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العراق

شبح عودة حرب الطوائف

يورو
2016
يوم

الحسم

بغداد ـ العربي الجدبد

يبدو العراق، اليوم، قريبًا من عودة االقتتال 
الــطــائــفــي الـــصـــريـــح الـــــذي عـــاشـــه بـــن 2006 
و2008، أكثر من أي يوم مضى. أجواء ما بعد 
ي الكرادة والضريح الديني في صالح 

َ
مجزرت

الدين، توحي بانفجار وشيك على شاكلة ما 

حصل بعد تفجير سامراء في عام 2006 على 
ــا تـــاله مــن انــتــقــام  يــد تنظيم »الـــقـــاعـــدة«، ومـ
رجمت 

ُ
ت طائفي وردود فعل مشابهة مقابلة 

بقتل على الهوية وتفجير مساجد وتهجير 
جماعي. اليوم، يأخذ تنظيم »داعش« املبادرة 
في إرهاب يريد من خالله أو يوحي كذبًا أنه 
ينتقم لطائفة معينة، بينما تجزم الوقائع أن 

أبناء هذه الطائفة هم أكبر ضحايا التنظيم. 
ــر،  ــا املــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة فـــي املــقــلــب اآلخـ أمـ
لــتــمــارس سلوكًا  »داعـــــش«  ــاب  إرهــ  

ّ
فتستغل

مخططًا  يــكــون  أن  كــثــيــرون  يخشى  مشابهًا 
مــن عمق  تــزيــد  لــه لحصد مكاسب سياسية 
ــة فــي هـــذا الــبــلــد. تــعــود كــوابــيــس »فــرق  األزمــ
املــوت« من كل األطـــراف إلــى ذاكــرة العراقين 

ــلـــى لـــجـــان  ــيـــف واســـــــع عـ  إصـــــــــرار طـ
ّ

ــــي ظــــــل فـ
تــحــقــيــق دولـــيـــة ملــعــرفــة حــقــيــقــة ومــالبــســات 
ــي الـــكـــرادة وصـــالح الــديــن، نــظــرًا إلــى 

َ
مــجــزرت

والطبقة  األمنية  باألجهزة  مفقودة  الثقة  أن 
السياسية التي أنتجتها العملية السياسية 

املستمرة في فشلها منذ احتالل 2003.
]التفاصيل ص. 2ـ3[

)Getty/هل تشهد شوارع باريس احتفاالت نصر اليوم؟ )إدوارد بيرثلوت

واشنطن، موسكو ـ العربي الجديد

بـــدت قــمــة حــلــف شــمــال األطــلــســي، فــي الــيــومــن 
ــو،  ــ املـــاضـــيـــن، فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــولـــنـــديـــة وارســ
انتهاء عصر  بعد  تــوتــرًا  القمم  أكثر  مــن  واحـــدة 
الـــحـــرب الــــبــــاردة. فــقــد تـــوافـــق رأي مــعــظــم قـــادة 
ينس ستولتنبرغ  العام،  األمــن  وأبرزهم  الحلف، 
)الــصــورة(، على »أنــنــا مــوّحــدون ضــد روســيــا«، 
وال  تهديدًا  ل 

ّ
شك

ُ
ت ال  »موسكو  بــأن  التأكيد  مــع 

شريكًا استراتيجيًا« للحلف. وترافقت القمة مع 
املتحدة  الــواليــات  بــن  متبادل  تصعيد سياسي 

ــو، أمـــس  ــكـ ـــى فــــي إعــــــان مـــوسـ
ّ
وروســـــيـــــا، تـــجـــل

أنها »طــردت دبلوماسين أميركين ردًا  السبت، 
عــلــى طـــرد واشــنــطــن اثــنــن مـــن دبــلــومــاســيــيــهــا، 
بعد تــعــّرض دبــلــومــاســي أمــيــركــي العــتــداء على 
يد شرطي روســي الشهر املــاضــي«. وقــال نائب 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، سيرغي ريــابــكــوف، 
»بعد خطوة )الواليات املتحدة( غير الودية، كان 
األميركية  السفارة  دبلوماسيي  مــن  اثنن  على 
أن يغادرا موسكو«. واتهم الدبلوماسين بأنهما 
عميان لوكالة االستخبارات األميركية )سي آي 
إيــه( وقــال إن أحدهما كــان طرفًا فــي مشاجرة 

فــي مــوســكــو تسببت بعملية طــرد  مــع شــرطــي 
بأن  »نأمل  ريابكوف  وقــال  هــذه.  الدبلوماسين 
تقر واشطن بسياستها الظاملة إزاء روسيا. إذا 
فلن  التصعيد،  طريق  على  قدمًا  املضي  قـــرروا 

يبقى األمر من دون رد«. 
وكانت وزارة الخارجية األميركية قد أعلنت، يوم 
الجمعة، أنها »طردت في منتصف يونيو/حزيران 
تــعــّرض  املـــاضـــي دبــلــومــاســيــن روس ردًا عــلــى 
دبلوماسي أميركي العتداء في موسكو على يد 
شرطي روسي«. وأوضح املتحدث باسم الوزارة، 
جون كيربي، أن »شرطيًا روسيًا اعتدى يومها 

على دبلوماسي أميركي معتمد في روسيا، أثناء 
األميركية  السفارة  حــرم  دخــول  األخير  محاولة 
في موسكو بعد التعريف بنفسه«. وتأتي القمة 
والتصعيد األميركي ــ الروسي، بعد نحو الشهر 
من انتهاء مناورات »أناكوندا« في بولندا، األكبر 
للحلف منذ ســنــوات، والــتــي تــاهــا إعـــان نشر 
أمــيــركــيــة قوامها  بينها  مــن  قــطــعــات عــســكــريــة، 
ألف جندي، في دول البلطيق )ليتوانيا، إستونيا، 
أسلحة  نشر  بــقــرار  روســيــا  عليه  رّدت  التفيا(، 

نووية في إقليم كاليننغراد الروسي.
]التفاصيل ص. 6ـ7[

واشنطن وموسكو تتبادالن طرد دبلوماسيين... و»األطلسي« موّحد ضد روسيا
الحدث
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النظام السوري 
يمّدد ألكذوبة 

»التهدئة« 
والمعارضة 

ُتفشل حصار ريَفي 
حمص وحماة

اليمن: تأجيل 
استئناف 

المشاورات 
السياسية في 
الكويت وارد

مواهب سورية: 
ممثلون على 

الشاشة ألول مرة

مصر: زيادة 
جديدة في 

أسعار المشتقات 
النفطية وغاز 

الطهو

هواجس تراجع 
دور بريطانيا عالميًا 

بعد الـ»بريكسيت« 
و»تشيلكوت«
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طبقات دفنت 
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في العدد

Sunday 10 July 2016

يضبط مشجعو كرة 
القدم ساعاتهم 

على توقيت باريس 
اليوم لمتابعة المباراة 

النهائية لكأس األمم 
األوروبية، وما إذا كانت 
ستسفر عن بطل جديد 

هو البرتغال، أم تبّشر 
بوالدة جيل يحيي مجد 

الكرة الفرنسية.

28ـ29

مع العدد
ملحق

كتب

جنوب السودان... 5 سنوات من الفشل
خمس سنوات مرت على والدة دولة جنوب السودان، لتبدو الصورة سوداوية أكثر 

من أي يوم مضى: دولة فاشلة تأكلها الحرب األهلية والمجاعة واإلفالس. ]6ـ7[



بدائل »حماس« جاهزة لتعويض األنفاق

السيسي ال يريد »خالفًا حول سياساته«

العبادي: الفتنة مخطط ال يخفى على أحد
تحرير منطقتين شمالي الرمادي بأقل الخسائر

23
سياسة

نتمنى 
أن تستقيلوا

غزة ـ ضياء خليل

ال تزال أنفاق املقاومة الفلسطينية، أسفل 
حــدود قطاع غــزة مــع األراضـــي املحتلة، 
تــشــّكــل هــاجــســا إلســـرائـــيـــل وأمــنــّيــيــهــا، 
وتــثــيــر الـــرعـــب فـــي صــفــوف مستوطني 
ــذيــــن يــضــغــطــون عـــلـــى حــكــومــة  غــــــزة، الــ
بناء  عملية  لتسريع  نتنياهو  بنيامني 
ــد ملـــواجـــهـــتـــهـــا. وتــشــيــر  ــديـ الــــجــــدار الـــجـ
 الــســلــطــات 

ّ
تـــقـــاريـــر إســرائــيــلــيــة إلــــى أن

األمنية في دولة االحتالل قّررت تسريع 
عملية بناء الجدار الجديد مع قطاع غزة 
بــهــدف مــواجــهــة أنـــفـــاق حــركــة املــقــاومــة 
ــــع تــســلــل  ــنـ ــ ــة )حـــــــمـــــــاس(، ومـ ــ ــيـ ــ ــــالمـ اإلسـ
للكيبوتسات  الفلسطينيني  املسلحني 
ووفق  للقطاع.  املــجــاورة  )املستوطنات( 
 
ّ
ما نشر موقع »يديعوت أحرونوت«، فإن

ممثلني عن وزارة األمــن وقيادة املنطقة 
تسريع  على  لــالتــفــاق  الــتــقــوا  الجنوبية 
خـــطـــوات الــبــنــاء لــوقــف تــهــديــد األنـــفـــاق. 
عــلــن، 

ُ
ويــشــمــل املـــشـــروع الــجــديــد الــــذي أ

أخـــيـــرًا، عــن إطـــالقـــه، تــكــنــولــوجــيــا كشف 
األنفاق، وإقامة جدار ذكي أسفل وأعلى 
الــــحــــدود، وتــوســيــع  األرض عــلــى طــــول 
نــشــر املــنــظــومــة الــجــديــدة لــإنــذار املبكر 

الخاصة بقذائف الهاون.
ــقـــاومـــة  ــائـــل املـ ــل، تــــؤكــــد فـــصـ ــابــ ــقــ فــــي املــ
 االحتالل اإلسرائيلي لن 

ّ
الفلسطينية أن

ينجح في تحقيق األمن له وملستوطنيه 
املــتــســارعــة، فــي ظــل بقائه  عبر خطواته 
إلــى  مــشــيــرة  الفلسطينية،  األرض  عــلــى 
والــقــدرات على تفادي  البدائل  لديها   

ّ
أن

في حركة  القيادي  ويقول  املعوقات.  كل 
»حــمــاس« صـــالح الــبــردويــل، لـــ«الــعــربــي 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ الــــجــــديــــد«، إن االحـــــتـــــالل اإلسـ
يحاول من خالل بناء الجدار على طول 
ــــدودي تــحــقــيــق األمــــــن لــه  ــحـ ــ الـــشـــريـــط الـ
املستوطنات والبلدات  وملستوطنيه في 
الــقــريــبــة مــن قــطــاع غـــزة داخـــل األراضـــي 
الــبــردويــل  ــام 1948. ويــشــيــر  املــحــتــلــة عــ
فـــّكـــر بــهــذه   االحــــتــــالل واهـــــم إذا 

ّ
إلــــى أن

القاهرة ـ العربي الجديد

عــلــى الـــرغـــم مــمــا بــــدا فـــي حــديــثــه خــالل 
ــه بــــإفــــطــــار »األســــــــــــرة املـــصـــريـــة  ــابــ ــطــ خــ
الثانية« مــن اهــتــزاز وتــراجــع واضحني، 
تيران  عــن جزيرتي  الــتــنــازل  إزاء قضية 
تؤكد  مطلعة  مــصــادر  أن  إال  وصنافير، 
»العربي الجديد«، أن »الرئيس املصري  لـ
فــي جلسة  أعـــرب،  السيسي  الفتاح  عبد 
خاصة، عن غضبه وضجره تجاه حكم 
محكمة القضاء اإلداري ببطالن اتفاقية 
البحرية مع السعودية،  ترسيم الحدود 

وانتقاد بعض اإلعالميني لسياساته«.
وتــفــيــد املـــصـــادر بـــأن »الــســيــســي اجتمع 
بعد أيام من صدور الحكم القضائي، مع 
عدد من الكتاب واألكاديميني املحسوبني 
 2013 حــزيــران  يونيو/   30 على معسكر 
ــم تـــعـــلـــن لـــوســـائـــل  ــ ــــي جـــلـــســـة ســــريــــة لـ فـ
اإلعالم، أبدى فيها تمسكه بصحة جميع 
مــواقــفــه الــســيــاســيــة، مــؤكــدًا أنـــه لــن يقبل 
خــالفــا عــلــى ســيــاســاتــه فــي هـــذه املرحلة 
الــدقــيــقــة مـــن تـــاريـــخ مـــصـــر«. وقـــد حضر 
الــجــلــســة أكــاديــمــي وإعـــالمـــي شـــاب، كــان 
للمجلس  االســتــشــاري  باملجلس  عــضــوًا 
وكــاتــب صحافي   ،2011 عـــام  الــعــســكــري 

معروف ينتمي للتيار الناصري.
تحدث  »السيسي  فــإن  للمصادر،  ووفقا 
بضجر شديد عن التعامل اإلعالمي مع 
وبصفة  اإلداري،  الــقــضــاء  محكمة  حكم 
التي  املــقــال،  مــن جانب صحيفة  خاصة 
يرأس تحريرها الكاتب إبراهيم عيسى، 
ــيــــرة األكــثــر  وأصـــبـــحـــت فـــي اآلونــــــة األخــ
بعناوينها  والحكومة  للسيسي  انتقادًا 

الساخرة«.
وتتابع املصادر »رّد أحد الحضور على 
الــســيــاســي بــالــقــول: يـــا ســـيـــادة الـــرّيـــس، 
الـــنـــاس تــخــتــلــف عــلــى شــخــصــك، فــأنــت 
ُمقّدر من الجميع، لكن هناك خالفا على 
لكن  صحية«.  ظاهرة  وهــذه  سياساتك، 
املــصــادر  تكشف  حسبما  رّد،  الــســيــســي 
ــايـــز حــــد يــخــتــلــف  ــا مــــش عـ ــ بـــالـــقـــول: »أنــ
عــلــى ســيــاســاتــي فـــي املـــرحـــلـــة الــصــعــبــة 
بــأنــنــا نتخذ  يــثــقــوا  الــجــمــيــع  دي، والزم 
القرار الصحيح«. وتنّوه املصادر إلى أن 

الطريقة، فاملقاومة الفلسطينية ال تعدم 
اإلرادة مـــن أجــــل تــوفــيــر كـــل اإلمــكــانــات 
الـــالزمـــة ملــواجــهــة االحـــتـــالل، عــلــى الــرغــم 
مــن كــل اإلجــــــراءات الــتــي يــحــاول الــقــيــام 
ــلــــى طـــــــول الــــشــــريــــط الـــــحـــــدودي  بــــهــــا عــ
ــة أنـــــفـــــاق املـــــقـــــاومـــــة. ويــــوضــــح  ــهــ ــواجــ ملــ
 االحــتــالل يــواصــل ممارسة 

ّ
الــقــيــادي أن

فـــرض التقسيم،  هــوايــتــه عــبــر مــحــاولــة 
وبــنــاء الــجــدران والــحــواجــز فــي مختلف 
ملواجهة  املحتلة  الفلسطينية  املــنــاطــق 
املقاومة والشعب الفلسطيني وملواجهة 
يتذرع  التي  الــدائــمــة  األمنية  الــهــواجــس 

بها.
ــتــــالل  االحــ  

ّ
أن إلــــــى  ــل  ــ ــــردويـ ــبـ ــ الـ ويـــلـــفـــت 

اإلســــرائــــيــــلــــي يــــحــــاول إيــــجــــاد مــــبــــررات 
لــحــصــاره املـــفـــروض عــلــى الــقــطــاع منذ 
عــشــر ســنــوات، وإيــجــاد املــســوغــات أمــام 
الـــــرأي الـــعـــام الــعــاملــي ملــواصــلــة عــدوانــه 
على الشعب الفلسطيني في ظل تعّرض 
صــورتــه لــالهــتــزاز بــشــكــل واضــــح خــالل 
ــراء جــرائــمــه وحــركــة  الــفــتــرة املــاضــيــة جــ
جبهة  اشتعال  إمكانية  وعــن  املقاطعة. 
ــذ االحـــتـــالل مــشــروعــه على 

ّ
غـــزة حـــال نــف

البردويل  يرى  الحدودي،  الشريط  طول 
 الـــصـــراع مـــع االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي 

ّ
أن

مـــســـتـــمـــر، بــــأشــــكــــال مـــخـــتـــلـــفـــة، تــتــحــول 
فــي بــعــض األحــيــان إلـــى عــــدوان، أو إلــى 
ــفــــزازات، إال أن  ــتــ حــصــار أو بــعــض االســ
الصراع قائم مع االحتالل، طاملا هو باٍق.

من جهته، يرى املحلل السياسي، الكاتب 
لـــ«الــعــربــي  حــديــث  فــي  تيسير محيسن، 
لن  الفلسطينية  املــقــاومــة   

ّ
أن الــجــديــد«، 

تــســمــح بـــإعـــاقـــة مــــا تـــقـــوم بــــه مــــن عــمــل، 

»السيسي وّجه انتقادات أخرى لإعالم 
شخصيات  تصريحات  ترويجه  بسبب 
ــيـــم مــــن أجـــل  ــتـــرسـ ــة الـ ــيـ ــاقـ ــفـ تــــعــــارض اتـ
املـــعـــارضـــة أو الــظــهــور حــســب تــعــبــيــره، 
مطالبا بأن يكون اإلعالم على قلب رجل 

واحد مع الدولة«.
ويتقاطع كالم السيسي مع الحملة التي 
ها رجل األعمال أحمد أبو هشيمة، 

ّ
يشن

ــرة االســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة  ــ ــدائــ ــ املـــــقـــــّرب مــــن الــ
إلدارة  السيسي  شّكلها  الــتــي  الــرقــابــيــة، 
صحف  شــراء  بهدف  السياسي،  املشهد 
وقـــنـــوات فــضــائــيــة كــانــت تــقــدم محتوى 

مختلفا عن اللون السائد.
وبــحــســب املــعــلــومــات املــتــاحــة، فـــإن أبــو 
الـــــــذي اشــــتــــرى شـــبـــكـــة »أون«  هــشــيــمــة 
ــاويــــرس،  ــال نــجــيــب ســ ــ ــمـ ــ مــــن رجـــــل األعـ
لــشــراء صحيفتي  عــروضــا شفهية  قـــّدم 
»املصري اليوم« و»الشروق« اليوميتني، 
اب معارضني 

ّ
اللتني تفتحان املجال لكت

 
ً
وتتسمان بخط تحريري مختلف قليال

السائد  للنظام،  املطلق  التأييد  عن خط 
في باقي الصحف الخاصة والقومية.

وخـــالل اإلفــطــار طــالــب بــعــض الحضور 

القيام به، ملواجهة  أنه من حقها  تعتقد 
االحــتــالل اإلســرائــيــلــي وعــدوانــه املتكرر 
 
ّ
عــلــى الــقــطــاع. ويــشــيــر مــحــيــســن إلـــى أن

ــتـــالل هـــو اآلخــــر لـــن يــتــرك املــقــاومــة  االحـ
ــــاق  ــفـ ــ ــاء األنـ ــنــ ــبــ ــــوم بــ ــقـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تـ
االســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة األمــــد وتــعــّرض 
 ترك املقاومة 

ّ
أمنه للخطر، كونه يعلم أن

باهظا،  ثمنا  سيكلفه  الــوقــت  مــن  ملــزيــد 
خصوصا إذا شعرت املقاومة أنها قادرة 
قاسية  استباقية  ضــربــات  توجيه  على 

لالحتالل.
ويـــنـــّبـــه إلــــى أن الــتــصــريــحــات األخـــيـــرة 
ــن املـــســـؤولـــني  ــد مــ ــديـ ــعـ الـــتـــي أطــلــقــهــا الـ
واألمــن  الــحــرب  وزارة  فــي  اإلسرائيليني 
ــن أهـــمـــيـــة تـــوجـــيـــه ضـــربـــة  ــ الــــداخــــلــــي عـ
عـــســـكـــريـــة لــــلــــمــــقــــاومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
وخـــصـــوصـــا »حــــمــــاس«، تـــؤكـــد عــلــى أن 
لم يسقط من  العسكرية  املواجهة  خيار 
حــســابــات إســرائــيــل ملــواجــهــة املــقــاومــة. 
 فــشــل االحـــتـــالل في 

ّ
ويـــبـــنّي مــحــيــســن أن

مواجهة أنفاق املقاومة دفعه للبحث عن 
حلول لدى أصدقائه الخارجيني كالهند 
الـــتـــي أعــلــنــت أنـــهـــا ســتــســاعــد إســرائــيــل 
املقاومة في غــزة، كونها  أنفاق  ملواجهة 
صاحبة تجربة فــي هــذا املــجــال، حينما 

واجهت األنفاق في كشمير.
 أنفاق املقاومة 

ّ
ويشير الكاتب ذاته إلى أن

بشكل  فــعــااًل  ســالحــا  تعتبر  الهجومية 
أقوى من الصواريخ التي تمتلكها على 
الــــرغــــم مــــن أنـــهـــا أصـــبـــحـــت تــــهــــّدد مــدنــا 
بــعــيــدة املـــــدى، إال أن نــجــاح نــفــق واحـــد 
يمّكن املقاومة من التسلل خلف خطوط 
االحـــتـــالل يــكــّبــد األخــيــر خــســائــر تــعــادل 
 ما 

ّ
ـــاروخ. ويــضــيــف محيسن أن ألـــف صـ

املنظور  فــي  السياسية  بالحالة  يحيط 
الـــقـــريـــب يـــصـــّعـــب مــــن إمـــكـــانـــيـــة وصــــول 
األمور إلى مواجهة عسكرية سريعة في 
ظــل الــواقــع اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي، وإدراك 
املقاومة أن الواقع صعب، فسيبقي األمر 
يؤثر  لم  إذا  املناوشات  لبعض  مفتوحا 

الجدار على أنفاق املقاومة.

»التعجيل باإلفراج عن دفعة  السيسي بـ
جــــديــــدة مــــن الـــســـجـــنـــاء الــســيــاســيــني أو 
الــذيــن يقضون فــتــرات إدانـــة فــي قضايا 
الفطر،  زمــن عيد  فــي  تظاهر، خصوصا 
التي وعد  الخاصة  العفو  دفــعــات  إن  إذ 
بــهــا مــنــذ رمـــضـــان 2014 لـــم يــنــفــذ منها 
إال دفـــعـــتـــان فـــقـــط«. اعـــتـــرض الــســيــســي 
على هــذا الــكــالم، وقــال إن هناك »موانع 
أمنية يجب أن تؤخذ في االعتبار تحول 
ــاريــــني  إثــ ــــاص  ــــخـ أشـ ــــن  عـ اإلفــــــــــراج  دون 
مــعــارضــة للحكم  لـــتـــيـــارات  يــنــتــمــون  أو 
 »هناك قرارات 

ً
بالكلية«. واستطرد قائال

عفو يتم تنفيذها في جميع املناسبات، 
فــي قضايا  الــســجــنــاء  عــلــى  تقتصر  وال 
ســيــاســيــة فـــقـــط، ولـــذلـــك فــالــحــديــث عن 

توقف دفعات العفو غير دقيق«.
ويجافي كالم السيسي في هذا السياق 
الـــواقـــع، فـــقـــرارات الــعــفــو الــتــي يقصدها 
ويتم تنفيذها في كل املناسبات الدينية 
والــوطــنــيــة تــقــتــصــر عــلــى الــســجــنــاء في 
قضايا جنائية عادية، وال يضمن جهاز 
ــــن الـــعـــام فــيــهــا ســجــنــاء فـــي قــضــايــا  األمـ

سياسية على اإلطالق.

تكنولوجيا لكشف 
األنفاق وجدار حدودي 

أسفل وأعلى األرض

وصل عدد قتلى 
المرقد الديني في 
صالح الدين إلى 56 

فيتو ضد إسرائيل في أفريقيا
القاهرة ـ العربي الجديد

 بارزة حيال 
ً
 صمت األنظمة الرسمية العربية األفريقية، سمة

ّ
ظل

االقتراح اإلثيوبي اإلسرائيلي، بمنح دولــة االحتالل صفة عضو 
مصري،  دبلوماسي  يكشف  بينما  األفريقي،  االتــحــاد  في  مراقب 
الجزائر  »دولــتــي  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريحات خاصة 
والسودان تقودان محورًا يقف في وجه حصول إسرائيل على هذه 
العضوية«، الفتا إلى أن »موقفيهما كان من بني األسباب الرئيسية 
التي تسببت في عدم استقبال االتحاد لرئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو، على هامش زيارته األخيرة للعاصمة اإلثيوبية 
أبــابــا«. في هــذا السياق، يوضح الدبلوماسي املصري، أن  أديــس 
الــســودان،  اتــصــاالت دبلوماسية، بالتنسيق مــع  قــادت  »الــجــزائــر 
مع بدء جولة إسرائيل بدول شرق إفريقيا، التي شملت إثيوبيا 
ــرّدد أنــبــاء عــن استقبال  ــدا وأوغــنــدا، تــحــديــدًا مــع تـ وكينيا وروانــ
االتــحــاد لنتنياهو على هــامــش زيــارتــه ألديـــس أبــابــا، قبل القمة 

األفريقية املرتقبة التي ستستقبلها العاصمة الرواندية كيغالي«. 
يحصل كل ذلــك في ظل صمت مصري رسمي عن تغلغل النفوذ 
اإلسرائيلي في القارة السمراء، بعد فقدان القاهرة الجزء األكبر من 
املوقف  أن  لناحية  أثــار استغراب كثر،  التاريخي. صمت  نفوذها 
الــداعــي إلــى إعــطــاء إســرائــيــل صفة مــراقــب فــي االتــحــاد األفريقي، 
صدر تحديدًا عن أثيوبيا، التي تتنازع مع مصر حول قضية سد 
النهضة. وكــان مــنــدوب الــســودان لــدى االتــحــاد األفــريــقــي، عثمان 
بــاالتــحــاد، ينطلق  »رفــض استقبال نتنياهو  أن  اعتبر  قــد  نــافــع، 
من الثوابت واملبادئ وميثاق االتحاد، الذي يعتبر إسرائيل دولة 
احتالل وعنصرية«. وحاول املسؤول في الرئاسة املصرية، أحمد 
الرسمي  املوجهة للصمت املصري  االنتقادات  الــرّد على  شعبان، 
الدولة  إثيوبيا منح  األربـــع، وطــرح  لــلــدول  زيـــارة نتنياهو  تجاه 
العبرية صفة عضو مراقب في االتحاد األفريقي، من خالل مقال 
تحدث فيه بشكل عمومي عن أن »إسرائيل لها عالقات مستمرة 

من سنوات مع الدول التي التقى نتنياهو زعماءها«.

للحدث تتمة...

الحرب الطائفية 
تطرق أبواب 

العراق

أحد  استهداف  من  تبعها  وما  الكرّادة  مجزرة  تداعيات  من  العراقيون  يتخّوف 
المراقد الدينية من قبل تنظيم »داعش«، والتي استغلتها مليشيات طائفية وجهات 
سياسية لزرع الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب، وهو ما قد يعيد العراق إلى الحرب 

الطائفية ألعوام 2006 و2007 و2008 وفرق موتها

بغداد ـ أكثم سيف الدين

تــدفــع أعــمــال العنف األخــيــرة التي 
واملــدن  بغداد  في  تتصاعد حدتها 
منعطف خطير  بــاتــجــاه  الــعــراقــيــة 
ل بالعودة مجددًا إلى الحرب الطائفية 

ّ
يتمث

التي بلغت أوجها أعوام 2006 ــ 2008، والتي 
العسكريني  اإلمــامــني  مــرقــد  تفجير  أعــقــبــت 
فــي ســامــراء فــي فــبــرايــر/شــبــاط 2006، ومــا 
نتج عنها من صراع دموي استمر لسنوات 
السياسية  املصالح  تتضارب  وبينما  عــدة. 
بني الكتل واألحزاب املتصارعة على النفوذ 
فــي الـــبـــالد، تــســيــر الــتــحــّركــات نــحــو أهـــداف 
مرسومة بدقة، لها أثرها بزرع روح االنتقام 
ــن خـــــالل اســـتـــهـــداف  ــعـــب، مــ ــاء الـــشـ ــنــ بــــني أبــ
ــد ديــنــّيــة  ــراقـ مــنــاطــق ذات نــفــوذ شــيــعــي ومـ
كما حصل في تفجير الكّرادة، وما تبعه من 
محافظة  في  محمد  السيد  مرقد  استهداف 

صالح الدين.
ــداث 2006  ومــثــلــمــا كـــان الــعــنــوان األول ألحــ
ـــ 2008 هـــو تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة« وجـــرائـــمـــه،  ــ
فـــــــإن تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــش« الـــــيـــــوم يــــدفــــع فــي 
اتـــه على  خــطــابــه بـــاتـــجـــاه تــصــويــر اعـــتـــداء
أنــهــا »انــتــقــامــا« ألهـــل الــســنــة، بينما تجزم 
ــام بـــأن أكــبــر عـــدد مــن ضــحــايــا إرهـــاب  ــ األرقـ
»داعــــــــش« هــــم الـــســـنـــة أنــفــســهــم وبـــنـــســـب ال 
يمكن مقارنتها بعدد الضحايا من املذاهب 
والــديــانــات األخـــرى. حقيقة ال تمنع أطرافا 
وخطاب  سلوك  اعتماد  من  عراقية  طائفية 
ويعمدان  الشيعة،  تمثيل  يدعيان  طائفيني 
إلى وضع إرهاب »داعش« في خانة »الفعل 
ي«، وهو ما يهدف في النهاية، بحسب 

ّ
السن

طائفية مضادة  جرائم  تبرير  إلــى  كثيرين، 
ــام املــاضــيــة  ــ تـــغـــزو الــــعــــراق وبــلــغــت فـــي األيــ
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة شــبــيــهــة بــجــرائــم 
ــي الـــحـــرب األهــلــيــة. 

َ
ــــرق املـــــوت« فـــي ســنــت »فـ

أكــثــر مــن ذلـــك، تــوحــي تــصــرفــات مليشيات 
مثلما  الحقائق  تحوير  فــي  عــديــدة  طائفية 
ــداء الــــكــــرادة قــبــل أســبــوع،  ــتـ حــصــل غــــداة اعـ
بــأن وراء هــذا السلوك أهدافا مبّيتة تندرج 
ــة الــــدفــــع نـــحـــو االقـــتـــتـــال املــذهــبــي  ــانـ فــــي خـ
طائفية  نــتــائــج سياسية  حــصــد  فــي سبيل 
وتغيير  طائفي  ديمغرافي  تغيير  وإحـــداث 
أحداث  تبدو  هكذا،  مذهبيا.  العراق  طبيعة 
العراق اليوم أقرب إلى املخطط الذي تشترك 
فيه أطــراف عديدة، من »داعــش« إلــى بعض 
»قـــوات  فــي  املــنــضــويــة  الطائفية  املليشيات 

الحشد الشعبي« ذات الطابع الشيعي. 
الفلوجة  مــعــارك  انتهاء   

ّ
أن مــراقــبــون  ويـــرى 

ومحافظة صالح الدين وديالى فرض واقعا 
ل بالحّد من جبهات القتال ضّد 

ّ
جديدًا تمث

ــة« )داعــــــش( في  ــّيـ تــنــظــيــم »الــــدولــــة اإلســـالمـ
البالد، األمر الذي ال يصب لصالح مليشيا 
 وجــودهــا 

ّ
»الــحــشــد الــشــعــبــي« الــتــي تـــرى أن

التنظيم، والــذي كــان سببا  مرهون بوجود 
إيجاد  عليها  م 

ّ
يحت ما  »الحشد«،  بتشكيل 

ر هؤالء 
ّ
جبهات بديلة تبرر لها البقاء. ويحذ

مــن مخطط لـــدى بــعــض فــصــائــل »الــحــشــد« 
محاولة الستالم  في  املشهد  بإرباك  ل 

ّ
يتمث

وبـــعـــض  ــــداد  ــغـ ــ بـ ــــي  فـ ــــي  ــنـ ــ األمـ ــلــــف  املــ إدارة 
املناطق، ما يعني عودة فرق املوت من جديد 
ب وعيا 

ّ
الــذي يتطل األمــر  بلباس »الحشد«، 

حكوميا ومساعي للحد من تلك املخططات 
ــبـــالد بــمــنــعــطــف يصعب  الـــتـــي قـــد تـــدخـــل الـ

الخروج منه.
ــن أذهـــــــــان الــــعــــراقــــيــــني، حــتــى  ــ ولــــــم تـــغـــب عـ
مــّروا  التي  الطائفية  الحرب  الــيــوم، مشاهد 
القتل، والــتــعــذيــب، والخطف،  بــهــا، وجــرائــم 
والسجون السرّية، واالعتقاالت العشوائية، 
ضحّيتها  راح  والـــتـــي  املـــســـاجـــد،  وتــفــجــيــر 
قتيل  العراقي، بني  الشعب  أبناء  اآلالف من 
ومــفــقــود مــجــهــول املــصــيــر حــتــى اآلن، حتى 

عاد شبح الحرب ليهّددهم من جديد.
ويكشف الخالف بني بعض فصائل مليشيا 
»الـــحـــشـــد« جــــزءًا مـــن مــخــطــط فــصــائــل يــرى 
كثيرون أنها تدفع باتجاه الحرب الطائفية، 
السياق،  هــذا  فــي  لتحقيق مصالح خــاصــة. 
يقول مصدر قريب من أحد فصائل »الحشد« 
 »هناك خالفا عميقا 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

ر بــني فــصــائــل الــحــشــد، خــصــوصــا بني 
ّ
تــجــذ

ســرايــا الــســالم )الــتــابــعــة لــلــتــيــار الــصــدري( 

وفصائل بدر، والعصائب، وحزب الله، وأبو 
لنائب  مــوالــيــة  وجميعها  الــعــبــاس،  الفضل 
مبّينا  املــالــكــي«،  نــوري  الجمهورية،  رئيس 
 »الخالف هو على زعامة األخير للحشد«.

ّ
أن

 »الــــخــــالف دفــــع كــتــلــة الــصــدر 
ّ
ويـــوضـــح أن

للكشف عن بعض تفاصيل تفجير الكرادة 

ها 
ّ
والجهات التي تقف وراءه«، مشيرًا إلى أن

الهجوم من قبل فصيل  »كشفت عن تنفيذ 
ه )الفصيل( 

ّ
أبو الفضل العباس تحديدًا، وأن

أدخــــــل الـــســـيـــارة املــفــخــخــة عـــبـــر الـــحـــواجـــز 
 »كتلة الصدر تملك 

ّ
األمنية«. ويلفت إلى أن

حة وجهات 
ّ
ة تدين بعض الفصائل املسل

ّ
أدل

تفجير  خلف  بالوقوف  تدعمها،  سياسية 
السيد محمد  مرقد  والهجوم على  الــكــرادة 
 »كتلة 

ّ
في محافظة صالح الدين«، مؤّكدًا أن

ة للقضاء العراقي 
ّ
الصدر ال تريد كشف األدل

خوفا من التسويف«.
ــن  ــ ــن جـــهـــتـــه، يـــكـــشـــف رئــــيــــس لـــجـــنـــة األمـ ــ مـ

البرملانية، القيادي الصدري حاكم الزاملي، 
ــــــواد املـــتـــفـــجـــرة املــســتــخــدمــة فــي   »املــ

ّ
عــــن أن

استهداف مرقد السيد محمد هي نفس املواد 
املــســتــخــدمــة فــي اســتــهــداف الـــكـــرادة«. وقــال 
 »عدم تحديد 

ّ
الزاملي، في بيان صحافي، إن

وعــدم  املنطقة  مسك  فــي  األمنية  املسؤولية 
مــحــاســبــة املــقــّصــريــن فــي الـــخـــروق املــتــكــررة 
التفجيرات«. كما  هي أســاس استمرار هذه 
طالب محافظ بغداد القيادي الصدري، علي 
ــل دولـــي وخــبــراء تحقيق 

ّ
»تــدخ بـــ التميمي، 

دولـــيـــني لــكــشــف مــالبــســات تــفــجــيــر الـــكـــرادة 
وراء  تقف  الــتــي  الحقيقية  األســبــاب  ملعرفة 
الــتــفــجــيــر«، مــطــالــبــا، رئــيــس الــــــوزراء حــيــدر 
»اإلسراع بإشراك خبراء من األمم  العبادي، بـ

املتحدة واملنظمات الدولية في التحقيق.
ــعـــراق  ــنـــذر بــالــخــطــر فــــي الـ ــر مــــا يـ ــثـ ــــن أكـ ومـ
ــدام الـــثـــقـــة مــــن قـــبـــل طــيــف  ــ ــعـ ــ ــــوم، هــــو انـ ــيـ ــ الـ
باألجهزة  كبير  بشكل  املواطنني  من  واســع 
األمــنــيــة والــطــبــقــة الــســيــاســيــة عــلــى خلفية 
الطائفي والفساد وانهيار مؤسسات  األداء 
الدولة، وهو ما يعزز من الحقد بني أطياف 
الشعب العراقي، ويتخذ طابعا قوميا )عرب 
ــ شيعة(. وفــي هذا  أكـــراد( ومذهبيا )سنة  ــ 
الــدفــاع خالد العبيدي،  السياق، حــذر وزيــر 
ــنــــوي تــنــفــيــذ هــجــمــات  مــــن أن »داعــــــــــش« يــ
جديدة عبر تحريك خالياه النائمة، معترفا 
بـــوجـــود »تـــداخـــل فـــي املــســؤولــيــات األمــنــيــة 
أدت إلى إرباك الجهد األمني« يستفيد منه 
تنظيم »داعـــش« الــذي »بــدأ يلعب على وتر 

الطائفية«، على حد تعبير العبيدي.
ــيـــر الـــســـيـــاســـي عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــبـ ويــــــــرى الـــخـ
ّكل على 

ُ
 »فتوى املرجعية التي ش

ّ
رمضان أن

أســاســهــا الــحــشــد الــشــعــبــي ربــطــت وجـــوده 
 حــال االنتهاء 

ّ
ـــه سُيَحل

ّ
بــوجــود داعـــش، وأن

ــق بــقــاء الــحــشــد 
ّ
مـــن داعـــــش، األمــــر الــــذي عــل

خالل  رمضان،  ويقول  التنظيم«.  بقاء  على 
 »أعـــمـــال 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن ـــ حــديــثــه لـ

املناطق  في  والتفجيرات، خصوصا  العنف 
ذات الــغــالــبــيــة الــشــيــعــيــة، واملـــراقـــد الــديــنــيــة 
ــر الــــذي دفــع  يــشــيــر إلـــى وجــــود داعــــش، األمــ
ــّرك نـــحـــو تــلــك  ــحـ ــتـ ــــى الـ بــتــلــك املــلــيــشــيــات إلـ
األهـــــــداف عــلــى قـــاعـــدة أن وجـــــود الــتــنــظــيــم 
واســتــمــرار خــطــره، يــعــنــي الــحــاجــة لــوجــود 
رًا من »خطورة عدم 

ّ
الحشد الشعبي«، محذ

البالد  ستعيد  التي  التحركات  لتلك  التنبه 
إلى مربع العنف الطائفي من جديد«.

حيدر  العراقي  الــوزراء  رئيس  أمر 
بفتح  السبت،  ــس  أم الــعــبــادي، 
تزويد  أسباب عدم  تحقيق في 
كشف  بأجهزة  التفتيش  نقاط 
وزارة  لدى  المتوفرة  المتفجرات 
الماضي.  العام  منذ  الداخلية 
بــيــان صـــادر عــن مكتب  ــاد  وأفـ
العبادي بأن »رئيس مجلس الوزراء 
أسباب  في  بالتحقيق  أمرًا  أصدر 
عدم نصب ونشر أجهزة وعجالت 
الموجودة  المتفجرات  كشف 
العام  منذ  الداخلية  وزارة  لدى 
الماضي«. وبحسب ضابط عراقي 
بــرس«،  »فــرانــس  لوكالة  تحدث 
لكشف  جهاز  مئة  »نحو  يوجد 
وزارة  مخازن  داخل  المتفجرات 
عند  نصبها  يتم  لــم  الداخلية 
نحن  الذي  الوقت  في  الحواجز 

في حاجة ماسة إليها«.

أجهزة كشف 
المتفجرات

SCOOP

بغداد ـ العربي الجديد

ر رئيس الحكومة حيدر العبادي 
ّ
حذ

ــــالد نــحــو  ــبـ ــ ــن »مــــــحــــــاوالت جــــــّر الـ ــ مـ
ــفـــي«، داعــــيــــا الــشــعــب  ــائـ الـــعـــنـــف الـــطـ
الـــعـــراقـــي والــــقــــوى الــســيــاســيــة إلـــى 
»تفويت الفرصة على أعــداء العراق، 
مــن خـــالل تــعــزيــز الـــوحـــدة الــداخــلــيــة 
الــعــبــادي،  الـــصـــفـــوف«. وقــــال  ورّص 
 »االعــــتــــداء 

ّ
ــان صـــحـــافـــي، إن ــيـ فــــي بـ

ــه مــرقــد  اإلجـــــرامـــــي الــــــذي تـــعـــرض لــ
الـــســـيـــد مــحــمــد فــــي مـــديـــنـــة بـــلـــد فــي 
ــة صــــــــالح الــــــديــــــن )وصــــــل  ــظــ ــافــ مــــحــ
إلـــــى 56 شـــخـــصـــا و70  قــــتــــاله  عـــــدد 
جــريــحــا(، يــشــّكــل حــلــقــة فـــي سلسلة 
الذي يتعرض  االستهداف اإلرهابي 
لجريمة  استكمااًل  ويعّد  الــعــراق،  له 
الــعــصــر الــتــي ارتــكــبــهــا اإلرهــابــيــون 
 
ّ
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــــــكـــــــــرادة«. وأّكــــــــــد أن
ــى خـــلـــق حــالــة  ــ »االعـــــتـــــداء يـــهـــدف إلـ
ــلـــي واألمـــنـــي  مـــن االضــــطــــراب الـــداخـ
وتــوفــيــر مــــادة لــبــعــض املـــؤيـــديـــن له 
فــي الـــداخـــل، خــصــوصــا فــي الــشــارع 
الــســيــاســي، لــالســتــمــرار فــي مخطط 
في  الــدولــة ومؤسساتها  اســتــهــداف 
إطــــار مــخــطــط ال يــخــفــى عــلــى أحـــد«. 

ر مـــن »مــــحــــاوالت زرع الــفــتــنــة 
ّ
ــذ ــ وحــ

الطائفية بني أبناء العراق من خالل 
العودة إلى استهداف املراقد الدينية 
والــزائــريــن األبـــريـــاء مــن املــواطــنــني«. 
وشــــّدد الــعــبــادي عــلــى أن »املــواجــهــة 
األمنية والعسكرية مع داعش يجب 
أن تـــتـــرافـــق مـــع مـــواجـــهـــة ســيــاســيــة 
تــضــع حـــــّدًا لــلــمــواقــف الـــتـــي تــصــدر 
عـــن بــعــض األطــــــراف، والـــتـــي تسمح 
ــه بــالــتــســلــل،  ــمــــني لــ ــداعــ ــداعــــش والــ لــ
مــســتــغــلــني مـــواقـــف الــبــعــض الــتــي ال 
تساعد سوى على تشجيع اإلرهاب 
ــة  ــيــ ــنــ وإضــــــــعــــــــاف املــــــؤســــــســــــات األمــ

والعسكرية والسياسية«.
وأمـــام خطر مــا يحصل فــي املناطق 
الــعــراقــيــة املختلطة مــن بـــودار حرب 
العراقية  السلطات  حاولت  طائفية، 
تسريع وتيرة معاركها مع »داعش«، 

العشائر  مــع  تمكنت،  أنــهــا  فأعلنت 
ــي، أمـــس  ــ ــدولـ ــ وطــــيــــران الـــتـــحـــالـــف الـ
ــّدم شــمــالــي  ــقــ ــبـــت، مــــن إحـــــــراز تــ الـــسـ
الــــــرمــــــادي وتــــحــــريــــر مــنــطــقــتــني مــن 
سيطرة التنظيم. وقال قائد عملّيات 
ــواء الــــركــــن إســمــاعــيــل  ــ ــلـ ــ ــار، الـ ــ ــبــ ــ األنــ
ــربــــي الــــجــــديــــد«،  ــعــ »الــ ـــ املــــــحــــــالوي، لــ
 »الـــقـــوات األمــنــّيــة مـــن الــفــرقــة 16 

ّ
إن

ــاز  ــهـ وشــــرطــــة طــــــــوارئ األنـــــبـــــار وجـ
مكافحة اإلرهــاب، تمكنت من إحراز 
 
ّ
ن

ّ
تــقــّدم شــمــالــي الـــرمـــادي«، مــبــّيــنــا أ

»الـــــقـــــوات حــــــــّررت مـــنـــاطـــق زنـــكـــورة 
 
ّ
وطــــوي والـــبـــو ريـــشـــة«. وأضـــــاف أن
»القوات قتلت خالل اشتباكاتها مع 

داعش العشرات من عناصره«.
العشائري،  القيادي  أّكــد  جهته،  مــن 
 2000« 

ّ
الــعــيــســاوي، أن الــســالم  عــبــد 

تحرير  في  مقاتل عشائري شاركوا 
ــال  ــ ــال الــــــــرمــــــــادي«. وقـ ــمــ مـــنـــاطـــق شــ
»العربي  لـ حديثه  خالل  العيساوي، 
 »الــــقــــوات الــعــشــائــرّيــة 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

كـــان لــهــا دور كبير فــي تــحــريــر تلك 
بالتنسيق  عــمــلــت  ـــهـــا 

ّ
وأن املـــنـــاطـــق، 

أن  العراقّية«، مشيرًا إلى  القوات  مع 
»املــعــركــة حــســمــت بــعــدمــا قــتــل نحو 

500 عنصر من داعش«.

هجمات »داعش« وتوسيع سيطرة المليشيات 
تعيد شبح 2006ـ2008

ضحايا تفجير الكرادة من مختلف المذاهب والديانات العراقية )أحمد الربيعي/فرانس برس(

)Getty/أنصار السيسي في لندن العام الماضي )دان كيتوود

عبسي سميسم

لم تأِت الوثيقة التي صدرت عن 
»وقفية راند« املقربة من الخارجية 

األميركية تحت عنوان »خطة سالم 
من أجل سورية«، والتي نشرها 

عضو االئتالف الوطني لقوى 
الثورة واملعارضة ميشيل كيلو، 

ضمن مقال له في صحيفة »العربي 
الجديد«، بجديد حول السياسة 

األميركية في سورية، بقدر ما أكدت 
تلك السياسة التي باتت معروفة لكل 

الناشطني.
كما أنها لم تأِت بجديد عن خداع 

واشنطن الثورة السورية، من خالل 
التصريحات املضللة التي توحي 

برغبة أميركية بإسقاط نظام 
الرئيس السوري بشار األسد وتؤكد 

مساندتها الثورة، فقد انكشف هذا 
الخداع منذ أكثر من سنتني، ليظهر 
املوقف األميركي بشكل واضح مع 

بداية التدخل الروسي، الذي ظهر بما 
 للشّك في أن السياسة 

ً
ال يدع مجاال

األميركية تجاه سورية، تقوم على 
عدم السماح بإسقاط نظام األسد 

وبذات الوقت عدم السماح له استعادة 
شرعيته أو توسيع مناطق سيطرته، 

والحفاظ على استعصاء عسكري 
يضمن استمرار تدمير سورية 
كدولة بأيدي السوريني أنفسهم.

إال أن الجديد في طرح األستاذ كيلو 
لهذه الوثيقة، هو االعتراف من قبل 
أحد ممثلي الجهة التمثيلية للثورة 
واملعارضة بالخداع األميركي لهم، 

وجّرهم إلى مواقع تجعل منهم أدوات 
ومنفذين ملشروع استعماري جديد، 
يحّول سورية إلى مناطق نفوذ بني 
الدول الكبرى والدول اإلقليمية في 

املنطقة. وعلى الرغم من القناعة 
املطلقة ملعظم السوريني بأن ممثليهم 

السياسيني كانوا على علم مبكر 
ومنذ سنوات بخفايا السياسة 

األميركية، وموقف واشنطن 
الحقيقي من الثورة السورية، إال أن 

ذلك ال يعود إلى دهاء هؤالء املمثلني 
السياسي بل بسبب تعاطيهم 

املباشر مع األميركيني والضغوط 
املباشرة التي كانت تمارس عليهم، 

وعلى حلفائهم اإلقليميني، والتي 
أدت إلى استقالة أعضاء من املجلس 

الوطني ومن االئتالف، بسبب 
رفضهم الخضوع وتأدية أدوار ال 

تخدم الثورة. اآلن وقد تم االعتراف 
العلني بأن القوى التمثيلية للثورة 
من ائتالف وهيئة تفاوض كانوا 

أحيانًا أدوات لتنفيذ ما يتفق عليه 
الروس واألميركيون، فإننا كسوريني 

نتمنى على كل صاحب ضمير في 
تلك الجهات تقديم استقالته منها، 

واتخاذ موقف واضح من كل ما 
 جديدًا يتمكن 

ً
 جيال

ّ
يخطط للبلد، لعل

من تقديم أداء أفضل مما قدمه 
املسؤولون الحاليون الناطقون باسم 

الثورة.
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  شرق
      غرب

التجارب البالستية اإليرانية 
»تزيد التوترات«

ــام لـــأمـــم املــتــحــدة  ــعـ أكــــد األمـــــني الـ
ــــون، فــــي تـــقـــريـــر مــؤلــف  ــــان كــــي مــ بـ
ــــع بــتــاريــخ 

ّ
مـــن 16 صــفــحــة، ومــــوق

1 يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز الـــحـــالـــي، رفــعــه 
إلــــــى مـــجـــلـــس األمـــــــن الــــــدولــــــي، أن 
البالستية  الــصــاروخــيــة  الــتــجــارب 
ــران فـــي مــــارس/  ــ الـــتـــي أجــرتــهــا إيــ
والــــــروح  تــتــفــق  »ال  ــاضــــي  املــ آذار 
الـــبـــنـــاءة« لــالتــفــاق الـــنـــووي الـــذي 
أبـــرمـــتـــه مـــع الــــــدول الـــكـــبـــرى حــول 
بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي فـــي يــولــيــو/ 
تــمــوز 2015، تــاركــا ملــجــلــس األمــن 
مــهــمــة »اســـتـــخـــالص الــعــبــر وأخـــذ 
اإلجــراءات املالئمة«. وأضاف: »أنا 
الــصــاروخــيــة  الـــتـــجـــارب  إزاء  قــلــق 
ــران  ــ ــتـــي أجـــرتـــهـــا إيـ الــبــالــســتــيــة الـ
وأدعــوهــا إلــى االمــتــنــاع عــن إجــراء 
ــتـــجـــارب ألنـــهـــا تــهــدد  مــثــل هــــذه الـ

بزيادة التوترات في املنطقة«.
)فرانس برس(

بان كي مون: اندالع 
القتال في جوبا خيانة 

العام لأمم املتحدة،  أعــرب األمــني 
بـــان كــي مـــون )الــــصــــورة(، أول من 
أمس الجمعة، عن »القلق العميق« 
الخميس، بني  املــعــارك،  إزاء تجدد 
ــوات الـــحـــكـــومـــيـــة واملـــعـــارضـــة  ــ ــقـ ــ الـ
ــة فــــــي عــــاصــــمــــة جـــنـــوب  ــلــــحــ املــــســ
ــادت  ــ ــــودان جــــوبــــا، والــــتــــي أفــ ــســ ــ الــ
وصلت  حصيلتها  بــأن  معلومات 
. وقــال األمــني العام 

ً
إلــى 150 قتيال

فــي بــيــان: »هــــذا الــقــتــال مــثــال آخــر 
الفتقار الطرفني إلى االلتزام الجاد 
بــعــمــلــيــة الــــســــالم، ويـــمـــثـــل خــيــانــة 
جـــديـــدة لــشــعــب جــنــوب الـــســـودان، 
والـــذي عــانــى مــن الفظائع الــتــي ال 
حـــدود لــهــا مــنــذ ديــســمــبــر/ كــانــون 

األول 2013«.
)األناضول(

ترسانة أسلحة 
في منزل قناص داالس

عثرت شرطة داالس، أمس السبت، 
عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــذخــائــر، 
ــيـــر، واألســـلـــحـــة  ــفـــجـ ــتـ ومـــــعـــــدات الـ
قــنــاص ينسب  مــنــزل  فــي  املتنوعة 
ــقــــتــــل خــــمــــســــة مــــــن رجــــــال  إلـــــيـــــه مــ
الشرطة في داالس بوالية تكساس 
آخرين.  سبعة  وإصــابــة  األميركية 
وقـــال عــمــدة داالس، خـــالل مؤتمر 
صحافي، إن السطات حددت هوية 
ــابـــق فــي  ــه مــــحــــارب سـ ــأنـ الـــقـــاتـــل بـ
أفغانستان يدعى مايك جونسون. 
)العربي الجديد(

مقتل 57 شرطيًا أميركيًا 
منذ مطلع 2016

الشرطة  مــن  5 عناصر  مقتل  ُيــعــد 
األميركية بوالية داالس، الخميس 
املـــاضـــي، مــن أكــثــر الـــحـــوادث عنفا 
ضـــد الـــشـــرطـــة فـــي تـــاريـــخ الـــبـــالد، 
ــدد مـــن قــتــلــوا مــنــذ مطلع  لــيــبــلــغ عـ
عـــمـــوم  فــــــي  شــــرطــــيــــا   57  ،2016
الــــواليــــات املــتــحــدة أثـــنـــاء قــيــامــهــم 
ــات  ــيـ ــطـ ــعـ ــب املـ ــســ ــحــ بـــعـــمـــلـــهـــم. وبــ
الصادرة عن مؤسسة »دفتر شرف 
أبــــطــــال الـــشـــرطـــة« )مـــحـــلـــيـــة(، فـــإن 
57 شــرطــيــا فــقــدوا حــيــاتــهــم، أثــنــاء 
العام  مطلع  منذ  بعملهم،  قيامهم 
الــحــالــي، 26 مــنــهــم قــتــلــوا بــإطــالق 
بــــحــــوادث مختلفة  والــبــقــيــة  نـــــار، 
كــعــمــلــيــات دهــــس بـــالـــســـيـــارات، أو 

أثناء عمليات مطاردة فارين. 
)األناضول(

سيول: فشل كوريا 
الشمالية في إطالق 

صاروخ باليستي
قــــالــــت هـــيـــئـــة األركـــــــــــان املـــشـــتـــركـــة 
لـــجـــيـــش كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، فــي 
كوريا  إن  السبت،  أمــس  لها،  بيان 
ــــت صــــــاروخــــــا  ــقـ ــ ــلـ ــ الــــشــــمــــالــــيــــة أطـ
يبدو  لكن  غــواصــة،  مــن  باليستيا 
أنــــه ســقــط بــعــد فـــتـــرة وجـــيـــزة من 
اإلطــــالق. وأوضــحــت أن الــصــاروخ 
أطلق في املياه الواقعة شرقي شبه 

الجزيرة الكورية. 
)رويترز(



اليمن: تأجيل استئناف مشاورات الكويت واردإيرولت في بيروت... جعبة فارغة إال من الغاز اللبناني؟
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  شرق
      غرب
»داعش« على شفير 

االنهيار في سرت
الرئاسي في  املجلس  قــوات  تواصل 
ــحــي تنظيم 

ّ
لــيــبــيــا، حــصــارهــا ملــســل

»الــــدولــــة اإلســـامـــيـــة« )داعـــــــش(، في 
ســرت. وقـــال  املتحدث باسم عملية 
البنيان املرصوص، محمد الغصري 
ــم تــتــوقــف  إن »املـــدفـــعـــيـــة الــثــقــيــلــة لــ
مــــنــــذ مـــــســـــاء الــــجــــمــــعــــة عــــــن قــصــف 
األخير  الحصن  واغـــادوغـــو،  مجمع 
ــدد الـــغـــصـــري عــلــى  ــ لــلــتــنــظــيــم«. وشــ
أن »عــمــلــيــات قــتــالــيــة تــنــفــذهــا قــوات 
الرئاسي ضد مقاتلي التنظيم حول 

معقلهم األخير باملجمع«.
)العربي الجديد(

مصر: مرشد »اإلخوان« 
إلى المستشفى

أفــادت مصادر أمنية، أمــس السبت، 
الــعــام لجماعة االخـــوان  أن »املــرشــد 
املــســلــمــن، محمد بــديــع )الـــصـــورة(، 
ــــي الـــــــدورة  ــيــــب بـــهـــبـــوط حــــــاد فـ أصــ
الــدمــويــة، وتــم نقله مــن سجن طــرة، 
ــرة، إلــــــى مــســتــشــفــى  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــنــــوب الـ جــ
املــنــيــل الــجــامــعــي، وســـط الــقــاهــرة«. 
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن بــديــع دخــل 
العناية املركزة لتلقي العاج الازم. 
فيما أعلنت أسرة بديع عدم تأكدها 
مــن صــحــة املــعــلــومــات حـــول الــحــالــة 

الصحية للمرشد.
)العربي الجديد(

استئناف إدخال 
المساعدات التركية إلى 

غزة اليوم
في  الفلسطيني  الجانب  مدير  أعلن 
الغلبان،  أبــو سالم، منير  معبر كــرم 
االحتال  أن »سلطات  السبت،  أمس 
اليوم  صباح  تستأنف  اإلسرائيلية 
السفينة  مــســاعــدات  ــال  ــ إدخـ ــد،  ــ األحـ
إلى قطاع غزة،  ليلي،  التركية ليدي 
عــبــر مــعــبــر كـــرم أبـــو ســالــم، جنوبي 
ــان أن  ــبــ ــلــ ــغــ ــاع«. وأضـــــــــــاف الــ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ال
اإلســرائــيــلــيــة ستسمح  »الــســلــطــات 
ــنـــات )لـــم  ــن الـــشـــاحـ بــــإدخــــال عـــــدد مــ
نقلتها  بمساعدات  املحملة  يحدده( 
ــدي لــيــلــي(،  ــيــ الــســفــيــنــة الـــتـــركـــيـــة )لــ
ــاء )أشــــــــــــدود(،  ــنــ ــيــ ــــت مــ ــلـ ــ ــــي وصـ ــتـ ــ الـ
األحــد املــاضــي«. وأشـــار إلــى أن عدد 
التي  التركية،  املــســاعــدات  شاحنات 
دخلت القطاع، منذ اإلثنن املاضي، 

بلغ 42 شاحنة.
)األناضول(

»أواكس« في تركيا 
لمواجهة تنظيم 

»الدولة«
ــلـــف شـــمـــال  ــر األمــــــــن الـــــعـــــام لـــحـ ــ ــ ذكـ
ــي، يــــانــــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ،  ــ ــسـ ــ ــلـ ــ األطـ
أمـــس الــســبــت، أن »طـــائـــرات اإلنــــذار 
املــبــكــر )أواكــــــــس( الــتــابــعــة لــلــحــلــف، 
ســــتــــقــــوم بـــالـــتـــحـــلـــيـــق فـــــي األجــــــــواء 
الجوي في  املجال  التركية، ومراقبة 
ســوريــة والــعــراق، فــي إطـــار مكافحة 
تنظيم داعـــش اإلرهـــابـــي«. وأضـــاف 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــلــى هــامــش 
»الــحــلــف يتعاون  أن  األطــلــســي،  قمة 
مــــع تـــركـــيـــا بــشــكــل وثــــيــــق«، مــشــيــرًا 
ــى »وجــــــــــود مـــنـــظـــومـــتـــي الــــدفــــاع  ــ ــ إلـ
الــصــاروخــي »بـــاتـــريـــوت«، والــجــوي 
سامب تي، في تركيا والتي أرسلتها 
إسبانيا وإيطاليا على التوالي، إلى 
جانب طائرات أواكس التي ستحلق 

في األجواء التركية«.
)األناضول(

مقتل جنديين تركيين 
في ماردين

ذكــرت مــصــادر أمنية، أمــس السبت، 
هجومًا  ــوا 

ّ
شــن أكــــرادًا  »مسلحن  أن 

بسيارة ملغومة على موقع للجيش 
بجنوب شرق تركيا،  ثم فتحوا النار 
عــلــى املــنــشــأة مــمــا أســـفـــر عـــن مقتل 
جندين ومــدنــي وإصــابــة عــشــرات«. 
وقالت املصادر إن الهجوم استهدف 
موقعًا عسكريًا في إحدى قرى إقليم 
مــــارديــــن الـــقـــريـــبـــة مــــن الــــحــــدود مــع 
ســـوريـــة. وأضـــافـــت املـــصـــادر أن بن 

الجرحى 23 جنديًا.
)رويترز(

بيروت ـ نادر فوز

مارك  الفرنسي، جــان  الخارجية  وزيــر  يصل 
إيــرولــت، إلــى بــيــروت، غــدًا اإلثــنــن، في زيــارة 
ــا فـــي جعبة   مــعــه مـ

