون  يقول 
ــم، بــكــل أشــكــالــه وصـــــوره مـــن أجــهــزة  ــدعـ الـ
ــة، بـــل وال يــنــفــي عبد  ــريـ املـــخـــابـــرات املـــصـ
ذكـــره مؤسس  مــا  نفسه  السيسي  الــفــتــاح 
الـــحـــركـــة عــــن تــلــقــيــه اتـــــصـــــاالٍت تــضــمــنــت 
وعودًا من األول بالدعم واملساندة؛ ناهيك 
اعترافات معظم مؤسسي »تمرد« عن  عن 
االجتماعات التمهيدية التي أشرف عليها، 

ميدانيًا  قائم  هو  ما  على  املحافظة  ثالثًا، 
من أوضاع بني األطراف املتقاتلة، وتشمل 
مـــنـــطـــقـــة الــــنــــظــــام األســــــــــــدي، بـــــني دمـــشـــق 
والـــســـاحـــل، مـــــرورًا بــحــمــص ومــنــاطــق من 
حــمــاة، وهــي ستبقى فــي يــده، وسيديرها 
ــد، عــلــى أن تــرابــط  تــحــت قــيــادة بــشــار االســ
فيها قوات روسية. واملنطقة التي سيطرت 
عليها قوات »البايادا« الكردية في الشمال 
ــة، والـــتـــي  ــ ــــوريـ والــــشــــمــــال الـــشـــرقـــي مــــن سـ
ــــوات أمــيــركــيــة. ومــنــطــقــة  ســتــرابــط فــيــهــا قـ
والجنوب،  الشمال  فــي  املــعــارضــة  سيطرة 
حــيــث ســتــرابــط فــي أوالهــمــا قـــوات تركية، 
وفـــــــي ثـــانـــيـــتـــهـــمـــا أردنـــــــيـــــــة. أمـــــــا املــنــطــقــة 
»داعـــــش« فــســتــوضــع تــحــت  الـــخـــاضـــعـــة لــــــ
إشراف دولي، بعد طردها منها، وستبقى 
إلــى أن يتقّرر  الــدولــي،   لــإشــراف 

ً
خاضعة

مصيرها النهائي في التسوية النهائية.
الــرابــعــة، انــتــشــار قـــوات دولــيــة فــي مناطق 
مختلفة من سورية، لكي تشرف على وقف 
الــقــتــال، وإيـــصـــال اإلغـــاثـــة إلـــى الــســوريــني، 
ريــثــمــا تــتــفــق أمــيــركــا وروســـيـــا عــلــى الحل 
بكل وضــوح،  الخطة،  تقول  الــذي  النهائي 
ــــة ســـوريـــة املــركــزيــة،  ــه لـــن يــســتــعــيــد دولـ إنــ
وســـيـــفـــرض أشـــــكـــــااًل جــــديــــدة مــــن الــحــكــم 
أن  ــلـــى  عـ ــــاث،  ــثـ ــ الـ املـــنـــاطـــق  فــــي  واإلدارة 
تكون مــداوالت األطــراف السورية بشأنها 
هـــي املـــفـــاوضـــات الـــجـــديـــدة الـــتـــي ســتــقــّرر 
مصيرها، وبالتالي، شكل الدولة السورية 
املقبلة، وعاقات أطرافها وصات مكونات 

أخــيــرًا، في أحــاديــث متعّددة، مع صحافي 
اســـمـــه غـــولـــدبـــرغ، أصـــدرهـــا تــحــت عــنــوان 
»عـــقـــيـــدة أوبـــــامـــــا«، بـــأنـــهـــا لــــم تـــكـــن مــهــمــة 
إطاقًا بالنسبة لــه، ولــم تحتل أيــة أولوية 
التزمت  إنــهــا  الخطة  تــقــول  فــي سياساته. 
بهذه الثوابت في ما اقترحته، وإنها تقوم 
عديمة  الحقيقية،  واشــنــطــن  مــواقــف  عــلــى 
االكتراث بحق الشعب السوري في الحياة 
والــحــريــة، وبــمــجــازر الــنــظــام. لــذلــك، قامت 
تأجيج  لها  مهد  متكاملٍة،  مــســاراٍت  على 
الصراع والصمت على عنف النظام وإيهام 
الـــســـوريـــني بـــقـــرب اتـــخـــاذ مـــوقـــٍف أمــيــركــي 
حــاســم مـــن بــشــار األســـــد، بــيــنــمــا شــجــعــوا 

لــيــســتــخــدمــوه في  الـــصـــراع،  عــلــى تصعيد 
تمت  ودولـــيـــة،  إقليمية  حــســابــات  تصفية 
بدماء جميع السوريني، من كان منهم مع 
النهاية،  النظام أو ضــده، وإليصالهم، في 
إلـــى مــا تــفــصــح »الــخــطــة« عــنــه: حــل يضع 
مــنــاطــق الــنــظــام و»الــــبــــايــــادا« واملــعــارضــة 
أجــنــبــيــة  احـــــتـــــال دول وجـــــيـــــوش  تــــحــــت 
وإشـــــــــراف دولــــــــي، ويــــتــــرك مـــصـــيـــر نــصــف 
ــــذي تــحــتــلــه »داعــــــش« الــيــوم  مــســاحــتــهــا الـ
معلقًا، محواًل وطننا السوري الذي نعرفه، 
ونـــريـــد تــجــديــده بــالــديــمــقــراطــيــة والــنــهــج 
ــدنــــي/ الــســلــمــي، إلــــى وطــــن افـــتـــراضـــي،  املــ
ــراعــــات األمـــيـــركـــيـــني  ــيـــره بــــصــ يــــرهــــن مـــصـ
ــا، وبــــــــــــــإرادة  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ والــــــــــــــــروس وتـ
ــاألحـــرى الـــذيـــن لــعــبــوا دورًا  األمــيــركــيــني بـ
بالحرية  ثــورٍة طالبت  في تحويل  خطيرًا 
ــتـــوح،  ــفـ ــى ســــاحــــة صــــــــراٍع مــتــشــعــب ومـ ــ إلــ
ــوة، كـــي يـــرّوضـــوا من  أمــســكــوا بــهــا بــكــل قــ
خــالــهــا إيــــران وروســـيـــا، كــمــا تــقــر الخطة، 
بها  يعود حلهم  التي  الفوائد  تذكر  وهــي 

على واشنطن. 
ــقــــول، فــــي جــزئــهــا  ــذه »الـــخـــطـــة« الـــتـــي تــ ــ هـ
االتفاق عليها،  تم  التي  الهدنة  إن  الثاني، 
وطــبــقــت بــهــذا الـــقـــدر أو ذاك مـــن الــنــجــاح، 
تطبيق  األولــى على طريق  الخطوة  كانت 
لذلك، يجب  األول.  في جزئها  اقترحته  ما 
دراســة وتأمل عميقني،  أن تكون موضوع 
يــعــنــي  بــــنــــودهــــا  بـــقـــيـــة  تـــطـــبـــيـــق  مـــــا دام 
نــيــل حريتنا،  فــي  نــهــايــة وطــنــنــا، وفشلنا 

ــاء مــايــني  ــقــ ــنــــا، وبــ ــقــــضــــاء عـــلـــى ثــــورتــ والــ
السوريات والسوريني مشّردين في املنافي 
األكبر  واملغتربات، وفــوز األســد باملساحة 
ــــذي ســتــمــّكــنــه  مـــن ســــوريــــة، وبــســاحــلــهــا الـ
ســيــطــرتــه عــلــيــه مــن خــنــق بــقــيــة مناطقها، 
وإركــــــاع ســكــانــهــا بــالــتــجــويــع والــحــصــار، 
وتنظيماتها  املعارضة  هيئات  أن  ويعني 
ــتـــي يــمــكــن أن  أضــــاعــــت تـــمـــامـــا الـــطـــريـــق الـ
تمّكنها من بلوغ أهــداف الشعب والثورة، 
وأنــهــا تــتــابــع وهــمــًا لــم يــعــد لــه أي مرتكز 
ــع الــــدولــــي والـــوطـــنـــي،  ــواقــ أو مـــكـــان فـــي الــ
يــســمــونــه »الـــحـــل الــســيــاســي وفــــق وثــيــقــة 
جنيف والقرارات الدولية«. ويعني، أخيرًا، 
أن »صديقنا األميركي املخلص« نجح في 
السنوات  طــوال  علينا وخــداعــنــا،  الضحك 
أثنائها في  التي كنا في  الخمس املاضية 
الــغــبــاء وســوء  غفلٍة أوقعتنا فــي حــال مــن 
تقدم  هــاويــٍة  إلــى  والفهم، ساقتنا  التقدير 
لــنــا الــخــطــة بــعــض تــفــاصــيــلــهــا، لـــن نــخــرج 
مــنــهــا بــمــا ننتهجه الـــيـــوم مـــن ســيــاســات، 
ونقيمه من عاقات، ستأخذنا إلى ما بعد 

سورية، وليس إلى ما بعد النظام. 
لنا  يدّبر  ما  نفعل ملواجهة  أن  مــاذا علينا 
منذ سنوات على يد دولٍة اعتقد معظمنا، 
معظم الوقت، أنها صديقة لنا، لن تسمح 
علينا  بالحرية؟.  املطالبة  ثورتنا  بهزيمة 
اإلجابة على هذا السؤال في أقرب اآلجال، 

كي ال نخون شعبنا وأنفسنا.
)كاتب سوري(

كرديًا  مركزيًا  موقعًا  التقليدية  الحزبية 
وتحشر  أخــيــرًا،  كلمتها  لتقول  وســوريــًا، 
 عــلــی سخٍط 

ً
الــنــظــام فــي الـــزاويـــة، مــرتــكــزة

، تتسع دائرته كل أسبوع.  شعبيٍّ
برز اسم مشعل تمو القيادي األكثر شغبًا 
وقربًا من هتافات الشارع املدوية بإسقاط 
ــتـــمـــو، فــكــان  ــنـــظـــام الــــــذي لــــم يــحــتــمــل الـ الـ
 تــؤكــد، مـــرة أخـــری، 

ً
 قــويــة

ً
اغــتــيــالــه رســالــة

حــرص الــنــظــام علی بــقــاء صــمــامــات أمــان 
إدارة  وأن  بــمــواقــعــهــا،  ــكـــردي  الـ الــصــخــب 
 
ً
األزمات الحقيقية يخوضها هو مباشرة

مع الشارع. لكن، هذه املرة بتقديم بعض 
الــــتــــنــــازالت، مــــن قــبــيــل إعـــــــادة الــجــنــســيــة 
وتــرك  منها،  املــجــّرديــن  الــكــرد  للمواطنني 
تــظــاهــرات املــــدن الــكــرديــة تــمــر بــســام من 
ــــاق الـــنـــار عــلــيــهــا، كــمــا فـــي مــدن  دون إطـ
الــــداخــــل الــــســــوري، كـــانـــت هــــذه املــنــاســبــة 
ــة لـــلـــحـــوار املـــبـــاشـــر بــــني الـــنـــظـــام  ــيـ ــانـ ــثـ الـ
والــشــارع بلغٍة مختلفٍة جــدًا عــن لغة عام 

.2004
أحرجت الثورة السورية بشدة، وفي تلك 
األسد  تماثيل  التقليدية.  الكتلة  املرحلة، 
ــنــــاس لــاجــتــمــاع  ـــحـــطـــم، فـــمـــا حـــاجـــة الــ

ُ
ت

يــصــّدع رؤوســهــم بحكايا  بقيادي حزبي 
اآلن،  شيئًا  يفعل  أن  عليه  الــهــرم.  نضاله 
فقد اختفی تمامًا ظل البعبع الذي أحسن 
اســتــخــدامــه ليتجنب  الــحــزبــي  املــجــمــوع 
التورط بمشروع سياسي حقيقي، يحمل 
تطلعات الــنــاس إلــى مستوًی آخــر خــارج 

ندوات سرية في أقبية البيوت. 
ــدًا،  ــي تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة املـــحـــرجـــة جــ حـــتـــی فــ
ــاب مــــن الـــحـــيـــاة  ــيــــار االنــــســــحــ لــــم يـــكـــن خــ
لــكــهــول  طــــــرٍح  أي  فــــي  واردًا  الــســيــاســيــة 
 لــم يجدوا 

ً
السياسة الــكــرديــة، وهــم أصـــا

في أنفسهم األهلية الكافية لقيادة شباب 
 أن يــقــودوه. 

ً
الــثــورة إلــی حيث يجب فعا

هــنــا، بــالــضــبــط تــبــلــورت الــحــاجــة لبعبع 
جــديــد، وإطـــار آخــر، لتأجيل استحقاقات 
القضية الكردية أمام املنفرج الكبير الذي 

دفعتها ثورة الباد إليه.
واثــقــًا مــن أن الــكــرد لــن يتجهوا يومًا إلى 
الرئاسي، وربما  دمشق إلسقاط قصرها 
منهيًا عاقة ود خشن، عمرها ستة عقود 

ــــدة، تــتــضــّمــن تــوحــيــد  واقـــتـــصـــاديـــة مــــوحَّ
يجعل  مــا  والدفاعية،  األمنية  السياسات 
 رئــيــســيــًا 

ً
ــا ــاعــ ــاد األوروبــــــــــي فــ ــ ــــحـ ــن االتـ مــ

الــدولــي، وقطبًا أساسيًا في  املــســرح  على 
بــْيــد أن هذه  الــدولــيــة،  تــفــاعــات السياسة 
ت نجاحًا جزئيًا على املستوى 

ّ
الفكرة حقق

االقـــتـــصـــادي، لــكــنــهــا ُمــنــيــت بــفــشــٍل ذريـــع 
على  ذلــك  وكــان  السياسي،  املستوى  على 
عــّدة مــراحــل. على املستوى السياسي في 
العام 2004، قفز عدد الدول األعضاء داخل 
ــة،  االتـــحـــاد األوروبــــــي مـــن 15 إلـــى 25 دولـ
قدر  تحقيق  وبغية  شــرقــًا،  توسعته  بعد 
أكبر من التوافق واالندماج داخل االتحاد 
االتــفــاق على مشروع  التوسعة، جــاء  بعد 
وطرحها  األوروبــــي«،  الدستور  »معاهدة 
الدول األعضاء، وجاءت  لاستفتاء داخل 
الــصــدمــة بــالــرفــض الــفــرنــســي لــلــمــعــاهــدة 
البديل،  جــاء  وبعدها   ،2005 استفتاء  فــي 
رة في قّمة لشبونة نهاية 

ّ
بعد والدة متعث

غلبة  النجاح بسبب  لــه  ُيكتب  ولــم   ،2007
الوحدوية  الـــروح  على  الوطنية  الــنــزعــات 

ت شاحبة خافتة.
ّ
األوروبية التي ظل

وعــلــى املــســتــوى االقـــتـــصـــادي الــــذي شهد 
األوروبــيــة،  الــوحــدة  لفكرة  جزئيًا  نجاحًا 
جاءت األزمــة املالية التي ضربت اليونان 
عام 2010، وامتّدت منها إلى دول الجنوب 
األوروبــــــــي، لــتــوّجــه ضـــربـــة قـــويـــة جــديــدة 
لــاتــحــاد األوروبــــــي فــي املــكــمــن الرئيسي 
لقوته االقتصادية )اليورو(، ولتكشف عن 
ماستريخت،  معاهدة  فــى  بنيوية  عــيــوب 
إذ أهمل نّصها توحيد السياسات املالية 
بينها،  فيما  والتنسيق  األعــضــاء  لــلــدول 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــزامــهــا عــمــلــة مـــوّحـــدة، 
الحقيقية  السيطرة  املــعــاهــدة  جعلت  فقد 
فى يد البنك املركزي األوروبـــي فى مجال 
الــســيــاســة الـــنـــقـــديـــة، مـــن دون وجـــــود أى 
ســيــطــرٍة حــقــيــقــيــٍة عــلــى الــســيــاســة املــالــيــة، 
ــاٍت أوروبــــيــــة  ــومــ ــكــ األمـــــــر الـــــــذي أغـــــــرى حــ
ــام، بــغــيــة الــــدخــــول في  ــ ــاألرقـ ــ بــالــتــاعــب بـ

عضوية اليورو.
كـــانـــت املـــحـــّصـــلـــة أن االتــــحــــاد األوروبـــــــي 
ــبـــب فــــقــــدان  ــًا«، بـــسـ ــيــ ــاســ ــيــ  »قـــــزمـــــًا ســ

ّ
ــل ــ ــ ظـ

مــؤســســاتــه الــداخــلــيــة الــفــاعــلــيــة، وغــيــاب 
ــدة  ــنــ ــامــــعــــة، وأجــ ــيـــة جــ ــيـــجـ ــتـــراتـ رؤيـــــــة اسـ
ــه، تــــجــــاه مــــصــــادر  ــ ــ ــة مــــــوّحــــــدة لـ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
ــة فــي  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــكـــــات الـ ــ ــــشـ ــد، واملـ ــديــ ــهــ ــتــ الــ
العالم،  حــول  وامللتهبة  الساخنة  املناطق 
حت قوته االقتصادية، بعد األزمات 

ّ
ثّم ترن

املالية لــدول جنوب أوروبـــا. وأخــيــرًا، جاء 
ــا، ليكشف عن  ــق الــاجــئــني إلــى أوروبــ

ّ
تــدف

حالة من غياب التنسيق الــذي وصــل إلى 
ــا، وعجزها  أوروبـ التضارب بني دول  حد 
للتعامل  تنسيق مشتركة  آلية  إيجاد  عن 

مع األزمة.
ــة الـــضـــعـــف األوروبـــــــــــي فــي  ــالــ ــّب حــ ــ ــــصـ وتـ
فلم  مباشرة،  األميركية بصورة  املصلحة 
تــنــظــر الــــواليــــات املــتــحــدة بــعــني االرتـــيـــاح 
الــوحــدة األوروبــيــة وروحها  مطلقًا لفكرة 
»الــديــغــولــيــة«، واحــتــمــالــيــة بـــزوغ االتــحــاد 
األوروبــــي قطبًا يــنــازعــهــا، فــي جمعه بني 
الــقــوتــني السياسية واالقــتــصــاديــة، مــا قد 
لنفسه خطًا سياسيًا   

ّ
أن يخط ُيمّكنه من 

، يحافظ به على مصالحه التي قد 
ً
مستقا

تتصادم مع املصالح األميركية.
عـــــام 2003، وحـــيـــال  ــــراق  ــعـ ــ الـ غـــــزو  قــبــيــل 
املعارضة الفرنسية - األملانية الشديدة له، 
قال وزير الدفاع األميركي األسبق، دونالد 
رامسفيلد، نبوءته »نهاية أوروبا القديمة 
وانطاق أوروبا الجديدة«، قاصدًا بالشق 
األول فــرنــســا وأملــانــيــا وبــالــثــانــي بــولــنــدا 
ــل بــولــنــدا 

ّ
ــا الــشــرقــيــة، حــيــث تــحــت ــ ــ وأوروبـ

أهــمــيــة كـــبـــرى فـــى الــســيــاســة األمــيــركــيــة، 

وأدارها، وحضرها، قادة االستخبارات في 
(. وعلى 

ً
أكثر مــن مكان )شــرم الشيخ مــثــا

الــرغــم مــن ذلـــك، ال يـــرى بعضهم ســـوى أن 
الـــحـــركـــة »قـــبـــلـــت أن تـــنـــضـــوي تـــحـــت دور 
الكاتب سامة  تعبير  حــد  الــجــيــش«، على 
كيلة في »العربي الجديد« )6 /7 /2016(، 

مزايدًا على الطرفني! 
أدوار محّددة ألطــراف  الوقائع عن  تكشف 
طت ومولت، وتبنت 

ّ
إقليمية، ودولية، خط

ألفها إلى يائها، ثم  »أجندة االنقاب« من 
يتحّدث بعضهم عن »ثورة شعبية« يراها 
ــة، ضـــد كـــل مــكــتــســبــات »25  كــانــت ضـــروريـ

يناير«. 
يقول املشاركون بعفوية في »30 يونيو«، 
وكــذلــك فــي رافــعــي شــعــاراتــهــا، بــل وبــنــود 
استمارة »تمرّد« نفسها، إن السقف األعلى 
الرئيس محمد مرسي  كــان حث  للمطالب 
على إجراء انتخابات رئاسية مبّكرة، لكن 
الكاتب سامة كيلة يصّر على أن »النخب 
املــديــنــيــة خــشــيــت مـــن ســيــاســة )الــتــمــكــني( 
التي تهدف إلى الوصول إلى فرض )الدولة 
الـــديـــنـــيـــة(، وهــــو مـــا ظــهــر فـــي الــســيــاســات 
ــوان« بــعــد أن وصــلــوا  ــ ــ الــتــي اتــبــعــهــا »اإلخـ
الثورة«.  إلى السلطة. ولهذا، انخرطت في 
وهــذا كــام يتماهى مع كــام السيسي عن 
خشيته من »ضياع هوية مصر«. ويقيني 
املتبدية  ثقافته«،  و»ال  تعليمه  بحكم  أنــه 
في كل تصرفاته وتّرهاته، ال يعرف شيئًا 
عن مفهوم الهوية من األســاس. لــذا، أسأل 
بــعــض املـــروجـــني لـــهـــذه الـــفـــريـــة: مـــا رأيــكــم 
العروبية تبّدت وقتها  أن هوية مصر  في 
فــي موقف حـــازم، يمتلك حــّدًا مناسبًا من 
الـــقـــوة تـــجـــاه الــــعــــدوان الــصــهــيــونــي على 
العربية، وفي موقف ينحاز  غزة فلسطني 
ــــوري الـــثـــائـــر ضــد  ــسـ ــ بــالــكــلــيــة لــلــشــعــب الـ
إجرام الديكتاتور الذي يحكمه، وإن انتقد 
كثيرون طريقة اإلعان عن ذلك؟ كيف يقيم 
هــــؤالء »هـــويـــة الــســيــســي«، الــــذي يـــرى في 
القاتل نتنياهو قائدًا ملهمًا؟ هل يعجبهم 

هذا التمكني الصهيوني الجميل؟ 
يــعــرف املـــصـــريـــون، يـــا أســـتـــاذ كــيــلــة، ثـــورة 
اســمــهــا 25 يــنــايــر فــقــط؛ وإن شــئــت فــاقــرأ 
سفرًا حديثًا، للمفكر عزمي بشارة، عنوان 
جــزئــه األول »ثــــورة مــصــر.. مــن جمهورية 
 
ّ
ــنـــايـــر«، طـــاملـــا أنــــه عــز يــولــيــو إلــــى ثـــــورة يـ
عليك أن تقرأ واقع مصر وحالها منذ »30 
ــــورة جـــديـــدة،  ــــى أن تـــحـــدث ثـ يـــونـــيـــو«، وإلـ

يرونها بعيدة، وأراها قريبة.

وهــل ستكون  ببعضها،  السوري  املجتمع 
ال  أم  مــوســعــة،  ذاتـــيـــة  إدارة  أم  فـــيـــدرالـــيـــة، 

مركزية سياسية ... إلخ. 
ال تسّمي »الخطة« فترة زمنية لتطبيق ما 
تقترحه، بل تترك األمر القائم الحالي، الذي 
وتبقيه  حــل،  أي  أســـاس  باعتباره  تكّرسه 
مــفــتــوحــًا عـــلـــى مـــــدى زمـــنـــي غـــيـــر مـــحـــدد، 
تناقض  تقسيميٍة،  بــاحــتــمــاالٍت  وتشحنه 
جــذريــًا مــا قبلته واشــنــطــن ومــوســكــو في 
الــذي  الــقــرار 2254  وثيقة جنيف ومــقــدمــة 
صـــدر قــبــل أشــهــر، وحــمــل تــعــهــدًا صريحًا 
منهما بضمان وحدة الدولة والشعب في 

سورية. 
لــيــس هـــذا كــل مــا يــثــيــر الــقــلــق فــي الــخــطــة، 
والغضب حقًا  القلق  يثير  ما  املقلقة جــدًا، 
يـــرد فــي فــقــرة تــؤكــد أن »الــخــطــة« لــم تجر 
أو شــــأن على  أهــمــيــة  ذات  تـــعـــديـــات  أيــــة 
الـــثـــوابـــت الـــتـــي اعــتــمــدهــا الــبــيــت األبــيــض 
ســيــاســة حــيــال الــحــدث الـــســـوري مــنــذ عــام 
الـــســـنـــوات  ــوال  ــ ــ طـ بـــهـــا  وتـــمـــّســـكـــت   ،2011
ــتــــراف املــذهــل  الــخــمــس املـــاضـــيـــة. هــــذا االعــ
ينقل الخطة من حيز السيناريوهات التي 
األبــحــاث والــدبــلــومــاســيــة  مــراكــز  ترسمها 
ملـــواجـــهـــة احـــتـــمـــاالت تـــطـــور أو حـــــدٍث مــا، 
ــوابـــت«، عمرها  »ثـ ـــ ويــجــعــل مــنــهــا كــشــفــا لـ
نيف وخمسة أعوام، كانت جوهر سياسة 
واشــنــطــن تــجــاه ثـــورة ســوريــة الــتــي أطلق 
الرئيس األميركي، باراك أوباما، في حينه 
 ، عشرات التصريحات املؤيدة لها، لكنه أقرَّ

مــع الــكــتــلــة الــكــرديــة الــتــقــلــيــديــة. وبــاتــفــاق 
غير رسمي، أخلی النظام املنطقة الكردية 
املنتمي  الديمقراطي، غير  لحزب االتحاد 
معها،  بعاقته  واإلشــكــالــي  الكتلة،  لتلك 
املنتظرة  القمع  أدوات  فّعل جزئيًا  والــذي 
مــــن الـــتـــواقـــني لــعــهــد ثــبــاتــهــم الــســيــاســي 
ــانــــب انـــخـــراطـــهـــم فــي  ــل. وإلـــــــی جــ ــويــ ــطــ الــ
ــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة  ــعــــارضــ صــــفــــوف املــ
ــيـــل الــــحــــديــــث عــــن أي  ــفـــضـــل تـــأجـ ـ

ُ
ــتــــي ت الــ

استحقاق كــردي فــي ســوريــة إلــى مــا بعد 
لبرملان  جلسة  أول  وعقد  النظام،  سقوط 
ولو  التقليدية،  الكتلة  استعادت  الــثــورة. 
مــارس/  قبل  ما  سكينتها  مواقع  جزئيًا، 
سياسيًا  مكلف  وغــيــر  فسهل   ،2011 آذار 
واإلطــار  القمعية،  للسلطة  بــديــٍل  بــوجــود 
املؤجل لضرورة التحرك الفوري أن تنتقل 
من مقولة: أي مواجهة مباشرة مع النظام 
ســتــكــلــف الــــكــــرد دمـــــــاًء كـــثـــيـــرة، وفــــاتــــورة 
، ال تــســمــح ظــــــروف خــصــوصــيــة 

ً
بـــاهـــظـــة

ــة فـــي ســـوريـــة بــدفــعــهــا.  ــرديـ ــكـ املـــنـــاطـــق الـ
ملـــقـــولـــة أكــــثــــر »حــــــداثــــــة«: حـــــزب االتــــحــــاد 
الديمقراطي هو عصا النظام علی الكرد، 
ــن نــقــود الــشــعــب إلـــى الـــصـــدام املــبــاشــر  ولـ
معه، كما أننا جزء من املعارضة السورية، 
وإسقاط األســد أولويتنا األولــی. وهو لم 
يكن أولــويــتــهــم، وال أولــويــة الــكــرد فــي أي 
يوم، بما يشهد به تاريخ الحركة الكردية، 

بشقيها التقليدي واليساري املسلح.
)كاتب سوري(

األوروبـــيـــة، نظرًا  القلعة  اخــتــراق  بــغــرض 
لــثــقــلــهــا الــســكــانــي الــكــبــيــر. ويـــــرى هــنــري 
كسينجر أن أوروبا الشرقية كانت ساحة 
صـــراع تــاريــخــي بــني روســيــا وأملــانــيــا، لذا 
فإن ضّم دولها إلى حلف شمال األطلسي 
يضمن استيعاب أملانيا وتطويق روسيا 
لت الدول املنضّمة حديثًا 

ّ
فى آٍن. ولهذا، مث

إلـــى االتـــحـــاد األوروبــــــي »كــتــلــة أطــلــســيــة« 
مناوئة لتوجّهات »الكتلة األوروبية« التى 
تــقــودهــا فــرنــســا وأملــانــيــا داخــــل االتـــحـــاد، 
ــاك شــيــراك  ــــود جــ ــان فـــتـــرة وجـ ــ ــ الســّيــمــا إّب
وجـــيـــرهـــارد شــــــرودر فـــي الــســلــطــة، حيث 
أوروبـــا  مــشــروع  األطلسية  الكتلة  تــرفــض 
األطلسي.  شمال  حلف  لصالح  الدفاعية، 
ــــض مـــعـــاهـــدة الـــدســـتـــور  ـــل رفـ

ّ
ولــــذلــــك، مـــث

تــراجــعــًا للكتلة األوروبـــيـــة في  األوروبـــــي 
االتــحــاد  داخـــل  األطلسية  الكتلة  مــواجــهــة 

األوروبي.
وأخــيــرًا يــأتــي االنــســحــاب الــبــريــطــانــي من 
االتــحــاد األوروبـــي ضربة جديدة ملشروع 
الوحدة األوروبــيــة، بْيد أنــه قد يكون هنا 
ساحًا ذا حّدْين، فمن جهة قد يكون بداية 
الــنــهــايــة الــحــقــيــقــيــة لـــاتـــحـــاد األوروبـــــــي، 
انتشار عــدوى  بانفجاره مــن داخــلــه حــال 
إلــــى دول أخــــــرى. ومــــن جهة  ــاب  االنـــســـحـ
أخــــرى، قــد يــكــون لــحــظــة انــطــاق مــشــروع 
ــيـــح مـــــســـــار مــــشــــروع  ــتـــصـــحـ إصــــــاحــــــي لـ
ــر، عــبــر إعــــادة 

ّ
ــتــعــث

ُ
ــة امل ــيــ الـــوحـــدة األوروبــ

ــٍس جــديــدة  صــيــاغــتــه، وتــأســيــســه عــلــى أسـ
املــاضــيــة. ويقع  الــفــتــرة  تــســتــوعــب دروس 
الــعــبء األكــبــر مــن هــذه املــهــّمــة، على عاتق 
جناحي قاطرة الوحدة األوروبــيــة، أملانيا 
ــا، ومـــــدى اســتــطــاعــتــهــمــا تغليب  ــرنـــسـ وفـ
ــلــة فــي حقائق 

ّ
املــصــالــح املــشــتــركــة، املــتــمــث

الــجــغــرافــيــا، عــلــى هــواجــس الــتــاريــخ التي 
ــلــقــي بــظــالــهــا، مـــن حــــنٍي إلــــى آخــــر، على 

ُ
ت

الـــعـــاقـــة بــيــنــهــمــا. ولــلــمــســتــشــار األملـــانـــي 
 1991 فــي  مقولة  كـــول،  األســبــق، هيلموت 
تستحق التأّمل، »يعلمنا التاريخ الحديث 
أن فــكــرة إيــجــاد اتــحــاد اقــتــصــادي ونقدي 
على املــدى البعيد، من دون وجــود اتحاد 

سياسي مغالطة كبيرة«. 
 الـــــــــــدرس األكــــــبــــــر لــــنــــا فــــــي مــشــهــد 

ّ
يـــــظـــــل

االستفتاء البريطاني أهمية االحتكام إلى 
الفاصلة،  الــخــيــارات  لحسم  الشعب  إرادة 
عليها  ــنــــزول  والــ الــشــعــب  إرادة  ــتــــرام  واحــ
مهما كانت، فإدارة الدول تختلف كليًا عن 
إدارة اإلقطاعيات واململوكيات. في األولى 
الثانية تكون  العليا للشعب، وفي  الكلمة 
تّدعي  والــثــروة،  للسلطة  محتكرة  ب 

َ
خ

ُ
لن

املــلــكــيــة الــحــصــريــة لــــ »األســــــرار املــقــّدســة« 
للدولة، كما تّدعي العمل ملصلحة الشعب 

الذي ال تحترم إرادته )!(.
)كاتب مصري(

وثيقة حول سورية

ليت النظام القوي يعود

قبل االنسحاب البريطاني وبعده

مصر... ثورة واحدة

»صديقنا األميركي 
المخلص« نجح 

في خداعنا طوال 
السنوات الخمس 

الماضية

خالل ستة عقود، 
كان االنشطار األفقي 

المنجز الوحيد الذي 
ُطمر األكراد به

قد يكون االنسحاب 
البريطاني لحظة 
انطالق مشروع 

لتصحيح مسار 
مشروع الوحدة 

األوروبية

آراء

حسام كنفاني

لم يرف لتوني بلير جفن وهو يتحدث في املؤتمر الصحافي في أعقاب الكشف 
عن تقرير »تشيلكوت«، والذي أعاد فتح ملف غزو العراق في عام 2003، واألدلة 
إلى  للوقوف  بــاده  لجر  السابق  البريطاني  الـــوزراء  رئيس  التي ساقها  املزيفة 

جانب الواليات املتحدة في تلك العملية. 
بلير وقــف متحدثًا ألكــثــر مــن ساعتني عــن صــوابــيــة خــيــاره رغــم اعــتــذاره عن 
قــام به شــيء منفصل  فــإن تداعيات ما  الرجل  إلــى  بالنسبة  الكاذبة.  املعلومات 
تمامًا عن املعطيات التي قدمها للقيام بالعمل. ال يرى بلير أي آثار سلبية تلت 
ــعــراق. وكــل الـــدم املــســفــوك فــي شـــوارع ومـــدن بــاد الــرافــديــن لــم تدفع  احــتــال ال
 عن موقفه أو إبداء بعض الندم، ال بل 

ً
املسؤول البريطاني إلى التراجع ولو قليا

على العكس من ذلك. هو اعتبر أن ما حدث في العراق كان مؤسسًا لخراب آخر، 
مشيرًا إلى ليبيا ونزع ساح معمر القذافي. ومضى أبعد من ذلك في توجهاته 

الحربية، بأن اعتبر أن عدم قصف سورية في 2013 كان خاطئًا.
قد ال نكون بحاجة إلى تقرير »تشيلكوت« للكشف عن كذب بلير واألدلــة التي 
قدمها لانضمام إلى صديقه جورج بوش االبن في غزو العراق، وخصوصًا أن 
الكثير من التقارير السابقة تحدثت عن كل التلفيقات التي سيقت لتبرير األمر، 

ومنها التقارير االستخبارية األميركية نفسها. 
يعيش  بلير  يــزال  ال  الــذي  التدميري  النهج  عــن  لنا  التقرير ال شــك كشف  لكن 
فيه، وهــو الــذي يحاضر عامليًا في قضايا السام. ســام بلير الــذي يأتي على 
يرى  ال  التي  الـــدول  مــن شعوب  وغيرهم  والــســوريــني  والليبيني  العراقيني  دمــاء 
املسؤول البريطاني السابق أي مضض في تدميرها لتحقيق الديمقراطية. وهي 
 
ً
باال بلير  العراق. ال يعطي  بأنه استطاع تحقيقها في  التي يتغنى  الديمقراطية 

القتل  الــذي أطلق أساسًا موجة  الرافدين، وهــو  بــاد  الكبير في  لحال االنقسام 
والتدمير في العرق، وال يلتفت إلى فدراليات الطوائف التي باتت مؤسسة هناك، 
بل ربما هذه هي الديمقراطية التي أرادهــا منذ البدء. أيضًا ال يرى مشكلة في 
موت الكثير من العراقيني، وحتى البريطانيني، في سبيل تحقيق هذه األهداف 

التي يتفاخر بها.
تقرير »تشيلكوت« لم يفضح فقط الكذب املفضوح أساسًا، بل أضاء على عقلية 
حكمت العالم خال عقد من الزمن، وال تزال تداعياتها قائمة إلى اليوم. فما قاله 
بلير في دفاعه عن خياراته، لن يتوانى جورج بوش االبن عن قوله في حال فتح 
الحجج  أنــه سيعيد  املؤكد  من  ببريطانيا.  اليوم  هو حاصل  كما  التلفيق  ملف 
نفسها وبالوقاحة نفسها، لكن ربما يضيف إليها معايير اقتصادية استطاعت 

الواليات املتحدة تأمينها خال الغزو وبعده.
الــكــذب، وهــو مــا يــجــري نقاشه اآلن في  لــم تعد املــســألــة مــجــرد املحاسبة على 
بريطانيا، فاألمر بات أبعد من ذلك. فإذا كان ال بد من محاسبة، وهي مستبعدة 
حــدود  عند  تقف   

ّ
أال يجب  فإنها  التعقيدات،  مــن  الكثير  بسبب  كبير  حــد  إلــى 

واالستهتار  بلير الحقًا،  قاله  ما  على  الوقوف  في  تتعداه  بل  والــخــداع،  التلفيق 
بكل ما يقول الغرب إنه يرفعه من قيم، وخصوصًا الحق في الحياة. وإذا كان 
فمن  الغزو،  أخطاء  على  املحاسبة  في  النهاية  إلى  املضي  يريدون  البريطانيون 
املفترض أن يوصم بلير كمجرم حرب بناء على ما قاله في مؤتمره الصحافي، 

وأعذاره التي من املؤكد أنها أقبح من ذنب الكذب نفسه.
غير أن آمال املحاسبة شيء، وواقع الحال شيء آخر، فإضافة إلى كون الرجل لن 
يلقى أي عقاب يذكر، فإنه سيواصل لعب أدوار في السياسة العاملية والبريطانية، 
الواضح على أي خلفية  أو املحاضرات. أدوار بات من  ســواء عبر االستشارات 

ستقوم، فاملنهج التدميري للرجل بات مكشوفًا، وفي مؤتمر صحافي رسمي.

محمد أبو الغيط

بــدأ ذلــك الاجئ الــســوري في دولــة أوروبــيــة يطلق اللعنات على جميع األطـــراف في 
باده، على بشار املجرم، وعلى املعارضة املسلحة التي تقصف املدنيني مثل بشار، 
واملعارضة السياسية التي تنعم في الفنادق في الخارج، وشباب الثورة األحمق الذي 
م البلد لإلرهاب، ثم لعن الدول العربية جميعًا، والدول الغربية جمعاء، من شارك 

ّ
سل

وإيــران  املعارضة، وروسيا  التي سلحت  الخليج  ودول  وتركيا  أميركا  ومن سكت، 
التي سلحت بشار، وباقي الدول التي صمتت أمام ما يحدث، والضحية الوحيدة هي 

الشعب السوري املسكني.
ابًا، لكنه، في الواقع، ال يقدم سوى أحد أوجه 

ّ
للوهلة األولى، قد يبدو حديثه املنمق جذ

ما أسميه »التطهرية السياسية«، والتي تتمثل في ذلك الهرب من السياسة التي يرّدد 
أنها نجاسة، إلى ادعـــاءاٍت مثاليٍة تساوي بني كل األطــراف. الجميع مدنسون، لذلك 
إلى  ابتعد عن املشهد، واكتفى بانتقاده بحكمة، مع اإلحالة  الوحيد هو من  الطاهر 
كيان غامض اسمه »الشعب«، يتم التعامل معه كأنه قيمة نظرية مجردة، كأنه يتحّدث 
عن األمانه أو الصدق، ال عن كياٍن بشري يشمل داخله كل األطياف التي صّب عليها 

اللعنات قبل لحظات!
 
ً
الظاهرة نفسها متكّررة باألسئلة السياسية الكبرى في مختلف الدول العربية، مثا

نشهد اآلن في مصر املوسم السنوي للشجارات التطهرية حول تحليل أحداث 30 
يونيو.

لكن، للتطهرية السياسية وجه آخر، يأتي من جهٍة عكسيٍة، مثل تلك السورية التي 
 بــإصــرار بــأن كــل مــا حــدث هــو ثــورة الشباب 

ً
التقيتها فــي لبنان، وكــانــت متمّسكة

الطاهر ضد بشار املجرم، وال شــيء غير ذلــك إطاقًا، »داعــش« نفسه ال وجــود له 
، بل تمثيلية من بشار أو املوساد، وأيضًا بدوره يتحدث عن كياٍن غامض اسمه 

ً
أصا

»الثوار«، وهو بالنسبة له كيان متجانس ثابت، ال توجد فيه اختافات مطلقًا، كما أنه 
كيان مائكي، لم يرتكب من ينتمي له أي جرائم أو أخطاء مطلقًا، ولديه قدرة على 

التعامل مع أي خطأ بالتبرير، أو نفي وجوده، أو نفي انتماء فاعله للكيان املائكي. 
عند  الــســوريــة،  فالثورة  ودرامــيــة،  مشهدية  أنها  السياسية  للتطهرية  الثالث  الــوجــه 
الحالي فقط، كأنه بدأ من  البائس  صديقنا األول، يتم تقييمها على أساس الوضع 
العدم، ولم يحدث قبله أي شيء، بينما عند صديقتنا الثانية توقفت رؤيتها لألمور 
الــزمــن تجمد، ولــم يــحــدث بعدها أي شـــيء. وبــاملــثــل، نشهد  عند 2011 فــقــط، كــأن 
ز الخاف حول يوم 30 يونيو بحد ذاتــه، كأنه لحظة سحرية 

ّ
في مصر حاليًا ترك

منفصلة عن تدريج األحداث وتفاعاتها قبله وبعده.
ب، فداعش صنيعة 

ّ
وجه رابع للتطهرية هو تلك الحلول املبسطة للغاية ألي سؤال مرك

اللحظة  الجيش تآمر منذ  املــوســاد، والــثــورة املصرية كــان محسومًا أن تفشل، ألن 
األولى. 