ً
ــامـــا تــســتــمــر يـــومـــن، حـ

باده من دعم للبنان على مختلف األصعدة، 
وكــــل املــــواقــــف الـــتـــي يــنــتــظــرهــا الــلــبــنــانــيــون 
ــات مــكــافــحــة  ــفـ ــلـ ــة فــــي مـ ــيـ ــربـ ــغـ مــــن الــــــــدول الـ
»اإلرهــاب« ودعــم الجيش اللبناني ومواكبة 
الــســوري، وبشكل أساسي  اللجوء  مــوضــوع 
ــع رئـــاســـة  ــوقـ ــا يـــخـــص الـــشـــغـــور فــــي مـ فــــي مــ
الجمهورية )املستمر منذ مايو/ أيار 2014(. 
املسؤولن  إيــرولــت  يلتقي  أن  املفترض  ومــن 
الرسمين والزعماء اللبنانين خال الزيارة. 
كما من املفترض أن تكون له لقاءات خاصة 
حــول مــوضــوع الــاجــئــن، إضــافــة إلــى زيــارة 
لــلــقــوات الــفــرنــســيــة الــعــامــلــة فــي قــــوات حفظ 
والتي  )يونيفيل(  لبنان  جــنــوب  فــي  الــســام 

ى عديدها الـ700 عنصر.
ّ
يتخط

عادل األحمدي

اليمني،  للرئيس  اإلعامي  املستشار  يكشف 
عن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ طــه مصطفى،  نصر 
احــتــمــال تــأجــيــل مــوعــد اســتــئــنــاف مــشــاورات 
ــتــــحــــدة فــي  ــا األمـــــــم املــ ــي تــــرعــــاهــ ــتــ ــــام الــ ــــسـ الـ
دولــــة الــكــويــت، واملـــقـــّرر فــي 15 يــولــيــو/تــمــوز 
الحالي، وسط انتقادات جوهرية من الجانب 
الحكومي للخطة األممية التي أعلن املبعوث 
األمـــمـــي إلــــى الـــيـــمـــن، إســمــاعــيــل ولــــد الــشــيــخ 
أحــــمــــد، عـــنـــاويـــن مـــنـــهـــا، وتــتــضــمــن مــقــتــرحــًا 
بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وحول ما إذا 
استئناف  عــدم  يعني  الحكومي  املــوقــف  كــان 
املــفــاوضــات فــي مــوعــدهــا، يــوضــح مصطفى، 
»لــم  إنــــه   

ً
قـــائـــا االحـــتـــمـــاالت واردة«،  »كــــل  أن 

يـــعـــد مــــن املـــقـــبـــول تــضــيــيــع الــــوقــــت مـــجـــددًا، 
كسب  استراتيجية  يــمــارســون  فاالنقابيون 
الوقت لتثبيت أوضاعهم امليدانية، ومحاولة 
كبيرة  تغييرات  وإحـــداث  لألفضل،  تغييرها 

ــق مــصــادر فــي الــســفــارة الــفــرنــســيــة في 
ّ
وتــعــل

»العربي  بيروت على زيارة إيرولت مشيرة، لـ
للتأكيد  تـــأتـــي  »الــــزيــــارة   

ّ
أن إلــــى  الـــجـــديـــد«، 

بلبنان وشؤونه  الــدائــم  فرنسا  اهتمام  على 
 األزمة التي يعيشها 

ّ
وسعي باريس إلى حل

 
ّ
الــلــبــنــانــيــون«. وتــضــيــف املــصــادر نفسها أن
»حضور إيرولت استكمال للزيارة الرسمية 
ــام بــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي، فــرانــســوا  الــتــي قـ
ــر. بــيــنــمــا  ــهــ هــــوالنــــد، إلـــــى بــــيــــروت، قـــبـــل أشــ
يــشــيــر الــجــمــيــع إلــــى جــمــلــة الــعــنــاويــن هـــذه، 
»العربي  لـ لبناني  دبلوماسي  مصدر  يقول 
 ملف الغاز اللبناني »قد يفرض 

ّ
الجديد«، إن

نفسه على جدول أعمال إيرولت في بيروت، 
مــع الـــتـــطـــّورات الــتــي شــهــدهــا هـــذا املــلــف في 
األيام املاضية«. وبالتالي، بات لهذه الزيارة 
العناوين  بــعــيــدًا عــن  الــرســمــيــة معنى جــديــًا 
ــة، الـــداخـــلـــيـــة  ــ ــانـ ــ ـ

ّ
ــرن ــ ــــف الـ ــواقــ ــ الـــرئـــيـــســـيـــة واملــ

ــيــــة، الــــداعــــيــــة إلـــــى وقـــــف الــنــزيــف  والــــخــــارجــ
الــســيــاســي والــــدســــتــــوري الــلــبــنــانــي وتــضــع 

اللبنانين أمام واقعهم الصعب.
وفـــي حـــال صــّحــت هـــذه الــتــرجــيــحــات، تكون 
ــن  ــذيـ ــاريـــــس أولـــــــى األطــــــــــراف الــــدولــــيــــن الـ ــ بـ
دخلوا بشكل جدي ومباشر على خط النفط 
اللبناني، مع استثناء املشاورات التي أجراها 
مــســؤولــون أمــيــركــيــون مـــع بــعــض الــقــيــادات 
اللبنانية في هذا الخصوص، والتي سبقت 
االتـــفـــاق الــــذي تـــم بـــن رئــيــس الــبــرملــان نبيه 
بري وزعيم تكتل التغيير واإلصاح، النائب 
ميشال عون، والذي من شأنه تمهيد الطريق 
أمام إقرار املراسيم والقوانن الازمة إلطاق 
الــعــمــل فــي هـــذا املــجــال ووضــعــه عــلــى السكة 

ملف الاجئن السورين وفي دعم الجيش«، 
في حن باتت عند القيادات اللبنانية قناعة 
 امللف الرئاسي مرّحل إلى أجل 

ّ
واضحة بــأن

غير محدد رهنًا بتطّورات املنطقة.  مع العلم 
أنه سبق للمسؤولن الفرنسين أن نشطوا، 
ــة الــرئــاســيــة  ــ  األزمـ

ّ
بــشــكــل مــتــواتــر، عــلــى حـــل

في بنية الدولة العسكرية، واألمنية، واإلدارية 
املـــدنـــيـــة. ويـــجـــب أن تــتــجــنــب الــجــولــة املــقــبــلــة 
مــن املـــشـــاورات تــكــرار اســتــنــزاف الــوقــت الــذي 
حدث في الجولة السابقة، ويجب اإلعداد لها 
بشكل جيد«. وحول أبرز النقاط التي يتحفظ 
حــولــهــا الــجــانــب الــحــكــومــي مــن الــخــطــة التي 
يشير مصطفى  األمــمــي،  املبعوث  عنها  أعلن 
إلى أن الجانب الحكومي يركز »على التنفيذ 
الدقيق للقرار الدولي 2216 واملحاور الخمسة 
ــتـــي خــالــفــهــا  ــد الــشــيــخ والـ الـــتـــي اقــتــرحــهــا ولــ
املــقــتــرحــة التي  بنفسه لــألســف فــي خــارطــتــه 
إلــى العناوين التي  تحدث عنها«، في إشــارة 
ــمـــي قــبــيــل انــطــاق  أعـــلـــن عــنــهــا املـــبـــعـــوث األمـ
الــكــويــت، وتتضمن »االتــفــاق على  مــحــادثــات 
إجراءات أمنية انتقالية، وانسحاب املليشيات 
واملـــجـــمـــوعـــات املــســلــحــة، وتــســلــيــم األســلــحــة 
الثقيلة واملتوسطة للدولة، وإعادة مؤسسات 
ــــوار ســيــاســي جــامــع،  الــــدولــــة، واســتــئــنــاف حـ
واملعتقلن«.  للسجناء  خاصة  لجنة  وإنــشــاء 
وبــــشــــأن مــــا يــــتــــردد عــــن ضــــغــــوط يــمــارســهــا 
املــجــتــمــع الــــدولــــي عـــلـــى الـــجـــانـــب الــحــكــومــي 
لـــلـــقـــبـــول بـــمـــقـــتـــرحـــات ولـــــــد الــــشــــيــــخ، يـــقـــول 
املــســتــشــار اإلعـــامـــي لــلــرئــيــس إن »املــجــتــمــع 
الدولي ملتزم بدعم الشرعية وإنهاء االنقاب 
ويرى أن املحاور الخمسة صالحة للتطبيق، 
ــن الــصــعــب تــشــكــيــل حــكــومــة وطــنــيــة قبل  ومــ

االنسحابات وتسليم الساح«.
»العربي الجديد«، أن عدم  ويؤكد نصر طه، لـ
تــحــقــيــق تــقــدم فـــي الــجــانــب الــســيــاســي يفتح 
الباب أمام جميع االحتماالت، ردًا على سؤال 
عــمــا يـــتـــردد عـــن وجــــود خــطــة لـــدى الــشــرعــيــة 

ما  وفــي  العاصمة صنعاء، عسكريًا.  لــدخــول 
يــخــص دعـــم الــتــحــالــف الــعــربــي لــهــذه الحملة 
 »دول التحالف 

ّ
العسكرية، يقول مصطفى إن

تــدخــلــت بـــنـــاء عــلــى طــلــب الـــرئـــيـــس الــشــرعــي 
عبدربه منصور هادي، وفقًا ألهداف محددة، 
األهــــداف،  تـــزال ملتزمة بتنفيذ هـــذه  وهـــي ال 
وفي مقدمتها إنهاء االنقاب وإعادة السلطة 
ــرات  ــؤشــ الـــشـــرعـــيـــة لـــلـــعـــاصـــمـــة«. وتـــجـــعـــل املــ
ــيــــوم، مـــن تــأجــيــل مــوعــد  الــســيــاســيــة حــتــى الــ
املشاورات، أمرًا واردًا، إذ ال يزال االفتراق بن 
 عن ذلك، أعلن الوفد 

ً
رؤى الطرفن كبيرًا، فضا

الحكومي رفضه ملا جاء في املؤتمر الصحافي 
الــذي عقده املبعوث األممي بالكويت، في 30 
يونيو/حزيران املاضي، وتحدث فيه عن أبرز 
لحل  املقدمة كخارطة طريق  مضامن خطته 
الخطة ترتيبات  الــبــاد. وتتضمن  األزمــة في 
أمــنــيــة وعــســكــريــة، وتــشــكــيــل حــكــومــة وحـــدة 
ــيــــرة هـــي مـــا يــرفــضــه الــجــانــب  وطــنــيــة، واألخــ

الحكومي، ويعتبره »شرعنة« لانقاب.
ميدانيًا، تصاعدت وتيرة املواجهات املسلحة 
والــــــغــــــارات الـــجـــويـــة لــلــتــحــالــف الـــعـــربـــي فــي 
أطــراف صنعاء  إذ شهدت  أكثر من محافظة، 

بن  الواقعة  ِنهم  مديرية  وتحديدًا  الشرقية، 
صنعاء ومأرب، باإلضافة إلى مناطق متفرقة 
الــجــوف ومـــأرب وحجة وتعز،  فــي محافظات 
مــواجــهــات عــنــيــفــة بـــن »املـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة« 
الشرعية  للحكومة  املــوالــيــة  الــجــيــش  وقــــوات 
ــيـــن واملـــــوالـــــن لــلــرئــيــس  ــوثـ ــن جـــهـــة، والـــحـ مــ
املخلوع علي عبدالله صالح من جهة أخرى. 
الضربات  عشرات  التحالف  مقاتات  ونفذت 
الجوية في الـ48 ساعة األخيرة، شملت أغلب 
الــتــي تشهد مــواجــهــات مباشرة،  املــحــافــظــات 
باإلضافة إلى محافظة صعدة، وتحديدًا جرى 
استهداف منطقة مــران، املعقل األول لقيادات 
الحوثين، وزعيم الجماعة، عبدامللك الحوثي. 
وهـــي املــــرة الــثــانــيــة الــتــي يــجــري اســتــهــدافــهــا 
خال عيد الفطر، بعدما كانت صعدة دخلت 
مــرحــلــة هــدنــة مــنــذ بـــدء الــتــفــاهــمــات الحوثية 

السعودية في مارس/آذار العام املاضي.
ــاطــــق بــن  ــنــ ــــي مــ ــات فــ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ وتـــــواصـــــلـــــت املــ
فيما  الــيــمــن،  جنوبي  ولــحــج  تعز  محافظتي 
احتجزت قــوات تابعة للشرعية 130 شخصًا 
يــشــتــبــه بـــانـــتـــمـــائـــهـــم لـــجـــمـــاعـــة أنــــصــــار الــلــه 
)الحوثين(، في مــأرب وســط الــبــاد. وحسب 
املــــصــــادر، فــقــد أوقـــــف األشــــخــــاص فـــي مــفــرق 
ــأرب. وتـــقـــول املــعــلــومــات األولــيــة  ــ الـــجـــوف - مـ
إن املــــوقــــوفــــن أفــــــــادوا بـــأنـــهـــم ُمــــرحــــلــــون مــن 
حــول حقيقة  هناك شكوكًا  أن  إال  السعودية، 
ــك. وأفــــــــادت مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــــن املـــقـــاومـــة  ــ ذلــ
املــواجــهــات  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ الشعبية 
املسلحة تواصلت في منطقة كهبوب، الواقعة 
في مناطق بن محافظتي تعز ولحج، بالقرب 

من »باب املندب«، لليوم الثاني على التوالي.

ال  الرسمي،  اللبناني  املقلب  في  الصحيحة. 
تعّول األجواء الحكومية والوزارية اللبنانية 
على زيارة الوزير الفرنسي وال تضع عليها 
كثيرًا من اآلمال السياسية. يشير وزير مقّرب 
»العربي  لـ ســام،  تمام  الحكومة،  رئيس  مــن 
إلى بيروت   »إيرولت يصل 

ّ
أن إلى  الجديد«، 

أو  واضـــــــح  طـــــرح  أو  مــــشــــروع  أي  دون  مــــن 
اللبنانين«.  املــســؤولــن  مــع  ملناقشته  جــدي 
طــبــعــًا مـــن دون الــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة الـــزيـــارة 
بأنها  الــــوزاري نفسه  املــصــدر  الــتــي يصفها 
»زيارة استطاع وتؤكد على النوايا الحسنة 
تأكيد  مــع  وشــعــبــه«.  لبنان  تــجــاه  الفرنسية 
أكثر من وزير لبناني على وجوب »تحول هذا 
الدعم الكامي إلى دعم فعلي، خصوصًا في 

ــة فــصــلــهــا عــــن الـــــنـــــزاع اإلقــلــيــمــي  ــاولــ ــحــ ومــ
والــعــراق،  واليمن  سورية  بساحات  وربطها 
ــدًا، مــــن خـــــال الــــجــــوالت املــتــاحــقــة  ــديــ ــحــ وتــ
الــتــي قـــام بــهــا املــبــعــوث الــرئــاســي الفرنسي، 
جــان فــرنــســوا جــيــرو، بــن بــيــروت والــريــاض 
وطهران، محاواًل البحث عن توافق حول اسم 

رئيس عتيد للجمهورية.
وكــان واضحًا في هذا اإلطــار ما سبق وعّبر 
ــمــه 

ّ
ــيـــع عـــلـــى تــســل ــابـ عـــنـــه إيـــــرولـــــت، بـــعـــد أسـ

على  العمل  نّيته  عــن  الفرنسية،  الــخــارجــيــة 
تنظيم مؤتمر دولي لحل األزمتن السياسية 
والدستورية في لبنان. وكان يفترض بوزير 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي أن يـــزور لــبــنــان نهاية 
مــايــو/ أيـــار املــاضــي، إال أنــه تــم ترحيل هذه 
الــــزيــــارة الــرســمــيــة ألكــثــر مـــن شــهــر ألســبــاب 
»تضارب في جداول األعمال«. ولو  قة بـ

ّ
متعل

 ما كان 
ّ
أن الزيارة تغّير، إال   تاريخ موعد 

ّ
أن

سيقوله إيرولت باألمس يمكن أن يقوله غدًا، 
وهــو مــا سبق أن قاله أســاســًا هــوالنــد خال 

زيارته لبيروت قبل شهرين.
األقــــطــــاب  أحــــــد  يـــعـــيـــد  الـــــــزيـــــــارة،  هــــــذه  إزاء 
الشكل  على  مكّرر  ســؤال  اللبنانين صياغة 
اآلتـــــي: هـــل الــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة قــــادرة 
 
ّ
عــلــى إحــــداث خـــرق مــا فــي هـــذا اإلطــــار أم أن
ــــي دورســـــيـــــه« بـــاتـــت تــعــمــل  »كـ ـــ ــ مــــحــــّركــــات الـ
 مسؤولن 

ّ
أن العلم  التمنيات؟ مع  فقط على 

ــيــــن يــــــــؤكــــــــدون فـــي  ــســ ــرنــ ــيـــــن فــ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ دبـ
لدى  »القناعة   

ّ
أن على  البيروتية  مجالسهم 

 الــعــقــدة 
ّ
ــأن ــ ــزال عــلــى مــوقــفــهــا بـ ــ بـــاريـــس ال تـ

طهران  عند  وأخيرًا  أواًل  موجودة  الرئاسية 
وحليفها حزب الله«.

حصيلة 
خديعة األسد

المعارضة 
تصمد 
شماًال

صيب العشرات من املدنين، بينهم 
ُ
تل وأ

ُ
فق

ثماني نساء وأربعة أطفال في بلدة كركوش 
فــي ريـــف إدلـــب عــلــى الــحــدود الــتــركــيــة ظهر 
يــــوم الــجــمــعــة. وتـــــّم نــقــل نــحــو 20 جــريــحــًا 
إلــــى تــركــيــا، نــتــيــجــة إصــابــاتــهــم الــخــطــيــرة، 
الـــتـــي تــعــجــز الــــكــــوادر الــطــبــيــة فـــي مــنــاطــق 
ســيــطــرة املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة بـــريـــف إدلـــب 
عــن الــتــعــامــل مــعــهــا. فــي هـــذا الــســيــاق، تفيد 
الــجــديــد«، أن »ضحايا  »الــعــربــي  لـــ مــصــادر 
الــغــارات على دركـــوش كــانــوا فــي غالبيتهم 
ــدة، مــــن مــخــتــلــف  ــلــ ــبــ ــى الــ ــ ــازحــــن إلــ ــنــ مــــن الــ
مناطق إدلب وحلب، التي تعّرضت في وقت 
الـــى تهجيرهم  أدى  عــنــيــف  لــقــصــف  ســابــق 
مــن مــنــازلــهــم«. كــمــا أغـــار الــطــيــران الحربي 
الهدنة،  فــتــرة ســريــان  الــتــابــع للنظام خــال 
القريبة من دركــوش،  على بلدة كفرتخاريم 
مــوقــعــًا قتلى ومــصــابــن بــن املــدنــيــن، كما 
 غارات مماثلة على بلدة جسر الشغور 

ّ
شن

قـــريـــة الــــــــزارة، بـــهـــدف تـــأمـــن مــحــطــة الـــــزارة 
الـــحـــراريـــة مـــن أي عــمــل عـــســـكـــري، مـــن قبل 
»العربي  املعارضة. ويضيف، خال حديثه لـ
ــدادًا كبيرة  ــ الــجــديــد«، أن الــنــظــام »حــشــد أعـ
مـــن مــلــيــشــيــا الـــدفـــاع الــوطــنــي وســـرايـــا من 
الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، إضافة 
لــعــدد كــبــيــر مـــن مليشيا صــقــور الــصــحــراء 
واستقدم عددًا كبيرًا من املجنزرات واآلليات 

العسكرية«.

محاوالت فاشلة للنظام
ــن زجـــه  ــم مــ ــرغــ ولـــــم يــفــلــح الــــنــــظــــام، عـــلـــى الــ
لتعزيزاٍت برية كبيرة تحاول التقدم بغطاء 
جــوي من طائراته الحربية، قي تحقيق أي 
السبت،  أمــس  الجبهة، منذ  هــذه  تقدم على 
القوات املهاجمة،  إذ تواصل املعارضة صّد 
ــنـــاطـــق الـــتـــي تـــدافـــع  ــة أهـــمـــيـــة تـــلـــك املـ مــــدركــ
عنها، في تأمن طرق للتواصل بن مناطق 

سيطرتها شمالي حمص وجنوبي حماة.
ويمّر الطريق الحيوي األبرز الذي يصل بن 

محمد أمين

أعلن نظام الرئيس السوري، بشار 
األســــد، عــن تــهــدئــة عــســكــريــة كانت 
ــى الــتــي تــصــدر عــنــه، ملـــدة 72  ــ األولـ
ــاء، بــالــتــزامــن مع  ــعــ ســـاعـــة، بــــدأت يـــوم األربــ
عطلة عيد الفطر، سرعان ما تبّن أنها كانت 
»مـــجـــرد خــديــعــة«، كـــي تــتــقــدم قـــواتـــه لقطع 
طريق الكاستيلو، شريان املعارضة الوحيد 
في األحياء الواقعة تحت سيطرتها بمدينة 
ــــب،  ــــف إدلــ ــلـــب )شــــمــــال الـــــبـــــاد( نـــحـــو ريــ حـ
والرتــكــاب املــزيــد مــن املــجــازر بحق املدنين 
املــحــتــفــلــن بــالــعــيــد. مــع ذلــــك، أعــلــنــت وكــالــة 
»ســـانـــا« الــحــكــومــيــة، أمـــس الــســبــت، تمديد 
هذه التهدئة لـ72 ساعة إضافية، حتى يوم 
غد اإلثنن. وخال التهدئة املزعومة، ارتكب 
الــنــظــام الــعــديــد مـــن املـــجـــازر الـــتـــي طــاولــت 
مدنين في مناطق عدة في الشمال السوري، 

أحمد حمزة

صّد  من  املعارضة  فصائل  تمّكنت 
ــام الـــســـوري  ــنـــظـ هـــجـــمـــات قــــــوات الـ
الـــتـــي بــــــدأت، أمــــس الـــســـبـــت، حملة 
عسكرية بــرّيــة، مــدعــومــة بــعــشــرات الــغــارات 
الجوية، على مواقع تمّر منها طرق إمدادات 
ـــــي حــمــص 

َ
ــيــــويــــة لـــلـــمـــعـــارضـــة بـــــن ريـــــف حــ

الــشــمــالــي وحـــمـــاة الــجــنــوبــي وســـط الــبــاد. 
وتشير مصادر املعارضة إلى خسائر مادية 
وبشرية ُمني بها النظام، كما نجحت، خال 
الكاستيلو  قـــرب طــريــق  املــســتــمــرة  املـــعـــارك 
مهمة  مناطق  اســتــعــادة  فــي  االستراتيجي، 

كانت خسرتها قبل أيام.

معركة محطة الزارة
ـــي حمص 

َ
وفــــي املــنــطــقــة الـــواصـــلـــة بـــن ريـــف

الشمالي وحماة الجنوبي، بدأ النظام، منذ 
ساعات الفجر األولــى، أمس السبت، عملية 
 عن محاوالت تأمن محطة 

ً
عسكرية، فضا

ـــعـــد مـــن مــصــادر 
ُ
ــة، الـــتـــي ت ــراريــ الـــــــزارة الــــحــ

الطاقة الكهربائية في وسط سورية، في ما 
ــهــا مــحــاوالت تــهــدف إلــى قطع طرق 

ّ
بــدت أن

الـــتـــواصـــل، بـــن مــنــاطــق ســيــطــرة املــعــارضــة 
فـــي ريــــف حــمــص الـــشـــمـــالـــي، وريـــــف حــمــاة 
الجنوبي املتاخم له غربًا، وبالتالي إطباق 

الحصار على مناطق سيطرة املعارضة.
اإلعامي،  حماة  »مركز  في  الناشط  ويقول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  عــبــيــدة أبــــو خــزيــمــة لــــ
إن »عـــشـــرات الـــغـــارات الــجــويــة مــن الــطــيــران 
نت على قرى 

ُ
الحربي الروسي والسوري، ش

ــزارة، وحربنفسه، وطــلــف فــي ريــف حماة  الــ
ــــوات الــنــظــام  الــجــنــوبــي، فـــي مــحــاولــة مـــن قـ
للتقدم والسيطرة على قرية الزارة املحّررة، 
ــاء الـــطـــيـــران والـــقـــصـــف املــدفــعــي  تـــحـــت غـــطـ
ــــى أن  ــي الـــعـــنـــيـــف«. ويـــشـــيـــر إلـ ــاروخــ والــــصــ
التقدم عبر جبهات  حــاولــت  النظام  »قـــوات 
عدة؛ محور باتجاه بلدة حربنفسه، ومحور 
من حاجز املحطة، وآخر باتجاه قرية الزارة، 

لكنها باءت بالفشل«.
ــام الــــســــوري الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــنـــظـ وخـــســـر الـ
قرية الــزارة املوالية له، منذ شهرين. ويقول 
املــتــحــدث بـــاســـم »مـــركـــز حـــمـــاة اإلعـــامـــي«، 
حــســن الـــعـــمـــري، إن »قـــــوات الــنــظــام تــواجــه 
ضــغــوطــًا كــبــيــرة، الســتــعــادة الــســيــطــرة على 

في ريف إدلب. وأغارت طائرات ُيعتقد أنها 
روســـيـــة، يـــوم الــخــمــيــس، عــلــى أحــيــاء داخــل 
مدينة حلب، واقعة تحت سيطرة املعارضة 
إلــى مقتل ستة  أدى  مــا  املسلحة،  الــســوريــة 

أشخاص، بينهم أربعة أطفال.
غـــيـــر أن الـــتـــطـــور الـــعـــســـكـــري األبـــــــرز خـــال 
النظام،  قــوات  محاولة  كانت  الهدنة،  فترة 
ومــلــيــشــيــات إيــرانــيــة تــســانــدهــا، مــحــاصــرة 
األحـــيـــاء الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة املــعــارضــة 
ــل مــديــنــة حـــلـــب، الـــتـــي تـــضـــّم أكـــثـــر من  ــ داخـ
نــصــف مــلــيــون مـــدنـــي، مـــن خـــال الــســيــطــرة 
الكاستيلو. وهــو شــريــان هذه  على طــريــق 
األحـــيـــاء الــوحــيــد إلـــى ريـــف حــلــب الــغــربــي، 
ومــنــه إلـــى مــحــافــظــة إدلــــب. وتــقــدمــت قــوات 
ــتـــي تـــقـــاتـــل مــعــهــا،  الـــنـــظـــام واملـــلـــيـــشـــيـــات الـ
الــخــمــيــس، إلـــى منطقة املـــاح الــتــي تشرف 
عــلــى الــطــريــق االســتــراتــيــجــي، كـــي تسيطر 
نـــاريـــًا عــلــيــه. وهـــو مـــا أدى إلـــى مـــعـــارك كــّر 
وفــّر، ال تــزال مستمرة، بفعل محاولة قوات 
ــاد قــــــوات الـــنـــظـــام، لــتــأمــن  ــعــ املـــعـــارضـــة إبــ

الطريق لعودة مرور املدنين عبره.
وتؤكد مصادر املعارضة السورية املسلحة، 
أن ما سمته »كذبة النظام« لم تنطل عليها، 
ــــدرك أن الــنــظــام يلجأ  مــشــيــرة إلـــى أنــهــا »تـ
إلــى الحيلة مــن وقــت آلخـــر، ألنــه متيقن أن 

ي النهر 
َ
مناطق سيطرة املعارضة على ضفت

التي  الـــزارة  ي 
َ
قريت بن  والغربية،  الشرقية 

التي  وكفرنان  استرجاعها،  النظام  يحاول 
تتحدث مصادر املعارضة عن حشد النظام 

لقواته قربها.
وفــيــمــا يــعــتــبــر نــاشــطــون فـــي تــلــك املــنــاطــق 

عاجزة  باتت  الطائفية،  واملليشيات  قواته، 
عن التقدم في محيط حلب، بسبب البسالة 
التي تبديها فصائل الجيش السوري الحر 
ــاع عـــن املـــنـــاطـــق الـــتـــي تــقــع تحت  ــدفــ فـــي الــ
ســيــطــرتــهــا، تــحــديــدًا طـــريـــق الــكــاســتــيــلــو«. 
ــدرك املــعــارضــة أن قــطــع الــطــريــق يعني  ــ وتـ
مــحــاصــرة مــئــات آالف املــدنــيــن فـــي أحــيــاء 
ــنـــي وقــــــــوع مــــأســــاة  ــعـ شــــرقــــي حــــلــــب، مـــــا يـ

إنسانية كبرى.
في هذا الصدد، يؤكد رئيس هيئة األركــان 
العميد  الــحــر،  الــســوري  فــي الجيش  العامة 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــد بــــــري، فــــي تـــصـــريـــحـــات لــ ــمـ أحـ
ــى خــــداع  ــ الــــجــــديــــد«، أن »الـــنـــظـــام ســـعـــى إلـ
املعارضة من خال إعانه الهدنة«، مضيفًا 
 أن مقاتلي الجيش 

ّ
الــنــظــام يــظــن أنــه »كـــان 

الـــســـوري الــحــر ســيــصــدقــون مـــا أعــلــنــه عن 
سريان الهدنة، فيتركون الساح، كي تتقدم 

قواته بكل سهولة«.
ويــشــيــر إلـــى أن »قــــوات الــنــظــام ومليشيات 
إيــرانــيــة تــســانــدهــا، تــكــّبــدت خسائر فادحة 
فــــي مــحــاولــتــهــا الـــفـــاشـــلـــة لــلــســيــطــرة عــلــى 
طريق الكاستيلو، في مسعى منها لحصار 
حـــلـــب«، مـــؤكـــدًا »مــقــتــل وإصـــابـــة نــحــو 400 

عنصر منها في معارك املاح«.
ــيــــران الـــروســـي  ــى أن »الــــطــ ــ ــري إلـ ــ ويــــنــــّوه بـ
قــوات املعارضة السورية  شــارك في قصف 
ــــاح«، الفــتــًا إلـــى أن »طــيــران  فـــي مــنــطــقــة املــ
الـــنـــظـــام، واملــــقــــاتــــات الـــروســـيـــة لــــم تـــغـــادر 
التي  الــغــارات  مئات  ذة 

ّ
منف املنطقة،  سماء 

املــعــارضــة على  مقاتلي  أجــبــار  لــم تستطع 
يقتلون  »الــــــروس  أن  ــتـــراجـــع«. ويــضــيــف  الـ
السورين في كل مكان بكل أنواع األسلحة، 
بــمــا فــيــهــا املــحــّرمــة دولــيــًا بــحــجــة مكافحة 
اإلرهـــاب، خصوصًا في شمال ســوريــة، في 
ى من السورين إلى 

ّ
مسعى لتهجير ما تبق

خــارج بــادهــم«. ويستغرب بــري »الصمت 
الدولي على املذبحة املستمرة منذ سنوات 

بحق السورين«.
كــمــا قــتــل وأصـــيـــب الــعــشــرات مـــن املــدنــيــن، 
فــتــرة ســريــان الهدنة  أثــنــاء  مــســاء الجمعة، 
ــنــــظــــام، فــــي حــــي الـــفـــرقـــان  الــــتــــي أعـــلـــنـــهـــا الــ
قــوات  يــزال تحت سيطرة  الــذي ال  الحلبي، 
والصواريخ  بالقذائف  جــراء قصفه  النظام 
إلــى نحو 35 كيلومترًا،  مــداهــا  الــتــي يصل 
والتي ال تملكها قــوات املعارضة السورية، 

وفق تأكيد قادتها في حلب.
مــن جــهــتــه، يعتبر املــتــحــدث بــاســم »جيش 
املــجــاهــديــن« فــي حــلــب، النقيب أحــمــد أمن 
لــم يــخــدع املــعــارضــة  ملحيس، أن »الــنــظــام 
ــــة«،  ــــدنـ ــهـ ــ ــه الـ ــ ــانــ ــ ــن خـــــــال إعــ ــ الـــــســـــوريـــــة مــ
مضيفًا فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
نــفــســه، وخــــدع املجتمع  »الـــنـــظـــام خــــدع  أن 
الـــدولـــي، وخـــدع مــوالــيــه«. ويــؤكــد ملحيس 
ــــدرك تــمــامــًا  أن »الــجــيــش الـــســـوري الـــحـــر مـ
أالعيب النظام، ومن خلفه إيــران، وروسيا، 
واملــلــيــشــيــات الـــتـــي اســتــجــلــبــهــا مـــن خـــارج 
ســوريــة لقتل الــســوريــن«. وُيــشــّدد على أن 
صامدون  الحر  الــســوري  الجيش  »مقاتلي 
في منطقة املاح شمال حلب، وقوات النظام 
لن تتمكن من محاصرة حلب.  واملليشيات 
أطــراف  املعارضة ستبعدها عــن  قــوات  وأن 

طريق الكاستيلو«.
ــفـــي الــجــيــش  ــكـ ــه »يـ ــ ــيـــف مــلــحــيــس أنــ ويـــضـ
السوري الحر فخرًا وقوفه في وجه واحدة 
من أقــوى دول العالم وهــي روسيا، إضافة 
إلـــى إيــــران والــنــظــام، واملــلــيــشــيــات مــتــعــددة 
الــجــنــســيــات«، مــشــيــرًا إلـــى أن »هــــذه الــقــوى 
وضــعــت نــصــب أعينها قــتــل نــصــف مليون 
مدني في أحياء حلب الواقعة تحت سيطرة 
املعارضة من خال محاصرتهم«. ويضيف 
العسكري  ثقلها  القوى كل  هــذه  ألقت  »لقد 
عــلــى مــســافــة ال تــتــعــدى الــكــيــلــومــتــر املــربــع 
الــواحــد«، في إشــارة منه إلــى منطقة املاح 
أن  شــمــال حــلــب. وتــؤكــد منظمات حقوقية 
»عــمــلــيــات قــتــل املــدنــيــن لــم تــشــهــد تــراجــعــًا 
كبيرًا مقارنة مع األيام التي سبقت الهدنة، 
ما يؤكد زيف هذه الهدنة، ويكشف غايات 

النظام الحقيقية وراء إعانها املفاجئ«.

أن  الجديد«،  »العربي  معهم  تواصلت  ممن 
هــجــمــات الــنــظــام الــحــالــيــة، هـــي مـــن أضــخــم 
املـــحـــاوالت الــتــي يسعى مــن خــالــهــا لخنق 
ــة فــــي الـــريـــفـــن  ــارضــ ــعــ ــيـــطـــرة املــ ــنـــاطـــق سـ مـ
املذكورين، حذروا هؤالء من خطورة سيطرة 
ــدادات، الــتــي تعتبر  ــ ــ الــنــظــام عــلــى طـــرق اإلمـ
الذين  املدنين  آالف  لعشرات  حياة  شريان 
الشمالي،  ريــف حمص  يقيمون في مناطق 
والحولة،  وتلبيسة،  الرسنت،  مدن  وأكبرها 
الـــقـــرى. كــمــا ينسحب األمــــر على  وعـــشـــرات 
مــنــاطــق ســيــطــرة املــعــارضــة فــي ريـــف حماة 

الجنوبي والواقعة غربي نهر الفرات.

المعارضة تتقّدم بحلب
في حلب، تمكنت املعارضة، أمس السبت، من 
استعادة مواقع مهمة عند طريق الكاستيلو 
حوله  املعارك  احتدمت  الــذي  االستراتيجي، 
منذ أيـــام، وكـــان الــنــظــام قــد تمكن مــن قطعه 
اليومن  املعارضة، خال  واستطاعت  ناريًا. 
ــعـــادة مــنــطــقــة الــشــقــيــف  ــتـ ــيـــن، مـــن اسـ املـــاضـ
سيطرت،  كما  الكاستيلو،  لطريق  املــحــاذيــة 
صباح السبت، على تلة القناص قرب منطقة 
املـــــاح شــمــالــي حـــلـــب. فــيــمــا ال يـــــزال طــريــق 
الــذي يصل بن مناطق  الوحيد  الكاستيلو، 
املــعــارضــة فــي حلب وريــفــهــا، بحكم  سيطرة 
املــقــطــوع نـــاريـــًا، بــعــد الــتــقــدم األخـــيـــر لــقــوات 
الـــنـــظـــام واملــلــيــشــيــات املــتــحــالــفــة مـــعـــه، منذ 

يومن.
ــل الــطــيــران الــحــربــي،  فـــي غــضــون ذلــــك، واصــ
التي  السبت، شن غاراته على األحياء  أمــس 
مــديــنــة حلب،  فــي  املــعــارضــة  عليها  تسيطر 
وتؤكد  املدنين.  الضحايا  من  املزيد  موقعًا 
ــديــــد«، أن  »الـــعـــربـــي الــــجــ ــادر مــحــلــيــة لــــ مــــصــ
القصف الجوي أدى ملقتل أربعة مدنين في 
حــي الــشــعــار، وآخـــر فــي حــي بستان القصر، 
فيما سقط عشرات الجرحى، بينهم عناصر 
مـــن الـــدفـــاع املـــدنـــي الـــســـوري، فـــي الــهــجــمــات 
املماثلة التي استهدفت أحياء الهلك، وطريق 
الباب، والكاسة، وباب النيرب، وجب القبة، 

ومنطقة قبر اإلنكليزي.

قصف حي الفرقان
إلى ذلك، نفى »الجيش السوري الحر«، أمس 
الــســبــت، مـــزاعـــم الـــنـــظـــام، بــقــصــف املــعــارضــة 
في  النظام  لسيطرة  الخاضع  الــفــرقــان  لحي 
مــديــنــة حــلــب، مــســاء الــجــمــعــة، مــا أدى ملقتل 
وإصـــابـــة عـــشـــرات املـــدنـــيـــن، مــتــهــمــًا الــنــظــام 
»تــجــيــيــش الــــشــــارع الــحــلــبــي  بــتــنــفــيــذ ذلــــك لـــ
ضــد املــعــارضــة«. وقـــال رئــيــس هيئة األركـــان 
الــعــامــة فــي »الــجــيــش الـــحـــر«، الــعــمــيــد أحمد 
»العربي الجديد«، إن »قوات املعارضة  بري، لـ
السورية لم تستهدف الحي، وهي أساسًا ال 
تستهدف املدنين«، مضيفًا أن »قوات النظام 
هــي مــن قــامــت بــالــقــصــف لتجييش الــشــارع 
الــحــلــبــي ضـــد املــعــارضــة مـــن خـــال اتــهــامــهــا 

بالوقوف وراء القصف«.
ويوضح بري أن »املدنين في املناطق التي ال 
تزال تحت سيطرة النظام، هم أهلنا، ونحن 
إلــــى تخليصهم  نــســعــى  بـــل  نــســتــهــدفــهــم  ال 
مــن إجـــرام الــنــظــام«، مشيرًا إلــى أن »الـــروس 
واإليــرانــيــن يــحــاولــون حــصــار مــديــنــة حلب 
أكثر  لقتل  الكاستيلو،  من خال قطع طريق 
من 500 ألف مدني في األحياء التي تخضع 
ويلفت  وقصفًا«.  جوعًا  املــعــارضــة،  لسيطرة 
الـــقـــيـــادي املــــعــــارض إلــــى أن »الـــنـــظـــام حـــاول 
خــديــعــة املـــعـــارضـــة، مـــن خـــال االدعـــــاء بــبــدء 
 النظام 

ّ
هدنة ملــدة 72 ســاعــة«، مضيفًا، »ظــن

أن مقاتلي الجيش الحر سيصدقون ما أعلنه 
لتتقدم  الساح،  عن سريان هدنة، ويتركون 

قواته«.

)Getty/زيارة إيرولت مؤجلة من مايو/أيار الماضي )أوريليان مونييه

حي الفرقان غداة قصفه )جورج أورفاليان/فرانس برس(

التهدئة المعلنة لم ُتطبَّق بتاتًا )إبراهيم أبو ليث/األناضول(

حاول نظام الرئيس 
السوري، بشار األسد، 
خداع العالم عندما 
استغّل التهدئة التي 

أعلنها في عيد 
الفطر، لمحاصرة 

حلب عبر طريق 
الكاستيلو، بشكل 

أساسي، فضًال عن 
شّن قواته غارات 
مكثفة موقعة 

عشرات الضحايا في 
الشمال السوري. 

وقد عمد إلى 
تجديد التهدئة لثالثة 

أيام تنتهي عند 
منتصف الليل

المدعومة  النظام،  قوات  محاوالت  إفشال  من  المعارضة  تمّكنت 
بغطاء جوي روسي، إطباق الحصار على مناطقها بين ريَفي حمص 

الشمالي وحماة الجنوبي، واستعادت مواقع عدة عند الكاستيلو
مع الحدثالحدث

عشرات القتلى والجرحى 
د لها باسم »التهدئة« الممدَّ

إفشال محاوالت النظام 
لحصار ريَفي حمص وحماة

خاصتقرير

250 قتيًال
وثّقت »الشبكة السورية 
لحقوق اإلنسان«، مقتل 
76 مدنيًا على يد قوات 

النظام والمليشيات بينهم 
11 طفًال وثماني نساء 
خالل التهدئة. وذكرت 

»الشبكة« أن 29 قتيًال 
سقطوا في محافظة 

إدلب، و34 في محافظة 
حلب، كما سقط قتلى بين 
المدنيين في ريف دمشق، 

وحمص، ودرعا، ودير 
الزور.

قوات النظام ومليشيات 
إيرانية تساندها تكبّدت 

خسائر فادحة

قوات النظام قصفت 
حي الفرقان لتجييش 
الشارع ضد المعارضة

ارتكب النظام العديد 
من المجازر التي طاولت 
مدنيين خالل »التهدئة«

الملف الرئاسي مرّحل 
إلى أجل غير محدد رهنًا 

بتطّورات المنطقة

مواجهات عنيفة 
عند األطراف الشرقية 

لصنعاء

ال يزال طريق الكاستيلو 
الحلبي بحكم المقطوع 

تحت نيران النظام

ال يعّول اللبنانيون على 
جديد تحمله زيارة وزير 
الخارجية الفرنسي جان 

مارك إيرولت، إلى بيروت. 
لكن البعض يرى أّن ملف 

الغاز اللبناني قد يفرض 
نفسه

ال تشير تطورات التصعيد 
العسكري في اليمن إلى 

احتماالت حصول تقدم 
قريب في المحادثات 

السياسية المجّمدة حتى 
15 يوليو/تموز الحالي. 
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بدت قمة حلف األطلسي في العاصمة البولندية وارسو، موّجهة 
الدائم  تهديدها  الغرب  يسميه  لما  نظرًا  روسيا،  ضد  خاص  بشكل 
الستقرار البلطيق، وضّمها شبه جزيرة القرم األوكرانية، في مؤشر إلى 

عودة »الحرب الباردة«

5 سنوات مرّت على 
استقالل جنوب 

السودان. لم ينعم 
سكان الجنوب بأي 

استقرار وراحة، بعد 
انخراطهم بحرب 
أهلية، بين الرئيس 
سلفاكير ميارديت 
ونائبه رياك مشار. 
حرب أودت بأكثر 

من 10 آالف قتيل، 
مرشحة للتجّدد 

في ظّل سالم 
هّش.

67
سياسة

ــــات  ــــواليـ األمــــيــــركــــي بـــــــاراك أوبـــــامـــــا، إن »الـ
املتحدة ستنشر نحو ألف جندي في بولندا 
فــي إطـــار الــخــطــة، لتحسني وجــودنــا كقوة 
ردع، في وسط وشرق أوروبا«. مع العلم أن 
أملانيا تقود الكتيبة املوجودة في ليتوانيا، 
بينما تــقــود بــريــطــانــيــا تــلــك املـــوجـــودة في 
إســتــونــيــا، وتــقــود كــنــدا الكتيبة املــوجــودة 
في التفيا. وستسهم دول أخرى مثل فرنسا 

بجنود.
وتتصدر بريطانيا وكندا وأميركا وأملانيا 
والـــدنـــمـــارك، مــســار الــدفــع بــالــجــنــود بشكل 
متصاعد، وهو ما تذهب إليه تقارير ملراكز 
الدولية. وقد ورد  الدراسات االستراتيجية 
فــي تــقــريــر بــحــثــي أعــدتــه مــؤســســة »رانــــد«، 
ــــروس ســيــردعــهــم شــيء  أنـــه »ال يــبــدو أن الـ
فــي حــال قـــرروا إعـــادة التجربة األوكــرانــيــة 
فـــي دول الــبــلــطــيــق«، لــكــن وفـــقـــا لــتــقــديــرات 
االخــتــصــاصــيــني فـــي الـــشـــأن الـــدفـــاعـــي، فــإن 
»الحلف يهدف إلى أن يفهم الروس بأنه في 
حال قرروا ذلك )إعادة التجربة األوكرانية(، 
الجنود  ليس  ســيــواجــهــون،  مــن  أول  فإنهم 
الــبــولــنــديــني أو الــلــيــتــوانــيــني واإلســتــونــيــني 
ــن بـــريـــطـــانـــيـــا  ــ ــل قـــــــــوات مــ ــ ــــني، بــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــاتـ ــ والـ
والواليات املتحدة والدنمارك ودول أخرى«.
لجهة األطلسي، فإن 24 دولــة دفعت بنحو 
31 ألــف جندي فــي مــنــاورة »أنــاكــونــدا« في 
بــولــنــدا، فـــي أكــبــر مـــنـــاورات عــســكــريــة منذ 
نهاية الحرب الباردة، والتي دامت 10 أيام 
وانــتــهــت فــي 17 يــونــيــو/ حــزيــران املــاضــي. 
وبدا واضحا أن األميركيني مندفعون، وذلك 
بزجهم 10 آالف عسكري و250 مدرعة وأكثر 
أم 1«. وفي املناورات  من 90 دبابة »أبرامز 
إياها أنزلت الطائرات الحربية ألفي مظلي 
وإيطاليا  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  من 

وبولندا.
وكــــان الفــتــا أيــضــا فـــي عــمــلــيــة »أنـــاكـــونـــدا« 
العام،  مشاركة دول مــن خــارج الحلف هــذا 
وهي: أوكرانيا وفنلندا والسويد ومقدونيا 
ــا وكــــوســــوفــــو، أدت فــيــمــا يــبــدو  ــيـ وجـــورجـ
الحلف إيصاله  أراد  مــا  هدفها فــي وصــول 

على يد شرطي روســي«. وأوضــح املتحدث 
األمــيــركــيــة، جــون كيربي،  الخارجية  بــاســم 
أن »شـــرطـــيـــا روســـيـــا اعـــتـــدى يــومــهــا على 
دبــلــومــاســي أمــيــركــي مــعــتــمــد فـــي روســيــا، 
السفارة  األخير دخــول حــرم  أثناء محاولة 
ــــي مـــوســـكـــو بـــعـــد الـــتـــعـــريـــف  األمــــيــــركــــيــــة فـ

بنفسه«.
البروفسور ميكال  إليه  وبحسب ما يذهب 
كوبنهاغن،  جامعة  مــن  راسموسن  فيدبي 
فـــإن »الــحــلــف يــنــاقــش عــمــلــيــا انــتــهــاء فــتــرة 
ح في أوروبا«، 

ّ
السلم وتسارع سباق التسل

فيما يؤكد مدير مركز الدراسات العسكرية 
ريــاح  أمـــام  »الجميع  أن  بــرايــنــبــاوك  هنريك 
حرب باردة أخرى«. في هذا السياق، ُيمكن 
الـــعـــام لألطلسي  األمــــني  كـــام  إدراج  أيــضــا 
الحرب  عــودة  إطــار  فــي  ينس ستولتنبرغ، 
ــالـــم أصـــبـــح أكــثــر  ــعـ ــاردة، بــقــولــه إن »الـ ــ ــبـ ــ الـ
خطورة مما كان عليه قبل سنوات قليلة«، 
القرم  مشيرًا إلى ضّم روسيا لشبه جزيرة 
األوكــــرانــــيــــة ودعــــــم انـــفـــصـــالـــيـــي دونـــبـــاس 
)إقليمي دونيتسك ولوغانسك( في الشرق 
األوكراني بدءًا من عام 2014. ومع تشديده 
على »أننا مــوّحــدون ضد روســيــا«، غير أن 
ســتــولــتــنــبــرغ أكــــد بــــأن »مــوســكــو ال تشكل 
تهديدًا وال شريكا استراتيجيا«. كما اجتمع 
ــي بـــتـــرو بــوروشــيــنــكــو،  ــ ــرانـ ــ الـــرئـــيـــس األوكـ
أمــــس الـــســـبـــت، مـــع قـــــادة الـــحـــلـــف، ونــاقــش 
ــات كــيــيــف بــمــوجــب  ــزامــ ــتــ مــعــهــم تــنــفــيــذ الــ
القبول بمزيد من  اتفاق مينسك، من خال 
ــراء انــتــخــابــات محلية في  الــامــركــزيــة وإجــ

دونباس.
ما ناقشه قادة دول حلف األطلسي الـ28، هو 
اإلجــراءات التطبيقية لقرار نشر اآلالف من 
الــجــنــود، فــي دول شــرق أوروبــــا، خصوصا 
بولندا، ودول البلطيق الثاث. وقرر الحلف 
ــع كــتــائــب بــإجــمــالــي ثــاثــة إلــى  تــحــريــك أربــ
أربعة آالف جندي إلى شمال شرق أوروبا، 
يتم تدويرها إلظهار، استعداده للدفاع عن 
األعــضــاء مــن شــرق الــقــارة، فــي مواجهة أي 
عدوان روسي. في هذا الصدد، قال الرئيس 
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الجدية،  مــن  نــوع  إليها  لــلــروس. وليضاف 
والــتــي يعنيها الــغــرب، فــإن الــزج بأكثر من 
5600 جندي غربي في مناورات وتدريبات 
أخرى تحمل اسم »بالتوبس 16« في بحر 
يونيو/  فــي  البلطيق  بــحــر  ودول  الــشــمــال 
السياق،  املاضي، يأتي ضمن ذات  حزيران 
املترافق مع مزيد من إرسال جنود من دول 
 عن مناورات 

ً
الشمال نحو البلطيق. فضا

الــبــلــطــيــق  دول  فــــي   »16 ســـتـــرايـــك  »ســــابــــر 
تحديدًا، والتي تستمر حتى يوم الخميس 
من  أكثر  الـــروس  تقلق  باتت  وكلها  املقبل، 

السابق.
ــدا واضــــحــــا فــــي إقــلــيــم  ــ ــلـــق الـــــروســـــي بــ ــقـ الـ

وليتوانيا،  بولندا  بني  الواقع  كاليننغراد، 
ويــبــعــد عــن أقــــرب نــقــطــة جــغــرافــيــة روســيــة 
بـ365 كيلومترًا، حيث واجه اإلقليم بالقرب 
ــاورات لــعــشــرات آالف الــجــنــود، ما  ــنـ مــنــه مـ
مــحــاطــا ومــحــاصــرًا بتصعيد  يــبــدو  جعله 
حلف األطــلــســي على أبـــواب روســيــا. وكــان 
ديمتري بيسكوف، املتحدث باسم الرئيس 
الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــني، قــد قـــال الشهر 
املــاضــي إن »املــــنــــاورات ال تــســاهــم بتعزيز 
جو من الثقة واألمن في املنطقة«. مع العلم 
أن موسكو أعلنت اعتزامها نشر صواريخ 

ذات قدرات نووية في كاليننغراد.
ــطــــاق الـــتـــدريـــبـــات  ــالـــي، فـــإنـــه مـــنـــذ انــ ــتـ ــالـ بـ

واملــنــاورات في العام املاضي، من »سويفت 
ريــســبــونــس«، حــتــى »أنــــاكــــونــــدا«، وتــعــزيــز 
املـــنـــاورات لــقــوات الــتــدخــل الــســريــع، والــتــي 
لدعم  الغربية  االستجابة  تركز على سرعة 
بولندا في غضون فترة محددة بـ18 ساعة 
ــيـــة، وتــدريــبــات  مــن قــواعــد أمــيــركــيــة وأوروبـ
الــغــواصــات فــي بحر  األطلسي فــي ماحقة 
ر 

ّ
املــحــذ الــروســي  القلق  مــن  زادت  البلطيق، 

وينظر  التسلح.  نحو  السباق  تصاعد  مــن 
العسكرية  التحركات  إلى هذه  األوروبــيــون 
من منظار غير احتفالي، بل مشروع جدي 
في االستجابة ملا يعتبرونه »تهديدًا روسيا 
حقيقيا«. الروس من ناحيتهم يطلقون على 

كل تحرك »استفزازات ال معنى لها«. في هذا 
اإلطار، يرى مصدر سياسي غربي بحديٍث 
»العربي الجديد«، أنه »منذ العام املاضي  لـ
ــاوالت غــربــيــة دؤوبــــــة إلحــيــاء  ــحــ تـــجـــري مــ
نشئ 

ُ
العمل بمشروع غاديو السري الذي أ

بــعــد الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة«. ويــضــيــف 
واجه  التي  الطريقة  من  الجميع  »يستفيد 
فيها الروس ما جرى في أوكرانيا من خال 
ــإن دول  ــال حـــرب عــصــابــات، بــالــتــالــي فـ رجــ
باالعتماد  املــشــروع  إلحياء  تسعى  الحلف 
على قوات خفيفة ومدّربة بشكل جيد على 
حـــرب الــعــصــابــات وعــمــلــيــات اإلنــــزال خلف 

خطوط العدو«.
مــا يقوله  أن األطلسي يعني  كــان واضــحــا 
العدوانية  النزعات  »الــوقــوف في وجــه  عن 
الروسية«، فبحسب ما قال ستولتنبرغ في 
وارســـــو بــعــيــد تــحــضــيــره لــلــقــمــة املــنــعــقــدة، 
»األمـــور جدية وخطيرة. دعونا نكون  فــإن 
واضــحــني تــمــامــا، سيكون هــنــاك املــزيــد من 
ــوات األطــلــســي فـــي بــولــنــدا بــعــد اجــتــمــاع  قــ
القمة، وذلك إلرسال إشارة واضحة بأن أي 
على  هجوما  سُيعتبر  بولندا  على  هجوم 

كل الحلف«.
كثيرون يرون في كام ستولتنبرغ محاولة 
»ترويض موسكو، بتعزيز انتقال املجابهة 
ــزز كــامــه  ــذي عــ ــ ــو الـ ــرق«، وهــ ــ ــرب شــ ــى غــ إلــ
أيــضــا حــني غمز مــن قــنــاة الــقــرم وأوكــرانــيــا 
وقيمنا  »أمننا  إن   

ً
قائا القائم،  التوتر  في 

يواجهان تحديات كبيرة، في الشرق قامت 
روسيا بضم غير شرعي للقرم. تصرفاتهم 
الــدائــمــة فــي أوكــرانــيــا وبــنــاء قــوة عسكرية 
من بحر بارنتس )الواقع فوق اسكندنافيا 
لجهة القطب الشمالي( إلى البلطيق، ومن 
ــود إلـــــى شـــــرق املـــتـــوســـط فــي  الـــبـــحـــر األســــــ
الــجــنــوب، يخلق املــزيــد مــن عــدم االستقرار 
فــي الــشــرق األوســـط ويضغط على أوروبـــا 
مـــن خــــال الـــهـــجـــرة، وهــــي تــحــديــات لـــم نــَر 

 لها منذ الحرب العاملية الثانية«.
ً
مثيا

ــبـــاحـــث فــــي املــعــهــد  ــا يـــقـــولـــه الـ وبـــحـــســـب مــ
سولسا  ستيفن  الدنماركي  االستراتيجي 

»العربي الجديد«، فإن »التوترات ال تدور  لـ
الــدرع  فــقــط، وال نشر  أمنية  حــول مصالح 
الــصــاروخــي، بــل هــنــاك أيــضــا تنافس على 
القارة  شمال  فــي  اقتصادي  نفوذ  مصالح 
والـــقـــطـــب الــشــمــالــي والـــعـــاقـــات مـــع شــرق 

أوروبا وتداخل مصالح الغاز باألمن«.
الرسائل  الــروســي، والـــذي وصلته  املــوقــف 
ــهــم عــلــى لــســان بــوتــني إلـــى أي 

ُ
األطــلــســيــة، ف

درجة وصل التوتر في العاقات. فقبل أيام 
مــن انــطــاق الــقــمــة فــي وارســــو، ولـــدى لقاء 
مــع الــرئــيــس الــفــنــلــنــدي ســاولــي نينيستو 
فـــي األول مـــن يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز الـــحـــالـــي في 
الفنلندية هلسنكي، نقلت وكالة  العاصمة 
إنـــه »مستعد  قــولــه  عــنــه  الفنلندية  األنــبــاء 

ملناقشة التوتر في بحرالبلطيق«.
لكن بوتني لم ينس تذكير الغربيني بحدود 
املقبول  إذ من غير  ما هو مقبول ملوسكو، 
فــنــلــنــدا عــضــوًا في  لــه أن تــصــبــح  بالنسبة 
)في  بأننا  تعتقدون  »هــل   

ً
قــائــا األطلسي، 

بقي جنودنا بعيدين 1500 
ُ
تلك الحالة( سن

كيلومتر عن الحدود؟«. في إشارة تحذيرية 
بـــأن روســيــا ســتــرســل قــواتــهــا نــحــو حــدود 

فنلندا في حال االنضمام لألطلسي.
أن استعراض  فــي قمة وارســـو يبدو جليا 
تسارع  مع  الغربية، وخصوصا  العضات 
التوجه نحو تعاون أكبر بني دول االتحاد 
ــا يــســمــح لــــدول  ــســــي. مــ ــلــ األوروبــــــــــي واألطــ
مثل السويد بــأن تــكــون جـــزءًا مــن التعاون 
الـــعـــســـكـــري، بـــــدأت بــالــفــعــل تـــرســـل رســائــل 
ــي. ففي  طــمــأنــة لـــدول تشعر بــتــهــديــد روســ
القمة شارك 58 وفدًا، بينهم 28 بلدًا عضوًا 
باإلضافة  األطــلــســي،  مــع  بــلــدًا شريكا  و26 
ــاد األوروبـــــــي  ــ ــحـ ــ ــتـــحـــدة واالتـ ــى األمــــــم املـ ــ إلـ
الــدولــي. وبلغ عــدد أعــضــاء الوفود  والبنك 
 2000  عن نحو 

ً
2500 شخص، فضا نحو 
مؤسسة ووسيلة إعامية.

مــوازنــة األطلسي، فقد بلغت  إلــى  بالنسبة 
ــوازنــــة الــعــســكــريــة  فـــي عــــام 2016 حــجــم املــ
األميركية 3.6 في املائة من الدخل القومي، 
بــيــنــمــا خــصــصــت بــريــطــانــيــا نــحــو 2.2 في 
خصص 

ُ
املائة من ميزانيتها للعسكر. كما ت

ميزانيتها  مــن  املــائــة  فــي   1.8 نحو  فرنسا 
للساح، والدنمارك والنرويج 1.7 في املائة، 
أسوة بعشر دول أخرى في الحلف، أما أملانيا 
ــخــصــص 1.2 فـــي املـــائـــة مـــن مــيــزانــيــتــهــا 

ُ
فــت

للساح. ويتطلع الحلف لزيادة اإلنفاق مع 
العام املقبل. وفي شأن التعاون بني االتحاد 
األوروبــي واألطلسي، فإن الطرفني يعمان 
فـــي ســيــاق مـــا ُيــطــلــق عــلــيــه »اســتــراتــيــجــيــة 
عاملية تــعــاونــيــة«، تــطــرح تــعــاونــا بــني دول 
الدفاعية  الصعد  على  واألطلسي  االتــحــاد 
ــيــــاســــات الـــهـــجـــرة،  ــات تـــشـــمـــل ســ ــمـــوحـ بـــطـ
ترغب  حيث  الترانزيت،  دول  على  املرتكزة 
ــادة الـــدعـــم اإلنــســانــي  ــاد فـــي زيـــ دول االتـــحـ
واألطفال.  والنساء  الدراسة  على  والتركيز 
كما يشمل التعاون سياسة الجيرة، والتي 
يركز االتحاد فيها على تقارب مع جيرانه 
بــهــدف نــشــر الــســلــم واالســـتـــقـــرار. وفـــي هــذا 
منح تونس وجورجيا أولوية في 

ُ
الصدد، ت

االستراتيجية املذكورة، مع إيجاد اتفاقات 
تجارية تفضيلية مع الجيران الذين يتوقع 
مــنــهــم املــســاهــمــة فـــي الــســيــاســة الــدفــاعــيــة 
املشتركة. كما يشمل التعاون سياسة رفع 
املستوى الحياتي، ويقوم االتحاد بمحاربة 
والعدالة  الفرص  في  التكافؤ  الفقر وغياب 
ــنـــســـاء  ــئـــة الـ ــفـ ــة، خــــصــــوصــــا لـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ

والشباب.

قمة األطلسي 
في وارسو

سنة خامسة الستقالل جنوب الـسودان

أنجيال  األلمانية  المستشارة  أعلنت 
»ناقشت  أنها  السبت،  أمــس  ميركل، 
ــروح  الــخــالفــات األلــمــانــيــة الــتــركــيــة ب
طيب  رجب  التركي  الرئيس  مع  بنّاءة، 
تنته«.  لم  الخالفات  لكن  ــان،  أردوغـ
وكان ذلك هو اللقاء األول بين الثنائي 
الشهر  األلماني  البرلمان  موافقة  منذ 
الماضي، على قرار يعتبر أحداث القتل 
األرمــن  مناطق  فــي  حصلت  الــتــي 
العثمانية  القوات  يد  على   1915 عام 
في  تسبب  مما  جماعية«،  ــادة  »إبـ
تنفي  التي  تركيا  فــي  ــارم  ع غضب 
إن  مسؤولون  ــال  وق االتــهــام.  هــذا 

االجتماع دام 45 دقيقة.

خالفات 
ميركل ـ أردوغان

القضية

تحقيق

ناصر السهلي

حني قرر قادة دول حلف األطلسي 
العاصمة  فــي  قمتهم  تــســبــق  أن 
الــبــولــنــديــة وارســــو، يــومــي 8 و9 
يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــيــني، أضــخــم مــنــاورات 
الباردة )1947  عسكرية منذ انتهاء الحرب 
1991(، فذلك برأي مراقبني للشأن العسكري 
والــســيــاســات الــدفــاعــيــة »لــم يكن صــدفــة بل 

درج في سياق توجيه الرسائل لروسيا«.
ُ
ت

وفــــي ســـيـــاق الــتــصــعــيــد، أعــلــنــت مــوســكــو، 
أمـــس الــســبــت، أنــهــا »طــــردت دبــلــومــاســيــني 
أميركيني ردًا على طرد واشنطن اثنني من 
دبــلــومــاســيــيــهــا، بــعــد تـــعـــّرض دبــلــومــاســي 
أميركي »العــتــداء« على يــد شرطي روســي 
الشهر املاضي. وقال نائب وزير الخارجية 

العالم أصبح أكثر 
خطورة مما كان عليه 

قبل سنوات قليلة

تبادلت واشنطن 
وموسكو طرد 

دبلوماسيين

سباق تسلّح في أوروبا ومواجهة روسيا بالبلطيق

دولة فاشلة بطعم الحروب 
والفقر واإلفالس

الــــــــروســــــــي، ســــيــــرغــــي ريــــــابــــــكــــــوف، »بـــعـــد 
ــتـــحـــدة( غــيــر الـــوديـــة  ــات املـ ــ ــواليـ ــ خـــطـــوة )الـ
كـــان عــلــى اثــنــني مــن دبــلــومــاســيــي الــســفــارة 
ــــادرا مــــوســــكــــو«. واتـــهـــم  ــغـ ــ ــيـــة أن يـ ــيـــركـ األمـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــني بــأنــهــمــا عـــمـــيـــان لــوكــالــة 
االستخبارات األميركية )سي آي ايه( وقال 
ــا فــــي مـــشـــاجـــرة مــع  ــــان طـــرفـ إن أحـــدهـــمـــا كـ
طرد  بعملية  تسببت  موسكو  فــي  شــرطــي 
بــأن تقر  الدبلوماسيني هـــذه. وقـــال »نــأمــل 
واشطن بسياستها الظاملة إزاء روسيا. اذا 
قرروا ان يمضوا قدما على طريق التصعيد 
بـــدون رد«. وكــانــت وزارة  األمـــر  فــلــن يبقى 
الجمعة،  يــوم  أعلنت،  األميركية  الخارجية 
يونيو/حزيران  منتصف  في  »طــردت  أنها 
املاضي دبلوماسيني روس ردًا على تعّرض 
دبــلــومــاســي أمــيــركــي العـــتـــداء فــي موسكو 

أعرب الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند )الصورة(، أمس السبت، عن »قلقه« 
إزاء احتمال أن تؤدي االنتخابات األميركية في الخريف المقبل، إلى إعادة 
بين  تربط  التي  العالقة  في  النظر 
وقال  وأوروبا«.  المتحدة  الواليات 
صحافي  مــؤتــمــر  ــي  ف ــد  ــوالن ه
عقده على هامش قمة األطلسي 
»نعتبر أن هذا الرابط مهم جدًا، إن 
االنتخابات التي ستُجرى في الواليات 
المتحدة، يجب أال تعيد النظر في 
من  وأوروبــا  فرنسا  بين  الرابط  هذا 
من  المتحدة  ــات  ــوالي وال جهة، 

جهة أخرى«.

إن  السبت،  السودان كوال جوك، أمس  بدولة جنوب  الدفاع  قال وزير 
»الهدوء عاد إلى العاصمة جوبا«، بعد مواجهات يوم الجمعة بين 
َميارديت  كير  سالفا  الرئيس  حرس 
في  )الــصــورة(،  مشار  ريــك  ونائبه 
وطالب  الرئاسي.  القصر  محيط 
بها  أدلــى  تصريحات  في  جــوك، 
الرئاسي،  القصر  من  للصحافيين 
الطرفين بـ »التزام الهدوء وضبط 
النفس«، من دون اإلشارة إلى حجم 
المواجهات.  عن  الناجمة  الخسائر 
لت  »شكَّ الحكومة  أن  إلى  ولفت 

لجنة تحقيق بأسباب الحادثة«.

هوالند قلق من انتخابات أميركا

هدوء ولجنة تحقيق

دورة لتدريب التايكواندو في جوبا )ألبرت غونزاليز فاران/فرانس برس(

)Getty/قوات األطلسي في مناورات يونيو ببولندا )ماتيي ديفيزنا

األحداث ضّيعت فرحة الجنوبيني باالنفصال 
وبددت أحامهم فيه«. ويرى زين العابدين أن 
بالحرب،  زال مهددًا  ما  الجنوب  في  »الوضع 
التي  بــالــدرجــة  ليست  السياسية  فالخطوات 
تمنع وقوعها«. أما بالنسبة للسودان فيعتبر 
إذ  الجنوب،  عن  كثيرًا  ال يختلف  أن »وضعه 
عــانــى بــعــد االنــفــصــال سياسيا واقــتــصــاديــا، 
وال ســيــمــا بــفــعــل تـــحـــّول إيــــــرادات الــنــفــط إلــى 
ــل فــيــهــا.  الـــجـــنـــوب، بــجــانــب الــعــزلــة الـــتـــي دخــ
وذلك على الرغم من أن توقعات الشمال كانت 
تــتــمــحــور حــــول حــصــولــه عــلــى دعــــم خــارجــي 
بعد تحقق السام«. ويضيف بأن »الشمال لم 
القبيل، بل حصد  يحصل على شــيء من ذاك 
وضـــع مــتــدهــور عــلــى كـــل األصـــعـــدة. وهـــو ما 
قاد النظام للدعوة للحوار الوطني إلنقاذ ما 
الجنوبي دينق  السياسي  أما  إنقاذه«.  يمكن 
الــجــديــد«، أن »خيار  »الــعــربــي  لـــ قـــوج، فيؤكد 
ــآمـــال عــريــضــة  ــّم بـ الــجــنــوبــيــني بــاالنــفــصــال تــ
وتوقعات ضخمة، لتغيير مسار حياتهم من 
الرفاهية  إلى  االستقرار  والفقر وعــدم  الحرب 
والنعمة واالستقرار، وذلك بالنظر إلى وعود 
الــقــيــادة الــجــنــوبــيــة فــي هـــذا الـــشـــأن«. ويـــردف 
ــذا لــــم يـــحـــدث لـــعـــوامـــل كـــثـــيـــرة أهــمــهــا  ــ أن »هــ

الخرطوم ـ العربي الجديد

الخامسة النفصال جنوب  الذكرى  مع حلول 
السودان وتكوين دولته املستقلة عن السودان، 
الحرب من جديد  أجــواء  الجنوبيون  استعاد 
داخــــل الــعــاصــمــة جــوبــا، وفـــي مــحــيــط القصر 
إلى  اشتباكات  أدت  بعدما  الجمهوري حتى، 
مــقــتــل خــمــســة جـــنـــود، لــتــتــحــول احــتــفــاالتــهــم 
خصوصا  كــابــوس،  إلــى  باملناسبة  الصامتة 
أن كثيرين منهم فقدوا طعم االستقال، الذي 
ــوا يــنــشــدونــه لــربــع قــــرن، وبـــــدأوا يــــرددون 

ّ
ظــل

أسئلة حول مدى خطأ خيارهم االنفصال في 
استفتاء 2011.

في التاسع من يوليو/تموز من كل عام يحتفل 
الجنوبيون باالنفصال عن السودان، إال أنهم 
لم يهنأوا باالحتفال بتلك الذكرى سوى لعام 
واحـــــد، بــعــد انـــــدالع الـــحـــرب األهــلــيــة فـــي عــام 
2012، عقب اتهام الرئيس الجنوبي سلفاكير 
ميارديت نائبه املقال رياك مشار، وقيادات من 
انقابية  الشعبية«، بتدبير محاولة  »الحركة 
ضده. وهي خطوة جاءت بعد توتر العاقات 
بني الطرفني وإقالة سلفاكير لنائبه وقيادات 
ــزب، وتــشــكــيــل  ــ ــحـ ــ الـــحـــركـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة والـ

حكومة وقيادة حزبية جديدة.
وقــــد أعــلــنــت حــكــومــة جــوبــا مــنــذ وقــــت مبكر 
تعليق االحتفاالت بعيد االستقال هذا العام 
فت 

ّ
كل أن  إذ سبق  االقتصادية،  األزمــة  بسبب 

االحــتــفــاالت فــي أعــــوام ســابــقــة نــحــو مليوني 
تكون  أن  يرّجحون  مراقبون  كــان  وإن  دوالر، 
التوترات األمنية وحدها ما أعاق االحتفاالت.

يقف الجنوب حاليا على شفير حرب جديدة، 
بعد تــزايــد االحــتــكــاكــات بــني قـــوات املعارضة 
املــســلــحــة بــقــيــادة مــشــار والــجــيــش الحكومي 
في جوبا وعدد من الواليات الجنوبية. وكان 
آخــرهــا، االشــتــبــاك الــذي وقــع بمحيط القصر 
الرئاسي في جوبا، يوم الجمعة، وتزامن مع 
مع  الرئاسة جمع سلفاكير  اجتماع ملؤسسة 
مشار، ملناقشة التوترات األمنية بني القوتني 
الــتــي تــمــت خـــال فــتــرات مــاضــيــة. وقـــد وقعت 

 عــن مصير بــلــدهــا«. 
ً
تــعــرف مــصــيــرهــا، فــضــا

ـــأن »ذكـــــــرى االنـــفـــصـــال مــطــحــونــة  وتــعــتــبــر بــ
بالحنظل )املــّر(«. أما مايكل فيرى بأن »خيار 
االنــفــصــال كـــان األفــضــل، خــصــوصــا أنـــه وّحــد 
الجنوبيني للمرة األولى في تاريخهم«، لكنه 
يعتبر بــأن »املــســؤولــيــة تقع على عــاتــق قــادة 
باعتبار  استثناء،  دون  من  الشعبية  الحركة 
اإلجــــمــــاع ملصلحة  ذاك  يــســتــثــمــروا  لـــم  أنـــهـــم 
ــنــــاء دولـــــــة قــــويــــة، والـــتـــفـــتـــوا لـــصـــراعـــاتـــهـــم  بــ
وأطماعهم في السلطة والثروة وبددوا أحام 
الجنوبيني«. ويؤكد أن »جوبا بحاجة لقيادة 
جديدة«. وكان الجنوب قد انفصل عن شمال 
التي  الشامل  الــســام  وفقا التفاقية  الــســودان 
الــخــرطــوم مــع الحركة  الــحــكــومــة فــي  وقعتها 
الشعبية بقيادة جون قرنق في عام 2005، بعد 
سبعة  مــن  أكثر  استمرت  مضنية  مفاوضات 
أعوام. وفشل الطرفان خال الفترة االنتقالية 
الـــتـــي تـــشـــاركـــا فــيــهــا الــحــكــم فـــي جــعــل خــيــار 
الوحدة جاذبا للجنوبيني الذين صّوتوا بما 
يزيد على نسبة 98 في املائة لخيار االنفصال 
التي حاولت بعض قيادات الحركة الترويج له 

باعتباره الخيار األفضل.
بـــعـــد خـــمـــس ســــنــــوات مــــن اســـتـــقـــال جــنــوب 
الــــســــودان، تــعــانــي الـــدولـــة الـــولـــيـــدة مـــن أزمـــة 
ــة اقــتــصــاديــة مـــع انــهــيــار  ــ ــن أزمـ إنــســانــيــة ومــ
ــتــــضــــخــــم فــــــي حــني  ــال الــ ــ ــــحـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــلــــة واسـ ــمــ الــــعــ
الــدمــار بمراكز  النفط ولحق  انــهــارت صناعة 
الــواليــات لتجد هــذه الدولة نفسها اليوم في 
تصنيفات  لناحية  العاملية  املعايير  صـــدارة 
أسعار  بــأن  التذكير  يكفي  الفاشلة«.  »الـــدول 
البضائع والخدمات ارتفعت بشكل كبير منذ 
االســتــقــال مــع بــلــوغ الــتــضــخــم حــالــيــا نسبة 
بنسبة  العملة  قيمة  وتــراجــع  املــائــة  فــي   300
90 فــي املــائــة. ويختصر املــســؤول عــن جنوب 
البريطانية  »أوكــســفــام«  الــســودان في منظمة 
زالتكو جيجيتش املشهد بالقول: »في غياب 
إصـــــاحـــــات اقـــتـــصـــاديـــة ســتــســتــمــر مـــعـــانـــاة 
الــســكــان وســتــكــون عــمــلــيــة الـــســـام الضعيفة 

 في خطر«.
ً
أصا

غــيــاب بــرنــامــج واضـــح إلدارة مرحلة مــا بعد 
االستقال، وغياب اإلرادة السياسية ملواجهة 
الداخلي  الصراع  الطارئة، ال سيما  املشكات 

داخل السلطة والحزب الحاكم«.
ويرى قوج بأن »الذكرى الخامسة لانفصال 
الــحــرب مــا زال يخّيم  الــبــاد وشبح  تمّر على 
ــــاب قـــوســـني مــن  عــلــيــهــا، واتـــفـــاقـــيـــة الــــســــام قـ
الجنوبي سأم  »الشعب  أن  االنهيار«، معتبرًا 
مــن الــحــرب والــعــنــف، مــا يجعل الــتــحــّدي أمــام 
 الطمأنينة 

ّ
ي بالحكمة وبث

ّ
القيادة في التحل

ووقف أي إرهاصات تقود إلى الحرب«.
شــــعــــور غــــريــــب يـــنـــتـــاب بـــعـــض الـــجـــنـــوبـــيـــني 
الذين لجأوا إلــى الخرطوم أيــام الــحــرب، بعد 
ــّددت أحــامــهــم فـــي االنـــفـــصـــال وعــــادوا  ــبـ أن تـ
ــفــــر، ولـــكـــنـــهـــم هــــــذه املـــــــرة عــــــادوا  ــع الــــصــ ــربــ ملــ
الشماليني  بعض  نظرات  تاحقهم  كأجانب، 
العالية التي صوتت  وسخريتهم من النسبة 

ملصلحة االنفصال.
وأبدت ميرا ردة فعل ال مبالية، عندما علمت 
»خليهم  رّدهــا  فكان  في جوبا،  باالشتباكات 
يحرقوا كلمهم« )فليحرقوا بعضهم البعض(، 
مؤكدة أنها »ال تعلم إن كانت أخطأت عندما 
صـــّوتـــت لــانــفــصــال، خــصــوصــا أنـــهـــا اآلن ال 

االشــتــبــاكــات بــني الــحــرس الــرئــاســي لــكــل من 
سلفاكير ومشار، بشكل مشابه ألحداث وقعت 
ــدالع الـــحـــرب األهــلــيــة فـــي ديــســمــبــر/ ــ قــبــيــل انـ

باشتباكات  بـــدأت  الــتــي   ،2013 األول  كــانــون 
ــّوجــت في 

ُ
داخـــل صــفــوف الــحــرس الــرئــاســي، ت

عه الطرفان في 
ّ
 وق

ّ
النهاية باتفاق سام هش

فإن  للمعلومات  املاضي. ووفقا  أغسطس/آب 
»مــجــمــوعــة نــافــذة داخــــل الــجــيــش والــحــكــومــة 
كــانــت تــخــطــط لــنــســف عملية الــســام بــإعــادة 
الــدولــة للحرب واعــتــقــال مــشــار، وال سيما أن 
قيادات في الجيش أكدت أكثر من مرة رفضها 
التفاقية السام، مبدية مقاومة لها. كما يوجد 
مجموعات داخل حركة مشار ترفض السام. 
ووسط كل هذا، فشل كل من سلفاكير ومشار 
في السيطرة على قواتهما«. وفي تصريحات 
سابقة، اعترف السكرتير الصحافي للرئيس 
الــجــنــوبــي ويــــك اتــيــنــج، بـــوجـــود مــجــمــوعــات 
وعصابات خارج سيطرة الحكومة في جوبا، 
وهي من تقوم باغتياالت واستفزازات للقوات 

 عن املواطنني.
ً
املعارضة في املدينة، فضا

ووفقا ملعلومات من داخل مجموعة املعارضة، 
فإن »األخيرة تتعامل مع الوضع في الجنوب 
»الــعــربــي  كــحــالــة حــــــرب«. وتــشــيــر مـــصـــادر لـــ
ــقـــوة املــعــارضــة تتأهب  الـــجـــديـــد«، إلـــى أن »الـ
لــلــخــروج مـــن جــوبــا فـــي أيـــة لــحــظــة، ال سيما 
أنها حّصنت نفسها بالوجود خارج املدينة، 
ووضع زعيمها مشار خارج العاصمة، كنوع 

من التأمني والحماية وملواجهة أي طارئ«.
ــّوه وزيــــــر االعـــــــام الــجــنــوبــي  ــنــ ــن جـــهـــتـــه، يــ مــ
مايكل مكواي، إلى أن »أحداث الجمعة وقعت 
بـــني الـــحـــرس الــرئــاســي خــــارج مــبــنــى القصر 
»الــعــربــي  الــــرئــــاســــي«، مــضــيــفــا فـــي حـــديـــٍث لـــ
السيطرة  في  »الحكومة نجحت  أن  الجديد«، 
ــاكـــات وتــهــدئــتــه،  ــبـ ــتـ عـــلـــى الــــوضــــع بـــعـــد االشـ
وُيشّدد  الحادثة«.  في  تحقيق  لجنة  وشّكلت 
مــكــواي عــلــى »حـــرص الــحــكــومــة عــلــى الــســام 

وعدم نيتها في العودة ملربع الحرب«.
الجمعة متزامنة مع سلسلة  وجــاءت أحــداث 
مع  املعارضة  الــقــوة  اشتبكت خالها  أحـــداث 

الــجــيــش الــحــكــومــي فـــي مـــواقـــع مــخــتــلــفــة في 
الــعــاصــمــة، وأدت ملــقــتــل جــنــود مـــن الــطــرفــني. 
 

ّ
كما زادت من حدة التوتر واالحتقان في ظل

االشــتــبــاكــات املــتــفــرقــة بــني الــطــرفــني فــي عــدد 
ــدن، مــن بينها واو ومــلــكــال والـــوحـــدة،  مــن املــ
وســـط تــبــادل الــطــرفــان االتــهــامــات باستفزاز 
ــــوات اآلخـــــــــر. وُيــــشــــّكــــل حـــصـــاد  ــقـ ــ ــــل طــــــرف لـ كـ
خمسة أعــوام من االنفصال حسابات خسارة 
السودان،  السودان وجنوب  بالنسبة لدولتي 
البلدين، وفــاقــم من  ــر سلبا فــي استقرار 

ّ
أث إذ 

أزمــاتــهــمــا االقــتــصــاديــة، بــعــد وصــــول أســعــار 
املحلية.  العملة  أمـــام  قياسية  ألرقـــام  الـــدوالر 
كما انتشرت الحروب ولو بنسب متفاوتة بني 
السودان وجنوب السودان، وشــّردت ما يزيد 
على مليوني شخص ومقتل نحو عشرة آالف 
ــة إنــســانــيــة  شــخــص، وإدخـــــال الـــدولـــة فـــي أزمــ
ــــرى مـــراقـــبـــون أن األوضــــــاع في  ومـــجـــاعـــة. ويـ
الوصاية  بــه نحو  الــســودان ستنتهي  جنوب 
الدولية أو اإلقليمية، وال سيما أن إرهاصات 

العودة إلى مربع الحرب باتت األقرب.
ــيــــب زيــــن  ــيــــاســــي الــــطــ ــلــــل الــــســ ويـــعـــتـــقـــد املــــحــ
التي طاولت دولتي  أن »التطورات  العابدين، 
الـــســـودان وجـــنـــوب الـــســـودان بــعــد االنــفــصــال 
»العربي  لـ أغلبها سلبية«. ويؤكد في حديٍث 
شديدة  بسرعة  انتقل  »الجنوب  أن  الجديد«، 
ــنـــويـــر  ــكـــا والـ ــنـ ــيـــة بــــني الـــديـ ــــرب عـــرقـ نـــحـــو حــ
في حرب  األخـــرى،  الصغيرة  القبائل  وبعض 
ويوضح  الهوية«.  على  قائمة  شرسة  دموية 
ــر املــــؤيــــديــــن  ــ ــثـ ــ ــــك الـــــحـــــرب جـــعـــلـــت أكـ ــلـ ــ أن »تـ
لانفصال يندمون عليه، خصوصا جماعات 
ــطــــورات  ــدًا أن »تــ ــؤكــ الـــضـــغـــط األمــــيــــركــــي«، مــ

ألغيت احتفاالت االستقالل 
لهذا العام نتيجة األزمة 

االقتصادية
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مخاطر مائية جديدة على مصر
القاهرة ـ العربي الجديد

خطــورة  مــن  حديــث  تقريــر  حــذر 
ســواء  مصــر  فــي  املائــي  الوضــع 
بالنســبة للشــرب أو الــري، فــي ظل 
فــي  النهضــة  بنــاء ســد  مــن  اقتــراب االنتهــاء 

إثيوبيا ومحاوالت إسرائيلية لسرقة املياه.
األرض  مركــز  عــن  الصــادر  التقريــر  وأكــد 
لحقــوق اإلنســان )خــاص(، »أن أزمــة املياه في 
مصر تتفاقم بســبب تراجع املوارد الرئيســية 
االقتــراب  ضــوء  فــي  النيــل  نهــر  مــن  للميــاه 
النهضــة  ســد  إلكمــال  النهائيــة  املراحــل  مــن 
اإلثيوبــي، باإلضافــة إلــى اســتعراض التقرير 
والتــي  اإلســرائيلية  امليــاه  مشــاريع  ملخاطــر 
وأبرزهــا  النيــل،  ميــاه  علــى  التأثيــر  يمكنهــا 
حيــث  الجوفيــة،  اآلبــار  اســتغالل  مشــروع 
بالقــرب  آبــار جوفيــة  بحفــر  إســرائيل  قامــت 
مــن الحــدود املصريــة، ومشــروع اليشــع كالــي 

إســرائيل،  إلــى  النيــل  ميــاه  بنقــل  ويقضــي 
وتنقــل هــذه امليــاه عــن طريــق ســحارة أســفل 
قناة السويس، ومشروع )بؤر نقل مياه النيل 
إلى االحتالل عبر شق ست قنوات تحت مياه 
نقــل  املشــروع  هــذا  وبإمــكان  الســويس  قنــاة 
مليــار متــر مكعــب ســنيًا، لــري صحــراء النقب 

ما سيؤثر على مواردنا املائية املستقبلية.
مليــون   30 نحــو  يوجــد  أنــه  التقريــر  وذكــر 
ويشــربون  النقيــة  امليــاه  يجــدون  ال  مصــري 
لالســتهالك  صالحــة  غيــر  ملوثــة  مياهــا 
اآلدمي، ما تســبب في زيادة األمراض بنســبة 
ال تقل عن 20%، مثل التيفود والفشل الكلوي 
والكبــد. وفــي هذا الســياق، قــال الخبير املائي 
»العربــي الجديــد«، إن هنــاك  بهجــت فكــري، لـ
بســبب  بالبــوار  مهــددة  األفدنــة  مــن  ماليــن 
شــح امليــاه، حيــث يعاني الفالحــون من نقص 
ميــاه الــري، التــي ال تصــل مطلقــا إلــى التــرع 
مثــل الســنوات املاضيــة فأصبحــت مناوبــات 

الري ليس لها مواعيد محّددة. وأشار إلى أن 
ذلك دفع الفالحن إلى االستعانة بالطلمبات 
الجوفيــة  امليــاه  لســحب  امليــاه(  )مضخــات 
التــي تعــد املخــزون االســتراتيجي للميــاه فــي 
البالد، وذكر أن ذلك يضر باألرض لو استمر 
لفتــرة طويلــة ألنه يتســبب في ملوحة التربة، 
وحســب فكــري، تكمــن الخطــورة الكبــرى فــي 
لجــوء بعــض الفالحــن إلــى ري أراضيهــم مــن 
الزراعيــة  األرض  تدمــر  التــي  الصــرف  ميــاه 
وتقضــي عليهــا. وتزايــدت فــي اآلونة األخيرة 
أزمــة نقــص مياه الشــرب في عــدد من املناطق 
وأبــرز  والجنوبــي،  البحــرى  الوجهــن  فــي 
الدقهليــة  شــهدتها محافظــات  األزمــات  تلــك 
فشــهدت  واملنصــورة،  والجيــزة  والشــرقية 
 12 الشــرب  ميــاه  انقطــاع  الشــرقية  محافظــة 

ساعة يوميًا.
ويشــتكي املــزارع فــي محافظــة الجيــزة )غــرب 
»العربي  القاهرة( سمير محفوظ، في حديثه لـ

الجديــد«، مــن عــدم توافــر ميــاه للزراعــة منــذ 
أكثــر مــن خمــس ســنوات، مشــّددا علــى تفاقــم 
األزمة في اآلونة األخيرة حتى فسد محصول 
أن  إلــى  وأشــار  امليــاه.  نــدرة  بســبب  الصيــف 
أغلــب الفالحــن لجــؤوا إلــى زراعــة أراضيهــم 
ال  جافــة  بمحاصيــل  الصيــف  موســم  فــي 
زراعــة  تكــرار  أن  إال  كثيــرة،  مليــاه  تحتــاج 
املحاصيــل الجافــة يــؤدي إلى ضعــف األرض، 
حســب محفــوظ. وأشــار املــزارع بإحــدى قــرى 
أن  إلــى  ســليمان،  رجــب  الشــرقية،  محافظــة 
امليــاه تنقطــع عــن القريــة بشــكل دائــم تقريبــًا، 
مــا يضطرهــم إلــى جلــب امليــاه مــن ماكينــات 
وقــال  املجــاورة.  القــرى  أو  االرتوازيــة،  الــري 
أحد ســكان منطقة الطالبية التابعة ملحافظة 
»العربــي الجديــد«،  الجيــزة، محمــد حنفــي، لـ
إن امليــاه ال تأتــي فــي أغلــب الشــوارع ســوى 4 
ســاعات يوميا، فاضطررنا إلى دق مضخات 

من أجل الحصول على مياه.

طهران ـ العربي الجديد

أعلــن رئيــس لجنة الطاقة بالبرملان اإليراني، فريدون 
حســنوند، أن اللجنة ســتعقد اجتماعا طارئا لدراسة 
حادث حريق مصنع بتروكيمياويات »بوعلي سينا« 
فريــق  غــرب( وإرســال  فــي مدينــة ماهشــهر )جنــوب 

خبراء إلى املنطقة لدراسة جوانب هذا املوضوع.
وقــال حســنوند، فــي تصريــح أدلــى بــه ملراســل وكالــة 
أنبــاء »فــارس«، إن لجنــة الطاقــة في مجلس الشــورى 
اإلســالمي ســتعقد اجتماعــا طارئــا بعــد غــد الثالثاء 
لدراسة حادث الحريق. وأضاف أنه من املقرر إرسال 

وخبــراء  اللجنــة  أعضــاء  مــن  مؤلــف  خبــراء  فريــق 
مــن خــارج اللجنــة ومركــز أبحــاث البرملــان وبعــض 
إلــى  النفــط،  ووزارة  بالبتروكيمياويــات  املعنيــن 
املنطقــة، لدراســة أســباب وعوامل حــادث الحريق في 

املصنع.
وتابع حسنوند: »أنه وبعد الدراسة امليدانية للحادث، 
فــي لجنــة الطاقــة، وســتوجه  ســيتم بحــث املوضــوع 
ومســؤولي  النفــط  وزارة  مســؤولي  إلــى  الدعــوة 
بإيضاحــات  لــإدالء  ســينا  بوعلــي  بتروكيمياويــات 
الداخلــي  النظــام  علــى  وبنــاء  الحــادث،  هــذا  بشــأن 
تقريرهــا  بإعــداد  الطاقــة  لجنــة  ســتقوم  للبرملــان، 

تــه فــي الجلســة املفتوحــة وسترســله أيضــًا إلــى  لقراء
األجهــزة املعنيــة. واختتــم النائب حســنوند قوله بأنه 
واملقترحــات  باآلليــات  التقريــر  فــي  االهتمــام  ســيتم 
يتعلــق  مــا  فــي  الخبــراء  يقدمهــا  التــي  التخصصيــة 
بالوقايــة مــن الحــوادث املماثلــة، إضافــة إلــى عمليــات 
الســيطرة في املواقع األخرى، وبعد ذلك ســتقوم لجنة 
الطاقة بدراســة موضوع تقييم الخســائر الناجمة عن 

الحريق في إطار فريق آخر من الخبراء.
ومن جانبه، قال وزير النفط اإليراني بيجن زنغنه، إن 
مصنع بوعلي سينا سيعود إلى نشاطه اإلنتاجي في 
غضون األســبوعن أو الثالثة أســابيع املقبلة. وأشــار 

زنغنه، أمس، إلى اشتعال النيران في املصنع وعملية 
اإلطفاء وإخماد النيران والســيطرة عليها، معربا عن 
تصوره أن دائرة شؤون األزمات وعمليات اإلطفاء في 

املصنع قد عملت بصورة صحيحة ومهنية.
البارازيلــن  بــرج  نيــران  إخمــاد  عقــب  أنــه  وأوضــح 
بــدأت عمليــات اإلطفــاء فــي مســتودعن يضمــان مواد 
حريــق  علــى  الســيطرة  تــم  حيــث  هيدروكاربونيــة 
أحدهمــا يــوم الخميــس املاضي. وأشــار إلــى أن عملية 
إعــادة تأهيــل املصنــع ووضــع حلــول للمشــاكل بــدأت 
إلــى نشــاطها  الشــركة  تعــود  أن  املتوقــع  أمــس، ومــن 

اإلنتاجي الكامل في غضون الفترة املقبلة.

اجتماع طارئ في إيران لبحث حريق مصنع للبتروكيماويات

ارتفاع الودائع الخاصة 
بالمصارف الُعمانية

ارتفعت القيمة اإلجمالية للودائع 
الخاصة لدى املصارف التجارية 
في سلطنة ُعمان بنهاية أبريل/ 
نيسان من العام الحالي بنسبة 

4.7%، لتصل إلى نحو 12 مليار 
ريال ُعماني )31.2 مليار دوالر(، 

مقارنة بنحو 11.5 مليار ريال 
)29.9 مليار دوالر( خالل الفترة 

نفسها من 2015. وذكرت النشرة 
اإلحصائية الشهرية الصادرة عن 

البنك املركزي الُعماني، أن القيمة 
اإلجمالية للودائع تمثلت في 11.1 
مليارًا بالريال الُعماني وما يعادل 

934.3 مليون ريال بالعمالت 
األجنبية.

73.4 مليار دوالر تجارة غير 
نفطية لإلمارات

أظهرت بيانات رسمية أن قيمة 
التجارة الخارجية غير النفطية 
املباشرة لدولة اإلمارات، بلغت 

269.5 مليار درهم )73.4 مليار 
دوالر( خالل الربع األول من العام 

الجاري، لتستقر تقريبًا عند نفس 
القيمة املحققة خالل نفس الفترة 

من العام املاضي. وأشارت البيانات 
اإلحصائية األولية للهيئة االتحادية 

للجمارك )حكومية(، أن الواردات 
استحوذت على أكثر من نصف 
التجارة الخارجية غير النفطية 

لإلمارات خالل الربع األول من العام 
الجاري بقيمة 166.1 مليار درهم 
)45.2 مليار دوالر(، بينما بلغت 

قيمة الصادرات 46.8 مليار درهم 
)12.7 مليار دوالر(، وقيمة إعادة 
التصدير 56.6 مليار درهم )15.4 
مليار دوالر( خالل الفترة املذكورة.

إيران تسعى لربط بورصة 
السلع بدول الجوار

قال حامد سلطاني نجاد، املدير 
التنفيذي لبورصة السلع اإليرانية، 
إن البورصة تعتزم تركيب لوحات 

مشتركة لبيع البضائع بالتعاون مع 
بورصات دول الجوار.

وأضاف نجاد في تصريحات 
لوكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية »ارنا« أمس، أن بورصة 

البضائع اإليرانية يمكن أن 
تنشط في سائر دول الجوار، وأن 

العراق سوق مناسب للبضائع 
اإليرانية كاإلسمنت والدجاج 

املجمد واملنتجات البتروكيماوية. 
وكانت بورصتا البضائع اإليرانية 

والباكستانية قد وقعتا مؤخرًا 
مذكرة تعاون من أجل توسيع 

الصفقات في مجال تسويق 
البضائع.

منحة لألردن بقيمة 39.4 
مليون دوالر

أعلنت الحكومة األردنية، أمس، 
توقيع اتفاقية منحة بقيمة 39.4 
مليون دوالر، مقدمة من منظمة 

األمم املتحدة للطفولة  )يونيسف( 
لدعم قطاع التعليم. وقال وزير 

التخطيط األردني، عماد فاخوري، 
إن املنحة مخصصة لدعم جهود 
وزارة التربية في تقديم خدمات 

تعليمية نوعية لألطفال املتأثرين 
باألزمة السورية.

أخبار

الخليج األكثر 
استفادة من 

الموارد البشرية

أفاد تقرير »رأس املال البشري« الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي لعام 2016، أن البحرين حلت في املركز األول خليجيًا وقطر في الثاني باستفادتهما 
القصوى من اإلمكانات االقتصادية ملواطنيها، وتتصّدر بذلك الدول الخليجية عربيًا قائمة الدول املستفيدة من املوارد البشرية.

وكانــت البحريــن أفضــل دول الخليــج أداء، بعــد نجاحهــا فــي اســتخدام 85% من إجمالي مواهب املصادر البشــرية العاملــة لديها، بينما حلت في املركز 46 
عامليًا، بعد فنلندا، والنرويج، وسويسرا. وجاءت قطر في املركز الثاني خليجيًا، و66 عامليًا، تلتها اإلمارات في املركز الثالث خليجيًا و69 عامليًا.

وفــي شــمال أفريقيــا حلــت املغــرب وتونــس والجزائــر فــي املراكز 98 و101 و117 عامليًا على التوالي، بينمــا جاء اليمن في املركز قبل األخير وموريتانيا في 
املركز األخير 130 في ذيل القائمة. وشمل التقرير 130 دولة حول العالم، بحيث استند في تقديم نتائجه السنوية إلى 46 مؤشرًا في هذا اإلطار. 

اقتصاد
األحد 10  يوليو / تموز 2016 م   5 شوال 1437 هـ  ¶  العدد 678  السنة الثانية
Sunday 10 July 2016

)Getty( متسوقون في أحد المراكز التجارية في الدوحة

هواجس تراجع دور بريطانيا عالميًا

ما بعد »بريكسيت« و»تشيلكوت«
لندن ـ نواف التميمي

يونيــو/   23 اســتفتاء  كان  إذا 
عضويــة  حــول  املاضــي  حزيــران 
بريطانيــا فــي االتحــاد األوروبي، 
لصالــح  تصويــت  مــن  إليــه  أفضــى  ومــا 
الخروج من االتحاد، هو أهم تحد للسياســة 
اململكــة  ومكانــة  البريطانيــة،  الخارجيــة 
املتحــدة ودورهــا علــى الســاحة الدوليــة، كمــا 
فــي  الخارجيــة  الشــؤون  يقــول عضــو لجنــة 
مجلــس النــواب البريطانــي، مايــك جيبــاس، 
فــال شــّك أن تقريــر »تشــيلكوت« بشــأن حــرب 
وفقــًا  التحديــات،  هــذه  ســيضاعف  العــراق، 
ملديــر برنامــج شــؤون الحكــم فــي كليــة لنــدن 
لالقتصاد، مستشــار لجنة شــؤون الحكم في 
مجلــس العمــوم البريطاني، توني ترافيرس. 
الســير  لجنــة  تقريــر   

ّ
أن ترافيــرس  ويعتبــر 

جــون تشــيلكوت لــم يقتصــر علــى التحقيــق 
فــي مالبســات مشــاركة اململكــة املتحــدة فــي 
غــزو العــراق عــام 2003 فحســب، إنمــا هنــاك 
جانــب مهــم تطــرق إلــى الــدروس التــي يجــب 
االســتفادة  البريطانيــة  الحكومــات  علــى 
، ال ســيما عندما يتعلق األمر 

ً
منها مســتقبال

بالتدخل العسكري في الخارج.
وزيــر الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، 
أشــار فــي تعقيبــه علــى تقريــر »تشــيلكوت«، 
الحاليــة  البريطانيــة  الحكومــة  أن  إلــى 
قبــل  حتــى  العــراق،  تجربــة  مــن  اســتفادت 
علــى  واملثــال  التحقيــق.  لجنــة  تقريــر  نشــر 
تأســيس  البريطانــي،  للوزيــر  وفقــًا  ذلــك، 
مجلــس األمــن القومــي، والــذي أنشــأه رئيــس 
فــي  كاميــرون  ديفيــد  البريطانيــة  الحكومــة 
عــام 2010، لضمــان تنســيق اتخــاذ القــرار في 
كافة أجهزة الحكومة ودوائرها، بما في ذلك 
اإلدارات املســؤولة عــن األمــن املحلــي. ويضــم 
املجلــس رئيــس أركان الدفــاع، ورئيــس لجنــة 
أجهــزة  ورؤســاء  املشــتركة،  االســتخبارات 
االستخبارات، وكبار املسؤولن ذوي الصلة، 

واملّدعي العام للدولة.
ويبدو أن تجربة مشــاركة بريطانيا في غزو 
بــكل  املتحــدة،  الواليــات  جانــب  إلــى  العــراق 
ودروس،  ومحاذيــر،  أخطــاء،  مــن  فيهــا  مــا 
فصلها تقرير »تشيلكوت«، لم تخّيم ظاللها 
السياســي  القــرار  ــاع 

ّ
عمــل صن علــى طريقــة 

واألمنــي فــي بريطانيــا فقــط، بــل إنهــا أثــرت 
فــي  األمنيــة  السياســات  علــى  ســنوات  منــذ 
بريطانيــا ككل. ويمكــن مالحظــة ذلــك بشــكل 
مباشر في إحجام الحكومة البريطانية على 
فــي ليبيــا أو ســورية،  التدخــل بقــوات بريــة 
تتجــرأ  لــم  البريطانيــة  الحكومــة  إن  حتــى 
جويــة  ضربــات  توجيــه  فــي  املباشــرة  علــى 
لقواعد وعناصر تنظيم »الدولة اإلســالمية« 
 بعد تفويض 

ّ
)داعش( في العراق وسورية إال

محــدود مــن مجلــس النواب، كمــا يقول نائب 
مدير املعهد امللكي للدراســات االستراتيجية 

)RUSI(، مالكولم تشاملرز.
عــام  مــن  آب  أغســطس/   29 إلــى  وبالعــودة 
رئيــس  طلــب  العمــوم  مجلــس  رفــض   ،2013
الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، مشاركة 
بريطانيــا فــي الضربــات الجويــة ضــد نظــام 
الرئيس السوري بشار األسد ردًا على هجوم 
كيمــاوي علــى املدنين في غوطة دمشــق عام 
ومعارضــة  الشــعبي،  الضغــط  بفعــل   ،2013
الــرأي العــام البريطانــي ألي تورط في صراع 
ك الجمهــور  آخــر فــي الشــرق األوســط، وتشــكُّ
والصحافــة فــي فعالية العمل العســكري بعد 
ســنوات مــن الحــرب في أفغانســتان والعراق، 
وبعــد مشــاهدة انــزالق ليبيــا نحــو الفوضــى 

بعد سقوط العقيد معّمر القذافي.
وتــرى نائبــة رئيــس برنامج الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيا في املعهد امللكي، »تشــاتهام 
هــاوس«، جــن كيننمونــت، أن »النقاش الذي 
جرى في البرملان البريطاني، آنذاك، سيطرت 
عليــه تجربــة غــزو العــراق تمامــًا«. وأكثــر مــن 
ذلك، تؤكد كيننمونت، أن ظالل حرب العراق 
منــذ  بريطانيــا  فــي  النقــاش  علــى  خّيمــت 
عــام 2005، عندمــا عارضــت أصــوات مجــرد 
التدخــل اإلنســاني لوقــف عمليــات التطهيــر 
العرقــي فــي دارفــور. وتعتبــر كيننمونــت أن 
»التخبــط الــذي حــدث عند تبرير غزو العراق 
بداية بامتالك الرئيس العراقي صدام حسن 
أسلحة للدمار الشامل، ثم التحول إلى تبرير 
مــن نظــام صــدام  التخلــص  الحــرب بأهميــة 
حســن لصالح الســلم واالســتقرار في الشرق 
األوسط والعالم، بعد الفشل بالعثور على أي 
أســلحة نووية أو كيماوية، زاد من التشــكيك 
فــي جــدوى التدخــل العســكري، وحتــى تلــك 
التدخالت التي تطلق على أساس إنساني«.

مــن جهتــه، يــرى أســتاذ التاريــخ والسياســة 
الخارجيــة فــي »كينغــز كوليــدج« فــي لنــدن، 
ت 

ّ
شــل العــراق  حــرب  تجربــة  أن  بيــو،  جــون 

إن  بــل  ســورية،  فــي  التدخــل  عــن  بريطانيــا 
التحــرك  علــى  حتــى  القــدرة  فقــدت  اململكــة 
للتقليــل مــن مســتوى العنــف هنــاك، أو حتــى 
فتح ممرات إنسانية آمنة لالجئن، أو فرض 
املزيــد من الضغوط الدبلوماســية على نظام 
فــي  العــام  النقــاش  أن  بيــو  ويؤكــد  األســد. 
بريطانيا بشأن سورية وليبيا غالبًا ما كان 

يعيد إلى األذهان حرب العراق.
وتخشى الدوائر السياسية واألمنية، وحتى 
مراكــز األبحــاث، أن يــزداد رفــض الــرأي العــام 

العســكري  التدخــل  لخيــارات  البريطانــي 
فــي الخــارج، بعــد تقريــر لجنــة »تشــيلكوت«، 
املتحــدة  اململكــة  دور  علــى  ســلبًا  يؤثــر  مــا 
مــن عزلتهــا،  ويزيــد  الدوليــة،  الســاحة  علــى 
ال ســيما أن نشــر تقريــر لجنــة »تشــيلكوت« 
تزامــن مــع اســتفتاء الشــهر املاضــي، والــذي 
االتحــاد  مــن  بريطانيــا  خــروج  إلــى  أفضــى 
األوروبــي. وخاطــب كاميــرون هــذه املخــاوف 
في ثنايا رّده على تقرير لجنة »تشــيلكوت«، 
معتبــرًا أنــه »من الخطأ تمامًا أن نســتنتج أن 
جيشــنا غيــر قــادر علــى التدخــل بنجــاح فــي 
أنحاء العالم. علينا أال نســتنتج بأن التدخل 
 خاطئــًا دائمًا. فهنــاك، من دون 

ً
ســيكون عمــال

أدنى شك، أوقات يكون فيها التدخل مصيبًا، 
فــي كوســوفو  بلدنــا، وبنجــاح،  فعــل  مثلمــا 

وسيراليون«.
ر 

ّ
حــذ كاميــرون،  موقــف  مــع  وبالتوافــق 

مديــر مركــز هنــري جاكســون لألبحــاث، آالن 
مينــدوزا، مــن تراجع دور بريطانيا أكثر بعد 
تقريــر »تشــيلكوت«، وقــال »هنــاك العديد من 
الدروس التي يمكن استخالصها من الحرب 
علــى العــراق، كمــا هــو الحــال فــي أي صــراع، 
لكــن أحــد الــدروس التــي ال يجــب األخــذ بهــا 
خيــار  العســكري  التدخــل  أن  االعتقــاد  هــي 
خاطــئ ال يجــب اتباعــه«. رؤيــة رئيــس املركز، 
املعــروف بميولــه للمحافظــن الجــدد، تتفــق 
الــوزراء  رئيــس  بهــا  أدلــى  تصريحــات  مــع 
العمالــي الســابق، تونــي بليــر، الرجــل الــذي 
قــاد بريطانيــا إلــى الحرب، ودعــا مرارًا الدول 

الغربية إلرسال قوات برية إلى سورية.
أما الكاتب في صحيفة »تايمز« البريطانية، 
جوناثــان بــاول، فقــد كتــب فــي مقــال بعنــوان 
»تقريــر لجنــة تشــيلكوت ال يجــب أن يجعلنا 
نخشى استخدام القوة«، أن »أهم درس يجب 
علــى البريطانيــن تعلمــه هــو أال يجعلهم ما 
ورد فــي التقريــر خائفــن مــن مبــدأ اســتخدام 
القــوة فــي حــّد ذاتــه، ألن أخطــاء الحــرب ومــا 
بريطانيــا،  علــى  وخيمــة  عواقــب  مــن  جّرتــه 
التدخــل«.  عــدم  عواقــب  مــن  أقــل  ســتظل 
بريطانيــا  تدخــل  بعــدم  بــاول  ويستشــهد 
عســكريًا في املجازر التي وقعت نهاية القرن 
املاضــي بــن قبائــل »الهوتــو« و»التوتســي« 
فــي روانــدا، وهو نفس ما حدث في البوســنة 
فــي  إال  بريطانيــا  تتدخــل  لــم  إذ  والهرســك، 
وقــت متأخــر، األمــر الــذي أدى ملقتــل أكثــر مــن 

100 ألف شخص ووقوع مجازر عدة.

العالقة مع الواليات المتحدة
وعلــى الرغــم مــن أن تقريــر »تشــيلكوت« أّكــد 
أن عالقــة بريطانيــا مــع الواليــات املتحــدة لــم 
 بلير 

ّ
تكــن لتتضــرر علــى املــدى الطويل لــو أن

لــم يلتحــق بالحــرب، ذلــك أن »عالقــة البلديــن 

أثبتــت بمــا فيــه الكفاية مع مــرور الوقت أنها 
قويــة وتتحمــل خالفــًا نزيهــًا«، يــرى بعضهم 
أن مــا ورد فــي تقريــر لجنــة التحقيــق حــول 
العالقــة بــن تونــي بليــر والرئيــس األميركــي 
األســبق، جــورج بــوش االبــن، قــد يزيــد نزعــة 
شــرائح واســعة مــن الــرأي العــام البريطانــي 
لعــدم التبعيــة للسياســة األميركيــة، بالشــكل 
العــراق،  فــي فتــرة اإلعــداد لغــزو  الــذي ظهــر 
آنــذاك،  البريطانــي  الــوزراء  رئيــس  ظهــر  إذ 
تونــي بليــر، تابعــًا للرئيــس األميركــي. وقــد 
عّبــر زعيــم حــزب العمــال املعــارض، جيرمــي 
كوربــن، عــن هــذه النزعــة، عندمــا طالــب فــي 
لــه علــى تقريــر »تشــيلكوت« بإقامــة  تعليــق 
عالقــة أكثــر اســتقالاًل وعلنيــة مــع الواليــات 
املتحــدة، بعدمــا أظهــر التقريــر أن بريطانيــا 
أســس  دون  مــن  العــراق  غــزو  إلــى  انضمــت 

قانونية مرضية أو تخطيط مناسب.
كمــا أن كاميــرون تلّمــس مثــل هــذه النزعــات، 
التقريــر  مــا دفعــه خــالل تعليقــه علــى  وهــو 
أمام مجلس العموم، إلى إطار جديد للعالقة 
بــن واشــنطن ولنــدن، عندمــا قــال، األربعــاء 
املتحــدة  الواليــات  أن  أعتقــد  »ال  املاضــي، 
ــة دائمــًا حيــال كل شــيء، لكننــي أعتقــد 

ّ
محق

أن شــراكتنا معهــا حيويــة بالنســبة ألمننــا 
مــن  »ســيكون  كاميــرون  وأضــاف  القومــي«. 
الخطــأ االســتنتاج بأنــه ليــس مــن واجبنــا أن 
نقــف إلــى جانــب حلفائنــا األميركيــن عندما 
تكــون مصالحنــا األمنيــة املشــتركة معّرضــة 
للخطــر. ويجــب أال نخشــى أبــدًا مــن الحديــث 
بصراحــة وأمانــة، تمامًا كما هو الحال دائمًا 
بن األصدقاء املقربن. وحيثما نرســل قوات 
بلدينا معًا، ال بّد أن يكون هناك إطار هيكلي 
يتــم مــن خاللــه التعبيــر بشــكل مناســب عــن 
لكــن  النظــر ومعالجــة االختالفــات.  وجهــات 
تظل لدى بريطانيا وأميركا القيم الجوهرية 
املشتركة ذاتها، وتظل الحقيقة هي أنه ليس 
لبريطانيــا حليــف وصديــق أكبــر مــن أميــركا 
فــي العالــم، وأن شــراكتنا تظــل مهمــة ألمننــا 

وازدهارنا اليوم كما كانت دائمًا«.

رسائل خاطئة لروسيا
وأكثــر مــا تخشــاه بريطانيــا، بعــد تصويــت 
اســتفتاء  فــي  مواطنيهــا  مــن  املائــة  فــي   52
عــن  االنفصــال  لصالــح  املاضــي،  الشــهر 
تقريــر  نشــر  وبعــد  األوروبــي،  االتحــاد 
لجنــة »تشــيلكوت«، هــو تفســير خصومهــا، 
وتحديدًا روسيا، ذلك على أساس أن مظاهر 
البريطانيــة.  الهيبــة  تنخــر  بــدأت  ضعــف 
فمــن جهــة، تخشــى لنــدن أن تفهــم موســكو 
أن خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي 
واالتحــاد،  لنــدن  بــن  العالقــات  ســيضعف 
وبــن واشــنطن ولنــدن، أو أن ذلــك ســيؤدي 
اململكــة.  عــن  اســكتلندا  انفصــال  الــى   

ً
فعــال

وهــذا األمــر يعنــي تفتــت الكيــان البريطانــي 
دور  أي  تالشــي  أي  وديمغرافيــًا،  جغرافيــًا 
سياســي وعســكري لبريطانيــا على الســاحة 
الدولية، وتحديدًا في الشرق األوسط وشرق 

أوروبا.
كمــا تخشــى لنــدن أن يبعــث مْيــل الــرأي العام 
البريطاني إلى معارضة املشاركة العسكرية 
فــي الخــارج، ال ســيما بعــد مــا جاء فــي تقرير 
»تشــيلكوت«، وبعد فشل تجارب أفغانستان 
والعــراق، ومعارضــة التدخل البري في ليبيا 
حــول  ملوســكو،  خاطئــة  رســائل  وســورية، 
دور بريطانيــا فــي حلــف الشــمال األطلســي، 
وقدراتهــا علــى كبــح جماح روســيا في شــرق 
البريطانيــة  الخشــية  تكــون  وربمــا  أوروبــا. 
املشــتريات  وزيــر  تأكيــد  وراء  الدافــع  هــي 
مــن  أول  دون،  فيليــب  البريطانيــة  الدفاعيــة 

أمس الجمعة، أن قرار 
الناخبــن البريطانيــن تأييــد الخــروج مــن 
االتحــاد األوروبــي فــي اســتفتاء 23 يونيــو/ 
تبقــى  بــأن  البــالد  التــزام  يغّيــر  حزيــران، ال 
شــريكًا قويًا في حلف شــمال األطلســي، وأن 
»بريطانيا لن تتقوقع على نفسها«. وتزامن 
البريطانيــة  الدفــاع  وزارة  إعــالن  مــع  ذلــك، 
إســتونيا  إلــى  جنــدي   500 إرســال  عــن 
و150 آخريــن إلــى بولنــدا، فــي إطــار جهــود 
»األطلســي«، في التصدي لخطر االعتداءات 
الروســية، ودعمــًا مــن بريطانيــا التــي ترأس 
»مهمــة رأس الحربــة للــرد الســريع« للحلفاء 
فــي شــرق أوروبا الذين يواجهــون تهديدات 

من روسيا«.
أو  الــروس  لــدى  فهــم  ســوء  أي  ولتصحيــح 
حــول  األصدقــاء  لطمأنــة  وربمــا  غيرهــم، 
»األطلســي«،  فــي  بريطانيــا  دور  اســتمرار 
ســارع األمــن العــام لحلــف شــمال األطلســي، 
ينــس ســتولتنبرغ، إلــى التعبير عن ثقته في 
 عضــوًا قويــًا وملتزمــًا 

ّ
أن بريطانيــا ســتظل

مــا  وهــو  الغربــي.  العســكري  التحالــف  فــي 
أكــده رئيــس أركان القــوات الجويــة األميركية 
الجنرال ديفيد غولدفن، يوم الجمعة، بقوله 
إنــه ال يــرى أي مؤشــرات علــى أن بريطانيــا 
أو  »األطلســي«  فــي  التزاماتهــا  عــن  تتراجــع 
عــن عالقاتهــا الدفاعيــة القويــة مــع الواليــات 
علــى  اســتفتاء  فــي  وافقــت  بعدمــا  املتحــدة 
وقــال  األوروبــي.  االتحــاد  مــن  االنســحاب 
غولدفن للصحافين، »لم أسمع أحدًا يتكلم 
عــن التراجــع قيــد أنملــة. ومــن الســابق ألوانه 
االســتفتاء  نتيجــة  تداعيــات  بشــأن  التكهــن 

البريطاني على املدى البعيد«.

8
سياسة

تنظر املحاكم البريطانية، بعد أيام قليلة، في أول محاولة قانونية ملنع رئيس 
الــوزراء البريطانــي املقبــل مــن الشــروع فــي إجــراءات انســحاب بريطانيــا مــن 
االتحــاد األوروبــي. وحــدد القاضــي في املحكمة العليا، جســتس كرانســتون، 
يــوم 19 يوليــو/ تمــوز الحالــي، كموعــد لجلســة اســتماع أوليــة فــي القضيــة 
املرفوعة من طرف املواطن البريطاني دير دوس ســانتوس ضد السياســيني 

الذين قادوا حملة خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.

كشــفت الشــرطة البريطانيــة، أول مــن أمــس الجمعــة، زيــادة كبيــرة فــي جرائم 
الكراهية، في األسابيع التي سبقت وتلت االستفتاء على خروج بريطانيا من 
االتحاد األوروبي في 23 يونيو/حزيران املاضي. وقال املجلس الوطني لقادة 
الشــرطة إن األخيــرة تلقــت أكثــر مــن ثالثــة آالف بــالغ عن حــوادث كراهية في 
الفترة بني 16 و30 يونيو/حزيران أي بارتفاع بنسبة 42 في املائة مقارنة مع 

الفترة نفسها من العام املاضي.

، أنجيــال إيغيــل 
ّ

تعلــن وزيــرة الخزانــة البريطانيــة الســابقة فــي حكومــة الظــل
)الصــورة(، ترشــحها لزعامــة حزب العمال، رســميًا، غــدًا االثنني، ضد رئيس 
الحــزب جيريمــي كوربــن، متعهــدة بشــرح رؤيتهــا املســتقبلية لحــزب قــوي 
يستطيع تقديم األفضل. وجاء ذلك، بعدما أعلن نائب الرئيس، جون واتسون، 
أّن املحادثات بشــأن التوافق على بقاء كوربن أو عدمه باءت بالفشــل، بعدما 

فشل األخير بإقناع الناخبني في بقاء بريطانيا في االتحاد األوروبي.

قادة 
حملة الخروج 

من االتحاد 
مهددون 

قضائيًا

ازدياد 
جرائم 

الكراهية 
قبل االستفتاء 

وبعده

أنجيال إيغيل
 تنافس كوربن 

على زعامة 
»العمال«

جاء تقرير »تشيلكوت« حول غزو العراق ليضاعف تحديات بريطانيا الخارجية، وخصوصًا العسكرية منها، بعد استفتاء خروجها 
من االتحاد األوروبي الشهر الماضي. هواجس عبّر عنها مسؤولون بريطانيون، برسائل طمأنة للحلفاء واألعداء، تؤكد استمرار 

قوة عضوية بريطانيا العسكرية في حلف الشمال األطلسي

)Getty/يعارض معظم البريطانيين التدّخل العسكري في الخارج )كريس راتكليف

 ■ تحــاول بريطانيا بعد زلزال االســتفتاء وتقرير غزو العــراق طمأنة »األعداء«
     قبل الحلفاء بأّن حضورها العسكري داخل »األطلسي« مستمر

 ■  دروس حرب بالد الرافدين رافقت معظم قرارات المملكة الخارجية وُترجم 
     ذلك في إحجام دورها عراقيًا وسوريًا
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القاهرة ـ محمد توفيق

ــال مـــصـــدر مــــســــؤول فــــي وزارة  ــ قـ
الــبــتــرول املــصــريــة، إن الــحــكــومــة 
سترفع خالل األيام املقبلة أسعار 
املنتجات البترولية وغاز الطهو، فيما حذر 
خــبــراء اقــتــصــاد مــن أن رفـــع أســعــار الــوقــود 
سيؤدي إلى موجة جديدة من الغالء تطاول 

جميع السلع االستهالكية.
وأضاف املسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه 
الزيادة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في 
املرتقبة في أسعار الوقود تأتي في إطار رفع 
البدء  تم  والــذي  البترولية،  املــواد  الدعم عن 

في تنفيذه منذ نحو عامني.
ورفعت حكومة مصر في الرابع من يوليو/
بــنــســب تصل  الـــوقـــود  أســـعـــار  تـــمـــوز 2014، 
إلـــى 78% فــي بــعــض األصـــنـــاف، مــشــيــرة إلــى 
أن الـــزيـــادة فــي األســـعـــار تــســتــهــدف تقليص 
مخصصات دعم الطاقة بغرض خفض عجز 
املــوازنــة. ووصــل سعر البنزين »92 أوكتان« 
إلى 2.60 جنيه لليتر، بزيادة 40%، والبنزين 
بــزيــادة  لليتر  إلــى 1.60 جنيه  أوكــتــان«   80«
78%. والسوالر إلى 1.80 جنيه لليتر بزيادة 

63%. وكانت وزارة البترول، أعلنت في وقت 
ــاري، أن مــخــصــصــات  ــجــ ــام الــ ســـابـــق مـــن الـــعـ
الــبــتــرولــيــة تبلغ نــحــو 35 مليار  ــواد  املــ دعـــم 
جنيه )3.9 مليارات دوالر( خالل العام املالي 
الحالي 2017/2016، الذي بدأ مطلع يوليو/

تموز الجاري، مقابل 61 مليار جنيه بموازنة 
املــاضــي 2016/2015، وحــوالــي  املــالــي  الــعــام 
100 مليار جنيه في العام 2015/2014 ونحو 

144 مليار جنيه في 2014/2013.
ورفض املسؤول في وزارة البترول اإلفصاح 
عن قيمة الزيادة املرتقبة في أسعار الوقود، 
موضحا أنها »ستشمل جميع أنواع البنزين 
باستثناء البنزين فئة 95 أوكتان، نظرًا ألن 
ليتم  العاملي،  السعر  من  أعلى  سعره حاليًا 
بــعــدهــا تــعــمــيــم مــنــظــومــة تـــوزيـــع الــبــنــزيــن 
الزيادة  ستشمل  كما  الذكية«.  الــكــروت  عبر 
أسعار غاز الطهو، والذي لم يتم رفع قيمته 
ــق املــــســــؤول املـــصـــري،  ــام 2014، وفــ خــــالل عــ
ــه لــن يــتــم خــفــض أســعــار الــغــاز  الفــتــا إلـــى أنـ
الــطــبــيــعــي لــلــمــصــانــع خـــالل الــفــتــرة املــقــبــلــة. 
الـــغـــاز الطبيعي  الــحــكــومــة أســـعـــار  ورفـــعـــت 
إلى  والطوب  واألدويــة  الغذائية  للصناعات 
5 دوالرات لكل مليون وحدة حرارية )وحدة 
ــاع(، ولــصــنــاعــة األســـمـــدة  ــبــ قـــيـــاس الـــغـــاز املــ
دوالرات،   4.5 إلــــــى  ــات  ــاويــ ــمــ ــيــ ــروكــ ــتــ ــبــ والــ

ومحطات الكهرباء 3 دوالرات.
ــاز املـــــــورد ملــصــانــع  ــغــ ــار الــ ــعــ كـــمـــا رفـــعـــت أســ
لكل مليون وحــدة  إلــى 8 دوالرات  اإلسمنت 
الــحــديــد  لــصــنــاعــات  دوالرات  و7  حــــراريــــة، 

وصناعة  والنحاس  واأللومنيوم  والصلب 
السيراميك والبورسلني والزجاج املسطح.