ما يحدث نتاج عقود طويلة من معاداة السياسة، سواء من األنظمة العسكرية التي 
 

ٌ
أو هو عميل لــألذى،  ُيــعــّرض من يقترب منه   

ٌ
السياسي شخٌص مخيف أن  زرعــت 

التي دخلت  الــتــيــارات اإلسامية  مــن بعض  وأيــضــًا  أو مثقف متكبر معقد،  مــمــول، 
واسعة  فئات  نتجت  وهكذا  والرقائق،  التاريخ  وكتب  الــدراويــش  بعقليات  السياسة 

تعاني فهمًا مشّوهًا للممارسة السياسية.
كان معتادًا للغاية أن تسمع من شباب الثورة في مصر عبارة »أنا ال أنتمي ألي حزب 

أو تيار سياسي«، كأنها تهمة مشينة.
الجديد  العربي  الجيل  يــدرك  الوقت ألن  الطويل، آن  بعد خمس سنوات من املخاض 
وأن  املائكية،  أو  النجاسة  أوهــام  بنوعي  يغرق  ال  مــســؤول،  كفاعل سياسي  دوره 
حاكم بعقلية األبيض الناصع واألسود املطلق وال شيء بينهما، 

ُ
يدرك أن السياسة ال ت

وأنها تحتمل االختيار بني األســوأ واألقــل ســوءًا، واللعب على تناقضات الخصوم، 
وحسابات موازين القوى املحلية والعاملية. 

بة 
ّ
الكبرى عملية طويلة ومرك التحوالت  أن  أيضًا  يتعلم  أن  السياسي يجب  الفاعل 

ومعقدة، وتحوي التناقضات بمسارها، وتحتمل كل درجات النجاح والفشل أيضًا، 
ال شيء محسوما سوى األمل.

بيار عقيقي

عقل االحتال اإلسرائيلي مبني على قاعدتي الثأر والعودة الظافرة. هكذا أظهرت 
زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامني نتنياهو، إلى أربع دول أفريقية األسبوع 
تل شقيقه، يوناتان، ففي 

ُ
الحالي. جولة أرادهــا بيبي أن تبدأ من أوغندا، حيث ق

ت فرقة »سرييت متكال« اإلسرائيلية هجومًا غادرًا 
ّ
4 يوليو/ تموز 1976، شن

على مطار عنتيبي )37 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة كمباال(، بغية »تحرير 
رهائن الرحلة 139 التابعة للخطوط الجوية الفرنسية«، وكانت قد خطفت الطائرة 
مجموعة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، بقيادة وديع حداد، في 27 يونيو/ 
املهاجمني  يوناتان وحــده من  تل 

ُ
ق العملية،  بعيدًا عن تفاصيل  حزيران 1976. 

العلم أن رئيس  أيــدي وزيــر الصحة السابق، إفــرام سنيه، مع  اإلسرائيليني، بني 
الوزراء السابق، إيهود باراك، كان من املشاركني في العملية أيضًا.

: »هنا سقط 
ً
قــائــا ــرًا« شقيقه، 

ّ
االثــنــني »مــتــذك يــوم  وقــف نتنياهو، فــي عنتيبي 

يوني«. قبل أن ينطلق بخطاٍب »تشجيعي«، لتوثيق العاقات بني دولة االحتال 
وروانــدا،  وإثيوبيا،  أوغــنــدا،  األفريقية:  القارة  في  األساسية  املائية  املنابع  ودول 
شقيقه،  إلــى  بإشارته  الظافرة«،  »الــعــودة  مفهوم  ترسيخ  نتنياهو  أراد  وكينيا. 
قـــارٍة تقف معظم  فــي  أكــثــر«،  أمـــاٍن  فــي  »اإلسرائيليني أصبحوا  أن  للداللة على 
األحيان ضدهم، دفاعًا عن الحقوق الفلسطينية. وهنا رّسخ مفهوم »الثأر« وفقًا 
العام 2009، في  السياسي، منذ  ألدبيات االحتال. كما كــّرس »نجاح« مساره 

رئاسة الحكومة اإلسرائيلية.
السياسية في إسرائيل، فهو  القياسية  بات نتنياهو قريبًا من تحطيم األرقــام 
املحتلة.  فلسطني  في  املولود  الجيل  أي  الثاني«،  »الجيل  رئيس حكومة من  أول 
وهو رئيس الحكومة األول الذي عمل على تحسني الوضع االقتصادي في الكيان 
األول  الحكومة  رئيس  وهو  »األمــن«.  ألولوية  موازية   

ً
أولوية اإلسرائيلي، وجعله 

ص بناء املستوطنات، من دون ضجيج إعامي صاخب. كما أنه 
َ
الذي يمّرر ُرخ

رئيس الحكومة األول الذي يخوض حربًا ضد الفلسطينيني في الضفة أو غزة أو 
 لدى القواعد الناخبة.

ً
ضد لبنان، وال ُيحاكم، بل يخرج أكثر قوة

جعله  مــا  األمــيــركــيــة،  الطريقة  على  االنتخابية  الــدعــايــة  مفهوم  نتنياهو  أدخـــل 
متقّدمًا على أسافه، مستندًا إلى جيل الشباب الذي أّيده في أواسط التسعينيات، 
قبل أن ينتقل معه إلى قيادة كيان االحتال في الوقت الحالي. لم يسقط نتنياهو، 
بعد توقيع االتفاق النووي بني إيران والدول العظمى، على الرغم من أن االتفاق، 
ن من البقاء على قيد الحياة سياسيًا، بفعل 

ّ
 له، لكنه تمك

ً
ل نكسة

ّ
ظاهريًا، ُيشك

تحويله »الهزيمة« إلى »نصٍر« سياسي وعسكري واقتصادي. وفي الوقت الذي 
لم  الفساد،  الرملة، إلدانته في  أوملــرت سجينًا، في سجن  بات فيه سلفه إيهود 
ن معارضو نتنياهو من طرحه أرضًا، عقب فضيحة فساٍد تّورط بها مع 

ّ
يتمك

زوجته سارة، بشأن نقل أثاث رسمي من املقّر الحكومي إلى منزله الخاص.
ن من 

ّ
البدء، تمك ؟ ألسباٍب عدة. في 

ّ
ملاذا بقي نتنياهو صلبًا في الكيان املحتل

كاديما،  حــزب  على  بقضائه  تحديدًا  اليمينية،  الصفوف  فــي  خصومه  تحييد 
والثنائي أوملرت وتسيبي ليفني، ثم في تحييده أفيغدور ليبرمان، الساعي إلى 
وراثته، بتعيينه وزيرًا لألمن، وتمرير اتفاق التطبيع مع تركيا تحت عينيه. كذلك 
الــســابــق، موشيه يعلون. ويــبــدو أن نفتالي بينيت  إبــعــاد وزيــر األمــن  إلــى  عمد 
بدرجة أولى، ويائير ليبيد بدرجة ثانية، أبعد من أن يكونا »الرقم الصعب« في 
 حتى على مقارعة 

ٌ
حكومات نتنياهو. أما لجهة املعارضة، فا يبدو أنها قادرة

رئيس حكومة، يمسك جيش االحتال واالقتصاد بيٍد واحــدة. واألهــم في ذلك 
كله أن إسرائيل حاليًا، في أكثر أزمنتها استقرارًا، النشغال أعدائها. ماذا يعني 
هذا؟ يعني أن نتنياهو بات على خطى ديفيد بن غوريون، وأن الكيان اإلسرائيلي 
بات »مقتنعًا« أال بديل عنه، ففي عهود مناحيم بيغن وإسحاق شامير وشيمون 
بيريز، كانت »هالة« آرييل شــارون، حاضرة. اآلن، ال يوجد مثل هذا الرجل في 

مواجهة نتنياهو. 

أبعد من الكذب السياسة ليست نجاسة وال طهرًا

نتنياهو يعزف وحيدًا
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الــحــرب على  تــقــريــر تشيلكوت عــن  خــلــص 
بــريــطــانــيــا  أن  إلــــى  عــــام 2003  ــى  فـ ــــعــــراق  ال
اتخذت القرار الخاطئ بهذه الحرب من دون 
للبدائل  اســتــخــدام  قــانــونــيــة، وال  مــســوغــات 

السلمية.
ــرار الــحــرب  ــ ــاول تـــونـــي بــلــيــر، صـــاحـــب قـ ــ حـ
وأقــر  بالتقرير،  ــِبــل 

َ
ق أن  وبــعــد  ــعــراق،  ال على 

باملسؤولية من دون تبرير أو أعذار بحسب 
كالمه، التالعب باأللفاظ حني أقر باألخطاء، 

لكنه دافع عن اتخاذه قرار الحرب نفسه .
وفــــى مــعــرض كـــالمـــه، فـــي جــلــســة املــســاءلــة 
فى  البريطاني  الــــوزراء  لرئيس  األســبــوعــيــة 
مجلس العموم، قال جيريمى كوربن، زعيم 
الذين صوتوا  »على  املعارض:  العمال  حزب 
املسئولية«،  مــن  جـــزءا  يتحملوا  أن  لــلــحــرب 
في إشارة منه إلى وجوب تحمل البرملانيني 
الــحــرب  لــصــالــح  الــذيــن صــّوتــوا  البريطانيني 
التصويت  هــذا  عــن  املسؤولية  الــعــراق،  على 

الخاطئ.
ــرة يــلــقــيــهــا زعــيــم  ــابــ لــيــســت هـــــذه جــمــلــة عــ
حــزب املــعــارضــة أمـــام مجلس الــعــمــوم، إنما 
فــي سياق  أنها جملة  مــن  أعمق بكثير  هــي 
اعتذار، إن جيريمى كوربن املعارض للحرب 
ــــذي قـــاد بنفسه مــظــاهــرات  عــلــى الـــعـــراق، وال
ضــدهــا فــي 2003، وبــعــد أن اعــتــذر  باسم 
حزب العمال عن قرار الحرب، يدعو من دون 

مواربة إلى محاسبة البرملانيني الذين صوتوا 
للحرب، حتى لو كانوا ينتمون لحزبه.

ــــة،  ــحـ ــا واضـــ ــهـ ــنـ ــكـ ــة لـ ــبــ ــركــ ــة مــ ــيـ ــلـ ــمـ ــا عـ ــهـــ ـــ إن
القوانني  على  يصوتون  الذين  فالبرملانيون 
والـــقـــرارات هــم األرضــيــة الصلبة الــتــى يقف 
القاعدة  وهــم  الــقــرار من جهة،  ُمتخذ  عليها 
العريضة التي تفرز القيادات من جهة أخرى، 
ومثلما تتم محاسبة القائد على القرار، يجب 
محاسبة من أعطاه املبرر واملــســوغ  إلقــرار 

هذا القرار واستخدامه .
عــلــى كــل عــضــو بــرملــان أن يـــدرك أن صوته 
ليس مجرد رفع اليد باملوافقة على قرار ما 
البرملان أو على  وحـــوار سياسي فــى أروقـــة 
وسائل اإلعــالم والــتــزام حزبي فقط، بل هو 
دمر، هذا 

ُ
أرواح تزهق، وحياة تنتهي وبالد ت

برملاني  عضو  كــل  على  بالتأكيد  ينسحب 
التي تقر قـــرارات بالحرب خــارج  الـــدول  فــي 
القرارت  تلك  كانت  لو  خصوصا  أراضيها، 
ضد الرغبة الدولية، وخروجًا على املؤسسات 
الدولية، مثلما الحال في بريطانيا والواليات 

املتحدة خالل حرب العراق أو غيرها.
بتصويت  املؤمنة  الخاطئة  الساسة  قـــرارت 
هــؤالء  صناعة  كيفية  عــن  تخبرنا  برملاني، 
والــوالء  املــال  فيه  يتحكم  والـــذي  البرملانيني، 

قبل اإليديولوجيا واملبادئ بكثير .
عبد الكريم محمد )مصر(

هــل كــانــت العملية اإلرهــابــيــة فــي املــديــنــة املــنــورة 
مفاجئة وصـــادمـــة؟ خــصــوصــًا وأنــهــا جـــزء من 
ســلــســلــة جـــرائـــم ُمــمــنــهــجــة اتــســمــت بــالــبــشــاعــة 
والوحشية، من تصفية عناصر داعش أقرباءهم 
واستهداف املصلني في املساجد، غير أنَّ عملية 
املــســجــد الــنــبــوي، وقــتــل رجـــال األمــــن، تــقــود إلــى 
حقيقة جلّية ال مراء فيها، أنه ليس لدى التنظيم 
الــتــأويــل  لــلــمــحــرمــات، فعبثّية  الــتــكــفــيــري ســقــف 
شـــاذة حاضرة  ورؤيـــة  متطرفة  بكيفية  الــديــنــي 

على الدوام.
تــتــمــحــور اســتــراتــيــجــيــة الــتــنــظــيــم الـــظـــالمـــي في 
الشيعة  أولهما ضرب  على مسارين،  السعودية 
في حسينياتهم لتأجيج املشاعر الدينية، والدفع 
إلـــى شــيــوع الــكــراهــيــة املــذهــبــيــة املــغــذيــة للتطرف 
ــداث مــنــاخــات  ــ ــ ــه، إلحـ املــــضــــاد وتـــوســـيـــع قـــاعـــدتـ
يتركز  فيما  الــدولــة،  ومواجهة  والعنف  الفوضى 
املسار اآلخر في اغتيال رجال األمن وتصفيتهم 
فــردي وجماعي، لرسم صــورة مشوهة،  بشكل 
مفادها عجز الدولة عن حماية أجهزتها، وخلخلة 
الثقة لدى منتسبيها، بما يقود، في املجمل، إلى 
الوهن  املــواطــن، وترسيخ فكرة  لــدى  خيبة األمــل 
وعــدم قــدرة الحكومة على توفير األمــن وحماية 
املجتمع من الخطر الداهم لإلرهاب، حيث أن األمن 
أحد الركائز األساسية لوجود الدولة وشرعيتها. 
الفتنة املذهبية الفتاكة، وزعزعة شرعية السلطة 
اإلسالمية،  منطلقاتها  فــي  املستمر  بالتشكيك 

يــــؤدي، عــلــى املـــدى الــطــويــل، إلـــى الــهــدم وإشــغــال 
ــــداخــــل، حــيــث تنحسر  ــنــظــام الــســيــاســي فـــي ال ال
داخلي  سياسي  مشروع  أي  إنجاز  على  قدرته 
وخارجي، والحد من فعاليته وتأثيره السياسي 
في اإلقليم. ذلك على صعيد املنهج واألهداف، أما 
الوسائل واألدوات فكان امللفت فيها أن عناصر 
داخــل  تــم تجنيدهم  الــذيــن  املراهقني  مــن  التنفيذ 
اململكة، عبر وسائل التواصل االجتماعي، حيث 
نــجــح التنظيم إلـــى حـــّد مـــا، فــي تــكــويــن جمهور 
نفسي عبر خطاب ديني يعتمد التكرار والتأكيد، 
 الـــخـــواء الــفــكــري والــفــقــر الــثــقــافــي لــدى 

ً
مــســتــغــال

أولئك األفــراد، في ظل حالة الصراعات املحتدمة 
ــة األنــظــمــة املــتــوحــشــة الــتــي  ــويـ فـــي املــنــطــقــة، ودمـ
الرتــكــاب  بالسلطة،  التمسك  هستيريا  تــقــودهــا 
أفدح  املجازر وأبشعها بحق األبرياء من املدنيني 
ــفــزع، والـــذي سيظل أثــره 

ُ
الــعــزل، وهــو املشهد امل

فـــي وعـــي شــعــوب املــنــطــقــة وشــعــوبــهــا، فالعجز 
يولد اإلحــبــاط والــيــأس، والــتــي تـــؤدي، بتراكمها، 
إلى االنفجار والثورة على الواقع. غير أنَّ مكمن 
ــادات الــتــنــظــيــم، فــهــذه  ــيــ الـــخـــطـــورة يــتــمــثــل فـــي قــ
الــجــمــاعــة الــراديــكــالــيــة خــرجــت بــإمــكــانــات مــاديــة 
مــهــولــة، مــن دون مــقــدمــات، وبــكــل مــا ترفعه من 
ــة، إال أن حــضــورهــا على  شـــعـــارات ديــنــيــة بـــراقـ
مــســرح األحــــداث كـــان لتغيير مــســارهــا وحــرف 
وجهتها، كما حدث للثورة السورية واالعتصام 
ــعـــراق، وكــذلــك األمــــر فــي ليبيا  الــســلــمــي لــســنــة الـ

لغايات  تنشأ  قد  التنظيمات  هــذه  فمثل  واليمن، 
ــتـــل، لــكــنــهــا، فــــي مــعــمــعــة  نــبــيــلــة كـــمـــقـــاومـــة املـــحـ
املــتــغــيــرات، تــتــحــول مــن خـــالل قــادتــهــا إلـــى قتلة 
مأجورين بفعل غواية املال، وال ُيستغرب نشوء 
صراعات على السلطة بداخلها، وهي لعبة حدثت 
القرن  الثورية في سبعينيات  التنظيمات  لبعض 
أنظمة  بيد  طّيعة  أداة  فكانت  وثمانيناته،  الفائت 
ــيــة مــــارســــت اإلرهــــــــاب وســيــلــة  ســلــطــويــة شــمــول
تأثير عمليات  أن  وابــتــزاز سياسي. كما  ضغط 
داعش في أوروبا كان واضحًا في تغيير موقف 
الغرب من قضايا املنطقة، حيث تحولت بوصلة 
اهتمامه إلى حرب داعش، وتهميش املسعى إلى 
حل األزمة السورية خصوصًا، بل والتحالف مع 
إيــران، في اعتراف صريح بأنها شريك رئيسي 

في الشرق األوسط.
ــادام يـــســـاهـــم فــي  ــ ــ ــــش مـ ــاب داعــ ــ ــ ســيــســتــمــر إرهـ
فــوضــى املــنــطــقــة، وهـــي مــرحــلــة قــبــلــيــة لــشــرذمــة 
ــادة صياغة  ــ الــــدول ورســــم خــارطــة جـــديـــدة، وإعـ
شــكــل الــعــالقــات اإلقــلــيــمــيــة، فــمــا كـــان يــومــًا ُيعد 
ــن الـــخـــيـــال ســيــصــبــح واقــعــًا  ــًا مـ ــربـ هـــذيـــانـــًا وضـ
المــنــاص مــنــه، فــحــجــم الــتــحــديــات كــبــيــر، وإدارة 
الصراع بحاجة لنفس طويل بعيدًا عن الرهانات 
الطرف اآلخر  أو إنهاك  الغربي  توهمة، كالدعم 

ُ
امل

الجلّي  الحكاية من  وقبوله بالتسويات، ففصول 
أنها تحمل مزيدًا من القتامة.

أحمد القثامي )السعودية(

فضاء مفتوح

آراء

محمود الريماوي

عقد قمة عربية جديدة في نواكشوط يومي 
ُ
ت

25 و26 يوليو/ تموز الجاري، كان من املقّرر 
آذار  مــــارس/  أواخــــر  الـــربـــاط  تستضيفها  أن 
املــاضــي، لكنها اعــتــذرت »لــعــدم تــوفــر ظــروٍف 
موضوعيٍة لنجاحها«، فكان أن انتقل مكانها 
التي رحبت باالستضافة. إذا  إلى موريتانيا 
املعلومنْي،   وزمانها  مكانها  في  القمة  عقدت 
فــــســــوف يــــوفــــر ذلـــــك فــــرصــــة إعـــامـــيـــة جــيــدة 
وتسلط  »عزلته«،  من  يخرج  لكي  البلد،  لهذا 
ــإن البلد  األضـــــواء عــلــيــه. وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، فـ
علمًا  املــنــاســبــة،  هــذه  بنجاح  معنٌي  املضيف 
أول  العربية  القمة  تستضيف  موريتانيا  أن 
مرة، وسوف تستفيد من الخبرات التنظيمية  
لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، ولـــعـــدد مـــن الــــدول 
األعضاء، في تنظيم مؤتمراٍت كبيرة، باإلفادة 
مــن نتائج جانبية  املناسبة.. وهــذه  مــن هــذه 

للحدث.
ــبـــاري »مــوريــتــانــيــا الــيــوم«  نــســب املــوقــع اإلخـ
القمة سوف  إن  إلــى »أوســــاط عــربــيــة« قولها 
تــتــخــذ »قــــــراراٍت قــويــة غــيــر مــســبــوقــة، تتعلق 
بتشكيل قـــوة عــربــيــة مــشــتــركــة«، عــلــى الــرغــم 
عربية  دول  ســت  عــن  يتحدث  التقرير  أن  مــن 
تـــؤيـــد هــــذا الـــتـــوجـــه الـــقـــديـــم املـــتـــجـــّدد، مصر  
والــســعــوديــة والــجــزائــر وتــونــس وموريتانيا 
السودان. كما تتعلق  القرارات املزمعة، حسب 
إلى مجلس األمن  املوريتاني، بالطلب  املوقع 
الــقــوة، للقضاء  قـــراٍر يجيز اســتــخــدام  اعتماد 

عالء الترتير

 الـــربـــاعـــيـــة لــلــشــرق األوســـــط، 
ُ
نـــشـــرت الــلــجــنــة

 الـــقـــيـــادات 
ُّ
األســــبــــوَع املــــاضــــي، تـــقـــريـــرًا يـــحـــث

على  واإلســرائــيــلــيــة  الفلسطينية  السياسية 
اتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر لــلــمــحــافــظــة عــلــى مـــســـار حل 
ناقدة،  بعنٍي  التقرير  قرأنا  ما  وإذا  الدولتني. 
نـــرى ســبــَب فــشــِل الــجــهــوِد املــبــذولــة لتحقيق 
فالتقريُر  املاضيني،  العقدين  الحل طــوال  هذا 
يــزخــر بــالــتــحــيــزات املــتــأصــلــة، واالفــتــراضــات 
ــيـــات غـــيـــر املــســتــنــيــرة،  ــتـــوصـ ــة، والـ ــيـ ــالـ ــكـ اإلشـ
واالنــحــيــاز فــي رؤيــــة الـــواقـــع، وهـــي كــلــهــا من 
السمات املميزة للمؤسسات الدولية، كاللجنة 
الظلم واالحــتــال  ــخ واقـــَع  تــرسِّ التي  الرباعية 

العسكري والعنف الراهن.
 املوضوعي في التقرير: هل هو 

ُ
يحتار القارئ

صادٌر من هيئٍة دولية أم من وزارٍة إسرائيلية 
ــيــــب؟ إنـــه  أم مــــن مـــؤســـســـٍة بــحــثــيــة فــــي تــــل أبــ
م بأن »اإلرهــاب الفلسطيني والتحريض 

ِّ
ُيسل

 عن انعدام 
ٌ

الفلسطيني على العنف« مسؤول
األمن اإلسرائيلي والجمود السياسي. ويبني 
ــه« عــلــى مــجــمــوعــة مـــن االفـــتـــراضـــات 

َ
»تــحــلــيــل

الــخــاطــئــة والــامــعــقــولــة، مــن قــبــيــل أن رئيس 
الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة، بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، 
يــدعــم قــيــام دولــتــني تعيشان جنبًا إلــى جنب 
في أمن وسام، وأن الغالبية العظمى من كا 

الشعبني ال يزالون يدعمون حل الدولتني.
ل أن مسؤولي »الرباعية« ال يسمعون 

َ
هل ُيعق

القادة السياسيني والعسكريني اإلسرائيليني، 
ــن الـــيـــمـــني والــــيــــســــار عـــلـــى الـــــســـــواء، الـــذيـــن  مــ

الــدول  فــي بعض  اإلرهــابــيــة  التنظيمات  على 
العربية، مثل سورية والعراق وليبيا، علمًا أن 
الحملة العسكرية  الجوية للتحالف اإلقليمي 
الـــدولـــي قــائــمــة ضـــد الــتــنــظــيــمــات اإلرهــابــيــة، 
خصوصًا ضد »داعــش« في سورية والعراق، 
وبـــدرجـــٍة أقـــل فــي لــيــبــيــا. مــضــى عــلــى الحملة 
أزيـــد مــن عشرين شــهــرًا، وقــد انضمت تركيا 
وروسيا إليها، وما ُيعيق أن تتمتع بنجاعٍة 
أكبر ليس عدم صدور قرار من مجلس األمن، 
والــعــســكــريــة  الــســيــاســيــة  اإلرادة  بـــل ضــعــف 
ــة، غير  ــويــ لــتــنــظــيــم حــمــلــٍة شـــامـــلـــٍة بـــريـــة وجــ
ــوم« ال ُيــجــانــب  ــيــ أن  تــقــريــر »مـــوريـــتـــانـــيـــا الــ
الــصــواب، حــني  يتحّدث عن طغيان الهاجس 
األمـــنـــي، وعـــن انــشــغــال الــقــمــة املــنــتــظــر ببحث 
تنظيماٌت  تشكلها  التي  املتزايدة  التهديدات 
إرهابية، وفي ضوء تزايد عدد الدول العربية 
ــع األمـــر  ــ املــســتــهــدفــة بـــهـــذه الـــتـــهـــديـــدات. وواقــ
أن أحـــدًا ال يــشــّك  بــمــدى التنسيق بــني الــدول 
اإلرهــابــيــة،  الــظــاهــرة  مكافحة  بــشــأن  العربية 
عاوة على أن وزراء الداخلية وقادة األجهزة 
األمــنــيــة هــم الــطــرف املــنــوط بــه وضــع الخطط 
ملــكــافــحــة الــظــاهــرة. وعــلــيــه، فـــإن الــقــمــة إذا ما 
ــقـــاد، كــمــا هـــو مـــقـــّرر، ســوف  تــيــســر لــهــا االنـــعـ
تصادق على ما هو جاٍر ومتبع في التصّدي 
لــلــظــاهــرة اإلرهــابــيــة، والــتــنــســيــق عــلــى أوســع 
ما ال يضيف جديدًا  الخصوص،  بهذا  نطاق 

إلى واقع الحال العربي.
 ،

ٌ
أما القوة املشتركة فدونها خافاٌت سياسية

وتباعد في الرؤى بشأن »عسكرة السياسة«، 

أعربوا، مرارًا وتكرارًا وبوضوح، عن رفضهم 
 
َ
 الـــدولـــتـــني؟ فــقــد قــالــهــا نــتــنــيــاهــو عــشــيــة

َّ
ــل حــ

االنــتــخــابــات اإلســرائــيــلــيــة الــعــام املــاضــي: »ال 
ــٍة فــلــســطــيــنــيــة«. وفـــي تــلــك االنــتــخــابــات،  لـــدولـ
انتخَب اإلسرائيليون 78 عضوًا في الكنيست 
 الــدولــتــني. وفـــي مــايــو/ 

َّ
ــن يــعــارضــون حـــل ِمــمَّ

 الــســام 
َ
ــبـــادرة  نــتــنــيــاهــو مـ

َ
أيــــار 2016، رفــــض

الفرنسية املستندة إلى إطــار هذا الحل. وفي 
يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 2016، أعـــلـــن نــتــنــيــاهــو بــنــاَء 
مــزيــد مـــن املــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
ــــي إطــــــــار مـــــشـــــروٍع اســـتـــعـــمـــاري،  املـــحـــتـــلـــة، فـ
يــســتــحــيــل مـــعـــه حــــل الــــدولــــتــــني. وبــالــنــســبــة 
لإلسرائيليني أنفسهم، أظهَر استطاٌع أجراه، 
أخــيــرًا، مركز بيو لألبحاث، أن 43% فقط من 
»باإلمكان  أن  يعتقدون  اإلسرائيليني  اليهود 
 
ٌ
 ودولـــة

ُ
إيــجــاد طريقٍة مــا لتتعايش إســرائــيــل

أن  فــي حــني  ســــام،«  فــي  فلسطينية مستقلة 
الـــذيـــن يــصــطــفــون مع  غــالــبــيــة هــــؤالء )%62( 
اليمني السياسي اإلسرائيلي، حسب وصفهم، 

فيقولون إن حل الدولتني غير ممكن.
الغربية  الضفة  في  للفلسطينيني  وبالنسبة 
وقــــطــــاع غـــــــزة، فـــــإن قــــرابــــة مــــن 50 عــــامــــًا مــن 
ــّددت  الــعــيــش تــحــت االحـــتـــال اإلســـرائـــيـــلـــي بــ
آمــالــهــم، حــيــث أظــهــر اســتــطــاٌع أجــــراه املــركــز 
واملسحية  السياسية  للبحوث  الفلسطيني 
فــقــط   %29 أن   2016 ــــران  ــزيـ ــ حـ ــيـــو/  ــونـ يـ فــــي 
يتوقعون نجاَح املبادرة الفرنسية، وأن %56 
يــؤيــدون االنسحاب من اتفاقات أوســلــو، وأن 
ا. 

ً
57% يعتقدون أن حل الدولتني لم يعد ممكن

اللجوء  فــي  مايني  الستة  الفلسطينيون  أمــا 

ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن املـــــبـــــادرات  ــيــــة(، عـ )فــــرنــــســ
ــٍض إســــرائــــيــــلــــي، وال مـــبـــاالة  ــ ــرفـ ــ بـ تـــصـــطـــدم 
ومكانة  ســريــريــًا.   

ً
ميتة يجعلها  مــا  أميركية، 

ت 
ّ
الكيان اإلسرائيلي دوليًا التي سبق أن اهتز

الغزو  نتيجة الحرب على غــزة، واإلمعان في 
حرز تل أبيب 

ُ
ستعاد، وت

ُ
االستيطاني، باتت ت

 للتحرك دوليًا، خصوصًا في 
ً
مجاالٍت جديدة

في  نتنياهو،  بنيامني  التقى   حيث  إفريقيا، 
األســبــوع املــاضــي، زعماء ست دول  إفريقية، 
إثــيــوبــيــا وكــيــنــيــا وأوغـــنـــدا وروانـــــدا وزامــبــيــا 
وجنوب السودان، تحت عنوان إقامة مشاريع 
تل  تجمع  التي  اإلرهـــاب  ومكافحة  استثمار، 
أبيب بدول العالم، ومنها دول عربية، باعتبار  
أن »االحتال ليس إرهابًا« )!(، وأن مضي 49 

عامًا عليه ليس فترة طويلة تثير القلق.
وبــــشــــأن إيــــــــران الــــتــــي تــــهــــّدد األمـــــــن الـــقـــومـــي 
أبــــرزهــــا  مــــن  عــــربــــيــــة،  ــإن دواًل  ــ فــ الـــجـــمـــاعـــي، 
لبنان وســوريــة والــعــراق، إضافة إلــى تيارات 

ــتـــداءات الثاثة  أن إســرائــيــل هــي َمـــن بـــدأ االعـ
الكبرى ضد قطاع غزة؟ هذا ادعاء خطير، ألنه 
لشن حرب   ذهبية 

ً
فرصة  

َ
إسرائيل قد يعطي 

 على 
ً
عدوانيٍة أخرى جديدة على غزة. وعاوة

ذلك، متى سيستمع مسؤولو »الرباعية« إلى 
إلى  أكــبــر، ويلتفتون  بعنايٍة  »حــمــاس«  قـــادِة 
على  عليهم  طــرأت  التي  الجوهرية  التغيرات 
مدار العقد املاضي؟ فعلى اللجنة الرباعية أن 
 جيمي كارتر 

َ
ــوة الــجــد دعـ  على محمل 

َ
تــأخــذ

ــــى ضـــــــرورة االعــــتــــراف  ومـــــــاري روبـــنـــســـون إلـ
 ســـيـــاســـيـــًا شـــرعـــيـــًا، 

ً
ــثـــا بـــحـــركـــة حــــمــــاس مـــمـ

ــأن الـــوقـــت حــان  وعــلــيــهــا أن تــعــتــرف أيـــضـــًا بــ
»الرباعية«  إذا كانت  »للتعاطي« مع حماس، 

ا بإحال السام الشامل.
ً
 حق

ً
معنية

يـــتـــحـــدث الـــتـــقـــريـــر عـــــن الـــــوضـــــع اإلنـــســـانـــي 
ــس  املـــتـــرّدي فــي قــطــاع غــــزة، والــحــصــار املــســيَّ
الفتة،  سياسية  غير  بلغٍة  املليونني،  لسكانه 
ــة  ــ ــهـــذه »األزمــ تـــرفـــض الــتــفــســيــر الـــســـيـــاســـي لـ
اإلنـــســـانـــيـــة«، وتـــواطـــؤ املــجــتــمــع الـــدولـــي في 
ــا. وبـــــدال مـــن ذلـــــك، »يـــشـــيـــد« الــتــقــريــر  ــهـ ــتـ إدامـ

حــزبــيــة  تــقــلــيــديــة، ال تــــرى هــــذه الــتــهــديــدات، 
نكر وجودها، ما دامت مصالح هذه الدول 

ُ
وت

 بــــصــــورٍة، أو بـــأخـــرى، 
ً
والـــتـــيـــارات مــتــســاوقــة

ــــي. ولــــن تــضــيــف الــقــمــة  ــرانـ ــ مــــع  الـــجـــانـــب اإليـ
جــديــدا فــي هــذا الــشــأن، بعد ان أرســت طهران 
 مع مصالح 

ً
قواعد من مصالح لها، متشابكة

على  املعترضني  بعض  فيما  عــربــيــة،  أطــــراٍف 
الـــســـيـــاســـات اإليــــرانــــيــــة يـــكـــتـــفـــون بــــقــــدٍر مــن 
االعــتــراض الدبلوماسي واإلعــامــي، من دون 
االنخراط في موقٍف جماعيٍّ جّدي، يقيم سدًا 

منيعًا أمام املطامح غير املشروعة  لطهران.
ويبقى مــوضــوع الــتــهــديــدات اإلرهــابــيــة الــذي 
يتعلق  بما  واســـع، خصوصًا  باتفاق  يحظى 
بــتــنــظــيــم داعــــــش، وإن كـــانـــت هـــنـــاك خــافــات 
ــًا ويــمــنــحــه  ــقـ ــافـــح »داعــــــــــش« حـ ــكـ ــول مــــن يـ ــ حــ
أولــويــة، وهناك تباينات حــول أطــراٍف أخــرى، 
التباينات  جرى تصنيفها إرهابية، فإن هذه 
مــرشــحــة لــاســتــمــرار فــي األمــــد املــنــظــور، إلــى 
أن يــجــري وضـــع حــل ســيــاســي فــعــلــي لــألزمــة 
السورية، بما يضع حّدًا لألجندات املتضاربة. 
أن  املقبلة  للقمة  قــّيــض  إذا  ــر،  األمــ واقـــع  وفـــي 
تعرف التقاًء في وجهات النظر  حــول  الحل 
املنشود الذي يضع حّدًا للمحنة املهولة التي 
يــتــعــّرض لــهــا الــشــعــب الـــســـوري، فـــإن مــلــفــاٍت 
 وانفراجات، واألمر 

ً
عديدة سوف تشهد فكفكة

ــة، يكثر  ــيــ مـــنـــوط بــتــفــاهــمــات أمــيــركــيــة روســ
ــام، وقـــد يــتــم إحــاطــة  ــ الــحــديــث عــنــهــا هـــذه األيـ

القمة بها، بما يسهم في تقريب املتباعدين.
)كاتب من األردن(

بالحكومة اإلسرائيلية لرفعها بعض القيود 
 لــضــغــط الــلــجــنــة الـــربـــاعـــيـــة، وهـــذا 

ً
اســتــجــابــة

وفــي  لـــلـــذات.  كبير   
ٌ
وتــحــيــز للسخرية   

ٌ
مـــدعـــاة

املقابل، يشكو التقرير غياَب الوحدة الوطنية 
 آخر يساهم في 

ً
الفلسطينية، ويعتبره عاما

إفشال حل الدولتني. وهــذا ادعــاٌء عجيٌب، ألن 
الــلــجــنــة الــربــاعــيــة واملــجــتــمــع الـــدولـــي هــم َمــن 
رســخــوا هـــذا االنــقــســام، حــني رفــضــوا نتائج 
التي  الديمقراطية  الفلسطينية  االنــتــخــابــات 
»الرباعية«  أن  الرغم  وعلى  عقٍد.  قبل  جريت 

ُ
أ

تــقــرُّ بـــأن الــتــوســع االســتــيــطــانــي اإلســرائــيــلــي 
 يعوق املضي في حل الدولتني، 

ٌ
اليهودي عامل

فــإنــهــا ال تــعــتــرف بــأنــه انــتــهــاٌك بـــنيِّ للقانون 
 
َ
الـــدولـــي، ويــمــكــن أن يــرقــى إلـــى كــونــه جــريــمــة

الحرب. ولكن، ال بد من أن يكون ذكُر الوقائع 
على حقيقتها، والتمسُك بالقانون الدولي من 
التمثيل  تّدعي  األساسية ألية جهٍة،  السمات 
الجهة ستظل  هــذه  فــإن شرعية  وإال  العاملي، 
 

ٌ
 الرباعية للشرق األوسط مثال

ُ
تتراجع. اللجنة

لــوســيــط آخـــر غــيــر نــزيــه. نهُجها وانــحــيــازهــا 
ب السام، بل سيجعله  في فهم الواقع لن يقرِّ
واملجتمع  اللجنة  هــذه  كانت  فــإذا   .

ً
مستحيا

ــا فــي إحـــال ســـاٍم عــادل 
ً
الــدولــي مهتمني حــق

ودائم بحق بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، 
أن يغّيروا ما درجــوا عليه، وُينصتوا  عليهم 
التصّدي  املــدنــي، ويــبــدأوا في  أكثر للمجتمع 
ــي مــقــدمــتــهــا إنـــهـــاء  ــ لــلــمــســائــل الـــصـــعـــبـــة، وفـ
ــتـــال اإلســرائــيــلــي خـــطـــوٍة نــحــو تحقيق  االحـ

املساواة للجميع.
)كاتب وباحث فلسطيني(

وحاجة بعض الدول إلى اتباع سياسة النأي 
واقــع  أن  بـــؤرٍة ملتهبة. علمًا  أي  عــن  بالنفس 
ــود مـــســـتـــويـــاٍت مــلــحــوظــٍة  ــ الــــحــــال ُيـــثـــبـــت وجــ
مـــن عــمــل جــمــاعــي عــســكــري، كــمــا هـــو الــحــال 
ــة فــي  ــاركـ ــشـ ــرة«، وكــــذلــــك املـ ــزيــ فــــي »درع الــــجــ
الــتــحــالــف الــدولــي ضــد »داعـــــش«، والتحالف 
الــعــربــي املــنــضــوي فــي حــمــلــة عــاصــفــة الــحــزم 
مع  عسكريًا  دمشق  تتعاون  فيما  اليمن.  فــي 
وعراقية  لبنانية  ومليشيات  وروســيــا  إيـــران 
بغداد  تستعني  فيما  وباكستانية،  وأفغانية 
بقادة عسكريني من الحرس الثوري اإليراني، 
يدير  وهــو  قاسم سليماني  بينهم  من  يظهر 
املعارك. هذه األشكال من »التعاون العسكري« 
األوضـــاع على  دامــت   لاستمرار، ما 

ٌ
مرشحة

ما هي عليه، وهي تثبت أن الجهود الحربية 
والتوجهات العسكرية امتداد للسياسة.

أطلقت األمانة العامة الجديدة لجامعة الدول 
العربية، برئاسة أحمد أبو الغيط، على القمة 
ــــل«، وهـــو عــنــوان طــوبــاوي  املــزمــعــة »قــمــة األمـ
ُيــجــافــي الـــواقـــع، كــمــا أنـــه يــتــنــافــى مـــع قــواعــد 
العمل السياسي الجّدي الذي ُيحسن تسمية 
 الــواقــعــيــة 

ّ
ــيـــاء بــأســمــائــهــا، وحــيــث تــحــل األشـ

مــحــل الـــرومـــانـــســـيـــة الــســيــاســيــة. وكـــــان املـــرء 
ــل مــرئــي ومــلــمــوس،  ــان هــنــاك أمـ يتمنى لــو كـ
ُيسّوغ منح هذا النعت للقمة العتيدة، علما أن 
التباينات العربية ال تترك كبير مجاٍل لتفاؤٍل 
التحّدي  بالواقع، فمواجهة  له  مفرٍط ال صلة 
اإلسرائيلي الدائم تكاد يختفي عن األجندات 
دولية  ملــبــادراٍت  التهليل  باستثناء  العربية، 

واملنافي، فمن الواضح أن أحًدا لم يستشرهم 
أو يسألهم رأيهم في املسألة.