ــال  ــة، قـ ــريــ وكـــــــان اتــــحــــاد الـــصـــنـــاعـــات املــــصــ
اتــفــق مــع الحكومة على خفض  إنــه  مــؤخــرا 
دوالرات   4.5 عند  الصناعات  لجميع  الــغــاز 
للمليون وحدة حرارية. وقال تامر أبو بكر، 
الــطــاقــة فــي اتــحــاد الصناعات  رئــيــس لجنة 
»الجميع  والتعدين،  البترول  غرفة  ورئيس 
يعلم أن الــحــكــومــة ســتــرفــع أســعــار الــوقــود، 
ــيــــس عـــبـــدالـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي أكـــــد مــع  والــــرئــ
تــولــيــه الــرئــاســة فــي 2014 أنـــه ســيــتــم إلــغــاء 
دعــم الــطــاقــة خــالل 4 ســنــوات بحد أقــصــى«.
»الــعــربــي  وأضـــــاف أبــــو بــكــر، فـــي تــصــريــح لـــ
ــاد الــصــنــاعــات ســبــق أن  ــد«، أن اتـــحـ ــديـ الـــجـ
أرســل إلــى مجلس الـــوزراء عــام 2014 مذكرة 
تتضمن مطالب بأن تكون الزيادة في أسعار 
ــم مـــحـــدودى الــدخــل  الــطــاقــة تــدريــجــيــة، ودعــ
والـــفـــقـــراء مـــن خـــالل تـــوزيـــع 40% مـــن الــوفــر 
الناتج من رفع األسعار فى كل مرحلة على 
حــامــلــى بــطــاقــات الــتــمــويــن الــذكــيــة، وتــوزيــع 
الصناعى   بالقطاع  املحقق  الــوفــر  مــن   %20
لــلــصــادرات، على أن يتم تــوزيــع باقى  كدعم 
الوفر املحقق من زيادة األسعار على موازنة 

التعليم والصحة والبحث العلمى.
واعلنت الحكومة أنه سيتم رفع دعم السلع 
التموينية إلى 42 مليار جنيه )4.7 مليارات 
الــحــالــي، مقابل  املـــالـــي  الـــعـــام  دوالر( خـــالل 
في  دوالر(  مليارات   4.2( جنيه  مليار   37.7
العام املالي املاضي 2016/2015. لكن خبراء 
التي أعلنت عنها  الــزيــادة  إن  اقتصاد قالوا 
التموينية ضئيلة  السلع  الحكومة في دعم 
في  املتوقع  الكبير  باالرتفاع  للغاية مقارنة 
السلع االستهالكية السيما  مختلف أسعار 

الغذائية بعد زيادة الوقود.
ويــبــلــغ دعـــم الــفــرد شــهــريــًا نــحــو 15 جنيها 
عــدد  إن  الــحــكــومــة  تــقــول  فيما  دوالر(،   1.6(
يبلغ  التموينية  البطاقات  مــن  املستفيدين 

عمان ـ زيد الدبيسية

االتحاد  مــع  صعبة  مفاوضات  األردن  يجري 
األوروبــي بشأن تبسيط قواعد املنشأ بهدف 
الــتــصــديــر إلــــى الـــســـوق األوروبــــيــــة، فـــي إطـــار 
اتفاقية الشراكة املوقعة بني الجانبني، وكذلك 
تــنــفــيــذ مـــخـــرجـــات مــؤتــمــر لـــنـــدن لــلــمــانــحــني، 
والــذي انعقد في مــارس/ آذار املاضي بهدف 

دعم الدول املستضيفة لالجئني السوريني.
ــا زاد املــفــاوضــات صــعــوبــة هــو االخــتــالف  ومـ
حـــول تــشــغــيــل الــالجــئــني الــســوريــني املقيمني 
نــحــو 1.3 مليون  فــي األردن والــبــالــغ عــددهــم 
الجئ بحسب أحدث البيانات األردنية، حيث 
تــعــهــدت الــحــكــومــة بــتــشــغــيــل نــحــو 200 ألــف 
الجئ ســوري على مدى ثالث سنوات، مقابل 
إقامة مناطق تنموية بدعم دولي ومساعدات 
ــال نــائــب رئــيــس  مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة. وقــ
الصناعة  االقتصادية، وزير  الــوزراء للشؤون 
العناني،  األردنــي، جــواد  والتجارة والتموين 
ــــد«، إن  ــديـ ــ ــــجـ ــربــــي الـ ــعــ »الــ ـــ ــــي تـــصـــريـــحـــات لــ فـ
»الــجــانــب األوروبــــي يتمسك بنسبة 15% من 
ــنـــاطـــق لــالجــئــني  ـــرص الـــعـــمـــل فــــي بـــعـــض املـ فــ

 %12 إلــى  نطالب بخفضها  فيما  الــســوريــني، 
وضمن آلية تأخذ بعني االعتبار فرص العمل 
والحاجة لتشغيل الالجئني السوريني فيها«.

وأضــاف العناني »األصــل أن يتم االنتهاء من 
املفاوضات قبل نهاية يوليو/ تموز الجاري، 
ــد املـــنـــشـــأ بــهــدف  بــحــيــث يـــتـــم تــبــســيــط قــــواعــ
التصدير إلى األسواق األوروبية، مما يساعد 
املنتجات األردنــيــة على دخــول تلك األســواق، 
بــعــد أن واجــهــت صــعــوبــة مــنــذ نــفــاذ اتفاقية 

الشراكة األردنية األوروبية عام 2002«.
ويشترط االتحاد األوروبي توفر قيمة مضافة 
محلية بنسبة 67% في املنتجات التي تصدر 
إليه من األردن بموجب اتفاقية الشراكة، وهو 
 . املــنــتــجــات األردنـــيـــة تحقيقه  لــم تستطع  مــا 

دول  وافــقــت  للمانحني،  لــنــدن  مؤتمر  وخـــالل 
االتحاد األوروبــي على تبسيط قواعد املنشأ 
املقابل  فــي  يتم  أن  على  األردنــيــة،  للمنتجات 

تشغيل الالجئني السوريني.
وأضاف العناني أن هناك تقدمًا على صعيد 
املــفــاوضــات رغــم أنــهــا صعبة، مشيرا إلــى أن 
هـــنـــاك اتـــصـــاالت مـــع الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة 

ملتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن.
وقـــــال رئـــيـــس غـــرفـــة صــنــاعــة األردن، عــدنــان 
» العربي الجديد«، إن تبسيط  لـــ الــراغــب،  أبــو 
قواعد املنشأ يتيح للمنتجات األردنية دخول 
األســواق األوروبية وتعويض ما خسرته في 
أسواقه التقليدية في كل من العراق وسورية 

وانحسار الصادرات إلى بلدان أخرى.
وأضاف أبو الراغب أن امليزان التجاري يميل 
بقوة لصالح االتحاد األوروبـــي، حيث بلغت 
ــيــــة خــــالل الــثــلــث األول من  الــــصــــادرات األردنــ
الثاني وحتى  كــانــون  )يــنــايــر/  الحالي  الــعــام 
نــهــايــة أبــــريــــل/ نـــيـــســـان( حـــوالـــي 56 مــلــيــون 
من  الــفــتــرة  ذات  عــن   %7.9 بانخفاض  دوالر، 
العام املاضي، فيما بلغت الواردات من أوروبا 

1.7 مليار دوالر بارتفاع %23.4.

تونس ـ فرح سليم

يضع البرملان التونسي املسألة االقتصادية 
في صدارة أولوياته للمرحلة القادمة، معلنا 
إعطاء األولوية ملشاريع القوانني االقتصادية 

على بقية املشاريع التي تنتظر املصادقة.
الشعب محمد  نـــواب  وأعــلــن رئــيــس مجلس 
الــنــاصــر، فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران املـــاضـــي، أن 
مكتب املجلس قرر اإلسراع في املصادقة على 
على  لــأمــام،  االقتصاد  تدفع  التي  القوانني 
وقانون  االستثمارات  تشجيع  قوانني  غــرار 
ــانــــون الــجــبــايــة  املــصــالــحــة االقـــتـــصـــاديـــة وقــ
)الضرائب(. وتثير مجمل هذه املشاريع جداًل 
كبيرًا بني األحزاب املمثلة في البرملان، بسبب 
باالستثمار  عالقتها  حــول  الـــرؤى  اخــتــالف 
األجنبي، فضال عن رفض أحــزاب املعارضة 
الذي  االقتصادية،  املصالحة  قانون  ملشروع 
بادرت بتقديمه مؤسسة رئاسة الجمهورية.
وتــحــّمــل الــحــكــومــة واملــنــظــمــات الــوطــنــيــة وال 
سيما اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات 
التعجيل  عدم  مسؤولية  البرملان  التقليدية، 
ــم الــــوضــــع االقـــتـــصـــادي  ــ بـــهـــذه الـــقـــوانـــني رغـ

واملالي الصعب الذي تمر به البالد.
ودعــــا وزيــــر االســتــثــمــار والــتــعــاون الــدولــي، 
ــم، مـــجـــلـــس نـــــــواب الــشــعــب  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــاســــني إبـ يــ

أخـــيـــرا، إلـــى املــصــادقــة عــلــى مــشــروع قــانــون 
االستثمار  مؤتمر  قبل  الــجــديــد  االســتــثــمــار 
في تونس املقرر عقده في نوفمبر/ تشرين 
الثاني املقبل. لكن خبراء اقتصاد يتوقعون 
أن تـــواجـــه مــشــاريــع الـــقـــوانـــني االقــتــصــاديــة 
ــــي الــــحــــصــــول عـــلـــى األغـــلـــبـــيـــة  صــــعــــوبــــات فـ

البرملانية، في ظل مناخ سياسي متوتر.
وقــــال الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي، مــــراد الــحــطــاب، 
ــى الــتــي يــعــلــن فيها  ــ إنــهــا لــيــســت املــــرة األولـ

الـــبـــرملـــان وضــــع الـــقـــوانـــني االقـــتـــصـــاديـــة في 
صــدارة أولوياته، مشيرا إلى أن تمرير هذه 
القوانني يحتاج إلى الحد األدنى من التوافق 
الشرط  هــذا  بينما  ــزاب،  األحــ بــني  السياسي 
غــيــر مــتــوفــر فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، مـــا يحكم 

مسبقا على هذه املبادرة بالتعثر.
»الـــعـــربـــي  وأشـــــــار الـــحـــطـــاب فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الجارية حاليا  أن املفاوضات  إلى  الجديد«، 
حــول تشكيل حكومة وحــدة وطنية، كشفت 
عن التباعد في الرؤى واملواقف بني األحزاب، 
التقائها حول  إلــى صعوبة  يشير  مــا  وهــو 
اقــــتــــصــــادي مــــوحــــد أو اإلجــــمــــاع  ــامــــج  ــرنــ بــ
عــلــى قــوانــني اقــتــصــاديــة مــهــمــة، مضيفا أن 
نوعية  نقلة  إلــى  يحتاج  الوطني  االقتصاد 
في قوانني االستثمار واملؤسسات املصرفية 

والجباية وغيرها.
وســـبـــق أن اصـــطـــدمـــت مـــشـــاريـــع الـــقـــوانـــني 
ــا الـــحـــكـــومـــة  ــهــ ــتــ ــالــ ــــي أحــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
بصعوبة الحصول على إجماع النواب، فيما 

ال تزال العديد منها تنتظر البت فيها.
منذ  بصعوبات  التونسي  االقتصاد  ويمر 
الـــدولـــة من  مــــوارد  عـــام 2011، نتيجة شــح 
املـــوارد  فــي  كبير  وتــراجــع  الصعبة  العملة 
ــة املـــتـــأتـــيـــة مــــن قـــطـــاعـــي الــســيــاحــة  ــيــ ــذاتــ الــ

والفوسفات.

مصر تحرق دعم الوقود

يمر االقتصاد بصعوبات منذ 2011 )فرانس برس(

خالف بين األردن وأوروبا على تشغيل السوريين

استنفار تونسي لتمرير قوانين االستثمار والمصالحة

زيادة جديدة ألسعار المشتقات 
النفطية وغاز الطهو

إقبال كثيف على سلع »المخراز« المستعملة

تتجه الحكومة المصرية 
لتطبيق زيادة جديدة 

على أسعار الوقود خالل 
األيام المقبلة، في إطار 
رفع الدعم عن المواد 

البترولية، الذي تم البدء 
في تنفيذه منذ نحو 

عامين

تنمية مال وناس

استثمار

%45
شهدت معدالت الفقر في 
كبيرًا  ارتفاعًا  غــزة  قطاع 
اإلسرائيلي  الحصار  بسبب 
المتواصل منذ 10 سنوات، 
الفلسطينيين  نسبة  لتقفز 
فقر  فــي  يعيشون  الــذيــن 
عام   %33.2 مــن  مــدقــع 
2006 إلى 45% نهاية 2015.

تحقيق

خفض مخصصات دعم 
البترول إلى 3.9 مليار دوالر 
خالل العام المالي الحالي

تردي االقتصاد يضعف 
الحركة الشرائية رغم 

رخص األسعار

توفير سلع رخيصة الثمن 
لسكان القطاع المنهك 

اقتصاديًا

1.3 مليون الجئ سوري 
في األردن وفق أحدث 

البيانات الرسمية

غزة ـ عالء الحلو

ــراز« بــجــوار  ــ ــخـ ــ يــضــج ســــوق »املـ
ــيـــرمـــوك، شـــرقـــي مــديــنــة  ســــوق الـ
ــرات الــــبــــســــطــــات  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــعـ ــ ــ غـــــــــــــزة، بـ
املــواطــنــني والــبــاعــة، جاء  الشعبية، ومــئــات 
كل منهم ملقصد يختلف عن اآلخــر، لكنهم 
األدوات  ســــــوق  أن  ــلـــى  عـ ــقــــوا  ــفــ اتــ جـــمـــيـــعـــًا 
القديمة، يلبي االحتياجات بأسعار زهيدة، 

مقارنة بغيره.
بها  يمر  التي  املتردية  االقتصادية  الحالة 
مواطنو قطاع غزة، جاءت نتيجة الحصار 
عشرة  منذ  واملستمر  الخانق،  اإلسرائيلي 
أعــــــوام، تــفــاقــمــت حــدتــهــا نــتــيــجــة مــواصــلــة 
الــجــانــب اإلســرائــيــلــي إغــــالق كــافــة املــنــافــذ، 
ــواد الـــخـــام، الـــتـــي تــســاهــم  ــ ــول املــ ــ ومـــنـــع دخـ

بتشغيل مئات آالف العمال الفلسطينيني.
األسعار الزهيدة، ووجود مختلف األدوات 
املــخــراز، يدفع مئات  فــي ســوق  املستخدمة 
املــواطــنــني إلـــى الــتــوجــه إلــيــه أســبــوعــيــًا، من 
أجل البحث في أكوام األدوات عن حاجتهم، 
الــتــي يــخــتــلــف ثــمــنــهــا عـــن املــتــاجــر، خــاصــة 
فـــي ظـــل عـــدم قــــدرة الــتــجــار عــلــى تخفيض 
األســـعـــار، بــســبــب صــعــوبــة إدخــــال األدوات 

الجديدة إلى القطاع املحاصر.
املـــالبـــس املستعملة  املـــخـــراز  ويــضــم ســـوق 
واألدوات املطبخية واملنزلية، التي جاورت 
العشوائية،  واملقتنيات  املستعملة  األحذية 
وعدد البناء واألجهزة الكهربائية القديمة، 
عـــالوة على الــغــســاالت والــرفــوف والــنــوافــذ 
ــتـــب  ــكـ والـ الــــســــبــــاكــــة،  وأدوات  واألبـــــــــــــواب 

املستخدمة والنحاسيات، وغيرها.
ويبني عدد من الباعة خالل لقاءات متفرقة 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« اســـتـــمـــرار اإلقـــبـــال 
ــراء إال أنـــــه أضـــعـــف نــســبــيــًا مــن  ــ ــــشـ عـــلـــى الـ
األعوام السابقة على الرغم من رخص ثمن 
املــواطــنــني  املــعــروضــة، وتفضيل  الــبــضــائــع 
ــره، وذلــــــك نــتــيــجــة  ــيــ ســـــوق املـــــخـــــراز، عــــن غــ

أوضاع املواطنني الصعبة.
تـــوجـــه  ــــون، أن  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ ويــــــــرى خـــــبـــــراء 
الــقــديــمــة  األدوات  ــنـــاء  ــتـ اقـ ــى  ــ إلـ املـــواطـــنـــني 
الحالة  نيران  من  الهروب  من  نوعًا  يعتبرًا 

ــر بــهــا  ــمــ ــــي تــ ــتـ ــ ــة الـــصـــعـــبـــة الـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
عليها،  للتغلب  منهم  ومحاولة  مدينتهم، 
ــار مــخــتــلــف  ــعــ ــل ارتــــفــــاع أســ خـــاصـــة فــــي ظــ
وعــدم  الــحــصــار،  تــواصــل  نتيجة  األدوات، 

انتظام رواتب عشرات آالف املوظفني.
الشاب يوسف أبو عمرة، يبدأ منذ الثامنة 
صــــبــــاحــــًا بـــتـــصـــفـــيـــف أدواتـــــــــــه عــــلــــى أرض 
ســـوق املـــخـــراز، وتــحــوي عــــددًا مــن األدوات 
املــطــبــخــيــة، وأدوات الــســبــاكــة والــبــنــاء، إلــى 
جانب مقتنيات صغيرة أخــرى، ويقول أنه 
يــعــتــمــد عــلــى يــومــي الــجــمــعــة والــســبــت في 

مصروفه األسبوعي.
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه يحصل  ويــوضــح لـــ
أو  املتجولني،  الباعة  من  األدوات  تلك  على 
من البيوت، مبينًا أنه يعمل خالل األسبوع 
أجـــل بيعها  مــن  األدوات  تــلــك  عــلــى تجميع 
في السوق، بعد أن عمل في مجموعة محال 
تــجــاريــة، وفـــي مــجــال الــبــنــاء وبــيــع أشــتــال 

الورد واألشجار.
إلـــى جــانــبــه مــبــاشــرة، جــلــس الستيني أبــو 
عادل السموني، بائع النحاسيات والخردة، 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــــه بــدأ  الـــــذي يـــقـــول لــــ
أكثر  مــنــذ  فــي تجميع هـــذه األدوات  الــعــمــل 
من عقدين، لبيعها في األســواق، مبينًا أنه 
مولع بالقطع النحاسية القديمة، ومختلف 

القطع ذات القيمة التراثية.
ــي الـــــــــذي يـــقـــطـــن حــي  ــونــ ــمــ ــســ ــح الــ ــ ــــوضــ ويــ
ــزة، أن الــحــالــة  ــ الــشــجــاعــيــة شــــرق مــديــنــة غـ

ــــرت كــثــيــرًا  ــزة، أثـ ــ االقـــتـــصـــاديـــة فـــي قـــطـــاع غـ
على الحركة الشرائية، وذلــك بسبب توقف 
عشرات آالف العمال عن العمل داخل الخط 
األخضر، مضيفًا أنه بالكاد يستطيع توفير 

قوت يومه ويوم عائلته.
 »يـــبـــدأ يـــومـــي منذ 

ً
ويـــتـــابـــع حــديــثــه قـــائـــال

الــفــجــر، أتــنــاول طــعــامــي، وأشـــرب كــأســًا من 
الشاي، ومن ثم أحمل أغراضي متوجهًا إلى 
ســوق املــخــراز«، مبينًا أن اإلقــبــال على مثل 
الثمن كان  هذه األدوات النحاسية مرتفعة 
كبيرًا في السابق، ولكن اآلن بدأ التوجه إلى 
اقتناء األدوات الجديدة، وترك النحاسيات 

والقطع القديمة.
بائع األدوات الكهربائية القديمة كامل أبو 
ــك تــك«  ــه يحملها عــبــر »تـ شـــريـــف، يــقــول إنـ
خاص به، إلى سوق املخراز نهاية األسبوع، 
ويقف فيها على مدخل بعض األسواق في 
األيــــام الــعــاديــة، مــوضــحــًا أن إقــبــال الــنــاس 
رخـــص  بــســبــب  يـــــــزداد  األدوات  تـــلـــك  عـــلـــى 

ثمنها، مقارنة بأسعار املحال التجارية.
ويشير أبو شريف في حديث مع »العربي 

الجديد« إلى أنه يحصل على تلك األجهزة 
أجهزتها،  تجديد  تحاول  التي  املطاعم  من 
ــه يــقــوم  أو مـــن بــعــض الـــبـــيـــوت، مــضــيــفــًا أنــ
بتصليح املعطوب منها، وتنظيفه، ومن ثم 
تحضيره للسوق، ويقول »ال يوجد خسارة 

في عملنا، لكن الربح فيها ضئيل«.
من ناحيته؛ يقول خالد أبو سمهدانة، بائع 
ــراز،  ــوق املـــخـ أدوات ســبــاكــة قــديــمــة فـــي ســ
مستخدمة،  غير  يبيعها  الــتــي  األدوات  أن 
كــســور صغيرة،  بــه  قــديــمــة، بعضها  لكنها 
واآلخــر يحمل تصاميم قديمة، حل محلها 
ــة، لــكــنــهــا بــاملــجــمــل  ــداثــ تــصــامــيــمــًا أكـــثـــر حــ

صالحة لالستعمال.
على  يعتمد  الـــذي  سمهدانة  أبــو  ويضيف 
»العربي  لـ بيته،  مصروف  توفير  في  بيعه 
املــواطــنــني ال يتمكنون  أن بعض  الــجــديــد« 
الـــجـــديـــدة بــســبــب غــالء  ــراء األدوات  ــ مـــن شـ
ــــى الـــتـــوجـــه لــســوق  ثــمــنــهــا، مــــا يــدفــعــهــم إلـ
املخراز، موضحًا أن ضغط العمل يكون يوم 
الجمعة، بينما يضعف يوم السبت وسائر 

األيام.
أما جاره صهيب حنون، الذي يبيع مالبس 
وأحـــذيـــة مــســتــخــدمــة، ولــكــن بــحــالــة جــيــدة، 
»العربي الجديد« إنه يحصل على  فيقول لـ
كميات كبيرة من املالبس من املستوردين، 
األخضر، موضحًا  الخط  داخــل  وتأتي من 
أن أسعار القطع املوجودة رخيص للغاية، 
»دوالرًا  الـــقـــطـــعـــة  ثـــمـــن  يـــتـــعـــدى  ــاد  ــكــ يــ ال 

واحدًا«.
بينما يقول بائع عدد البناء أبو خالد عودة 
ــراء أدوات  إن بــعــض الــزبــائــن يــفــضــلــون شــ
إلى  ثمنها،  رخــص  بسبب  القديمة،  البناء 
جــانــب جــودتــهــا الــعــالــيــة، والــتــي تفتقدها 
يبيع  أنـــه  مبينًا  الــجــديــدة،  األدوات  بــعــض 
الناس  إقــبــال  وأن  البسيطة،  األدوات  فقط 
عــلــيــهــا كــبــيــر، نــتــيــجــة تــنــاســب ثــمــنــهــا مع 

أوضاعهم.
من ناحيته؛ يقول أستاذ علم االقتصاد في 
جامعة األزهر، معني رجب، إن ازدهار البيع 
في سوق املخراز واألدوات القديمة يأتي في 
ســيــاق الــظــروف االقــتــصــاديــة الصعبة، من 
حيث الدخل املتدني أو حتى انعدام الدخل 
للمواطنني، عالوة على نسبة البطالة التي 

طالت شريحة كبيرة.
تلك  أن  الجديد«  »العربي  لـ رجــب  ويــوضــح 
قـــادر على  غــيــر  املستهلك  ـــاع تجعل  األوضـ
شراء األدوات الجديدة، ما يدفعه إلى البحث 
على  متدنية ومشجعة  بــأســعــار  ســلــع  عــن 
اقتنائها، مبينًا أن املواطن في أمس الحاجة 
ــتـــي تـــتـــنـــوع مــــن وقـــت  ــبــــاع حـــاجـــاتـــه الـ إلشــ

آلخـــر بــأرخــص األثـــمـــان. ويــشــيــر رجـــب إلــى 
 ظــاهــرة انتشار أســـواق املــخــراز طبيعية 

ّ
أن

األخـــرى،  بــالــدول  مقارنة  استثنائية  وغــيــر 
وأن أســــواق الــبــالــة واملـــخـــراز مـــوجـــودة في 
عــدد من الــدول العربية، وأن هــذه األســواق 

موجودة أينما وجدت شريحة الفقراء.
كبيرة في  غــزة صعوبات  اقتصاد  ويواجه 
والحصار  املتكرر  اإلسرائيلي  العدوان  ظل 
ــهــــدت  ــنــــذ 10 ســــــنــــــوات، وشــ مــ ــواصـــــل  املـــــتـــ
مــعــدالت الــفــقــر ارتــفــاعــًا كــبــيــرًا فــي صفوف 
الفلسطينيني الذين يعيشون في فقر مدقع 
في غــزة، فقد ارتفعت من 33.2% عام 2006 
إلى 45% في نهاية عام 2015 وفقًا لتقرير 

البنك الدولي. سوق 
فقراء غزة

من  إقباًال  غزة،  مدينة  شرقي  المستعملة  والمالبس  األدوات  لبيع  »المخراز«  سوق  يشهد 
الفقراء الذين يجدون احتياجاتهم بأسعار زهيدة، في ظل الحالة االقتصادية المتردية التي يمر 

بها القطاع نتيجة حصار االحتالل اإلسرائيلي الخانق على القطاع
االحتالل يعرقل اإلعمار

قال تقرير صادر عن ائتالف يضم عددًا من املنظمات الحكومية في 
غــزة، حيث  قطاع  إعمار  يعرقل  اإلسرائيلي  االحــتــالل  إن  فلسطني، 
البناء األساسية، مطالبًا بضرورة  الكثير من مــواد  يتم منع إدخــال 
رفع الحصار عن القطاع. وأشار التقرير إلى أنه باإلضافة إلى نقص 
األموال، فإن القطاع يعاني من بطء في عملية اإلعمار بسبب الحصار 
اإلسرائيلي املستمر منذ نحو 10 سنوات. وأوضح أن الدول املانحة، 
الحرب اإلسرائيلية قبل  التي تعهدت املساهمة في إعمار غزة، بعد 
سنتني، قدمت نحو 40% فقط من التزاماتها، بحسب الفريق املكلف 

من حكومة التوافق الفلسطينية إلعمار القطاع، موضحا أن »مجمل 
التعهدات،  مجمل  مــن  دوالر  مليار   1.4 بلغ  اآلن  دفــعــه حتى  تــم  مــا 
وتبقى 3.5 مليارات دوالر«. وأشار التقرير وفق فرانس برس، إلى أن 
171 ألف وحدة سكنية تضررت في الحرب، كما بلغت أضرار قطاع 

البنية التحتية حوالى 88 مليون دوالر،  وجرى إصالح 24% منها.
أما أضرار قطاع الزراعة فهي »حوالى 266 مليون دوالر، واستطاعت 
الحكومة توفير 75.4 مليون دوالر لتمويل نحو 12 مشروعا فقط«، 

كما بلغ عدد املنشآت االقتصادية املتضررة 5153 منشأة.

نــحــو 63 مــلــيــون شــخــص مـــن إجـــمـــالـــي 90 
ــار الــســلــع  ــعــ ــهــــدت أســ ــري. وشــ مـــلـــيـــون مــــصــ
بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا زيـــــــادات غــيــر مــســبــوقــة 
خالل السنوات الثالث األخيرة، السيما بعد 
الــوقــود لتقفز بنحو 300% في  رفــع أســعــار 

بعض السلع الغذائية، مما زاد من الضغوط 
املــعــيــشــيــة عـــلـــى املـــصـــريـــني، الــــذيــــن يــعــانــي 
أكــثــر مــن ربــع الــســكــان مــن الفقر بما يعادل 
إلــى وجــود ما  24 مليون مواطن، باإلضافة 
3.5 ماليني عاطل. وقــال مصطفى  يزيد عن 

الــنــشــرتــي، الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي، إن ارتــفــاع 
أسعار الوقود يعتبر مؤشرًا الرتفاع أسعار 
باقي السلع، نظرًا ألنه يعد عنصرًا أساسيًا 
في تكلفة املنتجات والنقل، مؤكدا أن املواطن 
هو أكثر املتضررين من أي زيادة قد تحدث.

أسعار البنزين 
ارتفعت في 2014 
بنسبة تصل إلى %78 
)Getty(

سوق 
»المخزار« 
للسلع 
المستعملة 
)عبد الحكيم 
أبو رياش/العربي 
الجديد(
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اقتصاد

صنعاء ـ فاروق الكمالي

ــيـــة، أنـــه  ــنـ ــيـــمـ أكــــــــدت الـــحـــكـــومـــة الـ
ــة االنــــهــــيــــار  ــهــ ــواجــ ال يـــمـــكـــنـــهـــا مــ
االقتصادي واملالي في ظل الحرب 
ومعالجة األزمــات املعيشية بدون استئناف 
املشاريع  تنفيذ  واستكمال  دعمهم  املانحني 
املــتــوقــفــة فــي املــنــاطــق املــســتــقــرة أمــنــيــا، وفــي 
»العربي  هــذا الــســيــاق أكــد خــبــراء اقــتــصــاد لـ
الــجــديــد«، أن الــدعــم الــخــارجــي أصــبــح املــاذ 
الوحيد إلنقاذ اقتصاد الباد الفترة الحالية 
وال سيما في ظل تفاقم عجز املوازنة وتدهور 

قيمة الريال. 
ــيـــط الـــيـــمـــنـــي مــحــمــد  ــتـــخـــطـ ودعـــــــــا وزيـــــــــر الـ
امليتمي، املانحني الستئناف دعمهم لبادنا 
وخــاصــة تــمــويــل اإلعـــانـــات الــنــقــديــة للفقراء 
املستفيدين من صندوق الرعاية االجتماعية 
األساسية  الخدمات  مشاريع  تمويل  وكذلك 
الضرورية للسكان. وقال امليتمي، في التقرير 
ــدر عــن  ــ الـــشـــهـــري )يـــولـــيـــو/تـــمـــوز( الــــــذي صـ
الجديد«،  »العربي  وزارتــه مؤخرًا، وحصلت 
املــانــحــني يعتبر  عــلــى نسخة مــنــه، »إن دعـــم 
مصدرا من مصادر النقد األجنبي في بادنا، 
وساهم تعليقه من طرف املانحني اإلقليميني 
ــات االقــتــصــاديــة  ــ والــدولــيــني فــي تــفــاقــم األزمـ

واالجتماعية«.
ــم املـــانـــحـــني ســـاهـــم بــصــورة  وأوضــــــح أن دعــ
ملموسة فــي اســتــقــرار املـــوازيـــن واملــؤشــرات 
االقــتــصــاديــة الــكــلــيــة فــي عـــدة فــتــرات ومنها 
ــتـــقـــرار  ــة الـــعـــامـــة واسـ ــ ــوازنـ ــ احــــتــــواء عـــجـــز املـ
ــــدوالر وتـــراكـــم االحــتــيــاطــيــات  ســعــر صـــرف الـ

الخارجية من النقد األجنبي.
وفي هذا اإلطار، أوضح مدير دائرة التوقعات 
عبد  اليمنية  التخطيط  بـــوزارة  االقتصادية 
ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  »الـ ـــ املـــجـــيـــد الـــبـــطـــلـــي، لـ
األخــيــرة ساهم  الفترة  املانحني  دعــم  تعليق 
في توقف البرامج االستثمارية وتفاقم عجز 
املوازنة العامة وتدهور قيمة الريال اليمني، 
وبالتالي، ارتفاع مستويات التضخم والفقر.
السياسية  أنــه نظرًا لألوضاع  البطلي  وأكــد 
املانحون  علق  البلد  في  املستجدة  واألمنية 
دعمهم التنموي لليمن عدا البنك اإلسامي 
ــاء  ــمـ لـــلـــتـــنـــمـــيـــة والـــــصـــــنـــــدوق الــــعــــربــــي لـــإنـ
الدولية  واملنظمات  االجتماعي  االقتصادي 
ــــح  الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــجـــانـــب اإلنــــســــانــــي. وأوضـ
أن الــســحــب مــن املــنــح والـــقـــروض الــخــارجــيــة 
تراجع من 2.158 مليار دوالر عام 2014 إلى 
109 مايني دوالر عــام 2015، أي بانخفاض 

نسبته نحو 95.0 %. 
وأشـــــار إلـــى أن تــعــلــيــق دعـــم املــانــحــني شمل 
أيضا  ولكن  االقتصادية  البرامج  فقط  ليس 
االجتماعية األساسية مثل التعليم األساسي 
االجتماعية،  والحماية  اإلنجابية  والصحة 
مـــا أضـــر مــخــتــلــف شـــرائـــح املــجــتــمــع اليمني 
الـــحـــكـــومـــة  ــلــــى  عــ أنـــــــه  تـــمـــيـــيـــز. وأكـــــــــد  دون 
الــيــمــنــيــة، الـــتـــواصـــل مـــع املــانــحــني الـــذيـــن لم 
بتمويل  التكفل  على  لحثهم  دعمهم  قوا 

ّ
يعل

ــتــــراط مــســاهــمــة  جــمــيــع املـــشـــاريـــع بـــــدون اشــ
الــحــكــومــة فــي الــتــمــويــل، بــاإلضــافــة إلـــى عقد 
اجــتــمــاعــات دوريـــــة مـــع املــانــحــني إلطــاعــهــم 
عــلــى االحــتــيــاجــات اإلنــســانــيــة وحــثــهــم على 
زيادة دعمهم اإلنساني بما يفي باحتياجات 
الفقيرة واملتضررة. وتضم مجموعة  الفئات 
املانحني لليمن والتي تعرف باسم »أصدقاء 
الـــيـــمـــن«، الــكــتــل الــرئــيــســيــة لــلــمــانــحــني، وفــي 
الخليجي  الــتــعــاون  مــجــلــس  دول  مــقــدمــتــهــم 
والــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة واالتـــــحـــــاد األوروبــــــــي 
إلــى جانب  وتركيا والــيــابــان وكــنــدا وتركيا، 
مــمــثــلــني عـــن مــنــظــمــات دولـــيـــة عــــدة أبـــرزهـــا 

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وبلغ إجمالي تعهدات املانحني خال الفترة 
ديسمبر/كانون  إلــى   2012 سبتمبر/أيلول 
األول 2014 نحو 10.9 مليارات دوالر توزعت 

بواقع 75 % في شكل منح و25 % قروض.
لليمن،  األممي  املبعوث  تصريحات  وحسب 
إســمــاعــيــل ولـــد الــشــيــخ أحــمــد، مــؤخــرًا، عــرف 
االقتصاد اليمني تراجعا خطيرا في األشهر 
انخفض   2016 الــعــام  بــدايــة  فمنذ  األخـــيـــرة، 
 .%30 يزيد عن  بما  اإلجمالي  املحلي  املنتج 

لندن ـ العربي الجديد

لبريطانيا،  الــخــارجــيــة  الــتــجــارة  ارتــفــع عجز 
خال شهر مايو/ أيار املاضي، بنسبة %0.3، 
مقارنة مع الشهر الذي قبله )أبريل/نيسان(، 
ليبلغ 2.26 مليار جنيه إسترليني نحو 2.92 
مــلــيــار دوالر، ويـــأتـــي ذلــــك فـــي ظـــل تــوقــعــات 
من  بريطانيا  خـــروج  بعد  العجز  مــن  بمزيد 
االتـــحـــاد األوروبــــــــي. وأفـــــاد بــيــان صــــادر عن 
بريطانيا،  فــي  الــوطــنــيــة  االحـــصـــاءات  مكتب 
أمس األول، بأن العجز في التجارة الخارجية 
للباد ارتفع من 1.95 مليار جنيه إسترليني 
فـــي أبـــريـــل/ نــيــســان إلــــى 2.26 مــلــيــار جنيه 

ــا زال املـــصـــرف  وملــــواجــــهــــة هـــــذا الــــتــــطــــور، مــ
املواد  استيراد بعض  اليمني يؤمن  املركزي 
غير  واألدويـــــــــة،  واألرز  كــالــقــمــح  األســـاســـيـــة 
القليلة  فــي األشــهــر  ذلـــك ســيــكــون صعبا  أن 
املقبلة، ما سيكون له أثر سلبي على الوضع 

املعيشي للفئات الفقيرة. 
ــــات واإلعـــــام  ــــدراسـ واعـــتـــبـــر رئـــيـــس مـــركـــز الـ
ــادي مــصــطــفــى نـــصـــر، فــــي حــديــثــه  ــتــــصــ االقــ
املبعوث  تصريحات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
النقدي  االحتياطي  استنزاف  تؤكد  األمــمــي 
وأن املـــصـــرف املــــركــــزي لـــن يــســتــطــيــع تــأمــني 
استيراد ما تبقى من املــواد األساسية خال 

األشهر املقبلة إذا استمر الوضع الراهن.
وقال نصر: »أي حلول اقتصادية يتم النقاش 
حولها بعيدا عن مصلحة املواطنني في كافة 

مناطق اليمن لن يكون سوى محاوالت إبقاء 
صناعي  تنفس  حالة  فــي  اليمني  االقتصاد 

بعد أن دخل العناية املركزة في 2015.
 الحكومة زمــام اإلدارة 

ّ
أنــه إذا لم تتول وأكــد 

ــلـــمـــوارد  االقــــتــــصــــاديــــة وتــــحــــّد مــــن الـــنـــهـــب لـ
ــات، فـــإنـــهـــا تــبــقــي نــفــســهــا خــــارج  ــســ واملــــؤســ
الــفــاعــلــيــة والــتــأثــيــر. وانــعــقــد، مـــؤخـــرًا، بمقر 
األمـــانـــة الــعــامــة ملــجــلــس الــتــعــاون الخليجي 
اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة الــيــمــنــيــة الــعــلــيــا لــإعــمــار 
بـــرئـــاســـة وزيــــــر الــتــخــطــيــط الــيــمــنــي مــحــمــد 
املــيــتــمــي، مــع مــديــر الــبــنــك الــدولــي فــي اليمن 
املساعد  الــعــام  واألمـــني  بوملينكاب،  ســانــدرا 
ملــجــلــس الــــتــــعــــاون لــــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
ــاقـــش االجــتــمــاع  عــبــدالــعــزيــز الــعــويــشــق  ونـ
ترتيبات لعقد مؤتمر املانحني من أجل إنقاذ 

وكالة  املــاضــي. وحسب  مايو  فــي  إسترليني 
ــار الــبــيــان إلـــى أن الــعــجــز في  األنـــاضـــول، أشــ
تجارة املنتجات بلغ خال مايو/أيار املاضي 
إســتــرلــيــنــي، وأن هــذا  مـــلـــيـــارات جــنــيــه   9.88
الحجم ُيعد إيجابًيا أكثر من التوقعات التي 
كانت بحوالي 10.65 مليار جنيه استرليني.

ــرى، تـــراجـــع الــحــجــم اإلجــمــالــي  ــ مـــن جــهــة أخــ
نفسه،  الشهر  خــال  البريطانية  لــلــصــادرات 
مقارنة مع الشهر الذي قبله، ليصل إلى 23.7 

مليار جنيه استرليني.
الــبــاد، خــال مايو/ واردات  انخفضت  فيما 

ــيــــار جــنــيــه  ــلــ مــ بــــمــــقــــدار 1.6  املـــــاضـــــي  أيــــــــار 
جــنــيــه  ــلــــيــــار  مــ  33.5 ــلــــغــــت  وبــ اســــتــــرلــــيــــنــــي، 
استرليني، مقارنة مع أبريل/نيسان املاضي، 

ا لبيان مكتب اإلحصاءات البريطانية.
ً
وفق

للمرة  دوالر   1.30 دون  اإلســتــرلــيــنــي  وهــبــط 
األولى منذ 1985 في وقت سابق هذا األسبوع 
وظـــل إلـــى حــد بعيد دون ذلـــك املــســتــوى منذ 
ذلك الحني. واستقر سعر الجنيه االسترليني 
امس األول، على بعد أقل من سنتني أميركيني 
مــن أدنــى سعر لــه فــي 31 عاما بعدما سجل 
أسوأ أداء على مدى ثاثة أسابيع كاملة منذ 
أزمة العملة في 1992 عقب تصويت بريطانيا 
ــاد األوروبـــــــــي.  ــ ــحـ ــ ــــروج مــــن االتـ ــخـ ــ لـــصـــالـــح الـ
وتضرر الجنيه إلى جانب العمات الرئيسية 
ــة بــشــأن  ـــدور بـــيـــانـــات قـــويـ ــ األخـــــــرى بـــعـــد صـ
ــات املـــتـــحـــدة لــــم تــقــنــع  ــ ــــواليـ الـــوظـــائـــف فــــي الـ
الفائدة هذا  أسعار  زيــادة  بقرب  املستثمرين 
العام. وفي أحدث التعامات في لندن ارتفع 
الجنيه االسترليني 0.2% إلى 1.2938 دوالر 
كــمــا صــعــد بــنــحــو نــصــف نــقــطــة مــئــويــة إلــى 

85.32 بنسا لليورو.

ــــى الـــيـــمـــن والـــعـــمـــل مــن  الــــدولــــي بـــالـــعـــودة إلـ
املؤقتة عدن واستئناف مشاريعه  العاصمة 

املقدرة بحوالى مليار دوالر.
ــقـــى وزيــــــر الــتــخــطــيــط الـــيـــمـــنـــي، نــهــايــة  ــتـ والـ
الدولي  البنك  يونيو/حزيران املاضي، مدير 
في اليمن، باإلضافة إلى كبير االقتصاديني 
وحسب  أنجليك.  ويلفيرد  السيد  البنك  فــي 

الوزير  الرسمية، حث  اليمنية  األنباء  وكالة 
ــة اإلفــــــــــراج عــن  ــلـــى ســــرعــ ــنـــك عـ ــبـ ــنـــي، الـ ــمـ ــيـ الـ
املحفظة املالية، واملشاريع التي أعلنها البنك 
مــطــلــع الـــعـــام املـــاضـــي واألثـــــر الــســلــبــي الـــذي 
أحــدثــه هــذا التجميد على حياة املــايــني من 

املواطنني والذي ضاعف من معاناتهم.
وقالت وزارة التخطيط اليمنية، في تقريرها 
الشهري األخير: »أوقف املانحون دعمهم رغم 
ارتفاع عدد السكان املحتاجني إلى مساعدة 
فــــرد عــــام 2014  إنــســانــيــة مـــن 15.9 مــلــيــون 
إلــى 21.2 مليون فــرد عــام 2015 من إجمالي 
وهــذا  نسمة.  مليون   26 البالغ  السكان  عــدد 
بالتزاماته  املانحني  مجتمع  وفــاء  يستدعي 
ــدول التي  تــجــاه دعـــم الــيــمــن أســـوة بــبــاقــي الــ
تمر بحروب ونزاعات«. وأوضح التقرير، أن 

عوامل  بجانب  ســاهــم  املانحني  دعــم  تعليق 
ــزان املـــدفـــوعـــات،  ــيـ أخـــــرى فـــي زيــــــادة عــجــز مـ
الخارجية من  وبالتالي، تآكل االحتياطيات 
النقد األجنبي، وتدهور قيمة العملة الوطنية 
حيث بلغ سعر الــصــرف حــوالــي 288 ريــاال/ 
ــلــــدوالر فـــي نــهــايــة شــهــر يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  لــ
2016 بــمــعــدل تــغــيــر بــلــغ فـــي حــــدود %34.0 
مقارنة بما كان عليه قبل الحرب، ما ساهم 
في زيــادة التضخم وتفاقم مستويات الفقر. 
وأّدت الحرب والصراعات الجارية في اليمن 
وما رافقها من تعليق دعم املانحني للبرامج 
تعميق  إلــى  التنمية  ومــشــاريــع  االجتماعية 
وتفاقم  الفقر  وتفشي  التنموية  الــتــحــديــات 
من  وحرمانهم  للسكان  املعيشية  األوضــــاع 

الوصول للخدمات االجتماعية األساسية. 

يــبــدأ وزيـــر الــخــزانــة األمــيــركــي جــاكــوب لـــو، الــيــوم، جولة 
بريطانيا وفرنسا وبلجيكا  كل من  إلــى  تقوده  أوروبــيــة 
ــرار  ــا، ويـــبـــحـــث خـــالـــهـــا خـــصـــوصـــا تــــداعــــيــــات قــ ــيــ ــانــ وأملــ
أعلنت  كما  األوروبـــي،  االتحاد  من  الخروج  البريطانيني 
ــوزارة فــي بيان صحافي،  وزارتـــه أول مــن أمــس. وقــالــت الـ
إن الوزير األميركي سيبحث مع نظرائه في الدول األربع 
»االســـتـــقـــرار االقـــتـــصـــادي وتــشــاطــر الــنــمــو االقــتــصــادي« 
بعد قرار الناخبني البريطانيني في استفتاء نظم في 23 

حزيران/ يونيو الخروج من الكتلة األوروبية.
وبعدما سبقه إليها وزير الخارجية جون كيري، سيصبح 
وزيـــر الــخــزانــة ثــانــي مــســؤول أمــيــركــي رفــيــع املــســتــوى يــزور 
أثــارت نتيجته صدمة  الــذي  املتحدة منذ االستفتاء  اململكة 

في األسواق العاملية ال تزال ارتداداتها تتفاعل.
وخال جولته األوروبية سيلتقي وزير الخزانة أيضا رؤساء 
شركات و»أطرافا فاعلني في السوق«؛ لبحث وضع االقتصاد 
الدولي. وتنهي زيارة الوزير األميركي في 14 تموز/ يوليو، 

بحسب البيان. وشهدت أسواق املال العاملية هزة كبيرة، على 
الكتلة  خلفية الخروج البريطاني وتداعياته، ويصر زعماء 
األوروبــيــة على عــدم التفاوض مع بريطانيا حــول أي شأن، 
قبل أن توقع على الفقرة 50 من اتفاقية لشبونة التي تعني 

تلقائيا خروج بريطانيا من عضوية االتحاد األوروبي. 
وكــانــت املــســتــشــارة األملــانــيــة، أنغيا مــيــركــل، قــد ذكـــرت أمــام 
مفاوضات مستقبلية حول عضوية  أّي  أن  األملاني  البرملان 
املشتركة ستكون مرتبطة  األوروبــيــة  الــســوق  فــي  بريطانيا 
ــن الـــــدول  ــريـــن مــ ــهـــاجـ ــرور املـ ــمــ بـــشـــرط ســـمـــاح بـــريـــطـــانـــيـــا بــ
األوروبية.  وهذا يعني تلقائيا أن الهجرة التي كانت السبب 
األوروبــيــة، ستعود  العضوية  التصويت ضد  في  الرئيسي 

 .
ً
بريطانيا لقبولها مستقبا

وحسب تصريحات الرئيس الفرنسي، فرانسوا هوالند، فإن 
دول الكتلة األوروبية ستسعى إلى معاقبة بريطانيا بقسوة 

وتكبيدها أكبر الخسائر املالية والتجارية.
)العربي الجديد، فرانس برس(

مأزق الدعم 
الخارجي

ارتفاع عجز التجارة الخارجية 
لبريطانيا

طفلة يمنية تتلقى مساعدات غذائية )فرانس برس(

وزير الخزانة األميركي، جاكوب لو )فرانس برس(

)Getty( تراجع مؤشرات البورصة األميركية

خسائر فادحة تكبدتها أسواق المال األوروبية )فرانس برس( )Getty( توقعات بانتعاش السياحة التركية)Getty( تراجع قياسي للجنيه اإلسترليني

)Getty( مصنع سيارات في أميركا

ارتفاع عدد المحتاجين 
لمساعدة إنسانية إلى 

21.2 مليون فرد

اقــتــصــاد الــيــمــن، وبـــرامـــج اإلعـــمـــار ونــتــائــج 
ــيـــاجـــات  ــتـ املـــرحـــلـــة األولــــــــى مــــن تــقــيــيــم االحـ
واألضـــــــــرار  لــلــيــمــن، بــحــســب وكـــالـــة األنـــبـــاء 

اليمنية الرسمية.
وسحبت الحكومة اليمنية 7.1 مليارات دوالر 
من إجمالي دعم املانحني املتفق عليه، منها 
املوازنة  لدعم  نفطية  56.3 % في شكل منح 
عام  السعودية  قدمتها  العامة، منها وديعة 

2012 لدعم استقرار سعر الصرف.
وعلق معظم املانحني دعمهم التنموي لليمن 
عام 2015، عقب سيطرة مليشيات الحوثيني 
املــســلــحــة عــلــى الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء 
الرئيس  على  وانقابهم  الــدولــة  ومؤسسات 

الشرعي للباد عبد ربه منصور هادي.
ــاول الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة إقـــنـــاع الــبــنــك  ــحــ وتــ

اليمن يستنجد بالمانحين 
لمواجهة أزمته المالية

املستحدثة  الوظائف  إجمالي  استقر 
الــزراعــي(  القطاع  وظائف  )باستثناء 
عند  األميركية،  املتحدة  الــواليــات  في 
1.13 مــلــيــون وظــيــفــة خــــال الــشــهــور 
ــة األولــــــــى مــــن الــــعــــام الــــجــــاري.  ــتـ الـــسـ
صدر  التي  الشهرية  للبيانات  ووفقا 
آخرها أول من أمس، عن وزارة العمل 
البطالة خال  األميركية، بلغت نسبة 
النصف األول مــن الــعــام الــجــاري %5. 
وتــراجــع عــدد الــوظــائــف الــجــديــدة في 
 ،%4.2 بنسبة  األميركية  العمل  سوق 
مــقــارنــة مـــع الــنــصــف األول مـــن الــعــام 
مــلــيــون وظـــيـــفـــة(، مع   1.18( املـــاضـــي 
استمرار التباطؤ في النمو اإلجمالي 
ــعــــف آفـــــــاق االقــــتــــصــــاد الـــعـــاملـــي.  وضــ
وســجــل فــي يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي، 
أعلى عدد وظائف جديدة في السوق 
األميركية، بـ 287 ألف وظيفة جديدة، 
سبقه  الــذي  بمايو/أيار  سجل  بينما 

ـــ 38 ألــف  بـ لــلــعــام 2016  ــادة  ــ ــوأ زيــ ــ أسـ
ــــدة. ويـــقـــتـــرب مــتــوســط  ــديـ ــ وظـــيـــفـــة جـ
نسبة البطالة التي سجلتها الواليات 
ــــال الــنــصــف  ــة، خـ ــيـ ــركـ ــيـ املـــتـــحـــدة األمـ
ــى  ــن أدنــ ــــاري مــ ــــجـ الـ ــام  ــعــ الــ ــن  األول مــ
مــســتــوى فــي 8 ســنــوات، بــعــد سلسلة 
ارتفاعات شهدها االقتصاد األميركي 
في سنوات األزمة املالية العاملية، التي 
بـــدأت فــي 2008. وبــلــغ عــدد الوظائف 
ــــوق خــــــال الـــعـــام  ــــسـ ــــي الـ الــــجــــديــــدة فـ
مــلــيــون   2.416 نــحــو   ،2015 املـــاضـــي 
وظيفة مستحدثة بنسبة بطالة بلغت 
املــســجــل  الــبــطــالــة  مـــعـــدل  كــــان   .%5.1
فــي مــايــو/أيــار املـــاضـــي، أحـــد أســبــاب 
االتحادي  االحتياطي  إحجام مجلس 
املركزي(، اإلبقاء على نسب  )املصرف 
الــفــائــدة دون تــغــيــيــر لــلــشــهــر الــســابــع 

على التوالي بني %0.25 - %0.50.
)األناضول(

ــة  ــيــ ــاحــ ــيــ ســ طـــــــــائـــــــــرة  أول  هـــــبـــــطـــــت 
ــة، أمــــس، فـــي مــنــتــجــع أنــطــالــيــا  ــيـ روسـ
السياحي في تركيا مع انتهاء األزمة 
ثمانية  اســتــمــرت  الــتــي  الدبلوماسية 
أشــــهــــر بــــني الـــبـــلـــديـــن، وفـــــق مـــصـــادر 

ماحية.
ــلـــن الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر  وأعـ
بوتني، الشهر املاضي، رفع العقوبات 
عـــن الــســيــاحــة إلـــى تــركــيــا مـــع انــتــهــاء 
األزمـــــــــــة الـــــتـــــي نــــجــــمــــت عــــــن إســــقــــاط 
ســــاح الــجــو الــتــركــي طـــائـــرة روســيــة 
عــلــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة فـــي تــشــريــن 
الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر املــــاضــــي. وأقــلــعــت 
فنوكوفو  مــن مطار  الــطــائــرة صباحا 
ــة مـــوســـكـــو  ــ ــيـ ــ ــــروسـ فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الـ
وهـــي تــقــل 189 ســائــحــا، وهــبــطــت في 
املنتجع السياحي التركي على البحر 
املــــتــــوســــط، وفـــــق مــحــطــة الــتــلــفــزيــون 

الــتــركــيــة. وســــّدد مــنــع وكــــاالت السفر 
ــن تـــنـــظـــيـــم رحــــــــات إلـــى  ــ الــــروســــيــــة مـ
تـــركـــيـــا، ضـــربـــة إلــــى قـــطـــاع الــســيــاحــة 
التركي الذي يعتمد إلى حد كبير على 
السياح الــروس، وال سيما منتجعات 
البحر املتوسط. وأعلن بوتني، في 30 
حــزيــران/يــونــيــو رفـــع الــحــظــر بــعــد أن 
تلقى رســالــة مــن الرئيس رجــب طيب 
أردوغــــــــان، قـــالـــت مــوســكــو إنــــه اعــتــذر 
فـــيـــهـــا عــــن إســــقــــاط الــــطــــائــــرة. ويــــرى 
املحللون أن أنقرة عملت على إصاح 
العاقات مع روسيا، بعد أن تسببت 

األزمة في خسائر اقتصادية كبيرة.
ومـــــع هـــــذا يـــتـــوقـــع أن يـــعـــانـــي قــطــاع 
السياحة بعد االعتداء الذي استهدف 
مــطــار أتــاتــورك فــي اسطنبول فــي 28 

حزيران/يونيو وخلف 47 قتيا.
)فرانس برس(

4.2 % تراجعًا بالوظائف 
الجديدة في أميركا

هبوط أول طائرة سياحية 
روسية في تركيا

مال وسياسة

أكد تقرير حكومي حديث أن االقتصاد اليمني لن يستطيع النهوض 
مرة أخرى بدون عودة المانحين لدعمه، ويأتي ذلك في ظل تدهور 
األمنية  االضطرابات  تفاقم  بسبب  اإلنتاجية  المجاالت  لمختلف  حاد 

والصراع المسلح في أنحاء البالد

أوصى تقرير وزارة التخطيط اليمنية، والذي صدر مؤخرًا، بأهمية حشد 
المتطلبات التمويلية لصرف اإلعانات النقدية للفقراء المستفيدين من 
االجتماعية،  الــرعــايــة  صــنــدوق 
وتقديم دعم المانحين في شكل 
منح وليس قروض، مراعاة لعدم 
استدامة الدين العام. وحث التقرير 
المانحين  دعوة  على  الحكومة 
الستئناف تنفيذ مشاريع التنمية في 
المناطق المستقرة أمنيًا وتمويل 
الــخــدمــات  تشغيل  مــتــطــلــبــات 
االجتماعية األساسية )مياه، كهرباء، 

رعاية صحية، التعليم(.

منح لدعم الفقراء

االقتصاد في صور

جولة أميركية إلنقاذ اقتصاد العالم
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فاطمة العيساوي

ســـوف نــحــتــاج وقــتــا طــويــل لــإفــاقــة من 
الصدمة األولى لتصويت غالبّيٍة ضيقٍة 
مـــن الــبــريــطــانــيــن لــصــالــح الـــخـــروج من 
اإلتحاد األوروبــي، بما يحمل التصويت 
ــاراٍت إنــســانــيــة، تــتــجــاوز أهــمــيــة  مـــن إشـــــ

األزمة االقتصادية املتفاقمة. 
بــن املــصــّوتــن لــلــبــقــاء والـــذيـــن اخــتــاروا 
ــال فـــــــراق بــــن مــــواطــــنــــة عــاملــيــة  ــفــــصــ االنــ
بــــهــــا رواد  ــّســـك  ــمـ ــتـ يـ ــــدود،  ــــحـ ــلـ ــ لـ عـــــابـــــرة 
ومواطنٍة  واملجازفة،  والتمازج  االختبار 
الصغيرة  اآلفــاق للجزيرة  محلية ضيقة 
املصونة بسياٍج عازل من اللغة والتاريخ 
الــذي ولد في  املواطن  والدين والتقاليد. 
بريطانيا، ويريد أن يعيش في بريطانيا، 
وأن يموت في بريطانيا، كما يقول أحد 
املعادي  املتطرف  اليمن  شــعــارات حملة 
ــا.  تختصر صــورة سائق سيارة  ألوروبـ
األجــــــرة، وهــــو يـــرفـــع الــعــلــم الــبــريــطــانــي، 
احتفااًل بالفوز غداة التصويت السلبي، 
مــفــهــوم املــواطــنــة الضيقة الــتــي تــريــد أن 
، ال يهّددها اختالف 

ً
 صافية

ً
تمارس هوية

أو تنّوع.
لآلخر  الــعــازلــة  الضيقة  املــواطــنــة  ليست 
حـــكـــرًا عــلــى بــريــطــانــيــا، ولــيــســت ولــيــدة 
االستفتاء. »املــواطــنــون الــشــرفــاء« فــي كل 

نبيل السهلي

طرحت زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
ــع دول  ــ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، أخــــيــــرًا، أربــ
إفريقية من حوض النيل )أوغندا، كينيا، 
توقيتها  بشأن  أسئلة  ــدا(  روانـ إثيوبيا، 
فيه صورة  انكشفت  وقــٍت  وأهدافها، في 
وتــيــرة  وازدادت  الــعــنــصــريــة،  إســـرائـــيـــل 
املستوطنات  بضائع  الغربية  املقاطعة 
واملـــؤســـســـات األكــاديــمــيــة اإلســرائــيــلــيــة، 
ــلــــيــــة  ــرائــــيــ نــــاهــــيــــك عــــــن األطـــــــمـــــــاع اإلســ

اإلستراتيجية في مياه نهر النيل.
ــارة نــتــنــيــاهــو  ــ ــداف زيــ ــ ــان مـــن أهــ ــهـــذا، كــ لـ
عــن حلفاء  البحث  اإلفريقية  الـــدول  هــذه 
ــارة الـــســـمـــراء، بــغــيــة الــحــد  ــقــ جــــدد فـــي الــ
مـــن اإلدانــــــات اإلفــريــقــيــة ضـــد مــمــارســات 
ـــالل اإلســــرائــــيــــلــــي فـــــي األراضــــــــي  ــ ــتـ ــ االحــ
ــارة  ــ ــدًا أن زيـ الــفــلــســطــيــنــيــة. وبــــــات مــــؤكــ
وتقنيون  أعــمــال  رجـــال  ومــعــه  نتنياهو، 
إسرائيليون في مجالي الري والزراعة لم 

تكن بريئة.
وإفريقيا  إسرائيل  بن  العالقات  وكانت 
بــعــد حـــرب 1967، وقطعت  تـــضـــررت  قـــد 
35 دولة إفريقية عالقاتها الدبلوماسية 
ــربــــي.  ــعــ ــغــــط الــ بــــإســــرائــــيــــل بـــفـــعـــل الــــضــ
عربية  دول  تطبيع  إســرائــيــل  واستغلت 
الفلسطينية  السلطة  إنــشــاء  بعد  معها، 
فـــي 1994، لــجــهــة بـــنـــاء جـــســـور عــالقــات 
ــع دول إفــريــقــيــة  ــة وعـــســـكـــريـــة مــ ــاريـ تـــجـ
الــدول  لتلك  الفنية  ومساعداتها  عديدة، 
ــزراعـــيـــة  ــة الـ ــيـ ــلـ ــيـ ــي الـــتـــقـــنـــيـــات اإلســـرائـ فــ

املتطورة خصوصا. 
ــيـــل بـــأنـــهـــا تــقــيــم  ــرائـ وحـــتـــى ال تــتــهــم إسـ
فإنها  األفــارقــة،  الحكام  مع  فقط  عالقات 
وسعت اتصاالتها مع السكان في القارة 
اإلفــريــقــيــة، واعــتــنــى بــذلــك قــســم الــتــعــاون 
الدولي في وزارة الخارجية، حيث تتولى 
ــب ألـــــف طـــالـــب إفــريــقــي  ــدريــ إســــرائــــيــــل تــ
فـــي قــضــايــا الـــزراعـــة والـــطـــب وغــيــرهــمــا، 
وتــرســل إلــى الــقــارة أطــبــاء ومستشارين 
ــاالت شـــتـــى، ويـــتـــم بـــعـــض هـــذه  ــجــ ــي مــ فــ
الجهود بالتعاون بن إسرائيل وفرنسا 

والواليات وإيطاليا وغيرها. 
ويمكن الــجــزم بــأن إســرائــيــل تسعى، من 
الــنــيــل  مع  ــارة نتنياهو دول حـــوض  زيــ

عمر كوش

يــحــظــى الـــســـبـــاق االنـــتـــخـــابـــي األمـــيـــركـــي، 
األبــيــض،  البيت  إلــى  النهاية  فــي  املــوصــل 
ــام ســـيـــاســـي  ــمــ ــتــ ــاهــ ــي أيــــامــــنــــا هـــــــــذه، بــ ــ فــ
وإعـــالمـــي كــبــيــر، عــلــى املــســتــوى الــعــربــي، 
حيث تنال أنشطة املرشحن من الحزبن 
وتصريحاتهم  والجمهوري  الديمقراطي 
قـــســـطـــا وافــــــــرًا مــــن الــتــغــطــيــة الــــتــــي تــقــوم 
بـــهـــا مــخــتــلــف وســــائــــل اإلعـــــــالم الــعــربــيــة، 
وخـــصـــوصـــا قــــنــــوات الـــتـــلـــفـــزة الــفــضــائــيــة 
فيها  ومبالغا  واســعــة،  تغطية  تقدم  التي 
فــي بــعــض األحـــيـــان. غــيــر أن لــلــرهــان على 
املـــرشـــحـــن، ســــواء هــيــالي كلينتون  أحــــد 
أو دونــالــد تــرامــب، مــبــرراتــه، بالنظر إلــى 
أن الـــواليـــات املــتــحــدة قـــوة عــاملــيــة عظمى، 
السياسية  تركيبتها  فــي  تغيير  أي  يؤثر 
الحاكمة على أمن العالم، والبالد العربية 
خـــصـــوصـــا. وبـــالـــتـــالـــي، مـــن املـــهـــم مــعــرفــة 
مــواقــف املــرشــحــن مــن الــقــضــايــا العربية 
بشكل عام، والقضايا ذات امللفات الشائكة 
ــــاص،  ــــي املـــنـــطـــقـــة بـــشـــكـــل خـ ــلـــتـــهـــبـــة فـ واملـ
الفلسطينية  والقضية  السورية  كاملسألة 
والوضع في كل من العراق ولبنان ومصر. 
ــيـــاق، أن   ومــــن املـــهـــم كـــذلـــك، فـــي هــــذا الـــسـ
يـــتـــحـــّكـــم بــعــالقــتــنــا بــــالــــواليــــات املـــتـــحـــدة 
املرشحن  األميركية مدى وكيفية مقاربة 
لــلــرئــاســة األمـــيـــركـــيـــة هــــذه الـــقـــضـــايـــا، بل 
ومــقــاربــة اإلدارة األمــيــركــيــة مــنــهــا، مــع أن 
منصب الرئاسة، على أهميته، ال يحّدد من 
املواقف والسياسات، كونه  يعتليه وحده 
والعوامل  االعــتــبــارات  مــن  لجملة  يخضع 
الــتــي تــتــحــّكــم فـــي الــســيــاســتــن، الــداخــلــيــة 
ــتــــحــــدة، وفـــي  ــلــــواليــــات املــ ــة، لــ ــيــ والــــخــــارجــ
املــصــالــح األمــيــركــيــة والــشــركــات  مقدمتها 
واللوبيات  الضغط  ومجموعات  الكبرى، 

املؤثرة على صانعي القرار.
ــن عـــلـــى نــتــائــج  ــ ــراهـ ــ ــن يـ ــ ــل مـ ــ  ويـــخـــطـــئ كـ
ــا  ــة، وخـــصـــوصـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــات األمـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ االنـ
الساسة العرب، ألن وصول رئيس أميركي 
إلــى أي تغييٍر جوهري  جديد، لن يفضي 
في املوقف األميركي املنحاز بشكل سافر 
إلى إسرائيل، بسبب اإلطار املرجعي الذي 
تشّكل فيه العقل السياسي األميركي حيال 
القضايا العربية، وبسبب وجود جماعاٍت 
مــوالــيــٍة وداعــمــة إلســرائــيــل وســيــاســاتــهــا، 
وغــــيــــاب أي تـــأثـــيـــر عـــربـــي عـــلـــى صــانــعــي 
ــم مـــن أهــمــيــة املــصــالــح  ــرغـ ــرار، عــلــى الـ ــقــ الــ

األميركية في منطقتنا. 
أن  الــســوريــة، يالحظ  املسألة  فيما يخص 
السياسي ال يخفون  الحقل  مشتغلن في 
حماستهم لوصول هيالري كلينتون إلى 
ــيـــض، مــعــتــقــديــن أنــهــا ستفوز  الــبــيــت األبـ
وأنها  املقبلة،  األميركية  االنــتــخــابــات  فــي 
 سياسي للمسألة 

ّ
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الـــســـوريـــة، مـــن جــهــة أنــهــا لـــن تــتــرك املــلــف 
السوري بيد الروس، بل ستمارس ضغطا 
قــويــا بــاتــجــاه إيـــجـــاد حـــل ســيــاســي، وإال 
فإنها قد تعمد إلى التلويح واالنحياز إلى 

حل عسكري للمسألة. 
وقــد أســّر لي أحــد أعضاء قيادة االئتالف 
الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية، 
القرار،  أو  التصميم،  يشبه  ما  »هنالك  أن 
األميركي، على أن يبقى امللف السوري في 
حالة مــن الــجــمــود، مــع الــحــرص على عدم 
إلى  األرض،  على  كــبــرى  تغييراٍت  إحـــداث 
حــن مــغــادرة الــرئــيــس بـــاراك أوبــامــا، وأن 
كل املؤشرات تفيد بأن لهيالري كلينتون 
الـــحـــظ األوفـــــــر فــــي الــــوصــــول إلـــــى الــبــيــت 
 
ً
قائمة االتــصــاالت  لذلك، أضحت  األبيض. 
مـــع طــاقــم كــلــيــنــتــون االنــتــخــابــي، لترتيب 
املــرحــلــة املــقــبــلــة، ومـــعـــروفـــة مــواقــفــهــا من 
املسألة السورية، وأنها ستدعم املعارضة 
األقــل،  على  النوعية،  باألسلحة  الــســوريــة 

محمد أحمد بنّيس

تــفــيــد الــعــمــلــيــات الــتــي قـــام بــهــا »داعــــش«، 
وبــنــغــالدش  وتــركــيـــــا  األردن  فـــي  ــرًا،  ــيــ أخــ
والـــســـعـــوديـــة، بـــأنـــه بـــصـــدد االنـــتـــقـــال إلــى 
طور جديد في أدائــه، خصوصا في ضوء 
تــقــلــص الـــخـــيـــارات املــيــدانــيــة أمـــامـــه، بعد 
خسارته الدالة معركة الفلوجة في العراق، 
ســــوريــــة،  فــــي  األوراق  ــلـــط  خـ واســــتــــمــــرار 
وتباين  املتدخلن،  الفاعلن  تعّدد  بسبب 
يتقاطع  ال  معظمها  بــات  الــتــي  أجنداتهم 
مع أهدافه. ولعل أهم ما يلفت االنتباه في 
هـــذا االنــتــقــال نــزوعــه إلـــى تــوســيــع الرقعة 
الجغرافية لعملياته اإلرهابية وتدويلها، 
في محاولٍة منه إلرباك األطراف اإلقليمية 

والدولية املعنية بالحرب عليه.
ــتـــي حــقــقــهــا  ــعـــود املـــكـــاســـب املـــيـــدانـــيـــة الـ تـ
الــتــنــظــيــم فـــي الــســنــتــن املــنــصــرمــتــن، في 
ــداف  ــ ــى تـــبـــايـــن أهـ ــ ــانــــٍب كــبــيــر مـــنـــهـــا، إلـ جــ
فــي املنطقة. ففي  الفاعلة واملــؤثــرة  الــقــوى 
ــرانــــي تــحــّديــا   الــتــغــلــغــل اإليــ
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متعّدد األوجه لديها، فعملت على تطويقه 
ومــحــاصــرتــه ســيــاســيــا وعــســكــريــا بــغــايــة 
تــجــنــب االخـــتـــالالت الــطــائــفــيــة واملــذهــبــيــة 
ــذا في  ــذا الــتــغــلــغــل. هـ الــتــي قــد يحملها هـ
ــران جـــهـــدًا مــــن أجـــل  ــ ــ ــأل فـــيـــه إيـ ــ ــٍت لــــم تـ ــ وقــ
جعل هزيمته ودحره في العراق جزءًا من 
سياستها اإلقليمية، بالنظر ملا يشكله من 
األمر  املنطقة،  في  تهديد الستراتيجيتها 
إلــى مواجهة طائفيٍة ضاريٍة  الــذي تحّول 
تـــزال فصولها مستمرة في  بــالــوكــالــة، مــا 
أكــثــر مـــن بــلــد عـــربـــي. ومـــع الــتــوقــيــع على 
االتفاق النووي مع إيران، قبل عام، طرأت 
تحوالٌت على سلم األولويات، فيما يخص 
عــالقــة طــهــران بــالــغــرب، وأصــبــح الــقــضــاء 
ــا، تــتــقــاطــع  ــيـ عــلــى »داعـــــــش« هـــدفـــا أســـاسـ
عــنــده خـــيـــارات الــفــاعــلــن، خــصــوصــا بعد 
تشكيل التحالف الدولي ملحاربته، غير أن 
ذلــك لم يمنع بعض هــؤالء من االستمرار 
ــه، بــشــكــل أو بــــآخــــر، مـــأخـــوذيـــن  ــمــ فــــي دعــ
بمخاوفهم املتزايدة من السياسة اإليرانية 
وتمكينهم  الشيعة،  دعــم  مــن  جعلت  التي 
مــن مـــوارد السلطة األساسية فــي الــعــراق، 

أحد أهدافها املركزية.
يــبــدو الــوضــع فــي ســوريــة مــغــايــرًا، بسبب 
ــارت تــــنــــدرج ضـــمـــن صــــراع  ــ أن األزمـــــــة صــ
دولي على إعادة توزيع املصالح والنفوذ، 
انطالقا مــن سياق مــا بعد إخــفــاق ثــورات 
الــعــربــي، وتعثر مــشــاريــع التحول  الــربــيــع 
الــديــمــقــراطــي فـــي مــعــظــم بــلــدانــه. فظهور 

مــكــان. فــي مــصــر، يــتــولــى هــــوالء ردع أي 
محاولٍة لخرق الصوت الواحد في الشارع 
والــســيــاســة واإلعــــــالم. فـــي لــبــنــان، تطبق 
إجـــــــــراءات عــنــصــريــة غـــيـــر مــســبــوقــة فــي 
التعامل مع مخيمات الالجئن السورين 
عبر اإلغالق، وتقييد حركة املقيمن فيها، 
وحــــمــــالت الـــتـــوقـــيـــف الـــعـــشـــوائـــيـــة بــاســم 
مــكــافــحــة اإلرهــــــاب وســــط تــأيــيــٍد أو أقــلــه 
ــــواع الــعــنــصــريــة تصبح  صــمــت. أبــشــع أنـ
 عــنــد الــعــامــة والــنــخــبــة عــلــى حد 

ً
مــقــبــولــة

سواء، باسم األمن الوطني. 
بلقب  املــصــري  الرئيس  معارضو  ُينعت 
ــر«، كــمــا صــنــفــهــم فـــي إحـــدى  ــشــ »ٌأهــــــل الــ
ــابــــالتــــه، وهــــــو وصــــــف بــــــات اإلعــــــالم  ــقــ مــ
يــرّدده باعتباره واقعا. ليس من  املحلي 
بـــاب املــصــادفــة أن يــصــرخ قــاتــل النائبة 
للخونة«  »املـــوت  كــوكــس،  جــو  العمالية، 
الشعار  املحكمة.  أمـــام  لــه  مــثــول  أول  فــي 
نفسه يــــرّدده »املــواطــنــون الــشــرفــاء« في 
ــر ملــحــاكــمــات  ــ ــ ــــوع األجـ ــدفـ ــ حـــضـــورهـــم املـ
الــشــر« مــن حقوقين وصحافين  ــل   »أهـ
ونــــاشــــطــــن ومـــعـــتـــقـــلـــن ســـيـــاســـيـــن فــي 

مصر. 
ــارة على  ــربـــح والـــخـــسـ ســيــطــر خـــطـــاب الـ
الحمالت السياسية والتغطية اإلعالمية 
الــتــغــطــيــة  أن  لــالســتــفــتــاء األوروبــــــــي، إال 
املبارزة  ما يشبه  إلــى  تحّولت  اإلعالمية 

الــوطــنــيــة وهــجــا ســـوى خــطــاب التكليف 
الديني الذي يرسم بدوره حدودًا فاصلة 
بــن الــصــالــح والــطــالــح، بــن املــقــبــول في 

املجموعة والخارج عنها.  
اســـتـــعـــاد خـــطـــاب الــخــصــوصــيــة املــحــلــيــة 
العربي،  الربيع  تــراكــم خيبات  مــع  بريقه 
لــيــتــحــّول االحـــتـــفـــال بــاملــحــلــي والــوطــنــي 
والعاملي،  اإلقليمي  لــرفــض  مناسبٍة  إلــى 
بـــوصـــفـــه اجـــتـــيـــاحـــا خـــارجـــيـــا وتـــهـــديـــدًا 
ــال  ــفـ ــتـ كــــــان االحـ إذا  ــة.  ــاصــ ــخــ الــ لـــلـــهـــويـــة 
بالخصوصية، هنا، وثيق الصلة بأزمات 
االنــتــقــال الــديــمــقــراطــي وســقــوط العملية 
 من 

ً
في العنف، أو في أنماط أشدَّ بشاعة

الديكتاتورية، فــإن تــوافــر هــذا املــنــاخ من 
الــتــذبــذب لــيــس شــرطــا ضــروريــا لصعود 
ــاب. أثــــبــــت االســـتـــفـــتـــاء  ــطــ ــذا الــــخــ ــ نـــجـــم هــ
على الــخــروج مــن االتــحــاد األوروبــــي في 
بريطانيا أن خطاب الفاشية »الوطنية« ال 
 في دولة القانون واملؤسسات، 

ً
 سطوة

ّ
يقل

ــدوره فــــي تــمــثــيــل  ــ ــ ــــالم بـ ــ ــقـــوم اإلعـ حـــيـــث يـ
ويـــقـــّدم خطابا  الــنــظــر،  مختلف وجــهــات 
إذا ما  إلــى حــد كبير،  مــتــوازنــا وعقالنيا 

استثنينا الصحافة الشعبوية الصفراء.
التعبير  يــكــون  أن  املــســتــغــرب  مـــن  لــيــس 
التصويت  للمنتصرين في  بــروزًا  األكثر 
سلسلة من االعــتــداءات على املجموعات 
اإلتنية على مثال شتم أفــراٍد في وسائل 
النقل الــعــام، وتوقيف مـــاّرة فــي الــشــارع، 
زجــاج  وتحطيم  هوياتهم  عــن  لسؤالهم 
أحياء  أحــد  في  وإسبانية  تركية  مطاعم 
لـــنـــدن، وإرســــــال بــطــاقــات عــنــصــريــة إلــى 
ــارات  ــعــ ــابــــة شــ ــتــ ــــالت بــــولــــنــــديــــة، وكــ ــائـ ــ عـ
وشــتــائــم ضــد املسلمن عــلــى بـــاب منزل 
ــة مــــصــــريــــٍة بــــالــــقــــرب مـــــن مـــديـــنـــة  ــلــ ــائــ عــ
ــاالٍت غــيــر مــســبــوقــة في  ــ كـــارديـــف، فـــي حـ
 مــــحــــدودة. الــقــاســم املــشــتــرك 

ْ
الـــبـــالد وإن

ــتــــداءات هــو صــــراخ املــعــتــديــن،  لــهــذه االعــ
صغار  الشبان  مــن  العظمى  وغالبيتهم 
ــه املــغــتــرب أو »الــدخــيــل«:  الــســن، فــي وجـ

اذهب إلى بلدك«.      

ــن الـــبـــريـــطـــانـــيـــن عـــدم  قــــــــّررت غـــالـــبـــيـــة مــ
االستماع إلى صوت املنطق. قّدم الخبراء 
كل املعلومات واألرقــام املطلوبة، إلثبات 
ــــروج مــن  ــــخـ ــن الـ ــائـــر مــ ــر والـــخـــسـ ــاطـ املـــخـ

االتحاد األوروبي. 
واألهـــــم مـــن ذلــــك كـــلـــه، لـــم يـــقـــّدم الــجــانــب 
اآلخر أي خطٍة لكيفية مواجهة أزمات ما 
بعد االنــفــصــال. على الــرغــم مــن ذلــك كله، 
سقطت أرقام الخبراء في مقارعة خطاب 
شــعــبــوي عـــاطـــفـــي، تــمــّكــن مـــن اســتــثــمــار 
أوهام اإلمبراطورية التي ال تغيب عنها 
البالد،  السيطرة على  الشمس: استعادة 
استعادة الحرية من قيود البيروقراطية 
لم  للبريطانين...  بريطانيا  األوروبــيــة، 
الجريمة  بعد  الهوياتي  الهوس  يتراجع 
املروعة لقتل النائبة العمالية التي كانت 
ــاع عـــن بــريــطــانــيــا  ــدفـ صــوتــا بـــــارزًا فـــي الـ
 في 

ً
العالم، وأكثر إنسانية منفتحة على 

التعاطي مع أزمة الالجئن السورين. 
فــي دولـــة الــقــانــون، كــمــا فــي جمهوريات 
املـــوز، ال شــيء يضاهي جــاذبــيــة األعــالم 
بها »وطنيون« منتشون  يلّوح  الوطنية 
مقاسهم  على  نسجوها  مواطنٍة  بسحر 
ــّورة بـــجـــدار عـــــازل ضد  ــســ وحــجــمــهــم، مــ
االخـــتـــالف. ال هـــواء يــتــّســرب مــن الــنــوافــذ 

املغلقة بإحكام. فلنختنق إذن.
)كاتبة لبنانية(     

ــراء كـــثـــيـــريـــن، إلـــــى تــهــيــئــة الـــظـــروف  ــبــ خــ
املناسبة لبناء شبكة عالقات دبلوماسية 
واسعة، لتصبح بعد ذلك إفريقيا برمتها 
ســوقــا تــجــاريــا كــبــيــرًا للسلع واألســلــحــة 

اإلسرائيلية في الوقت نفسه. 
وفـــي االتـــجـــاه املـــائـــي، ســتــقــوم إســرائــيــل، 
دول حوض  بتحريض  السابق،  في  كما 
النيل على التصادم مع مصر والسودان 
حـــول تــوزيــع الــحــصــص، مــن دون النظر 
املبرمة  واالتــفــاقــات  التاريخية  للحقوق 
ســـابـــقـــا، حــيــث تــنــفــذ دول إفــريــقــيــة عــدة 
مشاريع لسدود على نهرالنيل، وهذا ما 
من  املخصصة ملصر  الحصة  على  يؤثر 
مــيــاه الــنــهــر، بكمية تــصــل إلـــى نــحــو 16 

مليار متر مكعب.
سياسة  إستراتيجية  إســرائــيــل  وتــبــنــت 
النيل، تهدف بشكل  إزاء حوض  محددة 
عـــام إلـــى تــطــويــق مــصــر والــــســــودان، عن 
طــريــق صــالتــهــا مــع دول حـــوض الــنــيــل، 
حــيــث أكــــدت تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة إرســـال 
تـــل أبـــيـــب خـــبـــراء فـــي مـــجـــال املـــيـــاه إلــى 
إثــيــوبــيــا، ســاعــدوهــا عــلــى إنـــشـــاء ثــالثــة 
الكبرى، تدخل  النيل  ســدود على روافــد 
على املجرى الرئيسي في أجزاء متقدمة 
ــــودان ثــم  ــسـ ــ ــنـــوب إثـــيـــوبـــيـــا، ثــــم الـ مــــن جـ
ت إثــيــوبــيــا بــإنــشــائــهــا  مـــصـــر، وقــــد أقــــــرَّ
السدود الثالثة )بنشام- الليبرد- ستيد( 
بوجود  ت  وأقـــرَّ الكهرباء،  توليد  بحجة 
أولــئــك الــخــبــراء لــديــهــا، نــاهــيــك عــن قيام 
ــنـــشـــاط خـــطـــيـــر فــــي جــنــوب  ــل بـ ــيــ ــرائــ إســ
ــــودان، حــيــث أوقـــفـــت مـــشـــروع قــنــاة  ــسـ ــ الـ
 
ً
جونجلي التي كانت ستوفر ملصر كمية
، قـــدرهـــا خــمــســة مـــلـــيـــارات متر 

ً
إضـــافـــيـــة

استراتيجية  املياه؛ ووضعت  مكعب من 
ســـيـــاســـيـــة، تـــهـــدف إلـــــى إعـــــــادة تــشــكــيــل 
بــمــا يخدم  الــعــظــمــى،  الــبــحــيــرات  منطقة 
ــوارد  ــ مــصــالــحــهــا فـــي الــســيــطــرة عــلــى املـ
املائية، وإبقاء املنطقة كلها في صراعاٍت 
طــــائــــفــــيــــٍة مــــســــتــــمــــرة، فــــشــــهــــدت مــنــطــقــة 
البحيرات، منذ بداية عقد التسعينيات، 
أثــمــرت مــذابــح بشعة   

ً
صــراعــاٍت مسلحة

روانــدا  فــي  األرواح،  آالف  ضحيتها  راح 
وبورندي.

املائية،  إسرائيل  املتابع ألطماع  ويلحظ 
ـــل طــرحــت  ــيـ ــرائــ ــلــــي، أن إســ بــــوضــــوح جــ

 سياسي. 
ّ

فــي حــال عــدم الــتــوصــل إلــى حــل
وبالتالي، هذا يفسر القول إن »على األسد 
فــإنــه   ســـيـــاســـي، وإال 

ّ
ــــل يـــرحـــل عـــبـــر حـ أن 

سيرحل بالقوة العسكرية«.
يخفي هذا الرهان على هيالري كلينتون، 
أماني كثيرة، مع انسداد األفق السياسي، 
والتعويل  بالعجز،  اإلصــابــة  إلــى  إضــافــة 
على التمنيات. ولعل الدرس املفيد هو عدم 
املراهنة على ما يقوله، ويعد به، املرشحون 
لــلــرئــاســة فـــي حــمــلــتــهــم االنــتــخــابــيــة، ألن 
ق 

ّ
األقوال والوعود شيء، والواقع واملتحق

بعد انتهاء الحملة االنتخابية شيء آخر، 
إذ مــا أن يعتلي أحــدهــم كــرســي الــرئــاســة، 
، في 

ً
حــتــى تـــأتـــي الـــســـيـــاســـات مــتــنــاقــضــة

غــالــب األحـــيـــان، مــع الـــوعـــود. وال شــك في 
أميركية كثيرة حيال  أننا سمعنا وعــودًا 
املــســألــة الـــســـوريـــة، عــلــى لــســان مــســؤولــن 
أمــيــركــيــن عــديــديــن، وذهــبــت كــلــهــا هــبــاًء، 
ــن الـــوعـــود  وقـــبـــل ذلـــــك، ســمــعــنــا غــيــرهــا مـ
حــيــال الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إذ نــتــذّكــر، 
»وعــد بوش  على سبيل املــثــال، ما عــرف بـــ
الــــدولــــة  إقـــــامـــــة  بـــخـــصـــوص  ــه«  ــ ــتــ ــ أو رؤيــ
البيت  غــادر دبيلو بوش  إذ  الفلسطينية، 
ــن ســـبـــع ســـنـــوات،  ــيـــــض، قـــبـــل أكـــثـــر مــ ــ األبـ
ولـــم يــبــذل، فــي فــتــرتــي رئــاســتــه الــواليــات 
املتحدة، أي جهد حقيقي من أجل تحقيق 

رؤيته في إقامة دولة فلسطينية.
ومعروف أن القضايا واألزمــات والكوارث 
الــخــارجــيــة، بــالــنــســبــة لـــلـــواليـــات املــتــحــدة 
األمــيــركــيــة، ال تــبــدو أســاســيــة، وقـــد تحتل 
حـــيـــزًا صـــغـــيـــرًا، مـــن مــنــطــلــق عـــــام، يخص 
ــــاول مــكــانــة  ــــطـ الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، وتـ
الـــواليـــات املــتــحــدة، الــقــويــة أو االنــعــزالــيــة. 
صــحــيــح أن لــــدى بــعــض الــســاســة خشية 
كــبــيــرة عــلــى مــكــانــة الـــواليـــات املــتــحــدة في 
ــاراك أوبـــامـــا  ــ الـــعـــالـــم، بــســبــب ســـيـــاســـات بــ
املــنــكــفــئــة، خــصــوصــا فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
األوســـــــط، لــكــن إعــــــادة االنــــخــــراط تــحــتــاج 
إلى إدارة جديدة، تملك الرغبة واملحّرض 
ــذلـــك، ولـــيـــس هـــنـــاك ما  والــــوقــــت الـــكـــافـــي لـ
إذا ما  يؤكد أن مواقف هيالري كلينتون، 
وصلت إلى البيت األبيض، ستختلف عن 
التي  مواقفها  من  بالرغم  أوبــامــا،  مواقف 
من  أو  مذّكراتها،  من  استخالصها  يمكن 
مــواقــفــهــا عــنــدمــا كــانــت وزيـــــرة خــارجــيــة، 
ــا ُيـــحـــكـــى عــن  ــ ــال األزمـــــــة الــلــيــبــيــة، ومـ ــيـ حـ
مــحــاوالتــهــا إقـــنـــاع أوبـــامـــا بــالــتــدخــل في 
سورية. يضاف إلــى ذلــك أنها أظهرت في 
أزمــات  حيال  مواقف  االنتخابية  حملتها 
)وملفات( املنطقة العربية، ال تبتعد كثيرًا 

»داعــش« وتــمــّدده في عــدد من املحافظات 
الــســوريــة أربــــك ثــنــائــيــة االصــطــفــاف الــتــي 
ــنــــظــــام  ــا )الــ ــتــــهــ ــمـــت األزمــــــــــة مـــــع بــــدايــ ــكـ حـ
واملــعــارضــة(، وأســهــم فــي تحويل سورية 
إلـــــى بـــلـــٍد مـــســـتـــبـــاٍح أمــــــام قـــــوى وأطــــــراف 
متعّددة، ال سيما بعد تدخل إيران وحزب 
الله وروسيا إلى جانب قوات بشار األسد، 
 ، الشيء الذي أنتج واقعا ميدانيا معقدًا حدَّ
بشكل كبير، من خيارات التحالف الدولي 
إلــى مــحــاربــة التنظيم وهــزمــه،  فــي سعيه 
وتجنب إراقــة مزيد من دماء األبرياء )في 

الغرب تحديدًا!(. 
خــســائــر  الــتــنــظــيــم  تـــكـــّبـــد  أن  ــد  ــعـ وبـ اآلن، 
 كــانــت تحت 

ً
كبيرة، وفــقــد مناطق واســعــة

سيطرته في سورية بفعل القصف الجوي 
لقوات روسيا والتحالف، وأفــرزت معركة 
الفلوجة متغّيرات سياسية وميدانية في 
العراق، والحــت في األفــق بــوادر مصالحة 
تركية روسية، تنهي التوتر بن البلدين، 
بــعــد ذلـــك كــلــه، أصــبــح الــتــنــظــيــم يــــدرك أن 
الـــخـــنـــاق بـــــدأ يـــضـــيـــق عـــلـــيـــه، ويــــزيــــد مــن 
عزلته فــي ظــل مــا بــات يشكله مــن تهديٍد 
ــن الـــدولـــيـــن.  ــ ــ غـــيـــر مـــســـبـــوق لــلــســلــم واألمـ
انتكاساته  عن  االستعاضة  يحاول  لذلك، 
ــات اشـــتـــغـــالـــه  ــ ــيـ ــ ــنـــويـــع آلـ ــتـ الـــعـــســـكـــريـــة، بـ
وأســالــيــبــه، مـــن خــــالل الــتــوظــيــف الــفــكــري 
واأليديولوجي لخاليا محلية تتوزع على 
تــتــحــّرك وتخطط  للعالم،  األربـــع  الــجــهــات 
نفذ ضمن ما يتيحه واقع الحال األمني 

ُ
وت

واالستخباراتي للبلدان التي تنشط فيها، 
مع  التنظيمي  للتنسيق  حــاجــة  دون  مــن 

القيادة في سورية أو العراق. 
 املعركة إلى دوٍل قد تبدو غير معنية 

ُ
نقل

 ،)
ً
بــمــا يـــدور فــي املنطقة )بــنــغــالدش مــثــال

›‹للجهاد‹‹،  تــدويــل شامل  نحو  والــنــزوُع 
 السخط السني على انتهاكات 

ُ
واستغالل

)تفجير  الــعــراق  فــي  الشيعية  املــلــيــشــيــات 
ــــك كـــلـــه يــتــضــمــن  ــداد(، ذلـ ــ ــغـ ــ ــرادة فــــي بـ ــ ــكـ ــ الـ
ــاول الــتــنــظــيــم إيــصــالــهــا إلــى  ــحـ ــل يـ ــائـ رسـ
ــه مــــا زالــــت  ــ ــا أنـ ــرزهــ ــر، أبــ ــ ــ مــــن يــهــمــهــم األمـ
لــديــه أوراق كــثــيــرة، انــطــالقــا مــمــا يــتــوفــر 
عــلــيــه مـــن احــتــيــاطــي بــشــري هـــائـــل، يــديــن 
ويخّوله،  واملذهبي،  العقائدي  بــالــوالء  له 
واستراتيجياته  عملياته  تنويع  بالتالي، 
وأدواته، ما يجعل القضاَء عليه أمرًا شبه 
الجغرافيات  لــه  تــقــّدمــه  مــا  مــع  مستحيل، 
الــقــومــيــة واإلثــنــيــة املختلفة مــن إمــكــانــاٍت 
بــشــريــٍة كــبــيــرة، تــســمــح لـــه بــنــقــل معركته 

حيث يريد.
)كاتب مغربي(

 عــلــى تــحــريــك مــشــاعــر 
ً
ــدرة ــ ــر قــ ــثـ بـــن األكـ

 
ً
عادة املشهورين  البريطانين  الناخبن 

بالبرودة والعقالنية. 
 common( كــيــف تــحــّولــت ثــقــافــة املــنــطــق
الــبــريــطــانــيــن إلــى  لـــدى  الــعــريــقــة   )sense
التباين  فعل  عنها:  التخلي  على  ســبــاٍق 
الــطــبــقــي والــتــعــلــيــمــي بـــن الــبــريــطــانــيــن 
نــشــرهــا  ــتـــي  الـ ــهــــادات  الــــشــ أن  فـــعـــلـــه، إال 
اإلعــــــــالم الـــبـــريـــطـــانـــي لـــتـــجـــارب كـــارهـــي 
االتحاد االوروبــي أشــارت، في معظمها، 
إنــه خطاب الشوفينية  إلــى عامل غــالــب: 
الوطنية وحلم السيادة املطلقة الخالصة 

من أي تأثير خارجي. 
أظـــهـــرت نــتــائــج اســتــفــتــاء االنــفــصــال عن 
ــاد األوروبــــــــــــي الـــســـحـــر الـــخـــاص  ــ ــحــ ــ االتــ
لشعارات الشوفينية الوطنية، العاطفية 
الساذجة في حّدها األدنى، والهستيرية 
ــلــــى، لــــدى فــئــٍة  الــفــاشــيــة فـــي حـــّدهـــا األعــ
ــــن، لــــيــــس فــقــط  ــوتــ ــ ــــصــ واســـــــعـــــــٍة مــــــن املــ

املحرومن من التعليم والبحبوحة. 
ــات  ــقـ ــبـ ــطـ تــــمــــّكــــن الــــســــحــــر مــــــن عـــــبـــــور الـ
االجتماعية، بمن في ذلك أبناء املغتربن.  
يـــصـــعـــب مـــقـــارعـــة ســـحـــر هـــــذا الـــخـــطـــاب 
عــن طمأنينة  الباحثن  لــدى  وجــاذبــيــتــه 
ــر« الــــخــــارج  ــاطــ ــخــ ــه »مــ ــ الــــهــــويــــة فــــي وجــ
على حد  الشخصية  الخيبات  ومــخــزون 
ســــــواء. ال يــضــاهــي خـــطـــاب الــشــوفــيــنــيــة 

ــــدوات  ــاه الـــنـــيـــل مــــــــراٍت، فــــي نـ ــيـ قــضــيــة مـ
ربطا  متخصصة،  ودراســـات  ومؤتمرات 
وطالبت  املــتــزايــدة،  املائية  مــع حاجاتها 
بحصولها على 10% من مياه نهر النيل، 
أي نــحــو  ثــمــانــيــة مـــلـــيـــارات مــتــر مكعب 
املتزايد على  الطلب  سنويا لحل مشكلة 
السكان في فلسطن  املياه بسبب زيــادة 
ــيـــهـــوديـــة  ــرة الـ ــهــــجــ املـــحـــتـــلـــة، نـــتـــيـــجـــة الــ

وحاجات القطاع الزراعي. 
ولـــهـــذا، ســعــت املـــؤســـســـات اإلســرائــيــلــيــة 
املــخــتــلــفــة، مـــنـــذ الــســتــيــنــيــات مــــن الـــقـــرن 
في  كبير  بشكل  التغلغل  إلـــى  املــنــصــرم، 
دول حـــوض الــنــيــل، وخــصــوصــا أوغــنــدا 
وتــنــزانــيــا وكــيــنــيــا وإثــيــوبــيــا، مـــن خــالل 
ــاالٍت  ــجـ إرســـــــال عــــشــــرات الـــخـــبـــراء فــــي مـ
ــدة، مــثــل الــــزراعــــة والـــــري والــخــبــراء  عـــديـ

العسكرين وغيرهم لتلك الدول.
ويبقى الــقــول إن أهـــداف زيـــارة نتنياهو 
القارة السمراء، أخيرًا، متشعبة، فثّمة ما 
هو أمني واقتصادي، لكن الهدف املباشر 
هو التدخل اإلسرائيلي في شؤون حوض 
الــنــيــل، بــغــيــة تــطــويــق مــصــر والـــســـودان 
قــد تتطّور  نــزاعــاٍت  فــي  مائيا، والتسبب 
إلــى خــوض حـــروٍب واســعــة النطاق على 
املياه بن دول املنبع واملصب في حوض 
الــنــيــل، فــاملــصــلــحــة اإلســرائــيــلــيــة الــعــلــيــا 
حوض  باتجاه  مائيا  بالتمّدد  تتلخص 
النيل، والسيطرة على كمية مياه كبيرة 
على حساب الحصة املصرية املحّددة في 

املقام األول.
)كاتب فلسطيني( 

عــن ســيــاســة االنــكــفــاء الــتــي مــارســهــا، ومــا 
يزال، الرئيس باراك أوباما.

ــر إمــكــانــيــة تــخــلــي الــرئــيــس  ــ وال يـــعـــدم األمـ
ــا فـــي املنطقة  ــامـ ــقـــادم عـــن ســيــاســات أوبـ الـ
لكن  الــســوريــة،  املسألة  خصوصا  العربية، 
 من 

ً
الــرهــان قــد ال ينجح، إذا علمنا أن كــال

كرسي  إلـــى  وصـــال  إذا  وتـــرامـــب،  كلينتون 
الرئاسة األميركية، فإنهما سيعمالن وفقا 
ملا تمليه عليهما مصالح الواليات املتحدة. 
السياسة،  لذلك، على بعض املشتغلن في 
ســوريــن وغــيــر ســوريــن، أال ينتظر عصا 
الحل السحرية من الرئيس األميركي القادم، 
خصوصا أن هناك مشكالت وأزمات عاملية 
ــام صــانــعــي الــســيــاســة  عـــديـــدة مــتــراكــمــة أمــ
الخارجية األمــيــركــيــة، وبــالــتــالــي، مــن املهم 
تبنى  الدولية  العالقات  بــأن  التسليم  جــدًا 
قــوى، وال تتحقق بالتمنيات  وفق موازين 
أو األحــــالم، بــل بــبــنــاء عــنــاصــر الــقــوة، عبر 
صانعي  على  ضاغطة  مجموعاٍت  تشكيل 
القرار، وبناء صالٍت مؤسساتية، وإيصال 
معاناة السورين بشكل صحيح إلى الرأي 

العام األميركي.
وال شك في أن الناخب األميركي سيقترع، 
الــرئــاســة املقبلة، ملــن يطلق  فــي انــتــخــابــات 
يلبي مطالبه  بــرنــامــجــا،  يــطــرح  أو  وعــــودًا 
ظــروف حياته ومعيشته، وال  فــي تحسن 
يكترث معظم الناخبن باملسألة السورية، 
وبسواها من املسائل العربية، في حن أن 
املقبل  الرئيس  يكون  أن  السورين  يهم  ما 
ــيـــة فــــي تــعــامــلــه مــــع مــطــالــبــهــم  أكـــثـــر واقـــعـ
فــي الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة والــخــالص من 
االستبداد، وحن قاموا بثورتهم، قبل أكثر 
من خمس سنوات، لم يراهنوا على أحد، بل 

على أنفسهم.
)كاتب سوري(

مواطنو الجزيرة أو مواطنو العالم

إسرائيل تتمّدد إلى حوض النيل

هذا الرهان السوري على كلينتون

رسائل داعش أخيرًا

قّررت غالبية من 
البريطانيين عدم 

االستماع إلى صوت 
المنطق

تتلخص المصلحة 
اإلسرائيلية العليا 

بالتمّدد مائيًا باتجاه 
حوض النيل

ما يهم السوريين 
أن يكون الرئيس 

المقبل أكثر واقعية 
في تعامله مع 

مطالبهم

آراء

ميشيل كيلو

له  »لعنة سورية«، عقابا  ملا يمكن تسميتها  اآلن  العالم وكأنه سيتعرض من  يبدو 
على سكوته املشني حيال إبادة شعبها بيد نظامه الذي استعان لتحقيقها بجيوش 
مواطنني  قتل  في  شــاركــوه  الذين  املرتزقة  أصناف  وأحــط  وإيرانية  روسية  احتالل 
طالبوا بحريتهم. لم يكن هدفهم يومًا االنخراط في صراعاٍت خارجيٍة، لكن العالم » 
املتمّدن« في الغرب و»املتوحش« في الشرق خذلهم، وتفّرج مستمتعًا على أمواتهم 
بيد نظامهم والقتلة متعّددي الجنسيات واملذاهب واألعراق واألهــداف، ممن فبركت 
تــعــاون مــعــه عــلــى فبركتهم  أو  الــخــارج بعضهم اآلخــــر،  األســديــة بعضهم، وفــبــرك 
وتــزويــدهــم بــاألســلــحــة الــضــروريــة للقضاء عــلــى شــعــٍب يعني نــجــاحــه فــي إســقــاط 
القتلة مهمتهم  املنطقة بأسرها. ولألمانة، حقق  تاريخيًا سيطاول  انقالبًا  األسدية 
باحترافيٍة، رعتها جهاٌت خبيرة، يسمونها »العالم املتمدن« و»رعاة حقوق اإلنسان« 

و»حكومات شرعية«. 
واليوم، وقد قطعت اإلبادة شوطًا كبيرًا، ووصل الناجون منها إلى أكثر أمكنة العالم 
بــه، وتتظاهر، مــن اآلن  بعدًا عــن وطنهم، صــار مــن املــرجــح أن تحل »لعنة ســوريــة« 
فصاعدًا، في أمواج فوضى عاتية، لن يمر زمن طويل قبل أن تجتاحه بكامله، بعد أن 
غمرت »الشرعية الدولية«، وقّوضت شرعيتها وزلزلت قدراتها، وأطاحت عديدًا من 
 في البلدان »املتحضرة« ذات أبعاد اجتماعية 

ً
مؤسساتها، وأحدثت صدوعًا خطيرة

يمنٍي  إلــى  الطريق  ومــّهــدت  وأحــزابــهــا،  قياداتها  بــؤس  وأخالقية، كشفت  وسياسية 
جــديــٍد مــعــاٍد لــهــا، أخــذ صــعــوده العاصف يــقــّوض أمنها، ويــدخــل الــرعــب إلــى قلوب 
 بمصير ماليني السوريني 

ً
مواطنيها، وكذلك الخشية من أن يغدو مصيرهم متصال

الذين يغرقون في البحر، أو يموتون تحت أنقاض بيوتهم، أو يتبّددون في انفجارات 
القنابل والصواريخ، أو يهلكون جوعًا وعطشًا عند حدود الدول، الصديقة والعدوة، 
أو تحّز السكاكني أعناقهم ويدّمرهم نفسيًا وروحيًا، ويفشلون في الحصول على 
خبٍر عن أخ أو أٍب أو زوٍج أو ابن اختفى منذ سنني، ولم يعد لديهم من أمل غير أن 
يكون قد فارق الحياة، أو ... أو... أو ... . هل نعجب بعد هذا من امتالء قلوٍب سوريٍة 
كثيرة بحقٍد أعمى على عالٍم سمح بقتلهم عن سابق عمد وتصميم، لم يرف له جفن 
 به، وال يتحّولون إلى »ذئاب 

ٌ
وهو يتأمل سعيدًا القضاء عليهم، فلماذا تأخذهم شفقة

منفردة وجماعية« تفتك بما تعيش بني ظهرانيه من أغنام، ولم ال تجّرد حكوماتها 
من أية قدرٍة على مواجهتها، ومجتمعاتها من أمنها، وتخوض ضّدهما حربًا، لطاملا 
بنفسيهما،  ثقتهما  تطيح  وهــا هي طالئعها  ويالتها،  من  منجاٍة  في  أنهما  توهما 
الــذي يمكن أن يكون حزامًا ناسفًا أو قنبلة موقوتة  وتدخلهما في ذعر من اآلخــر 
قد تنفجر في أي وقــت ومــكــان.  ليس ما ظهر إلــى اليوم من »لعنة ســوريــة« سوى 
بداية، ستمّدها التطورات بمواد متفجرة، ستحولها إلى حال تصعب السيطرة عليها، 
، فيما ماليني السوريني  وحروب ستسعرها عيوب ونواقص ومشكالت نظاٍم دوليٍّ
لن  واألخالقية  القانونية  حواضنه  انهيار  أن  متجاهال  كالنعاج،  ويذبحون  يقتلون 
مها من الداخل. ومن يراقب صعود 

ّ
يتوقف عند حدوده، وأنه سيخترق بلدانه ويهش

اليمني الجديد في بلدان أوروبا يدرك أنها صارت هي أيضا في قبضة أخطاٍر تفقد 
أكثر فأكثر السيطرة عليها. 

خال لعالم أن إبادة شعب سورية سُينجيه من القتل واملــوت. وها قد بدأ يدفع ثمن 
تقاعسه عن وقف ما كان في استطاعته وقفه. ومع أنه ال يوجد ســوري حر يريد 
ابتالء أي فرٍد أو شعٍب بما ابتلي هو وشعبه به، فإن »لعنة سورية« ستالحق كل من 
النظام األســدي في قتل وتهجير وتشريد وتجويع وتعذيب وإخفاء ماليني  شــارك 
 صّدقوا ما كان ُيقال عن حقهم في الحياة الحّرة، وها هي بقاياهم تهيم على 

ً
عّزال

وجوهها في األرض. 
مالحظة: قصدت في مقالتي في »العربي الجديد« )2016/7/3( عن لقالق املعارضة 

 قائمة، ولم أقصد أي شخٍص بعينه.
ً
حاال

معن البياري

ــيـــة، زلــيــخــة أبـــو ريــشــة، قــبــل عـــام ونــصــف، فــي زاويــتــهــا في  نــشــرت الــكــاتــبــة األردنـ
في  الكريم  القرآن  تحفيظ  مراكز  آالٍف من  بإصالح  طالبت   

ً
مقالة »الــغــد«،  الزميلة 

ر 
ّ
التعليم. ال نتذك األردن، وبانتقال اإلشــراف عليها من وزارة األوقــاف إلى وزارة 

الكاتبة بتكفيٍر أو تهديد.  أن ضجيجًا حدث، وأن احتجاجًا ُسمع، وأن أحدًا رمى 
ش في 

ّ
وعندما كتبت أخيرًا، في مقالتها »غسيل األدمغة«، إن غسيل أدمغٍة يعش

ــواَجــه بشيء. ولكن، ما إن كتبت، في تعليٍق لها على هذه 
ُ
مــدارس األردنــيــني، لم ت

املقالة، إن مراكز تحفيظ القرآن تغسل األدمغة، وتقّدم الخطاب األيدولوجي، والكثير 
من الخطاب الشوفيني وخطاب الكراهية، وجميع مرتاديها من أطفال األردن خاليا 
نائمة، ما إْن كتبت ذلك، كان طبيعيًا أن يستفّز هذا الكالم كثيرين، ويستنفر ردودًا 
واسعة، سقط بعض أصحابها في قلة األدب والتطاول على الكاتبة وتكفيرها، ثم 
تم الرّد على هؤالء بانفعاٍل وتوتر. وفي أثناء اشتعال هذا كله، وجدنا أنفسنا أمام 
بني بنصرة أبو ريشة التي تراجعت 

َ
»معركٍة« بني تنويريني وظالميني، وصرنا مطال

لت مجاميع 
ّ
عن تعميمها ذاك، من موقع االنتصار للتنوير ضد اإلسالميني. وتشك

 عينه، من دون 
ّ

إلكترونية، وذاعت كتاباٌت، بدا فيها أن الوقوف مع أبو ريشة هو الحق
 الكاتبة املعروفة في التعبير عن رأيها، أم في 

ّ
 مع حق

ٌ
أن نكون في يقنٍي من أنه وقوف

مؤازرتها باملطلق، ما دام خصوُمها إسالميني ظالميني، أم في وجوب الرّد على أي 
 ملّح مع التنوير وأصحابه. 

ٌ
تهديٍد لها، أم هو وقوف

ال نقاش، هنا، في رفض أي تهديٍد أو تجريٍح لزليخة أبو ريشة. ونعم لالنتصار 
لها، في حقها في التعبير عن وجهات نظرها، مع مطالبة كل صاحب رأي بالتّيقن 
األردن  في  الــقــرآن  مراكز حفظ  كانت  إذا  مما  التثبت  ويحتاج  ويكتب.  يقول  مما 
الذي أشاعته زليخة إلى جهٍد صحافي استقصائي، فإْن  النحو  )بعضها؟( على 
، فهذا ال يجوز التسامح معه، وإذا كان مّدرسون 

ً
 وشوفينية

ً
كانت تدّرس كراهية

كان  وعاجلة.   
ً
ملحة تأهيلهم تصير  إعــادة  فــإن  داعشية،  قناعاٍت  يــحــوزون  فيها 

التنوير«  إلــى »معركة  ذنا 
ْ
بــدل أخ الوجهة،  إلــى هــذه  الوسع أن ينصرف الجدل  في 

التي استجّد نفيٌر واســٌع من أجــل خوضها. وهنا نقطة نظام، ذلــك أن كثيرًا مما 
لــه إال  التنوير ال وجهة  إلــى أن هــذا  املــذكــورة يسوق  كتبه مــشــاركــون فــي املعركة 
إخــواٍن  بالعنف واإلرهـــاب والتطّرف، من دون تمييٍز بني  رمــي اإلسالميني، كلهم، 

وداعشيني وسلفيني وقاعديني وجهاديني ومحافظني. 
ال مــطــرح للتنوير فــي هــذا الــكــالم، ألنــه غير علمي، وال يــصــدر عــن مــعــرفــٍة، وفيه 
ا 

ّ
، خصوصًا عندما يوضع كل أولئك في حزمة »اإلسالم السياسي«. ومل

ٌ
استسهال

كان التنوير مفهومًا يقوم، أساسًا، على الحوار، وُيناهض كل سلطٍة مستبدة، دينية 
وسياسية، فإن االنتقائية عند التسلح به تجعله يفقد معناه. وهنا مقتل كل خطاب 
د، وبهمٍة دؤوبة، في مخاصمة اإلسالميني، ونعتهم 

ّ
زليخة أبو ريشة، عندما تتجن

بما فيهم وما ليس فيهم، وتصمت، في الوقت نفسه، عن مجرمني حاكمني وأنظمٍة 
مستبدٍة في غير بلد عربي. فمن شديد العجب أنها تضّن على شعب سورية بمقالٍة 
ها عليه نظاُمه، بدأها قبل أن تطرأ في 

ّ
واحدٍة تتعاطف معه، وهو في أتون حرٍب يشن

ها. كما أنها تصمت عن استبداٍد مريٍع 
ُ
سورية عصاباُت داعش اإلرهابية ونظيرات

في مصر بعد إطاحة حكم »اإلخوان«، من عناوينه مقتل نحو ثالثمئة مصري في 
الطبي، بحسب  واإلهمال  التعذيب  السيسي، تحت  الفتاح  عامني في سجون عبد 
منظماٍت حقوقيٍة مصرية. وبسبب هذين األمرين )وغيرهما(، يصير التنوير الذي 
علنه زليخة أبو ريشة موضع تشكيك. ومع تأييد صاحب هذه الكلمات بعض ما 

ُ
ت

تكتبه في شأن اإلخــوان املسلمني واألصوليني، إال أن نقطة نظاٍم يجدر تأكيدها، 
ه 

ُ
 ليس انتقائيًا، ضد اإلسالميني فحسب، فيما لسان

ّ
هي أن الكاتب التنويري الحق

مقطوٌع بشأن نظٍم عربيٍة بعينها، وبشأن عسٍف وجرائم حرٍب موصوفة، يرتكبها 
. عندما أقرأ لزليخة موقفًا واضحًا ضد هذه الجرائم 

ً
نظاما األسد والسيسي مثال

واألصــولــيــني  اإلســالمــيــني  وعــمــوم  ــوان«  ــ »اإلخـ ومقترفيها، سأعتبر حربها ضــد 
 في معركة تنويٍر، أما اآلن، فال.

ً
مساهمة

محمد أبو رمان

جه محللون من السعودية إلى تحميل إيران عملية تفجير مركز الطوارئ بالقرب 
ّ
ات

من املسجد النبوي الشريف في املدينة املنورة، وكانوا بذلك يشيرون إلى تهديداٍت 
صــدرت عن قــادة عسكريني إيرانيني، وعن الــدور اإليراني، أو حتى عن سيناريو 

 لخدمة املصالح اإليرانية.
ً
اختراق تنظيم داعش من إيران، وربما بوصفه أداة

هذا التوّجه مفهوم في أكثر من سياق، األول رد الصاع إليران التي تحّمل السعودية 
دومًا مسؤولية دعم تنظيم داعش، في العراق وسورية، وتربط بني الدعوة السلفية 
والسعودية وهذه الحركات. وهو مفهوم ثانيًا، نظرًا لتأثير الدور اإليراني العميق في 
ية اليوم، في كل من العراق وسورية 

ّ
تأجيج املشاعر الطائفية، وتعميق األزمة السن

واليمن، ودول أخرى في املنطقة. وربما يكون مفهومًا ثالثًا، من زاوية التداخالت 
القوى  من  التنظيمات  لهذه  تتم  التي  التوظيف  وعمليات  املنطقة  في  تحدث  التي 
اإلقليمية، وخصوصًا تلك املوالية إليران في العراق وسورية، التي عملت على توفير 
البيئة الخصبة لنمو هذه الجماعات واألفكار، رد فعل يائسًا ومحبطًا على الشعور 
لم يقف  الذي  الشعور  املناطق، وهو  الوجودي والهوياتي للسنة في تلك  بالتهديد 

عند هذه الدول، بل اجتاح املنطقة العربية بأسرها.
مع ذلك، من الضروري أن نمّيز بني هذه املسؤولية السياسية والتاريخية اإليرانية 
العالم العربي عن صعود هذه الجماعات، وما تعكسه من  ومسؤوليتنا نحن في 
ي«. وتتمثل 

ّ
واقٍع خطيٍر، يتجاوزها إلى ما يمكن أن نطلق عليه »أزمة اإلسالم السن

الجانب السياسي على  اليوم بجانبني مهمني، يتوازيان بالخطورة؛ األول هو  هذه 
بعدم  املرتبط  العربية،  املنطقة  في  االستراتيجي  الفراغ  األول  رئيسني؛  مستويني 
وجود قوى عربية سنّية، وال حتى إسالمية قادرة على مواجهة التحديات التاريخية، 
ســواء ما يحدث في الــعــراق وســوريــة أو اليمن أو ليبيا، أو أي دولــة أخــرى. النظام 
ًا وضعيفًا، 

ّ
ه كان تقليديًا هش

ّ
اإلقليمي العربي في حالة انهيار، وعلى الرغم من أن

 
ُ
اليوم غير موجود تمامًا، فال توجد منظومة ــه 

ّ
أن إال  الدولية،  بالتوازنات  ومرتبطًا 

واحدة، وال حتى محاوالت لردم الفجوة الكبيرة، ما شّجع اإليرانيني على ملء الفراغ، 
، عندما استدارت وحاولت 

ً
 سنّية

ً
منذ العام 2005. واملفارقة أّن تركيا، بوصفها قوة

املشاركة مع الدول العربية في تشكيٍل نظام جديد، واجهت حربًا غير معلنة، لكنها 
 عن الحرب اإليرانية. تتضافر أزمة النظام اإلقليمي العربي مع انتهاء 

ً
ال تقل شراسة

صالحية العالقة مع الواليات املتحدة األميركية، وما أفرجت عنه سياسات إدارة 
العربي  للعالم  تمامًا  نظرٍة مختلفٍة  اإلعالمية من  إليه تسريباته  وأشــارت  أوباما، 

واملسألة السنّية إن جاز التعبير. 
املستوى الثاني من األزمة السياسية يتمثل بانهيار الدولة القطرية وتبّدد شرعيتها، 
األزمــات  في  وإغراقها  والتشظي،  التفكيك  سيناريو  مواجهة  على  قدرتها  وعــدم 
 للنقاش والجدل، 

ً ّ
الداخلية البنيوية، ما جعل العالقة بني الدولة واملجتمع والفرد محال

ــرز مالمحها صــعــود اإلســـالم  ــد أبـ وفــّجــر الــحــركــات االحــتــجــاجــيــة الــداخــلــيــة، وأحـ
الراديكالي الذي يمثل، في جوهره، حركة احتجاج اجتماعي بأيديولوجيا دينية.

)يتمثل الجانب الثاني من أزمة اإلسالم السني في الشق الفكري واملوروث الثقافي 
والفقهي، إذ على الرغم من محاوالت االجتهاد والتجديد، إال أّن النموذج التأويلي 
أوســاط  فــي  أكثر  الــذي يسود  هــو  االجــتــهــادي،  الحرفي، ال  أو  والتقليدي  املحافظ 
املجتمعات العربية، ما سّهل من عملية االختراق لدى تنظيم داعش، وقدرته على 
من  واسعٍة  اجتماعيٍة  لدى شريحٍة  التاريخية  واألحــالم  الدينية  بالرموز  التالعب 

الشباب العربي واملسلم واملحبط من الواقع السياسي. 
ذلــك ال يعني أّن اإلســالم الشيعي ال يعاني من أزمــاٍت وال مشكالت. لكن، ضمن 
تحمله  إقليمية  قوة  بالفعل  الشيعي  اإلســالم  يملك  الراهنة،  االستراتيجية  القراءة 
وتدافع عنه، وتغطي على مشكالته الثقافية والفكرية، بينما الفراغ الكبير في العالم 
للمشروع  والسياسي  الطائفي  النّد  ها 

ّ
أن »داعـــش«  دعــوى  من  يعّزز  اليوم  السني 

اإليراني.(
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بنيامــن  اإلســرائيلي،  الــوزراء  رئيــس  جولــة  تكتســي 
لعــدة  بالغــة  أهميــة  إفريقيــة،  دول  أربــع  فــي  نتنياهــو، 
مســؤول  ألرفــع  األولــى  الزيــارة  إنهــا  حيــث  أســباب، 
إســرائيلي للمنطقــة منــذ فتــرة طويلــة، إضافــة إلــى أن 
وفد نتنياهو يضم 80 رجل أعمال يمثلون 50 شــركة 
إســرائيلية، وهــذا يــدل علــى ســعيه إلــى تعزيــز التبــادل 

التجاري ومزيد من التغلغل في القارة السمراء.
العالقات اإلســرائيلية اإلفريقية قديمة، وليســت طارئة، 
وللكيان اإلسرائيلي تمثيل دبلوماسي رفيع في منطقة 
القرن اإلفريقي، عدا السودان التي يعتبرها دولة معادية 
بســبب مواقفها الداعمة للمقاومة الفلســطينية، ويؤكد 
متانــة هــذه العالقــات حجــم االســتثمارات اإلســرائيلية 
فــي إثيوبيــا وكينيــا التي تقدر بمليارات الدوالرات، كما 
أن تل أبيب أّهلت عدد من اليهود اإلثيوبين )الفالشا(، 
وضمتهــم إلــى ســلكها الدبلوماســي والقنصلــي، منهم 
اإلســرائيلية،  الخارجيــة  فــي  اإلفريقيــة  اإلدارة  مديــرة 
بالينش زفاديا، التي تم تعيينها أخيرًا، لتكون سفيرة 

لدى أديس أبابا.
اســتهل نتنياهــو جولتــه مــن أوغنــدا، حيــث أحيــا فيهــا 
إســرائيلين  رهائــن  تحريــر  لعمليــة   40 الـــ  الذكــرى 
يســعى،  أنــه  دبلوماســيون  ويــرى  شــقيقه(،  )بينهــم 
مــن هــذه الجولــة، إلــى إنعــاش عالقــات بــالده مــع القــارة 
اإلفريقيــة لضمــان دعــم دول القــارة الســمراء تــل أبيــب 
النتقــادات  تتعــرض  أنهــا  إذ  الدوليــة،  املؤسســات  فــي 
مســتمرة، وحالــة مــن العزلة بســبب احتاللها لألراضي 
جانــب  إلــى  األرض،  علــى  وممارســاتها  الفلســطينية 
أنشــطتها النوويــة املثيــرة للجــدل. وال يغيــب عــن املتابع 
العربــي تأثيــرات زيــارة نتنياهــو للــدول األربــع املعروفة 
الســودان  تتخــوف  لذلــك  النيــل(،  حــوض  )دول  بأنهــا 
ومصــر مــن مــآالت الزيــارة، نســبة للعالقــات والتعــاون 

والســدود،  امليــاه  مجــال  فــي  إثيوبيــا  مــع  اإلســرائيلي 
ويعتقد مراقبون أن إسرائيل تهدف إلى ضمان توفير 
املياه على املدى الطويل عن طريق املساهمة في تمويل 
بنــاء الســدود علــى نهــر النيــل، وهــو مــا ترحــب بــه دول 

الحوض.
يحمــل نتنياهــو فــي جولته محفزات وإغــراءات للجانب 
اإلفريقــي، منهــا موافقــة الحكومــة التــي يرأســها علــى 
افتتــاح مكاتــب للوكالــة اإلســرائيلية للتنميــة الدولية في 
األقطار األربع التي تشــملها زيارته. وتتبع هذه الوكالة 
عنــى 

ُ
بشــكل مباشــر وزارة الخارجيــة اإلســرائيلية، وت

للــدول املســتهدفة  بتقديــم خبــرات تكنولوجيــة وفنيــة 
حسب االتفاقيات.

وخصصــت الحكومــة اإلســرائيلية ميزانيــة بقيمــة 13 
مليــون دوالر لتعزيــز العالقــات االقتصاديــة والتعــاون 
الــدول فــي مجالــي األمــن والصحــة، ويهــدف  مــع هــذه 
األعمــال  رجــال  مــن   80 لـــ  اصطحابــه  مــن  نتنياهــو 
اإلسرائيلين إلى زيادة حجم االستثمارات، خاصة في 

قطاع االتصاالت والزراعة والسدود )بحسب خبراء(.
لــن يســتطيع أحــد توجيــه اللــوم للــدول اإلفريقيــة علــى 
تعزيــز عالقاتهــا مــع إســرائيل، إذ تتغلــب لغــة املصالــح 
املشــتركة علــى العواطــف فــي عاملنــا اليــوم، يعضــد ذلك 
الــرأي إقامــة دول عربية عالقات دبلوماســية وتوقيعها 
معاهــدات مــع إســرائيل.. وممــا يــدل على أهميــة الزيارة 
مشــاركة عدة رؤســاء أفارقة في اســتقبال نتنياهو في 
أولــى محطاتــه، وهــم الرئيــس الكينــي أوهــورو كينيــات، 
الســودان  جنــوب  رئيــس  كاغامــي،  بــول  الروانــدي 
ورئيــس  لونغــو،  إدغــار  وزامبيــا  ميارديــت،  ســلفاكير 
الــوزراء اإلثيوبــي هايلــي مريــام ديســالن، إضافــة إلــى 

رئيس الدولة املستضيفة يوري موسفيني.
محمد مصطفى جامع )السودان(

قــد  مــن خطايــاه(.  أســوأ  املغفــل  )اعتــذار 
تونــي  علــى  الفارســي  املثــل  هــذا  ينطبــق 
بليــر، رئيــس وزراء بريطانيــا إبــان الحرب 
علــى العــراق، حيــث قّدم بليــر اعتذاره، بعد 
حــرب  فــي  التحقيــق  لجنــة  أصــدرت  أن 
العــراق تقريرهــا، والــذي دانتــه فــي اتخــاذه 
قــرار الحــرب علــى العــراق، وهــو الــذي وعد 
بــوش االبــن بالوقــوف معــه مهمــا حصــل. 
كان مغفــال بحكــم لجنة التحقيق، فرئيس 
اللجنة التي شكلت قبل سبع سنوات قال: 
»اســتنتجنا أن بريطانيا قررت االنضمام 
كل  اســتنفاد  قبــل  العــراق،  اجتيــاح  إلــى 
البدائل الســلمية للوصول إلى نزع أســلحة 
آنــذاك  يكــن  لــم  العســكري  العمــل  البــالد. 
حتميــا«. ويعتبــر مضمــون هــذا التقريــر 
قاســيا بالنســبة لتونــي بليــر الــذي تــرأس 
الحكومــة بــن عامــي 1997 و2007، واتهم 
بتأكيــده  البريطانــي،  الشــعب  بتضليــل 
وجود أســلحة للدمار الشــامل في العراق، 
وهــو مــا لــم يتم التثبت منه أبدًا. لكن نتائج 
آالف  عشــرات  خلفــت  التــي  الحــرب  هــذه 
القتلــى العراقيــن، وفتح البــاب أمام الحرب 
مليــالد  مهــدًا  وكانــت  الطائفــي،  والعنــف 
أعنــف جماعــة إرهابية يعانــي اليوم العالم 
أجمــع مــن ويالتهــا، حتــى ولو رفــض بلير 
مقولة أن إرهاب اليوم نتيجة لغزو العراق.
لم تكن هذه الويالت التي خلفها قرار بلير 
الخاطــئ محــط اهتمــام اللجنــة، بــل ســبب 
تشــكيل تلك اللجنة هو مقتل 179 جندي 

بريطاني بن عامي 2003 و2009 .