 أخـــــرى فـــي نـــظـــرة الــلــجــنــة 
ٌ
تــتــجــلــى إشـــكـــالـــيـــة

التحريض  الحديث عن مسألة  عند  الرباعية 
التحريض  عــن  الحديث  فنسبة  العنف.  على 
اإلسرائيلي  بالتحريض   

ً
مقارنة الفلسطيني 

ن التقرير  على العنف هي 4 إلى 1، حيث تضمَّ
 
ً
أربَع فقراٍت عن التحريض الفلسطيني مقارنة

بــــواحــــدة تـــتـــنـــاول الـــتـــحـــريـــض اإلســـرائـــيـــلـــي، 
الحياد، فالتحريض   واضح لعدم 

ٌ
وهذا مثال

املتواصل  واألصــولــي  العنصري  اإلسرائيلي 
ــرُّ مـــــــروَر الــــكــــرام عــلــى  ــمـ ــاد يـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــف يـ
إلى  ُيعزى  الرباعية. وهــذا حتمًا ال  مسؤولي 
غياب األدلة، وإنما إلى مخطٍط ممنهج، وإلى 
إســرائــيــل  ملحاسبة  السياسية  اإلرادة  غــيــاب 

 وقيادة.
ً
دولة

وحتى لو استخدمنا منطق اللجنة الرباعية، 
ــمــنــا بـــأن الــعــنــف مــنــذ أكــتــوبــر/ تشرين 

َّ
وســل

أول 2015 في فلسطني-إسرائيل كان متباداًل، 
 

َ
 الـــربـــاعـــيـــة الـــعـــنـــف

ُ
ــة ــنـ ــلـــجـ فـــلـــمـــاذا تـــســـمـــي الـ

وال تصف  إرهــابــيــة،«  »هــجــمــات  الفلسطيني 
 
ْ
إن غ،  املــســوِّ ما هو  بذلك؟  اإلسرائيلي   

َ
العنف

وجـــد، إلطـــاق هـــذا الـــوصـــف، ومـــا هــي املـــآرب 
السياسية التي يخدمها؟

الرباعية  اللجنة  عــي  تــدَّ نفسه،  املــنــوال  وعلى 
 حــركــة حــمــاس مــن األســلــحــة غير 

َ
أن مــخــزون

الــقــانــونــيــة، وأنــشــطــتــهــا الــعــســكــريــة أســـبـــاٌب 
اُم على فشل حل الدولتني. لكن، أين الدليل 

ُ
ت

ـــس؟ وملــــــاذا ال  الـــــذي ُيــثــبــت هــــذا الـــزعـــم املـــســـيَّ
الــتــي تثبت  الرباعية فــي أيٍّ مــن األدلـــة  تنظر 

المبالغة... قمة األمل في نواكشوط؟

»الرباعية«... وسيٌط آخر غير نزيه

»قمة األمل« عنوان 
طوباوي يُجافي 
الواقع، ويتنافى 

مع قواعد العمل 
السياسي

التحريض اإلسرائيلي 
على العنف يكاد 

يمرُّ مروَر الكرام على 
مسؤولي الرباعية
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لبنى سالم

ــــروض عـــلـــى بــلــدة  ــفـ ــ ــّبـــب الـــحـــصـــار املـ تـــسـ
عشرات  قتلت  بمجاعة  الــســوريــة  مضايا 
من أهالي البلدة في بداية العام الجاري، 
 ما حدث 

ّ
ت العالم. كل

ّ
فيما انتشرت صور مؤملة هز

ــم يــفــِض  ــراك ســيــاســي وإعــــامــــي حــيــنــهــا، لـ ــ مـــن حـ
آنــّيــة مبتورة، على شكل مساعدات  إلــى حلول  إال 

محدودة طبّية وغذائية.
مــن جــديــد، هــا هــو شــبــح الــجــوع والــعــطــش يخّيم 
عليها وعلى بلدة الزبداني، بعد أكثر من شهَرين 

األمل عديدًا من شبان البلدة إلى الهروب، فيسلكون 
طرقات خطرة مرصودة من قبل القناصة ومليئة 
عــديــدون منهم حياتهم خال  بــاأللــغــام. وقــد فقد 
آخرهم شابان قضيا  كــان  تلك،  الهروب  محاوالت 

قنصًا في أّول أيام العيد«.
الطبية، يعيش  ر اإلمكانيات 

ّ
على خلفّية عدم توف

مــصــابــون ومــرضــى كــثــر أوضــاعــًا مــيــؤوس منها، 
ومــنــهــم مـــرضـــى الـــســـرطـــان الـــذيـــن ال يــتــلــقــون أّي 
نــــوع مـــن الــــعــــاج«. يــقــول عــبــد الــلــه وهــــو مــمــّرض 
 »الــخــمــيــس املـــاضـــي تـــوفـــي طفل 

ّ
فـــي مـــضـــايـــا، إن

بعد والدتــه مباشرة، إذ كــان في حاجة إلــى إمــداد 
ر في النقاط الطبية 

ّ
باألكسجني وحاضنة ال تتوف

 »حاالت الوفيات تتزايد بني 
ّ
في البلدة«. يضيف أن

ــر 
ّ
 الــذيــن تــتــدهــور صحتهم، لــعــدم تــوف

ّ
كــبــار الــســن

إلــى ذلــك، مــن يتعّرض  األدويـــة التي يحتاجونها. 
 إلــى نوبة ربــو أو أي أزمــة صحية طارئة من 

ً
مثا

قــبــيــل احــتــشــاء عــضــلــة الــقــلــب، يــمــكــن إســعــافــه في 
املستشفيات عادة. أّما في مضايا وفي مدن أخرى 

ه يموت«.
ّ
محاصرة، فإن

ــابـــل، نــجــد بــلــدتــا الـــفـــوعـــة وكـــفـــريـــا الــلــتــان  ــقـ فـــي املـ
تحاصرهما قوات املعارضة املسلحة في ريف إدلب. 
إلى  األممية  املساعدات  دخــول  ف 

ّ
توق مع  بالتزامن 

ني 
َ
إلــى هات لم تعد تدخل كذلك  والزبداني،  مضايا 

ــني. ســامــر شـــاب ســـوري مــن الــفــوعــة، يعيش 
َ
الــبــلــدت

اليوم في تركيا. يقول: »عائات أقاربي وأبناء عّمي 
الفوعة. لم يتمّكنوا من الخروج منها  زالــوا في  ما 
 »ثــاثــة مــن أطــفــال أقاربي 

ّ
ــهــم فــقــراء«. يضيف أن

ّ
ألن

 يــوم من مــزروعــات أنــاس آخرين حتى 
ّ

يسرقون كــل
 »املشكلة الكبرى هناك هي عدم 

ّ
يأكلوا«. ويتابع أن

ر املياه والوقود واألدوية، باإلضافة إلى التلّوث. 
ّ
توف

هذا كله يدفع ثمنه مئات بما فيهم األطفال والنساء 
 ما يحدث«.

ّ
والشيوخ الذين ال ذنب لهم في كل

على آخر دفعة مساعدات إنسانية دخلت إليهما، 
واستمرار حصار النظام السوري املطبق.

الــزبــدانــي التي تحّولت إلــى كتلة ركــام  يعيش فــي 
املصابني  مــن  عــديــد  بينهم  مــن  مقاتلون  ضخمة، 
املتاخمة  إلــى مضايا  أهلها  نــزح  والجرحى، فيما 
حيث يعيش اليوم نحو 40 ألف مدني. والبلدتان 
اليوم، ال يدخلهما أي نوع من السلع، لعدم موافقة 
الــنــظــام الــســوري عــلــى إدخــــال املــســاعــدات األممية 
ل تنفيذ »اتفاق البلدات األربع« وعدم توّصل 

ّ
وتعط

األطراف املتحاورة إلى نتيجة.
حــســام عــضــو فــي املــجــلــس املــحــلــي لــبــلــدة مضايا، 
 »الكارثة الكبرى اليوم هي انقطاع املياه. 

ّ
يقول إن

ها ال تكفي حاجة 
ّ
في مضايا ينابيع طبيعية، لكن

ــان ثــّمــة مـــشـــروع للهيئة  ــدد كــبــيــر مـــن الـــنـــاس. كـ عـ
اإلغــاثــيــة املـــوّحـــدة فــي مــضــايــا والــزبــدانــي يقضي 
 املياه إلى 

ّ
باالستفادة من آبار إرتوازية عّدة وضخ

 كميات 
ّ
البيوت عــن طريق مــولــدات وأنــابــيــب، لكن

 »في 
ّ
نة نفدت«. يضيف أن

ّ
الوقود التي كانت مخز

آخر مّرة دخل املازوت، كان بواسطة األمم املتحدة. 
واليوم يبلغ سعر الليتر الواحد منه 14 ألف ليرة 
ع الوقود 

ّ
سورية )35 دوالرًا أميركيًا(. كذلك، ُيصن

عن طريق إذابة الباستيك. لكن، حتى الباستيك 
، لم 

ً
 »فـــي الــعــيــد مــثــا

ّ
نــفــد«. ويــشــيــر حــســام إلـــى أن

ثــيــاب جــديــدة. بعدما كانت  يحصل األهــالــي على 
مضايا من أجمل أسوق الثياب في سورية، ال يجد 

أهلها اليوم ما يلبسونه«.
الــضــغــوط الــتــي يــعــيــشــهــا أهـــالـــي الــبــلــدة تسّببت 
بــمــشــاكــل نــفــســيــة كــثــيــرة، بــحــســب حـــســـام. ويــقــول 
، استقبلت 12 حالة محاولة 

ً
 »نقطة طبية مثا

ّ
إن

انـــتـــحـــار، مــعــظــمــهــا ملــراهــقــني فـــقـــدوا األمـــــل. كــذلــك، 
ــل لـــدى كثيرين هــذيــان وتــشــنــج وفــقــدان في  يــســجَّ
فقدان  ذلــك، يدفع  إلــى  للسيطرة«.  التركيز وفقدان 

مجتمع
 نحو 96 ألــف طفل ســافــروا إلــى أوروبـــا بمفردهم عــام 2015 للجوء إلى 

ّ
قالت وكــالــة أوروبــيــة إن

االتحاد األوروبي، ما يمثل أربعة أمثال العدد عام 2014. وقال مكتب دعم اللجوء التابع لاتحاد 
 أكثر من نصف القاصرين الذين سافروا من دون مرافق كانوا من األفغان 

ّ
في تقريره السنوي، إن

يليهم السوريون واإلريتريون. ووصل أكثر من مليون شخص هربوا من الحروب والصراع في 
الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا إلى االتحاد األوروبي العام املاضي، في أكبر أزمة هجرة تشهدها 
)رويترز( القارة منذ الحرب العاملية الثانية. 

أماكن  ي مستوى األوضـــاع في 
ّ
 تدن

ّ
أن كشف تقرير صــادر عن منظمة »هيومن رايتس ووتــش« 

ــاة املهاجرين  االحــتــجــاز فــي الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، كـــان الــســبــب وراء عـــدد مــن حـــاالت وفـ
املحتجزين من قبل سلطات الهجرة األميركية، خال السنوات الثاث املاضية. وأوضحت الباحثة 
 املــشــاكــل تتضمن عـــدم كــفــايــة الــرعــايــة الــصــحــيــة، مــا تــســّبــب بطريقة 

ّ
كـــارا لــونــغ فــي الــتــقــريــر، أن

مباشرة في وفاة املحتجزين. وقد تضّمن التقرير معلومات عن إساءة استخدام أسلوب العزل مع 
)األناضول( املحتجزين الذين يعانون من إعاقات ذهنّية. 

»هيومن رايتس ووتش« تنتقد مراكز االحتجاز األميركية 96 ألف قاصر هاجروا وحدهم إلى أوروبا

طنجة ـ وصال الشيخ

العاملي  املؤتمر  الحتضان  طنجة  تستعّد 
»ميدكوب« حول املناخ خال تموز/ يوليو 
الــجــاري، فيما أشــار مرصد حماية البيئة 
املدينة  ــهــا 

ّ
أن إلــى  فيها  التاريخية  واملــآثــر 

املغرب.  تلوثًا على مستوى  األكثر  الثالثة 
أتى ذلك في تقريره السنوي الذي أصدره 
أخــيــرًا. وكـــان املــرصــد قــد لــجــأ إلـــى تحليل 
الهواء  بتلّوث  املتعلقة  البيئية  املعطيات 
والبحر واملصادر املائية األخــرى، وتدبير 
ــراء واملـــآثـــر  الــنــظــافــة واملـــســـاحـــات الـــخـــضـ

التاريخية، عبر تسليط الضوء على ملفات 
بعينها كمستقبل مكّب النفايات العمومي 
وإشكاليات تدبير النفايات الطبية، بهدف 
»تحفيز املسؤولني على تقويم تخطيطهم 
أكثر  لحكامة  املــدنــي  واملجتمع  الحضري 
ــــال املـــشـــاريـــع واألنـــشـــطـــة،  نـــجـــاعـــة مــــن خـ
ــافــــة إلـــــى إيــــقــــاظ الــــوعــــي والـــحـــّس  بــــاإلضــ

البيئي عند املواطنني املغاربة«.
 الــتــقــريــر الــوطــنــي 

ّ
تــجــدر اإلشـــــارة إلـــى أن

الثاني حول مناخ املغرب لعام 2010، كان 
قــد بـــنّي وجـــود املــغــرب مــن ضــمــن املناطق 
سّجل  فقد  املــنــاخ.  بتغّير  واملعنّية  ة 

ّ
الهش

ــرارة بــنــحــو درجــــة  ــ ــحـ ــ ــة الـ ارتـــفـــاعـــًا بــــدرجــ
عـــاَمـــي 1960 و2000،  بـــني  ــدة  ــ مــئــويــة واحـ
األمر الذي أّدى إلى ارتفاع موجات الحرارة 
على حساب موجات البرد، باإلضافة إلى 
مـــوجـــات الــجــفــاف الـــتـــي تـــزايـــدت فـــي عــام 

2010، وكذلك ارتفاع وتيرة الفيضانات.
وأوضـــــــــــح تــــقــــريــــر املــــــرصــــــد األخــــــيــــــر فــي 
لتغّير  املستقبلية  الــتــوقــعــات  اســتــقــرائــه 
املـــنـــاخ فـــي شــمــال املـــغـــرب، جــهــة طــنــجــة - 
الـــحـــرارة   درجـــــة 

ّ
الــحــســيــمــة، أن تـــطـــوان - 

ســــوف تـــعـــرف ارتـــفـــاعـــًا بــنــحــو 1.7 درجـــة 
مئوية بحلول عام 2045، وذلــك بناء على 

 3.1 إلــى  و2.7  للمناخ«  الكوني  »النموذج 
بحلول 2075 باملقارنة مع متوسط الفترة 

1960 و1990.
بالنسبة إلى األمطار، سوف تعرف املنطقة 
الشمالية، انخفاضًا يتراوح ما بني 86 إلى 
97 مليمترًا بحلول 2045، وسوف تتراوح 
ما بني 141 و153 مليمترًا بحلول عام 2075. 
»انخفاض في مستوى  ذلك  ب على 

ّ
ويترت

متصاعد،  مــائــّي  وعــجــز  السطحية،  املــيــاه 
وتــفــاقــم لــظــاهــرة الــفــيــضــانــات، الــتــي بــدأت 
تؤثر على تدهور املزارع واملراعي وتدهور 
والغذائية  البيئية  املنظومة  وعلى  التربة 

والــصــحــيــة فـــي الــجــهــة واملـــغـــرب عــمــومــًا«، 
بحسب تحليات املرصد.

البلدان املتوسطية،  في دراســة حول أكثر 
ــواء، بــّيــنــت  ــهــ ــلـــّوث الــ الـــتـــي يــرتــفــع فــيــهــا تـ
 املغرب من بني 

ّ
منظمة الصحة العاملية أن

 الدار البيضاء املرتبة 
ّ

تلك البلدان. وتحتل
ــلــــّوث، تــلــيــهــا مــــراكــــش ثــم  ــتــ األولـــــــى فــــي الــ
السيارات  عـــوادم  انبعاثات  ــعــّد 

ُ
وت طنجة. 

أبـــــرز مـــلـــّوث لـــلـــهـــواء فـــي عــمــالــة طــنــجــة - 
الجوي  النقل  تساهم حركة  فيما  أصيلة، 
باإلضافة  التلّوث،  في  ما  نوعًا  والبحري 

إلى بعض الوحدات الصناعية.

طنجة ثالث المدن المغربيّة تلوثًا

أبو عمار أب لثالثة أطفال، من سّكان بلدة 
البلدة  في  قليلين  بين  من  هو  مضايا. 
عمار   أبــو  لــدى  مثمرة.  أشــجــارًا  يملكون 
ويقول:  منزله،  فناء  في  خــوخ  شجرة 
لم  سنوات،  ثالث  منذ  جّدي.  زرعها  »لقد 
حبة  نضيّع  ال  لكنّنا  القليل.  إال  منها  نأكل 
نفدت  »بعدما  أنّه  يضيف  اليوم«.  واحدة 
ثالثة  قبل  المساعدات  من  أرزّ  حبّة  آخــر 
كيلو  بنصف  خوخ  كيلو  قايضت  أسابيع، 

من األرزّ«.

خوخ مقابل األرزّ

ربى أبو عمو

في 11 يوليو/تموز املاضي، وملناسبة اليوم 
العاملي للسكان، كان لألمني العام لألمم 

املتحدة، بان كي مون، رسالة تضاف إلى 
مجموعة رسائله، والتي لن يذكرها التاريخ 

على األرجح. قبل عام، قال إنه »مع فرار 
نحو 60 مليون شخص جراء النزاعات 
أو الكوارث، تتعرض النساء واملراهقات 

بشكل خاص لألذى. ويرتكب املتطرفون، 
الذين يمارسون العنف، والجماعات 

املسلحة، انتهاكات فظيعة تفضي إلى 
صدمات نفسية، والحمل غير املرغوب 
فيه، واإلصابة بفيروس نقص املناعة 

البشرية )اإليدز(، وغيره من األمراض«.
هذا العام، رّبما تتضّمن رسالته أرقامًا 

جديدة. قد يحكي عن مأساة املهاجرين 
غير الشرعيني، واستمرار النزاعات، 

وضياع مستقبل جيل بكامله. رّبما يطالب 
الدول بتحّمل مسؤولياتها حيال سكان 
هذا الكوكب. هي مجّرد رسائل عاطفّية 

ال تجمع بني الحبيب ومحبوبته. وشعوب 
كلون على الكلمات 

ّ
األرض أو سكانها يت

واآلمال والوعود. 
بان، بصفته، يبدو حريصًا على جميع 
الناس. يكتب إليهم رسالة تلو األخرى. 

وفي هذا تصغير للمأساة، حتى ليبدو أن 
الستني مليونًا )الرقم املذكور أعاله( يعانون 

بعدما فرغت الجرار من غاز الطهو. 
املأساة تختصر األرقام. يصبح الحديث 

 شخص معها مجّرد 
ّ

عن كيفية تعاطي كل
تفصيل ال قيمة له. ويعكس االسم الذي 

يحمله اليوم العاملي هذا األمر. سكان 
وليس ساكنًا. 

حدة تؤمن بحق السكان في حياٍة 
ّ
األمم املت

كريمة. رؤساء الدول يرّددون األمر نفسه. 
هذه مجّرد رسائل، تشبه تلك التي كانت 
مات السرّية على الجدران 

ّ
تلصقها املنظ

.
ً
في الشوارع ليال

الوقت يزيل كلمات الرسائل. وإن كتب بان 
 أنها ال تحمل 

ّ
وغيره رسائل جديدة، إال

وعودًا جديدة أو مختلفة. هي وعود قديمة 
كتب. لم يعد من 

ُ
تذوب كلماتها قبل أن ت

قيمة لها إال في وسائل اإلعالم. 
كتب على موقع األمم املتحدة اإللكتروني 

أن عاملًا عدد سكانه سبعة مليارات هو 
ل تحديًا، وفي الوقت نفسه، 

ّ
عالم يمث

فرصة. هذا الرقم له آثاره على االستدامة 
ر وإمكانية الحصول على 

ّ
والتحض

الخدمات الصحية وتمكني األطفال. 
وطالبت الجمعية العامة صندوق السكان 
بتنظيم نشاطات تهدف إلى إذكاء الوعي 

بقضايا السكان، بما فيها العالقة القائمة 
بينها وبني قضايا البيئة والتنمية.

حدة على االستدامة 
ّ
ز األمم املت

ّ
رّبما ترك

ان 
ّ
 أن عددًا كبيرًا من السك

ّ
والبيئة، إال

يبحثون عن حياة أو رسالة حقيقية. 
ال يحتاجون إلى إحصائّيات. يعرفون 

 شيء، يعرفون 
ّ

أرقامهم. وقبل كل
ان لهم حقوق. 

ّ
أنفسهم. هم بشر، ثم سك

اليوم، تؤذيهم الرسائل. وال يمكن القول 
ها 

ّ
لصاحبها غير املثل الشعبي: »بل

واشرب مّيتها«. ال يوم عامليًا للسكان بل 
مجّرد رسالة.

رسائل سريّة

مزاج
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منذ زمن لم تدخل المساعدات إلى مضايا )فرانس برس(



كان يوسف آيت 
علي، الشاب 

المغربي، يعرف 
جيدًا كيف سيكون 

مستقبله. في 
سجله اليوم 12 
اختراعًا، وسبع 

شهادات بكالوريا، 
ويطمح إلى 

دخول »غينيس«

جدران تفصل دوًال وتقّسم شعوبًا
برلين مصدر إلهام لحكومات كثيرة واالحتالل اإلسرائيلي يمعن في عنصريّته

1819
مجتمع

الرباط ـ حسن األشرف

ــوم، نـــجـــح يــــوســــف آيـــت  ــ ــيـ ــ حـــتـــى الـ
فـــــي تـــســـجـــيـــل 12 اخـــتـــراعـــا  عـــلـــي 
تهدف غالبّيتها إلى تسهيل حياة 
ـــن، وتـــطـــويـــر وســـائـــل  ــّوقـ ــعــ ــــاص املــ ــــخـ األشـ
ق 

ّ
السالمة العامة على الطرقات. أيضا، حق

البكالوريا،  رقما قياسيا في عدد شهادات 
ــــع شــــــــهــــــــادات فـــي  ــبـ ــ ــــى سـ ــلـ ــ ــــل عـ ــــصـ وقـــــــــد حـ

تخّصصات مختلفة.
ــل الــــــذي يــحــتــفــل بــعــيــد مـــيـــالده  هـــــذا الــــرجــ
الــثــامــن والــثــالثــن فـــي شــهــر أغــســطــس/آب 
املــقــبــل، كـــان متفوقا مــنــذ صــغــره. كــثــيــرًا ما 
كان يميل إلى تفكيك األجهزة اإللكترونّية، 
وقــد عــرض على أســتــاذه أربــعــة اخــتــراعــات 
بعد اجتيازه املرحلة االبتدائية، من دون أن 

يجد التشجيع الكافي.
يوسف الذي يعمل أستاذًا للرياضيات في 
املغربية  العاصمة  في  تعليمية  مؤسسات 
الـــربـــاط، نــجــح فــي لــفــت األنـــظـــار إلــيــه ليس 
خّصصها  الــتــي  التقنية  ابــتــكــاراتــه  بسبب 

تتذرّع أكثر الدول التي 
تقيم جدرانًا عند حدودها  

بالهاجس األمني

كان يميل إلى تفكيك 
األجهزة اإللكترونيّة، وقد 

عرض على أستاذه في 
المدرسة 4 اختراعات

سجل نحو 12 اختراعًا، 
أبرزها جهاز يسمح بتيسير 

التواصل لدى الصم 
والبكم

لـــأشـــخـــاص املـــعـــوقـــن وحـــســـب، وتــحــديــدًا 
فئتي الصم والبكم، بل ألنــه نــال هــذا العام 
شـــهـــادة الــبــكــالــوريــا الــجــامــعــيــة الــســابــعــة. 
وســــاهــــم إملــــامــــه بـــالـــعـــلـــوم والــــفــــيــــزيــــاء فــي 
اجتماعية،  قيمة  ذات  اخــتــراعــات  تسجيله 
هــــو الـــحـــاصـــل عـــلـــى شــــهــــادة جــامــعــيــة فــي 
امليكانيك والفيزياء وغيرها، باإلضافة إلى 
شهادة التكوين من املكتب العاملي للملكية 

الفكرية في جنيف.
لــم تــذهــب مــيــول يــوســف، حــن كـــان تلميذًا 
صــغــيــرًا، إلــى اكــتــشــاف األجــهــزة وتفكيكها 
ــا إلــــى طــبــيــعــتــهــا، ســــــدًى، على  ــهـ ثـــم إعـــادتـ
الــرغــم مــن أنــه لــم يحظ بالتشجيع فــي ذلك 
الوقت. كانت عزيمته أقوى من أي تجاهل، 
وبن  التعليم  بــن  التوفيق  مــن  تمّكن  وقــد 

الغوص في عالم االختراعات.
الجديد«  »العربي  لـ  املغربي  املخترع  يقول 
إن السعي إلى ابتكارات جديدة يسري في 
عـــروقـــه، ويــعــّد جــــزءًا ال يــتــجــزأ مــن حــيــاتــه، 
ســواء قبل حصوله على وظيفة أو بعدها. 
يضيف أنــه يــحــرص على اخــتــراع مــا يفيد 
الفرد واملجتمع على حــّد ســواء، خصوصا 
الــفــئــات االجــتــمــاعــيــة املــهــمــشــة، عــلــى غـــرار 
أولئك الذين يعانون من إعاقات حركية، أو 
الصم والبكم«. أكثر من ذلك، يسعى إلى  أن 
للتطبيق،  وقابلة  عملية  اختراعاته  تكون 
ويـــقـــول إنـــه ال يــرغــب فـــي كــســب شــهــرة من 

خاللها.
الــيــوم، سّجل نحو 12 اختراعا داخل  حتى 
وخارج البالد، أبرزها جهاز يسمح بتيسير 
عملية الــتــواصــل لــدى الصم والــبــكــم، وآخــر 
أطلق عليه اسم »سوريو«، يستهدف أولئك 
الذين يعانون من شلل نصفي، ويساعدهم 
عــلــى الــتــحــكــم بــجــهــاز الــكــومــبــيــوتــر. كــذلــك، 
اخترع شاحنا للهاتف املحمول يعمل على 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة، لــيــحــصــل عــلــى شــهــادة 
»اختراعات تكنولوجية« من والية فلوريدا 
عام  الثاني  ديسمبر/كانون  في  األميركية 
2005. لم ينته األمر هنا، إذ اخترع صندوق 
انــتــخــابــات يــتــمــتــع بـــوســـائـــل تــقــنــيــة تمنع 
الــتــزويــر أثـــنـــاء الــتــصــويــت، بــاإلضــافــة إلــى 

اختراعات أخرى.
لالكتشافات  الفطري  من حّبه  الرغم  وعلى 
الجديدة واالختراعات، إال أنها لم تستحوذ 
على كل وقته. فقد خّصص جزءًا من حياته 
جمعيات  في  للتطّوع  والشخصية  املهنية 
كــثــيــرة تــهــتــم فــي تنمية املــجــتــمــع وتــوعــيــة 
الـــشـــبـــاب، مــنــهــا جــمــعــيــة الــشــعــبــة لــلــثــقــافــة 
مبادرة شباب  القروية، وجمعية  والتنمية 
جمعيات  إلــى  باإلضافة  املنصور،  يعقوب 
ــّمـــه كــــان نــشــر الـــوعـــي وســط   هـ

ّ
أخــــــرى. كــــل

الشباب. 
ــهــــرت كــثــيــريــن داخــــل  اخـــتـــراعـــاتـــه الـــتـــي أبــ

ــبـــالد، حــــازت أيــضــا عــلــى تــقــديــر  وخـــــارج الـ
الصندوق  نــال  بينما  املعوقن،  األشخاص 
البرملانين  الذكي دعــم عــدد من  االنتخابي 
قياسي  رقم  اليوم، يعتزم تحقيق  املغاربة. 
لأرقام  »غينيس«  إلى موسوعة  والدخول 

القياسية.
أخيرًا، حصل يوسف على شهادة البكالوريا 
رقــم 7 في مــشــواره، هو الــذي يــدّرس حاليا 
مـــادة الــريــاضــيــات فــي مــؤســســات تعليمية 
في الرباط، وذلك في شعب مختلفة تتراوح 
ما بن العلمية واألدبية، وذلك في سنوات 
1999 و2000 و2010 و2011 و2013 و2015 

و2016.
يكشف لـ »العربي الجديد« السّر في اجتيازه 
وحصوله  البكالوريا،  المتحانات  املــتــكــّرر 
على رقم غير مسبوق في املغرب واملنطقة 
نفسه  في تحدي  يرغب  إنــه   

ً
قائال العربية، 

واختبار املعلومات التي اكتسبها من خالل 
التي ينشط  الجمعيات  دعمه للتالميذ في 
فيها. بالنسبة للمخترع والناشط املغربي، 
لم يرغب في تحقيق شهرة ما بحصوله على 
شهادة البكالوريا سبع مرات طيلة مساره 
الدراسي. على العكس، يسعى إلى إثبات أن 
التعليمي ال  املسار  ال شيء مستحيل، وأن 
ينتهي بمجرد أن يحصل شخص ما على 
وظيفة. وقد أراد الحصول على املعرفة في 
الذي  األمــر  العلمية،  التخصصات  مختلف 
يتيح له مساعدة التالميذ خالل التحضير 

لالمتحانات.
ــارة إلـــى أنـــه ســاهــم فــي تدشن  ــ تــجــدر اإلشـ
املغرب  فــي  االخــتــراع  لــتــدريــس  أّول تجربة 
عــام 2005، علما أن املــغــرب هــو ثــانــي دولــة 
إسالمية وأول دولة عربية وإفريقية تدرس 
ــادة، وإن كــانــت تقتصر على  ــ املـ فــيــهــا هـــذه 
مــــدارس دون غــيــرهــا. مــا زال الــطــريــق أمــام 

يوسف في بدايته. 

في العالم، جدران كثيرة 
أقيمت عند حدود دول 

أو قّسمت دوًال أخرى. 
في ما يأتي لمحة عن أبرز 

تلك »الفواصل«، السيّما 
»جدار الفصل العنصرّي« 

الذي شيّده االحتالل 
اإلسرائيلي

نواكشوط ـ خديجة الطيب

في وقت تبني دول الجسور واألنفاق لكسر 
الــتــي تعيق  الطبيعية  الــحــواجــز والــعــوائــق 
ــل، تــشــّيــد أخــــرى جــدرانــا  ــتـــواصـ الــتــنــقــل والـ
بن  الصالت  وقطع  والتواصل  العبور  ملنع 
ــهــا بــذلــك تــتــحــّدى الجغرافيا 

ّ
الــشــعــوب. كــأن

وتــنــصــب عــقــبــات فــاصــلــة مــصــطــنــعــة على 
ــــة والـــتـــقـــســـيـــم  ــزلـ ــ ــعـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــــدفـ الـــــــحـــــــدود، وهـ
واالنقسام، فيما تتذّرع بـ »الهاجس األمني«.
االحـــتـــالل  بــــــدأت حـــكـــومـــة  عـــــام 2002،  ــي  فــ
ــدار مــــن اإلســـمـــنـــت  ــ ــ اإلســــرائــــيــــلــــي بـــبـــنـــاء جـ
أمتار  وارتــفــاع سبعة  كيلومتر   700 بطول 
ــيـــاج مـــعـــدنـــي إلـــكـــتـــرونـــي لــوقــف  يـــعـــلـــوه سـ
ــل االنــتــحــاريــن« بحسب زعــمــهــا. أّمــا 

ّ
»تــســل

»جــدار  ـــه 
ّ
أن على  فــيــشــّددون  الفلسطينيون 

فصل عنصرّي«، إمعانا في تقسيم األراضي 
على  أكــبــر.  بــصــورة  وقضمها  الفلسطينية 
ــنـــاشـــدات الــدولــيــة،  الـــرغـــم مـــن الــتــنــديــد واملـ
استمّر بناؤه ليؤّدي إلى عزل بلدات وقرى 
وتدمير  أســـر  وتهجير  عــديــدة  فلسطينية 
مبان وضّم أكثر من 10 في املائة من أراضي 
الضفة الغربية األكثر خصوبة وغنى باملاء.

مــن جــهــتــه، ُيــعــّد جـــدار بــرلــن مــصــدر إلــهــام 
ــدران  ــجــ ــي الــ ــدة وجــــــدت فــ ــديــ لـــحـــكـــومـــات عــ
وسيلة للفصل والعزل وقطع األوصــال، إذ 
ل على مدى 28 عاما رمزًا للحرب الباردة 

ّ
مث

ــّيــد هــذا الــجــدار فــي عام 
ُ

وانقسام أملانيا. ش
1961 لفصل شرق أملانيا عن غربها، فقسم 
الــشــعــب الــــواحــــد. وفــــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
ُهـــِدم وعـــادت أملانيا  الثاني مــن عــام 1989، 

لتتوّحد بعد 28 عاما.
 جدار برلن سقط قبل سنن، 

ّ
على الرغم من أن

 بــعــض الــحــكــومــات اســتــفــادت فــقــط من 
ّ
إال أن

فكرة بنائه ولــم تستوعب فــائــدة هــدمــه. وما 
 

ّ
زال العالم اليوم مليء بجدران مختلفة، لعل

 أبــرزهــا 
ّ

جـــــدران عـــازلـــة مـــع جــيــرانــهــا، لــعــل
الــواليــات املتحدة  الــذي بنته  جــدار تورتيا 
ــا الــجــنــوبــيــة مع  األمـــيـــركـــيـــة عــلــى حــــدودهــ
املــكــســيــك فـــي عــــام 1994. يــبــلــغ طــــول هــذا 
ارتفاعه فثالثة  أّمــا  الجدار 1200 كيلومتر، 
ــّهــــز بـــــأســـــالك مـــكـــهـــربـــة  أمــــــتــــــار، وهـــــــو مــــجــ

ورادارات وكاميرات مراقبة.
ــه، أقـــامـــت إســبــانــيــا جـــدارًا  ــ فـــي الــســيــاق ذاتـ
ــي سبتة ومليلة 

َ
مــديــنــت بــمــحــاذاة  حــديــديــا 

ق 
ّ
تدف ملنع  املــغــرب،  شمال  تحتلهما  ن 

َ
اللت

السياج بمدينة  األفارقة. يحيط  املهاجرين 
مــلــيــلــة بـــطـــول 12 كــيــلــومــتــرًا، فــيــمــا يحيط 
كيلومترات،  ثمانية  بــطــول  سبتة  بمدينة 

ة أمتار.
ّ
أّما ارتفاعه فست

وقد لعب الصراع اإلقليمي دورًا رئيسيا في 
اتــخــاذ بعض الـــدول قــرار بناء جـــدران عند 
حـــدودهـــا، مــثــل الـــجـــدار الــــذي بــنــاه املــغــرب 
جــنــوب الــبــالد، تحديدًا فــي الــصــحــراء التي 

تــنــادي جبهة الــبــولــيــســاريــو املــدعــومــة من 
ــــول هـــذا  الـــجـــزائـــر بــاســتــقــاللــهــا. ويـــبـــلـــغ طـ
السياج الحديدي نحو 2300 كيلومتر، وقد 
ساهم إلى حّد كبير في منع تسلل ناشطي 

الجبهة إلى داخل املغرب.
من جهة أخــرى، ثّمة جــدران ُهدمت قبل أن 
 نهائيا األزمة التي دعت إلى إقامتها، 

ّ
تنحل

مـــن قــبــيــل الـــجـــدار الــفــاصــل بـــن الــقــطــاَعــن 
الــجــنــوبــي والــشــمــالــي فـــي جـــزيـــرة قــبــرص. 
اليونانية  القبرصية  السلطات  فقد هدمته 
ونــصــبــت مــكــانــه حــاجــزًا حــديــديــا، فــي حن 
ما زالت قبرص مقّسمة منذ عام 1974 إلى 
شــطــَريــن، شــمــالــّي تــدعــمــه تــركــيــا وجــنــوبــّي 
أّما بينهما فمنطقة عازلة  اليونان،  تدعمه 
تمتد على طول 300 كيلومتر تشرف عليها 

األمم املتحدة.
أيـــضـــا، ثــّمــة أســيــجــة حــديــديــة تــحــّولــت إلــى 
 أحدثها الجدار العازل 

ّ
جدران إسمنتية، لعل

إقليم كشمير،  في  بناءه  الهند  تنوي  الــذي 
بــطــول 550 كــيــلــومــتــرًا. تـــعـــارض بــاكــســتــان 
ذلك، وقد قّدمت احتجاجا لدى األمم املتحدة 
الـــتـــضـــاريـــس  ــّس  ــمــ يــ املـــــشـــــروع   

ّ
أن ــــي  ــــداعـ بـ

عليه  املتنازع  كشمير  إقليم  في  الجغرافية 
ن. واليوم، يفصل سياج حديدي 

َ
بن الدولت

بن شطَري اإلقليم بارتفاع 3.5 أمتار، وهو 
استشعار  وأجــهــزة  مكهربة  بأسالك  مجّهز 
لــلــحــركــة وكـــامـــيـــرات مـــراقـــبـــة، فــيــمــا يــتــولــى 

حراسته عشرات آالف الجنود من البلَدين.
الــجــدار الفاصل بــن إيــران  فــي املقابل، يأتي 
وباكستان الذي ُيعّد من الحاالت النادرة التي 
ن على بناء جــدار حــدودي 

َ
فق فيها دولت

ّ
تت

بــيــنــهــمــا، فــيــتــنــاوب الــجــيــشــان الــبــاكــســتــانــي 
السلع  تهريب  ملنع  واإليــرانــي على حراسته 
واألسلحة واملخدرات. وكانت إيران قد بدأت 
ببنائه في عــام 2007 وهــو يمتّد بطول 700 

كيلومتر أّما ارتفاعه فثالثة أمتار.

الشمالية  كوريا  بن  الفاصل  الجدار  أبرزها 
وكوريا الجنوبية الذي يخضع ألشّد حراسة 
الــعــداء والــصــراع بن  العالم على خلفّية  فــي 
ــذا الــــجــــدار اإلســمــنــتــي  ــ ــّيــــد هـ ــ

ُ
ـــن. ش

َ
الـــكـــوريـــت

 250 يــمــتــد  وهــــو  و1979،   1977 عـــاَمـــي  بـــن 
كيلومترًا على طول املنطقة منزوعة السالح 
ــن. على جانَبيه، ُوِضــعــت أســالك 

َ
بــن الــدولــت

شائكة وألغام وأسلحة ثقيلة وعشرات آالف 
العناصر العسكرية في تأّهب دائم.

ق 
ّ
ــاب وتدف إلــى ذلــك، دفــع الــخــوف مــن اإلرهـ

إلــى بناء  الـــدول  املهاجرين عــددًا كبيرًا مــن 

بطاقة هوية

يوسف 
آيت علي

مخترع مغربي حائز على 
سبع شهادات بكالوريا

ال بّد من السؤال: وماذا إذًا؟

تفكير سلبّي فانهيار نفسّي

ال نستطيع إطالق 
األكاذيب القائلة مثًال 

بأّن الحياة حلوة

بيروت ـ سوزان برباري

ــــزداد ضــغــوط الــحــيــاة الــيــومــيــة وتــتــراكــم،  تـ
فيدخل املرء في دوامة من التفكير السلبي. 
وكلما ازداد الشعور باإلحباط والقلق على 
العالقات  صعيد  وعــلــى  العمل  فــي  املصير 
ــغـــرق أكـــثـــر فــي  ــيـــط، يـ ــتــــواصــــل مــــع املـــحـ والــ
عاملنا  فــي  األمـــر  ويــتــزايــد  السلبي.  التفكير 
الـــعـــربـــي بــحــســب خــــبــــراء، عـــلـــى خــلــفــيــة مــا 
ات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 

ّ
ــز ــ نــعــيــشــه مـــن هــ
وأمنية وغيرها.

يـــتـــحـــّدث االخـــتـــصـــاصـــي فــــي عـــلـــم الــنــفــس، 
ــتــــور نــبــيــل خــــــــوري، عــــن مـــــدى تــأثــيــر  الــــدكــ
التفكير السلبي على صحة اإلنسان وعلى 
 
ّ
حياته ككل. فيوضح لـ »العربي الجديد« أن
مــا هــو متعارف،  السلبية بحسب  »األفــكــار 
ــــان وتـــطـــغـــى عــلــى  ــــسـ ــدرات اإلنـ ــن قــــــ تـــحـــّد مــ
أنشطته العصبية والتفاعلية وعلى نتاجه 
منتج.   حركته ويصبح غير 

ّ
فتشل الفكري. 

العمل على تحويل  أهــمــّيــة  نــشــّدد على  لــذا 
األفكار السلبية إلى إيجابية«. يضيف: »ال 
نستطيع االحتفال وإطالق األكاذيب القائلة 
 الحياة حلوة. ما نسعى إليه هو 

ّ
 بــأن

ً
مثال

إخــراج اإلنــســان املحبط من الضغوط التي 
يعيشها وســـط األخـــبـــار الــســيــئــة والــوضــع 
املـــالـــي املـــــــزري. إذا تــحــّســنــت الــــظــــروف في 
 من شأن 

ّ
تقدير عمله على سبيل املثال، فإن

ذلك أن يأخذ منحى إيجابيا. أّما في حال لم 
يشعر بأّي تغيير إيجابي، فعندها ال ينفع 
النصح وال اإلرشاد. والنصيحة األهّم تبقى 
ه خيرًا 

ّ
لعل : ال تكره شيئا 

ّ
بـــأن االقتناع  فــي 

لك. بذلك، يرى في كل حالة سلبية نوعا من 
اإليجابية ليتفاعل معها من جديد«.

مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول االخــتــصــاصــيــة فـــي علم 
ــا: »ال بــّد مــن ابــتــداع أفكار 

ّ
الــنــفــس، سمر حــن

إيجابية ليسيطر املرء على الحالة املأساوية 
الــــتــــي يـــعـــيـــشـــهـــا، حـــتـــى يـــســـتـــمـــر«. وتــشــيــر 
 »الــلــبــنــانــّي على 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن لـــ

سبيل املــثــال، كثيرًا مــا يـــرّدد: ال يوجد مــال.. 
ه يجعله 

ّ
زحمة سير.. أزمة معيشية... هذا كل

 
ّ

ــرى كـــل ــ يــعــيــش حـــالـــة ضـــاغـــطـــة، بـــالـــتـــالـــي يـ
السلبي يشعره  التفكير  شيء سلبيا. ونمط 
النفسي واختفاء  االنهيار  إلى حّد  باختناق 
يجب  هنا،  من  من حياته.  اإليجابية  الطاقة 
على املرء أن يحاول النظر إلى الحياة بطريقة 

إيجابية، حتى يعتاد على هذا النمط«.
الدكتور  أّمــا االختصاصي في طب الطوارئ 
رشــيــد رحــمــة، فــيــشــرح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
الصحة  عــلــى  السلبي  التفكير  تــأثــيــرات  عــن 
 
ّ
إن فيقول  الــقــلــب.  على  الــداخــلــيــة، خصوصا 
الضغوطات  نتيجة  يأتي  السلبي  »التفكير 
اليومية التي يعيشها اإلنسان. عندها يخسر 

ع 
ّ
بــاألمــان، ومــن املمكن بالتالي توق الشعور 

ــر ســلــبــا عــلــى الصحة 
ّ
ــر قــد يــؤث األســـــوأ. األمــ

الــبــدنــّيــة، فــتــتــزايــد نــبــضــات الــقــلــب ويــرتــفــع 
ضغط الدم إلى درجة التسّبب بجرحة قلبية. 
كذلك، قد يتسبب ذلك في قرحة املعدة وخلل 
فـــي الـــهـــرمـــونـــات وانــــســــداد فـــي الـــشـــرايـــن«. 
يضيف: »من هنا، يجب على املرء أن يتمّرن 
على األفكار اإليجابية. والتدريب عليها يبدأ 
 
ّ
مــن املنهاج الــتــربــوي فــي املــــدارس، عبر حث

التالميذ على التفكير بطريقة إيجابية«.
في السياق ذاتــه، يقول الطبيب املتخصص 
ــراض الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة الــدكــتــور  ــ فـــي األمــ
 »األفكار السلبية  تزداد 

ّ
إن سامي جاموس 

ــبــــاب عــــديــــدة مــــن قــبــيــل الــتــهــكــم  نــتــيــجــة أســ
واالنـــتـــقـــادات الــتــي يــتــعــّرض لــهــا املـــرء ربما 
في محيطه. فينتج عن ذلك ضعف الثقة في 
الــنــفــس واالنــســيــاق الــســريــع خــلــف املــؤثــرات 
ذلك   

ّ
كل والعاطفية.  الوجدانية  واالنفعاالت 

يــن 
َ
يــبــعــده تــمــامــا عــن الــثــبــات والـــهـــدوء الــلــذ

يمّهدان لشخصية إيجابية الفكر والسلوك«. 
 »تضخيم 

ّ
الــجــديــد« أن لـــ »الــعــربــي  يــضــيــف 

بعقالنية  املــواقــف  استيعاب  وعـــدم  األمــــور، 

ها 
ّ
ــدوء، والـــخـــوف والــقــلــق والــــتــــرّدد، كل ــ وهــ

عوامل من شأنها تكوين شخصية مزدحمة 
املمكن  غير  من  بالتالي،  السلبية.  باألفكار 
رؤية األمور وتفسير املواقف إال بسوداوية«.

السلبّية،  األفــكــار  مــن  ص 
ّ
التخل وعــن طــرق 

يــتــحــّدث جـــامـــوس عـــن »الــثــقــة فـــي الــنــفــس 
الهدوء واالسترخاء،  أّما  الخطوات.  كأولى 
أمــران ضــروريــان ومهّمان الستعادة  فهما 
مع  والعاطفي،  والذهني  النفسي  الــتــوازن 
اإليجابين  بــاألشــخــاص  االخــتــالط  أهمية 
في  املشاركة  إلى  باإلضافة  م منهم، 

ّ
والتعل

من  مـــزيـــد  الكـــتـــســـاب  عــمــل  وورش  دورات 
 
ّ
 النجاح أو فن

ّ
الثقافة والعلم في مجال فن

اإليجابي«. ويشّدد على »ضــرورة  التفكير 
 العزلة 

ّ
االبتعاد عن االنطواء على الذات، ألن

أحيانا تكون مرتعا خصبا لأفكار السلبية، 
ــتــــرســــال بـــاالنـــفـــعـــاالت.  وتـــســـاهـــم فــــي االســ
السلبية،  األفــكــار  من  كذلك  الغضب  ويزيد 
وهنا أهمّية التماسك قبل اإلقــدام على أّي 
تــصــّرف، حتى ال يعيش املــرء رهينة أفكار 
نــشــأت مــن ردود فــعــل مــتــســرعــة«. ويــتــابــع 
 مــن »املـــهـــّم عـــدم الــتــركــيــز عــلــى الــعــيــوب، 

ّ
أن

نــقــاط القوة  املـــرء  يـــدّون  ومــن املستحّب أن 
لديه. حتما، سوف تتغير نظرته، في حال 
اجتاحته أفكار سلبية. يأتي ذلك إلى جانب 
ضـــــرورة املــحــافــظــة عــلــى الـــهـــدوء والــتــأمــل 
ــــوف يـــجـــد املــــرء  بـــمـــوضـــوعـــيـــة. حــيــنــهــا، سـ
ــه كــان يبالغ ويحّمل املــوضــوع أكثر مما 

ّ
أن

يستحق«. ويــدعــو الــنــاس إلــى الــتــفــاؤل، إذ 
هو »سبيل عظيم نحو السعادة الداخلية، 
 تجاهل األفكار السلبية. 

ّ
م فن

ّ
مع أهمّية تعل

ولنسأل دائما: وماذا إذًا؟«.

فــي ذلـــك الـــيـــوم، تــعــّرض ألزمــــة قلبّية 
حادة استدعت نقله إلى غرفة العناية 
املركزة. قبل ذلــك، كان إرنست كوهن 
ــق بــالــحــيــاة، 

ّ
)90 عـــامـــا( شــديــد الــتــعــل

وما زال يدّرس مادة االقتصاد لطالب 
الدراسات العليا في إحدى الجامعات. 
كانت عائلته تعتقد أنه سيعود حتما 
إلــى الــبــيــت. حـــاول ابــنــه جــيــري ســؤال 
أطباء األعصاب الذين كانوا يتابعون 
حــالــتــه عــن االحـــتـــمـــاالت. هــل سيبقى 
على قيد الحياة؟ هل يعود إلى املنزل؟ 
لـــم يــكــن أحــــد يــرغــب فـــي اإلجـــابـــة عن 
أسئلته، واكتفوا بالقول: »ليس هناك 

شيء محسوم«.
تـــــقـــــول بــــــــــاوال ســـــبـــــان فــــــي صــحــيــفــة 
»نيويورك تايمز« إنه عادة ما يترّدد 
حول  تكّهناتهم  مناقشة  فــي  األطــبــاء 
أوضاع مرضاهم الصحّية مع املرضى 
أنــفــســهــم أو عـــائـــالتـــهـــم. يــخــشــون أن 
ــم األخـــبـــار الــســيــئــة آمــالــهــم. من 

ّ
ــحــط

ُ
ت

ــبـــات  ــتـــدريـ ــبــــدو أن الـ جـــهـــة أخــــــــرى، يــ
كيفية  تشمل  لم  عليها  التي حصلوا 

التعاطي مع أوضاع مماثلة.
ــار، يقول أحــد الباحثن  فــي هــذا اإلطـ
إنه إذا ما فشل األطباء املتخّصصون 
تــقــديــم  فـــي  الــســرطــانــيــة  األورام  فـــي 
الكيميائي، سيلجأ  العالج  من  مزيد 
ــاء آخــــريــــن. تــقــول  ــبــ املــــرضــــى إلـــــى أطــ
الــطــبــيــبــة هــولــي بــريــغــيــرســون، وهــي 
الحياة«  »نهاية  أبحاث  مركز  مديرة 
فـــي جــامــعــة »وايــــــل كـــورنـــيـــل«، إنــهــا 

قــابــلــت وزمــــالءهــــا 178 مــريــضــا في 
ــان،  ــرطــ ــســ ــــالج الــ ــ ــدد مـــــن مـــــراكـــــز عـ ــ ــ عـ
والـــذيـــن لـــم يــتــحــّســنــوا بــفــعــل الــعــالج 
الكيميائي. هؤالء كانوا يقتربون من 
النهاية، وكــانــوا يــدركــون األمـــر. وقد 
قدر األطباء أنهم لن يعيشوا أكثر من 

ستة أشهر. 
بناء على املقابالت، تبن أن 40% من 
املرضى لم يناقشوا أي احتماالت مع 
ــــرى، 5% فقط  أطــبــائــهــم. مـــن جــهــة أخـ
كانوا يعرفون أن ما زال لديهم بضعة 
الطبيب  بحسب  للعيش.  فقط  أشــهــر 
ــت، الـــذي يــديــر برنامج  دوغــــالس وايــ
القرارات األخالقية في جامعة  اتخاذ 
ــادة مـــا يــؤمــن  ــ »بــيــتــســبــيــرغ«، فـــإنـــه عـ
ــل بــشــفــاء املـــرضـــى بــنــســبــة %90،  األهــ
إمـــا ألنــهــم يــؤمــنــون بــأهــمــيــة التفكير 
اإليجابي، أم ألنهم يعتقدون أن األمر 
بيد الله، وغيرها، ما يشير إلى وجود 
ثغرة في التواصل بن األطباء واألهل. 
في هــذا اإلطـــار، تــرى بريغيرسون أن 
الــصــراحــة ال تــؤثــر عــلــى الــعــالقــة بن 
األطــبــاء واملــرضــى، بــل تجعلهم أكثر 
قــــدرة عــلــى تــحــديــد الــرعــايــة والــعــالج 
الـــذي يــريــدونــه، ويــســاعــد األهـــل على 

االستعداد للحزن. 
فــي الــنــهــايــة، قـــال األطــبــاء لــجــيــري إن 
حالة والده صعبة. لم يرغب في سماع 
هذا الخبر، إال أنه قّدر صراحتهم في 

الوقت نفسه.
)العربي الجديد(

ما ال يقوله األطباء 
لمرضاهم

أسئلة3
إلى

■ متى انطلقت »مؤسسة األمل اإلنسانية«؟

بدأنا العمل الخيري في عرسال بداية عام 2015  من خالل »مجّمع األمل الطبي« 
الذي يقّدم الخدمات الطبية املجانية من خالل عشر عيادات تخصصية. وأبرز 
تلك الــعــيــادات هــي عــيــادة األطــفــال، وعــيــادة أمـــراض الــعــن، وعــيــادة األمـــراض 
ــادة الــتــأهــيــل، وقــســم الــجــراحــة  ــ املــزمــنــة، وقــســم الـــعـــالج الــفــيــزيــائــي، وقــســم إعـ

واإلسعاف.
الــخــيــري ليشمل مجموعة خدمات  الــجــاري، تــوّســع العمل  الــعــام  بــدايــة  ومــع 
أخرى نقّدمها لالجئن السورين في البلدة، بدعم ومساندة من قبل جمعيات 
ومــنــظــمــات خــيــريــة أبـــرزهـــا »تــجــمــع األمـــل والـــرجـــاء« و»هــيــئــة شـــام اإلغــاثــيــة« 
و»منظمة الهالل األحمر القطري«. من جهة أخــرى، ترعى الجمعية 20 يتيما 

سوريا.

■ ما هي مشاريع المؤسسة في عرسال، اليوم؟ 

كما سبق وذكرت، توّسع عملنا مطلع العام الجاري. ونحن نعمل على إنشاء 
ل 

ّ
 املقبرة الوحيدة في البلدة امتأت. ويمث

ّ
مقبرة ثانية لدفن الالجئن، إذ إن

هذا املشروع حاجة حيوية وماسة لالجئن واللبنانين على حّد سواء.
 خدمات نقل املياه ال تشمل كل املخيمات 

ّ
كذلك، نعمل على إنشاء بئر خيرية، ألن

السورية. وسوف تساهم هذه البئر في الحّد من أزمة املياه، خصوصا في فصل 
الصيف.

■ ما هي مشاريعكم المستقبلية؟ 

نعمل على تطوير املركز الطبي، وهذه عملية بدأت بالفعل من خالل تشغيل 30 
ممرضا في املركز واالهتمام بحاالت مرضية نوعية تفوق إمكانيات املنطقة. 
كذلك نسعى إلى توقيع اتفاقيات طبية مع جمعيات مختلفة لتوسيع دائرة 

التغطية الصحية في عرسال.

األمل  »مؤسسة  أعّدت  المنصرم،  رمضان  شهر  خالل 
الشرقية  لبنان  حدود  على  عرسال  بلدة  في  اإلنسانية« 
استفادت  الذي  الصائم  إفطار  مشروع  سورية،  مع 
مراد  أبو  طالل  السوريين.  الالجئين  من  عائلة  ألف  منه 
عن  الجديد«  »العربي  لـ  ويتحّدث  المؤسسة،  رئيس  هو 

نشاطها

طالل أبو مراد

إعداد عبد الرحمن عرابي

بمحاذاة 
جدار الفصل 

العنصري 
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MEDIA
منوعات قضايا

خورشيد دلي

منذ انشقاق جال الطالباني عن 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
البرزاني  مصطفى  املــا  بزعامة 
االتــــحــــاد  حـــــزب  تـــأســـيـــســـه  ثــــم  عـــــام 1967، 
الوطني الكردستاني، تكّرست االنقسامات 
في صفوف الحركة الكردية، وتعمقت أكثر 
البرزاني قيادة الحزب  مع استام مسعود 
والده  وفــاة  الكردستاني عقب  الديمقراطي 
عــام 1979، وخصوصًا أن حــزب الطالباني 
يتهم البرزاني بالتفّرد في اتخاذ القرارات، 
وتسليم املناصب العليا في إقليم كردستان 
ــلـــتـــه، حـــيـــث إلـــــى جــــانــــب شــغــل  ألفــــــــراد عـــائـ
البرزاني منصب رئاسة اإلقليم، يشغل ابن 
الــحــكــومــة، كما  نــيــجــيــرفــان رئــاســة  شقيقه 
يشغل نجله مــســرور منصب رئــاســة األمــن 
املؤسسات  جميع  إليه  تتبع  الــذي  القومي 

األمنية والعسكرية في اإلقليم.
عمق االنقسام

ــام 1991،  بـــعـــد حـــــرب الــخــلــيــج الـــثـــانـــيـــة عـــ
وفـــرض حــظــر عــلــى الــطــيــران الــعــراقــي فــوق 
كردستان  منطقة  أصبحت  الــعــراق،  شمال 
ــيــــاريــــن رئـــيـــســـني،  ــــني تــ الـــــعـــــراق مـــقـــّســـمـــة بـ
ــاد الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي بــزعــامــة  ــحــ االتــ
الــطــالــبــانــي ومــقــره الــســلــيــمــانــيــة، والــحــزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة  البرزاني 
ومــقــّره أربــيــل. وعلى خلفية هــذا االنقسام، 
لكل  كردستان،  إقليم  في  إدارتـــان  تأسست 
مــنــهــمــا مــؤســســاتــهــا املــحــلــيــة والــخــدمــيــة 
ــدة مـــواجـــهـــات  ــ ــدثـــت عـ ــيــــة، حـــيـــث حـ ــنــ واألمــ
ــــام 1996،  ــا عـ ــرزهــ ــرفـــني، كـــانـــت أبــ ــطـ بــــني الـ
عـــنـــدمـــا قــــــاد حــــــزب الـــطـــالـــبـــانـــي هـــجـــومـــًا 
ــيـــل بــمــســاعــدة إيــــــران، ونـــجـــح في  عــلــى أربـ
هــرب مسعود  فيما  املدينة،  على  السيطرة 
ــه إلــــى مــحــافــظــة نـــيـــنـــوى، قــبــل أن  مـــع قـــواتـ
صدام  الراحل  العراقي  بالرئيس  يستنجد 
حسني الــذي أرســل قــواتــه التي تمكنت من 
إخــراج قــوات الطالباني من أربيل، وإعــادة 
ــكـــذا  ــة. وهـ ــنــ ــديــ ــى املــ ــ الــــبــــرزانــــي وقـــــواتـــــه إلــ
اســتــمــر الـــصـــراع بــيــنــهــمــا إلــــى أن تــدخــلــت 
ــــزاع، ونــجــحــت  ــنـ ــ ــــات املـــتـــحـــدة فــــي الـ ــــواليـ الـ
وزيـــــرة خــارجــيــتــهــا مـــادلـــني أولـــبـــرايـــت في 
عــقــد اتـــفـــاق مــصــالــحــة بـــني الــجــانــبــني فــي 
واشنطن عــام 1998، إال أنــه على الرغم من 
الــعــراق عام  اتفاق املصالحة، ومــن ثم غــزو 
عــام 2005  العراقي  الدستور  2003، وإقــرار 
الــصــراع بني  فــإن  فــيــدرالــي،  إقليم  بتشكيل 
الجانبني على استحواذ النفوذ والسيطرة 
على املناطق مستمر، فقد توسعت سيطرة 
االتحاد الوطني الكردستاني على مناطق 
ــركــــوك  ــدة، فــــأصــــبــــحــــت مــــحــــافــــظــــة كــ ــ ــ ــديـ ــ ــ جـ
ــوذه، بـــعـــد أن  ــ ــفـ ــ وقــــضــــاء خـــانـــقـــني تـــحـــت نـ
حصل الحزب في االنتخابات، أخيرًا، على 
أن  ومـــع  كــركــوك.  أصــــوات محافظة  أغلبية 
جهودًا ووساطات نجحت في التوصل إلى 
تقاسم  على   2006 عــام  استراتيجي  اتــفــاق 
الــســلــطــات، وتــشــكــيــل حــكــومــة واحــــدة على 
البرزاني،  برئاسة  اإلقليم  رئاسة  تكون  أن 
مقابل أن تكون رئــاســة الــعــراق مــن نصيب 
الصراع  أن  إال  الديمقراطي،  االتــحــاد  حــزب 
اســتــمــر بـــني الـــجـــانـــبـــني، مـــن دون الـــصـــدام 
ــاب داخـــلـــيـــة وإقــلــيــمــيــة، فــفــي الــوقــت  ــبـ ألسـ
عاقة  الكردستاني  الوطني  لاتحاد  الذي 
جيدة مع السلطة املركزية في بغداد، وعلى 
عاقٍة وطيدٍة مع إيــران، فــإن عاقة الحزب 
ــغــــداد، وعــلــى  الـــديـــمـــقـــراطـــي مـــتـــوتـــرة مـــع بــ
عـــاقـــٍة فـــاتـــرٍة مـــع إيـــــران فـــي مــقــابــل عــاقــة 

جيدة مع تركيا.                          
لــعــل مــا زاد مــن تــعــقــيــدات الـــصـــراع، دخــول 
ــة الــتــغــيــيــر )كــــــــــوران(، بــزعــامــة  ــركـ ــــزب حـ حـ
نــوشــيــرون مــصــطــفــى، إلـــى حــلــبــة الــصــراع، 
ــــي  ــــرزانـ ــبـ ــ ــود الـ ــعــ ــســ ــه اســـــتـــــمـــــرار مــ ــ ــــضــ ورفــ
ــدة  ــة اإلقـــلـــيـــم، بــعــد أن انــتــهــت املـ ــاسـ فـــي رئـ
القانونية لرئاسته، ما أثار حفيظة رئاسة 
اإلقليم التي طردت وزراء حركة التغيير من 
يوسف  البرملان،  رئيس  ومنعت  الحكومة، 
محمد صـــادق، مــن مــزاولــة مــهــامــه، مــا أدى 
عــمــلــيــًا إلــــى تــشــكــيــل جــبــهــة حــزبــيــة مــؤلــفــة 
وحركة  الكردستاني  الوطني  االتــحــاد  مــن 
مواجهة  فــي  اإلسامية  واألحـــزاب  التغيير 
بــالــرئــاســة، حيث تدعو  الــبــرزانــي وتمّسكه 
األحـــــزاب املــنــاهــضــة لــه إلـــى تغيير الــنــظــام 
ــى الــبــرملــانــي،  فـــي اإلقـــلـــيـــم مـــن الـــرئـــاســـي إلــ
وتقليص صــاحــيــات رئــاســة اإلقــلــيــم. ومع 
الجبهة  ورفــض  بالزعامة،  البرزاني  تمّسك 
ــراع مـــتـــأثـــرًا  ــ ــــصــ ــدم الــ ــ ــتـ ــ املـــنـــاهـــضـــة لــــــه، احـ
ــداد خطر  ــتـ اشـ األول:  أســـاســـيـــني.  بــعــامــلــني 
»داعــش« وأولــويــة الجميع درء هــذا الخطر 
ــــداد حــالــة  ــتـ ــ ــثــــانــــي: اشـ ــقــــضــــاء عـــلـــيـــه. الــ والــ
اإلقليم،  على  والــدولــي  اإلقليمي  الــتــجــاذب 
تتنافسان  اللتني  وإيـــران  تركيا  سيما  وال 
عام،  بشكل  واملنطقة  والــعــراق  اإلقليم  على 
الدولتني  التاريخي بــني  الــصــراع  إطـــار  فــي 
على النفوذ والــدور. لكن، بغض النظر عن 
الــعــامــلــني، فـــان الــصــراع الـــكـــردي  - الــكــردي 
بات أمام ثاثة سيناريوهات.                                                                     
السيناريو مشروعيته  هذا  يستمد  الصدام: 
مـــن مــضــي الـــبـــرزانـــي فـــي مــشــروعــه الــخــاص 
الرئاسة  أزمــة  االستقال، من دون حل  نحو 
والنظام السياسي في اإلقليم، وثّمة مؤشراٌت 

توحي بــأن هــذا السيناريو بــدأ يشق طريقه 
في املرحلة املقبلة، لعل من أهمها: 

1ـ إعـــان الــبــرزانــي عــزمــه املــضــي فــي إعــان 
املرتقب، في  الكردية بعد االستفتاء  الدولة 
وقت ترى األحــزاب املناهضة له أن إصراره 
على هــذا األمـــر يــأتــي فــي إطـــار تطلعه إلى 
اعطاء مشروعية بقائه في الرئاسة، فضا 
عن أن إعان الدولة قد يجلب وياٍت لإلقليم 
في ظل الرفض اإلقليمي إلقامة دولة كردية 
مــســتــقــلــة. وكـــذلـــك تـــراجـــع الـــدعـــم األمــيــركــي 
أنه  لإلقليم، وحصره من خال بغداد. كما 
العراقية في هزيمة  القوات  في حال نجاح 
»داعــــش« فــي املــوصــل، فــإن هــذه الــقــوات لن 
تــســكــت عــمــا يخططه الـــبـــرزانـــي، وإصــــراره 
عـــلـــى ضــــم كــــركــــوك وغـــيـــرهـــا مــــن املـــنـــاطـــق 

املتنازع عليها إلى إقليم كردستان.
ــرزانـــي فـــي عــــدم االســتــجــابــة  ــبـ 2ـ  تـــشـــدد الـ
ــأن تــغــيــيــر  ملـــطـــالـــب األحــــــــزاب األخــــــــرى، بـــشـ
الــنــظــام مـــن الـــرئـــاســـي إلــــى الــبــرملــانــي، وأن 
لدورتني. وهذه  اإلقليم  رئاسة  تولي  يكون 
عمليًا مطالب الشارع الكردي الذي يرى أن 
مثل هذا اإلصاح بات شرطًا للديمقراطية 
في اإلقليم، فيما يرى البرزاني أن ما سبق 
يأتي في إطار املؤامرة ضده، وهو ما يعني 

ضمنًا قرار املواجهة.
3ـ على الرغم من وجود حكومٍة واحــدٍة في 
ــــني عــلــى أرض  اإلقــلــيــم، إال أن نــظــام اإلدارتــ
الواقع مستمر، فلكل منهما قواتها األمنية 
ــرة، حصلت  ــيــ ــي الـــفـــتـــرة األخــ الـــخـــاصـــة. وفــ
ــبـــني، وصــلــت  ــانـ ــبـــاكـــات بــــني الـــجـ ــتـ عـــــدة اشـ
إلـــى الــهــجــوم عــلــى املــقــار الــحــزبــيــة وإغـــاق 
املؤسسات اإلعامية لكل طرف في مناطقه، 
وســط حشد كــل طــرف عناصر قــوتــه، ربما 

استعدادًا للمواجهة املنتظرة.  
-4 تدفع األطراف اإلقليمية املعنية بالصراع 
بــــكــــل طــــــــرف إلــــــــى املـــــواجـــــهـــــة ملـــصـــالـــحـــهـــا 
ــم الـــتـــركـــي الــكــبــيــر  الـــخـــاصـــة، فــمــقــابــل الـــدعـ
لــلــبــرزانــي، تــدعــم طــهــران وبـــغـــداد األحــــزاب 
املعارضة له، كما أن املوقف من حزب العمال 
ــات نــقــطــة خــــــاٍف كــبــيــرة،  ــ الـــكـــردســـتـــانـــي بـ
الكردستاني  الوطني  االتحاد  دعم  فمقابل 
حــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي فــي حــربــه ضد 
سنجار  منطقة  في  معه  والتنسيق  تركيا، 

بالخروج من اإلقليم، بما في ذلك معقله في 
قنديل، كما يعيش في حالة صدام مع حزب 
االتــحــاد الــديــمــقــراطــي الــكــردي فــي ســوريــة، 
حيث يتهمه بالتفّرد ومنع األحزاب الكردية 
)املجلس  الــبــرزانــي  مــع  املتحالفه  الــســوريــة 
الــوطــنــي الــــكــــردي( مـــن تــقــاســم الــنــفــوذ في 

املناطق الكردية في سورية.
الــــــعــــــودة إلـــــــى نــــظــــام اإلدارتـــــــــــــــني: يــســتــمــد 
هــــذا الــســيــنــاريــو مــشــروعــيــتــه مـــن مــطــالــبــة 
بــعــضــهــم بـــإعـــان إقــلــيــم الــســلــيــمــانــيــة، إذا 
التفّرد  بسياسة  التمسك  الــبــرزانــي  واصـــل 
 قــد تدفع 

ُ
فــي قــيــادة اإلقــلــيــم. وهــنــاك عــوامــل

حــزب االتــحــاد الوطني إلــى السير فــي هذا 
السيناريو إلى النهاية، لعل أهمها:

في  الكردستاني  الوطني  االتــحــاد  رغبة  1ـ 
ــع الـــبـــرزانـــي،  ــدم الــــذهــــاب إلــــى الــــصــــدام مـ عــ
ــل الــقــانــونــيــة لحل  ــائـ ــلـــجـــوء إلــــى الـــوسـ والـ
ــادة 15 من  ــ الـــخـــافـــات، أي الــلــجــوء إلــــى املــ
الدستور العراقي التي تنّص على إمكانية 
إقليم خاص بها.  أكثر تشكيل  أو  محافظة 
ــا يــشــجــع حــــزب االتــــحــــاد الــوطــنــي  ولـــعـــل مـ
الــخــيــار تحويل  هــذا  التغيير على  وحــركــة 
في  رابعة  أخــيــرًا، محافظًة  منطقة حلبجة، 
اإلقــلــيــم، واحــتــمــال تــحــويــل قــضــاء خانقني 
ــتـــمـــرار  مـــحـــافـــظـــة خـــامـــســـة، فـــضـــا عــــن اسـ
السيطرة السياسية على كركوك، ما يعني 
أن إقليم السليمانية سيكون مؤلفًا من أربع 
محافظات، مقابل محافظتي أربيل ودهوك 
الواقعتني تحت سيطرة البرزاني.               

2ـ على الرغم من أن حــزب االتــحــاد الوطني 
انقساماٍت  وسلسلة  لضعف،  تعّرض  الــذي 
بــــعــــد مــــــــرض زعــــيــــمــــه الـــــتـــــاريـــــخـــــي، جــــال 
أنه بدأ ينتعش، أخيرًا، على  الطالباني، إال 
وقع املطالبة بتعزيز موقع السليمانية في 
اإلقليم، والنجاحات االنتخابية التي حققها 
فــي كــركــوك، وتــجــاوز خــافــاتــه القديمة مع 
حـــركـــة الــتــغــيــيــر، بــعــد الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
لــلــشــراكــة الــســيــاســيــة، ووقــوفــهــمــا فــي صف 
واحد في مواجهة تمسك البرزاني بالسلطة. 
3ـ يعتقد حزب االتحاد الوطني أن الظروف 
بـــاتـــت مــنــاســبــة لــلــتــحــرك، وإنـــهـــاء تــحــالــفــه 
ــــي، فـــالـــوضـــع  ــرزانـ ــ ــبـ ــ االســـتـــراتـــيـــجـــي مــــع الـ
االقـــتـــصـــادي واملــعــيــشــي الــســيــئ لــإلقــلــيــم، 
وخــافــات الــبــرزانــي مــع بــغــداد، وتــداعــيــات 
الــحــرب مــع »داعــــش«، عــوامــل تــدفــع الحزب 
إلـــى االعــتــقــاد بــأنــه لـــم تــعــد لـــدى الــبــرزانــي 
القوة الكافية للتحرك ضده، إذا اتخذ قرار 

إعان إقليم السليمانية.                
تشكل  إذ  واإلقليمي،  املحلي  الدعم  توفر  4ـ 
عــاقــة الــســلــيــمــانــيــة الــجــيــدة مـــع بـــغـــداد في 
مــقــابــل الــعــاقــة املــتــوتــر بــني أربــيــل وبــغــداد 
ــًا مـــحـــفـــزًا لــلــســلــيــمــانــيــة لــلــمــضــي فــي  ــامــ عــ
إيـــران، الدولة  خيارها، لكن األهــم هنا دعــم 
الوحيدة التي تجاور السليمانية جغرافيا. 
وفــــي ظـــل الـــعـــاقـــة الـــجـــيـــدة بـــني الــجــانــبــني، 
فــي مقابل تــوتــر عــاقــة إيـــران مــع الــبــرزانــي، 
بسبب تحالفه مع تركيا، وعاقاته الجيدة 
ــات املـــتـــحـــدة، وتـــلـــويـــحـــه الـــدائـــم  ــ ــــواليـ مــــع الـ
بــإعــان دولـــة كــرديــة، فـــإن االتــحــاد الوطني 
الكردستاني وحركة التغيير يتوقعان دعمًا 
إيرانيًا كبيرًا لخيار إعان إقليم السليمانية.
السيناريو  يدل على مشروعية هذا  التوافق: 

أن الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة لـــلـــصـــراع الــــكــــردي ــ 
الــــكــــردي، والـــتـــي تــقــتــضــي انـــتـــصـــار الــحــكــمــة 
والشخصية،  الحزبية  املصالح  على  والعقل 
السيناريو  هــذا  فثّمة أسباب قد تشجع على 
ــًا عـــلـــى تـــلـــبـــيـــة مــســعــود  ــ ــاسـ ــ الــــــــذي يــــقــــوم أسـ
ــبـــرزانـــي لـــإلصـــاحـــات املــطــلــوبــة، انــتــصــارًا  الـ
للمصلحة القومية الكردية. وتشجع على هذا 

السيناريو جملة من العوامل:
1ـ أغلب سكان اإلقليم ومكوناته السياسية 
بــــاتــــوا يـــرفـــضـــون اســـتـــمـــرار الــــبــــرزانــــي فــي 
رئاسة اإلقليم، وقد يجلب أسلوب التعامل 
األمني مع هذه القضية كــوارث على عائلة 
البرزاني، ومكانتها التاريخية في النضال 
الــكــردي، فــي حــني أن التوجه إلــى اإلصــاح 
ز مـــن مــصــداقــيــة الــعــائــلــة والـــحـــزب 

ّ
ســـيـــعـــز

الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، فــضــًا عــن أنــه 
ســيــعــزز الـــتـــوافـــق عــلــى الـــســـاحـــة الـــكـــرديـــة، 
في  السياسي  والعمل  الديمقراطية  ز 

ّ
ويعز

اإلقليم.                                                                      
الوضع االقتصادي واملعيشي في  2ـ يتجه 
يعد  لم  إذ  التدهور،  من  اإلقليم نحو مزيد 
املوظفون يستلمون رواتبهم بسبب األزمة 
املــالــيــة، وأصــبــح الـــشـــارع الـــكـــردي املحتقن 
يــطــالــب بـــالـــخـــروج مـــن هــــذه األزمــــــة، وســط 
اتهاماٍت لعائلة البرزاني بتوظيف مداخيل 
الخاصة.  ومشاريعها  لحساباتها  النفط 
وعليه، ثمة من يرى أن هذه األزمة قد تدفع 
الــبــرزانــي إلــى الــقــبــول بــاإلصــاحــات إنــقــاذًا 

للوضع.    
الــعــمــال الكردستاني:  الــصــراع مــع حــزب  3ـ 
تــوســع وجــــود حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
فـــي إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق بــشــكــل كبير، 
منذ احتال »داعش« املوصل، حيث لم يعد 
يقتصر فــي مناطق جــبــال قــنــديــل، بــل بات 
فــي محافظات دهـــوك والــعــمــاديــة ومناطق 
الــتــقــاريــر أن الحزب  سنجار أيــضــًا. وتــذكــر 
قــرابــة 700 مدينة وبلدة  بــات يسيطر على 
ــدة مــــع حـــزب  ــيـ وقــــريــــة، ونـــســـج عــــاقــــات جـ
ــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي وحـــركـــة  االتــــحــــاد الـــوطـ
مــا سبق يشّكل ضغطًا  بــات  وقــد  التغيير. 
كبيرًا على البرزاني قد ال يجد مخرجًا منه، 
إال بــقــبــول اإلصــــاح الـــذي تــنــشــده األحـــزاب 

األخرى. 
تــبــدو  الـــعـــامـــل اإلقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي: ال  4ـ 
املــتــغــّيــرات اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة فــي صالح 
فــإيــران التي تهيمن على العراق  الــبــرزانــي، 
في خاف مع سياساته وتحالفه مع تركيا. 
ــات املــتــحــدة الــتــي راهــــن الــبــرزانــي  ــواليــ والــ
خيار  على  موافقة  غير  تبدو  عليها  كثيرًا 
االســتــقــال الـــكـــردي. ومــوســكــو وواشــنــطــن 
دخلتا في تفاهم على إيجاد تسويٍة لألزمة 
الرامية  تركيا  لتوجهات  خــافــا  الــســوريــة، 
تبدو  الــســوري. وعليه،  النظام  إسقاط  إلــى 
املـــواقـــف اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة تــســيــر عكس 

تطلعات البرزاني. 
ــه، وهـــي  ــلــ ــابـــه وعــــوامــ ــبـ لـــكـــل ســـيـــنـــاريـــو أسـ
ســيــنــاريــوهــات تــضــع اإلقــلــيــم الــكــردي أمــام 
خياراٍت مفتوحة، بعد أن استفحل الصراع 
بني قواه السياسية التي تبدو كأنها تنتظر 
مسار التطورات الجارية في املنطقة، لتحّدد 

كيفية حسم الصراع الجاري.
)كاتب سوري(  

عين البرزاني على االنفصال وأخرى على السلطة
الصراع الكردي ـ الكردي.. األسباب والمآالت

لالتحاد الوطني 
الكردستاني عالقة 

جيدة مع بغداد 
وإيران، وللحزب 

الديمقراطي عالقة 
جيدة مع تركيا

  
األحزاب المناهضة 

للبرزاني ترى أن إصراره 
على االستقالل يأتي 

في إطار تطلعه 
لمشروعية بقائه في 

الرئاسة
 

أغلب سكان اإلقليم 
ومكوناته السياسية 

باتوا يرفضون استمرار 
البرزاني في رئاسة 

اإلقليم

الصــراع بين البرزانــي والطالباني محكوم بثالثة ســيناريوهات: الذهاب نحو االســتقالل الكردي، أو اإلبقاء علــى نظام اإلدراتين، 
أو التوافق والذهاب نحو إصالح يســحب امتيازات عائلة البرزاني. الكاتب خورشــيد دلي، يناقش في مطالعته هذه، إمكانيات 

االحتماالت الثالثة التي تضع اإلقليم أمام خيارات مفتوحة

)Getty( مظاهرة في السليمانية تطالب مسعود البرزاني بالتنحي

التي  فإيران  البرزاني،  صالح  في  والدولية  اإلقليمية  المتغيرات  تبدو  ال 
تركيا.  مع  وتحالفه  سياساته  مع  خالف  في  العراق  على  تهيمن 
خيار  على  موافقة  غير  تبدو  عليها  كثيرًا  البرزاني  راهن  التي  وأميركا 
االستقالل الكردي. وموسكو وواشنطن دخلتا في تفاهم على إيجاد 
النظام  إلسقاط  الرامية  تركيا  لتوجهات  خالفا  السورية،  لألزمة  تسويٍة 
عكس  تسير  والدولية  اإلقليمية  المواقف  تبدو  وعليه،  الــســوري. 
إذ  الكردستاني(،  )العمال  خصمه  تمدد  عن  ناهيك  البرزاني،  تطلعات 

بات يهمين على 700 مدينة وبلدة وقرية.

مأزق البرزاني
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ضد  »داعــش«، ودعم االثنني حزب االتحاد 
فــي ســوريــة، يتحالف  الــكــردي  الديمقراطي 
ــي مـــــع  الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة  ــرزانــ ــبــ حـــــزب الــ
ضــد حــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، ويطالبه 
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MEDIA

ماليين المشاهدات لفيديو 
يوثق لحظة عنصرية عنيفة

»هايكا« بدأت تلّوح بعصا 
األخالق؟

محمد دنكر

انـــتـــشـــرت فـــي األشـــهـــر املـــاضـــيـــة أخـــبـــار عن 
تطبيقات تعرض عليها تنظيمات متطّرفة 
التطبيقات  تلك  أبــرز  للبيع.  فتيات كسبايا 
كان تطبيقا »تيليغرام« و»واتــســاب«. األمر 
يــتــّم عــبــر مــجــمــوعــات خــاصــة مــغــلــقــة وهــي 
فقط مخّصصة لعناصر التنظيم حيث يتّم 
ــراء كــل شـــيء تــقــريــبــًا، بما  داخــلــهــا بــيــع وشــ
في ذلك السيارات، أثاث البيت، املجوهرات، 
األســلــحــة، بــاإلضــافــة إلــى النساء واألطــفــال. 
األمـــر يــبــدو غــيــر منطقي فــي قــرنــنــا هـــذا إال 
ــّم تــأكــيــد  ــه حــقــيــقــي، خــصــوصــًا بــعــدمــا تــ ــ ـ

ّ
أن

األمر من إعان انتشر على مواقع التواصل 
االجـــتـــمـــاعـــي وهــــو صـــــورة مـــن رســـالـــة بيع 
عــبــر تطبيق »تــيــلــيــغــرام«. وتــقــول الــرســالــة: 
»السام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوجد 
سبية، عذراء، عمرها 12 سنة، جميلة، لغتها 
 .$12.500 سعرها  وصــل  ضعيفة.  العربية 
الصورة على الخاص. ال يطلب الصورة إال 
ــه تّم 

ّ
أن رة إال 

ّ
من ملك القيمة«. الرسالة مشف

تسريبها من أحــد األزيــديــني بحسب وكالة 
ــذي يــبــحــث عن  ــ »أســوشــيــيــتــد بــــريــــس«، والــ
زوجــتــه وأطــفــالــه املــحــتــجــزيــن كسبايا لــدى 

املتطرفني.
هذا وقد بدأ أخيرًا تنظيم الدولة اإلسامية 
املـــعـــروف بــداعــش بــفــقــدان كــمــيــة كــبــيــرة من 
التي كــان قد سيطر عليها، وذلك  األراضـــي 
جانب  إلــى  فة، 

ّ
املكث الجوية  الــضــربــات  بعد 

ــــني املـــعـــارضـــة  املــــعــــارك املـــحـــتـــدمـــة بــيــنــه وبـ
نــه ما زال يشّدد قبضته على 

ّ
أ  

ّ
إال املسلحة. 

والفتيات،  النساء  من   3000 بنحو  ُيقدر  ما 
 كعبيد جنس. وفــي مزيج من 

ّ
ويتاجر بهن

املمارسات الهمجية القديمة والتكنولوجيا 
أي  تباع  كما  تمامًا  النساء  تباع  الحديثة، 
قــطــعــة عــلــى الــتــطــبــيــقــات الــحــديــثــة بحيث 
التي  البيانات  قــاعــدة مــن   كــل فتاة تملك 

ّ
إن

تحتوي على صورها واسم مالكها الخاص، 
ــك ملــنــع هــروبــهــا والـــتـــأّكـــد مـــن ذلـــك عند  وذلــ
ـــه عــنــد اقتحام 

ّ
نــقــاط الــتــفــتــيــش. وُيــعــتــقــد أن

ــد أشــــخــــاص مــخــتــّصــون  أي مــنــطــقــة، يـــوجـ
حسب   

ّ
وتصنيفهن الــفــتــيــات  أســـر  بوظيفة 

 الحقًا 
ّ
العمر، الطول ولون البشرة لعرضهن

فـــي خــانــة الــبــيــانــات الــتــي تــنــاســب طــلــبــات 
الزبائن. هذا وقد تم خطف آالف من النساء 
واألطفال األزيديني في أغسطس/آب 2014، 
شمال  قراهم  داعــش  مقاتلوا  اقتحم  عندما 
القاطنة  األقلية  على  القضاء  بهدف  العراق 
هناك. ومنذ ذلك الحني، تمكن املهربون من 
ــراد مــن تــحــريــر مــا مــعــدلــه 134  ــ الــعــرب واألكـ
مايو/ بحلول شهر  ولكن  شخصا شهريًا. 