لــم تنظــر اللجنــة فيمــا كانــت الديمقراطيــة 
التــي بشــرت بهــا بعد أن تطيــح الدكتاتور، 
قــد أتــت أكلهــا أم أنهــا خلفــت دولة فاشــلة، 
كانت فيما مضى تشكل ثقال في معادلة 

القوة في املنطقة.
وشــريكه  بليــر  أن  فــي  اللجنــة  تنظــر  لــم 
بــوش قــد تجــاوزا مجلــس األمــن، واتخــذا 
قــرار الحــرب منفرديــن، بعيدًا عــن املنظمة 
الســلم  تقــر  أن  شــأنها  مــن  التــي  الدوليــة 
واألمــن الدوليــن، والتــي تنص في ميثاقها 
على أن التدخل املسلح هو آخر أدوات تلك 

املنظمة على أن يكون بإجماع دولي .
بيكــر/ تقريــر  ســبقه  تشــيلكوت  تقريــر 
هاملتــون فــي أميــركا، والــذي يعــد قــراءة 
لواقــع حــال القــوات األميركيــة فــي العــراق، 
والذي انتهى إلى ما انتهى إليه تشيلكوت، 
مثــل  فجاجــة  أكثــر  توصيــات  مــع  لكــن 
تقســيم العــراق، وتولــي الشــيعة مســؤولية 
القــوات  علــى  اإلبقــاء  مــع  الســنة  تدجــن 
مــن  وغيــره  املــدن،  خــارج  األميركيــة 
التوصيــات األنانيــة التــي ال تجبــر كســرًا، 

وال تصلح فاسدًا.
هــذه العقليــة الغربيــة النفعيــة، التي ال ترى 
إال نفســها ولــو دمــر العالــم، تقــوم بمهــام 
قــد  وســورية،  وليبيــا  اليمــن  فــي  جديــدة 
تخــرج علينــا بعــد ســنن تقاريــر أخــرى، 
تؤكد خطأ قادة الرجل األبيض سوبرمان، 
صاحــب املعلومات والتكنولوجيا ومراكز 

األبحاث.
الغــرب الــذي أذاق أفريقيــا وآســيا وأميركا 

أثبــت  وطمعــه،  مغامراتــه  مــر  الجنوبيــة 
العالــم،  يقــود  أن  يســتحق  ال  أنــه  التاريــخ 
ســواء بأدواتــه مــن املنظمــات الدوليــة التــي 
فــرض قواعــد عملهــا على الــدول الخارجة 
ال  حتــى  أو  االحتــالل،  نيــر  تحــت  مــن 
التــي  األســلحة  تلــك  يمتلــك  أن  يســتحق 
فعلــى  العالــم،  علــى  قراراتــه  بهــا  يفــرض 
العالــم أن ينــزع ســالح ذلــك الرجــل ناقــص 
األهلية. ولكن، كيف يمكن أن يحدث ذلك؟
وال نــرى مــن تقريــر تشــيلكوت وســابقه 
بيكر/ هاملتون، وغيرها من التقارير التي 
دانت حقب االستعمار للدول الضعيفة إال 

محاكمة من الغرب ألنفسهم .
نحلــم بمحاكمــٍة دوليــة يوثق فيهــا املجني 
عليهــم مــن الــدول التــي اســتعمرت وقتــل 
شــبابها ونهبــت ثرواتها تهمهــم بالوثائق 
واألدلــة، ليحاكــم قــادة الغرب الذيــن أنهكوا 
الشــعوب  لتقــف  بجرائمهــم  اإلنســانية 
الغربية املغّرر بها بآله إعالمية تمكر بهم 
ليــل نهــار عنــد قيــم اإلنســانية والتعايــش 
الســلمي بن بني البشــر، وينهض مفهوم 
الحــق فــي محاســبة املســتعمر والحــق في 
التعويــض عــن املرحلــة االســتعمارية على 
اســتقراء املواثيق واألعراف الدولية، ويجد 

سنده في اتفاقيات جنيف لسنة 1949.
لكن السؤال يبقى: هل يمهلنا هؤالء القادة 
الوقــت لعقــد تلــك املحاكمــة، أم ســيكونون 
تقــوم  بمغامــرٍة جديــدة،  العالــم  أفنــوا  قــد 

بعدها القيامة؟  
ياسر عبد العزيز )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

طارق الشيخ

  27 الذكــرى  حزيــران   يونيــو/   30 فــي  مــّرت 
على االنقالب العسكري. وكأي انقالب مّر في 
السودان، فقد جاء على خلفية أزمة سياسية 
وصــراع بــن القــوى االجتماعيــة والسياســية 
بشــأن خريطــة الطريــق نحــو املســتقبل، لكنــه 
اختلــف عــن ســابقيه، انقالبــْي إبراهيــم عبــود 
وجــرى  معلــن،  أنــه  فــي  النميــري،  وجعفــر 
وخصوصــا  األجهــزة،  وبعلــم  علنــا  تنفيــذه 
رئيــس الوزراء آنذاك، الصادق املهدي. وتحت 
بصــره وأمــام ناظريــه. كنــت، صحافيــا، علــى 
فــي  مصــادر  ومــن  االنقــالب،  بتفاصيــل  علــم 
كل  أن  وعلمــت  العســكرية،  االســتخبارات 
الــوزراء،  يــدي رئيــس  بــن  املعلومــات صبــت 
جهــات  بهــا  أبلغتــه  بــل  وباألســماء،  موثقــة 
حزبية نافذة، اســتقبل تخوفاتها بكل برودة 
أعصــاب، بــل زاد على مــا لديهم من معلومات 
إليهــا  يلمــح  بــات  وهــذه  املوثوقــة.  بملفاتــه 
اليوم القيادي الســابق في حزب األمة، مبارك 
باالنقــالب،  املعرفــة  وفــي  املهــدي.  الفاضــل 
، يمينا 

ً
تســتوي األحزاب السياســية مجتمعة

ويســارًا. وفــي تجاهــل تفعيــل ميثــاق الدفــاع 
يقــع  انقــالب،  كل  ملقاومــة  الديمقراطيــة  عــن 
والحركــة  السياســية  األحــزاب  علــى  اللــوم 

النقابية السودانية. 
ولــو شــئنا علــى خلفيــة كل مــا جــرى وضــع 
قائمة باملالمن على هذا الوضع الذي يعيشه 

المهدي مبروك

كلما اتخذت تركيا موقفا، وعّدلته أو تراجعت 
عنــه، عمــد  يســاريو تونــس وعلمانّيوهــا إلى 
تعييــر حركــة النهضــة، وكأنهــا وكيــل تركيــا 
 
ً
صبيانيــة املوقــف  هــذا  يخفــي  الرســمي. 
التــي صاغتهــا  ،  تذّكرنــا بالثقافــة 

ً
سياســية

الحركة الطالبية في ثمانينات القرن الفارط، 
وهــي الفتــرة التــي أفــرزت جــل وجــوه الطبقــة 
، التــي تصــدرت 

ً
السياســية، حكمــا ومعارضــة

املشــهد السياســي بعــد الثــورة تحديدًا، حتى 
زالت  يرتكبــون  زالــوا  مــا  منهــم  عديديــن  أن 
لســاٍن، حــن ينــادي بعضهــم بعضــا بأســماٍء 
مجلــس  رحــاب  فــي  وهــم  ســرية،  حركيــة/ 
الفصائــل  كانــت  الــوزراء.  أو مجلــس  النــواب 
بمــا  بعضــا  بعضهــا  تعّيــر  آنــذاك  الطالبيــة 
إيــران  أو  الســوفييتي   االتحــاد 

ً
يرتكبــه مثــال

أو ألبانيــا والصــن وغيرهــا مــن النظــم التــي 
قــاوم. ولــم نكــن 

ُ
 ال ت

ً
 وغوايــة

ً
مارســت جاذبيــة

الكفايــة، شــموليتها،  فيــه  بمــا  اكتشــفنا،  قــد 
ولربما كان للشــمولية بالذات ســحر ال يقاوم 
أيضــا آنــذاك. كانــت الفصائــل الطالبيــة  تلــك، 
فــي  تبهــر  املعلومــة  غيــاب  مــن  الرغــم  وعلــى 
توثيــق تلــك الجرائــم، وتبــدع فــي عرضها في 
معلقــاٍت حائطيــة واســعة االنتشــار فــي ذلــك 
كنــا  بأننــا  األحــداث  تلــك  كل  تذّكرنــا  العهــد. 
البلــدان،  تلــك  فــي  يحــدث  مــا  بتفاصيــل  نلــم 

الصــادق  املقدمــة  فــي  لجــاء  اليــوم،  الســودان 
املهــدي، وال أحــد غيره، فهو مصب املعلومات 
شــخصية  لــي  ذكــر  وكمــا  االســتخباراتية. 
مرموقة في االســتخبارات الســودانية وقتها، 
حينمــا ســألته عن املخرج مــن االنقالب املقبل 
الصــادق  بيــد  »األمــر  بالحــرف  قــال  واملعلــن، 
خــرج  ولــو  املعلومــات،  كل  فلديــه  املهــدي، 
وتحــدث علنــا عــن علمــه بالترتيــب النقــالب 
عسكري، ألوقف حركة املجموعات االنقالبية، 
اســتكمال معلوماتنــا  فــي  الفرصــة  ومنحنــا 
الدقيقــة، والقبــض علــى االنقالبيــن، وإفشــال 
االنقــالب«. تفســيري ذلك املوقــف من الصادق 
املهــدي، وإغمــاض عينــه علــى انقــالب معلــن، 
املعطيــات  وفــي  ضيقــة.  نظــرة  اختــار  أنــه 
السياســية، كانــت لــه مصلحــة شــخصية فــي 
نجــاح االنقــالب. وهــذا أهــون عليــه كثيــرًا مــن 
تجّرع الهوان الشــخصي، وفراق عشــقه األول، 
الحكومة ورئاستها، فرؤيته كانت استباقية 
تلتقــي مــع جوهر فكــرة االنقالب نفســه، نظرًا 
مــن  أيــام  أربعــة  بعــد  كان ســيحدث،  مــا  إلــى 
االنقــالب، مــن توقيــع اتفــاق الســالم بــن زعيم 
الحــزب االتحــادي، محمــد عثمــان امليرغنــي، 
وزعيــم حركــة تحريــر الســودان، جــون قرنــق، 
كبيــرًا  سياســيا  كســبا  كان  بالشــك  والــذي 
جــدًا لغريمــه امليرغنــي، مــا يزيــح املهــدي عــن 
الســلطة إلــى فتــرٍة ســتطول حتمــا. وعلى ذلك 
االتفاق، كان املرجح بروز تغيراٍت وتحالفاٍت 
الصــادق(  )أي  تحرمــه  قــد  سياســية جديــدة 

أكثــر مــن إملامنــا بمــا يقــع فــي مدننــا النائيــة 
تفاصيــل  يعــرف  بعضنــا  كان  الجنــوب.  فــي 
جغرافية تلك الدول أكثر من جغرافية وطنه. 
مواقفهــا  تتخــذ  وهــي  تركيــا،  أن  أعتقــد  ال 
مــدى  تســتحضر  أي قضيــٍة،  مــن  السياســية 
توافــق أي موقــٍف لهــا مــع أهــواء ونزعــات أو 
ميــول أحزابنــا السياســية أو غيرهــا، بل إنها 
قــد ال تقــرأ لذلــك حســابا، فكانــت بوصلتهــا 
الوحيــدة مــدى تــالؤم تلــك املواقــف، بمــا فيها 
التراجعــات  »املؤملــة« مــع مصلحــة تركيا أواًل 
منــذ  أردوغــان،  حــزب  فــاز  وحينمــا  وأخيــرًا. 
أكثــر مــن عقــد، وبــدأ حــزب العدالــة والتنميــة 
يتصــدر املشــهدين، الوطنــي والدولي، لم يكن 
اإلســالم السياســي قــد ظهــر علــى األقــل بمثــل 
هذه القوة الحالية. ومهما كانت قدرة األتراك 
على االستشــراف، فإنهم لم يكونوا يتوقعون 
أن ترتفــع أســهم بعــض الحــركات اإلســالمية،  
فــي مقدورهــم تصــّور حــدوث  يكــن  لــم   كمــا 
الربيع العربي وانهيار أنظمة وبروز أخرى. 
علــى اختــالف مشــاربها، فــإن النخبــة التركية 
بــدأت منــذ أزمنــٍة فــي تجريــب الديموقراطيــة، 
 
ً
وال يزال بعض املفكرين يصنفها ديمقراطية
 لــم تنــج مــن االرتبــاك والتعثــر، وحتــى 

ً
فتيــة

التراجــع أحيانــا. لكــن فــي ذلك كلــه، يبدو أنها 
فريــد علــى علويــة املصلحــة   بشــكٍل 

ٌ
مجمعــة

الوطنيــة، أي مصلحــة تركيــا بشــكٍل ال لبــس 
فيــه. لعــل هــذا األمــر بالــذات يعــّد ميــزة تركية 

وال الجيــش عــاد موجــودًا باملعنــى الــذي كان، 
وقــوة  الشــعبي  الدفــاع  وقــوات  فاملليشــيات 
الــردع الســريع، وغيرهــا بمختلف املســميات، 
أصبحــت البديــل عــن الجيــش القــوي. وباتــت 
املســتحدث  االســم  الســريع  الدعــم  مليشــيات 
وهــي  دارفــور،  إقليــم  فــي  الجنجويــد  لقــوات 
املوثوقــة واملعتمــدة، والتــي تمــرح في أراضي 

السودان، من أقصاه إلى أقصاه.
أما الدراما األكبر التي ولدتها كذبة االنقالب 
مــن  تــدار  الدولــة صــارت  أن  األول  اإلخوانــي 
وراء ســتار، وإلــى يومنــا هــذا، وهــذا مــا جلــب 
مــآٍس كثيــرة علــى الســودان، وخصوصا على 
صعيد اتخاذ القرار، بل حرمت الكذبة مخرج 
مــن تولــي  الترابــي  الدكتــور حســن  االنقــالب 
ألســباب  بنفســه،  السياســي  املســرح  قيــادة 
متعلقــة بالكذبــة والخديعــة، فأصبح الترابي 
في حيرٍة، فال هو يستطيع قيادة الدولة على 
الطريقــة اإليرانيــة الخمينيــة التــي كانــت هــي 

عــن أيديولوجيــات حكامهــا هــو قــدرة النخــب 
االنتقــال  احتــرام  علــى  الصبــر  علــى  التركيــة 
الشــأن  عــن  الجيــش  وإجــالء  الديمقراطــي 
مــا  إذا  املعجــزة،  يشــبه  مــا  وذلــك  السياســي، 
استحضرنا الحالة املصرية، فالجيش التركي 
ر الجيش املصري في 

ّ
ُيضاهــي، أو يفــوق، تجذ

الحياة االجتماعية والسياسية للبالد. 
عــن  ونبحــث  بانتمائنــا،  نعتــز  أن  علينــا 
عــن تســلف  فــي تاريخــه واالبتعــاد  تجذيــره 
عثمانيــا،  كان  ولــو  حتــى  غيرنــا،  تاريــخ 
النخــب  حــق  ومــن  ابتــكاره،  يعــاد  فالتاريــخ 
التركيــة، وهــذا مشــروع أيضــا فــي البحــث عن 
الجديــر  الذهبــي  العصــر  أو  البدايــة،  نقطــة 
باالســتعادة. لكــن الالفت لالنتبــاه أن األتراك، 

املثال »الثوري امللهم«، للحركة اإلسالمية في 
الســودان، وال هــو قــادر علــى الســيطرة علــى 
فوضى املسرح الداخلي الذي تحّول فيه بلغة 
املســرح مــن مخرج إلــى مجرد كومبارس. وملا 
بإعــالن  التاليــة  الفكــرة  لتنفيــذ  الوقــت  جــاء 
سياســة  كانــت  الحضاريــة،  الدولــة  نظــام 
فــي  الواســعة  وممارســته  املتعمــد  اإلرهــاب 
بيــوت األشــباح، وقتــل لألبريــاء، وإزاحــة  كل 
الفضائل التي وســمت الشخصية السودانية 
قــد ضربــت ســتارًا ســميكا مــن الشــكوك حــول 

جدارة النظام الجديد. 
ــدت الكذبــة الكبــرى اليــوم جيشــا جرارًا من 

ّ
ول

بكاملــه  شــعب  وأحيــل  والكذابــن،  املنافقــن 
رهينة ألفكار مضللة، بات من غرسها يضجر 
منهــا اليــوم. وأصــدق تعبير عــن الواقع، وفي 
ذكــرى 27 عامــا علــى الكذبــة والخديعــة، مــا 
أحــد  وهــو  مكــي،  حســن  البروفيســور  قالــه 
أهــم قيــادات الحركــة اإلســالمية، فــي حديــث 
الصحيفــة،  وبحســب  ســودانية.  لصحيفــة 
لــدى  العلمانيــة  الدولــة  أســهم  بارتفــاع  أقــر 
مــن يراهنــون على الحل الخارجي، وتســاءل: 
تصبــح  حتــى  دينيــة،  دولــة  الســودان  هــل 
شــبه  أننــا  »املشــكلة  وقــال  علمانيــة؟.  دولــة 
دولــة، وليــس فــي أنهــا علمانيــة أم إســالمية. 
نحــن شــبه دولــة تتــآكل وتضعــف، واملطلوب 
 كانــت أو 

ً
إعــادة الدولــة الســودانية، علمانيــة

إسالمية. 
)كاتب سوداني(

وهــم يســتعيدون تاريخهــم، فإنهــم يبتكــرون 
التاريــخ،  ذلــك  مــن  أهميــة  يقــل  ال  حاضــرًا، 
علــى خــالف نخــٍب عربيــة عديــدة، إمــا تــزدري 
، وترى فيه اختالال 

ً
تاريخها اإلســالمي أصال

ودمــارًا وتخلفــا أو  تقّدســه إلــى حــد التأليــه، 
فــال تــرى فيــه إال مجــدًا تليــدًا، علينــا أن نهجر 

إليه خلفا، ولو بالسير خلفا.
فــي تونــس، مــن »يكرهــون« تركيــا وحّكامهــا، 
حــزب  فــي  يــرون  ألنهــم  ذلــك،  يفعلــون  إنمــا 
العدالــة والتنميــة  »نهضــة« أخــرى، فــي حــن 
أن الحقيقــة أكثــر تعقيــدًا من »سياســة الكره« 
مطــار  أيــام  قبــل  اإلرهــاب  ضــرب  حــن  هــذه. 
النخــب  هــذه  مــن  عديــد  أبــدى  اســطنبول، 
، حتــى 

ً
، عّبــر بعضهــم عنهــا مباشــرة

ً
شــماتة

تمنــى لهــا املزيد، ملمحــن إلى تواطؤ األتراك 
الســنوات  فــي  اإلرهابيــة  الجماعــات  مــع 
الفارطــة. وقــد يكــون ذلــك صحيحــا إذا علمنــا 
أن اإلرهــاب هــو أيضــا مــن ورقــات السياســات 
واالبتــزاز  للضغــط  فيســتعمل  الدوليــة، 
واملزايــدة أحيانــا، بقطــع النظــر عــن القناعــات 

األيديولوجية والسياسية. 
مــن يتّوهــم أن ســقوط أردوغــان ونظامــه فــي 
تركيا مؤذن بزوال حركات اإلسالم السياسي 
وتراجعــه فــي البلــدان العربية ُيســقط أهواءه 
هــذه  فبعــض  الظاهــرة،  ــل 

ّ
يحل ممــا  أكثــر 

الحركات أقدم من ميالد تركيا الحديثة.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق( 

 قــد يطــول مداهــا كثيــرًا. هــذا 
ً
مــن الحكــم فتــرة

الشعور القوي لديه هو ما جعله الوحيد في 
حــزب األمــة الــذي يقــوده مــن نافــح وصــارع، 
واســع،  إجمــاع  مقابــل  االتفــاق  يتــم  ال  حتــى 
يشــمل كل الطيــف السياســي الســوداني علــى 
حتــى  االتفــاق،  منافحتــه  وطالــت  اختالفــه. 
وجــد نفســه محشــورًا فــي زاويٍة ضيقــة، ليس 
فيها ســوى الجبهة اإلســالمية بقيادة حســن 
الترابــي. وللحقيقــة، وبقــدر أقــل مــن الصادق، 
يقــع اللــوم علــى قيــادات األحــزاب السياســية 
السياســية،  بالثرثــرة  اهتمــت  التــي  الكبــرى 
وغيبت عقول الشعب عن خطورة ما يجري. 
بالــذات،  الصفــة  وبهــذه  مخــادع،  انقــالب 
جــّر علــى البــالد وبــااًل كبيــرًا، فقــد اســتهدف 
القــوات  األول،  اليــوم  ومــن  االنقالبيــون، 
النظامية في السودان. واستمرارًا للمخادعة، 
كان البــد مــن إزاحــة الحركــة النقابيــة القويــة 
وكنتيجــٍة  الطريــق.  علــى  مــن  البــالد  فــي 
مــت القــوات 

ّ
وبعــد تمريــر الخدعــة الكبــرى، قز

مــن  للرتــب  جماعيــة  »بإبــادة«  النظاميــة 
والســجون.  والشــرطة  الجيــش  فــي  الضبــاط 
ونتيجــة للخدعــة أيضــا قضــي علــى الخدمــة 
موظفــي  مــن  اآلالف  مئــات  وســرح  املدينــة، 
القطــاع العــام والدولــة، بغــرٍض ســاذج، وهــو 
القضــاء علــى الحركــة النقابيــة. بمعنــى آخــر، 
فــإن الخديعــة والكذبــة التــي مــّر مــن تحتهــا 
الســودان  الــى تدميــر دولــة  انتهــت  اإلنقــالب 
الرئيــس،  هــو  اليــوم  الرئيــس  فــال  بكاملهــا، 

خالصــة، فمــا يميــز األتــراك مقارنــة مع العرب 
جيرانهــم، ومنذ بدايات التجربة األتاتوركية 
أنهم اســتطاعوا أن يبنوا دولة األمة التركية، 
ولــو كان ذلــك علــى حســاب أقليــاٍت أخرى. في 
الدولــة  بطوبــا  مســكونن  العــرب   

ّ
ظــل حــن 

األمــة إلــى اآلن كمــا أشــار املفكــر املغربــي عبــد 
اللــه العــروي. أفــرزت تجربــة البنــاء الوطنــي 
 حــول هــذا املشــروع. 

ً
فــي تركيــا نخبــا ملتفــة

بهــذا  التركيــة،  التجربــة  تضاهــي  وربمــا 
املعنى، التجربة االيرانية، حيث يمتاز البناء 
والتفافهــا  الوطنيــة  النخــب  بقــوة  الوطنــي 
ووعــاء  ضمانــا  باعتبارهــا  الدولــة،  حــول 

لتجربة البناء الوطني. 
ولكــن، ال أحــد ينكــر أيضــا أن حــركات اإلســالم 
فــي  حاليــا  وجــدت  تكــون  قــد  السياســي 
كمــا  لإللهــام،  مصــدرًا  أردوغــان  شــخصية  
والتنميــة،  العدالــة  حــزب  فــي  أيضــا  وجــدت 
وفــي ظل التوجــس الدولي والتحفظ اإلقليمي 
صديقــا، وهــذه أمــور مشــروعة فــي السياســة 
الدوليــة، وال يعنــي أن تكــون تلــك التحالفــات 
تنازاًل بالضرورة عن السيادة الوطنية. ترغب 
فــي أن تلعــب  أدوارًا  الــدول اإلقليميــة  بعــض 
إقليميــة، تتــوازى مــع حجمهــا وتلــك املســائل، 
الحاكمــة  النخــب«  »شــطارة  إلــى  موكولــة 
النخــب  إثباتــه  إلــى  ســعت  مــا  وهــو  أساســا، 
التركيــة منــذ أكثــر مــن ثالثــة عقــود. مــا علينــا 
أن نســتلهم مــن التجربة التركيــة، بقطع النظر 

السودان في 27 عامًا

تركيا والنخب واإلسالم السياسي

استهدف االنقالبيون، 
ومن اليوم األول، 
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مقبرة األنبياء والملوك في النجف

مراهقات 
وسط 

السكان

17

بغداد ـ ميمونة الباسل

هنــا تحــت ثــرى مقبــرة »وداي الســالم« ال 
فــرق بــن غنــي وفقيــر أو ملــك وخــادم أو 
ســالم  فــي  يرقــد  الــكل  هنــا  وامــرأة.  رجــل 
وهــدوء فــي واحــدة من أكبر مقابــر العالم التي تقع 
فــي مدينــة النجــف )161 كــم جنــوب غــرب بغــداد(. 
تمتــد املقبــرة علــى امتــداد البصــر. وفيهــا بحســب 
التقديــرات أكثــر مــن ســتة ماليــن ميت. يدفــن فيها 
مــن  معظمهــم  األرض  بقــاع  مختلــف  مــن  موتــى 

املسلمن الشيعة.
ار القبور كرار علي: »أعمل في مهنة الدفن 

ّ
يقول حف

منــذ 20 عامــا فــي واحــدة من أهم املقابر اإلســالمّية 
على اإلطالق. بدأت العمل فيها منذ دفنت شقيقي 
الذي توفي بمرض عضال، ولم أكن أملك املال لدفع 
الدفــن أو شــراء مســاحة لدفنــه. تبــرع أحــد  أجــور 
املحســنن، وهــو يتولــى إدارة مكتــب لدفــن املوتــى، 
بتكاليــف الدفــن. ومنذ ذلك الوقت عملت معه أحفر 
القبــور أو ألحــد املوتــى«. يتابــع: »يومــا بعــد آخــر 
يتضاعــف عــدد الراغبــن بدفــن موتاهم فــي املقبرة 
خصوصــا بعــد ارتفــاع عدد القتلــى في املعارك بن 
تنظيم داعش والقوات األمنية من الجيش العراقي 
يــوم  كل  نســتقبل  بدأنــا  حتــى  الشــعبي  والحشــد 

20 جثــة مــن هــذه القــوات فحســب ممــن قتلــوا فــي 
ساحات املعارك مع التنظيم«.

 ارتفــاع عــدد 
ّ
»العربــي الجديــد« أن يوضــح علــي لـ

اريــن، 
ّ
الحف بــن  التنافــس  حجــم  مــن  زاد  القتلــى 

اري القبور وجدوا في 
ّ
 الكثيــر مــن حف

ّ
خصوصــا أن

هــذه املهنــة مصــدر رزق لهــم ولعائالتهــم، بعدمــا 
 
ّ
امضــوا فتــرات طويلــة عاطلن مــن العمل. يتابع أن

»إقبــال النــاس علــى الدفن فــي املقبرة حتى من غير 
أبنــاء املذهــب الشــيعي، ومــن جنســيات أخــرى غير 
العراقية، زاد من حجم التنافس على مهنة الدفن«.

يوجــد حــول املقبــرة نحــو 500 مكتــب للدفن. معظم 
العاملن فيها توارثوا املهنة عن آبائهم وأجدادهم 
ونقلوها عبر األجيال، وال يعرفون غير هذه املهنة 

في كسب العيش. 
وهناك من املكاتب من يقدم خدماته مجانا للفقراء 
واملحتاجن، لنيل األجر والثواب بداًل من املكاسب 
املاديــة. كمــا اســتحدثت مكاتــب جديــدة للدفن بعد 
عــام 2014 بالترافــق مــع االنفــالت األمني في البالد 

وارتفاع عدد القتلى.
يشــرح علــي طريقــة دفــن املوتــى في املقبــرة: »هناك 
قبــور مبنّيــة بالطــوب املحــروق والجــص، والعديــد 
توجــد خزائــن خاصــة  كمــا  القبــاب.  تعلــوه  منهــا 
النــزول  يجــري  )ســراديب(،  األرض  تحــت  للدفــن 

م خاص، ويتراوح عمقها بن خمسة 
ّ
إليها عبر سل

أمتــار وعشــرة«. يتابــع في ما يتعلــق بقدرة املقبرة 
االســتيعابية: »معــدل مــا تســتقبله املقبــرة ســنويا 
يقــدر بنحــو 500 ألــف ميــت، البعــض منهــم موتــى 

من إيران ولبنان«.
املكاتــب  أصحــاب  قبــل  مــن  شــكاوى  عــدة  ظهــرت 
علــى  أوشــكت  املقبــرة   

ّ
أن العراقيــن  واملواطنــن 

مــن  املزيــد  اســتقبال  علــى  القــدرة  وعــدم  االمتــالء 
الســرقات  مــن  بالكثيــر  تســبب  مــا  وهــو  املوتــى، 
باالتفــاق  أو  للقبــور  قانونــي  غيــر  بشــكل  والبيــع 
مــع أشــخاص غيــر مرخصن وليــس لديهم مكاتب 
للدفــن. وهــؤالء يســتولون على مســاحة من األرض 
أو علــى قبــور للدفــن فيها بعد إزالتها، ويبيعونها 

بأسعار مرتفعة.
 الحكومــة املحليــة فــي النجــف وعــدت 

ّ
يشــار إلــى أن

 
ّ
أن وأوضحــت  املقبــرة.  تســييج  مشــروع  بتنفيــذ 
املشــروع يهــدف إلى تحقيق أمريــن، أولهما حضاري 
كــون املقبــرة تقــع وســط املدينــة وال بــد مــن أن تكــون 
العــرب  مــن  الكثيــر   

ّ
أن ســيما  ال  حضاريــة  واجهــة 

واألجانــب يــزورون أمواتهــم فيهــا. وثانيهمــا أمنــي 
كون موقع املقبرة يطل من جهته الغربية على منطقة 

بحر النجف املفتوحة التي ال بد من تحصينها.
والعلــوم  للتربيــة  املتحــدة  األمــم  منظمــة  وكانــت 

والثقافــة )يونســكو( قــد وافقــت علــى إدراج مقبــرة 
»وادي السالم« في الئحة التراث العاملي. 

املقبــرة عــدا عــن كونها تعود إلى أكثر من ألف عام، 
تضــم قبــور العديــد مــن الشــخصيات التاريخيــة،  
 بعضهــا يعــود إلــى أزمنــة غارقــة فــي القــدم 

ّ
بــل ان

ومنهــا قبــور أنبيــاء كنوح وهود وصالح )بحســب 
وحمدانيــن  بويهيــن  وملــوك  الروايــات(،  بعــض 
شــيوخ  إلــى  باإلضافــة  وصفويــن،  وجالئريــن 

عشائر ورجال دين ومثقفن.

مجتمع
أعلنت الســلطات العراقية مصرع 23 شــخصا في حادث ســير مروع على الطريق الرئيســي الرابط 
بــن العاصمــة بغــداد والكــوت. ووقــع الحــادث بــن ســيارة وحافلــة علــى بعــد 150 كلــم جنوب شــرق 
 »الحــادث أدى إلــى احتــراق 

ّ
بغــداد. وقــال مديــر شــرطة الطــرق الخارجيــة العقيــد حســن العطــار إن

الضحايا داخل املركبتن ومن بينهم طفالن وخمس نساء«. كما أكد مسؤول في الطب العدلي في 
 هذا الطريق شــهد منــذ النصف األول 

ّ
مدينــة الكــوت تفحــم الضحايــا. وقــال مســؤول في بلديتها إن

)فرانس برس( للعام الجاري 78 حادثا أدت إلى 100 قتيل، وإصابة 270. 

أعلــن الرئيــس الغامبــي حظــرًا علــى زواج األطفــال والزواج القســري ودعا املشــرعن إلــى تناول هذه 
القضية بسرعة. وقال الرئيس يحيى جامع: »من اليوم، زواج األطفال أقل من 18 سنة غير قانوني 
 قرار حظر زواج األطفال والزواج القســري ال بّد من وضعه على طاولة 

ّ
في غامبيا«. وقال جامع إن

الجمعية الوطنية. وأعرب عن عزمه تســريع مســار القضية قبل احتفاالت 22 يوليو/ تموز، ذكرى 
 املذنبــن ســوف 

ّ
اســتيالء الجيــش علــى الســلطة ومجيئــه رئيســا فــي 1994. كمــا حــذر جامــع مــن أن

)أسوشييتد برس( يواجهون عقوبات شديدة لم يحددها. 

غامبيا تحظر زواج األطفالالعراق: مصرع 23 شخصًا في حادث سير

كرّار  السالم  وادي  مقبرة  في  القبور  حّفار  يشير 
علي لـ»العربي الجديد« إلى أّن أسعار القبور اليوم 
باتت تراوح في ما بين 15 مليون دينار عراقي )13 
ألفًا   18( 20 مليونًا  إلى  أميركيًا(  ألفًا و550 دوالرًا 
و70 دوالرًا(، في حين كانت تباع قبل عقد من 

الزمن بنصف مليون دينار )450 دوالرًا( ال غير.

أسعار قبور خيالية

غــدًا، االثنــن الحــادي عشــر مــن يوليــو/ 
الســنوي  االحتفــال  يصــادف  تمــوز، 
»اليوم العاملي للســكان«. اعتادت األمم  بـ
املتحــدة علــى ذلــك االحتفــال منــذ عــام 
وعناويــن  وقضايــا  بمواضيــع   ،1989

 عام.
ّ

مختلفة له كل
ــه هــذا العــام موضوع مميز، ويخص 

ّ
لكن

شــريحة محددة من الســكان، ربما يقع 
عليهــا، حــول العالــم، كثيــر مــن الضغــط 
النفســي، والضــرر االجتماعــي، واألذى 

الجسدي... هي شريحة املراهقات.
واملقصــود باملراهقــات الفتيــات اللواتــي 
خرجن للتو من سّن الطفولة ولم يبلغن 
سن الرشد بعد. ذلك السّن الذي تحدده 
األمــم املتحــدة بثمانيــة عشــر عامًا، لكّن 
تحــدده  التــي  هــي  والتقاليــد  األعــراف 
 مجتمــع مــن املجتمعــات 

ّ
غالبــًا فــي كل

حتــى يتدنــى إلــى أقــل بكثير مــن ثمانية 
مرحلــة  بالكامــل  يلغــي  ويــكاد  عشــر، 
املراهقة. بذلك، تكون األنثى طفلة لفترة 
بســيطة، ومن بعدها امرأة بالغة بشــكل 
كحــال  حياتهــا،  فتــرة  طــوال  مباشــر 
الطفلــة األفغانيــة فــي الصــورة التــي لــن 

تعيش أّي مراهقة.
مثل هذا التقسيم املجحف لحياة األنثى 
يبــدأ معــه الظلــم األول للمراهقــات، مــن 
خــالل إجبارهــن على الــزواج وإبعادهن 
عــن فــرص التعليــم وصنــع مســتقبلهن 

بأنفسهن.
فــي  املراهقــات  اســتمرت  ولــو  حتــى 
الدراسة بعد الزواج والحمل، تشير األمم 
املتحــدة إلــى أنهن يواجهــن تحديات من 
نــوع آخــر، مثــل صعوبــة الحصــول على 
املعلومــات األساســية حــول صحتهــن، 
والحقــوق  اإلنســان،  حقــوق  وحــول 
عرضــة  يجعلهــن  ممــا  اإلنجابيــة 
للمرض، أو اإلصابة، أو االستغالل. كما 
للمراهقــات  التحديــات  هــذه  تتضاعــف 
املهمشــات مــن أفراد األقليــات، واملناطق 

الفقيرة.
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)نور اهلل شيرزاده/ فرانس برس(



ما هو اللجوء؟ من هو الذي يستحّق صفة الجئ؟ ما هي حقوقه؟ 
يجيب المحامي رشاد قبيسي عن هذه األسئلة، شارحًا األطر القانونية 

واالجتماعية والمالية التي تحكم هنا

»قصار قامة ذوو هّمة وإرادة«

هؤالء هم أقزام إيران

1819
مجتمع

رشاد قبيسي

 
ّ
»املهاجر شخص يعتقد خطأ بأن
بــلــدًا مــا هــو أفــضــل مــن آخــــر«، من 
وجــهــة نــظــر الــكــاتــب والــصــحــافــي 
 
ّ
ــروز بــــيــــرس. ال شـــــّك فــــي أن ــ ــبـ ــ ــركــــي أمـ ــيــ األمــ

ـــف عــنــد مــفــهــوم الــهــجــرة 
ّ
ــذه الـــنـــظـــرة تـــتـــوق هــ

االقتصادية، من دون أن تعير اهتمامًا للهجرة 
فتكون  إنسانية.  محض  ألسباب  تأتي  التي 
 
ّ
بذلك غير واقعية من الناحية التاريخية، ألن
جميعًا  ــنــا 

ّ
أن يظهر  اإلنساني  التاريخ  مسار 

 
ّ
مهاجرون في هذه األرض وما يمّيزنا هو أن

مكان والدتنا وحده الذي يتغّير.
الهجرة ألسباب إنسانّية هي هجرة باإلكراه 
اليومي وتخرجه  اإلنــســان عــن واقــعــه  تسلخ 
عالم جديد  في  لتدخله  االستقرار  دائــرة  من 
مــلــيء بــالــعــذاب النفسي والــجــســدي واملـــادي، 
األمــــــر الــــــذي يـــوجـــب عــلــيــه بـــــذل جـــهـــد كــبــيــر 
ويــفــرض على  الــجــديــد  فــي مجتمعه  للتأقلم 
هذا املجتمع وضع إطار قانوني واجتماعي 
ومـــالـــي لــتــمــكــن املـــهـــاجـــر مـــن االنــــخــــراط في 
املــجــتــمــع عــبــر فــهــم قــيــمــه وعــــاداتــــه. مـــن هــنــا، 
 الدول ليحدد إطارًا 

ّ
ل املشّرع في كل

ّ
كان تدخ

واضـــحـــًا لـــهـــذه الــعــاقــة مـــن جــهــة ومــــن جهة 
أخــــرى تــوصــيــفــًا جـــديـــدًا لــهــذا املــهــاجــر وهــو 

»الاجئ«.
الحق في طلب اللجوء من الحقوق األساسية 
 الــقــوانــن الــداخــلــيــة فــي دول 

ّ
لــإنــســان، إال أن

عديدة مّيزت ما بن ثاثة أنواع لجوء، األّول 
 

ّ
لكل اللجوء اإلنساني  الــذي يفرض منح  هو 

بالاجئن، غالبًا ما  إقامة في مراكز خاصة 
 له التعلم في مدارس 

ّ
تكون مكتظة. كذلك يحق

إلى  بــاإلضــافــة  وجامعاتها،  املضيفة  الــدولــة 
دخــــول ســـوق الــعــمــل ضــمــن الـــشـــروط واألطـــر 
شرعيًا،  املقيم  لألجنبي  املخصصة  نفسها 

واالستفادة من ضمان البطالة. 
الحق  فيكون لاجئ  املالية،  الناحية  أّمــا من 
ــدات وتــقــديــمــات  ــاعـ ــسـ فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى مـ
الناحية  مــن  متمكنًا  يــكــون  أال  شـــرط  نــقــديــة 
وذلـــك ال يعني حصوله على معاش  املــالــيــة. 
ــمــا 

ّ
شــهــري يــعــادل الــحــّد األدنــــى لــألجــور، وإن

االحتياجات  لتغطية  بسيطة  مساعدة  على 
الــيــومــيــة. فـــي فــرنــســا عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، ال 
تــتــجــاوز هـــذه املــســاعــدة الــشــهــريــة ربـــع قيمة 

الحّد األدنى لألجور.
 الحصول على 

ّ
أّما من الناحية الصحية، فإن

صفة الجئ تعطي صاحبها في غالبية الدول 
املتقدمة الحق في الحصول على رعاية طبية 
شاملة وذلك على نفقة الدولة املضيفة، وهو 
أمــــر يــجــب الــعــمــل عــلــى نــشــره وتــطــبــيــقــه في 
الــــدول الــعــالــم الــثــالــث تــحــت رعــايــة الهيئات 

واملؤسسات الدولية وبمساعدتها.
يحصل طالب اللجوء على الحقوق والحماية، 
 من واجبه في املقابل احترام قواعد البلد 

ّ
لكن

إلى  ُيدعى  املضيف وقوانينه وأعــرافــه، وهــو 
التأقلم مع القيم االجتماعية واإلنسانية لهذا 
 بــقــول الــفــيــلــســوف ســـقـــراط: »مــا 

ً
الــبــلــد، عــمــا

يجعل مــن املـــرء إنــســانــًا هــو قــدرتــه العظيمة 
على التأقلم«.

)محاٍم باالستئناف في باريس(

كثيرون ينالون شهادات 
عليا، لكّن الخوف من 

البطالة يجعلهم يعانون 
وينزوون

الهجرة ألسباب إنسانيّة 
هي هجرة باإلكراه تخرج 

اإلنسان من دائرة االستقرار

شخص كان عرضة لاضطهاد بسبب أصوله 
هيئة  إلـــى  انــتــمــائــه  أو  أو جنسيته  ديــنــه  أو 
اجتماعية ما في بلده األصلي، أو كان عرضة 
الثاني  السياسية.  ــه  آرائـ بسبب  لاضطهاد 
ــــذي يـــوجـــب منح  هـــو الــلــجــوء الـــدســـتـــوري الـ
لاضطهاد  كــان عرضة   شخص 

ّ
لكل اللجوء 

بسبب دفاعه عن قيم الحرية في مجتمعه. أّما 
القانونية الفرعية التي  الثالث فهو الحماية 
 شخص لم يكن عرضة لاضطهاد 

ّ
تمنح لكل

وإنما قد يتعّرض له، األمر الذي يهّدده بخطر 
املوت أو التعذيب أو وتهديد جسيم آخر.

 الــحــصــول عــلــى صفة 
ّ
تــجــدر اإلشــــارة إلـــى أن

الجئ ليست تلقائية، بل تخضع إلى إجراءات 
تـــقـــوم بــهــا عـــــادة مــنــظــمــة حــكــومــيــة رســمــيــة 
لــلــتــثــّبــت مـــن صــحــة ادعــــــاءات طــالــب الــلــجــوء 
ــلـــى حـــيـــاتـــه،  بــــوجــــود اضـــطـــهـــاد أو خـــطـــر عـ
 بـــلـــده األصـــلـــي لــيــس آمــنــًا، 

ّ
ولــلــتــأكــد مـــن أن

 وجــوده على أراضــي الدولة 
ّ
وللتحقق من أن

ــل تـــهـــديـــدًا لـــألمـــن والـــســـام 
ّ
املــضــيــفــة ال يــمــث

والنظام العام فيها.
االعـــتـــراف لــلــمــهــاجــر بــصــفــة الـــاجـــئ يمنحه 
اللجوء،  بلد  فــي  الشرعية  اإلقــامــة  فــي  الــحــق 
األمــر الــذي يعني من الناحية اإلداريــة حلول 
البلد  سلطات  مــكــان  املضيف  البلد  سلطات 
ــائــــق الــرســمــيــة  ــــي فــــي إصــــــــدار الــــوثــ ــاسـ ــ األسـ
الخاصة بــه )وثــائــق الـــوالدة ووثــائــق الــزواج 
وغيرها( إذ من غير املسموح له التواصل مع 

سلطات بلده األم.
تمتد هذه الحماية القانونية إلى أفراد عائلة 
الشخص  أو زوجـــة  لـــزوج  إذ يمكن  الــاجــئ، 

يــلــتــحــق بشريكه  الــلــجــوء أن  الــحــاصــل عــلــى 
في البلد املضيف، مستفيدًا من عملية جمع 
الشمل العائلي. يأتي ذلك احترامًا للحق في 
الحياة العائلية والحفاظ على وحدتها، وهو 
مــبــدأ كــّرســتــه مختلف الــتــشــريــعــات الــدولــيــة 
أن يستحصل  والوطنية. كذلك يمكن لاجئ 
ــن،  الـــقـــاصـــريـ ألوالده  شـــرعـــيـــة  ــــة  ــامـ ــ إقـ ــى  عـــلـ
القانونية.  الحماية  من  تلقائيًا  فيستفيدون 
يــتــقــّدمــوا  أن  فعليهم  الـــراشـــدون،  أوالده  أّمـــا 

بطلبات فردية لاستحصال على اإلقامة.
الجبرية،  اإلقامة  تعني  ال  الشرعّية  واإلقــامــة 
 فـــي الــســفــر 

ّ
فــيــكــون لـــاجـــئ وعــائــلــتــه الـــحـــق

داخــل أراضــي الدولة املضيفة من دون قيود. 
أّما السفر الى خارج الدولة املضيفة، فيكون 
الــحــصــول عــلــى وثيقة  بـــشـــروط، عــبــر  ممكنًا 
املضيف  البلد  إدارة  مــن  مقّدمة  خاصة  سفر 
ــام اتـــفـــاقـــيـــة جــنــيــف لـــعـــام 1951  ــكــ وفـــقـــًا ألحــ

وتوابعها.
من الناحية االجتماعية، يستفيد الاجئ من 
 في 

ّ
الــحــق لــه  حــقــوق اجتماعية عـــّدة، فيكون 

مسكن. ال يعني ذلك إلزام الدولة بإسكانه في 
من  استفادته  ــمــا 

ّ
وإن مستقلة،  أو شقة  منزل 

ما زال األشخاص الذين 
يعانون من »القزامة« 

مهّمشين في 
مجتمعات كثيرة. في 

إيران، مبادرات ومشاريع 
عديدة يحاول من خاللها 
قصار القامة الخروج إلى 

الضوء

طهران ـ فرح الزمان شوقي

يسّمونهم »األقزام«، وهم يعّرفون عن أنفسهم 
هكذا  وإرادة«.  هّمة  ذوو  قامة  »قصار  هم 

ّ
بأن

يــقــول إســمــاعــيــل يــوســف بـــور، الــوحــيــد الــذي 
إخــوتــه، »بسبب خلل  القزامة بن  يعاني من 
املراحل  مختلف  فــي  يجعله  فحسب«  جيني 
 طــواًل وأصغر حجمًا من أقرانه. 

ّ
العمرية أقــل

يـــراه بعضهم مشكلة، هو  مــا  إلــيــه،  بالنسبة 
فرصة للتمّيز واإلبداع.

فكاهة  )أربعيني( بحّس  بــور  ع يوسف 
ّ
يتمت

عـــال، وقـــد عــمــل وزوجـــتـــه مــعــصــومــة جـــوادي 
ــــن فـــي أحــــد مــقــاهــي قــصــر سعد 

َ
مـــقـــدم نــــادل

أباد )شمال طهران(. كذلك عمل الزوجان في 
التمثيل، ولطاملا كان تمايزهما عن اآلخرين 
ما يجعلهما أفضل، كما يقوالن. وجاء الوقت 
الذي قررا فيه فتح مقهى خاص واستثنائي 
مــال بسيط، وحصا على  رأس  لهما. جمعا 
دعـــم مــعــنــوي ومــــادي مــن أصـــدقـــاء ومــقــّربــن 

لاستثمار في هذا املشروع.
»شــاهــنــامــه«. هــكــذا ُيــدعــى املــقــهــى الـــذي فتح 
أبوابه شرق طهران. فور دخوله، يدرك الزائر 
 

ّ
ــــه مــقــبــل عــلــى خــــوض تــجــربــة جـــديـــدة. كــل ـ

ّ
أن

العاملن في صالة املقهى من قصار القامة، إذ 
جمع الزوجان صاحبا املشروع أصدقاءهما 
ليشّكلوا طاقم ندل هذا املقهى الشعبي. ُيذكر 
إلى مطعم يقّدم  املتوقع تحّوله قريبًا   من 

ّ
أن

أجـــواء شعبية،  فــي  تقليدية  إيرانية  وجــبــات 
وعلى أنغام فرقة موسيقية تقليدية.

ـــه مــقــهــى عـــادي، 
ّ
يــدخــل الــزبــائــن املـــكـــان كـــأن

املتفاجئة  النظرات  تظهر  ما  سرعان  »لكن 
عــلــى وجــوهــهــم فـــور رؤيـــتـــنـــا«، بــحــســب ما 
يخبر يوسف بور، الذي قّرر مساعدة أمثاله 
مــمــن يــعــانــون الــبــطــالــة فــي معظم األوقــــات. 
هو أراد، أيضًا، إثبات نفسه وإثبات قدرات 

استشارات نفسية خاصة في جمعية تعنى 
القامة. وهي تتولى حلقات  بشؤون قصار 
الدعم النفسي فيها وتساعد املشاركن على 
ــهــم أفـــضـــل، الســيــمــا مـــن خــال 

ّ
الــشــعــور بــأن

ـــهـــم قــــــادرون عــلــى إنــجــاز 
ّ
الــتــشــديــد عــلــى أن

أعمال ال يستطيع آخرون القيام بها.
فــي الــســيــاق نــفــســه، حــــاول عـــدد مــن قصار 

الــقــامــة اإليــرانــيــن االســتــفــادة مــن قــدراتــهــم. 
أّســس  املــثــال،  إبراهيمي على سبيل  حميد 
جمعية لقصار القامة وسعى إلى تسجيلها 
فــي مهمته، وبــاتــت تستفيد  رســمــيــًا. نجح 
من دعم وزارة الداخلية اإليرانية ورعايتها. 
 »الـــهـــدف الــرئــيــس من 

ّ
يــقــول إبــراهــيــمــي إن

تأسيسها هو ضّم كل قصار القامة ليكونوا 
هم يتمّكنون من 

ّ
إلى جانب بعضهم بعضًا عل

اإلتيان بما هو ممّيز أواًل، وبهدف املطالبة 
هم 

ّ
بأن ثانيًا، والتأكيد للمجتمع  بحقوقهم 

ــادرون عــلــى خـــوض مــجــاالت استثنائية  ــ قـ
إليهم«.  ثالثًا، »وهــو ما غّير نظرة كثيرين 
ه 

ّ
أن الجديد«،  لـ »العربي  إبراهيمي  يضيف 

ــاء الــذيــن بــلــغ عـــددهـــم، حــتــى اآلن،  واألعـــضـ
700 شخص، يطالبون بمزيد من الخدمات. 
 املعنين في إيران يراعون ذوي 

ّ
»صحيح أن

االحــتــيــاجــات الــخــاصــة مـــن خـــال تصميم 

 قــصــار 
ّ
مـــمـــرات وتــجــهــيــزات خـــاصـــة، إال أن

القامة ما زالوا يحتاجون إلى املزيد«.
 القوانن في الباد ال تناسبهم 

ّ
إلى ذلك، فإن

أيـــضـــًا، فـــا تــوظــيــف فـــي الـــدوائـــر الــحــكــومــيــة 
بالصورة املطلوبة. وإن استطاع أحدهم نيل 
وظيفة مــا، فــا قــوانــن خاصة ترعى ظــروف 
 
ّ
 تقاعده أدنــى مــن سن

ّ
هــذا الشخص، إذ ســن

تقاعد اآلخــريــن. وهــو أمــر يجب العمل عليه. 
املشكات تتسبب  »هــذه   

ّ
أن إبراهيمي  ويــرى 

القامة،  قــصــار  مــن  كبير  عــدد  على  بالضغط 
 كــثــيــريــن مــنــهــم يــقــصــدون 

ّ
عــلــى الــرغــم مــن أن

 
ّ
ــادات عـــلـــيـــا. لــكــن ــهــ ــالـــون شــ ــنـ الـــجـــامـــعـــات ويـ

يعانون  ما يجعلهم  البطالة هو  الخوف من 
وينزوون«.

 قوانن 
ّ
جمعّية إبراهيمي التي تهدف إلى سن

تناسب قصار القامة وتجهيز األماكن العامة 
بــمــا يــنــاســبــهــم، تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز التوعية 
السنوات األخيرة.  التي »تقّدمت كثيرًا خال 
 هـــذه الفئة 

ّ
املــجــتــمــع اإليـــرانـــي بـــات يــعــلــم أن

ــادرة عــلــى الــتــمــّيــز فــي كثير مــن املــجــاالت«.  قــ
ويــصــف إبــراهــيــمــي مـــا أنــجــزتــه جــمــعــيــتــه بـ 
ــثــــورة الــفــكــريــة الــتــي مــنــحــت األمــــل أيــضــًا  »الــ
لقصار القامة فــي إيـــران الــذيــن يــقــّدر عددهم 
 أنحاء الباد«. 

ّ
بما يزيد عن ثاثن ألفًا في كل

إلــى إحصاء   الجمعية تسعى 
ّ
أن إلــى  ويشير 

بالتعّرف  الــذي يسمح  »األمــر  الدقيق،  العدد 
 الحاالت ويساهم في تحقيق األفضل 

ّ
إلى كل

لهؤالء ويبعث فيهم األمل«.
 أحـــد هـــؤالء الــذيــن 

ّ
ويــلــفــت إبــراهــيــمــي إلـــى أن

ســاعــدوه فــي إنــشــاء جمعّيته هــو مــن قصار 
القامة ويعمل مترجمًا في األمم املتحدة. فهو 
نقل تجربة بلدان أخرى في هذا املجال، وقد 
ما معًا سبل تطوير عمل قصار القامة بل 

ّ
تعل

وإيــجــاد رابـــط بينهم وبــن أمثالهم فــي دول 
العالم.

 قصار 
ّ
مــن جهة أخـــرى، يــقــول إيــراهــيــمــي، إن

الــقــامــة قــد يــشــّكــلــون فــرقــًا خــاصــة فــي طــواقــم 
 إدارة الطوارئ 

ّ
اإلسعاف واإلنقاذ، موضحًا أن

ــــوع زالزل أو  ــــال وقــ تــســتــعــن بــــهــــؤالء فــــي حـ
كبرى.  حــرائــق  نشوب  حتى  أو  أبنية  انهيار 
هم يستطيعون الوصول إلى أماكن ال يبلغها 

غيرهم بل ويتمّكنون من إنقاذ املحتجزين.

ــن يــقــلــل مـــن شــأنــهــم.   مـ
ّ

قـــصـــار الـــقـــامـــة لـــكـــل
 أشخاصًا ال يعانون 

ّ
تجدر اإلشــارة إلى أن

من القزامة يعملون في املقهى داخل املطبخ، 
حــيــث ال يستطيع قــصــار الــقــامــة الــعــمــل أو 
ــاء بــســهــولــة. فيتولى  ــيـ الـــوصـــول إلــــى األشـ
ــــؤالء مـــهـــام تــحــضــيــر الـــطـــعـــام والــــشــــراب  هــ

وغسل الصحون.
يعتمد يــوســف بــور على سمعة املــكــان الــذي 
يــديــره لــجــذب الــزبــائــن، كــذلــك قـــّرر االستفادة 
ه يحقق مزيدًا من 

ّ
من اإلعانات التجارية عل

الــنــجــاح يــعــود عليه وعــلــى أمــثــالــه بالفائدة. 
 
ّ
ــقــــدم، أن ــا تــــؤّكــــد مــعــصــومــة جـــــــوادي مــ ــنـ وهـ
 بمنح قصار 

ً
كــان كفيا املقهى  مــشــروع هــذا 

النفس، كذلك عــّرف املجتمع  الثقة في  القامة 
أكثر عليهم عن قرب.

 جــوادي مقدم تحمل 
ّ
تجدر اإلشــارة إلــى أن

شهادة بكالوريوس في علم النفس، وتقّدم 

هذا هو اللجوء 
في القانون

ماذا يفعل شباب 
المغرب في تركيا؟

خاض الشباب غمار التجربة 
على الرغم من كلفة 

السفر المرتفعة

طنجة ـ وصال الشيخ

نشأ عبد الله أمن في مدينة طنجة، شمال 
املغرب، لكنه ولد في جنوب الباد، ودرس 
البكالوريا في جامعة محلية قبل أن يضيف 
إليها شهادة التسويق اإللكتروني عن ُبعد. 
يــعــيــش أمـــن )24 عــامــًا( حــالــيــًا فــي تــركــيــا، 
ويــعــمــل هــنــاك مــديــرًا للتسويق فــي إحــدى 
الــشــركــات االســتــثــمــاريــة الــعــقــاريــة، كــذلــك ال 
يبخل في تقديم االستشارة التسويقية إلى 

مؤسسات أخرى.
ُيــعــّد أمـــن نــمــوذجــًا للشباب املــغــربــي الــذي 
اختار الهجرة واالستقرار في تركيا، خافًا 
لـــألعـــداد الــكــبــيــرة الــتــي لــجــأت إلــيــهــا بــدافــع 
التسلل إلــى أوروبــا باسم البحث عن حياة 
أفضل، أو إلى سورية باسم »الجهاد األكبر«.
اختار أمن تركيا بدافع الطموح. يفكر دائمًا 
»العربي الجديد«،  بمناخ العمل كما يقول لـ
فــتــركــيــا تــتــطــّور بــاقــتــصــادهــا وانــفــتــاحــهــا 
على أوروبــا، خصوصًا إسطنبول الجاذبة 
األرض.  بــقــاع  مــن  واملــقــاولــن  للمستثمرين 
ــذا مـــا شــّجــعــنــي عــلــى اخــتــيــار  ــ يــضــيــف: »هـ
ــة،  ــ ــــحـ ــــي لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل واضـ ــتــ ــ ــيـــــا.. رؤيــ ــركـــ تـــ
واكتشاف مجال ريادة األعمال حول العالم 

جزء منها«.
يقيم أمن في إسطنبول منذ ثمانية أشهر، 
ه ينفق املال الذي يجنيه 

ّ
وعلى الرغم من أن

ه ما زال يعّدها 
ّ
على معيشته اليومية، إال أن

ويصف  تعبيره  حــد  على  »مــثــيــرة«  مدينة 
عنه.  يبحث  مــا  وهــذا  »العملّين«،  بـ أهلها 

التركية،  اللغة  تعلمه  الرغم من عدم  وعلى 
ه تمّكن من التأقلم مع األتراك. 

ّ
إال أن

ـــهـــا 
ّ
حــــــول ظــــــــروف اإلقــــــامــــــة، يــــقــــول أمــــــن إن

»ســهــلــة«، فــهــي مــقــّســمــة إلـــى نـــوَعـــن »إقــامــة 
للمغاربة  عطى 

ُ
وت للتجديد  قابلة  سياحية 

وإقامة  قانوني،  عمل  عقد  يملكون  ال  الذين 
عمل تعطى للموظفن العاملن في الشركات 
في تركيا مع إمكانية التقّدم بطلب الحصول 

على جنسية«. 
مـــشـــوار أمــــن املــهــنــي الــطــويــل بــــدأ لــلــتــّو في 
تركيا، فأّول خطوة هي عمله كمدير تسويق 
لـــدى شــركــة عـــقـــارات، فيما أّســـس أول بــوابــة 
ــقــــاري لــلــعــرب  إلـــكـــتـــرونـــيـــة لـــاســـتـــثـــمـــار الــــعــ
ــــو يــعــمــل ضـــمـــن فـــريـــق عــلــى  فــــي تـــركـــيـــا، وهـ
تطويرها. يقول: »ساعدتني قدرتي العملية 
في الحصول على عمل الئق في تركيا أكثر 
زلت  »مــا  األكاديمية«. يضيف:  من شهادتي 

أبحث عن تمويل ملشاريعي الخاصة«.
وكــانــت تــركــيــا قــد اتــفــقــت أخــيــرًا مــع االتــحــاد 
األوروبـــــي عــلــى مــنــع الــهــجــرة غــيــر الشرعية 
إلى أوروبا، األمر الذي عّرض شباب مغاربة 
لــاعــتــقــال فـــي الـــســـجـــون الـــتـــركـــيـــة، ومــــا زال 

بعضهم يقبع فيها. خافًا لهذه السياسات، 
أمــن »يحترم  التركي كما يألفه   الشعب 

ّ
فــإن

املغرب الذي يعرفها من خال مدينة فاس«. 
 »املــغــاربــة نــاجــحــون في 

ّ
يــضــاف إلــى ذلــك أن

أعمالهم«، وقد احتك بهم أمن وعرف عنهم 
 »الهجرة غير الشرعية للمغاربة 

ّ
الكثير. لكن

إلى أوروبا راحت تغّير نظرة األتراك إلينا«.
تــركــيــا، ال يعتبرها أمـــن الــوجــهــة األخــيــرة 
لــه، بل هي جــزء من رؤيته. وســوف يتوّجه 
ه 

ّ
قريبًا إلــى بــلــدان أكــثــر نــمــوًا وتــطــورًا، لكن

 
ً
ســـوف يــعــود يــومــًا مــا إلـــى املــغــرب »حــامــا

أدوات التغيير« وفق تعبيره.

مـــن جــهــتــه، امـــتـــّدت تــجــربــة حــمــيــد مــوتــاقــي 
التركية األولــى 10 أشهر، قبل أن يستقر في 
وغناها  بطبيعتها  أعــجــب  الــتــي  إسطنبول 
»العربي الجديد«:  الثقافي واإلنساني. يقول لـ
»قــّررت العمل في تركيا مع صديقي. وبدأنا 
نــنــظــم رحــــات الــســفــر االجــتــمــاعــي بــأســعــار 
مـــنـــاســـبـــة، فـــاكـــتـــشـــفـــنـــا الـــتـــعـــايـــش الـــديـــنـــي 
والــثــقــافــي فــي إســطــنــبــول والـــفـــرص املــتــاحــة 
فيها، فقّررت االستقرار. بعدها خضت تجربة 
العمل في فندق ملدة أربعة أشهر وناقشت مع 
مالكه مشروع املطبخ املغربي الذي لم يألفه 
األتراك من قبل، وأصبح املطعم حاليًا مكانًا 

للقاءات وتبادل األفكار والتجارب«.
ر عدد املغاربة الذين يحاولون العبور من  يقدَّ
تركيا إلــى أوروبــا أو إلــى سورية للقتال مع 
تنظيم الــدولــة اإلســامــيــة »داعـــش« بــاآلالف، 
مــعــظــمــهــم مـــن الــــريــــف. وعــــن أســـبـــاب هــجــرة 
أبـــنـــاء الـــريـــف خـــصـــوصـــًا، يـــوضـــح الــنــاشــط 
»الــعــربــي  االجـــتـــمـــاعـــي رمــســيــس بــلــعــيــون لـــ
ـــهـــا »الـــبـــحـــث عـــن حـــيـــاة أفــضــل، 

ّ
الـــجـــديـــد« أن

وتــحــقــيــق الــطــمــوحــات الــشــخــصــيــة، والــهــرب 
ــتـــي تــعــانــيــهــا  مــــن الــــظــــروف االجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ
املنطقة مثل غياب املرافق الصحية واملنشآت 
االقتصادية. كذلك تظل عودة الجيل السابق 
ــزة 

ّ
ــاألمـــوال الــتــي جــنــوهــا فــي أوروبـــــا مــحــف بـ

للجيل الشاب على الهجرة«.
ــــى تــركــيــا  تـــلـــفـــت مــــوجــــة هــــجــــرة الـــشـــبـــاب إلــ
بــلــعــيــون، فــيــقــول: »تــوصــلــنــا إلـــى معلومات 
 أكــثــر مـــن 1400 شخص 

ّ
مـــن وكـــالـــة ســفــر أن

حــجــز تـــذكـــرة مــنــهــا إلـــى تــركــيــا، ومـــن أخـــرى 
900 تذكرة في فترات متقاربة. كذلك، الحظنا 
بعض األحياء التي هاجر شبابها بالكامل«. 
يــتــابــع: »تــــرى الــعــائــات فــي هــجــرة أبنائها 
 كثيرة منها 

ّ
أمرًا طبيعيا. منها عارضت، لكن

شّجعت األبــنــاء على االنــعــتــاق مــن الــظــروف 
الصعبة«. وقد خاض الشباب غمار التجربة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن كــلــفــة الــســفــر املــرتــفــعــة الــتــي 
تتراوح ما بن أربعة آالف يورو )4417 دوالرًا 

أميركيًا( و10 آالف )11043 دوالرًا(.

ــة  ــارسـ ــمـ ــنـــــوي مـ ــ فـــــي أحــــــيــــــاٍن كــــثــــيــــرة، قـــــد تـ
الرياضة، قبل أن تعود وترجئ األمر ألسباب 
عـــدة. إال أن هــذه األســبــاب العلمية الـــ 12 قد 
»بزنس  موقع  بحسب  التزامًا،  أكثر  تجعلك 

إنسايدر«، وهي:

ـــ بــالــنــســبــة لـــلـــنـــســـاء، خـــصـــوصـــًا الـــلـــواتـــي  ــ 1 ـ
يــتــنــاولــن أدويــــة مــضــادة لــاكــتــئــاب، تــبــّن أن 

الرياضة تساهم في زيادة الرغبة الجنسية.

ــة الـــريـــاضـــة بــــصــــورة مــنــتــظــمــة  ــمـــارسـ 2 - مـ
تساهم في الحد من أعراض القلق واالكتئاب.

3 ــ تساهم الرياضة في منع اإلصابة بمرض 
تجدر  عــاجــه.  أو  الثانية  الفئة  مــن  السكري 

اإلشارة إلى أن أميركيًا من أصل ثاثة يرّجح 
أن يصابوا بهذا املرض في حياتهم.

ل 
ّ
4 ــ بّينت دراسات أن الرياضة يمكن أن تقل

من التهاب الشعب الهوائية، لدى األشخاص 
الذين يعانون من مرض الربو.

القاسية قد تساعد على بناء  التدريبات  ــ   5
ــق 

ّ
عــظــام قــويــة، وتــقــلــل اإلصـــابـــة بــمــرض تــرق

العظام، بحسب الدراسات.

الـــذيـــن  ــاس،  ــ ــنــ ــ ــ ال أظـــــهـــــرت دراســـــــــــات أن  ـــ  ــ ــ  6
أعلى  بنسبة  متعون 

ّ
يت الرياضة،  يمارسون 

مـــن فــيــتــامــن »د«، خــصــوصــًا أولـــئـــك الــذيــن 
 في الشمس.

ً
يبقون وقتًا طويا

7 ــــ االعــتــقــاد الــشــائــع بــأن الــريــاضــة قــد تزيد 
من عملية »األيــض« هو أمر خاطئ، إال أنها 

تساهم في حرق السعرات الحرارية.

الرياضة تساهم في  أن  ــ أظهرت دراســـات   8
ل 

ّ
تعزيز صّحة القلب واألوعية الدموية، وتقل

من خطر اإلصــابــة بــأمــراض القلب. ولليوغا 
أيضًا التأثير اإليجابي نفسه. 

9 ــــ بــّيــنــت الــــدراســــات أن مــمــارســة الــريــاضــة 
ر.

ّ
باستمرار تساهم في الحد من التوت

 ،
ً
10 ـــــ الــريــاضــة تــجــعــل الــجــســد أكــثــر لــيــونــة

وتجعلك أكثر توازنًا وبالتالي تمنع تعّرضك 
إلصابات. 

الرياضة تساهم في  أن ممارسة  ــ تبّن   11
تــقــويــة جــهــاز املــنــاعــة، عــلــى الــرغــم مــن عــدم 
تحديد العلماء كيفية حدوث األمر. إال أنها 
يمكن أن تؤدي إلى زيادة األجسام الحيوية 
املضادة في الجسد التي تحارب العديد من  

األمراض.

قــد يمنحك  الــحــفــاظ على جسد سليم  ــــ   12
عــــمــــرًا أطــــــــــول. الـــــنـــــاس الـــــذيـــــن يــــمــــارســــون 
الرياضة ملدة سبع ساعات في األسبوع هم 
بنسبة  فــي عمر صغير  للوفاة  أقــل عرضة 
ــائـــة، بــاملــقــارنــة مـــع أولـــئـــك الــذيــن  40 فـــي املـ
يــمــارســون الــريــاضــة ملـــدة 30 دقــيــقــة أو أقــل 

يوميًا.
)العربي الجديد(

الرياضة 
تمنحك حياة 

أطول

محمد أحمد الفيالبي

ع أّن بإمكان دولة مثل السودان تضّم 45 في املائة من 
ّ
لم يكن أحد يتوق

ان عاصمتها من العطش وضعف 
ّ
مساحة حوض النيل، أن يشكو سك

النهرين  املبنية على ملتقى  العاصمة  الكهربائي. وهي  اإلمــداد  خدمات 
الرئيسّيني، النيل األبيض والنيل األزرق، وفوق حوض جوفي ضخم.

ــا نــطــمــح أن ُيــنــظــر إلـــى حـــوض الــنــيــل كـــوحـــدة اقــتــصــاديــة متكاملة 
ّ
كــن

 دولة من دول الحوض في مجاٍل. فتنتج 
ّ

ومتماسكة وأن تتخصص كل
الزراعي،  اإلنتاج  السودان  ويتولى  الحوض،  دول   

ّ
لكل الكهرباء  إثيوبيا 

 تــنــزانــيــا وكينيا وأوغـــنـــدا الــثــروة 
ّ

ومــصــر اإلنــتــاج الــصــنــاعــي، وتــســتــغــل
أن  وكـــذلـــك،  جــيــرانــهــا.  احــتــيــاجــات  لتغطية  مــتــاحــة  وتجعلها  السمكية 
املهدر من  بــدورهــا في استعادة  الــســودان،  الوليدة، جنوب  الــدولــة  تقوم 
ر وتتسّرب في 

ّ
املياه، املقّدر بنحو 40 إلى 50 مليار متر مكعب، تتبخ

مستنقعاتها.
تشير الدراسات إلى إمكانية إنقاذ نصف هذه الكمية من خالل القنوات 
املنطقة تشهد نزاعًا،  أّن   

ّ
إال املقترحة، ومن بينها قناة جونقلي،  األربــع 

وهو نزاع ليس سياسيًا فقط، بل قائم أيضًا بني املهنّيني واملختصني. 
فالقانونيون يعتقدون أّن مسألة املياه في نهاية األمر محكومة بقوانني، 
مــا يجعلها مــن ضــمــن اخــتــصــاصــهــم. ويـــراهـــا االقــتــصــاديــون قضية 
اقتصادية بحتة، ويسندهم في ذلك ما يجري في الوقت الراهن من اتجاه 
إلى اعتماد »الحسبة النقدية« كمعيار في سبيل الحصول على النصيب 
األعلى من املياه وقت اقتسامها. أّما املهندسون واملعمارّيون والفنّيون، 
الــســدود والــخــزانــات مفصل حــاســم في  إّن  إذ  يــرونــهــا قضيتهم،  فهم 

مسألة املياه.
الــنــقــاش يــــدور هــنــا وهـــنـــاك، ومــعــضــلــة الـــزيـــادة الــســكــانــيــة ومـــا يشهده 
السودان من تغّيرات ديموغرافية في تفاقم. فقد زاد عدد السكان من 
12 مليون نسمة في عام 1956، إلى 40 مليونًا اليوم. ووصل عدد سكان 
الخرطوم وحدها إلى نحو 10 ماليني نسمة في عام 2006، بعدما كانوا 
ر إلى ارتفاع نسبة الهجرة من الريف 

ّ
250 ألفًا في عام 1956. وهو مؤش

إلى املدن عمومًا، وهي سمة مشتركة على مستوى العالم لها أسبابها 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

مثلت تلك الهجرة ضغطًا على مصادر املياه املحدودة في املناطق التي 
التحّول   الستيعاب ذلك 

ً
املؤهلة أصال التحتية  البنية  لها  ر 

ّ
تتوف لم تكن 

أبــرز مظاهره  ومن  حــّدة،  البيئي  التدهور  وازداد  الطاغي.  الديموغرافي 
وانتشرت حتى  بالتلّوث  ارتبطت  التي  واألمــراض  الجوفية،  املياه  تلّوث 

أصبح بعضها وباء.
ل كثيرون على ضرورة إدارة حوار مثمر حول املسألة املائية إقليميًا،  يعوٍّ
الدقيقة واالستخدام  املعلومات  مع قدرة معرفية ومهنية عالية، قوامها 

العلمي، وكذلك التراضي السياسي لتنظيم الحوار. فهل يحصل هذا؟
)متخصص في شؤون البيئة(

الحوار المائي في السودان

إيكولوجيا في الميزان

يأملون تحقيق 
مزيد من النجاح 

)العربي الجديد(
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يمكن 
لالجئ 

االستحصال 
على إقامة 

ألوالده 
القاصرين 

)فرانس 
برس(

)Getty /الدافع األبرز البحث عن فرص حياتية أفضل )سبنسر بالت



قضايا

سمير صالحة

ــة  ــيــ ــركــ ــتــ شــــــهــــــدت الــــــعــــــاقــــــات الــ
ــاٍت بــــــاردة  ــ ــبـ ــ ــا هـ ــ ــمـ ــ املــــصــــريــــة دائـ
ــتـــحـــوالت  ــة، بـــحـــســـب الـ ــنــ ــاخــ وســ
ــيـــة واألمــــنــــيــــة عـــلـــى املـــســـتـــويـــن،  ــيـــاسـ الـــسـ
ــلــــيــــمــــي، ومــــيــــول الـــقـــيـــادات  الـــثـــنـــائـــي واإلقــ

ومزاجها.
ــوام، أثـــارت الــثــورة املصرية  وقبل أربــعــة أعـ
الحماس في صفوف حزب العدالة والتنمية 
الــحــاكــم فـــي تــركــيــا، ودفــعــتــه إلــــى الــتــحــرك 
الــســريــع نــحــو مــصــر، بــهــدف فــتــح  صفحة 
جــديــدة مــن الــعــاقــات، بعدما تــراجــعــت في 
عــهــد الـــرئـــيـــس املـــصـــري املـــخـــلـــوع، حسني 
اإلقليمية  التحالفات  شبكة  نتيجة  مبارك، 
ــة، لــكــن  ــاربــ ــتــــضــ والــــدولــــيــــة املـــتـــبـــاعـــدة واملــ
الفتاح  الــذي قــاده عبد  االنــقــاب العسكري 
السيسي في يوليو/ تموز 2013، واملوقف 
املعادلة ودفعا األمور  املنتقد، قلبا  التركي 
إلى التدهور من جديد بن البلدين اللذين 
يقفان اليوم أمام امتحان قمة دول االتحاد 
من أجل املتوسط التي تنعقد في إيطاليا، 
حــيــث ســيــجــلــســان جــنــبــا إلــــى جـــنـــب، على 
منصة رئاسة املكتب التنفيذي للمجموعة، 
لترؤس األعمال والنقاش في تحديد جدول 
ــرارات،  ــقــ ــمـــال وصـــــدور الــتــوصــيــات والــ األعـ
فكيف سيكون حوار رئيس البرملان التركي، 
إسماعيل قــهــرمــان، ونــظــيــره املــصــري علي 
الــعــال، هــذه املـــرة، بعدما فشلت مصر  عبد 
انــتــخــاب تركيا مــن حصة دول  فــي تعطيل 

جنوب الحوض. 
ــاء لــتــلــيــن  ــقــ ــلــ هـــــل ســـيـــســـتـــغـــان فــــرصــــة الــ
ــرة بــــن بـــلـــديـــهـــمـــا، بــعــد  ــوتــ ــتــ ــات املــ ــعــــاقــ الــ
ــال تــعــديــات جــذريــة على  قـــرار أنـــقـــرة، إدخــ
ــادة عــدد  ــ الــخــارجــيــة بــهــدف »زيـ سياستها 
األصــــــدقــــــاء وتـــقـــلـــيـــص عــــــدد األعـــــــــــــداء«، أم 
سينعكس التصلب والتأزم على أعمال دول 
حـــوض املــتــوســط، كــمــا حـــدث فــي أخـــر لقاء 

للمجموعة قبل شهرين؟

أسئلة وإشكاالت
أعــلــن شــعــبــان ديــشــلــي، وهــــو قـــيـــادي بـــارز 
تركيا  وفــدًا  أن  والتنمية،  العدالة  في حــزب 
ســـيـــزور الـــقـــاهـــرة فـــي األيــــــام املــقــبــلــة، فهل 
ــيــــادة املـــصـــريـــة  ــقــ ــك، وتــــكــــون الــ ــ ــ يــتــحــقــق ذلـ
براغماتي ســريــع وحــاســم،  لنقاش  جــاهــزًة 
مــع الــقــيــادة الــتــركــيــة، يــتــرك نــقــاط الــخــاف 
جانبا، ويفتح صفحة جديدة من العاقات، 
قــراءة  فــي  للتنسيق  فيها  األولــويــة  تعطى 
ــطـــورات اإلقــلــيــمــيــة فـــي حــوضــي  ــتـ مـــســـار الـ
شرق املتوسط والبحر األسود في مجاالت 
الطاقة واالستثمار واملشاريع العماقة؟ هل 
تستعد أنــقــرة فعا لــطــرق بــاب مــصــر، بعد 
التحول الكبير الذي أدخلته على سياستها 
الخارجية تجاه روسيا وإسرائيل، وبعدما 
ظــــلــــت، أكــــثــــر مــــن عــــامــــن، تـــصـــف الـــرئـــيـــس 
باالنقابي  السيسي،  الفتاح  عبد  املصري، 
ــتـــه،  الــــــــذي أطــــــــاح رئـــيـــســـا مـــدنـــيـــا وحـــكـــومـ

مستفيدًا من بزته العسكرية؟
قبل اإلجــابــة عــن ســـؤال بــشــأن مــا إذا كانت 
مشابهة  تركيٍة  برسالٍة  سترضى  القاهرة 
للتي بعث بها الرئيس رجب طيب أردوغان 
إلى نظيره الروسي، فاديمير بوتن، ال بد 
أن نناقش ما إذا كانت قنوات االتصال بن 
البلدين قد نجحت في إيصال هذه الرسالة، 
لتلقيها مصريا بشكل إيجابي، ورد التحية 
التركية، بما يعني فتح الطريق أمام صفحة 

جديدة من العاقات.
يــعــكــس الـــتـــاســـن الـــســـيـــاســـي واإلعــــامــــي، 
ــرة، حــقــيــقــة أن  ــاهــ ــقــ ــقــــرة والــ أخــــيــــرًا، بــــن أنــ
ــزب الـــعـــدالـــة  ــ تـــصـــريـــحـــات نـــائـــب رئـــيـــس حـ
ــتــــركــــي، ديـــشـــلـــي، بـــــأن بــــاده  والـــتـــنـــمـــيـــة الــ
ملناقشة  فريقا  القاهرة  إلــى  قريبا  سترسل 
ــتـــي يــمــكــن مــــن خـــالـــهـــا تــخــفــيــف  الــــطــــرق الـ
الـــتـــوتـــر مـــع مـــصـــر، تـــتـــعـــارض مـــع مــواقــف 
الــذي استبعد أي تقارب  الرئيس أردوغـــان 
مع القيادة املصرية الحالية، ألن »املشكات 
ــع مـــا طــرحــه  ســبــبــهــا الــنــظــام املـــصـــري«، ومـ
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، مــولــود شــاووش 
ــعـــداده لعقد  ــتـ ــرب عـــن اسـ ــ ــذي أعـ ــ أوغــــلــــو، الـ
املصري، سامح شكري،  نظيره  مع  لقاءات 
لبحث العاقات السياسية، شرط أن تتخذ 
السجناء  تــجــاه  إيجابية  الــقــاهــرة خــطــواٍت 
السياسين، وأن تتراجع عن قرارات اإلعدام 
الصادرة بحق أعضاء من جماعة اإلخــوان 

املسلمن أخيرًا.
ترى تقارير وتحليات سياسية وإعامية 
تركيا  بــن  املصالحة  اتــفــاق  أن  إسرائيلية 
وإسرائيل سيكون مقدمة التفاق مصالحٍة 
ــا، وأن الــتــقــديــرات  ــيـ ــركـ آخــــر بـــن مــصــر وتـ
تشير إلى أن مصالحة إسرائيلية – تركية، 
تشكل  ســوف  مصرية   – تركية  ومصالحة 
كتلة من أربــع دول قوية في املنطقة بينها 

السعودية، يمكنها التعاون سوّيا، حتى إن 
لم يكن بشكل رسمي، كحلف ضد إيران، في 

محاولة لوقف نفوذها في املنطقة.
تــتــواتــر مــثــل هـــذه الــتــقــاريــر، فيما الــقــاهــرة 
ماضية في خطة بناء التحالفات اإلقليمية 
ــرة، لـــرفـــضـــهـــا شــرعــيــة  ــ ــقـ ــ ــد أنـ الــــجــــديــــدة ضــ
ــــت تــرى  ــا زالـ الــحــكــومــة املـــصـــريـــة، لــكــنــهــا مـ
ــــي –  ــانـ ــ ــه املـــشـــروع األردوغـ املــشــهــد عــلــى أنــ
األمـــيـــركـــي الــــذي ولــــد فـــي الـــعـــام 2008، مع 
زيــــــارة الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي بــــــاراك أوبـــامـــا، 
وتجلى واضــحــا مــع بــدايــة الــربــيــع العربي 
فــي الــعــام 2011 . ولـــم تــتــراجــع مــصــر، ولــو 
لحظة واحدة، عن قراءتها املشهد اإلقليمي 
ــة، عـــلـــى أنـــه  ــيــ فــــي األعـــــــــوام الــقــلــيــلــة املــــاضــ
العربية  الظروف  تركية الستغال  محاولة 
واإلســـامـــيـــة لــتــســويــق مـــشـــروع »اإلســـــام 
السياسي السني املعتدل«، بزعامة التنظيم 
ودعــم  املسلمن،  اإلخــــوان  لجماعة  الــعــاملــي 
صــعــودهــم إلــى السلطة فــي تــونــس ومصر 
واليمن وليبيا وسورية، وأن تلك املحاوالت 
ــا فــي  ــ ــعـ ــ ــًا ذريـ ــشــ ــادات فـــشـــلـــت فــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ واالجــ

استثمار تلك الفوضى.
كان بناء شبكة تحالفات إقليمية متباعدة، 
والـــتـــصـــعـــيـــد اإلعـــــامـــــي والــــســــيــــاســــي بــن 
الحقيقية  الترجمة  الجانبن،  في  القيادات 
القاهرة  بــن  واملــكــايــدة  املناكفة  لسياسات 
وأنقرة. بدأ التضييق على املصالح التركية 
التجارة بينها  املرتبطة بمصر على حركة 
وبن تركيا، من خال الخط املاحي التركي 
الــذي بدأ عام 2011، والــذي يــورد البضائع 
األمــور  الخليج ومصر معا. ومــن  إلــى دول 
التي أثـــارت األزمـــة مــن جديد بــن البلدين، 
ــائــــة عـــام  ــر بــــذكــــرى مـــــــرور مــ احــــتــــفــــال مـــصـ
الحكومة  تنفيها  التي  األرمـــن  مــذابــح  على 
الرفيع  القبطي  الــوفــد  ومــشــاركــة  الــتــركــيــة، 

الذي قاد التحرك في يريفان.
املــفــتــرض إســامــيــا وتــاريــخــيــا أن تتصالح 
تــركــيــا ومــصــر، وأن تــنــبــذا الــخــافــات، وأن 
إذا  إســرائــيــل،  كــســب ود  عــلــى  ال تتنافسان 
العاقات  أفضل  على  كانت مصر حريصًة 
نفسه  بالقدر  تكون  فلماذا ال  أبيب،  تل  مع 
تركيا،  مــع  لتجاوز خافاتها  الــحــرص  مــن 

عــلــى تحسن  قـــــــادرًة  األخــــيــــرة  كـــانـــت   وإذا 
عاقاتها مع العدو اإلسرائيلي وتطويرها، 
فلماذا ال تبذل الجهد لتحسن عاقاتها مع 

مصر؟

مشهد إقليمي جديد
سخرية الــقــدر أن يــكــون الــرئــيــس الــروســي، 
باالتفاق  يــرحــب  مــن  أول  بــوتــن،  فاديمير 
يـــكـــون رئــيــس  ــتـــركـــي اإلســــرائــــيــــلــــي، وأن  الـ
الـــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
الــروســي،  التركي  بالتفاهم  يرحب  مــن  أول 
الــقــاهــرة أن املــســاعــدات التركية  فيما تـــرّدد 
إلـــى قــطــاع غـــزة تــصــل عــبــر نــقــطــة الــحــدود 
واملراقبة اإلسرائيلية، وأن يقال في اإلعام 
املــــصــــري إن تــــل أبــــيــــب تـــعـــلـــن أنــــهــــا تــطــلــع 
الـــجـــانـــب املـــصـــري عــلــى تــفــاصــيــل اتــفــاقــهــا 
أنقرة، وليس تركيا هي من تفعل ذلك.  مع 
ويرى اإلعام املذكور أن الخاسر األكبر من 
الــتــفــاهــم الــتــركــي اإلســرائــيــلــي هــو الــجــانــب 
ــدات مــســألــة  ــاعـــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، كــــــون املـــــســـ
ظـــرفـــيـــة، ال تــتــضــمــن ســــوى إرســــــال بعض 
ــواد الــغــذائــيــة وألـــعـــاب الــعــيــد لــأطــفــال.  ــ املــ
وأن تــركــيــا عــــادت، فــي هـــذه االتــفــاقــيــة، إلــى 
حجمها الطبيعي في اإلقليم »وباعت حركة 
حماس تماما كما باعت جماعة اإلخــوان«، 
وأن تــتــجــاهــل أن تـــل أبــيــب تــفــتــح األبــــواب 
فــي معبر كــرم أبــو سالم إلدخـــال شاحناٍت 
تــحــمــل مـــســـاعـــدات مــــن الــســفــيــنــة الــتــركــيــة 
إلــى قطاع غــزة، بعدما رست  »ليدي ليلى« 

في ميناء أسدود.
إقليمي  عــن صناعة مشهد  أنــقــرة  تــتــحــّدث 
إسرائيلية،  روســيــة  تركية  بشراكة  جــديــد، 
ــرّدد أن تــجــاهــل مــصــر ضــــرورة تحسن  ــ وتـ
تــجــد  ــنــــي أن  ــعــ يــ تــــركــــيــــا  عــــاقــــاتــــهــــا مــــــع 
 نــفــســهــا فــــي املــــوقــــف الـــتـــركـــي الــــــذي عــانــت 
تــــركــــيــــا مــــنــــه ســــــــنــــــــواٍت، بــــســــبــــب انـــــســـــداد 
تركيا  أن  ــارق  فـ مــع  اإلقــلــيــمــيــة،  سياساتها 
اســتــطــاعــت، بقوتها االقــتــصــاديــة، الــوقــوف 
الهبات والضربات  على قدميها، وسط كل 
السياسية واألمنية التي تعّرضت لها، وأن 
مصر غير قادرة اقتصاديا وماليا على فعل 

ذلك. 
هــنــاك فــي مصر نفسها مــن يــقــول إنـــه، قبل 
ثاثة أعوام، كان الرئيس السيسي يتحّدث 
الــيــوم، حيث  بثقٍة كبيرة، على عكس حاله 
الــصــورة،  واختلفت  تماما،  املشهد  اختلف 
الفتاح  عبد  املشاعر، بن خطاب  واختلفت 
السيسي أمام املصرين في وسط عام 2013، 
بعد إطاحة محمد مرسي »مصر أم الدنيا 
وها تبقى أد الدنيا، وبكره تشوفوا مصر«، 
الــــــذي يــمــكــن  ــه فــــي أواســـــــط 2016  ــابـ وخـــطـ
نــداء استغاثة للمصرين »ال  تلخيصه في 
الباء  على  الصبر  ولــغــة  نــغــرق«،  تتركونا 

والفقر والجوع »ما نكلش آه ما نكلش«.
مــصــر مــنــزعــجــة مـــن الـــتـــحـــول الــــجــــاري في 
ــلـــى الـــرغـــم  ســـيـــاســـة تـــركـــيـــا اإلقـــلـــيـــمـــيـــة، وعـ
ـــن وصـــفـــهـــا هـــــذا الـــتـــحـــول بـــأنـــه انــحــنــاء  مـ
ــقـــول إن نـــتـــائـــج هـــذه  واســــــتــــــدارة، فـــإنـــهـــا تـ
الــســيــاســة الــجــديــدة لـــن تــعــنــيــهــا مــبــاشــرًة، 
بــاتــجــاه حــصــول تــحــّول تــركــي مــرتــقــب في 
ــعـــاقـــات مـــع الـــقـــاهـــرة، فا  قــــــراءة مـــســـار الـ

مكان لهذه العاقات بن أولويات السياسة 
الخارجية التركية الجديدة. وترّدد القاهرة 
أن تركيا رضخت لأمر الواقع، ونزلت عن 
الشجرة التي تسلقتها، وعادت إلى حجمها 
الطبيعي في املنطقة، بعد تغيير حقيقي في 
تعرف  الــقــاهــرة  لكن  الخارجية،  سياستها 
السياسة  في  التحول  أسباب  بن  أن  جيدًا 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، أخـــيـــرًا، يــأتــي الــعــامــل 
ــذي دخـــــل فــــي شـــبـــكـــة عــــاقــــاٍت  ــ ــ املــــصــــري الـ
أمــنــيــٍة واســتــخــبــاراتــيــٍة وسياسيٍة،  واســعــٍة 
تقوم على التحالف مع أعدائها، والتنسيق 
في  لــهــا  مــع منافسن وخــصــوم سياسين 

املنطقة. 
ــقـــاريـــر اســـتـــخـــبـــارتـــيـــة تـــركـــيـــة أن  وتــــؤكــــد تـ
قــــيــــادات مـــن حـــزبـــي الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي 
وحـــزب االتــحــاد الــديــمــقــراطــي )الـــكـــردي في 
ــة( الــتــقــت مــــرات عـــديـــدة بــمــســؤولــن  ســـوريـ
الــقــاهــرة، فــي األشــهــر القليلة  مصرين فــي 
الساحتن  على  التنسيق  بــهــدف  املــاضــيــة، 
التركية والسورية، على الرغم من قيادتهما 
مــشــاريــع تــفــتــيــتــيــة انــفــصــالــيــة فـــي ســوريــة 
عن حوار  نتحدث  ان  يمكن  فكيف  وتركيا، 

ومصالحة قريبة بن البلدين؟
ستتابع القاهرة عن قرب مسألة كيف غيرت 
موسكو من سياستها التركية بشكل كامل، 
ونسيت شروطها وتفاصيل حادثة إسقاط 
مـــقـــاتـــات تـــركـــيـــة طـــائـــرتـــهـــا فــــي نــوفــمــبــر/ 
تــشــريــن الـــثـــانـــي املــــاضــــي، لــكــنــهــا مـــا زالـــت 
تــعــاقــب مــصــر عــلــى تــحــطــم طـــائـــرة الــركــاب 
تشرين  أكتوبر/  فى  سيناء  فــوق  الروسية 
األول املــاضــي، على الــرغــم مــن تنفيذ مصر 
كل الشروط واملطالب الروسية في إجراءات 
ــة الـــتـــي طــلــبــتــهــا  ســـامـــة الــــرحــــات الـــجـــويـ

موسكو.
ويــمــكــن الـــقـــول هــنــا، إن الــفــرصــة الــوحــيــدة 
إلنــقــاذ الــعــاقــات الــتــركــيــة املــصــريــة ليست 
فقط وجود رغبة إسرائيلية روسية حقيقية 
دورهما  بأهمية  والقاهرة  أنقرة  إقناع  في 
املشترك في بناء التفاهم الجديد في شرق 
املــتــوســط، غــازيــا واقــتــصــاديــا، بــل استعداد 
للعب دور عربي وإسامي وإقليمي  مصر 
السيناريوهات  االعــتــبــار  فــي  يأخذ  جــديــد، 
املــســتــقــبــلــيــة والــــخــــرائــــط االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

الجديدة للمنطقة.
حــقــيــقــة أخـــــــرى هــــي أنـــــه حـــتـــى ولـــــو نــجــح 
الــطــرفــان فــي إنــجــاز عملية املــصــالــحــة، فإن 
عــمــلــيــة الــتــطــبــيــع ال بـــد أن تــســتــغــرق وقــتــا 
املصرية  التركية  العاقات  فمسار  طــويــًا، 
ــن الــــعــــاقــــات الـــتـــركـــيـــة  ــ يـــخـــتـــلـــف تـــمـــامـــا عـ
اإلســرائــيــلــيــة، والــتــركــيــة الــروســيــة، لناحية 
طبيعتها وتطورها ومسارها في العقدين 
املـــاضـــيـــن، واألرقــــــــام االقـــتـــصـــاديـــة وحــجــم 
ــاون الـــعـــســـكـــري والـــســـيـــاســـي يـــقـــوالن  ــعـ ــتـ الـ
ذلـــك. كــمــا أن املــصــالــحــة املــصــريــة املــصــريــة، 
ثــم املــســار الــســيــاســي املــصــري الــجــديــد في 
الــداخــل والــخــارج، ال بد أن يسبق التطبيع 
التركي املصري، بعد النقات االستراتيجية 
التركية أخــيــرًا. ومــن دون ذلــك مــن الصعب 
أن نــتــحــّدث عــن صــفــحــٍة جــديــدة فــي مسار 

العاقات بن البلدين.
)كاتب تركي(

القاهرة منزعجة من تحول أنقرة الجديد وتراقب السيناريوهات المحتملة

تركيا ومصر 
مصالحة صعبة في غير وقتها

تقارير إسرائيلية ترى أن 
اتفاق المصالحة بين 

أنقرة وتل أبيب سيكون 
مقدمة التفاق 

مصالحٍة آخر بين مصر 
وتركيا 

لم تتراجع مصر عن 
قراءتها المشهد 
اإلقليمي على أنه 

محاولة تركية لتسويق 
مشروع »اإلسالم 
السياسي السني 

المعتدل«، بزعامة 
اإلخوان المسلمين

 المفترض إسالميًا 
وتاريخيًا أن تتصالح 

تركيا ومصر، وأن 
تنبذا الخالفات، وأن ال 
تتنافسان على كسب 

ود إسرائيل

معلومات كثيرة تتحدث عن احتمال عودة العالقات المصرية التركية، بعد االنعطافات األخيرة في السياسة الخارجية التركية. 
لكن، حتى ولو نجح الطرفان في إنجاز عملية المصالحة، فإن عملية التطبيع ال بد أن تســتغرق وقتًا طويًال، فمســار العالقات 
التركية المصرية يختلف تمامًا عن العالقات التركية اإلسرائيلية. الكاتب التركي سمير صالحة، يناقش في مطالعته هذه إمكانية 

عودة العالقات والعوائق التي تقف في طريقها

أنصار لمرسي يرفعون صورته مع أردوغان خالل تظاهر في نيويورك في 2015 )كيم أوزيل/األناضول(

رغم  اإلقليمية،  تركيا  سياسة  في  الجاري  التحول  من  منزعجة  مصر 
تركيا  أن  القاهرة  ترّدد  إذ  واستدارة،  انحناء  بأنه  التحول  هذا  وصفها 
إلى  وعادت  تسلقتها،  التي  الشجرة  عن  ونزلت  الواقع،  لألمر  رضخت 
سياستها  في  حقيقي  تغيير  بعد  المنطقة،  في  الطبيعي  حجمها 
السياسة  التحول في  بين أسباب  أن  القاهرة تعرف جيدًا  الخارجية، لكن 
الخارجية التركية، يأتي العامل المصري الذي دخل في شبكة عالقات 
استخباراتية وسياسية، تقوم على التحالف مع أعدائها، والتنسيق مع 

منافسين وخصوم سياسيين لها في المنطقة.

الرضوخ لألمر الواقع
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أوباما بمالبس إسالمية: 
متعاطف مع اإلرهاب

ثالثة مفاهيم خاطئة حول 
الثقوب السوداء

بيروت ـ العربي الجديد

أنهى موظفو مؤسســات »تيار املســتقبل« 
يفتــرض  كان  الــذي  إضرابهــم،  اإلعاميــة 
يجــب  وكان  املاضــي،  الخميــس  يبــدأ  أن 
»راديــو  فــي  العاملــن  مــن  كا  يضــّم  أن 
بــث  عــن  ف 

ّ
ســيتوق كان  الــذي  الشــرق«، 

جانــب  إلــى  باألغانــي،  ويكتفــي  البرامــج 
»أخبــار  برنامــج  فــي  املوظفــن  ــف 

ّ
توق

الصباح« على شاشة »املستقبل«، ومعهم 
وقســم  اإلخبــارّي،  القنــاة  موقــع  موظفــو 
املعلومــات  وتكنولوجيــا  »غرافيكــس«  الـ

)IT( الذين كانوا سيتوقفون عن العمل. 
مخططــا  كان  كمــا  تجــر  لــم  األمــور   

ّ
لكــن

تراجــع  سياســية،  تدخــات  وبعــد  لهــا. 
واســتمّر  اإلضــراب  عــن  اإلذاعــة  فريــق 
موظفــو  إال  يبــق  ولــم  العــادي،  بعملــه 
قــرروا  الذيــن  الصبــاح«  و»أخبــار  املوقــع 
التراجــع  أيضــا  هــم  األخيــرة  اللحظــة  فــي 
عــن موقفهــم خوفــا مــن طردهم مــن العمل، 
»العربي  وفق ما أكدت مصادر من القناة لـ

الجديد«. 
القنــاة  مراســلي  تراجــع  جانــب  إلــى  هــذا 
عــن  كام  بعــد  باإلضــراب  االلتحــاق  عــن 

التحاقهم في وقت الحق باإلضراب.
هــذا  تقاضــوا،  قــد  القنــاة  موظفــو  وكان 
شــهر«،  »نصــف  بقيمــة  بــا 

ّ
مرت الشــهر، 

وطالــب  الفطــر.  عيــد  مــع  يتزامــن  والــذي 
اإلدارة، بدفــع  مــع  فــي اجتمــاع  املوظفــون 
األشــهر  وتقســيط  أشــهر،  ثاثــة  بــات 

ّ
مرت

 
ّ
 األخير رفض بحّجة أن

ّ
ة الباقية، لكن

ّ
الست

األمــر مســتحيل. وبعــد هذا الــرّد، جاء قرار 
اإلضراب الذي لم يبصر النور إال لساعات 

قليلة.

قناة »الجديد«
وبالتزامــن مــع فشــل إضــراب املوظفــن في 
مؤسســات »املســتقبل« اإلعامية، تســتّمر 
األزمــة املاليــة في كل املؤسســات اإلعامية 
اللبنانيــة تقريبــا. فقبل أيــام بدأ املوظفون 
العاملــون  »الفريانســرز«،  املســتقلون 
مــع قنــاة »الجديــد«، يرفعــون الصــوت إثــر 
مــرور شــهرين ونصف مــن دون تقاضيهم 
شــهر  وصــول  مــع  حتــى  مســتحقاتهم، 
إقامــة  مــن غضبهــم كان  العيــد... ومــا زاد 
رئيس مجلس إدارة القناة تحســن خياط 
حفــل زفــاف فخــم ومكلــف جــدًا البنتــه قبــل 
القنــاة  أرجــاء  فــي  يتــرّدد  بينمــا  يومــن، 
حصــول  تؤخــر  ماليــة  أزمــة  وجــود  عــن 

املستكتبن على مستحقاتهم. 
فــي  العاملــن  بالدفــع  التأخــر  ويشــمل 
البرامــج، وأبرزهــا »تــوب تــان«، »للنشــر«، 
»عالبكلة« وما تبقى من مستحقات لفريق 
»شــي أن أن« الــذي غــادر القنــاة، وذلك بعد 

منوعات

تصريحــات ملعــد ومقــدم البرنامــج ســام 
شاشــة  علــى  اســتضافته  أثنــاء  زعتــري 
»mtv«، حيــث انتقد »الجديد«، ويترّدد أنه 

.LBCI انتقل ببرنامجه إلى قناة
صحيفــة  فــي  موظفــن  فــإن  جهتهــم،  مــن 
باإلنكليزّيــة  )الناطقــة  ســتار«  »ديلــي 
وتابعــة للمجموعة نفســها(، لــم يتقاضوا 
رواتبهــم منــذ أشــهر أيضــا، بســبب األزمــة 

املاليــة املستشــرية، بينمــا أبلغتهــم اإلدارة 
بــات بقيمــة »نصــف 

ّ
هــا ســتدفع لهــم مرت

ّ
أن

هــا ال 
ّ
أن  

ً
املقبلــة، مؤّكــدة األيــام  فــي  شــهر« 

تملك األموال الكافية لدفع أكثر من ذلك.

بداية األزمة
يــوم  تفّجــرت  قــد  املاليــة  األزمــة  وكانــت 
آذار/ مــارس  مــع صحيفــة »الســفير«   15

التــي أرســلت كتابــا معمما علــى موظفيها 
»عشــية  أنــه  فيــه  تبلغهــم  وصحافييهــا، 
هــذه  إلطــاق  واألربعــن  الثالــث  العيــد 
الصحيفــة املميــزة وذات الــدور التاريخــي، 
فــي  صعبــة...  وتحديــات  ظروفــا  نواجــه 
نطــرح  الصعــب،  الواقــع  هــذا  مواجهــة 
فيهــا  بمــا  للنقــاش  جميعــا  االحتمــاالت 
بــأن  املرشــح  الصــدور...  عــن  التوقــف 
كان  املقبلــة،  املرحلــة  فــي  يــزداد صعوبــة، 
اإلدارة  مجلــس  يبــادر  أن  الطبيعــي  مــن 
وفــي انتظــار تبلــور القــرار إلــى أن تســتمر 
شــعاراتها  حاملــة  بالصــدور  »الســفير« 
ومواصلــة التزاماتهــا...«. كان ذلــك تمهيدًا 
إلقفــال الصحيفــة بنســختها الورقية، لكن 
فــي اللحظــة األخيــرة لــم تقفــل الصحيفــة 
»ســنصدر  ســلمان  طــال  ناشــرها  وقــال 
لــم  األزمــة  لأســف  لكــن  الحــي«.  باللحــم 
تنته، بل اتخذ قبل أسابيع قرار صرف 42 
موظفــا تباعــا، بينهــم صحافيــون بــارزون 
عملوا لســنوات في املؤسســة، مثل مارلن 
خليفــة ومادونــا ســمعان وغيرهما، وبعد 
مفاوضــات مــع نقابــة موظفــي »الســفير«، 
لهــؤالء  تضمــن  إلــى صيغــة  التوصــل  تــم 

الحّد األدنى من حقوقهم.
بدورهــا  فتعانــي  »النهــار«  صحيفــة  أمــا 
رواتــب  دفــع  فــي  ــر 

ّ
وتأخ ماليــة  أزمــة  مــن 

أشــهر،   7 مــن  ألكثــر  اســتمرت  موظفيهــا 
وقــد خرجــت أخبار تؤكد أنها هي األخرى 
وتكتفــي  ورقيــا،  الصــدور  عــن  ســتتوقف 
بموقعهــا اإللكترونــي. مــن جهتهــا، أبلغت 
بمذكــرة  موظفيهــا،  »اللــواء«  صحيفــة 
االســتقاالت،  بــاب  فتــح  عــن  مطبوعــة، 
جــاء فيهــا »عطفــا علــى إجــراءات التقشــف 
األخيــرة، وإفســاحا للمجــال أمــام الزمــاء 
التخــاذ الخيــار املناســب لكل منهــم... تقرر 
فتــح بــاب االســتقالة أمــام مــن ال يســتطيع 
الظــروف  هــذه  فــي  العمــل  فــي  االســتمرار 

القاسية«.

أين النقابة؟
ع الصحافيون في 

ّ
 من جهة ثانية، ال يتمت

لبنان بأي حماية نقابية، في ظل غياب أي 
جســم صحافي نقابي يدافع عن حقوقهم. 
فنقابــة املحرريــن ال تفتــح قوائم الضم إلى 
صفوفهــا إال حســب مــزاج النقيــب اليــاس 
عون، ويعتبر أغلب الصحافين املنضمن 
إليها من املقربن إلى أصحاب املؤسسات 
اإلعاميــة أو املقربــن من النقيب ومجلس 
الصحافيــن  مئــات  يقبــع  بينمــا  النقابــة، 
الجســم  خــارج  املجــال  هــذا  فــي  العاملــن 

النقابي. 
أما العاملون في اإلعام املرئي واملسموع، 
لحمايتهــم  أساســا  نقابيــا  جســم  فــا 

والدفاع عن حقوقهم.

تأخرت قناة »الجديد« 
في دفع مستحقات 

الموظفين المستقلين

محمد دنكر

معظم الناس يسيئون فهم الثقوب السوداء، 
وبعضهــم ال يعــرف مــا هــي أو ممــا تتكــّون 
عنهــا  النــاس  يعرفــه  مــا  وكل  باألســاس. 
مــدى خطورتهــا  عــن  أخبــار مخيفــة  مجــّرد 
وغموضهــا. وبســبب انتشــار عــدد كبيــر مــن 
املفاهيــم الخاطئــة، كتــب دكتور علم الفيزياء 
الفلكية حسام علي بعضا من اإلجابات على 
بالثقــوب  الخاصــة  الخاطئــة  املفاهيــم  أكثــر 
الســوداء. إليكــم ثاثــة مــن املفاهيــم الخاطئة 

األكثر شيوعا حول الثقوب السوداء:
الســوداء  ثقوبهــا  بــدوران  تتحّكــم  املجــرات 
املركزيــة، نحــن جميعــا علــى درايــة بنظامنــا 
 مجموعــة مــن الكواكــب 

ّ
الشمســي، حيــث إن

والكويكبات )والصخور، والكواكب البعيدة 
هــذا  مركــزي.  جســم  حــور  تــدور  كبلوتــو( 
وُيســّمي الفلكيــون نظامنــا بنظــام كبلــر )أي 
هــذه  فــي  للحركــة(.  كبلــر  قوانــن  يتبــع  أنــه 
وفقــا  كليــا  وتــدور  الكتــل  تهيمــن  األنظمــة 
كل  مــع  التعامــل  ويمكــن  املركــزي،  للجســم 
بحســب  والجســيمات  األخــرى  الكائنــات 
دورانهــا حــول هــذا الكائــن الضخــم في مركز 
ضمــن مــدار غير مألوف وفقا للقوانن كبلر، 
مــن  وغيرهــا  التناقــص  ومعــدل  ســرعة  مــع 
الثوابــت العلميــة. كثير مــن الناس يعتقدون 

 نفــس الشــيء ينطبــق على املجــرات، حيث 
ّ
أن

 النجــوم والغيــوم املؤلفــة مــن الغــاز تــدور 
ّ
إن

حــول الثقــب األســود املركــزي. لكــن هــذا ليس 
صحيحا. لقد عرفنا دائما أن املجرات ليست 
أنظمة كتلك التي تتبع نظام كبلر وذلك منذ 
والتــي  النجــوم،  مداريــة  ســرعات  لوحظــت 
فــي الغالــب تكــون مســتقلة عــن دائــرة نصــف 
بعــض  قيــاس  يمكننــا  اآلن  ولكــن  قطرهــا. 
أوزان الثقوب السوداء، بما في ذلك منطقتنا 
درب  مجــرة  منتصــف  تشــّكل  والتــي   ،*A
التبانة. ويمكن من خال ذلك تحديد منطقة 
نفــوذ الثقــوب الســوداء املركزيــة، والتــي هــي 
علــى شــكل كــروي تقريبا بالنســبة إلمكانات 
جاذبيــة الثقــب األســود، والتــي تهيمــن علــى 

املجرة املضيفة.
الثقــوب الســوداء تمتــص فــي كل شــيء مــن 
حولها: الشــيء عن خطورة الثقوب الســوداء 
هو أنها تماما خطرة كأي جسم آخر مع كتلة. 
الجاذبية ال تجعل األشياء تقع )إال إذا كانت 
تلك األشــياء تتحّرك بســرعة الصفر عرضية 
املركــزي للمرجعيــة(. هــذا  الكائــن  فــي إطــار 
هــو نفــس الســبب الــذي يجعــل األرض تــدور 
حــول الشــمس ملــدة 4.5 بايــن ســنة من دون 
إذا كانــت  مــا يســمى بالســقوط.  أو  الوقــوع 
الشمس تعتبر كثقب أسود مع نفس الكتلة، 
فإن املدار لدينا هو نفســه. وهذا ببســاطة ما 

ُيســمى بالحفــاظ علــى الزخم الــزاوي، والذي 
هو نتيجة بسيطة وفقا لقوانن »نيوتن«.

الثقــوب الســوداء لهــا كثافــة عاليــة جــدًا: فــي 
الحقيقة، قليل جدًا من الثقوب السوداء لديه 
الضخمــة،  الثقــوب  تلــك  لكــن  عاليــة.  كثافــة 
والتــي تعيــش في مراكز املجرات ليســت حقا 
كثيفــة علــى اإلطــاق. والســبب بســيط جــدًا: 
الثقــوب الســوداء ال تملــك فــي الواقــع نصــف 
يمكــن  ال  وبالتالــي  املعتــاد،  باملعنــى  قطــر 

تحديد حجمها أو كثافتها.

)Getty( موظفو قناة »المستقبل« في استديوهات المحطة

)Getty( ما هو الثقب األسود؟

واشنطن ـ العربي الجديد

بــث مذيــع شــبكة »فوكــس نيــوز« بيــل أوريلــي، صــورة للرئيــس األميركــي بــاراك 
أوبامــا وهــو يرتــدي مابــس إســامية، رابطــا بينهــا وبــن سياســة أوبامــا تجــاه 
تنظيــم الدولــة اإلســامية )داعــش(. وقــال بيــل، خــال برنامجــه على قنــاة »فوكس 
نيوز«، إن »هذه الصورة دليل على عمق ارتباطه بالدين، ويمكن أن تقّدم كتفسير 

للسبب الذي يجعل أوباما ال يتعامل بحزم مع التنظيم«.
وتــم التقــاط هــذه الصــورة خــال حضــور أوبامــا لعــرس أخيــه، مالــك أوبامــا، فــي 
والية مارياند في التسعينيات. وقال أوريلي إنه، صحيح أن الصورة قد ال تقدم 
 علــى أن أوبامــا مســلم، لكنهــا تــدل على عمق مشــاعره وتعاطفه تجاه ديانة 

ً
دليــا

عائلته، وهي اإلسام.
واســتغل أوريلــي الصــورة لتكــون منطلقــا ملهاجمــة سياســة أوبامــا تجــاه تنظيــم 
الدولة، إذ اتهم الرئيس بالسماح للجماعة اإلرهابية بالتمدد وقتل األبرياء حول 
العالم، بما في ذلك العديد من املســلمن، وتابع أوريلي »الســيد أوباما لم يعترف 

بخطئه أبدا، كما لم يستهدف التنظيم بشكل مباشر«.
وفــي مناســبات عــدة، تــم تناقــل صــور للرئيــس األميركــي بلبــاس إســامي ليتــم 
»اتهامــه« بأنــه مســلم مــن قبــل معارضيــه، مــن أهــم هــذه املناســبات االنتخابــات 
األميركية السابقة سنة 2008 حن كان يسعى للرئاسة مواجها هياري كلينتون. 
 اســتخدام أصــول بــاراك أوبامــا املســلمة قــد اســتعملت ضــّده فــي أكثــر 

ّ
ويذكــر أن

مــن مناســبة خــارج الواليــات املتحــدة أيضــا، تحديــدًا مــن قبل اليمــن املتطرف في 
أوروبا، حيث اعتبر هؤالء تحديدًا في معاركهم على مواقع التواصل االجتماعي 
 ألزمــة تدفــق الاجئــن العراقيــن والســورين علــى أوروبا، 

ً
أن أوبامــا ال يريــد حــا

ألنــه متعاطــف معهــم، علــى اعتبــار أنهــم مســلمون، كمــا أنــه غير جدي فــي معاركه 
ضــد اإلرهــاب بســبب هــذا التعاطــف نفســه. وقــد تفــادى أوباما الدخول فــي أي من 
هــذه النقاشــات طيلــة واليتــن قضاهمــا فــي البيــت األبيــض، كرئيــس للواليــات 

املتحدة األميركية.

األزمة المالية تخنق اإلعالم اللبناني

تغريد

تراجع الموظفون في وسائل اإلعالم التابعة لـ»تيار المستقبل« عن إضرابهم، في وقت تستمر األزمة المالية التي تعصف بمؤسسات 
المستقبل، وبدأت تطرق أبواب قنوات أخرى، بينها قناة »الجديد«

ال تزال ردود الفعل حول قتل رجلين 
من أصحاب البشرات السوداء في 

الواليات المتحدة تتوالى على 
مواقع التواصل االجتماعي. 

وكتبت سيدة على حسابها على 
»توتير«: »تعالوا نتخيل ما تفعله 

قواتنا في الدول األخرى وكيف تقتل 
الناس«.

بعد انتهاء شهر رمضان، وتوقف 
عرض المسلسالت الخاصة 

بهذا الموسم، بدأ تقييم هذه 
األعمال، وكان الفتًا اختيار المغردين 
للمسلسالت التي سيشاهدونها بعد 

رمضان، بعدما فاتتهم متابعتها 
خالل الشهر، وكان أبرزها »جراند 

أوتيل«، و»األسطورة« و»مش أنا«.

»#حياتي_كمواطن_مصري_زي« 
دخل هذا الوسم قائمة األكثر 

تداوًال على »تويتر«، حيث عبّر عليه 
المصريون عن شكل حياتهم، وسط 

تدهور األوضاع األمنية، واالقتصادية 
والمعيشية. وكتب أنس: »#حياتي_

كمواطن_مصري_زي حاجه نفسك 
تهرب منها ومترجعش«.

في لبنان تصّدر قائمة األكثر تداوال 
وسم »#مش_بالسهل« الذي 

غّرد عليه لبنانيون كثر. وتنوعت 
التغريدات بين الشخصي والتغريدات 

السياسية من نوع: »#مش_بالسهل 
تقدر تجمع حسن نصراهلل وسعد 

الحريري«، او »#مش_بالسهل شاب بده 
يتجّوز يقدر يشتري بيت«.
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عمر بقبوق

بـــعـــد أن انـــتـــهـــى شـــهـــر رمــــضــــان، 
وانــــــــتــــــــهــــــــى مـــــــــوســـــــــم الــــــــــدرامــــــــــا 
العام،  هــذا  السورية  التلفزيونية 
أصبح بإمكاننا التأكيد على أن أكثر ما مّيز 
ــذا املـــوســـم هـــو حـــضـــور املــمــثــلــن الــشــبــاب  هــ
الــــجــــدد فــــي نــســيــج كــــل األعــــمــــال الـــدرامـــيـــة، 
لدرجة، يغدو فيها من الصعب علينا تحديد 
أفضل الوجوه الشابة، بسبب غياب عناصر 
اكتفائها  أو  الكثير من األحــيــان،  الخبرة في 
ــاحــــات الـــصـــغـــيـــرة بـــهـــوامـــش  بـــإشـــغـــال املــــســ
الــحــدث الـــدرامـــي، وذلـــك أدى بــــدوره لتراجع 
إال  مــن جــهــة،  التلفزيونية  الـــدرامـــا  مــســتــوى 
أنــه أتــاح الفرصة لـــوالدة النجوم الــجــدد من 
جهة ثانية، الذين سيكونون، بال شك، عماد 
املقبلة. وفيما  السنن  فــي  الــســوريــة  الــدرامــا 
الــجــدد فــي موسم  النجوم  بــأبــرز  يلي قائمة 

:2016

أويس مخلالتي
ــــص يــــوم«  ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن مــســلــســل »نــ عـ
للمخرج، سامر برقاوي، كان من أكثر أعمال 
أن  إال  لالنتقادات،   

ً
وُعــرضــة إشكالّية  املوسم 

هــنــاك أمـــرًا إيــجــابــّيــا ال خـــالف عليه فــي هــذا 
املسلسل، وهو والدة النجم، أويس مخلالتي، 
الــذي أدى دور »جــابــر«، واستطاع أن يتميز 
بن نجوم الصفوف األول، وال سيما شركاؤه: 
تيم حسن وندين نجيم. وأويس في الثالثن 
من عمره، وهو ممثل أكاديمي، إذ تخرج من 
دمشق  فــي  املسرحية  للفنون  العالي  املعهد 
ــدم الــعــديــد مــن الــعــروض  فــي ســنــة 2012، وقـ
املسرحية منذ أن كان طالبا، وأهمها: »اآللية« 
السيدة  »حــكــايــة  جيجي،  مــانــويــل  للمخرج، 
روزالن« للمخرج فايز قزق، وأيضا مسرحية 
»راجعن« للمخرج أيمن زيدان. وعمل أيضا 
منذ ذلــك الــوقــت فــي مجال الــدوبــالج، ورافــق 
املشهورة  الشخصيات  مــن  الــعــديــد  بصوته 
في الدراما التركية، أهمها: شخصية »متن« 
الرغم  األســـود«. وعلى  »العشق  فــي مسلسل 
مـــن نــجــاح تــجــاربــه الــفــنــيــة الــســابــقــة، إال أن 
رت حتى 

ّ
فرصته في الدراما التلفزيونية تأخ

هـــذه الــســنــة، فــي مسلسل »نـــص يـــوم« الــذي 
أسفر عن والدة نجم جديد من الطراز الرفيع.

روزينا الذقاني
على الــرغــم مــن أن هــذا املــوســم ليس املوسم 
الــشــابــة، روزيــنــا الذقــانــي، إال  لة 

ّ
األول للممث

الــتــي أدتــهــا هــذا املــوســم جعلتها  أن األدوار 
ــة فـــــي رمــــضــــان،  ــابــ ــشــ ــوه الــ ــ ــوجــ ــ مـــــن أبــــــــرز الــ
ــة«، الــــــذي أدتــــــه فــي  ــ ــوريــ ــ والســـيـــمـــا دور »جــ
مسلسل »صــدر الــبــاز«.  وروزيــنــا الالذقاني 

يعمل البرنامج على 
نظام »أندرويد« على 

الهواتف الذكيّة

2223
منوعات

B B

تقرير

سينماحرفةاختراع

نجوم

خليل العلي

اشتهرت املدن الساحلية في فلسطن ولبنان 
بصيد الــســمــك، وكــانــت هـــذه الــحــرفــة رائــجــة 
بـــن ســـكـــان هــــذه املـــــدن، وكـــانـــت مــديــنــة عكا 
اللبنانين،  للصيادين  مقصدًا  الفلسطينية 
وخاصة من مدينة صيدا، في جنوب لبنان، 
إذ كــانــت املــراكــب تــجــوب الــبــحــر مــا بــن عكا 
وصيدا، حتى أن معظم سكان مدينة عكا من 
الفلسطينين، سكنوا في مدينة صيدا بعد 

تهجيرهم من وطنهم عام 1948.
املمزوجة ما  املهن  الصيد من  وتعتبر مهنة 
الفن واملهارة، ويتفرع منها مهن أخرى  بن 
مختلفة، منها إعداد الِشباك »شبكة الصيد«، 
إذ ُيعتَبر تصنيع الشبك مهنة مستقلة، حيث 
كانت قديما تصنعها رّبات البيوت ملساعدة 
أزواجهن في العمل، كما كان يقوم الصّيادون 
أنــفــســهــم بــصــنــاعــة الـــشـــبـــك بــالــحــجــم الــــذي 
يــريــدونــه، ألن لــه مــواصــفــات خــاصــة تتعلق 
بــفــتــحــات الــشــبــك، ونــــوع الــخــيــط املــســتــخــدم، 
مــتــر، كخيوط   400 مــن  أكــثــر  عــمــق  ليتحمل 
الحرير. لم تعد مهنة صناعة الشبك كما في 
السابق، فقد صارت تستورد الِشباك من دول 
صناعية، وصار الشبك ُيصنع في املصانع، 
إضافة  الشبك على  إعــداد  واقتصرت عملية 

قطع الرصاص والفلن فقط. 
ــة مــديــنــة صــيــدا )جــنــوب لبنان(  فــي أحـــد أزقـ
يــجــلــس، زهــيــر الـــقـــرص، وهـــو يــعــد الــشــبــاك، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أعــمــل فــي صيد   لـــ

ً
قــائــال

يات 
ّ
العمل التأكد من  الرقم، وأخيرًا، خاصية 

الحسابية. 
الكفيف  الــطــفــل  ـــه خـــالل تشغيل 

ّ
أن ويــضــيــف 

ــازه الــــذكــــي، تــبــدأ  ــهـ لـــآلـــة الــحــاســبــة عــلــى جـ
ــذوي اإلعــاقــة  مــقــطــوعــة مــوســيــقــّيــة خـــاّصـــة لــ
الــبــصــرّيــة، لــلــمــوســيــقــار اإلســبــانــي، خــواكــن 
رودريـــغـــو، وذلــــك ملــا لــهــا مــن أهــــداف نفسية 
ــاة عــنــد  ــيــ ــّعــــل ُحــــــب الــــحــ ــفــ تـــبـــعـــث األمـــــــــل، وتــ
املكفوفن. ومن جانبه، يشير الطيبي، إلى أن 
الحاسبة للمكفوفن، هو األول  اآللة  اختراع 
مــن نــوعــه فــي فلسطن والــعــالــم الـــذي يعمل 
بالخاصيات الجديدة، مشيرًا إلى أنه بإمكان 
أي شــخــص تــحــمــيــل الــتــطــبــيــق عــبــر املــتــجــر 
اإللــكــتــرونــي، عــلــى الــهــاتــف الــذكــي بخاصية 

»أندرويد«. 
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن ويـــوضـــح الــطــيــبــي لـــ
بنظام  تعمل  والتي  الجديدة  الحاسبة  اآللــة 
»أندرويد«، تختلف عن املنتشرة على متاجر 
»غـــوغـــل بـــــالي«، بــتــوفــر خــاصــيــات جـــديـــدة، 
كــالــتــأكــيــد عــلــى الــعــمــلــيــة املـــــراد الــقــيــام بــهــا، 
ــم ملــســهــا، واالهــــتــــزاز الـــذي  واألرقــــــــام الـــتـــي تـ

غزة ـ جهاد عويص

النحال،  محمد  الكفيف،  الطفل  أخــيــرًا  نجح 
 واجباته 

ّ
)13 عــامــا(، مــن قطاع غــزة، فــي حــل

طفالن  ابتكر  بعدما  ومعادالتها،  ة  الحسابيَّ
ل في آلة 

ّ
فلسطينيان تطبيقا إلكترونيا يتمث

حاسبة للمكفوفن، تعمل بنظام »أندرويد«. 
ـــْن، ُيـــــعـــــِرب الـــنـــحـــال 

َ
وبـــشـــفـــتـــيـــه املـــبـــتـــســـمـــت

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عـــن ســعــادتــه لتجربة  لـــ
ع أن 

َّ
ه لم يتوق

َّ
نا أن ابتكار اآللة الحاسبة، مبيِّ

ة  يساعده ذلك على إنجاز واجباته الحسابيَّ
ــة بــســرعــة عبر  ــ ــم عــلــى اآللـ

ُّ
الــكــثــيــرة، والــتــعــل

حاسة اللمس. وتمكن الطفالن، زيد البلعاوي 
ووسام الطيبي )15 عاما(، من قطاع غزة، من 
آلة  ُيحاكي  تطبيقي  برنامج  وإنجاز  ابتكار 
حاسبة للمكفوفن، تعمل بنظام »أندرويد«، 
أطلقوا عليه اسم »Light calculator«، ويقوم 
عــلــى خــاصــيــة االهـــتـــزاز والـــصـــوت. ويــوضــح 
االختراع  أن  الجديد«،  »العربي  لـ البلعاوي، 
قام به مع الطيبي، على خلفية دورة برمجية 
التعليمية  البرامج  أحــد  لها ضمن  خضعوا 
في مركز القطاع التعليمي بغزة، وقد فكروا 
بشيء جديد يساعد الفئة املهمشة كاألطفال 
ذوي اإلعـــاقـــة الــبــصــريــة. ويــقــول الــبــلــعــاوي، 
ــة الــحــاســبــة خـــاّصـــة بــاألطــفــال الــذيــن  إن اآللــ
تساعدهم   

ْ
إذ البصرّية،  اإلعــاقــة  من  يعانون 

الحسابية بشكل سلس،  املــعــادالت  على حل 
وتــعــمــل بــخــاصــيــة الــلــمــس وإصـــــــدار صــوت 
األرقـــام املــخــتــارة، واالهـــتـــزازات التي توضح 

الِشباك في  السمك منذ 15 سنة حيث أضــع 
البحر ليأل، وأعود إلحضارها صباحا ألجد 
ــــي مـــن األســـمـــاك الـــتـــي عــلــقــت بــالــشــبــك«.  رزقـ
يلفت الــقــرص، إلــى أنــه يــقــوم بــإعــداد الشبك 
ــداد شــبــك بــقــيــاس 80  بنفسه، ويــســتــغــرق إعــ
مترا حوالي يوم كامل، من تركيب الرصاص 
والفلن، وال يقوم ببيع الشبك الذي يعده، بل 

الستخدامه الشخصي.
الصيد في  ولـــوج شبكة  عــن كيفية  ويــشــرح 
 إنه يتم إلقاء الشبك بشكل عمودي، 

ً
املاء، قائال

ــاء والــرصــاص  ويــطــفــو الــفــلــن عــلــى ســطــح املـ
يــنــزلــق إلـــى الـــقـــاع، وبــذلــك تــعــتــرض الــشــبــاك 
الِشباك إلى  حمل 

ُ
طريق األســمــاك، ومــن ثم ت

سطح املركب، حيث تكون ممتلئة باألسماك. 