ــــام  ــفــت حــمــلــة الــتــنــظــيــم هــــذه األرقـ
ّ
أيـــــار، خــف

إلى مجرد 39 في األسابيع الستة املاضية، 
وفــقــًا لـــألرقـــام الــتــي قــدمــتــهــا حــكــومــة إقليم 

كـــردســـتـــان. هــــذا وقــــد قــــال مــؤســس منظمة 
 Luftbrucke IRAK اإلغاثة األملانية العراقية
ــهــــروب أصـــبـــح أكــثــر   الــ

ّ
ــرزا دانـــــــاي« إن ــيــ »مــ

ــر الــثــاثــة  ــهــ صـــعـــوبـــة، خـــصـــوصـــًا فــــي األشــ
املاضية. وأضــاف: »رجــال التنظيم يعرفون 
ومواصفاتهن.  أرقــامــهــن  بواسطة  الفتيات 
وكــل شخص مــســؤول عــن مراقبة مجموعة 
، ُيــعــاقــب 

ّ
مــعــّيــنــة، وفـــي حـــال هـــرب إحــــداهــــن

املــســؤول بالقتل. لــذلــك أصــبــح األمـــر صعبًا 
جدًا بسبب التدابير املشّددة املفروضة على 
ــرات، ملــيــاء العاجي  ــيـ األســـــرى«. إحـــدى األسـ
بشار، والتي حاولت الفرار أربــع مــرات قبل 
أن تنجح أخيرًا في شهر مــــارس/آذار، بعد 
أن ركــضــت مــع أخــريــات لــســاعــات فــي أرض 
تسيطر عليها الحكومة مع مقاتلي جماعة 
ــة  ــزروعـ مـ  

ٌ
ــــي أرض ــيــــة، وهـ الــــدولــــة اإلســــامــ

بــاأللــغــام. وقــد انفجر لغم أرضـــي، مــا أسفر 
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ّ
عــن مقتل رفــاقــهــا، ويبلغ عمر أصــغــرهــن

ســـنـــوات وتـــدعـــى أملــــاس والــكــبــرى 20 عــامــا 
البصر  أفقد ملياء  االنفجار  وتدعى كاثرين. 
الــيــمــنــى، وتـــرك وجــهــهــا مشّوهًا  فــي عينها 
الــجــلــد. رغـــم ذلـــك، تعتبر ملياء  بــعــد أن ذاب 
نفسها من املحظوظات وتشكر الرجل الذي 
أنــقــذ حــيــاتــهــا وســاعــدهــا فــي الــهــرب خــارج 
الــة »أســوشــيــيــتــد  الـــبـــاد. وفــــي حــديــث لــوكــ
برس«، قالت ملياء البالغة من العمر 18 عامًا: 
العينني، فقد  »حتى لو كنت قد فقدت كلتا 
الحياة  قيد  ذلـــك، ألنــنــي على  كــان يستحق 

ار«.
ّ
وبعيدة عن هؤالء الكف

رة 
ّ
املشف التطبيقات  على  داعــش  يعتمد  اذًا، 

ــك فــقــًا لناشط  لبيع الــنــســاء والــفــتــيــات، وذلـ
 
ّ
أن  

ّ
إال الــبــوح باسمه ألســبــاب أمنية،  رفــض 

تسريباته أّكدت عمليات البيع والشراء. وقد 
التي تحصل من  املفاوضات  الناشط  أظهر 
ــرة. بعض 

ّ
أجــل األســـرى فــي مــحــادثــات مــشــف

تلك املحادثات تحدث على موقع »فيسبوك« 
يتّم  معظمها   

ّ
أن  

ّ
إال مغلقة،  مجموعات  فــي 

»واتساب«  وأخيرًا  »تيليغرام«  تطبيق  عبر 
وذلــــك بــعــد حــصــول الــتــطــبــيــق عــلــى تشفير 
الــذي  األمـــر  الــطــرفــني،  بموافقة  للمحادثات 
ــمـــن مــســاعــيــهــا  ــه الــــشــــركــــة ضـ ــنـ صــــّرحــــت عـ
ــتـــخـــدمـــني. هـــذا  لـــحـــمـــايـــة خـــصـــوصـــيـــة املـــسـ
ظهر الصور العديد من النساء والفتيات 

ُ
وت

املتبرجات بطريقة مبالغ بها، الكراسي في 
تــلــك التي  الــصــور عتيقة والــســتــائــر تــشــبــه 
ــار. بــعــض  ــ ــعـ ــ ــعـــرض لــلــبــيــع بـــأبـــخـــس األسـ تـ
ــــهــــن لــــم يــكــمــلــن 

ّ
ــار لــــدرجــــة أن ــغـ الـــفـــتـــيـــات صـ

ــة. واملـــقـــصـــود  ــيــ ــدائــ ــتــ ــة االبــ ــ ــــدرسـ مـــرحـــلـــة املـ
بالتبّرج إظهار الفتيات بأعمار تتراوح بني 
16 و24 عامًا. هذا وقالت شركة »واتساب« 
ــــــهــــــا تـــــــحـــــــاول، رغــــــــم مـــــيـــــزة خـــصـــوصـــيـــة 

ّ
إن

ــق من 
ّ
املــســتــخــدمــني الـــخـــاصـــة بـــهـــا، الــتــحــق

ــانــــت تــحــمــل  ــــور املــــرســــلــــة، ومــــــا إذا كــ ــــصـ الـ
دالالت عـــن بــيــع لـــقـــاصـــرات وذلــــك فــقــط في 
ة 

ّ
متطرف تنظيمات  فيها  املــتــواجــد  املناطق 

ــا بــالــنــســبــة لتطبيق  ــة. أّمــ كــالــعــراق وســـوريـ
»تيليغرام«، فالخصوصية ال تّمس بحسب 
يعملون  ــهــم 

ّ
أن إال  التطبيق  عــن  املــســؤولــني 

عــلــى إقــفــال الــحــســابــات واملــجــمــوعــات التي 
تحتوي عبارات بيع وشراء البشر، كسبايا، 
باإلضافة لتفّحص الصور واملحادثات التي 

ظهر نساء مع أرقام كأسعار ومواصفات.
ُ
ت

ــلــــوب الـــتـــواصـــل  ــّور ســـريـــعـــًا أســ ــطـ ــتـ فــيــمــا يـ
االجــتــمــاعــي، تــصــبــح أســهــل عملية الــشــراء 
والـــعـــرض عــلــى الــتــطــبــيــقــات، ال زلــنــا نشهد 
حتى يومنا هذا عمليات اتجار بالبشر عبر 
في  املبرمجون  يقع  وهــنــا  التطبيقات.  تلك 
حيرة بني تطوير أساليب التشفير وتمتني 
أي  مراقبة  على  أيــضــًا  العمل  وبــني  أقفالها 

مجموعة مغلقة مشبوهة.

انتشرت صورة إلحدى 
المحادثات على واتساب 

تكشف البيع والشراء

تونس ـ محمد معمري

يبدو أن العاقة بني الهيئة العليا املستقلة 
لــاتــصــال الــســمــعــي الــبــصــري )هـــايـــكـــا( في 
ــراف عــلــى  ــ ــاإلشـ ــ ــونـــس املــكــلــفــة قـــانـــونـــيـــًا بـ تـ
ــزيــــونــــات، وبــــــني بــعــض  ــفــ ــلــ ــتــ اإلذاعــــــــــــات والــ
ــدأت تــأخــذ منحى  الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة بــ
ــــذي يــصــل إلــى  تــصــاعــديــًا فـــى االخـــتـــاف الـ
تــبــادل االتــهــامــات. فالهيئة املتهمة من  حــّد 
»الــزيــتــونــة« وهــي قناة قريبة من  قبل قناة 
الــتــيــار اإلســـامـــي بــاملــحــابــاة فــي استعمال 
صــاحــيــاتــهــا وخـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بمنح 
اإلجـــــــازات الــقــانــونــيــة لــلــبــث، حــيــث رفــضــت 
القناة  لهذه  القانونية  اإلجــازة  الهيئة منح 

رغم استيفاء امللف القانوني لها.
الــفــصــل الـــجـــديـــد فـــي الــــصــــراع بـــني مــالــكــي 
»هايكا« تمثل فى  التلفزيونية والـ القنوات 
إصـــدار ســامــي الفهري مــالــك قــنــاة »الــحــوار 
األولى  املرتبة  قناة تحتل  التونسي« وهي 
في تونس من حيث نسب املشاهدة، بيانًا 
بمحاولة  الهايكا  فيه  اتــهــم  اللهجة  شــديــد 
فــال: »نعاني نحن  قناته حيث  عرقلة عمل 
اليوم في قناة »الحوار« من محاولة تصفية 
جــــديــــدة لــيــســت األولــــــــى ولـــكـــنـــهـــا تــخــتــلــف 
عــن املــحــاوالت األخـــرى إذ إنــهــا أكــثــر خبثًا 
ــز عـــلـــى مـــفـــهـــوم األخـــــــاق والــعــصــا  ــكـ ــرتـ وتـ

الغليظة املكلفة بهذه التصفية هي الهايكا، 
اذ يحق لكل صحافي أو باحث اجتماعي أو 
مختص في علم النفس وغيرهم أن ينتقدوا 
ويــنــدرج هذا  األخـــاق  مــن منظور  أعمالنا 
ــرأي ولــكــن ال يحق  ــ ضــمــن االخـــتـــاف فـــي الـ
قــرارات محيثة باألخاق  للهايكا أن تتخذ 
ــة تـــحـــت شــعــار  ــلـ ــامـ ــقــــوم بـــــنـــــدوات كـ وان تــ

األخاق«.
هذا البيان جاء على خلفية العقوبات التى 
»هـــايـــكـــا« عــلــى قـــنـــاة »الـــحـــوار  ـــ ســلــطــتــهــا الـ
التونسي« لبثها فى شهر رمضان مسلسل 
الــهــايــكــا  ــه  ــيـ فـ رأت  الـــــــذي  مــــفــــيــــدة«  »أوالد 
مــّســًا بــالــقــيــم األخــاقــيــة ودعــــت إلـــى تغيير 
تــوقــيــت بــثــه ووضـــع عــامــات دالـــة عــلــى أنــه 
مــســلــســل ال يــنــاســب مـــن هـــم دون 12 ســنــة. 
نــدوة األســبــوع املاضي  الهايكا  كما نظمت 
تــنــاولــت الـــجـــوانـــب األخـــاقـــيـــة فـــي األعــمــال 
الـــدرامـــيـــة وهــــو مـــا اعــتــبــره ســامــي الــفــهــري 
»من  الهيئة حيث  اختصاصات  خارجًا عن 
املـــفـــروض أن تــعــتــمــد )الــهــايــكــا( فـــي عملها 
على ركيزتي الحفاظ على الحريات وحسن 
تطبيق الــقــانــون، أمـــا األخــــاق فــهــو مفهوم 
الــنــوري  السيد  عــام وفضفاض وذاتـــي، وال 
اللجمي وال السيد هشام السنوسي مؤهان 
إلعــطــائــنــا دروســـــا فـــي األخـــــاق خـــاصـــة أن 
سياسة  تعتمد   « »الدستورية  الهيئة  هــذه 

هي  معينة:هذه  مصالح  وخــدمــة  املكيالني 
أخـــــاق الـــهـــايـــكـــا« . الـــبـــيـــان الـــــذى أصـــدرتـــه 
الــتــونــســي« رأى فيه البعض  قــنــاة »الــحــوار 

تصعيًدا من قبلها إلحراج الهيئة.
أن  الجديد«  »العربي  لـ أكد  اللجمي  النوري 
»الــهــايــكــا ال تــريــد أن تــتــحــّول إلـــى بوليس 
ــقـــرارات الــتــي اتــخــذتــهــا فــي حق  أخــاقــي والـ
إثـــر وصــول  تــمــت   « مــفــيــدة  مسلسل »أوالد 
األمور إلى  مستوى يهدد املجتمع التونسي 

في بعض مبادئه السامية«.

)Getty( »سيدة إيزيدية هاربة من »داعش

رئيس الهيئة نوري اللجمي )األناضول(

واشنطن ـ العربي الجديد

كل ما أرادته رايان بورس هو املشي مع كلبها، وبداًل من ذلك انتهى األمر بفيديو 
انتشر على نطاق واسع، بعد أن الحقتها امرأة أكبر منها، ووجهت إليها الشتائم 
والضرب. ورايــان امــرأة ســوداء تبلغ من العمر 24 عامًا، تعيش بوالية ميامي في 
بـــدأت امــرأة  بــالــقــرب مــن بيت خطيبها، عندما  أمــيــركــا، وكــانــت تمشي مــع كلبها 
بتتبعها. وقــالــت »رأيــتــهــا تــخــرج مــن بــابــهــا الــخــلــفــي، كــنــت أتــحــدث مــع أمـــي على 
الهاتف«، فاعتذرت من املرأة التي كانت تنتظرها وابتعدت، لكنها بدأت بتوجيه 

إصبعها نحوها واإلمساك بها.
فــقــررت الــشــابــة إنــهــاء املــكــاملــة وتسجيل مــا تــقــوم بــه الــســيــدة الــتــي تسمى مــاريــا 
دوربيكر )63 عامًا(، وعندما سألتها عن سبب تتبعها قالت »ألنك جزء من جنوب 
ميامي«، وواصلت تهجمها عليها دون سبب معروف، وقد انتقلت رايــان حديثًا 
إلى هذا الحي. ونشرت الفيديو على مدونتها الخاصة، إال أنه انتشر على نطاق 
واسع عندما حّمله أحد متابعيها على تويتر، ويظهر امــرأة كبيرة وهي تحاول 
االعتداء على الشابة، وضربها على جبهتها، وقالت »تعلمت احترام األكبر سنًا، 
الكاميرا، لكنها أغلقتها«، بحسب  وكنت أحــاول تخفيف التصعيد قبل أن أشغل 

.»Huffington Post« موقع
إلـــى مــنــزلــهــا، واتصلتا  الـــجـــدال وذهــبــت كــل منهما  وفـــي مــرحــلــة معينة أوقــفــتــا 
إلى  انتقلت  ألنها  بدقة  العنوان  إعطائهم  فــي  مشكلة  رايـــان  وواجــهــت  بالشرطة، 

املكان قبل أسبوع واحد فقط، حيث وصلوا وهي ما تزال تتحدث على الخط.
تحاولني  فقط  »كنت  وقالتا  القصير،  الفيديو  الشرطة  مــن  ضابطتان  وشــاهــدت 
الدفاع عن نفسك«، وكانت رايــان تأمل أن يكون هذا درسًا للمرأة، لكن يبدو أنها 
لم تتعلمه، ووفقًا لتقرير الشرطة  فقد قالت إنها حاولت انتزاع هاتف رايان ألنها 
ال تريد أن يتم تصويرها. وعندما أخبرتها الشرطة أنها املعتدي األساسي، وفقًا 
لــم تعتقل مــن قبل ولــن تــذهــب للسجن، وتــم توجيه  إنــهــا  قــالــت  الفيديو،  لشريط 

االتهام مع غرامة بسيطة للسيدة في فلوريدا.

تطبيقات مشّفرة لبيع سبايا »داعش«

تقنية 
أوروس

نور الدين إبراهيم

نسبيًا  جـــديـــدة  مــالبــس  شــركــة  هـــي  »أوروس« 
اســتــطــاعــت بــعــد عــامــني مـــن الــتــجــارب والــبــحــث 
استخدام التقنية التي تستخدمها منظمة الفضاء 
دافئني  الفضاء  رواد  إلبــقــاء  »نــاســا«  األميركية 
ــرارة املــنــخــفــضــة فـــي الــفــضــاء،  ــحـ ــات الـ ــ فـــي درجـ
التي  السحرية  املــادة  ونقلها ملالبسنا األرضية. 

»أيرو جيل«. وهي  تستخدمها »ناسا« تسمى الـ
أخـــف مـــادة عــازلــة لــلــحــرارة عــلــى اإلطـــــالق. وقــد 
استخدمتها »نــاســا« فــي األســـاس ملنع عجالت 
تستخدم  كما  التجمد  من  املريخ  على  املركبات 
املـــارة في  الــروســيــة  الــغــاز  أيــضــا لحماية أنابيب 
قارة أنتركتيكا في القطب الجنوبي من التجمد. 
املادة ليست جديدة، ولكنها كانت عالية التكلفة 
ــــاوالت مــــن قـــبـــل ملــزجــهــا  ــــحـ ــــد فــشــلــت كــــل املـ وقـ

بـــاألقـــمـــشـــة. كــــان ذلــــك حــتــى تــوصــلــت أوروس 
ــذا بـــاســـتـــخـــدام خــلــطــتــهــا  ــ لـــوســـيـــلـــة إلنــــجــــاح هــ
بــراءة اختراع ( املسماة  الخاصة )حصلت على 
وهي   .aerogel solacore ســوالكــور  أيــروجــيــل 
خلطة تجعل القماش املخلوط بمادة األيروجيل 
ــع ذلـــك يمكنه  بــســمــك 3 مــيــلــيــمــيــتــرات، فــقــط ومـ
احتمال درجــات حــرارة قليلة تصل إلــى ناقص 
50 درجــــة مــئــويــة، مـــن دون أن يــشــعــر مــرتــدو 

املالبس بأي بذلك. حتى أن الشركة قامت  برش 
النيتروجني السائل على شخص يرتدي معطف 
ال  »أوروس«  مــنــتــجــات  ــــك.  ذل إلثــبــات  »أوروس« 
وأغطية  الــقــفــازات  أيضًا  بــل  املعاطف  عند  تقف 
الـــرأس والــبــنــاطــيــل. وقــد قــامــت الــشــركــة بتمويل 
  Kickstarter منتجاتها جماعيًا عن طريق موقع
 360 بقيمة  تمويل  على  الحصول  واستطاعت 

ألف دوالر حتى تاريخه.

على تطبيقي »تيليغرام« و»واتساب« وصلت رسائل تكشف بيع تنظيم الدولة اإلسالمية لنساء كسبايا، إلى جانب بيع سيارات وأثاث 
وغيرها من الممتلكات 
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أجــزاء أخــرى. وأعتقد ان املشاهدين ما زالوا 
يتابعون العمل، فقد نال إعجابهم ومحّبتهم 
بــأجــزائــه الــثــاثــة. ولــكــنــنــي شــخــصــيــا، كنت 
أتــــمــــنــــى لـــــو كــــانــــت الــــتــــجــــربــــة أفـــــضـــــل، ولــــو 
ــتـــشـــار املــســلــســل أوســـــــع. وبــالــنــســبــة  ــان انـ ــ كـ
الستمرارية التجربة، نعم هناك أجزاء قادمة،  
فأنا أقوم اآلن بكتابة الجزء الرابع والخامس 
والــــســــادس، ويــفــصــلــنــا عـــن تــصــويــر الــجــزء 
التركيز  أّمــا عن مسألة  قليلة«.  أشهر  الرابع 

على البيئة الشامّية في أعمال حامد، وكيفّية 
الــقــدرة على خلق التنوع الــدرامــي فــي نفس 
البيئة، يقول: »بالنسبة للتركيز على البيئة 
الشامية، فهو ليس ُمتعّمدًا من ِقبلي. ولكن، 
من  الــلــون  هــذا  على  الطلب  أن  الحقيقة،  فــي 
األعمال هو طلٌب دائم. هناك سرٌّ غريٌب بهذا 
الــخــصــوص! فــاملــّحــطــات دائــمــة الــطــلــب على 
يحّبون  واملشاهدون  الشامية،  البيئة  أعمال 
ـــح، أن يكون السبب هو  هــذا الــلــون. وأنــا أرجِّ

نور عويتي

ــزال الــكــاتــب الــــســــوري، أحــمــد  ــ ال يـ
ــتـــابـــة  ــد، يـــــــــــزاول مـــهـــنـــة الـــكـ ــ ــامــ ــ حــ
املزيد  سنويا  وينتج  بــاســتــمــرار، 
مـــن األعـــمـــال الــتــي تــغــنــي الـــدرامـــا الــســوريــة. 
ــلــــى شــــهــــرتــــه فــي  ــــب، الــــــــذي حــــصــــل عــ ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ
الــتــســعــيــنــيــات، وكـــتـــب مــجــمــوعــة مـــن أشــهــر 
مــســلــســات الــبــيــئــة الــشــامــيــة فـــي بــدايــاتــهــا 
ــى، قــبــل أن تــصــبــح هــدفــا لــلــربــح املـــادي  ــ األولـ
واالنتشار والشهرة، مثل مسلسل »الخوالي«، 
ومــســلــســل »لــيــالــي الــصــالــحــيــة«، ومــســلــســل 
»أهل الراية«. وقد كتب، كذلك، مسلسل »طوق 
الــبــنــات« الـــذي ُعـــِرض الــجــزء الثالث منه في 
هذا  مسلسات  أنجح  مــن  وُيعتَبر  رمــضــان، 
املــوســم، وأكــثــَرهــا متابعة. وفــي لــقــاء خاص 
مع الكاتب، أحمد حامد، لـ »العربي الجديد«، 
البنات«،  »طــوق  أخبرنا عن تجربة مسلسل 

وإذا ما كانت التجربة ستستمّر. 
 مسلسل »طوق البنات«، 

َّ
ويشير حامد إلى أن

بتأليفه.«  قـــام  آخـــر  مسلسل  أي  كمثل  مثله 
وبعد أن القى نجاحا في الجزء األول، طلبت 
مــنــي الــشــركــة املــنــتــجــة واملـــحـــطـــات أن أكــتــب 

انتقد ناشطون 
استخدام صورة من 

الكواليس في »خاتون«

يطرح مسلسل »باب 
الحارة« أفكارًا سطحيّة ال 

ننشغل بها

يحصل الفائز في المسابقة 
على حزام ذهبي ويكرم في 

المدينة

2223
منوعات

الحنني إلى الصفاء والبياض في هذه البيئة 
الــبــســيــطــة. فــالــقــيــم املــطــروحــة املـــوجـــودة في 
ُعد موجودة في مجتمعنا. 

َ
ت لم  البيئة،  هذه 

والــبــيــئــة الــشــامــّيــة غــنــّيــة جــــّدًا، وقـــــادرة على 
ع  فالتنوُّ املتنّوعة،  األفكار  من  املزيد  احتواء 
يــعــود لـــقـــدرة الــكــاتــب عــلــى امـــتـــاك ُمـــفـــردات 
عمله، والتنويع في هــذه األعــمــال يصب في 
الجماهير،  وجــذب  التشويق،  أســلــوب  خانة 
وإمــتــاعــهــم، وحــجــم الـــفـــائـــدة الــتــي يكسبها 

املــشــاهــد مـــن هــــذه األعــــمــــال. وبــالــنــســبــة لــي، 
كا بالكتابة للبيئة الشامية  فأنا لست ُمتمسِّ
بشكل حــصــري. ولــــدّي فــي الــوقــت الــحــاضــر، 
الــعــديــد مــن الــتــجــارب املــعــاصــرة »املـــــودرن«، 
التي عملت على كتابتها في الفترة املاضية، 
وهي، مسلسل »شهر من العمر«، واملسلسل 
الكوميدي » فوكس الغرام«، وكذلك مسلسل 
 مــنــهــا في 

ٌ
»فــقــر حـــــال«، وربـــمـــا ُيــنــفــذ بــعــض

السنة القادمة«.
، أحمد حامد، عمل 

َّ
ومن الجدير بالذكر، بــأن

مــع املــخــرج، بسام املــا، فــي مسلسلني، هما، 
ــوالـــي«، و»لــيــالــي الــصــالــحــيــة«. وحـــول  ــخـ »الـ
الــتــجــربــة، أشـــار: »الحقيقة أنني  ســؤالــه عــن 
أتمنى العمل مــجــددًا مــع بــســام املـــا،  ألنني 
ال أراه مجرد مخرج جيد، وإنما هو ظاهرة 
مهمة، تمتلك الكثير من املوهبة، فهو ظاهرة 
فنية تحترم. إال أنه منذ عشر سنوات، تفرغ 
ــارة«، وقـــام  ــحــ لــعــمــلــه عــلــى مــســلــســل »بــــاب الــ
اب أجزائه، وبسبب كثرة انشغاله 

ّ
باختيار ُكت

بعمله، لم نستطع خلق فرصة لتعاون فني 
أن نعود  أتمنى  جديد بيننا. وبالنسبة لي، 
لــلــتــعــاون، فــنــحــن عــمــلــنــا مــعــا عــلــى مسلسل 
الصالحية«،  »لــيــالــي  ومسلسل  »الــخــوالــي«، 
وكان من املفترض أن نتعاون في عمل اسمه 
»بر الشام«. وربما سيكون هناك باملستقبل 
لــنــا. وبالنسبة ملسلسل  فــنــي جــديــد  تــعــاون 
»باب الحارة«، فأنا من متابعيه، وأحيي كل 
كافة  فــي  أجــزائــه،  بكل  العمل  على  القائمني 
االختصاصات، من مخرج ومؤلفني وفنينّي 
وممثلني. ولكن، لدّي بعض العتب على »باب 
الحارة«، فبقدر ما نجح هذا العمل وحقق ما 
لم يحققه أي مسلسل سوري أو عربي خال 
الفترة األخيرة، فهو كان فارغا من املحتوى، 
وأتــمــنــى أن يــمــتــِلــئ هــــذه املــســلــســل بــأشــيــاء 
ــاَهـــد ومـــحـــبـــوب، ويــمــتــلــك  مـــفـــيـــدة، فــهــو ُمـــشـ
العربي،  العالم  في  كبيرة  جماهيرية  قاعدة 
وحتى في بعض الــدول األوروبــيــة وأميركا. 
ولذلك كنت، أتمنى أن يطرح املسلسل أشياًء 
تهّمنا ونعاني منها، ونحن كعرب ومسلمني 
لدينا ما يشغلنا، ونمتلك أطنانا وجباال من 
الهموم كان من املمكن طرحها، لكن املسلسل، 

لألسف، طرح أمورا سطحية جدًا«.
الــــســــوريــــة، وإذا مــا  ــا  ــالــــدرامــ بــ وحــــــول رأيــــــه 
»الدراما  يقول حامد:  وتتقدم،  تتطّور  كانت 
الــســوريــة بــــرأي تـــطـــورت مـــن حــيــث الــكــم في 
الــســنــتــني األخـــيـــرتـــني. أمـــا مـــن حــيــث الــكــيــف، 
فأصبحت أسوأ، فاألعمال جميعها متشابهة 
من حيث األفكار والشكل والطرح السطحي، 
واألزمــة طاولت جميع األعمال، حتى أعمال 
البيئة الشامية، فاألعمال املعاصرة تتحدث 
ــرة فـــي ســـوريـــة،  ــدائــ جــمــيــعــهــا عـــن الـــحـــرب الــ
ــة والـــتـــاريـــخـــيـــة تــســقــط  ــيـ ــامـ ــال الـــشـ ــ ــمــ ــ واألعــ
نفس  وتطرح  املعاصر  الواقع  على  أحداثها 
ــكـــار. وفـــي هـــذا الـــعـــام، ال يــوجــد أي عمل  األفـ
ســــــوري صـــلـــد وقــــــوي أو فـــيـــه تــمــيــز بــشــكــل 
الــجــدد، فهم  الكتاب  كــل  عــام. ولكنني أحيى 
املــشــوار مــن بعدنا، وأرى أن  مــن سيتابعون 
الكاتب الشاب، سعيد حناوي، من أفضلهم، 
الخاصة، ولكن  األمــور بطريقته  فهو يعالج 
من تبقى يتشابه أسلوبهم في طرح أفكارهم، 
ولــــم يــقــدم أي مــنــهــم عــمــا مــمــيــزا مـــن حيث 
الطرح، ربما بتجاربهم القادمة سيتميزون، 

ويكونون على قدر املسؤولية.
ــى أعــمــالــه  ــد، إلــ ــامـ ــرًا، يــشــيــر، أحـــمـــد حـ ــيــ وأخــ
: »الــعــام الــقــادم 

ً
الــدرامــّيــة فــي املستقبل قــائــا

سيكون لي عمل »دهاليز الحريم« من تأليفي 
وإنــتــاج ســوريــة الــدولــيــة، وســيــتــم تصويره 
خــال األشــهــر املقبلة. بــاإلضــافــة إلــى »شهر 
مــن العمر« و»فــوكــس الــغــرام« و »فــقــر حــال« 
ربما تنفذ جميعا أو بعضا منها في املوسم 
األجـــزاء  أعــمــل على تحضير  الــقــادم، وطبعا 

القادمة من طوق البنات«.

A A

لوس أنجلوس ـ العربي الجديد

في 15 يناير/ كانون الثاني 2009، تعّرضت 
طائرة »إيرباص آ320«، بعد دقيقتني اثنتني 
فـــقـــط مــــن إقـــاعـــهـــا مــــن »املــــطــــار الــــدولــــي فــي 
الغارديا«، في »كوينز«، لحادث تقني، سّببه 
ــرٌب مـــن الــطــيــور اخـــتـــرق أحـــد مــحــّركــاتــهــا.  ســ
سالينبرغر  تشاسلي  الــكــابــن  قــائــدهــا،  لكن 
جميعهم،  ركــابــهــا  إنـــقـــاذ  فـــي  نــجــح   ،)1951(
وعــددهــم 150، باإلضافة إلــى 5 أفــراد شّكلوا 
طــاقــم الــعــمــل، بتنفيذه »هــبــوطــا اضــطــراريــا« 
في نهر »هودسن«، في نيويورك. بعد أعوام 
كتاب   )1930( ايستوود  كلينت  اختار  قليلة، 
ــم: بــحــثــي عــمــا حــــدث فــعــلــيــا«،  ــ »واجـــبـــي األهــ
الذي كتبه سالينبرغر، بالتعاون مع جيفري 
ــام 2009، لــتــحــويــلــه إلــى  ســـازلـــو، وأصـــــدره عـ
على سيناريو  ارتكز  »ســالــي«،  بعنوان  فيلم 
لــتــود كــورمــانــيــكــي. قــبــل أيــــام، بــــدأت حمات 
لــلــفــيــلــم، وتــــّم تــحــديــد 9 سبتمبر/  الــتــرويــج 
لــبــدء عــروضــه التجارية  أيــلــول 2016 مــوعــدًا 
األميركية، على أن ُيعرض في فرنسا بدءًا من 

أيضا، ال ُيعّد خطأ إخراجّيا، ويمكن تبريره 
للمخرج، ومــن املمكن أن يــكــون هــنــاك رجــال 
من دون ذقون. أيضا، تداول، محمد العنزي، 
امليكرفون  للقصبي، وداخــل قميصه  صــورة 
: »خــطــأ إخـــراجـــي وضـــع املــايــك 

ً
ــق، قـــائـــا

ّ
مــعــل

هنا«، وبعد تفحص الصورة، لم نتمكن من 
التحديد بدقة، إن كان ذلك ميكرفونا أم ال. 

جريمة شغف
ل، 

ّ
تـــداول عـــدٌد مــن الــنــاشــطــني، صـــورة للممث

محمد سليمان بـــدور، )الــكــاتــب كــريــم زكــي(، 
 الــســجــائــر قــبــل أن يــدخــل غرفة 

ُ
ـــن

ِّ
وهـــو يـــدخ

زوجـــــتـــــه لـــيـــضـــربـــهـــا، حــــيــــث يـــخـــتـــلـــف نــــوع 
السجائر من غرفة إلى غرفة آخرى، في نفس 
املشهد. فغرد أحدهم: »خطأ إخراجي بدائي 
في مسلسل »جريمة شغف« الحلقة 16، حيث 
يختلف نوع السجائر في نفس املشهد عند 
انتقال املمثل من غرفة إلى غرفة أخــرى«. إال 
أن هذا األمر ال ُيعتبر خطأ إخراجّيا، ويمكن 
ل قد بدل السجائر قبل دخوله 

ّ
أن يكون املمث

إلى الغرفة.

صرخة روح
تداول عدد من الناشطني صورة من مسلسل 

عمر قصقص

مــا أن انــطــلــق املــوســم الــرمــضــانــي، حــتــى بــدأ 
رواد مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، بــرصــد 
التي  األخطاء اإلخراجية لجميع املسلسات 
الــشــاشــات العربية، وتــحــت كل  ــعــرض على 

ُ
ت

مسلسل تداول الرواد املئات من الصور التي 
إال  فــادحــة.  إخراجية  أخــطــاء  بنظرهم  شكل 

ُ
ت

منها،  اآلخـــر  والــبــعــض  صحيح،  بعضها  أن 
ــررة، أو يــمــكــن تــبــريــرهــا ملــخــرج  ــبــ أخـــطـــاء مــ
العمل. هنا الئحة بأبرز األخطاء التي نعتقد 

ها مبررة في املسلسات الرمضانية:
ّ
بأن

سيلفي 2
تـــداول عــدد مــن الناشطني صــورة مــن إحــدى 
حلقات مسلسل »سيلفي 2«، لناصر القصبي، 
وهو يتكلم على الهاتف األرضــي والكهرباء 
ــزل. إذ تــــّم الــتــعــلــيــق على  ــنــ مــقــطــوعــة عـــن املــ
إخراجي  »خطأ  الناشطني:  قبل  من  الصورة 
وقع فيه املخرج في حلقة “سيلفي2«، اليوم، 
وهو عبارة عن كهرباء مقطوعة في كل البيت، 
وممثل يحكي على الهاتف األرضــي. حسنا، 
كــيــف تـــكـــون الـــكـــهـــربـــاء مــقــطــوعــة، والــهــاتــف 
ــــــه، عــمــلــّيــا، الــهــاتــف 

َّ
األرضــــــي شــــغــــال«. إال أن

األرضي يعمل أحيانا من دون كهرباء. ويمكن 
»UPS«.  وهـــذا ال  أن يــكــون املــنــزل مجهز بـــالــــ
ُيعّد خطأ أو هفوة إخراجية، ويمكن تبريرها 
انتقد  كما  ممكن  واقعّيا  األمــر   

َّ
ألن للمخرج، 

عــاد  عــنــدمــا  الحلقة 22،  املــواقــع  بــعــض رواد 
املخرج إلى الزمن 130 سنة إلى الــوراء. ففي 
أحد املشاهد، تبني أن أغلبية املمثلني حليقو 
الــذقــون. ومــنــذ مئة عـــام، اشتهر الــرجــال في 
السعودية بذقونهم الطويلة، إال أن هذا األمر، 

الفيلم،  الثاني 2016. في  30 نوفمبر/تشرين 
سالينبرغر،  الــكــابــن  دور  هانكس  تــوم  أّدى 
وهــــي املــــــّرة األولــــــى الـــتـــي يـــتـــعـــاون فــيــهــا مع 
ي، التي تعمل 

ّ
ايستوود، على نقيض لورا لين

مطلقة«  »سلطة  بعد  الثالثة،  للمرة  بــإدارتــه 
بأنها  علما   ،)2003( ميستك«  و»نهر   )1997(

تؤّدي، في »سالي«، دور زوجة الكابن.
تــــّم تــصــويــر املـــشـــروع بـــني ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
2015 وأبـــريـــل/ نــيــســان 2016، فــي نــيــويــورك 
أنجلس  وأتلنتا ولوس  الشمالية  وكارولينا 
و»كـــيـــرنـــي« )نــيــو جــيــرســي(، بــاإلضــافــة إلــى 

»آالموغوردو« في نيو مكسيكو.
ــة فــــي بــعــض  ــتــــداولــ ــلـــومـــات املــ وبـــحـــســـب املـــعـ
الحبكة  فــإن  الغربية،  السينمائية  الصحافة 
استندت على مسألتني أساسيتني، وإن يكن 
»الهبوط االضــطــرارّي الناجح جــدًا« للطائرة 
الدرامي  املنطلق  اإلنــقــاذ،  وعملية  النهر،  في 
 ،

ّ
قة بالشهرة التي تحل

ّ
للحكاية: األولى متعل

فــجــأة، عــلــى ســالــيــنــبــرغــر، والــثــانــيــة مرتبطة 
بــالــتــحــقــيــقــات الــهــادفــة إلـــى كــشــف مــابــســات 

الحادثة.
ــإن  ــام لـــلـــحـــبـــكـــة، فــ ــ ــعــ ــ ــ ــد ال ــهــ ــشــ والكـــــتـــــمـــــال املــ
واِجه 

ُ
الشخصية السينمائية، لتوم هانكس، ت

 يــتــكــّرر 
ّ

يــا نــفــســّيــا قــاســّيــا، عــنــدمــا يــظــل تــحــدِّ
الــحــادثــة وتــفــاصــيــلــهــا، فــي مخّيلته،  مــشــهــد 
مـــا يــدفــعــه إلــــى طــــرح أحــــد أصـــعـــب األســئــلــة، 
 حياة الرّكاب للخطر، 

َ
على نفسه: »هل عّرض

؟«. 
ً
فعا

ثـــم إنـــه يــمــّر فـــي تــنــاقــٍض كــبــيــٍر بـــني حالتني 
اثــنــتــني: مـــن جــهــة أولـــــى، يــتــعــامــل الــجــمــهــور 
، ومــن 

ً
ــــام مــعــه بــصــفــتــه بـــطـــا ووســـائـــل اإلعــ

يأخذون  الــذيــن  قون 
ّ
املحق هناك  ثانية،  جهة 

عــلــيــه احـــتـــمـــال أن يــــــؤّدي هــــذا الـــهـــبـــوط إلــى 

واقعيا  الــدور  يكون  ولكي  »عواقب وخيمة«. 
والهبوط  الطائرة  قيادة  اهد 

َ
َمش في  للغاية، 

االضــــطــــراري تـــحـــديـــدًا، خــــاض تــــوم هــانــكــس 
يــــــؤّدي دور  الـــــذي  إيـــكـــهـــارت،  آرون  وزمـــيـــلـــه 
جــيــفــري ســكــيــلــز، مــســاعــد الــكــابــن، تــدريــبــات 
ــيــــران«، وإعـــــادة  داخـــــل »جـــهـــاز مـــحـــاكـــاة الــــطــ

الحقيقية.  للطائرة  نفسها  الــرحــلــة  تجسيد 
قة 

ّ
متعل تسجيات  إلـــى  استمعا  أنــهــمــا  كــمــا 

بــالــتــواصــل بــني الــكــابــن والــعــامــلــني فــي بــرج 
وبعض  وزميله،  هانكس  جعل  مما  املراقبة، 
يكتشفون  السينمائي،  العمل  فريق  أعــضــاء 
الــكــابــن الحقيقي هــادئــا  إلـــى أي درجـــة كـــان 

ودقيقا، طوال فترة الهبوط االضطرارّي.
وبلغت درجة الواقعية في الفيلم حّد استخدام 
إلنقاذ  استعمالها  تــّم  الــتــي  نفسها،  املــراكــب 
الــرّكــاب، علما بــأن بعض هـــؤالء شــاركــوا في 
سالينبرغر  تشيلسي  أن  حني  في  تصويره، 
حضر أكثر من مرة إلى باتوهات التصوير.

ث على  كــنــان، يتحدَّ للممثل،  »صــرخــة روح« 
الـــهـــاتـــف الـــخـــلـــوي مــــع املـــمـــثـــل أيـــمـــن رضــــا، 
شاشة  ألن  إخــراجــي،  كخطأ  عليها  قني 

ّ
ُمعل

املوبايل برزت بوضوح، وهي مضيئة، علما، 
أنــه يجب أن تكون ســوداء عند إجــراء مكاملة 
هاتفية. لكن، هذا األمر، ال ُيعّد خطأ إخراجّيا، 
تبقى شاشاتها  الــهــواتــف  بــعــض  هــنــاك  ألن 

مضيئة عند إجراء املكاملة.

خاتون
ــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــو شـ ــدمــ ــخــ ــتــ ــســ أشـــــــــــار مــ
االجتماعي إلى أن الصورة التي تحمل فيها 
»نــعــمــت« )ســافــة مــعــمــار( و»خـــاتـــون« )كندا 
ا( هواتفهما الخلوية في إحدى اللقطات، 

ّ
حن

مأخوذة من كواليس تصوير العمل، وليست 
ــر يــمــكــن  ــ ــذا األمــ ــ مــــن املـــشـــاهـــد املــــعــــروضــــة. هـ
ــأ، ويـــمـــكـــن لــلــمــخــرج  تـــبـــريـــره، وال يـــعـــد خـــطـ

استعمال أي صورة من الكواليس.

رأس الغول
تداول العديد من رواد مواقع التواصل، خطأ 
وقع فيه القّيمون على مسلسل »رأس الغول«، 
ــــى، عــنــدمــا ارتــــدى »فضل  فــي الــحــلــقــات األولـ
الغول« زي عامل النظافة، للتخفي والهروب 
مــن الــشــرطــة، بعد تــورطــه فــي عمل إرهــابــي، 
إثر انتشار صوره في اإلعام، فكانت الثياب 
نظيفة جــدًا. إذ لم يقتنع الناشطون بنظافة 
الــزي الــذي بدا وكأنه جديٌد، مما أثــار موجة 
الساخرة على موقعي تويتر  التعليقات  من 
ــر يــمــكــن تــبــريــره  ــ ــــذا األمــ وفـــيـــســـبـــوك. لـــكـــن هـ
ا، إن 

ً
الـــزي نظيف يــكــون  أن  إخــراجــّيــا، ويمكن 

كــــان »فــضــل الـــغـــول« يــعــمــل ألول مــــرة، وفــي 
ساعات الصباح األولى.

توم هانكس في فيلم »سالي«أخطاء إخراجية »مبررة« تداولها رواد مواقع التواصل
أّدى الممثل، توم 

هانكس، دور الكابتن 
سالينبرغر في فيلم 

»سالي«، وهي المرّة 
األولى التي يتعاون فيها 

مع الممثل والمخرج، 
ايستوود

محمد كريم

ــن املـــصـــارعـــني  مـــنـــذ نـــحـــو 700 ســـنـــة والــــعــــديــــد مــ
)الــبــهــلــوانــات( يـــفـــدون ســنــويــا فـــي شــهــر يــولــيــو/ 
تموز إلى مدينة أدرنة الحدودية التركية لحضور 
املصارعة  مهرجان  أو   ،Kırkpınar »الكيركبينار« 
بالزيت، حيث ُيقِبل املصارعون بمختلف األحجام 
واألوزان، ال يرتدون سوى سروال طويل من الجلد 
األسود، وقد غطوا أجسادهم كلها بزيت الزيتون، 
ــــى أن يــبــقــى   لــــرجــــٍل، إلـ

ً
حـــيـــث يـــتـــصـــارعـــون رجــــــا

لم يهزم؛ ليحصل على  منهم مصارع واحــد فقط 
لــقــب »الــبــهــلــوان الــرئــيــس« ويــنــال الــحــزام الذهبي 

للمهرجان.
الزائرين  آالف  يحضرها  التي  الفعاليات  تستمر 
ــبــــوع، وهــــو مـــن األحـــــــداث الـــتـــي يــدرجــهــا  ملــــدة أســ
اليونيسكو ضــمــن قــائــمــة الــتــراث الــعــاملــي. ويــقــال 
إن هذا الحدث هو األطــول عمرًا في تاريخ العاملن 
إلــى سنة 1346م، عندما شعر  تــعــود  وإن أصــولــه 
املغيرون العثمانيون بامللل والحاجة إلى الترويح 
والــتــغــيــيــر، فــــبــــدأوا أوال فـــي مـــمـــارســـة املــصــارعــة 
ــان اثــنــان  . وكـ

ً
ضــمــن مــجــمــوعــات مــن أربــعــني رجــــا

منهم قد ظا يتصارعان طــوال الليل حتى توفيا 
تــحــت شجرة  املــســابــقــة، فدفنهما رفــاقــهــمــا  أثــنــاء 
تــني، وعندما وصــل بعض الــنــاس إلــى املــكــان بعد 
ذلك وجدوا نبع مياه رائقة شفافة حول الشجرة، 

ويجري النبع باتجاه املكان املسمى »كيركبينار« 
أي: »األربعون نبعا« باللغة التركية.

التقليد بمهرجان  واليوم تواصل كيركبينار ذلك 
أســـطـــوري تــنــافــســي، ومـــن حــســن حــظ املــصــارعــني 
أنــهــم ال يــواجــهــون خــيــار »حــتــى املـــوت«، ومــع ذلك 
يأخذون األمر على محمل الجد تماما، ومعظمهم 
يتدرب لسنوات عديدة مع مدربني محترفني، كي 

يكونوا جاهزين في يوم االحتفال السنوي. 
مصارعة الــزيــت، الــيــوم، مفتوحة أمــام الــرجــال من 
كــل الــثــقــافــات واملــنــاطــق واألعــمــار دون تمييز في 
الــلــغــة. ويــنــظــر املجتمع هناك  الــعــرق أو  الــديــن أو 
إلى البهلوانات كشخصيات نموذجية لها سمات 
ــكـــرم والــــصــــدق واالحـــــتـــــرام والــتــمــســك  ــالـ نــبــيــلــة كـ
بالتقاليد واألعراف؛ فهم أبطال بكل معنى الكلمة 

في الثقافة التركية.
يعطي راعي املهرجان، ويسمى »أغا الكيركبينار«، 
ــارة الــبــدء فــي حــفــل يــضــم 40 فــرقــة مــن عــازفــي  إشــ

به  يطاف  حــزام ذهبي  املسابقة  وجــائــزة  الطبول. 
الصاة في  إقامة  يليه  املدينة بموكب مهيب،  في 
عادة  املصارعة  حلقات  تقام  »السليمية«.  مسجد 
في ملعب الرجال في أدرنة. قائد االحتفاالت والذي 
يــمــكــن أن يــكــون مــذيــع الــحــفــل ومــطــلــق الــشــعــارات 
ــبــــاريــــات )وهــــــو نـــفـــس املــعــلــق  ــــال املــ واملـــشـــجـــع خـ
البهلوانات  يقدم  املــاضــيــة(  سنة  الخمسني  خــال 
ومهنهم  وألقابهم  أسماءهم  ويتلو  للمشاهدين، 
بطريقة نثرية وشــعــريــة. أمــا الــرجــل املــســؤول عن 
الـــزيـــت فــيــقــوم بـــإغـــراق املــصــارعــني بـــه، ويــســاعــده 
حامل املنشفة قبل القيام بتمارين اإلحماء وتحية 

الخصم. 
ــرق  ــة؛ فـــتـــعـــزف فـــرقـــة الـــطـــبـــول وفــ ــارعــ تـــبـــدأ املــــصــ
»الـــشـــوام« الــلــحــن الــتــقــلــيــدي لــلــمــهــرجــان؛ فتشعُر 
كــأنــك داخـــل فيلم عــن العصور الــوســطــى. ثــم يبدأ 
صياح الجماهير، وضرب املتنافسني على األفخاذ 
بعضهم  املتنافسني  وتحية  العالية،  والــخــطــوات 
انحناؤهم بسرعة  ثم  لقطات تمثيلية،  بعضا في 

لإلمساك بسيقان منافسيهم إليقاعهم أرضا.
ــن الـــرجـــال  ــرون زوجــــــا مــ ــشــ ــارع عــ ــتـــصـ ــا يـ ــدمـ ــنـ وعـ
فــي وســط الحلبة فــإن املــبــاريــات تــبــدأ بــأن يشبك 
أذرعــهــم ويحافظوا على رؤوســهــم قريبة  الــرجــال 
مـــن أجـــســـادهـــم، فــمــن الـــشـــائـــع فـــي الــلــعــبــة ضــرب 
املنافس على رأسه بصفعة قوية، إلصابته بالدوار 

وتشويشه، من أجل القضاء عليه.

األعمال الدراميّة السوريّة ُمتشابهة

)Getty( توم هانكس

أصول المهرجان 
تعود إلى سنة 
)Getty( 1346

مشهد من مسلسل »جريمة شغف« )العربي الجديد( 

)LBCI( »لقطة من مسلسل »طوق البنات

التقت »العربي الجديد« مع الكاتب الدرامي السوري، أحمد حامد، الذي كتب مجموعة من 
أشهر مسلسالت البيئة الشاميّة مثل »الخوالي« و»ليالي الصالحيّة« و»أهل الراية«

أحمد حامد

»الكيركبينار«... والبهلوانات

فنون وكوكتيل
مقابلة

مهرجان

فيلمدراما

»الخوالي«، هو مسلسل 
تلفزيوني سوري، أنتج 

وعرض عام 2000، وهو 
من تأليف أحمد حامد، 
ومعالجة درامية لنجاح 

المرادي، وبطولة كل من: 
بسام كوسا، أمل عرفة، 

ناجي جبر، صباح الجزائري، 
سليم صبري، عبد الرحمن 

آل رشي، سليم كالس، 
عصام عبه جي، هالة 

شوكت، هاني الروماني، 
قاسم ملحو، محمد 
حداقي، ندين تحسين 

بيك، ميالد يوسف، محمد 
العقاد، علي كريم، ومن 

إخراج بسام المال.

مسلسل 
»الخوالي«
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على  النفوس  في  عميقًا  رة 
ّ
متجذ السامية 

ــرار الــخــطــيــئــة األصـــلـــيـــة فــــي املــســيــحــيــة،  ــ غــ
وطريق الخالص الضّيق واألوحــد عليه أن 
يمّر بعملية مضنية ومستمرة من التطّهر 

ومحاكمة الذات وَجلدها.
ــال فــي مقابلة مــع »إذاعـــة أوروبــا 

ّ
يشرح عــت

إسرائيل نيوز« أن معاداة الصهيونية هي 
الــيــوم شيطان  الــذي يحتجب خلفه  القناع 
في  الصهيونية  ومــعــاداة  السامية،  معاداة 
ه هي مرادف لكل موقف 

ّ
 لف

ّ
نظره ونظر من لف

يـــديـــن ســيــاســة »إســـرائـــيـــل« االســتــيــطــانــيــة 
والعنصرية حيال الفلسطينيني.

البروبغاندا اإلسرائيلية ال تحضر بصورة 
الذي  األخير  الفصل  في  إال  وفّجة  مباشرة 
يحمل عنوان: »وإسرائيل؟«. في هذا الفصل، 
ــــذي يـــقـــول إن الــيــهــود   بــالــكــلــيــشــيــه الـ

ً
عـــمـــال

الجمهورية  رئيس  يــقــّرر  أغنياء،  جميعهم 
الفرنسية تهويد فرنسا للخروج من األزمة 
ــيـــب، يـــقـــول عــجــوز  ــل أبـ االقـــتـــصـــاديـــة. فـــي تـ
آلخــــر عــنــد ســمــاعــه الـــخـــبـــر: »الــفــرنــســيــون 
مــجــانــني، هــم ال يــعــرفــون عــاقــبــة فعلتهم«. 
جري الحكومة الفرنسية استفتاَء شعبيًا 

ُ
ت

ــد، وعــنــد  ــديــ ــانــــون الــــجــ ــقــ ــــول مــــشــــروع الــ حــ
الفرنسيون  يعتنق  املــؤّيــدة  األصــــوات  فــوز 
ــارات 

ّ
الــيــهــوديــة جــمــاعــيــًا. بــعــدهــا نـــرى صــف

اإلنـــــــذار تـــــدوي فـــي الــعــاصــمــة الــبــاريــســيــة 
والـــشـــوارع خــالــيــة، قبل أن يسقط صــاروخ 
على برج إيفل. ونسمع العجوز اإلسرائيلي 
يقول: »يكفي أن توجد كمية من اليهود في 
السامية  مــعــادو  يهاجمهم  مــا حتى  مــكــان 
من كل حدب وصوب«. اإلشارة هنا واضحة 
ــخ حـــركـــة حــــمــــاس، والـــرســـالـــة  ــواريــ إلـــــى صــ
»إسرائيل«  مشاكل  كل  أن  مفادها  املبتغاة 
مع الفلسطينيني وجيرانها سببها معاداة 

السامية!
ال 

ّ
ف عت

ّ
وفي فصل »التبّرم من املحرقة«، يصن

وأوروبــيــني  يهود  فني 
ّ
ملثق مشروعة  أسئلة 

في خانة معاداة السامية، وأهّمها تلك التي 

املــؤّرخ اإلسرائيلي شلومو ساند  يطرحها 
حول احتكار اليهود للمحرقة وتغييب من 
شاركوهم إياها من املعارضني السياسيني 
لون مجموعة 

ّ
والغجر، مع أن األخيرين يمث

إثــنــيــة القـــت نــفــس املــصــيــر واملــعــامــلــة التي 
القاها اليهود األوروبيون على يد النازيني، 

وتتساوى نسبة الضحايا لدى الفئتني.
ومن نلك األسئلة أيضًا، تلك التي يطرحها 
ــيـــــون حــــول جـــدوى  عــلــمــاء اجـــتـــمـــاع أوروبـــ
تــربــيــة األجــيــال األوروبـــيـــة عــلــى اإلحــســاس 
ــــك عــلــى  ــر ذلـ ــ بـــالـــذنـــب اتــــجــــاه املـــحـــرقـــة، وأثــ

األطفال اليهود أنفسهم. 
ال شك أن الفصل الثاني من الفيلم هو أكثر 
ال 

ّ
ما يسلط الضوء على عقدة اضطهاد عت

وســيــكــولــوجــيــا الـــوســـط االجــتــمــاعــي الـــذي 
السفرديم  اليهود  ينحدر منه، وهــو وســط 
لون 

ّ
الــذيــن يمث املغاربية  مــن ذوي األصـــول 

الفرنسيني،  اليهود  مــن  الساحقة  األكــثــريــة 
ـــي نــــــادي الــنــخــبــة  ـــيـــة فـ

ّ
لــكــنــهــم يـــبـــقـــون أقـــل

الـــيـــهـــوديـــة االقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة الـــذي 
يهيمن عليه األشكناز )اليهود ذوو األصول 
األوروبية(. نرى يهوديًا جزائري األصل من 

باريس ـ زكي بيضون

ــــــرًا، إلــــــى الــــصــــاالت 
ّ

خـــــــرج، مــــــؤخ
الــفــرنــســيــة  فــيــلــم »إنـــهـــم فـــي كل 
مــــــكــــــان« مــــــن إخــــــــــــراج وتـــمـــثـــيـــل 
 .)1965( ال 

ّ
إيفان عت اإلسرائيلي  ـ  الفرنسي 

يــبــتــغــي الـــفـــيـــلـــم، وفــــقــــًا لـــصـــاحـــبـــه، تــعــريــة 
الكليشيهات املعادية للسامية في املجتمع 
الـــفـــرنـــســـي. كـــمـــا هــــو مـــعـــلـــوم، فــــي الــســيــاق 
الغربي، تستخدم عبارة »معاداة السامية« 
ــلـــة  ــيـــة اآلفـ ــة مــــن الــــخــــرافــــات الـــعـــرقـ ـ

ّ
ــق ــتـ املـــشـ

ــرادف لـــرهـــاب الـــيـــهـــود، وهــــو اســتــخــدام  ــمـ كـ
إشكالي؛ كون اليهود األوروبيني، وبشهادة 
ــــني الـــغـــربـــيـــني أنـــفـــســـهـــم، لـــيـــس لــهــم  ــــؤّرخـ املـ

أسالف ناطقون بلغات سامية.
ــة لــكــٍل 

ّ
يــنــقــســم الــفــيــلــم إلــــى فـــصـــول مــســتــقــل

منها عنوانه وحبكته الخاصة. وفي الوقت 
املستقطع بني كل فصل والذي يليه/ يظهر 
ال على كنبة املعالج النفسي ليتكلم عن 

ّ
عت

تجعله  التي  )الــبــارانــويــا(  اضطهاده  عقدة 
الجميع معادين للسامية وُيضمرون   

ّ
يظن

الــشــر ألنــه يــهــودي. لكنه ينتقل بسرعة  لــه 
من دور املريض إلى دور املعالج والواعظ: 
لكنهم  السامية،  بــمــعــاداة  مــرضــى  الجميع 
يعيشون حــالــة نــكــران ويــكــابــرون. مــعــاداة 

الرباط ـ عبدالحق ميفراني

تراجعًا  املغرب  فيه  الــذي يشهد  الوقت  في 
جه 

ّ
تت املتخصصة،  األدبــيــة  للمجالت  الفتًا 

ة فصلية 
ّ
»البالغة والنقد األدبي«، وهي مجل

في  وجــودهــا  ترسيخ  إلــى  محكمة،  علمية 
الخطاب  وتحليل  والبالغي  األدبــي  املجال 

ياته.
ّ
بمختلف تجل

ــدرت املــجــلــة، الــتــي انــطــلــقــت فـــي 2014،  ــ أصـ
ة أعداد ارتكزت فيها على قيمة البحوث 

ّ
ست

العلمية، وانخراط عدد من األسماء املعروفة 
 استقرار 

ّ
في املشهد الثقافي املغربي. ولعل

وانفتاحها  التحريري  وطاقمها  أسلوبها 
على الدراسات واملساهمات العربية عوامل 
ســاهــمــت فـــي ضـــمـــان تــلــك الـــصـــيـــرورة في 

اإلصدار.
العدد السادس )ربيع/ صيف 2016(، الذي 
ــرًا، تــصــّدره ملف حــول »الــروايــة 

ّ
صــدر مــؤخ

بدراسة  تح 
ُ
افت التجريب«،  وآفـــاق  املغربية 

للناقد سعيد يقطني بعنوان »التجريب وما 
بعد التجريب: أية صيرورة؟«، أّكد فيه على 
»أننا حني نتحّدث عن التجريب في اإلبداع 
األدبي، فإننا في الحقيقة نالمس موضوع 
الـــتـــجـــديـــد عـــلـــى مـــســـتـــوى اإلبـــــــــداع، وبـــذلـــك 
تخلق لألدب صيرورة جديدة تتماشى مع 
الفنية  واألذواق  الحساسيات  فــي  الــتــطــّور 

والجمالية«.
ضّم العديد من املقاالت النظرية التي سعت 
إلى ضبط مفهوم التجريب وتتّبع مساراته، 
رصد  حاولت  التي  التطبيقية  والــدراســات 
يات التجريب على مستوى النصوص 

ّ
تجل

ــغـــرب؛ إذ تـــنـــاول املــلــيــودي  الـــروائـــيـــة فـــي املـ
ــربــــي«،  ــغــ ــح الـــتـــجـــريـــب املــ ــ ــــالمـ شـــغـــمـــوم »مـ
ـــف«، 

ّ
املـــول »أثـــر  بــوعــزة  بينما رصـــد محمد 

ــد الـــجـــرطـــي »ســـــــؤال الــكــتــابــة  ــمـ وقـــــــارب أحـ
خديجة  وتــنــاولــت  الــســرد«،  واستراتيجية 
التاريخي  االخــتــزال  »دينامية  الــبــوعــزاوي 
الخالق  عبد  وتطّرق  املغربية«،  الرواية  في 

عمراوي إلى »بالغة السخرية«. 
»العجائبي في  الــرامــي، فقارب  العربي  أّمــا 

فصام اليهودي الشرقي المتـصهين

بصدور عددها السادس، 
تتّجه المجلّة إلى ترسيخ 

وجودها في الفضاء 
األدبي في وقت يشهد 

فيه المغرب تراجعًا 
الفتًا للمجلّات األدبية 

المتخصصة

محاولة التملّص من 
الجذور المغاربية والعربية 

تلعب دورًا كبيرًا في 
تماهي نسبة كبيرة من 

اليهود الفرنسيين مع 
السرديات الصهيونية، 

فتجد منهم من يعرّف 
عن نفسه بأنه من أصل 

إسرائيلي، مع أنه لم يطأ 
أرض »اسرائيل« )فلسطين 

المحتلة( في حياته، ال 
هو وال جّد جّده

تمرّر الكاتبة الفنلندية 
في روايتها، المترجمة 

إلى العربية حديثًا، 
هواجسها الشخصية 

حول العالقات 
اإلنسانية، وخصوصًا 

الخداع بوصفه حدثًا 
يوميًا

البالغة والنقد األدبي التجريب وما بعده

المخادع الحقيقي حكايات األطفال للبالغين

السيّد عتّال على كنبة االضطهاد

بروبغاندا إسرائيلية 
ناعمة سرعان ما تصبح 

مباشرة وفّجة

ياُلَحظ انفتاح المجلّة 
المتزايد على األسماء 

النقدية العربية

الخداع يحدث كأنه 
شيء عادي في 

التعامالت اإلنسانية

الهوية اليهودية 
المتصهينة كبديل عن 

الهوية األوروبية

لم يكن مستغربًا أن يحمل فيلم »إنهم في كل مكان« نزعة بروباغندية 
بـ  غزة  في  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  جرائم  يصف  مخرج  جانب  من 
ــارس«  ـــ »فـ ــدوة«، ويـُـشــيــد ب ــقـ »الـ
آالن  الــفــرنــســيــة  ــا  ــي اإلســالمــوفــوب
فنكلكروت، العنصري والمتعّصب 
هو  المفاجئ  لـ»إسرائيل«.  بدوره 
المسلمين  مهاجمة  تجنّب  أنــه 
على  سهامه  ــز  ورّكـ الفرنسيين 
لدى  التقليدية  السامية  معاداة 
فصل  لكن  الصفوة.  الفرنسيين 
»وإسرائيل؟«، يتّسع للبروباغندا بكل 

فجاجتها ووقاحتها.

بروباغندا بإصرار

2425
ثقافة

رصد

إصدار

ترجمة

فعاليات

تفتأ زوجته  الفرنسية ال  الضواحي  سّكان 
السابقة تسخر منه ألنه فقير وفاشل رغم 

أنه يهودي. 
يـــدفـــعـــه ذلـــــك إلـــــى االســـتـــعـــالم عــــن الــيــهــود 
اإللكترونية،  املــتــطــّرف  اليمني  مــواقــع  على 
الخرافية  والقّوة  بالسطوة  ينبهر  وحينها 
اليهود  إلــى  املــؤامــرة  تنسبها نظرية  الــتــي 

ــة املـــغـــربـــيـــة«، وحــــــاول عــبــد الـــواحـــد  الــــروايــ
عرجوني تفكيك »مالمح التجريب«، وخّص 
ــة الــنــســائــيــة  ــ ــروايـ ــ عـــبـــد الــــواحــــد املــــرابــــط الـ

املغربية بدراسة تتّبعت أثرها في النقد.
نفسه؛  التبويب  على  الجديد  العدد  حافظ 
ــات وأبـــحـــاث« عــددًا  ــ إذ تــضــمــن بـــاب »دراســ
من الدراسات واملقاالت التي أثارت قضايا 
مثل: »النص واملعنى واملتخّيل عند إيكو«، 
ــاحـــث الــلــســانــيــة وعـــنـــف االســـتـــعـــارة  ــبـ و»املـ

الصحفية«. 
ــشـــــرت دراســــــة  ـــ

ُ
ــة«، ن ــ ــمـ ــ ــــرجـ ــتـ ــ وفــــــي بــــــاب »الـ

بــعــنــوان »الــبــنــيــة فــي الــلــســانــيــات« لـــ إيميل 
بنفينيست. أّما حوار العدد، فكان مع الناقد 
عبد الحميد عــقــار، حــول مــســارات الــروايــة، 
واألدب والفن بشكل عــام، وهو ما يصفه بـ 

»الذخيرة الباقية لألّمة«. 
ــاب »قـــضـــايـــا بــالغــيــة ومــفــاهــيــم«  وتـــتـــّبـــع بــ
مــــــــــوضــــــــــوع »الــــــــــتــــــــــنــــــــــاص: املــــــرجــــــعــــــيــــــات 
والتجليات«، لينتهي العدد بدراسة حملت 
اآلداب  ملصطلحات  املــوّحــد  »املعجم  عنوان 

املعاصرة: قراءة أفقية وعمودية«.
ة، ُيالَحظ 

ّ
بصدور العدد السادس من املجل

العربية؛  األســمــاء  عــلــى  املــتــزايــد  انفتاحها 
ــاء  ــمـ ــانـــب األسـ ــــى جـ ــه، إلـ ــيـ حـــيـــث شــــاركــــت فـ
 من الباحثة التونسية صبيحة 

ّ
املغربية، كل

جــمــعــة، والـــبـــاحـــث األردنـــــــي عــيــســى عـــودة 
برهومة.

 
ّ

ُيـــذَكـــر أن هــيــئــة الــتــحــريــر أعــلــنــت عـــن مــلــف
الــقــادم، والـــذي تخّصصه ملوضوع  عــددهــا 

»الشعر املغربي الحديث واملعاصر«.

ويشعر بغيظ شديد ألنه لم ينل حّصته من 
»املؤامرة«.

كــمــا يــحــصــل غــالــبــًا فـــي جــلــســات التحليل 
الــنــفــســي، يــكــشــف املــخــرج املــريــض هــنــا من 
دون قصد عّما يحّرك عقدة اضطهاده: عقدة 
اليهودي عربي الجذور املتململ في جلده 
واملــهــووس مــن بــاب االفــتــتــان بكليشيهات 
السامية وقّوة »إسرائيل« وملحمة  معاداة 
ــخ الـــيـــهـــود  ــ ــاريــ ــ ــة األشــــكــــنــــازيــــة وتــ ــرقــ ــحــ املــ
األوروبيني الذين قّدموا للغرب بعض أبرز 

أعالمه ومفّكريه. 
لــي مـــّرة صديقة ذات جـــذور مغربية  قــالــت 
ــة إن جــــــزءًا كـــبـــيـــرًا مـــمـــن  يــضــعــون  ــهـــوديـ يـ
فـــرنـــســـا ال  فــــي  الــقــلــنــســوة ونـــجـــمـــة داوود 
يفعلون ذلك بداعي التدّين، بل كي ال يظنهم 
الـــفـــرنـــســـيـــون مــســلــمــني بــســبــب مــالمــحــهــم 
املغاربية )األمر نفسه ينطبق على صلبان 
جزء كبير من »مسيحيي الشرق« في فرنسا(. 
ــص قــديــمــة 

ّ
هــــذه الــرغــبــة بــالــتــمــايــز والــتــمــل

اإلسرائيلي؛  العربي  الصراع  على  وسابقة 
إذ تـــعـــود إلــــى الــحــقــبــة االســتــعــمــاريــة حني 
منحت فرنسا الجزائريني اليهود الجنسية 

الفرنسية، على عكس الجزائريني املسلمني، 
أقــامــت عــالقــات خاصة وتفضيلية مع  كما 
يــهــود تــونــس واملــغــرب زمــن استعمارهما. 
هــــذه الــحــاجــة املــلــّحــة لــلــخــروج مـــن الــجــلــد 
والعربية  املغاربية  الــجــذور  من  ص 

ّ
والتمل

كبيرة  نسبة  تماهي  فــي  كبيرًا  دورًا  تلعب 
لم  التي  املحرقة  مع  الفرنسيني  اليهود  من 
يتعّرض  التي  تكن محرقتهم و»إســرائــيــل« 
فــيــهــا أقـــاربـــهـــم الــســفــرديــم إلــــى الــعــنــصــريــة 

والتمييز.
»املغاربة«  األشكناز  يسّميهم  أبيب  تل  في 
ــفــــرديــــم«(، فـــي حـــني أنــــك في  )ولـــيـــس »الــــســ
الــعــديــد منهم يشتم املــغــاربــة  فــرنــســا تــجــد 
ويعّرف عن نفسه بأنه من أصل إسرائيلي 
ويأكل من خبز األشكناز واملحرقة، مع أنه 
لم يطأ أرض »اسرائيل« )فلسطني املحتلة( 
ــّد جـــــّده. املــفــارقــة  فـــي حــيــاتــه، ال هـــو وال جــ
املتصهينة،  الــيــهــوديــة  الــهــويــة  أن  هنا هــي 
 
ً
بديال لألشكناز  بالنسبة  كــانــت  الــتــي  تلك 

ــارت بــالــنــســبــة  ــ ــة، صـ ــ ــيـ ــ عـــن الـــهـــويـــة األوروبـ
ــــي  لــلــســفــرديــم بــابــهــم إلـــى االنــتــمــاء األوروبـ

والغربي.

تفكيك الرواية المغربية

ينبغي أال نستهين بقراءة توف جانسون

في  يتواصل  مختلفة،  ومــدارس  أجياًال  يمثّلون  مغربيًا  فنّانًا  عشرين  بمشاركة 
»قاعة باب الرواح« في الرباط، حتى 13 تّموز/ يوليو الجاري، معرض فن التعايش 
أعماًال  المعرض  يقّدم  المغرب.  في  الثقافي  التعّدد  مالمح  إلبراز  ص  المخصَّ
العلوي  ليلى  مثل:  لفنّانين  المحلية؛  الحدود  تجاوزت  وفوتوغرافية  تشكيلية 

)الصورة(، ومحمد مليحي وعبد الكبير رابي.

المدينة  في  يقام  الذي  للفنون«،  الدولي  الحمامات  »مهرجان  عروض  ضمن 
التونسية ويتواصل حتى 19 من الشهر الجاري، ُتعرض يوم األربعاء، 13 من الشهر 
الناس«،  »مسرح  فرقة  تقّدمها  التي  قصبايا  في  صبايا  سبع  مسرحية  الجاري 

وهي من كتابة الطاهر الرضواني وسينوغرافيا وإخراج دليلة مفتاحي. 

ما الذي يمثّله الخبز للمصريين؟ سؤال يثيره المعرض الجماعي الحالي خبز2 المقام 
في »مركز درب 1718 للثقافة والفنون المعاصرة« في القاهرة، والمتواصل حتى 
31 آب/ أغسطس المقبل. يشارك في المعرض عشرون فنّانًا مصريًا وأجنبيًا تتوزّع 
وتلتقي  الفراغ،  في  والتجهيز  والفيديو،  الفوتوغرافي،  التصوير  بين  أعمالهم 

عند ثيمة »أكل العيش«. وكان المعرض األول أُقيم في 2010.

تحية إلى أسطورة عنوان معرض افتُتح، أول أمس الخميس، في »متحف الفن 
 -  1942( كالي،  علي  محمد  العالمي،  للمالكم  تكريمًا  الدوحة،  في  اإلسالمي« 
2016(. يضم المعرض 22 قطعة، ومختارات لمتعلقات كالي في عالم المالكمة، 

تعود تحديدًا إلى فترة تألقه بين عامي 1960 و1978.

D

عّمار أحمد الشقيري

حاول الروائية االسكتلندية آلي سميث 
ُ
ت

»املــخــادع  لــروايــة  تقديمها  فــي   ،)1962(
الــحــقــيــقــي« إبـــعـــاد مـــا ارتـــبـــط بــالــروائــيــة 
 -  1914( جـــانـــســـون  ــــوف  تــ الـــفـــنـــلـــنـــديـــة، 
2001(، مـــن أنــهــا كــاتــبــة قــصــص أطــفــال 
فـــقـــط، ورّســــامــــة املـــخـــلـــوقـــات الــخــيــالــيــة، 
»املــومــيــنــز«؛ حــيــث تــرتــكــز فـــي تقديمها 
ــفــــال كــتــبــتــهــا  ــة لــــألطــ ــّصــ لـــلـــعـــمـــل عـــلـــى قــ
جانسون، لتوصل فكرة مفادها »ينبغي 
ــدًا بـــجـــانـــســـون الــــتــــي ال  ــ ــ أاّل نــســتــهــني أبـ

تستهني بقّرائها أبدًا«.
قــراءة العمل، الــذي صــدرت ترجمته إلى 
ـــرًا عــن سلسلة »إبـــداعـــات 

ّ
الــعــربــيــة مـــؤخ

عــاملــيــة« فـــي الــكــويــت، بــتــرجــمــة وتــقــديــم 
لـــألخـــذ بنصيحة  فـــرغـــل، تــكــفــي  مــحــمــد 
ســمــيــث؛ حــيــث األحــــــداث الـــتـــي اعــتــمــدت 
األسلوب البوليسي والتشويق من خالل 
بــالــتــدريــج  الــشــخــصــيــات  تقشير مــالمــح 
ومـــع الــتــقــّدم فــي الـــقـــراءة، وتــتــطــرق إلــى 
مـــوضـــوع تــنــاولــه األدب مـــن قــبــل. ولــكــن 
وراء كل ذلك، هناك ما هو أبعد من ذلك، 

وعلى مستوَيني.
فـــي عملها  تـــمـــّرر جــانــســون  األول، حـــني 
ق 

ّ
تتعل التي  الشخصية  هواجسها  هــذا 

الخداع نفسه، حيث  بالكتابة، بما فيها 
ــانـــســـون حــيــاتــهــا فــــي أدبـــهـــا  ــقـــحـــم جـ ـ

ُ
»ت

ــــوح، وحـــريـــة  ــــوضــ ــًا بــ ــانــ ــيــ ــّيــــل. أحــ ــتــــخــ املــ
ــًا خـــفـــيـــة مــــن خــلــف  ــانــ ــيــ ــة، وأحــ ــ ــراحــ ــ وصــ
أســـمـــاء وأقــنــعــة مــتــنــوعــة«، وفــقــًا لكاتب 
سيرتها، بويل ويستني، وهي ال تختلف 
 عمل جاد 

ّ
كثيرًا مــع ذلــك، إذ تعتبر »كــل

هــو نــوع مــن الــصــورة الــذاتــّيــة« على حّد 
السويدية  الطبعة  عــقــب صـــدور  قــولــهــا، 

من هذا العمل عام 1982.
الــخــداع،  بفكرة  ق 

ّ
يتعل الثاني  املستوى 

ــل ذلـــك  لـــكـــن لـــيـــس بــصــفــتــه الـــســـلـــبـــيـــة، بــ
الـــــذي يـــولـــد مـــع اإلنــــســــان ويـــتـــشـــارك به 
مــع الــحــيــوان فــي أحــيــان كثيرة، ويسري 
أنه حدث  اإلنسانية على  التعامالت  في 
عــــادي، وال تستثني جــانــســون مــن هــذه 
الــعــالقــات الــكــاتــب نــفــســه، حــيــث الــخــداع 
ــــن الـــــقـــــارئ إلــــــى الـــكـــاتـــب  بــــاتــــجــــاهــــني، مـ
ــانــــي  ــوايــ وبـــالـــعـــكـــس. وبــتــعــبــيــر األوروغــ
ــــوس لـــيـــســـكـــانـــو، يـــخـــتـــرع الـــكـــاتـــب  ــارلـ ــ كـ
نسخة مــنــه لــالســتــخــدام املــخــادع لــذاتــه، 
لــتــداولــهــا عــنــد الــــقــــّراء، فـــي حـــني تـــذوب 

ر فيها الكاتبة نصائح 
ّ
كاتري، والتي توف

لــألطــفــال، اعــتــادت فيها خداعهم وإيــراد 
تــفــاصــيــل غـــيـــر مــــوجــــودة عــــن حــيــاتــهــا، 

بهدف »أن ترسل لهم رسالة لطيفة«.
نتيجة  بالتغّير  القناعات  تبدأ  هنا،  من 
ــتــــي تــفــضــل  ـــــــا الــ

ّ
ــل بـــيـــنـــهـــمـــا، آن ــواصــ ــتــ الــ

الـــتـــعـــّرض لــلــخــداع عــلــى أن يــكــشــف لها 
ــتـــي تــبــدأ  ــن، وكــــاتــــري الـ ــ ــريـ ــ حــقــيــقــة اآلخـ
بامليل إلى خداع شرعي بالحصول على 

نسبة من مبيعات الرّسامة، حيث تفتح 
الناشرين  مع  ــا وحساباتها 

ّ
آن معامالت 

وشـــــــركـــــــات الـــــدعـــــايـــــة الـــــتـــــي تـــســـتـــخـــدم 
ره كاتري بحنكة 

ّ
ــا، ومــا توف

ّ
آن رسومات 

الـــريـــاضـــيـــات والـــحـــســـاب تــتــقــاســمــه مع 
الرسامة. 

ــانـــســـون بـــاألطـــفـــال مــنــذ  ــبــــط اســـــم جـ ارتــ
أطفال،  وكاتبة قصص  كرّسامة  البداية، 
مـــن خـــالل شــخــصــّيــات املــومــيــنــز »اإلرث 
الساطع الذي تركته« وهم كائنات طّيبة 
والــبــراءة،  بالطيبة  املنعطفات  تــتــجــاوز 
وذلــــك أيــضــًا مـــا نــقــلــتــه فـــي عــمــلــهــا هـــذا؛ 
ــب، والـــكـــالب املطيعة،  ــ حــيــث تــكــثــر األرانــ
الذين  الطيبون،  والعجائز  واملــراهــقــون، 
يـــتـــجـــاوزون املــحــن بــالــطــيــبــة، ويــغــفــلــون 
واملوجود  الناس،  الحقيقي بني  املخادع 

في دواخلهم أيضًا.

أمــام هــذا االخــتــراع  سحق 
ُ
شخصيته وت

)الـــخـــداع( الــجــديــد الســمــه. وهــو مــا ُبني 
عــلــيــه جــــزء كــبــيــر مـــن الــــروايــــة مـــن خــالل 
رّســامــة  واحــــدة مــن شخصيتيها، وهـــي 
ــــا، الــتــي تعيش أعلى 

ّ
قــصــص األطــفــال آن

والثلج، في  ة مع ثروتها ووحدتها، 
ّ
التل

انتظار الربيع في مدينة من مدن الدول 
االسكندنافية. 

يمكن اختصار أحداث العمل بما يحدث 
ــاتــــري حــيــاة  بـــعـــد أن تــقــتــحــم الـــشـــابـــة كــ
ا، وتبّدل كل ما اعتادت عليه، 

ّ
الرسامة آن

ـــل فـــي حــيــاتــهــا، فــتــفــتــح بــريــدهــا 
ّ

وتـــتـــدخ
لــلــتــخــلــص مـــن كـــل شــــيء ال يــــدّر منفعة. 
ــــا إيـــجـــاد مــعــنــى لكل 

ّ
وبــيــنــمــا تـــحـــاول آن

الــخــداع، ينتقل الحديث عن رسائل  هــذا 
ويجري  الكاتبة،  اها 

ّ
تتلق التي  األطــفــال 

حساب املنفعة من هذه املراسالت من قبل 
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من موقع تصوير »إنهم في كل مكان«

محمد حميدي، المغرب، »بدون عنوان«، زيت على ورق، 107 × 77 سم

توف جانسون في مرسمها بعدسة صديقتها ورسامة شخصياتها توليّكي بياتيال



عيد العرب في روسيا... فرحة منقوصة

جالية عربية تسقط سهوًا

الحنين إلى العائلة يكون 
هو الشعور المالزم 

لجميع المغتربين العرب 

جاليات

بالعودة إلى الحياة الطبيعية بني الناس بعد 
أن كنت وحيدًا في صيامك«.

وحول مظاهر العيد في مصر والتي يفتقدها 
فــي روســيــا، يشير شريف إلــى عــدم حضوره 
في  الروسية  باللغة  تلقى  التي  العيد  صــاة 
فهمها  إمكانية  يجعل  مــا  مــوســكــو،  مساجد 
تقتصر على من يقيم في روسيا، منذ سنوات 
طويلة وأتــقــن لغتها. أمــا مــهــدي، وهــو شاب 
تــونــســي اســتــكــمــل دراســـتـــه فــي مــوســكــو، فلم 
يحتفل بالعيد، هذا العام، بسبب وجوده في 

العمل في ذلك اليوم وافتقاده جو العائلة.
الــحــنــني لــلــعــائــلــة يـــكـــون هـــو الــشــعــور املــــازم 

كــاجــئــتــني، ومـــا مــن يـــوم إال وتــتــواصــان مع 
العربية،  األحــــواز  منطقة  فــي  املقيمة  أمــهــمــا 
أوروبـــا، واألم  إلــى  القدوم  ويستحثانها على 
تكرر العبارة ذاتها: »أخشى أن يعود أبوكما 

ويطرق الباب وال يجد أحدا«.
حتى اللحظة ال تعرف العائلة أدنى معلومة 
عـــن مــكــان األب، فــنــظــام طـــهـــران يــرفــض الـــرد 
واإلفــــصــــاح، بـــل وال يــتــعــاطــى مـــع مــخــاطــبــات 

لــجــمــيــع املــغــتــربــني الـــعـــرب فـــي الـــعـــالـــم، وهـــذا 
أمر عــادي جــدًا، فكثير من العادات والتقاليد 
ــاء الــعــاطــفــيــة تــفــتــقــد فـــي املــغــتــربــات،  ــيــ واألشــ
ولذلك يحاول املغتربون أن يجدوا التعويض 
أفراد  التي تؤسس بني  البينية  العاقات  في 

هذه الجالية.
ويقول مهدي لـ »العربي الجديد«، إن »الشعور 
عمومًا ال يختلف كثيرًا عن األيام العادية، ألنه 
يوم عمل ودراســة على عكس الــدول العربية، 
كما يتعدى االحتفال عادات األكل، بل يتطلب 

أجواء جماعية وعائلية«.
ويشير إلــى أنــه كــان يمكن تعويض ذلــك من 
خــال االحــتــفــال مــع مجموعة مــن األصــدقــاء، 
ــدن الــكــبــرى مثل  ولــكــن وتـــيـــرة الــحــيــاة فـــي املــ
موسكو ال تترك مجااًل لذلك، بحسب تجربته.  
وكان مسلمو روسيا قد احتفلوا، يوم الثاثاء، 
الــبــاد، فيما  أنــحــاء  فــي مختلف  الفطر  بعيد 
أدى نحو 60 ألف مصل صاة العيد باملسجد 
الجامع وسط موسكو في أول عيد فطر بعد 

افتتاحه في سبتمبر/أيلول 2015.

الــدولــيــة. »مــنــى« وهي  املــؤســســات الحقوقية 
ــا، ال تــغــادر  ــامـ ــام ثـــاثـــني عـ ــمـ تــخــطــو نــحــو إتـ
الــحــديــث عـــن قــضــيــة أبــيــهــا، وبــــمــــرارة تــقــول: 
»املـــشـــكـــلـــة أن أبـــــي قــــد اخـــتـــطـــف بـــجـــريـــرتـــي، 
فــهــو إنـــســـان بــســيــط ولــــم يــكــن لـــه أي نــشــاط 
ــيء يــفــســر اخــتــطــافــه ســوى  ســـيـــاســـي، وال شــ
ألن ابــنــتــه نــاشــطــة أحـــوازيـــة تـــنـــادي بحقوق 
الشقيقتني،  حياة  تقتحم  كوابيس  شعبها«. 
كلما سمعتا أخــبــار اإلعـــدامـــات فــي األحـــواز، 
وهما اللتان عايشتا القمع والظلم واإلقصاء 
رادارات  ــن  عــ تــغــيــب  مــنــطــقــة  فــــي  والـــتـــمـــيـــيـــز 
االهتمام.  شيماء ومنى، وبشيء من غضب، 
تــنــتــقــدان غــيــاب الــتــفــاعــل الــعــربــي مـــع قضية 
األحـــــواز، وتــســتــنــكــران مــحــدوديــة املــعــلــومــات 
في عقول العرب حول خمسة مايني أحوازي، 
في  األصلية  لغتهم  م 

ّ
تعل مــن  حتى  عون 

َ
ُيمن

موطنهم. أما عن حياتهما في أوروبا، فتقول 
ــد يــذكــرنــا كــجــالــيــة عــربــيــة،  »شـــيـــمـــاء«: »ال أحـ
ا مـــن أي نــشــاط داخــــل املجتمع  ولــســنــا جــــزء
ــا، ما  املــدنــي أو املــســاحــات العربية فــي أوروبــ
والتعريف  للخطابة  كمنصة  حياتنا  يحيل 
باألحواز شعبا وقضية.. ننجح أحيانا، لكن 

تأثيرنا أقل بكثير مما نرجو«.

موسكو ـ رامي القليوبي

فــــي غـــيـــاب أي مـــظـــاهـــر احـــتـــفـــالـــيـــة، اســتــقــبــل 
ــاء الــجــالــيــة الــعــربــيــة  ــنـ عـــشـــرات اآلالف مـــن أبـ
فــي غربتهم عيد الفطر املــبــارك الــذي حــل في 

روسيا يوم الثاثاء املاضي.
فرحتهم  مــن  يقلل  لــم  بالغربة  الشعور  أن  إال 
بعد شهر كامل من متاعب الصيام الذي زادت 
ســاعــاتــه عـــن 19 ســـاعـــة، كــمــا ارتــفــعــت درجـــة 
الحرارة في موسكو إلى 30 درجة مائوية في 
ــام، مــا جــعــل أيـــام رمــضــان تجمع،  ــ بــعــض األيـ
هذا العام، بني حرارة الجنوب وطول ساعات 

النهار في الشمال.
ــة الــعــيــد فـــي الـــغـــرب مــضــاعــفــة«، هــكــذا  »فـــرحـ
يلخص شــعــوره شــريــف، وهــو شــاب مصري 

يقيم في موسكو منذ بضع سنوات.
ويـــقـــول شــريــف لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »عــلــى 
الــرغــم مــن البعد عــن األهــل واألصــدقــاء، إال أن 
فــرحــة الــعــيــد فـــي الــغــربــة أكــبــر نــظــرًا النــتــهــاء 
للشعور  وثــانــيــًا،  أواًل،  الصعبة  الصيام  أيـــام 

بروكسل ـ سالمة عطا اهلل

ــوات واألخـــــتـــــان »مـــنـــى«  ــنــ ــن ثـــــاث ســ أكـــثـــر مــ
و»شــــيــــمــــاء« الــــســــيــــاوي، تـــطـــرقـــان األبـــــــواب 
الــرســمــيــة وغــيــر الــرســمــيــة، وصـــوال إلـــى األمــم 
الدولية، وليس لهما  العفو  املتحدة ومنظمة 
سوى طلب واحد: »أعيدوا لنا أبانا املختطف 
بروكسل  فــي  إيـــران منذ 2009«. تعيشان  فــي 

حتى وإن اختلفت 
العادات والثقافات 
المحلية بين العرب 

والمسلمين في أميركا، 
فإن هناك كثيرًا من 

الروابط الجامعة

أميركا: منظمات ومراكز لترسيخ الثقافة العربية
نيويورك ـ ابتسام عازم 

ــا بــــــارك«، فـــي كــويــنــز-  ــتـــوريـ فـــي »اسـ
املسلمني  مــئــات  يتجمع  نــيــويــورك، 
ــــواء الـــطـــلـــق فــــي جــو  ــهـ ــ ــي الـ مـــبـــكـــرًا فــ
مشمس ألداء صاة العيد، والبدء باحتفاالت، 
تقيمها الجمعيات العربية واملسلمة، ببرامج 
فنية وغنائية متعددة. بعض الذين حضروا 
هــم مــن الــشــبــاب والــصــغــار مــن الجيل الثاني 
الــعــرب،  أبــنــاء املهاجرين  الــثــالــث مــن  أو حتى 
واملــســلــمــني األمـــيـــركـــان، وبــعــضــهــم اآلخــــر من 
اآلبــاء واألمــهــات الذين ولــدوا خــارج الواليات 
ل 

ّ
املتحدة. وهذه هي السنة الثانية التي تعط

فيها املدارس الحكومية في مدينة نيويورك، 
ــيـــوم األول مـــن الـــعـــيـــد. حــيــث كـــانـــت قد  فـــي الـ
بدأت اعتماد األيام األولى لكل من عيد الفطر 
واألضــــحــــى كــعــطــلــة رســـمـــيـــة فــــي مـــدارســـهـــا، 
والـــتـــي يــصــل عـــدد طــابــهــا ألكــثــر مـــن مليون 
ــوالــــى عـــشـــرة فـــي املـــائـــة مــنــهــم من  طـــالـــب )حــ

أصول مسلمة(.
ــابـــه أو تـــخـــتـــلـــف طــــقــــوس الـــعـــيـــد بــني  ــتـــشـ  تـ
ــا  ــهــ ــولــ ــفــــة بــــحــــســــب أصــ ــلــ ــتــ الـــــجـــــالـــــيـــــات املــــخــ
ــا. فـــيـــقـــول اإلســــكــــنــــدرانــــي عـــاء  ــهـ ــاتـ ــيـ ــفـ ــلـ وخـ
املــهــداوي ، وهــو صــاحــب مطعم فــي منهاتن، 
فــي هـــذه املــنــاســبــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«،  إنــه 
يــبــدأ يــومــه بعد الــصــاة بــالــذهــاب مــع بعض 

ــارك«، حــيــث يــتــوافــد األلــــوف من  ــ »كــلــيــفــتــون بـ
ــع الـــهـــدايـــا  ــ ــوزيـ ــ ــلـــني لــــصــــاة الـــعـــيـــد. وتـ املـــصـ
واأللـــــعـــــاب عـــلـــى األطـــــفـــــال. كـــمـــا تـــعـــد بـــرامـــج 
ــة بـــاألطـــفـــال وألــــعــــاب نـــاريـــة  وحــــفــــات خـــاصـ
أيــام  ثاني  أو  العيد  يــوم  العامة  الحدائق  فــي 

الــعــيــد. ثـــم تــعــد املــســاجــد احـــتـــفـــاالت أصــغــر، 
خاصة بروادها الدائمني وجالياتها املصغرة 
وتــراعــي أغلب تلك الــبــرامــج األطــفــال، بما في 
ذلـــك حــفــظ األنـــاشـــيـــد. ويــشــيــر صــيــام إلـــى ان 
»املــســاجــد تتسابق أحــيــانــًا لــجــذب عــدد أكبر 
ــزوار الحــتــفــاالتــهــا، وخــاصــة أن عـــددًا ال  مــن الــ
بأس به من روادها يكونون قد قدموا تبرعات 

سخية لها خال شهر رمضان«.
فــي هــذا الــســيــاق، فــإن بلدية بــاتــرســون كانت 
قــــد ســـمـــحـــت بــــوضــــع يـــافـــطـــات عـــريـــضـــة مــن 
ترحب  للمدينة  الرئيسي  الــشــارع  فــي  قماش 
املسلمة  العربية  للجالية  وتتمنى  برمضان 
شــهــرًا مــبــاركــًا. كما جــرت ألول مــرة احتفالية 
الفضيل  الشهر  بداية  سبقت  التي  الليلة  في 
بــــإنــــارة »فــــانــــوس رمــــضــــان« بــحــضــور ممثل 
الجالية  البلدية وعــدد من وجهاء  عن رئيس 
الــعــربــيــة واإلســامــيــة فــي حــديــقــة عــامــة على 
ــــك تـــضـــع جــمــيــع  ــــى ذلـ ــيـــســـي.  إلـ ــارع الـــرئـ ــشــ الــ
املــحــات الــعــربــيــة عــلــى واجــهــاتــهــا ملصقات 
رمضانية وتقويمًا ملواعيد الصاة والصيام. 
زاهية  املحات مصابيح  من  كثير  كما تضع 
ــيــــاد.  بل  عــلــى طــريــقــة االحـــتـــفـــال بـــأعـــيـــاد املــ
وانــتــشــرت ظـــاهـــرة تــزيــني الــبــيــوت واملــحــات 
واملـــرافـــق الــعــربــيــة بــحــبــال مــصــابــيــح ضوئية 
مــلــونــة تــنــشــر الــبــهــجــة فـــي الـــنـــفـــوس. ويــقــول 
اآلبــاء إلقناع  إنها طريقة يستخدمها  صيام، 
أبــنــائــهــم أن غــيــر املــســلــمــني يــحــتــفــلــون بعيد 
ــا نــحــن فــنــحــتــفــل بــرمــضــان وعــيــد  املـــيـــاد، أمــ
يــوم  املــســاجــد  كــمــا تستضيف معظم  الــفــطــر. 
فيها  يوجد  التي  املدينة  بلدية  رئيس  العيد 
املسجد، أو من ينوب عنه، مصحوبًا برئيس 
ــاء املـــجـــلـــس الــبــلــدي  الـــشـــرطـــة وبـــعـــض أعــــضــ

لتهنئة املسلمني بالعيد. 

اإلسكندرانية في  املطاعم  أحد  إلى  األصدقاء 
العربية  بمحاته  الشهير  ستاينوي،  شــارع 
بمنطقة كــويــنــز فــي نــيــويــورك، لــتــنــاول طبق 
»الفته« وكعك العيد ومن ثم معايدة األقارب 

واألطفال وتوزيع الهدايا. 
 وألن الحي متعدد الديانات واألصول، ناهيك 
ــائـــات مختلطة  عـــن وجـــــود الـــعـــديـــد مـــن الـــعـ
الزيجات، فإن االحتفال بالعيد ال يقتصرعلى 
املسلمني فقط بل يشاركهم به كذلك األصدقاء 
واملــعــارف مــن غير املسلمني، وهــذا مــا يجعل 
كهذه  أوقــات  في  مثيرة، وخاصة  االحتفاالت 

التي تعصف بالعالم مشاكل االختاف. 
وعـــن أكــبــر الــجــمــعــيــات الــتــي تــتــابــع الــشــؤون 
اإلســـامـــيـــة فــــي مــنــطــقــة نـــيـــوجـــيـــرزي. يــقــول 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــبـــدالـــحـــمـــيـــد صــــيــــام لــ ــاذ عـ ــ ــتــ ــ األســ
الـــجـــديـــد«: »تــعــد رابـــطـــة األمـــيـــركـــان املسلمني 
واحــــــدة مـــن أكـــبـــر الــجــمــعــيــات املــســلــمــة الــتــي 
تتابع شؤونهم، كما لها ذراع لجمع األمــوال 
املعفية من الضرائب يدعى »صندوق الرعاية 
اإلســامــيــة« . أضــف إلــى أن هــنــاك العديد من 
املساجد في املنطقة، أكبرها املركز اإلسامي 
الخطاب،  بــن  ثــم مسجد عمر  باسيك،  ملنطقة 
ــالــــث فــــي مــنــطــقــة  ــا تــــم إضــــافــــة مـــســـجـــد ثــ ــمـ كـ

كليفتون املحاذية لباترسون«.
 وينوه صيام بالخطوة اإليجابية للمساجد 
بــتــوحــيــد الـــصـــاة فـــي أكـــبـــر حـــدائـــق املــديــنــة 

26

كوينز-  في  ــارك«،  ب »أستوريا  في 
نيويورك، يتجمع مئات المسلمين 
مبكرا في الهواء الطلق في جو 
مشمس ألداء صالة العيد، والبدء 
الجمعيات  تقيمها  باحتفاالت 
فنية  ببرامج  والمسلمة  العربية 
الذين  بعض  متعددة.  وغنائية 
والصغار  الشباب  من  هم  حضروا 
الثالث  حتى  أو  الثاني  الجيل  من 
ــاء الــمــهــاجــريــن الــعــرب  ــن ــن أب م

والبعض  األميركيين،  والمسلمين 
الذين  واألمهات  ــاء  اآلب من  اآلخــر 

ولدوا خارج الواليات المتحدة.

هواء طلق

■ انطلقت، الخميس، أعمال »املنتدى 
الـــعـــاملـــي لــلــهــجــرة« فـــي ســـاوبـــاولـــو 
ــنـــوان »املـــهـــاجـــرون يــبــنــون  تــحــت عـ
البدائل« وذلك ملناقشة ما يتعرض 
العالم،  املهاجرون من ظلم حول  له 
وتـــشـــارك مــمــثــلــة فــلــســطــني خديجة 
املــؤتــمــر بمحاضرة  فــي  الــحــســيــنــي 
ــلـــنـــظـــام  عــــــن »األزمــــــــــــــة الــــشــــامــــلــــة لـ
الرأسمالي وتأثيرها على الهجرة« 
في لفتة من املؤتمر تجاه فلسطني. 
ــارك، أيــضــًا، رئــيــســا األرغــــواي  ويـــشـ
)بيبي موجيكا وكولومبيا ارنستو 
املؤتمر  هــذا  فــي  السابقان  سامبر( 

الذي تنتهي أعماله غدا األحد. 

■ في أملانيا أعلنت وزارة الداخلية 
االتـــحـــاديـــة أن الـــعـــام املـــاضـــي شهد 
لــــجــــوء  طـــــــالـــــــب  ألـــــــــــف   15 ــــب  ــحــ ــ ســ
ــثـــاثـــة  ــرالـ ــــي األشـــهـ لـــطـــلـــبـــاتـــهـــم. وفــ
األولــــــى لـــهـــذا الـــعـــام ســحــب 6 آالف 
مــنــهــم طــلــبــات لــجــوئــهــم، وفــــق ذات 
األرقام الرسمية للشرطة االتحادية. 
ــًا  ــ ــقـ ــ ــــي الـــــلـــــجـــــوء ووفـ ــبـ ــ ــالـ ــ ــعـــــض طـ ــ بـ
»ضحايا  وقعوا  املحلية  للصحافة 
أوهام كبيرة« حول ما سيحصلون 
عليه في أملانيا، التي شــددت كثيرًا 

في قوانينها للحد من تدفقهم.

الــيــمــني  يــــبــــدو أن  الــــســــويــــد،  فــــي   ■
ــتــــطــــرف وصـــحـــافـــتـــه املــتــعــاطــفــة  املــ
وجدوا ضالتهم في قصة االعتداء/

التحرش الجنسي الذي تعرضت له 
فتيات قاصرات في أحد املهرجانات 
ــة. الـــتـــعـــمـــيـــم الـــــــذي أخـــذ  ــيـ ــقـ ــيـ املـــوسـ
عــلــى مـــدار ثــاثــة أيـــام نــقــاشــًا كبيرًا 
وصـــــل مـــــــداه إلـــــى مـــطـــالـــب بــتــشــدد 
على  استوكهولم  أدخلته  مّما  أكبر 
قوانني اللجوء. تصدرت أخبار تلك 
الــحــوادث صحفًا محلية وخارجية 
تــركــز عــلــى الــاجــئــني، لــكــن ســرعــان 
أنــه  إكــســبــرســن  مــا كشفت صحيفة 
ــــود طــالــبــي لــجــوء  لــيــس مـــؤكـــدًا وجـ
ــدثــــون الــــســــويــــديــــة بـــطـــاقـــة،  ــتــــحــ يــ
بــحــســب شـــهـــادة املـــعـــتـــدى عــلــيــهــن، 
وهــو مــا يثير تــســاؤالت عــن الهدف 
بالزج بطالبي اللجوء في كل حادث 

من هذا النوع.

على الهامش

ناصر السهلي

»سهى«،  السيدة  تستذكر  العيد  فــي 
مــن ريـــف دمــشــق، بــدهــشــة مـــرور عــام 
لّم  تنتظر  بلدها.  مــن  على خروجها 
شمل زوجــهــا بفعل قــوانــني متشددة 
على  ينسحب  التشتت  »هـــذا  قــائــلــة: 
مــعــظــم مـــن ُهــــجــــروا مـــن ســـوريـــة في 
ظروف ومعادالت صعبة االستيعاب 
عــلــى غــربــيــني. وفــوقــهــا نعيش أســوأ 
الــضــغــوط الــنــفــســيــة والــحــيــاتــيــة في 
الـــلـــجـــوء«. تـــشـــدد مـــن شـــمـــال الـــقـــارة 
األوروبــــــــيــــــــة إلـــــــى جـــنـــوبـــهـــا يــصــفــه 
بعضهم بـــ »عــقــاب جــمــاعــي«، ليكون 
درســًا ملن يفكر باللجوء. ال يكفي ما 
تــتــلــقــاه ســهــى وصــغــارهــا مـــن إعــانــة 
مالية في كوبنهاغن، حتى منتصف 
الشهر، ومــا لــّم شمل زوجها بقريب. 
ــهــــى« حــمــلــة بــحــق  ــرافــــق قـــصـــة »ســ تــ
ــكــــون مــمــنــهــجــة،  ــكــــاد تــ ــئــــني، تــ الــــاجــ
بعد سنوات من تــرك الوضع يتفاقم 
فــي ســـوريـــة. تــــارة يــتــهــمــون بـتغلغل 
ــرى  ــ »اإلرهــــــــــــــــاب« بــــيــــنــــهــــم، وفــــــــي أخــ
عرضة للشماتة، وفوق ذلك ُيحملون 
الــقــارة  فــي  يمينًا  الــتــوجــه  مسؤولية 
ــة. تـــبـــرز فـــي تــلــك املــعــانــاة  ــ ــيــ ــ األوروبــ
ــرامــــب وَمــــــن يــشــبــهــه،  تـــصـــريـــحـــات تــ
ــــول ما  ــــرب أوروبـــــــــا، حـ ــــرق وغــ فــــي شـ
تسلطية  أنظمة  من  العرب  يستحقه 
قــمــعــيــة كـــمـــن يـــفـــرك الــــجــــرح بــاملــلــح. 
أضــف إلــى ذلــك بقاء املسببات قائمة 
ملزيد من الغرق في املتوسط وتأجيل 
ـــؤالء  ــاة هــ ــانــ ــعــ ــــل فـــــي األفــــــــق ملــ أي حـ
ــوء. يــتــهــكــم بــعــض  ــجـ ــلـ املـــضـــطـــريـــن لـ
العرب على إيجاد شاب سوري آلالف 
اليوروهات في خزانة قديمة اشتراها 
من أملاني، وهي قصة تكّررت مع أكثر 
مـــن شــخــص. لــكــن رمـــزيـــة مـــا تحمله 
إعادة هؤالء لألموال قد ال يستوعبه، 
أيضًا، سوى من يفهم تركيبة الباحث 
عن نجاة في تهمة »إعامية نظامية« 

تاحق شعوبًا بأكملها. 

بريد
الهجرة

ليست غربة سهلة

)Getty( إحياء عيد الفطر في بروكلين

شقيقتان من األحواز عاتبتان على العرب )العربي الجديد(

تـــعـــيـــش الـــجـــالـــيـــات الــعــربــيــة 
واملــســلــمــة بــأعــداد كــبــيــرة في 
أميركية  عـــدة واليــــات ومــــدن 
نيويورك،  إلــى  إضــافــة  منها، 
واشنطن  ومنطقة  فيرجينيا 
العاصمة وميشغني وواليتي 
ــيــفــورنــيــا ونـــيـــوجـــيـــرزي.  كــال
وتــعــيــش فـــي مــنــاطــق شــمــال 
عربية  تجمعات  نيوجيرزي 
منها  واحــد  كبيرة،  ومسلمة 
فــي مــديــنــة بــاتــرســون. واحــد 
ــذيــــن يــعــيــشــون هــنــاك  ــ مــــن ال
ــيــــام،  ــبــــد الـــحـــمـــيـــد صــ هـــــو عــ
ــرز  ــجــ ــاذ بـــجـــامـــعـــة روتــ ــ ــتـ ــ أسـ
فـــي واليـــــة نـــيـــوجـــيـــرزي. في 
»العربي الجديد« عن  حديث لـ
واملسلمة  العربية  الجمعيات 
احــتــفــاالت  كــمــا  منطقته  فـــي 
ــان واألعــــــيــــــاد يـــقـــول:  ــ ــــضـ رمـ
ــاتـــرســـون  ــة بـ ــنـ ــديـ »تـــعـــتـــبـــر مـ
بسبب  عربية،  مدينة  وكأنها 
ــــعــــرب  ــيــــش الـــكـــثـــيـــر مـــــن ال عــ
واملـــســـلـــمـــني فـــيـــهـــا، خـــاصـــة 
الــذي يكاد  الرئيسي  الــشــارع 
يــكــون عــربــيــا خــالــصــا«. وقــد 
مــع مدينة  املدينة  تــوأمــة  تمت 
ــلــه، وتــحــيــي املــديــنــة في  رام ال
15 من أيار/ مايو من كل عام 
حيث  الفلسطينيي،  األسبوع 
في  الفلسطيني  الــعــلــم  يــرفــع 

ذلك اليوم. 
ابتسام...

باترسون

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياضة

صدم المدرب 
األرجنتيني 
مارسليو بيلسا، 
نادي التسيو 
اإليطالي، حين 
قدم استقالته 
من تدريب 
الفريق بعد 
يومين فقط 
على توليه 
المسؤولية، 
وجاء في بيان 
نسور العاصمة 
روما: »نشعر 
بدهشة كبيرة 
بعد استقالة 
السيد مارسليو 
بيلسا، هي 
تعتبر انتهاكًا 
واضحًا لبنود 
العقد الذي 
تم توقيعه 
بيننا األسبوع 
الماضي، 
وسنحتفظ 
بحقنا للجوء ألي 
إجراءات قانونية، 
بهدف الحفاظ 
على حقوقنا«.

)Getty( 2004بيلسا مدرب األرجنتين سابقًا بين فترة 1998 و

صدمة التسيو

تعاقد االتحاد الروماني لكرة القدم، مع املدرب 
األملاني كريستوف دوم، ليبدأ مهمة جديدة مع 
املنتخب الوطني األول. وكان دوم قد نجح في 
قيادة كل من شتوتغارت للفوز بلقب الدوري 

األملاني، ولقب كأس السوبر األملاني عام 1992، 
وبشكتاش التركي للقب الدوري والكأس، ثم نادي 

فناربخشه التركي للقب الدوري موسمي )2003-
04 و2004-05( وكأس السوبر التركي، ورابيد 

فيينا النمساوي للقب الدوري أيضًا.

وضع أتلتيكو ناسيونال الكولومبي 
وإندبنديينتي ديل بايي اإلكوادوري قدمًا في 

نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس، األعرق على 
مستوى األندية في أميركا الجنوبية، بفوزهما في 
لقاء ذهاب نصف النهائي على كل من ساو باولو 

البرازيلي وبوكا جونيورز األرجنتيني، جدير 
بالذكر أن أتلتيكو ناسيونال سبق وتوج بالكأس 
مرة واحدة عام 1989، بينما يبحث إندبنديينتي 

عن التأهل للنهائي للمرة األولى في تاريخه.

أكد السويسري زدارفكو كوزمانوفيتش لدى 
وصوله إلى نادي ماالقا أنه لم يتردد للحظة 

بعدما سنحت له فرصة اللعب بالدوري اإلسباني. 
وصّرح كوزمانوفيتش، العب الوسط الذي 

يحمل أيضًا الجنسية الصربية ويمثل منتخب 
صربيا، والذي سيلعب في ماالقا معارًا من بازل، 

مع وجود بند في العقد يسمح بشراء النادي 
اإلسباني له »ستكون أول مرة لي ألعب فيها 
بإسبانيا، لم أتردد عندما سمعت بالعرض«.

كريستوف دوم
مدربًا جديدًا للمنتخب 

الروماني

سقوط ساو باولو 
البرازيلي وبوكا جونيورز 

األرجنتيني

زدارفكو كوزمانوفيتش 
سعيٌد باالنضمام إلى 

ماالقا اإلسباني
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فرنسا تفك 
عقدة ألمانيا 

وتواجه البرتغال 
في النهائي

2829
رياضة

باريس ـ العربي الجديد

أنـــهـــت فــرنــســا عــقــدتــهــا الــتــاريــخــيــة 
ــــي تـــاحـــقـــهـــا مــنــذ  ــتـ ــ مـــــع أملــــانــــيــــا الـ
بهدفني  عليها  وفـــازت   ،1958 الــعــام 
ليورو  النهائية  املــبــاراة  إلــى  لتعبر  نظيفني، 
»املـــانـــشـــافـــت« بطل  مــنــتــخــب  2016 وتــقــصــي 

العالم في العام 2014.
الــشــوط األول لناحية  ســيــطــرت أملــانــيــا عــلــى 
ـــام املــرمــى،  االســـتـــحـــواذ والـــفـــرص امُلـــهـــدرة أمـ
املنتخب  النتظار  حــذر  بأكثر  فرنسا  ولعبت 
ــاع  ــدفـ األملــــانــــي فــــي الـــخـــلـــف وضــــــرب عـــمـــق الـ
بالهجمات املرتدة، وهو الساح الذي كاد أن 

يهز كيان »املانشافت« بهدف السبق، 
وضغطت أملانيا كثيرًا على املرمى الفرنسي 
وخلقت عددًا من الفرص من دون النجاح بهز 
الــحــارس والــدفــاع  الــشــبــاك، بسبب تصديات 

الفرنسي الصلب.
وقــبــل نــهــايــة الــشــوط األول بــدقــيــقــة حصلت 
فرنسا على ركلة جزاء، إثر اصطدام الكرة بيد 
ليترجم  الــجــزاء،  داخــل منطقة  شفاينزتايغر 
أنطوان غريزمان ركلة الجزاء بنجاح، ويخرج 
النصف  أشــــواط  أول  مــن  »الـــديـــوك«  منتخب 

نهائي القوي متقدمًا بهدف نظيف.
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي لـــم تــتــراجــع فــرنــســا إلــى 
ــاء مــــن دون أخـــطـــاء  ــذكــ ــل لــعــبــت بــ الـــخـــلـــف بــ

رياض الترك

كما تجري العادة دائمًا مع انطاق كل بطولة 
عاملية، إن كانت يورو أو كأس العالم، يتعاقد 
»الــفــيــفــا« أو »الــيــويــفــا« مـــع شـــركـــات لــرعــايــة 
يورو  في بطولة  لكن  البطولة بشكل رسمي، 
الــصــغــيــرة  الـــشـــركـــات  بـــعـــض  2016 صــنــعــت 

»كمينًا تسويقيًا« للرعايا األساسيني.
»الــكــمــني الــتــســويــقــي« هــو أمـــر مــتــعــارف عليه 
فـــي عـــالـــم الــتــســويــق، لــكــن وســـائـــل الــتــواصــل 
االجتماعي كانت بمثابة سيارة النقل األسرع 
من أجل إيصال الرسائل الدعائية واصطياد 
أكــبــر عـــدد مــن الــزبــائــن، مــن دون دفـــع مبالغ 
الرسمية  الرعاية  استام شــارة  مقابل  طائلة 
الرعاية  شــركــات  ورغـــم سيطرة  البطولة.  فــي 
األساسية على صعيد اإلعانات التلفزيونية 
التي تصل مدتها إلى حوالى 30 ثانية، إال أن 
بـــدأت تعمل بشكل كبير على  الــشــركــات  هــذه 
اإلعجاب  أن  إذ  االجتماعي،  التواصل  مــواقــع 
والــتــغــريــدات أصــبــحــت عــامــًا مهمًا فــي عالم 

التسويق اإللكتروني.
باستغال  الصغيرة  الشركات  بعض  وقامت 
لــلــتــســويــق   2016 ــــورو  يـ فـــي  املــنــتــخــبــات  أداء 
لبضائعها عبر وسائل التواصل االجتماعي 
الرسميني  ليسوا  ألنــهــم  قــانــونــي  غير  بشكل 
ليورو 2016، لكن ليس هناك أي قانون يمنع 
هـــذه الــشــركــات مــن الــتــســويــق بــهــذه الطريقة، 

األمر الذي ُيعرف بالكمني التسويقي.
على  تدخل  الشركة  ألن  التسويقي«  »الكمني 
بضائعها  وتـــعـــرض   2016 ــــورو  يـ فـــي  الـــخـــط 
وتـــســـتـــغـــل ضـــغـــط الـــجـــمـــاهـــيـــر عـــلـــى وســـائـــل 
ــي مـــــن أجـــــــل تــحــقــيــق  ــاعــ ــمــ ــتــ ــل االجــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
مبتغاها الــتــجــاري، وهــو الــهــدف نفسه الــذي 
البطوالت  لرعاية  الكبيرة  الشركات  به  تقوم 
أن  الكبرى مقابل دفــع مبالغ طائلة، في حني 
ويكفيها  دوالر   0 تكلفة  تدفع  الشركات  هــذه 

كـــتـــابـــة ســـطـــريـــن فـــقـــط عـــلـــى جــمــيــع مــنــصــات 
التواصل االجتماعي.

وأكـــبـــر مــثــال عــلــى »الــكــمــني الــتــســويــقــي« هي 
تألق  استغلت  التي  للغذاء«،  »أيسلندا  شركة 
وبــدأت   ،2016 يــورو  فــي  األيسلندي  املنتخب 
تـــســـوق ملــنــتــوجــاتــهــا عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
االجتماعي مــن أجــل الــوصــول إلــى أكــبــر عدد 

من الجماهير املتابعني للبطولة األوروبية. 
حتى أنها في ُمنتج »البصل املفروم« سخرت 
وأيسلندا،  البرتغال  تعادل  بعد  رونــالــدو  من 
حيُث غــردت »ال داعــي للبكاء يا كريستيانو، 
يمكنك شراء كيس البصل املفروم هذا يكفي«. 
استعملت شخصية  الشركة  أن نفس  واملثير 
مــرمــوقــة فـــي الـــكـــرة اإلنــكــلــيــزيــة وهــــي جيمي 
بـــوالرد. جيمي بــوالرد ظهر في فيديو نشره 
الرسمية على »تويتر«، ُيشجع  عبر صفحته 

أيــســلــنــدا ويـــدعـــم شــركــة »أيــســلــنــدا لــلــغــذاء«، 
حيُث أشار إلى أن هناك جائزة ملن ينشر وسم 
على  ويحصل  تويتر،  على   Comeoniceland#
قميص املنتخب مقدمًا من الشركة، األمر الذي 

القى تفاعًا الكترونيًا كبيرًا.
في املقابل فإن شركة »بادي باور« املتخصصة 
ــانـــت تــنــشــر تـــغـــريـــدات عــن  ــات، كـ ــنــ ــراهــ فــــي املــ
املــبــاريــات وُتــحــلــل األداء واملــســتــوى، وكــانــت 
تــاقــي رواجـــــًا كــبــيــرًا مـــن رواد تــويــتــر الــذيــن 
يتفاعلون بشكل كبير مع املواضيع املطروحة.

هل هناك مشكلة قانونية؟
نــعــم بــالــتــأكــيــد هـــنـــاك مــشــكــلــة قــانــونــيــة ألن 
ــاد األوروبــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم يــمــنــح هــذه  االتــــحــ
الــشــركــات الــتــي تــرغــب بــرعــايــة الــبــطــولــة حقًا 
وبالتالي  والتسويق،  اإلعــانــات  في  حصريًا 

فـــإن كـــل شــركــة تــريــد رعـــايـــة الــبــطــولــة عليها 
مراسلة »اليويفا« لكي تحصل على إذن رسمي  
التسويقي«  »التفعيل  ُيسمى  قــانــون  وهــنــاك 
املــرتــبــط بــقــانــون الــتــســويــق والـــدعـــايـــة. وهــذا 
الــقــانــون يمنح كــل شركة راعــيــة لــيــورو 2016 
الـــحـــق بــاســتــعــمــال )األوســــمــــة، املـــشـــاركـــة في 
الــبــطــولــة، الــحــديــث عـــن أي مـــوضـــوع خــاص 
املوافقة  على  الحصول  بعد  ومــن  بالبطولة( 
ومرخصًا  رسمية  العملية  ُتصبح  الرسمية 
الظاهرة  هــذه  ُتعتبر  »اليويفا«.  قبل  مــن  لها 
مــنــتــشــرة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
فــي عــالــم الــتــســويــق والــدعــايــة، وهـــذه مشكلة 
البطوالت  في  »الفيفا« و«اليويفا«  تواجه  قد 
ــة، ألن الـــشـــركـــات الــكــبــيــرة قـــد تخسر  ــادمـ ــقـ الـ
الكثير في ظل ظهور منافسني صغار يعملون 

بطريقة »الكمني التسويقي«.

الكمين التسويقي... كيف خطفت الشــركات الصغيرة األنظار

فـــي الـــخـــط الــخــلــفــي، وصـــنـــع بــعــض الــفــرص 
الخطيرة على املرمى األملاني في حني حاولت 
أملــانــيــا مــهــاجــمــة املـــرمـــى الــفــرنــســي مـــن دون 
إنهاء  في  الكبير  التسرع  كبير بسبب  نجاح 
الهجمة، لتنعم فرنسا بشوط ثاٍن ُمميز على 

الصعيد التكتيكي أفضل من الشوط األول.
وفي وقت كانت أملانيا ُتمني النفس بتسجيل 
الجميع بهدف  التعادل، غــدرت فرنسا  هــدف 

ثـــــاٍن قــتــل األملــــانــــي، إثــــر خــطــأ دفـــاعـــي قــاتــل، 
ــرة ويــــــــراوغ املـــدافـــعـــني  ــكــ لــيــخــطــف بـــوغـــبـــا الــ
عرضية  كــرة  ويلعب  ممكنة،  طريقة  بأفضل 
قريبة من  إلــى مسافة  نوير  مانويل  يبعدها 
الــشــبــاك لُيسجل  الـــذي تابعها فــي  غــريــزمــان 

هدفه الشخصي الثاني.
وأصـــبـــح مــنــتــخــب أملــانــيــا األكـــثـــر تـــضـــررًا من 
ركات الجزاء في اليورو، وذلك ألن هذه ركلة 

أملانيا في  التي تحتسب ضد  الثانية  الجزاء 
مــنــافــســات الــبــطــولــة، حــيــث سقطت فــي نفس 
إيــطــالــيــا، بعدما تسببت ملسة يد  أمـــام  الــفــخ 
من مدافع الفريق جيروم بواتينغ في تعادل 

»األزوري« في اللقاء. 
سلبيا،  قياسيا  رقما  أملانيا  منتخب  وحقق 
بــعــدمــا تـــصـــدر أكـــثـــر املــنــتــخــبــات تــســبــبــا في 
ركـــــات جـــــزاء فـــي تـــاريـــخ نــهــائــيــات الـــيـــورو 

برصيد 11 ركلة، متفوقا على نظيره الفرنسي 
املــتــســبــب فـــي عـــشـــر، بــيــنــمــا جــــاء فـــي املــركــز 
اإلنكليزي في ست، وتسبب  املنتخب  الثالث 
املنتخب اإليطالي في 5 ركــات جــزاء ليحتل 
املركز الرابع، وتلته البرتغال وهولندا بأربع 
ركـــــات احــتــســبــهــا الـــحـــكـــام عــلــى العــبــيــهــمــا، 
يأتي منتخبات روسيا  السادس  املركز  وفي 

وبلجيكا وكرواتيا بثاث.

EURO  2016  يورو

هل تعلم أن المنتخب األلماني 
يعتبر من أنجح المنتخبات 

األوروبية، وذلك بسبب النتائج 
الباهرة في بطوالت كأس 

العالم واليورو عبر التاريخ، فهو 
لعب أمام فرنسا النصف نهائي 
رقم ستة بشكل متتاٍل في كل 
البطوالت منذ العام 2006، إذ 

إنه في كأس العالم 2006 الذي 
حضنه في ذلك العام، لعب 

النصف نهائي ضد إيطاليا وخسره 
في الوقت القاتل.

في يورو 2008 وصل إلى الدور 
النصف نهائي ونجح في تخطي 

عقبة تركيا )3 - 2(، وذهب إلى 
النهائي وخسره من إسبانيا بهدف 
نظيف، ثم في كأس العالم 2010، 

وصل إلى المربع الذهبي وخرج 
على يد المنتخب اإلسباني أيضًا 
بهدف نظيف، وفي يورو 2012 

خسر من عقدته إيطاليا في الدور 
النصف نهائي، وفي كأس العالم 
2014 تخطى عقبة البرازيل صاحبة 

األرض بنتيجة خرافية )7 - 1(، 
ليصل إلى النهائي ويُتوج بلقبه 

الرابع تاريخيًا في المونديال، وها 
هو لعب أمام فرنسا في نصف 
نهائي يورو 2016 وللمرة الثانية 
تواليًا في بطولة اليورو يخسر 

»المانشافت«.

هل تعلم

فرنسا ُتنهي عقدة 
دامت 58 سنة لتحقق 

فوزأ على ألمانيا بهدفين 
وتضمن التواجد 

في المباراة النهائية 
لمواجهة البرتغال

)Getty( غريزمان نجم اليورو عن جدارة واستحقاق

فرنسا تحتفل 
بالتأهل إلى 
نهائي يورو 
)Getty( 2016

)Getty( اليويفا يصرح للشركات الرسمية التي سترعى البطولة )Getty( يورو 2016 مسرح لشركات رعاية صغيرة)Getty( استغالل كبير لوسائل التواصل االجتماعي خالل اليورو

بكنباور يكشف سبب عدم عودة ألمانيا
الــدولــي األملــانــي السابق فــرانــز بيكنباور أن إصــابــة املــدافــع جيروم  يــرى النجم 
أمام فرنسا  أملانيا بهدفني نظيفني  بواتينغ، ساهمت بشكل كبير في خسارة 
في نصف نهائي بطولة كأس األمم األوروبية »يورو 2016« ولو لم تحصل لكان 
منتخب »املانشافت« قد عكس نتيجة اللقاء. وكتب بيكنباور في مقال نشرته 
صحيفة )بيلد( األملانية: »أنا واثق من أنه في وجود بواتينغ كنا سنعكس تأخرنا 
التي تعرض  العديدة  بهدف نظيف«. وبشكل عام يرى بيكنباور أن اإلصابات 
لها املنتخب األملاني أّثرت عليه في مباراة نصف النهائي. وأوضح »بدون ماريو 

الــفــرص. وظهر  العديد مــن  الهجوم وأهــدرنــا  فــي  الحسم  غوميز كــان ينقصنا 
تأثير غياب )ماتس( هوملز )املوقوف( أكثر مما كنت أتوقع«. ويرى بيكنباور 
أن الضربة الحقيقية التي تلقاها منتخب »املاكينات« كانت عندما غادر بواتينغ 

امللعب بسبب اإلصابة بينما كانت فرنسا متقدمة بهدف دون رد.

مولر يتعرض النتقادات الذعة
تعرض النجم األملاني توماس مولر ملوجة انتقادات واسعة على صعيد وسائل 
يــورو 2016،  الــذي قدمه في بطولة  الهزيل  التواصل االجتماعي، بعد املستوى 

وخروج منتخب بالده من مسابق أمم أوروبا أمام فرنسا.
الفرنسي   شباك الحارس 

ّ
وقدم مولر مستوى سيا للغاية، حيث فشل في هز

هيوغو لوريس، الذي بقي صامدًا طوال الدقائق التسعني. وشارك مولر في 11 
مباراة في بطوالت اليورو، أي في نسخة 2012 و2016، لكنه لم ينجح في أي 
 شباك الخصم، حيث سدد على املرمى 26 مرة، وهذا األمر من 

ّ
مناسبة من هز

دون شك كان سببًا في خروج أملانيا، التي افتقدت للمهاجم الصريح القادر على 
حسم املباراة خاصة مع غياب ماريو غوميز. وهاجمت الجماهير األملانية على 
تويتر الالعب األملاني، الذي قدم موسمًا جيدًا مع نادي بايرن ميونخ، وكان ثاني 
مسابقة  لتأتي  ليفاندوفسكي،  روبــرت  البولندي  املهاجم  خلف  الفريق  هدافي 
اليورو ويفشل بكل املقاييس وقال أحدهم: »مولر سيئ منذ بداية البطولة، الخطأ 
من املدرب ألنه اعتمد عليه كل هذه الفترة، لنرى سانتوس مدرب البرتغال كيف 

تغّيرت تشكيلته من األسوأ إلى األفضل«.

بوغبا: شعرت بالطاقة من تشجيع اإليطاليين
صرح باتريس إيفرا في مؤتمر صحافي مشترك مع مواطنه بوب بوغبا، وذلك 
الــزمــالء«، موجها كالمه  قدمه  ملــا  بالفخر  أشعر  »أنــا  بأملانيا:  بــالده  لقاء  بعد 
لبوغبا »وكذلك للعب إلى جانبك، يمكنك أن تدفع لي بعد املقابل )مازحًا(، أنا 
الفوز على  بعد  األحــد،  يــوم  فالختام سيكون  النهاية،  ليست  هــذه  لكن  سعيٌد 
التي أقصت إيطاليا الخاصة بنا، لقد كنا حزينني  العالم  أملانيا، وإخــراج بطلة 
كيليني  بونوتشي  بــوفــون  مثل  يوفنتوس  فــي  زمـــالءه  )يقصد  زمالئنا  على 
وآخرين(، وطلبوا منا االنتصار عليهم وفعلنا ذلك فماذا تقول أنت؟«. في تلك 
اللحظة أجاب بوغبا الذي يثار حوله الكثير من اإلشاعات، وإمكانية مغادرته 
إنني شعرت  القول  »أريــد  يونايتد:  مانشستر  أو  مدريد  ريــال  إلــى  يوفنتوس 
بالطاقة بسبب اإليطاليني، بسبب أولئك األشخاص الذين قالوا لي )هيا بوغبا 
كان  بعد،  تنته  لــم  األمـــور  لكن  وفعلناها،  كبيرة  طاقة  أعطوني  لقد  اهــزمــهــم(، 
أمرًا رائعًا أن نهزم أملانيا، ولكن علينا الفوز أمام البرتغال في النهائي«. وعاد 
بعدها الدور إليفرا الذي قال بشكل ساخر ومضحك: »هذا صحيح بول، لقد 
كنت أشعر بالضغط، ألننا كنا سنعود لتدريبات اليوفي في فينونو، ولكن اآلن 
سيكون لدينا أسبوع إضافي، إنها رسالة قصيرة للمدرب ماسيمليانو أليغري، 

واملدرب البدني، أسبوٌع آخر أيضًا«.

بصراحة
حسام أسامة

تحولت يورو 2016 إلى بطولة كسر األرقام القياسية وإنهاء اللعنات، 
بعدما نجح أكثر من منتخب في التأهل على حساب آخر مّثل له عقدة 
البطولة بأداء  لتاريخ  الدخول  تاريخية، بينما نجح أكثر من العب في 

مميز، في نسخة يرى الكثيرون أنها لم ترتق للمستوى املنتظر.
إلى  من جماهيره  واملــدعــوم  األرض  الفرنسي صاحب  املنتخب  تأهل 
املباراة النهائية على حساب نظيره األملاني، الذي لم يفز عليه منذ عام 
1958، وكان ذلك في منافسات كأس العالم في نسخة ذلك العام، وانتهى 
املنتخب األملاني قد  املباراة كان  للديوك 6-2. وقبل هذه  بفوز ساحق 
فك عقدته أمام نظيره اإليطالي، بعدما أطاح به في ربع النهائي بركالت 
الترجيح، لينهي اللعنة التي دامت لسنوات طويلة، ولم تنجح أملانيا في 
الرسميات بني  الودية، حيث بقيت  املباريات  إيقافها سوى في بعض 
املواجهات  طــوال  خــســارة  أي  بــدون  الطليان  ملصلحة  مميزة  الطرفني 

الخمس الرسمية، قبل أن تتغير األوضاع في يورو 2006.
البرتغالي  تــصــدر  البطولة  فشهدت  القياسية  ــام  األرقــ صعيد  وعــلــى 
كريستيانو رونالدو لقائمة الهدافني التاريخيني للبطولة بالتساوي مع 
الفرنسي ميشيل بالتيني، فهل تكون يورو 2016 بطولة إنهاء اللعنات 
ويفوز »برازيل أوروبا« بأول بطولة قارية في تاريخه، ويذيق »الديوك« 
من الكأس املر الذي تجرعه عام 2004 وخسر البطولة على أرضه أمام 

اليونان؟

من الملعب

   على
هامش 

   الحدث
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القاهرة ـ العربي الجديد

يلتقي األهلي والزمالك اليوم، في 
الختامية  املــبــاراة  فــي   112 القمة 
لــلــدوري املــصــري لــكــرة الــقــدم، في 
إطـــار املــرحــلــة الــرابــعــة والــثــاثــن واألخــيــرة، 
ــة«،  ــ ــاصـ ــ ــو »بــــطــــولــــة خـ ــ ــكــــون الــــشــــعــــار هــ ــيــ لــ
خصوصا حسم األهلي للبطولة من الجولة 

قبل املاضية أمام اإلسماعيلي.
وبالرغم من أن املباراة  تحصيل حاصل، إال 
األزمـــات  بدليل  خــاصــة  أهمية  تكتسي  أنــهــا 
رأسها  وعلى  قبلها،  انفجرت  التي  الكثيرة 
طاقم التحكيم الذي رفض الناديان أن يكون 
الزمالك تأجيلها  إلى رفض  مصريا، إضافة 
عــلــى خلفية مــشــاركــة نــجــم األهــلــي رمــضــان 
صبحي مع منتخب الشباب أمام أنغوال في 

الدور األخير لتصفيات البطولة األفريقية.
وال تنسى الجماهير البيضاء القمة 110 التي 
خسر فيها الفريق بهدفن ملؤمن زكريا ليتم 
تأجيل حسم الدرع لصالح الزمالك للمباراة 
األهلي مع سموحة، وهي  فيها  التي تعادل 
تــطــمــع فــي فـــوز يــفــســد عــلــى األحــمــر فــرحــتــه، 
ولعل هذا ما دفع مرتضى منصور ألن يقول 
»ننتظر األهلي يوم 9 يوليو« ، خاصة بعد أن 
تواصلت عروض ونتائج األهلي املتواضعة 

قمة الدوري 
المصري

يلتقي األهلي والزمالك المصريان في قمة خاصة بنهاية منافسات الدوري 
تعتبرها  حيث  خاصة،  حسابات  للمباراة  أن  إال  األول،  حسمه  الذي  المحلي، 
جماهير الفريقين بطولة منفصلة، وتكون فرحة الفوز بها في كثير من 

األحيان بمثابة التتويج بلقب

3031
رياضة

تقرير

ــاد  فــــي الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة وتــــعــــادل مــــع االتـــحـ
السكندري بهدف لكل فريق في إطار الجولة 
قبل األخيرة بصرف النظر عن غياب العديد 
من العناصر الرئيسية التي تعود في القمة.

وتــزداد حساسية هــذه املــبــاراة بعد أن شكك 
رئيس الزمالك في فوز األهلي بالدرع للمرة 
للمحكمة  الــلــجــوء  وأعـــلـــن  تـــاريـــخـــه،  فـــي   38
الحكام  مجاملة  بــدعــوى  الدولية  الرياضية 
للبطل بضغوط من الرعاة ألسباب تسويقية.
وتــأتــي املــبــاراة فــي ظــل ســقــوط أفــريــقــي مدو 
بالدور  مباراتن  أول  فــي  بخسارته  لألهلي 
أفريقيا  أبــطــال  دوري  لبطولة  النهائي  ربــع 
وأسيك   2/3 الــزامــبــي  يونايتد  زيسكو  أمـــام 
مــيــمــوزا اإليـــفـــواري 1/2 فــي إطـــار املجموعة 
ــيــــر مــــرض  األولــــــــــى إضـــــافـــــة إلـــــــى تـــــعـــــادل غــ
محليا  السكندري  االتــحــاد  أمـــام  لجماهيره 
، فــيــمــا يــتــصــدر الــزمــالــك املــجــمــوعــة الثانية 

بــرصــيــد 3 نــقــاط بـــفـــوزه فـــي املـــبـــاراة األولـــى 
رد بعد  النيجيري بهدف دون  إنييمبا  على 
ــاق ســطــيــف الـــجـــزائـــري وإلــغــاء  اســتــبــعــاد وفــ
ــن داونـــــــز بــســبــب  نــتــيــجــة مــــبــــاراتــــه أمــــــام صــ

اقتحام جماهيره مللعب املباراة.
والتقى األهلي والزمالك آلخر مرة في مباراة 
بــهــدفــن دون رد  الـــــدور األول وفــــاز األحـــمـــر 
تحت قــيــادة عبد الــعــزيــز عبد الــشــافــي زيــزو 
كــمــديــر فــنــي مــؤقــت، والــــذي اســتــبــعــد النجم 
عــمــاد مــتــعــب مــن املـــبـــاراة ألســبــاب تــأديــبــيــة، 
وهـــي الــهــزيــمــة الــتــي أطـــاحـــت بــجــهــاز أحــمــد 
حسام ميدو وحــازم إمـــام.. وكــان املوسم بدأ 
بهزيمة الــزمــالــك أمـــام األهــلــي 2/3 فــي كأس 

السوبر املحلي باإلمارات.
للمسابقة  بطا  الكبير  اللقاء  األهــلــي  يدخل 
بــرصــيــد 75 نــقــطــة بــعــد تــعــادلــه مــع االتــحــاد 
الــســكــنــدري 1/1  فــي الــجــولــة قــبــل األخــيــرة، 
ــع وتـــعـــادل في  ــ ــاز فـــي 23 وخـــســـر فـــي أربـ ــ وفـ
ســت مــبــاريــات، فيما يدخل الــزمــالــك وصيفا 
له برصيد 68 نقطة بعد تعادله مع سموحة 
السكندري 1/1، وفــاز فــي 20 مــبــاراة وخسر 
فـــي خــمــس وتـــعـــادل فـــي  ثــمــانــي مـــبـــاريـــات... 
وسجل األحمر 65 هدفا واهتزت شباكه 24 
مــرة، فيما أحــرز الزمالك 49 واهتزت شباكه 

25 مرة.
ووصول األهلي إلى النقطة 75 في 33 مباراة 
رقــم قياسي فــي تاريخه إذ إن أفضل رقــم له 
هو 74 نقطة من 26 مباراة في موسم 2004 / 
2005، فيما يحتفظ الزمالك بالرقم القياسي 
فـــي تـــاريـــخ املــســابــقــة وهـــو 87 نــقــطــة حققها 
املوسم املاضي في ظل مشاركة 20 ناديا في 

املسابقة.
ــاد تـــكـــون صـــفـــوف الـــفـــريـــقـــن مــكــتــمــلــة،  ــكــ وتــ
ــلـــي بـــقـــيـــادة  ــنـــي لـــألهـ ــفـ وحـــــــرص الــــجــــهــــاز الـ
مــارتــن يــول على متابعة مــبــاراة الزمالك مع 
ــرة والــتــي  ــيــ ســمــوحــة فـــي الـــجـــولـــة قــبــل األخــ
انــتــهــت بــالــتــعــادل 1/1 فــيــمــا تـــابـــع الــجــهــاز 
الــفــنــي لــلــزمــالــك بــقــيــادة مــحــمــد حــلــمــي لــقــاء 
األهلي مع االتحاد السكندري والــذي انتهى 
بالنتيجة نفسها... ونجح كل معسكر في حل 
األزمــات الداخلية وعقد عدة جلسات نفسية 
مع الاعبن، فاألهلي تخلص من أزمة عماد 
متعب الذي سجل هدف لقاء االتحاد، وحاول 
إســـــــدال الـــســـتـــار عـــلـــى االنـــتـــكـــاســـة الــنــفــســيــة 
ــــذي تــســبــب في  لــلــحــارس شـــريـــف إكـــرامـــي الـ
الــهــدف الــثــانــي فــي مــرمــاه خـــال لــقــاء أسيك 
مــيــمــوزا فـــي دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا بــصــرف 
النظر عن قرار مشاركته في القمة، وال توجد 
سوى مشكلة صالح جمعة الذي قرر الجهاز 
الــفــنــي أن يـــتـــدرب مـــنـــفـــردا ثـــاثـــة أيـــــام بعد 
مــبــاراة  مــن  املستبعدين  تــدريــبــات  مقاطعته 
ــاد الـــســـكـــنـــدري، فــيــمــا يـــعـــود رمــضــان  االتــــحــ
ــاراتــــن بــعــد  ــبــ ــر مــ ــ صـــبـــحـــي الـــغـــائـــب عــــن آخــ
وأيضا  السمانة،  عضلة  إصــابــة  مــن  تعافيه 
أحمد فتحي وحسام عاشور في الوقت الذي 

G G

األهلي يدخل المباراة
بعد حسم الدوري ولكن 

بأداء مترنح

تغيير شامل في صفوف روسيا قبل المونديال
كشف موقع »إن بي سي« األميركي أن االتحاد 
ــدم يـــنـــوي إحــــــداث ثـــــورة في  ــقـ الــــروســــي لـــكـــرة الـ
الذي   ،2018 العالم  كــأس  نهائيات  قبل  املنتخب 
ستستضيفه روسيا، حيُث سيكون هناك تغيير 
شامل وضــخــم. وكــانــت روســيــا قــد خرجت من 
إيجابية  نتيجة  أي  تحقيق  بـــدون   2016 يـــورو 
في  اإلنــكــلــيــزي  املنتخب  مــع  تــعــادلــهــا  باستثناء 
الدور األول، والذي جاء من هدف في الوقت القاتل 
بــطــريــقــة مــحــظــوظــة قــلــيــًا، لــيــعــود ويــخــســر في 
مباراتني ويوّدع البطولة األوروبية من الدور األول.

وبالطبع فإن االتحاد الروسي لكرة القدم لم يكن 
الــظــهــور ملنتخب سيحتضن  هـــذا  عــلــى  راضــيــا 
الــعــام 2018، وعــلــيــه العمل  الــعــاملــي فــي  الــعــرس 
سريعًا من أجل صناعة منتخب قوي ال يخرج 
من الدور األول كأقل تقدير نظرًا لتاريخ روسيا في كرة القدم. وكشف االتحاد الروسي 
وبحسب ما نشره موقع »إن بي سي« األميركي، أنه سيقوم باستبدال عناصر املنتخب 
بأكملها، ولو دفعه ذلك لتغيير املنتخب كله لن يتراجع عن هذه الفكرة، التي ُتعتبر أول 
خطوة نحو تحضير منتخب جيد في مونديال 2018. في املقابل أشار رئيس االتحاد 
الروسي فيتالي موتكو لوكالة »أسوشييتيد برس«، إلى أنه ال يريد عناصر ال تلعب من 
العالم بهم،  امللعب، وسيتم استدعاء العبني لم يسمع  القميص وتقاتل على أرض  أجل 

لكنهم سيقاتلون من أجل حجز مكان مع املنتخب الوطني قبل روسيا 2018.

ميسي قد يترك برشلونة التهامات التهرب الضريبي
أكدت بعض التقارير الصحافية اهتمام فريقّي تشيلسي ومانشستر سيتي اإلنكليزيني 
في  وجــاء  اإلسباني.  برشلونة  مهاجم  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني  النجم  مع  بالتعاقد 
تقرير صحيفة )ذا صن( البريطانية، أن ليو ووالده ساخطان بسبب قضايا املحاكمات 
في إسبانيا، واتهامهما بالتهرب الضريبي، وأكدت أن النجم األرجنتيني املعتزل دوليًا 
الدوريات في  البريمييرليغ، أحد أقوى  الكوبا، يفكر في االنتقال للعب في  بعد خسارة 

القارة العجوز.
وتشير األخبار القادمة من العاصمة لندن إلى أن مالك نادي تشيلسي، الروسي رومان 
أبــرامــوفــيــتــش، عقد اجتماعًا مــع والـــد ميسي مــؤخــرًا، مــن أجــل الــحــديــث عــن مستقبل 
الاعب األرجنتيني األفضل في العالم 5 مرات، والذي يبلغ من العمر 29 عامًا.  وبحسب 
الصحيفة دائمًا فإن البلوز الذي سيقوده املدرب أنتونيو كونتي قدم عرضًا بقيمة 110 
مايني جنيه إسترليني، من أجل ضّم ميسي، وذلك سيحّوله إلى أغلى صفقة في التاريخ، 
وسيصل راتبه إلى 600 ألف جنيه إسترليني في األسبوع، ما يعني أنه سيتقاضى 36,4 

مليون يورو في العام.

سيدورف يبدأ رحلة جديدة في الصين
الهولندي كارنس سيدورف، نجم ميان  تولى 
وريال مدريد السابق، تدريب نادي شنزن الذي 
يلعب في دوري الدرجة الثانية الصيني، وفقًا ملا 

أعلنه النادي عبر بيان على موقعه اإللكتروني.
الصني  في  مغامرة جديدة  ســيــدورف  ويخوض 
بعد مرحلة استغرقت خمسة أشهر مع ميان. 
ــــذي تــــواله بــعــده زمــيــلــه الــســابــق  وهـــو املــنــصــب ال
أدوارًا  بعدها  ليتسلم سيدورف  إنزاغي،  فيليبو 
ثانوية في نيوكاسل وكوينز بارك رينجرز في 
إنكلترا. وقال النادي الصيني على موقعه الرسمي : »السيد سيدورف أسطورة في كرة 
مدريد  وريــال  أياكس  لفرق  لعب  باملجد،  تاريخًا حافًا  يمتلك  والعــب  الهولندية،  القدم 
وإنترميان ومــيــان وأنــديــة أخـــرى، وفــاز بـــدوري األبــطــال األوروبــــي«. ويعتبر األسمر 
أياكس  ليغ مع ثاث فرق مختلفة هي  بالتشامبيونز  لقبا  أول العب يحقق  سيدورف 
أمستردام الهولندي في 1995، وريال مدريد اإلسباني في 1998 و2000، وميان في 

2003 و2007.

إشبيلية يتابع تعاقداته في الميركاتو
كشف نادي إشبيلية عن تعاقده مع العب الوسط األرجنتيني ماتياس كرانفيتر على 
الـ  سبيل اإلعــارة للموسم القادم من أتلتيكو مدريد. وجاء في بيان النادي أن صاحب 
23 عامًا، سيلتحق بالنادي األندلسي خال أيام للخضوع للفحوصات الطبية وتوقيع 
العقد. وأكد في البيان أن كرانفييتر من »أغلى الاعبني في كرة القدم األرجنتينية« ولعب 
سبع مباريات دولية بقميص منتخب باده. وتوج كرانفييتر بلقب كأس ليبرتادورس 
2015 مع ريفر بليت وانتقل إلى أتلتيكو مدريد الصيف املاضي، ولكنه بقي معارًا للنادي 
للروخيبانكوس  الثاني  يناير/كانون  انتقل في  ثم  املوسم  األرجنتيني حتى منتصف 

الذي خاض معه 567 دقيقة في 11 مباراة بينها خمس كان فيها أساسيًا. 

تشكيلة املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في موسم 2016 
-2017، حيُث يسعى »اليونايتد« الستعادة األمجاد الكروية 

التي غابت عنه منذ رحيل »السير« أليكس فيرغيسون.
وبدأ يونغ مسيرته مع املنتخب اإلنكليزي في العام 2007، 
ــبـــاراة حــتــى اآلن وســجــل ســبــعــة أهـــداف  حــيــُث لــعــب 30 مـ
بــالــقــمــيــص »األبــــيــــض«، وشـــــارك مـــع املــنــتــخــب اإلنــكــلــيــزي 
مع  أقدامه  تثبيت  وسيحاول  والقارية،  الدولية  املحافل  في 
أداء رائــع مع  إنكلترا، والباب لتحقيق هــذا األمــر هو تقديم 
ــقــاب خــال  ــددًا مــن األل مانشستر يــونــايــتــد. حــقــق يــونــغ عـ
اإلنكليزية  الــدرجــة  دوري  بلقب  بــدأهــا  الــكــرويــة،  مسيرته 
»البريمييرليغ« في  لقب  ثــم حقق  الــعــام 2006،  فــي  األولـــى 
الــعــام 2013، ثــم حــقــق لــقــب كـــأس االتــحــاد اإلنــكــلــيــزي في 
موسم 2015 -2016، كما وحقق لقب كأس الدرع الخيرية 
فـــي الـــعـــام 2011 الــتــي ُتــصــنــف بــمــثــابــة كــــأس »الــســوبــر« 

اإلنكليزي، في وقت لم ُيحقق إي إنجاز ُيذكر مع املنتخب 
العام 2011 العبًا  اليوم منذ  اإلنجليزي وهو ما زال حتى 
في »اليونايتد«. وصل عدد مباريات أشلي يونغ إلى حوالي 
441 مــبــاراة مــا بــني محلية وقــاريــة ووديـــة سجل فيها 74 
هدفًا، وهو الاعب اإلنكليزي الذي شارك في بطوالت دوري 

أبطال أوروبا والدوري األوروبي.
كروي  عــرض  تقديم  يونغ  مورينيو سيحاول  قيادة  تحت 
أساسي في تشكيلة  وذلــك ألن كسب مكان  ُمميز وجيد، 
املــــدرب الــبــرتــغــالــي ســيــكــون صــعــبــًا لــلــغــايــة، خــصــوصــًا أن 
بداية  قبل  الُحمر«  »الشياطني  بتدعيم صفوف  بدأ  األخير 
املوسم بشهرين، ويريد بناء فريق قوي ومنافس على لقب 
أوروبا  أبطال  »البريمييرليغ«، رغم غيابه عن بطولة دوري 

لكرة القدم في هذا املوسم.
)العربي الجديد(

يونايتد  مانشستر  فــي  يلعب  إنكليزي  نجم  يــونــغ  أشــلــي 
الــعــام 2007، العب  منذ  الــثــاثــة«  »األســـود  منتخب  وُيمثل 
أساسي مع »الشياطني اُلحمر« ويلعب كجناح مؤثر، يملك 
سرعة كبيرة وموهبة في مراوغة املدافعني وصناعة الكرات 

العرضية إلى املهاجمني بنجاح.
بدأ يونغ مسيرته الكروية مع واتفورد اإلنكليزي في العام 
بالقميص  هدفًا   19 مــبــاراة وسجل   98 لعب  حيُث   ،2003
 ،2007 العام  الصغير حتى  النادي  مع  واستمر  البرتقالي، 
عندما قرر االنتقال إلى أستون فيا الذي قدم معه مواسم 

ُمميزة خاض فيها 157 مباراة وسجل 30 هدفًا.
فـــي الـــعـــام 2011 أصـــبـــح العـــبـــًا مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
اليوم 108 مباريات ونجح  الــذي لعب معه حتى  اإلنكليزي 
في هز الشباك في 11 مرة، وهو اليوم أحد العناصر املؤثرة 
مــع فــريــق »الــشــيــاطــني الــُحــمــر«، وســيــلــعــب دورًا مــهــمــًا في 

أشلي يونغ

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« اليوم 
مسيرة الالعب 

اإلنكليزي أشلي 
يونغ وإنجازاته

لقطة من مباراة 
سابقة بين 
األهلي والزمالك 
)Getty(

يدخل األهلي اللقاء الكبير بطًال للمسابقة برصيد 75 نقطة بعد تعادله 
مع االتحاد السكندري 1/1  في الجولة قبل األخيرة، وفاز في 23 وخسر 
له  وصيفا  الزمالك  يدخل  فيما  مباريات،  ست  في  وتعادل  أربع  في 
السكندري 1/1، وفاز في  برصيد 68 نقطة بعد تعادله مع سموحة 
20 مباراة وخسر في خمس وتعادل في  ثماني مباريات. وسجل األحمر 
65 هدفا واهتزت شباكه 24 مرة، فيما أحرز الزمالك 49 هدفًا واهتزت 

شباكه 25 مرة.

مسيرة الفريقين قبل القمة

وجه رياضي

يــتــواصــل فيه غــيــاب عبد الــلــه الــســعــيــد... أما 
الزمالك فقد تدخل أبناء النادي وتم احتواء 
أزمة الجهاز الفني نفسه بعد هجوم رئيس 
النادي عليه عقب ضياع درع الدوري، كما تم 
احتواء األزمة مع أيمن حفني ومحمد كوفي.
ومــن جانبه قــال أســامــة عــرابــي املـــدرب العام 
لــألهــلــي إن الــجــهــاز يــهــتــم بــمــبــاراة الــزمــالــك 

وما قبلها. وأكد عرابي أن املــدرب الهولندي 
لـــم يــســتــقــر عــلــى الــتــشــكــيــل املــنــتــظــر، مــشــيــرا 
بعد  الاعبن  كــل  لجاهزية  أنــه مطمئن  إلــى 
الدفع بالعديد من العناصر في لقاء االتحاد 
الــســكــنــدري، وأصــبــح الــاعــب األســـاســـي في 
ــاراة  ــبـ ــاطـــي، مــضــيــفــا أن مـ ــيـ ــتـ مـــســـتـــوى االحـ
قبل  الفريق  على  لاطمئنان  فرصة  الزمالك 

باعتبارها قمة الكرة املصرية من منطلق أن 
لها حسابات جماهيرية خاصة.

وأضـــــاف فـــي تــصــريــحــات لــلــمــوقــع الــرســمــي 
للنادي أن الفريق جاهز للقمة وعقد أكثر من 
واجــبــات كل العب  لتوضيح  فنية  محاضرة 
على  املنتظر  والتشكيل  املــبــاراة  لخطة  وفقا 
أمــام سموحة  الزمالك  مــبــاراة  ضــوء متابعة 

الــوداد البيضاوي املغربي في دوري  مباراة 
األبطال األفريقي.

وقال إسماعيل يوسف رئيس جهاز الزمالك 
إن حسم األهلي للقب الــدوري هذا املوسم ال 
أن  مــشــددا على  الــيــوم،  مــن أهمية قمة  يقلل 
الفوز في البطولة الخاصة هو أقل ما يمكن 
تقديمه لجماهير الزمالك بعد ضياع اللقب.

الحارس  مع  تعاقده  البريمييرليغ، عن  إلى  الصاعد حديثا  اإلنكليزي،  ميدلسبره  أعلن 
اإلسباني املخضرم فيكتور فالديس ملوسمني قادمني، وأعلن النادي اإلنكليزي في بيان 
البورو  »تمكن  كارانكا،  أيتور  الفني ومواطنه،  املدير  إلى جانب  للحارس  له مع صــورة 
الذي  انتهى عقده  وبعدما  منافسة شديدة  بعد  برشلونة  أسطورة  الظفر بخدمات  من 
كان يمتد ملوسمني مع مانشستر يونايتد هذا الصيف«، وعاد فالديس )34 عاما( إلى 
أجواء البريمييرليغ مرة أخرى بعدما قضى الستة أشهر املاضية على سبيل اإلعارة في 

صفوف ستاندار دو لييج البلجيكي.

صورة في خبر

عودة اإلسباني
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نواعير حماة
دواليب تدور رغم الحرب

سنان ساتيك

عــلــى ضــفــاف نــهــر الــعــاصــي الـــذي 
ــتــــوزع  ــنــــة حـــــمـــــاة، تــ ــتــــرق مــــديــ يــــخــ
ــيـــــب خــشــبــيــة تـــرفـــع املــــــاء مــن  ــ دوالـ
الــنــهــر، وتــصــبــه فــي أقــنــيــة لــاســتــفــادة منه؛ 
هـــي نـــواعـــيـــر حـــمـــاة الـــشـــهـــيـــرة، والـــتـــي هي 
ــن آلـــــة مـــائـــيـــة تـــتـــكـــون مــــن دوالب  ــارة عــ ــبــ عــ
ــدور حـــول مــحــور خشبي  خــشــبــي ضــخــم، يــ
ــوز، مـــثـــبـــت عــلــى  ــ ــجـ ــ مـــصـــنـــوع مــــن خـــشـــب الـ
قواعد وركائز حجرية في قاع النهر، قطرها 
يــتــراوح بــن خمسة وواحـــد وعشرين مترًا، 
تثبت صناديق عليه أعدادها بن 50 و120. 

)Getty( تمتعت النواعير بأهمية سياحية تراثية، فقد كانت مقصدًا للسياح

تــســتــعــمــل هــــذه الـــصـــنـــاديـــق لـــرفـــع املـــــاء من 
حـــوض الــعــاصــي إلـــى الــبــســاتــن املـــجـــاورة؛ 
لــتــأمــن عملية الــســقــايــة، ألن الــعــاصــي كــان 
مستعصيًا عليها؛ فقد عجز أهل حماة عن 
مرور  مع  مجراه  ألن  مياهه؛  من  االستفادة 
املحيطة،  السهول  أدنــى من  انخفض  الزمن 

وربما هذا ما يفسر تسميته.
عــثــر عــلــى أقـــــدم ذكــــر لــلــنــواعــيــر فـــي لــوحــة 
فــســيــفــســاء فـــي مــديــنــة أفــامــيــا األثـــريـــة قــرب 
مدينة حماة؛ وهي معروضة اآلن في حديقة 
متحفها؛ والتي تعود إلى العصر الروماني 
فـــي الـــقـــرن الـــخـــامـــس املــــيــــادي؛ ولـــقـــد دلــت 
تعود  النواعير  أن  على  األثــريــة  املكتشفات 

ــرى بعض  ــ ــام 2500 قــبــل املــــيــــاد، ويـ ــى عــ إلــ
رفع  فكرة  ألن  املنشأ  آرامــيــة  أنها  الباحثن 
ــاء مـــوجـــودة قــبــل الــــرومــــان، وتــمــثــل تلك  ــ املـ
اللوحة ناعورة تدور، واملاء تتطاير قطراته 
مــن حــولــهــا، ولــعــل هــذا التطاير الــنــاتــج عن 
ــًا لــلــشــعــراء كي  ــعـ ــان دافـ ــاء كــ ــ ــع املـ عــمــلــيــة رفــ

يصفوها ويشبهوها بالدموع:
فدموعها تسقي الرياض بها         

ودموع عيني أقرحت خدي
صوت الناعورة يسمى النعير؛ وهو مشتق 
من نعرت الدابة؛ أي أطلقت صوتًا، خصوصًا 
عند التعب واملشقة؛ وهو صوت من أقصى 
األنــف، وإليه نسب اسمها، ويعطي ما بن 

120 و170 نغمة موسيقية، وجاء في لسان 
والناعور  الـــدوالب،  الناعورة هي  أن  العرب 
بــهــا يديرها  الــتــي ُيستقى  الــنــواعــيــر  ــد  واحـ
املــــاء ولــهــا صــــوت، ومـــع كـــل عــشــريــن ثانية 
ليتر   2400 فيها  تعطي  كاملة،  دورة  تـــدور 
ــاء، وأحــيــانــًا تعطي صــوتــًا شجيًا حزينًا  مـ
كان سببًا في إثارة لوعة األشواق في نفوس 

الشعراء الذين عبروا عما في داخلهم:
وناعورة في جانب النهر قد غدت

تعبر عن شوق الشجي وتعرب
لــلــنــاعــورة أهــمــيــة اقــتــصــاديــة؛ ألنــهــا كــانــت 
والخانات  الحمامات  وتمد  الحقول،  تــروي 
التي اندثرت باملاء الازم، والستخدامها في 
طحن الدقيق، وهي ملجأ للعشاق فيلتقون 
الرقباء، وقبل الحرب  قربها، هربًا من أعن 
بأهمية  تمتعت  تنهش سورية حاليًا  التي 
سياحية تراثية، فقد كانت مقصدًا للسياح 
للتفرج على عظمتها وروعتها وآلية عملها.

ــلـــى أبــــــــراج أو قـــنـــاطـــر،  تـــبـــنـــى الـــنـــواعـــيـــر عـ
وتنتشر في مناطق كثيرة من العالم، لكنها 
وذكرها  حماة،  نواعير  تشبه  وال  حديدية، 
ــروا بـــاملـــديـــنـــة، واصـــفـــن  ــ الـــرحـــالـــة الــــذيــــن مــ
إياها، متأملن دقتها املتناهية وصناعتها 

الفريدة.
كــان للنواعير  فــتــرات الحكم اإلســامــي  فــي 
ــــاس يــقــومــون عــلــيــهــا، وفــــي فـــتـــرة الــحــكــم  أنـ
ُعــنِّ قائم عليها يدير  اململوكي والعثماني 
وفي  واستثماراتها،  وإصــاحــهــا  شؤونها 
ــتـــرات الحـــقـــة ســقــط الــعــديــد مــنــهــا بسبب  فـ
اإلهـــمـــال والــتــقــصــيــر، وقــنــاطــرهــا الحجرية 
شــاهــدة عــلــى ذلـــك. وفـــي سبعينيات الــقــرن 
شبان  ب  وُدرِّ النواعير  إحياء  أعيد  املاضي 
لــلــعــمــل واإلشــــــراف عــلــيــهــا، مــســتــفــيــديــن من 

خبرة األجداد الذين يعرفون خباياها.
مع بدايات القرن العشرين كان عددها أكثر 
مـــن مـــائـــة وهــــي مــخــتــلــفــة املـــقـــايـــيـــس، ولــكــل 
منها اســم، يعمل منها أربــع وعشرون، وما 
يزال بعضها يستخدم في سقاية األراضي، 
اثنتان وعشرون،  وبقي داخــل مدينة حماة 
البشرية  أشهرها  عشرة،  سبع  منها  يعمل 
إلــى الشيخ بشر  الــكــبــرى والــصــغــرى نسبة 
والناعورتان  بجانبهما،  قبة  تحت  املدفون 
العثمانيتان وهما بارتفاع واحد، وأكبرها 
املــحــمــديــة فـــي حـــي بـــاب الــنــهــر صــنــعــت في 
العهد اململوكي عام 1362 ميادي وقطرها 
ــرًا، وتــلــيــهــا املـــأمـــوريـــة  ــتـ ــد وعــــشــــرون مـ ــ واحـ
بقطر عشرين  حــمــاة  قـــرب متحف  الــواقــعــة 
مــتــرًا وصــنــعــت فــي نــهــايــة الــعــهــد اململوكي 
املـــأمـــوريـــة  ــانـــب  مــــيــــادي، وبـــجـ ــام 1453  ــ عـ
ناعورة أصغر منها هي املؤيدية من العهد 
العثماني، والبقية تتوزع على حافتي النهر 
ــنـــة؛ وهــــي الــجــســريــة والــجــعــبــريــة  فـــي املـــديـ
والــدهــشــة والــيــخــضــورة والـــقـــاق والـــدوالـــك 
ــة والـــكـــيـــانـــيـــة  ــيــ ــونــ ــداهــ والـــوســـطـــانـــيـــة والــ

والطوافرة.
بــحــلــول مــهــرجــان الــربــيــع فــي مــديــنــة حماة 
سابقًا، كانت النواعير تدور مبتهجة بفصل 
وخير جديدين بعد موسم أمطار وافر، أما 
اآلن فهي تصارع الحرب لتستمر في إرسال 

نعراتها وإرواء البساتن حولها.

دلت املكتشفات األثرية 
على أن النواعير تعود 
إلى عام 2500 قبل 
امليالد، ويرى بعض 
الباحثني أنها آرامية 

املنشأ 

■ ■ ■
للناعورة أهمية 

اقتصادية؛ ألنها كانت 
تروي الحقول، وتمد 
الحمامات والخانات 
التي اندثرت باملاء 

الالزم

■ ■ ■
مع بدايات القرن 

العشرين كان عددها 
أكثر من مائة وهي 

مختلفة املقاييس، ولكل 
منها اسم

باختصار

مدينة النواعير؛ اسم يطلق على مدينة حماة وسط سورية لكثرتها فيها. نواعير يعود عمرها إلى آالف األعوام، ما زالت تدور 
منذ غابر األزمان بصوتها الذي منحها اسمها

هوامش

رشا عمران

 في 
ً
ال تــبــدو املــعــركــة بــني التنويريني واملــتــديــنــني عــادلــة

بالدنا العربية، ليس ألن حّجة املتدينني أقوى، بل ألنهم 
األكــثــر عــــددًا، واألكـــثـــر حــمــايــة مــن املــجــتــمــع مــن جهة، 
الدينية  ومن األنظمة الحاكمة املتحالفة مع املؤسسات 
بشكل كــامــل، بحيث إن بــقــاء إحــداهــا بــقــاء لــأخــرى، 
لـــأخـــرى. وفـــي حــني تــفــتــح هــذه  وزوال إحـــداهـــا زوال 
الديني  للخطاب  والرسمية  اإلعالمية  منابرها  األنظمة 
بأشكاله كافة، فهي تغلقها إغالقًا شبه محكم بوجه 
وتحتاج   ،

ً
ملحة  

ً
أسئلة يطرح  الــذي  التنويري  الخطاب 

التطّرف الحاصلة، والتي   لتفسير حالة 
ً
 سريعة

ً
أجوبة

تجعل من كل مسلٍم متطرفًا أمام الــرأي العام العاملي. 
املــعــادلــة، بل  العربية تغيير هــذه  الــثــورات  ولــم تستطع 
عــلــى الــعــكــس، مــا ظــهــر مــن نــتــائــج هـــذه الـــثـــورات حتى 
اآلن، هو زيادة في التطّرف الديني الشعبي، فالخذالن 
الــثــورات نتيجة الفشل في  الــذي أصــاب شعوب بلدان 
التغيير الحقيقي، بسبب قــراٍر دولــيٍّ يمنع إنجاز نظم 

ديموقراطية حديثة في هذه البلدان. 
العربية،  املجتمعات  في  الــذي حدث  التجريف  وبسبب 
املدنية،  حالتها  مــن  وتفريغها  املــاضــيــة،  الــقــرون  عبر 
ما دون هوية  تتكئ على هوياٍت  فئاٍت  إلى  وتحويلها 

املواطنة بكثير، بحيث تتحّول هذه الفئات في األزمات 
الــكــبــرى إلـــى مــجــمــوعــاٍت مــتــصــارعــة، يــخــدم صراعها 
التحالف السياسي الديني، ويقف بوجه كل محاوالت 
تغييٍر  نحو  كبير  تحّرٍك  أي  وُيعيق  املواطنة،  تأسيس 
جــذرٍي وشامل، وهــو ما يجعل هــذه املجتمعات تدور 
واالجتماعي  السياسي  فالتغيير  مــفــرغــة،  حلقٍة  فــي 
 
ً
ذاكــرة تنتج   

ٌ
تنويرية  

ٌ
أن تسبقه حــركــة الــجــذري يجب 

، يعّول عليها في البناء في أثناء عملية 
ً
 تنويرية

ً
تراكمية

 كهذه لن تسمح 
ً
 تنويرية

ً
التغيير الشعبي، على أن حركة

ملصالحها،  مباشٌر  تهديٌد  ففيها  الحاكمة،  النظم  بها 
 
ً
استبدادية وكبنية  فعلية،  حاكمة  كأنظمة  ولوجودها 

نتائج  جعل  مــا  وهــو  الــتــحــالــفــات،  ومتشعبة   
ً
متأصلة

 حتى اآلن.  ال ينطبق هذا 
ً
كارثية لثوراٍت عربية كارثية

األمر فقط على الدول التي قامت بها الثورات، بل يشمل 
كــل املجتمعات الــعــربــيــة، ولــعــل مــا حـــدث قــبــل أيـــام مع 
الشاعرة األردنية زليخة أبو ريشة على أثر نشر مقال 
لها في جريدة الغد األردنية، تتحدث فيه عن غسل أدمغة 
األطفال في املدارس بدءًا من االبتدائية وحتى الثانوية، 
أوالدهــا،  أدمغة  الصهيونية  الحركة  غسيل  يشبه  بما 
والذي هو برأيها أحد األسباب املباشرة النتشار الفكر 
الداعشي في بالدنا، دليل على ذلك، فبعد نشرها املقال، 
إلى  تعّرضت الشاعرة لحملة شتائم وتكفير، وصلت 

ي أخالق القائمني على 
ّ
درجة  تثير الغثيان من فرط تدن

الحملة واملشاركني بها وانحطاطها. لم تقتصر الحملة 
مواقع  بــل شملت  اإلجتماعي،  الــتــواصــل  على وســائــل 
عــديــدة، وشــــارك فيها كــتــاٌب مــعــروفــون. واملــدهــش أن 
الحملة، في أغلبها، لم تناقش ما ذكرته السيدة زليخة 
وتكفير،  وإســــاءات  هــي حملة شتائم  بــل  مقالها،  فــي 
على اعتبار أن الكاتبة علمانية تهاجم اإلسالم كدين. 
 للسخرية تسمية أحدهم الشاعرة زليخة 

ً
األكثر مدعاة

أبو ريشة »نــوال سعداوي األردن«، وفي ظنه أنه يحط 
مــن قــدر الــشــاعــرة، غير منتبٍه أنــه بــذلــك يــؤكــد كــل ما 
يطرحه التنويريون، وطارحو أسئلة الثقافة الدينية في 

مجتمعاتنا، أن الفكر الداعشي لم يأت من فراغ، وليس 
هو فقط  وليد أنظمة االستبداد واألجهزة املخابراتية، 
 في عمق املجتمعات العربية اإلسالمية 

ٌ
وإنما متأّصل

واملــحــّرضــة  للكراهية  املــنــحــازة  الــذكــوريــة  الثقافة  ذات 
ضــد كــل اخـــتـــالف، وضـــد كــل اســتــخــداٍم للعقل الــذي 
يريده هؤالء، ومن يقف خلفهم مغيبًا وملغيًا وعاجزًا 
الحلول  عن طرح األسئلة. وبالتالي، عاجزًا عن إيجاد 
را 

ّ
تجذ يزيدها  والــتــي  العميقة،  املجتمعية  للمشكالت 

تحالف السياسة والدين. 
قــبــل زلــيــخــة أبــــو ريـــشـــة، تـــعـــرض كـــثـــيـــرون لــحــمــالٍت 
مشابهة، شارك فيها إسالميون من مختلف املذاهب، 
فالفكر الداعشي ال يقتصرعلى مذهٍب وحيٍد، بل هو 
يتم  املتناحرة، حني  املــذاهــب  ويــوّحــد  ممتد ومتشعب، 
املساس بأصله. جاء هدر دم سلمان رشدي إثر روايته 
والــســنــي.  الشيعي  اإلســـالمـــني،  مــن  »آيــــات شيطانية« 
اغتيال مهدي عامل من تنظيم شيعي لم تعترض عليه 
املؤسسة السنية. جاء تكفير نصر حامد أبو زيد من 
االثنني أيضًا. والحديث عن املؤسسات الدينية يعني أن 
األعـــداد، مستعدة حتى  مهولة  تضع خلفها جماعاٍت 
للقتل، إن طلبت منها املؤسسة هذا، فما بالك بالهجوم 

والشتائم والتكفير وتبرير حتى القتل.
الفكر الداعشي يعيش معنا، فلنعترف بهذا.

لم يأِت من الفراغ

وأخيرًا

الفكر الداعشي ال يقتصر على 
مذهٍب وحيٍد، بل هو ممتد، 

ويوّحد المذاهب المتناحرة، 
حين يتم المساس بأصله

السبت 9  يوليو / تموز 2016 م   4 شوال 1437 هـ  ¶  العدد 677  السنة الثانية
Saturday 9 July 2016
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