ات. 
ّ
ـــخـــتـــار بــعــدد الـــهـــز

ُ
يــوضــح عــــدد الـــرقـــم امل

ويــســعــى الــطــيــبــي لــتــطــويــر اآللـــــة الــحــاســبــة 
»أندرويد« و»ios«، لتستوعب  لتعمل بنظام 
األجهزة  حاملي  من  ختلفة 

ُ
امل الشرائح  كافة 

وذوي  املهمشة،  الفئات  لكل  وتصل  الذكية، 
املختلفة.  العالم  دول  عبر  البصرية  اإلعــاقــة 
خترعان، يبن 

ُ
وعن التحديات التي َمّر بها امل

الطيبي، أنهم واجهوا صعوبة في توفير لغة 
الذكية،  للشاشة  أمــلــس  سطح  على  »بــريــل« 
وهي اللغة التي يستخدمها املكفوفون، وهي 
عبارة عن نقط بارزة، تساعد املكفوفن على 
منسق  يشير  ناحيته،  مــن  والتعلم.  الــقــراءة 
الــتــدريــب بــالــتــكــنــولــوجــيــا فــي مــركــز الــقــطــان 
االختراع   

ّ
أن إلى  الشرقاوي،  للطفل، محمود 

ف 
ّ
قام به البلعاوي والطيبي بعد تدريٍب ُمكث

ــدورات الــبــرمــجــيــة،  ــ ــد الــ خــضــعــا لــه ضــمــن أحـ
وعبر عمليات بحث خّصت متطلبات األطفال 
»الــعــربــي  املــكــفــوفــن.  ويــوضــح الــشــرقــاوي لـــ
بر مجانّيا، 

َ
 االختراع الجديد ُيعت

ّ
الجديد«، أن

ره لألطفال املكفوفن بأي 
ُّ
وتسهل عملّية توف

مــكــان، عــلــى اخــتــالف األجــهــزة األخــــرى التي 
تشترط تواجد الكفيف داخل مراكز التأهيل 

الخاّصة به الستعمالها.
ويبّن الشرقاوي أن اآللة الحاسبة الجديدة 
تعمل عــلــى خــاصــتــي الــلــمــس والــســمــع التي 
بشكل  املكفوفون  األشــخــاص  عليها  يعتمد 
ــراع يـــأتـــي في  ــتــ ــذا االخــ كــبــيــر، مــضــيــفــا أن هــ
إطار دمج الفئات املهمشة مع فئات املجتمع 

املختلفة.

»كتاب الموتى« طفالن فلسطينيان يبتكران آلة حاسبة للمكفوفين
في فيلم أميركي جديد

رزق من الشباك

بعد انتهاء الماراثون 
الدرامي الرمضاني، يستعُدّ 

كثيرٌ من الفنانين للعودة إلى 
أجواء التصوير واستكمال 
أعمالهم، بعد إجازة عيد 

الفطر

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

 
ً
بعد موسم درامي ضخم احتوى على 28 مسلسال
فــي شهر رمــضــان املنقضي، وانــتــهــاء إجـــازة عيد 
الــفــطــر، والــتــقــاط الــفــنــانــن ألنــفــاســهــم، بــعــد عــنــاء 
ــة، يــبــدأ  ــلـ ــويـ الـــتـــصـــويـــر الــــــذي اســـتـــمـــر لـــشـــهـــور طـ
القادمة.  الفترة  ملشروعاتهم  لــإعــداد  منهم  كثير 
ــــذي ُيــعــّد  ــر« الـ فــبــعــد عــــرض مــســلــســلــهــا »كــلــمــة ســ
ــفــت من 

ّ
أّول تــجــربــة تــلــفــزيــونــّيــة لــهــا، وبــعــد أن كــث

حضورها في بعض القنوات الفضائية في العيد، 
قالت  مسلسلها،  حـــول  الــفــعــل  ردود  عــن  للحديث 
لطيفة، في تصريحات خاصة  التونسية،  املطربة 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، بأنها بعد االطــمــئــنــان على 
مسلسلها، وتحقيقه لنسبة مشاهدة، هي نفسها 
راضــيــة عــنــهــا، وراضـــيـــة عــن أدائـــهـــا فــيــه، تستعدُّ 
للسفر إلى األردن حيث إنها مرتبطة باملشاركة في 
مهرجان جرش، يوم 22 من يوليو/ تموز الجاري، 
وهــي كــذلــك مرتبطة بــإقــامــة عــدة حــفــالت فــي عدة 

دول منها مصر. 
ــاب، فــقــالــت لـــ »الــعــربــي 

ّ
ــانــة، ســمــّيــة الــخــش

ّ
أمـــا الــفــن

ــهــا طيلة الــفــتــرة املــاضــيــة، وهــي في 
َّ
الــجــديــد«، بــأن

حالة استرخاء، وكانت تتابع بعض من مسلسالت 
العيد،  والدتها، وبعد قضاء  برفقة  شهر رمضان 
السينما  إلــى  مــن جديد  للعودة  اب 

َّ
الخش تستعد 

بعد غياب ســنــوات، من خــالل فيلم جديد رفضت 

واشنطن ـ العربي الجديد

فــيــلــٌم  ر  ُيــــصــــوَّ يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران 2016،  مــنــذ 30 
جديد بعنوان »كتاب املوتى«، للمخرج األميركي 
التالي«  »أنــَت  ق 

ّ
آدم وينغارد )1980(، والــذي حق

مــضــطــربــن  أشــــخــــاص  مـــجـــمـــوعـــة  عــــن   ،)2013(
نــفــســيــا، يـــرتـــدون أقــنــعــة حـــيـــوانـــات، ويــهــاجــمــون 
معا  أفــرادهــا  يلتقي  والتي  دافيسن،  عائلة  منزل 
في سهرة. وحمل آخــر عمل له عنوان »الضيف« 
)2014(، إذ يــروي فيه حكاية رجل غامض، يزور 
 »

ّ
ــز ــ مـــا نــفــســه أمــامــهــمــا بــصــفــتــه »أعـ أبـــويـــن، ُمـــقـــدِّ
ى في حرب أفغانستان. 

ّ
صديق البنهما، املتوف

ــــوم  ــ ــده، فـــمـــقـــتـــبـــس عـــــن ســـلـــســـلـــة »رسـ ــ ــديــ ــ ــا جــ ــ ــ أمـ
متحّركة يابانية« بالعنوان نفسه، للسيناريست 
تــاكــيــشــي  ــام  ــ ــــرسـ والـ  ،)1968( ــا  ــ أوبــ تـــســـوغـــومـــي 
أوبــاتــا )1969(، صــادرة بن عامي 2003 و2006، 
األميركية  القناة  أنه سُيعرض على شاشة  علما 

»نتفلكس«، العام املقبل. 
ــات املـــتـــحـــّدة  ــ ــواليـ ــ ــدأ فــــي الـ ــ الـــتـــصـــويـــر، والـــــــذي بـ
األميركية، يستمر ألسابيع قليلة مقبلة، سينتقل 
يروي  التي  األساسية  الحبكة  كندا.  إلــى  خاللها 
الفيلم الجديد تفاصيلها ترتكز على حكاية شاب 
، على »كتاب 

ً
ُيــدعــى اليــت يــاغــامــي، يعثر، صــدفــة

املـــوتـــى«، والــــذي مــا إن يــكــتــب فــيــه اســـم شخص، 
يــريــد الـــشـــاب مــعــاقــبــتــه، ويــســتــحــضــر وجــهــه في 
مــخــيــلــتــه، حــتــى ُيــصــاب الــشــخــص املــعــنــّي بــأزمــة 

قلبية تودي بحياته. 

أن  ــهــا تتمنى 
َّ
أن ــحــة 

ِّ
ُمــوض عــن تفاصيله،  الــكــشــف 

قة. 
ّ
تكون العودة ُموف

ــان، مصطفى شــعــبــان، إنــه 
ّ
مــن نــاحــيــتــه، قـــال الــفــن

الــذي استمرَّ  البنات«،  »أبــو  بعد تصوير مسلسل 
شهورًا طويلة، وُعِرض في شهر رمضان املنقضي، 
فت 

ّ
التي توق يستعّد الستئناف تصوير مشاهده 

ْن 
َ
الفنان منذ شهور فــي فيلم »جــوز هــنــدي«، مــع 

ــراج سيف  ــ لــطــفــي لــبــيــب، وأنـــجـــي املـــقـــدم، ومـــن إخـ
يوسف. 

انة، منه شلبي، في تصريحات خاصة لـ 
ّ
وقالت الفن

ت إجازة العيد، 
َّ

ها بعد أن قض
ّ
»العربي الجديد«، إن

املخرجة  مــع  قريبا  عمل  جلسات  عقد  فــي  ستبدأ 
كاملة أبو ذكري، وذلك للتحضير ملسلسل »واحة 
النبوي.  الغروب«، والــذي يجمعها بالفنان، خالد 
ها تعيش حالة من التأّهب، بانتظار 

َّ
ــدت أن كما أكَّ

أن ُيعَرض فيلم »املاء والخضرة والوجه الحسن«، 
مع ليلى علوي، حيث تنتظر ردود فعل الجمهور 
ــفــتــرض أن يــتــّم تصوير 

ُ
بــعــد عــرضــه. وكـــان مــن امل

 املنتج، 
َّ
مسلسل »واحة الغروب« منذ شهور، إال أن

َر تأجيله. جمال العدل، قرَّ
تقضيها  التي  مباشرة،  الفطر  عيد  إجـــازة  وعقب 
الــفــنــانــة نــاديــة الــجــنــدي فــي إحــــدى قـــرى الــســاحــل 
الشمالي، تستعد للعودة إلى الدراما التلفزيونية 
مــن خــالل مسلسل »املــنــظــومــة« مــع املنتج، محمد 
ر تصوير املسلسل بعد حوالي  ــقــرَّ

ُ
امل مختار. ومــن 

شهرين، على أن يتم عرضه في موسم درامي ثان، 
بعيدًا عن دراما شهر رمضان.

َمت فيلمها »جيم أوفر«، مع يسرا منذ  وبعد أن قدَّ
سنوات، وبعد أن قدمت، أيضا، في شهر رمضان 
املنقضي مسلسلها »وعــد«، تعود الفنانة، مي عز 
السينما مــن خــالل فيلمها »فتفوته«،  إلــى  الــديــن، 

ف، أحمد البيه.
ّ
للمؤل

وبــعــد تقديمه لبرنامج »هــانــي فــي األدغــــال«، في 
شهر رمضان، يستعد الفنان هاني رمزي للعودة 
ــــك مـــن خــــالل فيلم  إلــــى الــســيــنــمــا بــعــد غـــيـــاب، وذلـ

جديد، سيبدأ في التحضير له قريبا.

املمثل األميركي نات وولف )1994(، يؤّدي الدور 
الرئيسي، للشاب الذي يبدأ رحلة التصفيات التي 
الشّر،  عالم  ص منهم، في 

ّ
التخل يريد  تطاول من 
برفقة إله املوت رييوك. 

دور   ،)1994( كــاالي  مارغريت  األميركية  وتـــؤّدي 
مــيــزا آمـــانـــي، عــارضــة أزيــــاء شـــاّبـــة، ذات شعبية 
غرم باليت الذي يكتشف أنها تملك، هي 

ُ
كبيرة، ت

آخـــر، تستخدمه بطريقة  مــوتــى«  »كــتــاب  أيــضــا، 
 ،)1991( ستانفيلد  كايث  أيضا  هناك  فوضوية. 
يــؤّدي  الـــ »راب« األميركي، والــذي  ي 

ّ
املمثل ومغن

بمطاردة  ف 
َّ
كل

ُ
وامل للغاية،  املوهوب  التحّري  دور 

اليت.
لالفت لالنتباه أن املشرفن على تحقيق املشروع 
القاتم  األســلــوب  الفيلم  يحترم  أن  على  ُيــصــّرون 
والــعــنــيــف جـــدًا للسلسلة األصــلــيــة، وعــنــاصــرهــا 
الساحرة والخيالية أيضا. وهــذا ما جعل املنتج 
لــي )1969(،  الـــكـــورّي، روي  ذا األصــــل  األمــيــركــي 
ح، قبل أشهر قليلة، بقوله إنه سُيمنع ملن هم  ُيصرِّ
دون السابعة عشرة من أعمارهم مشاهدة الفيلم.

ة مــن السلسلة 
ّ
ُيــذكــر أن هــنــاك ثــالثــة أفـــالم مستل

ــانـــي شـــوســـوكـــي كــانــيــّكــو  ــابـ ــيـ نـــفـــســـهـــا، أنـــجـــز الـ
)1955( اثنن منها، هما »كتاب املوتى« )2006(، 
األخـــيـــر« )2006(، في  ــم  االســ  :2 املـــوتـــى  و»كـــتـــاب 
ق 

ّ
)1961( حق نــاكــاتــا  هــيــديــيــو  مــواطــنــه  أن  حــن 

الفيلم الــثــالــث، املــرتــكــز عــلــى ســـرد حــكــايــة إحــدى 
الرئيسية، وهو بعنوان »أل: تغيير  الشخصيات 

العالم« )2008(.

مواهب تجدد دماء الدراما السوريّة

زيد البلعاوي ووسام الطيبي )عبد الحكيم أبو رياش(

بعد انقضاء 
الموسم الدرامي 

الرمضاني السوري، 
برزت الكثير من 

األسماء الشابّة، التي 
تمكنّت من جذب 
انتباه المشاهدين، 

ولتكشف عن 
مواهب مهّمة في 

المستقبل

ممثلون
على الشاشة 

ألّول مرّة

فنانون يعودون بعد العيد

فنون وكوكتيل

درســــت بــاملــعــهــد الــعــالــي لــلــفــنــون املــســرحــيــة 
التمثيل،  لم تختص بقسم  أنها  إال  بدورها، 
ــل درســــــت الـــســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا، وعـــلـــى الـــرغـــم  بــ
مــن ذلـــك، اســتــطــاعــت خـــالل فــتــرة قــصــيــرة أن 
أوسع  من  التلفزيونية،  الدراما  عالم  تقتحم 
في  األبــــرز  الــعــامــل  ويعتبر جمالها  أبـــوابـــه، 
على  الجماهير  عليها  وأطــلــق  نجوميتها، 
»صاحبة  لقب  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 

أجمل عينن في الدراما السورية«.

املعهد العالي للفنون املسرحية العام املاضي، 
الــعــام بأربعة مسلسالت، وهــي:  وشـــارك هــذا 
»الـــنـــدم«، »أحـــمـــر«، »بــقــعــة ضــــوء«، ومسلسل 
»زوال« أيضا. وكذلك سبق له أن شارك العام 

املاضي في مسلسل »دنيا 2« بدور ثانوي.

طيف إبراهيم
املشاهدين  يقنع  أن  ابراهيم،  طيف  استطاع، 
بــدور محوري  بموهبته، من خــالل مشاركته 

لجين إسماعيل
في  أدوار  أربعة  يــؤدي   جديدًا 

ً
أن تجد ممثال

ذلك  فــإن  املــوســم،  بنفس  مختلفة  مسلسالت 
املمثل يسير على  هــذا  أن  تأكيد  يعني وبكل 
أن، لجن  مــن  الــرغــم  الصحيح. فعلى  الطريق 
اسماعيل، لم يكن مقنعا بأٍي من أدواره إال أن 
الــكــّمــي يــؤكــد على والدة نجم جديد.  الــعــامــل 
ولـــجـــن اســـمـــاعـــيـــل مــــن مـــوالـــيـــد ســـنـــة 1987، 
إنــه تخرج من  وهــو ممثل أكاديمي أيضا، إذ 

في مسلسل »سمرقند«، حيث جسد شخصية 
الــذي كان محور  ولي العهد »األمير باركي«، 
األحــداث في الشق الثاني من املسلسل، وكان 
الــحــل فـــي نــهــايــة املــســلــســل. وطــيــف ابــراهــيــم 
مها  الفنانة  ابــن  فهو  فنية عريقة،  عائلة  مــن 
املصري، وابن املخرج العراقي الراحل، عدنان 
الفني في سنة 2010،  ابراهيم، وبــدأ مشواره 
حــن شـــارك بمسلسل »صــبــايــا«، ولكنه غاب 
التحق  ــه 

ّ
ألن التلفزيونية،  الــدرامــا  عن  بعدها 

باملعهد العالي للفنون املسرحية الذي صقل 
موهبته، وعـــاد مــن بــعــده إلــى الشاشة بــروح 
مختلفة، ليستطيع أن يخطف األنظار في أول 

أدواره بعد دراسته األكاديمية.

لين غرة وبالل مارتيني
ــرغـــم مـــن وجـــــود الــكــثــيــر مـــن الـــوجـــوه  عــلــى الـ
فــي  تـــســـجـــل ظــــهــــورهــــا األول  ــتــــي  الــ الــــشــــابــــة 
السينمائي،  املــخــرج  أن  إال  »أحــمــر«،  مسلسل 

جـــود ســعــيــد، الــــذي قـــدم هـــذا الــعــام مسلسله 
األول، ركز على اثنن من الوجوه الشابة التي 
غــرة وبــالل  لــن  تعامل معها وتبناها، وهما 
املعهد  فــي  يـــزاالن طالبن  مارتيني. وهــمــا ال 
الــعــالــي لــلــفــنــون املــســرحــيــة، وســبــق لــبــالل أن 
شارك، مع جود سعيد، في العديد من األفالم 
»معتز«  دور  يمثل  أن  ورفـــض  الــســيــنــمــائــيــة، 
بعد أن طلب النجم السوري، وائل شرف، أجرًا 
خياليا ليكمل مسيرته في »باب الحارة«، إال 
االلــتــزام مــع، جــود سعيد،  أن مارتيني فضل 
املستوى  يقدم  أن  »أحــمــر«، دون  فــي مسلسل 
املرجو منه، وكذلك، فإن األنظار توجهت نحو، 
نظرًا إلطاللتها  األولـــى،  بتجربتها  غــرة،  لــن 

الجميلة على الكاميرا.

ريام كفارنة
قـــدم مــســلــســل »عـــابـــرو الــضــبــاب« الــكــثــيــر من 
الــنــجــوم الــشــبــاب، وأتـــاح للعديد مــن الشباب 
الـــذيـــن بــــــدأوا مـــشـــوارهـــم الــفــنــي بــعــد انــــدالع 
الــثــورة فــي ســوريــة ألن يــجــســدوا شخصيات 
مــحــوريــة، مثل جـــوان خضر وكـــرم الشعراني 
ــــاح الــفــرصــة  وطـــــارق عـــبـــدو وغـــيـــرهـــم. كــمــا أتـ
لــلــكــثــيــريــن لــيــلــعــبــوا أدوارهــــــم األولـــــى، وريـــام 
كفارنة كانت من أبرزهم، واستطاعت أن تثبت 

تيحت لها.
ُ
قدرتها باملساحة الضيقة التي أ

وريـــــام كـــفـــارنـــة، هـــي ابــنــة املـــخـــرج املــســرحــي، 
ــة، وهــــي أيـــضـــا ال تـــــزال طــالــبــة  ــارنـ ــفـ هـــشـــام كـ
فــي املــعــهــد الــعــالــي للفنون املــســرحــيــة. وعلى 
ــا فــــي مــســلــســل »عـــابـــرو  ــ ــ الــــرغــــم مــــن أن دورهـ
الــضــبــاب«، كــان تجربتها األولـــى فــي الــدرامــا 
التلفزيونية، إال أنها شاركت من قبل بالعديد 

من املسرحيات واألفالم القصيرة.

مصطفى المصطفى
بــرز هــذا املــوســم، مصطفى املصطفى، بسبب 
ــلـــدور نــفــســه تــقــريــبــا فـــي مسلسلي  تــأديــتــه لـ
ــر«، ومــســلــســل »بــــــاب الـــــحـــــارة«، حــيــث  ــ ــمـ ــ »أحـ
الـــقـــادم من  الــبــســيــط  الــشــرطــي  أدى شخصية 

الجزيرة السورية.

أّدى لجين اسماعيل 
أربعة أدوار في مسلسالت 

مختلفة

زهير القرص يعّد الشباك )العربي الجديد(
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سميّة الخشاب )العربي الجديد(

مشهد  من مسلسل بقعة ضوء )فيسبوك(

مسلسل »أحمر« )فيسبوك(  لقطة من ملسلسل »صدر الباز« )فيسبوك( 

 )MBC( »مشهد من مسلسل »باب الحارة



يُد هو األسد أو الذئب  وتأليف عربي« ]السِّ
في لسان العرب[، وال يزال إلى اليوم مصدر 
جدل، فقد انتهت املؤلفة فيه إلى أن ُمْسلمًا 
العمل  لــهــذا  الحقيقي  ــف 

ِّ
املــؤل هــو  أندلسّيًا 

ــــدم وأعـــظـــم األعـــمـــال  ــد أقـ والـــــذي يــعــتــبــر أحــ
األدبية اإلسبانية )تعود أقدم مخطوطة له 

إلى عام 1207(. 
شي، الشاعر 

َ
 أبا الوليد الَوق

َّ
تؤّكد أوليفر أن

ــيــد«  ـــف »أنـــشـــودة الــسِّ
َّ
والــفــقــيــه، هــو الـــذي أل

ــيــِد نفِسه  فـــي حــيــاة الــزعــيــم املــســيــحــي الــسِّ
أن هــنــاك فرضّيتْي  أّكـــدت   1095. كما 

َ
ســنــة

تـــتـــكـــّرران وتــــؤّكــــدان عــلــى تــألــيــفــه الــكــتــاَب؛ 
أوالهما وهي األكثر ذيوعًا تلك التي تقول 
ل، مثلما  ــق بــشــاعــر مــتــجــوِّ

ّ
بـــأن األمــــر يــتــعــل

 ِبيَدال من قبل، وثانيتهما ترى 
ْ
ِدث

ْ
أّكد ِمِنن

رًا في  فًا ومتبحِّ
َّ
ــف كــان فقيهًا مثق

ّ
بــأن املــؤل

الثقافة الالتينية. 
 
ّ
وانــتــهــت الــبــاحــثــة إلـــى خــالصــة مــفــاُدهــا أن

يد« كانت في حينها قصيدة  »أنشودة السِّ
ــّي ســـيـــاســـي، وأن أبـــا  ــائــ ــــدور دعــ تــنــهــض بــ
فها فــي بــالط ُروْدريــغــو، 

َّ
ــشــي أل

َ
الوليد الــَوق

 بإنشاٍد عربّي وباللغة 
ُّ

ّهل
َ
ست

ُ
وأنها كانت ت

ثية ]اللغة اإلسبانية القديمة، وليس 
ْ
الرومان

لها أي عالقة باملذهب األدبــي الرومانسي[ 
ة سنة 1095م.  في مدينة بلنسيَّ

هــكــذا إذن، يــكــون تــاريــخ تــألــيــف »أنــشــودة 
يد« غير متوافق أيضًا مع األطروحات  السِّ
 
ّ
أن ــِقــَد 

ُ
اعــت الــيــوم،  فحتى  كثيرًا.  دت  ُردِّ التي 

ــيــد« يــعــود إلى  تــاريــخ كتابة »أنــشــودة الــسِّ
ما  الــعــمــل   

ّ
أن أولــيــفــر  تثبت  بينما  ــَب فــي ذلـــك الــتــاريــخ، بــل إنــه 1207م، 

َ
 ُيــكــت

ْ
كـــان لــه أن

يد، ألنها كــانــْت مرحلة  ُكــِتــَب فــي حــيــاِة السِّ
ّر في التأريخ  زْت بالتسامح. ويكمن السِّ تميَّ
مثلما   1207 وليس   ،1095 بسنة  للقصيدة 
قد حتى اآلن، في ما عثرْت عليه الباحثة 

َ
ُيعت

ــنــة فــي أبــيــات القصيدة  فــي عـــبـــارات ُمــضــمَّ
ــيــد   املــســلــمــي«، الــتــي كـــان الــسِّ

ُ
ـــق

ْ
مــثــل »ِعـــش

يقولها. مــع األخـــذ بعي االعــتــبــار أنــه بعد 
يد، في 1099، انتهْت هذه الحقبة  وفــاة السِّ

من التسامح الذي كان سائدًا. 
ــد كــــل ذلـــــك االخـــتـــبـــار املــــقــــارن لــكــتــاب  ــؤّكــ يــ
ــفــه امللك 

َّ
ــبـــار األولــــى الــعــامــة« الــــذي أل »األخـ

ل عمل  ــل أوَّ
ّ
ُيــمــث الــــذي  ــســو الــعــاشــر، 

ْ
ــفــون

ْ
أل

التينية  مــصــادر  على  اعتمد  بالرومانثية 
يد« وفيه نجد  وعربية وعلى »أنشودة السِّ

مفتاحًا آخر ملعرفة تاريخ التأليف. 
لة  هكذا، فعند دراسة أبيات القصيدة املطوَّ
ره كتاب »األخبار  قراءة مقارنة، وهو ما ُييسِّ
 
ُ
األولــــى الــعــامــة« بــطــابــعــه الــنــثــري، ُيــالَحــظ
إلى  الّسيد، وكذلك  إلى  النظرة  ّيرت 

ُ
غ كيف 

امللك ألفونسو أو القضايا الدينية. كل ذلك 
َبل 

ْ
ق

ُ
ألن صورة الّسيد التي لم يكن لها أن ت

في املجتمع الغربي في القرون الالحقة. 
يزهو  كــان  الّسيد  أن  واقعة  وكمثال هنالك 
بـــخـــداعـــه لــلــيــهــود فـــي الـــنـــص األصـــلـــي من 
منهم  يستدين  كان  فهو  الّسيد«،  »أنشودة 

مزوار اإلدريسي

ــربـــي فــي  ــعـ ــم يـــكـــن الـــحـــضـــور الـ لــ
جلّية  فبصماته  عابرًا،  األندلس 
والــعــادات  والتقاليد  املعمار  فــي 
واإلبــداع. وتكفي اإلشارة إلى استمرار ذلك 
األثـــــر، إلــــى الــلــحــظــة، فـــي الــلــغــة اإلســبــانــيــة 
وأسماء األماكن واالحتفاالت، وفي األعمال 
 خيَر مثال 

ّ
األدبية اإلسبانية الُكبرى. ولعل

هو »دون كيخوته«. 
ــات تــفــاجــئــنــا  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــزال الـــبـــحـــوث والـ ــ ــ ال تـ
الجذور  بمعطيات جديدة تكشف عن هذه 
والـــعـــالقـــات بـــي الـــتـــراث الــعــربــي وكــبــريــات 
األعـــمـــال املــكــتــوبــة بــاإلســبــانــيــة. فـــي 2011، 
صدر للباحثة اإلسبانية  دولوريس أوليفر 
ــتــــاذة فـــي جــامــعــة ألــيــكــانــتــي،  بــيــريــث، األســ
 
ٌ
ـــيـــد: تــكــويــن ــودة الـــسِّ ــشــ ــاٌب بـــعـــنـــوان »أنــ ــتـ كـ

أنس غنيمة

شيئًا بائتًا
في جيبي طابُع بريٍد عادّي

 أوراق ذائبة
ُ
وحزمة

أودُّ أن أكتَب شيئًا بائتًا وأرسلُه ألحٍد منسّي
مُت معُه

ّ
شخٌص ما، في يوٍم ما، تكل

وأحّبني.

■ ■ ■
أيها الشعراء

من يدري
 نشيدًا مضى

ُ
قد نكون
ومهما 

ا على سطٍح عاٍل، 
ّ
كن

نحن أبعد من موطِئ قدم.. 
من يدري

نا
ّ
لعل

لسنا سوى صورتنا
التي انطفأت في املاء

حتى
قبل أن ننظر.

■ ■ ■
حزن المقطوع من شجرة 

 بكأِس ُسمٍّ
ً
ثمال

 الليل
َ

أجوُب منتصف
وحيدًا

كمقطوٍع من شجرة،
حزينًا

- كمقصوِف ُعمْر -.

َ
كأن الحزن

 طويلة،
ٍّ
 من أشجاِر بن

ٌ
غابة

والوحدة،
ى لتّوها.

ّ
رائحة قهوة تغل

إخوتي في الغرق
 الذين عِلقوا 

ُ
الّبحارة

في مركٍب بعيد 

طمس اللحظة 
األندلسية

من يدري 
قد نكوُن نشيدًا مضى 

ومهما كنّا على سطٍح 
عاٍل

 نحن أبعد من موطِئ 
قدم

ال تزال البحوث والدراسات 
تفاجئنا بمعطيات 

جديدة تكشف عن 
الجذور والعالقات 

التي تربط بين التراث 
العربي وكبريات األعمال 
المكتوبة باللغة اإلسبانية

إن كانت ثقة العظيم 
بما يصنُع نبوءًة، 

فإن ثقة الرديء بما 
يفعل هي الوجه 

اآلخر للنبوءة؛ لنقلها 
صراحة: ثقة الرديء 

دجٌل وال شيء غير 
ذلك

غابٌة من أشجارِ بٍنّ طويلة

وحدة أبدية مخيفة

يد طبقات دفنت أقدم نص إسباني أنشودة السِّ

لعلّنا لسنا سوى صورتنا 
التي انطفئت في الماء 

حتى قبل أن ننظر!

من أين تتأتى للكاتب 
الرديء كل هذه الثقة 

في ما يصنع؟

بمرور القرون، جرى 
طمس الجذور العربية 

ألنشودة السيد

ترى الباحثة أن العمل 
مدحيٌّ لزعيم مسيحي 

احترم المسلمين األندلسية  الدراسات  تظل  اليوم،  إلى 
ــاط  األوسـ ــي  ف بــتــجــاذب  محكومة 
يعترف  شــق  اإلســبــانــيــة،  األكــاديــمــيــة 
الثقل الحضاري  العرب في  بمساهمة 
ترّسبًا  ُتبرز  آراؤه  تظل  وشق  اإلسباني، 
ــذي  لــخــطــاب عــصــر »االســتــرجــاع« ال
للفترة  حضاري  منجز  كل  نفي  حاول 
يد: تكويٌن  العربية. كتاب »أنشودة السِّ
محاولة  ســوى  ليس  عربي«  وتأليف 
تحاول  التي  الذاكرة  الستعادة  أخرى 
وتمثاّلت  الحديثة  الشوفينية  مركبات 
ماضوية، أن تبقيها في حالة النسيان.

استعادة ذاكرة

2425
ثقافة

إضاءة

شعر

إطاللة

فعاليات

ة أن القرآن  دون النية في رّد ما بذمته بحجَّ
يمنع الــّربــا، وفــق ما تؤّكد أوليفر، وهــو ما 

كان يفعله ملوك الطوائف في وقته.
ــان كـــل مــلــوك الــطــوائــف  ــة، كـ ــنـ فـــي تــلــك األزمـ
ف لهم األعمال األدبية 

ِّ
فون من يؤل

ّ
كذلك ُيكل

كــدعــايــة ســيــاســيــة. وتــســتــنــتــج الــبــاحــثــة أن 
 
ّ
ــه اعتقادًا منه في أن

َ
 الشْيَء ذات

َ
َعل

َ
يد ف السِّ

ــعــب يــرغــب فــي ذلــــك. وكــــان أبـــو الــولــيــد 
َّ

الــش
ــيــد« ُيــْعــَرف  ــف »أنــشــودة الــسِّ

ِّ
ــشــي، مــؤل

َ
الــَوق

ــال عـــصـــره وأْعـــلـــمـــهـــم. وقــد  ــ ــى رجـ ــ بـــأنـــه أذكـ
 واإلسبانية 

ُ
ب األخبار العربية

ُ
فْت به كت عرَّ

خِة بالفقر
ّ
بجيوبهم امللط

وأنوفهم الطويلة التي 
ال تنكِسر.. 

 بقلوبهم املثقوبة بمراٍس مسننة 
 الذين اصطدموا للتّو

ُ
 البّحارة

 كــمــا أســنــان 
ٌ
 بــصــخــرٍة بــيــضــاَء لــهــا أســـنـــان

 ،
ِ

حبيبتي
 كم أوّد لو أضّمهم.. هؤالء الذين أصبحوا 

 إخوتي في الغرق.

■ ■ ■
متنكرًا بالعالم
 
ً
كلما دسُت وردة

دون قصٍد
في حديقتي 

التي لي وحدي
أندّس بي املارة

متنكرًا لي..
مثل هارٍب من جريمٍة أبدو

لكن ال غرابة مني
طاملا أمشي بي الجميع

رافعًا رأسي
مثل أغصان شجرة الخريف

التي بال أوراق.

)شاعر فلسطيني/ غزة(

وعـــّرف فــي كتاب »األخــبــار األولـــى العامة« 
بصفته ُمسِلمًا متسامحًا واجتماعّيًا ألوفًا. 
وكان تسامحه بالتحديد هو الذي قاده من 
ش Huecas، التي ُوِلــَد فيها والتي 

ْ
قريته َوق

تــقــع بـــالـــقـــرب مـــن بــطــلــيــطــلــة، إلــــى بلنسية 
يُد  ا حاصر السِّ

ّ
التي انتقل إليها هاربًا. ومل

سلَم الحكيم الذي صعد 
ُ
بلنسية، كان هو امل

ستقبل األْسود 
ُ
ة بامل د العامَّ إلى البرج وتوعَّ

الذي كان ينتظرهم. 
ـــف الـــوقـــشـــي بــصــيــاغــة بـــنـــود اســتــســالم 

ِّ
ــل ُكـ

ْبــــــــَرَم فيها 
َ
بــلــنــســيــة، وهــــي الــلــحــظــة الـــتـــي أ

الشاعر  عمل  وبموَجبها  يِد،  السِّ مع  اتفاقًا 
العدل،  إقامة  األخير في  على مساعدة هذا 
وفي مساعدته على إنشاء حاشيٍة أدبية في 
ــف له في الوقت نفسه »أنشودة 

َّ
البالط، وأل

ــه رعــــايــــاه. وفــــي املــقــابــل،  الــســيــد« كـــي ُيــحــبَّ
ـــيـــُد بـــاحـــتـــرام قـــوانـــي املــســلــمــي،  الـــتـــزم الـــسِّ

ومساجدهم ومعتقداتهم. 
ل من »أنشودة السيد«، ترى  في الجزء األوَّ
املسيحي  الــزعــيــم  أن  اإلســبــانــيــة  الــبــاحــثــة 
ُيحبُّ  فكان  قبيلة،  قائد  مثل  ف  يتصرَّ كــان 
ــم أيــضــًا  ــلـــمـــي- املــــــــــوروس، وكــــانــــوا هــ ـــسـ

ُ
امل

ه 
َّ
ونه. وعثرْت في الجزء الثاني على أن ُيحبُّ

ف مثل َمِلٍك من ملوك الطوائف،  كان يتصرَّ
ر عنه مشاهُد تصف كيف كان  عبِّ

ُ
وذاك ما ت

ُيعامل زوجته وبناته.

تصويب

محمد األسعد

و»الكلمات  املــعــرفــة«  »حــفــريــات 
واألشياء« و»تاريخ الجنون في 
و»والدة  الكالسيكي«  العصر 
ــذه عـــنـــاويـــن  ــ ــادة«، كــــل هــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ الـ
إلــى شخص مــحــّدد هو  تشير 
ر الفرنسي ميشيل فوكو، 

ّ
املفك

وإلى جهده الفكري في دراسة 
الخطابات التي ينشئها البشر، 
ذلك  بعد  اإلنشاء  هــذا  ويتحّول 

إلى قواعد استناد وتقييم. 
لــقــد تـــوّصـــل املــفــكــر الــفــرنــســي 
إلـــى مــفــهــوم »إنــشــاء الــخــطــاب« 
له وهو   الــذي يختلق موضوعًا 
ومعنى  يستكشفه.  أنـــه  يــزعــم 
يــعــنــي  ال  ــاب  ــطـــ ــ ـــــخـ ال أن  هــــــــذا 
ــرآة تــعــكــس  ــ ــه مــ ــ بــــالــــضــــرورة أنـ
ــيـــقـــة  دقـ خــــريــــطــــة  أو  واقـــــــعـــــــًا، 
بــقــدر ما  مــا،  لتضاريس أرض 
أنه اختالق بشري بفعل قّوتني؛ 

املعرفة والسلطة. 
ــه، كــانــا  ــابــ ــطــ ــذا املــــفــــكــــر، وخــ ــ هــ
مــوضــوع عــرض وثائقي شّيق 
ــفـــزيـــون، إال  ــلـ ــتـ عـــلـــى شـــاشـــة الـ
أن هــذا الــعــرض - وهــنــا الالفت 
الــنــظــر - لــم يــكــن بــهــدف تقديم 
تجميع  أو  املــفــكــر  لـــهـــذا  مـــديـــح 
أنصار له، فهو رحل عن عاملنا 
منذ زمن )1984( ولم يبق منه 
إال اآلثار التي تركها في مسار 
الفكر املعاصر؛ أو بهدف تقديم 
في  ر 

ّ
مفك أو  ر 

ّ
مفك مــن  وثيقة 

وثيقة، في سياق ماذا نفعل به، 
أو كيف نراه اآلن. 

جاء العرض الوثائقي لــ »يحفر« 
ــاة وفــكــر  ــيــ ــه فــــي حــ ــبـ ــانـ مــــن جـ
بمفاهيم  »الحفريات«  صاحب 
مــقــّدمــي  أن  أي  ــعــــده.  بــ جــــــاءت 
ميشيل  لـ  يجدون  العرض  هــذا 
فوكو مكانًا، فيدخل في الهواء 
الشائع والحوار والجدل كأنه ما 

زال بيننا. 

إخوتي في الغرق

مولد الرداءة

الجزائرية  وهران  في  علولة«  القادر  عبد  الجهوي  »المسرح  في  اليوم،  تنطلق 
فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الموسيقى واألغنية الوهرانية، وتستمرّ 
بلقاسم  الــدورة  تستعيد  فنّانًا.  خمسين  بمشاركة  الجاري،  الشهر  من   14 حتى 
الراي  موسيقى  لظهور  مّهدوا  الذين  الفنّانين  أبرز  أحد   ،)2015  -  1947( بوثلجة 

الحالية.

على مسرح مدينة الجم التونسية األثري، تتواصل حتّى العشرين من آب/ أغسطس 
المقبل، فعاليات الدورة 31 من مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية، 
الدورة  النوع الموسيقي عربيًا. تشارك في  الخاّصة بهذا  أحد أقدم المهرجانات 

فرٌق من تونس والجزائر أوكرانيا وإيطاليا وأميركا وجنوب أفريقيا.

طيلة تّموز/ يوليو الجاري، يُقيم »بيت السينما« في مدينة الصويرة المغربية برنامج 
الصين  من  شريطًا   27 األفالم  عدد  يبلغ  و2016.   1974 بين  أنتجت  ألفالم  عروض 
وأميركا واألرجنتين واألوروغواي وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا والمغرب والسعودية، 
وتنتمي إلى السينما المستقلّة والبديلة، أو هي أفالم اشتهرت ونجحت، رغم أنها 

تقع خارج السياق الهوليوودي السائد عالميًا.

السابعة  في  ســرور  مشروع  لفرقة  موسيقيًا  حفًال  الصاوي«  »ساقية  تنّظم 
الثالثاء، على »مسرح قاعة الحكمة« في القاهرة.  والنصف من مساء بعد غٍد 
مَزج المشروع الذي أّسسه الفنان محمد سرور في بداياته بين الموسيقى الشرقية 
الروك  أخرى؛ مثل موسيقى  إلى قوالب موسيقية  اتجه  ثم  والفالمنكو والجاز، 

والجاز.

محمد الصالح قارف

لــعــل مـــن األقـــــدار الــقــاســيــة الــتــي تــتــرّبــص 
بــالــكــاتــب أو الــفــنــان عــمــومــًا هـــو الــنــكــران 
والتجاهل، حيث تزداد سماكة الهواجس 
 عــن فعل الكتابة. وهــذا 

ً
الــتــي تــولــد أصـــال

الفعل تجاهه  فــإن رد  الــنــكــران إن حصل، 
ال يختلف إال نادرًا، فكل كاتب ينظر بعي 

الريبة إلى جحود عصره.
ــكـــالم تــســويــة الـــفـــروق  ــذا الـ ــراد مـــن هــ ــ ال يـ
الـــهـــائـــلـــة بــــي عـــبـــقـــريـــات صــنــعــت تـــاريـــخ 
ــاودون  ــعــ ــــن، وبـــــي رهـــــط يــ ــفـ ــ الـــكـــتـــابـــة والـ
ــيـــرون إلـــــى صــحــة  ــم يـــشـ ــهـ ــأنـ ــهـــور وكـ الـــظـ
ثقة  لكن  األبـــدي.  الــعــود  لنظرية  محتملة 
الـــفـــنـــان فـــي مـــا يــصــنــع تــشــغــلــنــي كــثــيــرًا، 
الثقة  بــأن  وتشابه علّي األمــر ملا فوجئت 
عن  النظر   

ّ
بغض متكّرر  نمط  املنجز  فــي 
قيمة هذه الكتابة أو ذلك الفن.

غير أن االختالف بصفته الجذرية يكون 
اب 

ّ
في ِعلل ذلك النكران ومسّبباته، فالكت

عن  أحجموا  إن  وُهــْم  الِعظام،  والفنانون 
 فــي مــا يــخــص قيمة 

ً
إدالء دلــوهــم جــهــرة

أو  أعمالهم، إال على شاكلة بــوح منفلت، 
يلجأون  فهم  مــع صــديــق حميم،  مراسلة 
لتقييم أعمالهم وتثمينها من منطلق ثاٍن 
فها 

ّ
يتخفى داخل شعور املرارة التي يخل

الجحود، إذ هي )الثقة( تصدر عن محّرك 
ة ِبدئية، عن القدر املحتم على كل 

ّ
أول عل

عبقرية: الوحدة.
مـــة لــــروح الــعــصــر  يــدفــع شــعــور الـــالمـــواء
ــافــــة ضـــلـــع جـــديـــد لـــلـــوحـــدة، ال  نـــحـــو إضــ
ــرد تــــجــــاه مـــحـــيـــطـــه املـــبـــاشـــر  ــ ــفـ ــ وحــــــــدة الـ
مـــة بــوحــدة  فــحــســب، بــل تــتــوّعــد الـــالمـــواء
أبدية مخيفة، غربة مضاعفة ستبتعد به 
ربى اإلنسان في كل العصور. 

ُ
نهائيًا عن ق

 فهم مقولة نيتشه التي 
ً
وعليه يمكن مثال

 في سيرته الذاتية »هذا هو 
ً
جاءت فصال

ــاذا كــتــبــت كــتــبــًا جـــيـــدة«، ال  ــ اإلنــــســــان«: »ملـ
بوصفها ثقة مفرطة أو نرجسية تتغذى 
ــل بــوصــفــهــا  عــلــى نــســغ ذاٍت مــنــتــفــخــة، بـ

نبوءة، تذّكرًا للمستقبل.
عــلــى أن املــســتــقــبــل بــالــرغــم مـــن ســطــوتــه، 
ــررًا كـــافـــيـــًا أو مــقــنــعــًا،  ــ ــبـ ــ لـــيـــس وحــــــــده مـ
ــإذا حــاولــنــا تــتــّبــع أثـــر هـــذه الــنــبــوءة، أو  فـ
التي  الــنــبــوءة،  أركيولوجيا  فــي  الــغــوص 
ــااًل خـــصـــبـــًا«، كما  ــيـ ال »تــتــطــلــب ســــوى خـ

شيء غير ذلك. املثير في األمر أن التشابه 
يتعّدى الالانتماء الذي يحّس به الفريقان 
ويمضي إلى وجه آخر، فإحساس الرديء 
بــالــزمــن والــعــصــر مــفــارق كــذلــك، لــكــن مع 
فروق جوهرية؛ ذلك أن الرديء في مجمله 
ال يهجس باملستقبل، ال يمتّد من املاضي، 
وال ينتمي لــحــاضــره، الـــرديء مــجــّرد تيه 
في اللحظة الراهنة.. الرديء جرم سماوي 
هجي الشكل، ضائع في األفالك البعيدة.

الرديئة  األنـــا  الــيــوم، أن تضخم  والــحــال 
وتــــوّرمــــهــــا، زاد انــتــفــاخــًا عــلــى انــتــفــاخ، 

ــة الــــيــــوم وأشــــّدهــــا  ــَدثـ ــحـ ــُمـ ــــ فــــالــــنــــوازل الـ
الــفــيــســبــوك، قـــد جــــذب كـــل تــلــك األجـــــرام 
ــام الــفــضــائــي فــانــتــظــمــت حــركــة  والـــحـــطـ
دورانـــهـــا، ودخــلــنــا بــذلــك عــصــرًا جــديــدًا: 
ــنــــص.. مـــولـــد كـــاتـــبـــه. مـــع وعــيــٍد  مــــوت الــ
األمــــــور  اســــتــــقــــّرت  إذا  ــارئ  ــ ــقــ ــ ــ ال بــــمــــوت 
عــلــى وتـــيـــرة مــشــابــهــة؛ وهـــكـــذا أضــحــت 
تليدة،  ذكـــرى  مــجــّرد  البنيوية  الــدوغــمــا 
عــلــى   Text الــــنــــص  يـــنـــتـــصـــر  كـــــــاد  فــــمــــا 
األخير  انقلب هذا  Context حتى  سياقه 
- مـــجـــّســـًدا فـــي شــخــص الـــكـــاتـــب حــصــرًا 
- انــقــالبــًا يــشــبــه انــقــالبــاتــنــا الــســيــاســيــة 
ــيـــوم تــنــاســل  ــة. فــنــحــن نــشــهــد الـ ــعـــروفـ املـ
اٍب، شعراء وروائيي باألخص، أشبه 

ّ
كت

 ،Telereality الواقعي  التلفزيون  بنجوم 
وخـــصـــوصـــًا أنــــهــــم يـــتـــرافـــقـــون بــصــدفــة 
ــع تـــنـــاســـٍل مــــــواٍز لــلــجــوائــز،  مــحــســوبــة مـ
جزيلها وهزيلها، والتي تشكلت حولهم 

كبحور من العطش.

ــا تــضــوع  ــهـ يــشــيــر ســـبـــيـــنـــوزا، ســنــجــد أنـ
بــرائــحــة الــقــمــم الــعــالــيــة، تــلــك الــتــي وصــل 
إلــيــهــا الــعــبــاقــرة عــبــر تــســلــقــهــم للماضي 
الثقافي الذي سبقهم، فصار كل هذا، وفق 
أرجلهم،  تحت  هائلي  وامتصاص  ٍل 

ّ
تمث

وأصبح النظر وحده كافيًا لقول املستقبل 
الثالثة  األبــعــاد  ــارت  بــجــالء، وصـ املتمنع 

للزمن مجّرد رْجٍع  للبصر.
أمـــا األســئــلــة الــتــي تشغلني عــلــى الــــدوام 
ــتــــراب  ــذه األســــطــــر االقــ ــ ــاول فــــي هـ ــ ــأحـ ــ وسـ
للعظماء  يتفق  كيف  فــهــي:  إجابتها،  مــن 
والرديئي على السواء أن ُيصدروا أحكامًا 
مبّجلة في حق أعمالهم؟ أيمكن أن تصدر 
هذه الثقة عن معي واحد؟ من أين تتأتى 
للمتهافت والـــرديء كل هــذه الثقة في ما 
بما  العظيم  ثقة  كانت  إن  بيديه؟  يصنع 
، فإن ثقة الــرديء بما يفعل 

ً
ة يصنع نبوء

هي الوجه اآلخر للنبوءة؛ لنقلها صراحة: 
، سحٌر سخيف األثر وال 

ٌ
ثقة الرديء دجل
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الحفر مستمر

»تأمل أبيض«، نزار صابور، 2007، مواد مختلطة 100 × 150 سم

تمثال السيد في إشبيلية، تصوير: أندرو بيتشر

ماجد زليلة، مواد مختلطة على ورق كرتون، 25 × 30 سم

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



صحة

وقــد  كثيــرًا،  أو   
ً
قليــا يحلــم  كلنــا 

نتذكــر مــا حلمنــا بــه أو ال نتذكــر، 
أو  ســعيدة  أحامنــا  تكــون  وقــد 
حزينة أو مفزعة أو تكون كابوسا ال نستطيع 
تفســير  فــي  نحتــار  لغــزا  تكــون  أو  نســيانه.. 

معناه.

■ ما هي األحالم؟
أنهــا  علــى  األحــام  اليــوم  خبــراء  يعــّرف 
فــي  واإلنســان  الدمــاغ  يخترعهــا  تصــورات 
فــي  تحــدث  األحــام  ومعظــم  الســبات،  حالــة 
مرحلــة النــوم الخفيفة )مرحلــة تحرك العينني 
الســريع REM( التــي تحــدث عــدة مــرات خــال 
الليــل وقبيــل االســتيقاظ، عندمــا يكون الدماغ 
مــا يزال ناشــطا بعض الشــيء، ويقــّدر الخبراء 
أن كا منــا يحلــم مــا بــني 4-6 مــرات فــي الليلــة 
الواحــدة )ولــو لــم يتذكــر ذلــك(، ويصــرف أكثــر 

من ساعتني من ساعات نومه وهو يحلم!

■ ملاذا نحلم؟
هــذا  النظريــات حــول  مــن  عــددًا  أن هنــاك  مــع 
لــم   - تصــدق  ال  أو  صــّدق   - لكــن  املوضــوع، 
يتوصــل العلــم حتــى اآلن لجــواب أكيد عن هذا 

السؤال!
هــدف  ال  األحــام  إن  يقولــون  الخبــراء  بعــض 
أو معنــى لهــا، ومــا هــي إال انعــكاس لفعاليــات 

الدماغ في حالة السبات.. 
لكــن معظمهــم يــرون أنهــا ضروريــة وال غنــى 
عنها لنبقي على صحتنا الذهنية والعاطفية 

- وحتى الجسدية!
وفــي إحدى الدراســات، عمــد الباحثون إليقاظ 
متطوعني وهم يدخلون مرحلة تحرك العينني 
الســريع REM )عندمــا يمكــن أن يتــراءى لهــم 
أحد األحام(، فوجدوا أن الذين لم يســمح لهم 
بتكملة أحامهم عانوا - بعد فترة - من إحدى 

الشكاوى التالية أو بعضها:
- ازدياد في التوتر

- القلق
- االكتئاب

- ضعف في التركيز
- انعدام تناسق الحركات

- زيادة الوزن
- امليل للهلوسة

أن  تجاربهــم  مــن  الخبــراء  بعــض  واســتنتج 
لألحام وظائف ضرورية تشمل:
- حل بعض املشكات في حياتنا

- التعامل مع بعض الذكريات
- تحليل عواطفنا املجهولة املصدر

وال تختلــف هــذه االســتنتاجات كثيرا عن رأي 
 Sigmund فرويــد  ســغموند  العاِلــم  الطبيــب 
النفســي  التحليــل  طريقــة  مختــرع   ،Freud
فــي أوائــل القــرن الفائــت، الــذي كان يعتقــد أن 
األحــام تمثــل نافــذة لحالــة مــا تحــت الوعــي، 
وحقيقــة  الدفينــة،  رغباتنــا  عــن  وتكشــف 
أفكارنــا ونوايانــا.. وأنهــا طريقــة لنــا للتعبيــر 
عــن الحوافــز الكامنــة فينــا وغيــر املقبولــة مــن 

املجتمع.
ولعــل الحقيقــة تقــع بــني هــذا وذاك، فقــد تكــون 
بعــض األحــام ال تمثــل إال فعاليــات طبيعيــة 
للدمــاغ فــي حالــة الســبات ال معنــى هامــا لهــا 
مــن الوجهــة الصحيــة، لكــن بعضهــا يعّبــر عــن 
أفكارنــا الدفينــة، أو يعكــس حالتنــا الصحيــة 

والنفسية.

■ هل هناك فائدة تجنى من أحالمنا؟
الســؤال  هــذا  علــى  يجيبــون  الخبــراء  معظــم 
قنــوات  بمثابــة  تعتبــر  فاألحــام  باإليجــاب، 
نعــرض فيهــا عواطفنــا املكبوتــة فــي الاوعــي، 
وقــد يفيدنــا الحلــم فــي التعــرف علــى حقيقــة 
العاطفيــة،  مشــكاتنا  وتســوية  رغباتنــا، 
والتنفيــس عــن كربنــا، ويعتقــد بعضهــم أنهــا 
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تشبه في هذا طبيبا نفسيا قابعا داخلنا.
كما قد توفر األحام وســيلة لتشــخيص حالة 
أو  بالوقــوع،  تهــدد  أو  واضحــة  غيــر  صحيــة 
لحــل مشــكلة مســتعصية نفكــر فيهــا صبــاح 
بعــض  ويدعــي  لحــل.  التوصــل  دون  مســاء 
العلمــاء أنهــم وجــدوا ضالتهم في حل مســائل 
الحلــم )كمــا حــدث  علميــة معقــدة عــن طريــق 
البنزيــن  صيغــة  مكتشــف  الكيميائــي  للعالــم 

املستديرة(.
وجــد  مطلقــات،  لنســاء  نفســية  دراســة  وفــي 
خبــرن  الاتــي  النســاء  أن  الباحثــون  األطبــاء 
تردد أحام شملت أزواجهن السابقني، كن أقل 
عرضــة لإلصابــة باالكتئــاب ممــن لم يتعرضن 

لرؤية أية أحام.

■ هل لألحالم دالالت صحية؟
مــن  كانــت  إن  خاصــة  الخبــراء،  يقــول  نعــم، 
تتكــرر  كانــت  أو  التأثيــر  القــوي  الحــي  النــوع 
بشــكل ملــح. ونعــرض في ما يلــي أهم الحاالت 
ربطهــا  التــي  والنفســية  الجســمية  املرضيــة 
أن  يمكــن  والتــي  باألحــام،  األخصائيــون 
نســتخدمها لكشــف علــة كانــت مخفيــة علينــا، 

أو االستهداء إلى طريقة لحلها:

أ - الحاالت واألمراض الجسمية
1- ارتفاع الحرارة

إذا كنــت ممــن يتجاهلــون املــرض، ويتابعــون 
أعمالهــم وكأن كل شــيء علــى مــا يــرام، فليــس 
غريبا أن تتعرض لكابوس خال الليل يذكرك 
أن عليــك االنتبــاه إلــى صحتــك، وينطبــق هــذا 

خاصة على املصابني بانتان )عدوى(.
2- انخفاض سكر الدم

قــد يتعــرض املصابــون بالســكري النخفــاض 
أخــذ جرعــة  نتيجــة  نومهــم  أثنــاء  الــدم  ســكر 
أو تناولهــم  اللــزوم،  مــن  أكبــر  مــن اإلنســولني 
أحــد العقاقيــر، ومــن أعــراض انخفــاض الســكر 

عنهــا كمــا يحصــل عنــد وقف األدويــة املضادة 
لاكتئاب.

ب- االضطرابات النفسية
1- القلق والتوتر

لنــا  تســبب  التــي  باألمــور  نســتخف  كنــا  إذا 
الهــم والقلــق، فقــد تتبعنــا إلى الســرير! وكثيرًا 
مزعــج  بحلــم  النــوم  أثنــاء  القلــق  هــر 

ّ
يتظ مــا 

متكــرر، مثــل عــدم التمّكــن مــن اللحــاق بالقطار 
التعــرض  أو  حريــق،  نشــوب  أو  الطائــرة،  أو 
لحيــوان مفتــرس، أو قــد يعــرض الحلــم ســبب 
القلــق الــذي نشــعر بــه، والــذي كان مخفيا عنا، 

ما يساعد على معالجته.
2- االكتئاب 

باالكتئــاب  املصابــني  أن  الدراســات  أظهــرت 
املعــدل  مــن  أكثــر  األحــام  لرؤيــة  معرضــون 
بثــاث إلــى أربــع مــرات، وأنهم أقــدر من غيرهم 
علــى تذكــر تفاصيــل الحلــم، وأنهــم كثيــرا مــا 
نتيجــة  الصبــاح  فــي  متعبــني  يســتيقظون 

فعالية أدمغتهم املستمرة خال الليل.
PTSD 3- الشدة التالية للتعرض لألذيات

الشــدة  مــن  النــوع  بهــذا  املصابــون  يعانــي 
النفســية )أمثال الجنود العائدين من الحرب( 
الغنيــة بالحركــة، وذلــك  الكوابيــس  مــن تكــرر 
الشــدة  هرمــون  مســتويات  ارتفــاع  بســبب 
تفيدهــم  )ولهــذا  أجســامهم  فــي  أدرينالــني 
مــا  وكثيــرا  للضغــط(،  املخفضــة  األدويــة 
يفيــد التصريــح عــن هــذه الشــكوى فــي وضــع 

التشخيص الصحيح ومعالجة املرض.
4- مرض الزهايمر أو باركنسون

هذيــن  مــن  بــأي  اإلصابــة  تســبق  مــا  كثيــرا 
املرضــني كوابيــس عنيفــة )كأن يحلــم املصــاب 
بأنــه ماحــق أو أنــه ضحيــة اعتــداء(، وتحــدث 
وقــد  اإلصابــة،  قبــل  ســنوات  الكوابيــس  هــذه 
فــي  يســاعد  مــا  بقدومهــا،  ُمشــِعر  أول  تكــون 

تشخيص املرض باكرا.

األحالم تعتبر بمثابة قنوات 
نعرض فيها عواطفنا 
المكبوتة في الالوعي

زلفا - سورية
الصحيــة،  حالتــي  عــن  االستفســار  أود 
ولــدي  اليمنــى  العــن  فــي  جحــوظ  لــدّي 
»فــرط درق«. تمــت املعالجة من قبل طبيب 
بالالذقيــة ولكــن تم إخبــاري بأنه ال يوجد 
عــالج لحالتــي املرضيــة، نــود أن تقــدم لنــا 

استشارتك.

األخت زلفا؛
تحية مباركة وبعد..

أنــك  لــي  مــن وصــف حضرتــك تبــنّي 
وعلــى األرجــح مصابــة بفرط نشــاط 
بمــا  لإلصابــة  املصاحــب  الــدرق، 
 ،Graves› disease ،يســمى داء غريفــز
حيــث تكــون هنــاك زيــادة فــي إفــراز 
عــن  ناشــئ  وملــرض  الدرقيــة  الغــدة 
املناعــة الذاتيــة، ويترافق بالجحوظ 
ضخامــة  وجــود  مــع  العينــني،  فــي 
بدرجــات متفاوتــة فــي حجــم الغــدة 
الدرقية، ووجود أعراض فرط نشاط 
الــدرق، وأهمهــا الخفقــان أو تســارع 
الــوزن  نقــص  مــع  القلــب  ضربــات 
وعــدم تحّمــل الجــو الحــار والرجفان 
الناعــم فــي األيــدي. بعــد التأكــد مــن 
املختبريــة،  بالتحاليــل  التشــخيص 
تســمى  أدويــة  الطبيــب  يعطــي 
ال  أن  يجــب  التــي  الــدرق  مضــادات 
تؤخــذ دون إشــراف طبي، وتتحســن 
التحســن  تدريجيــا، ويكــون  الحالــة 
جرى تحاليل املراقبة 

ُ
عادة بطيئا.  ت

أســابيع،  و8   4 كل  للهرمونــات 
ويجــب االنتباه للتأثيرات الجانبية 
التحســس  وأهمهــا  لألدويــة، 
البيــض  الكريــات  ونقــص  الدوائــي 
الــذي قــد يتجلــى بالتهــاب البلعــوم 
وارتفــاع الحرارة. عزيزتي، بالنســبة 
للجحوظ إذا كان واضحا أو شديدا 
فالعــاج املفضل هو الكورتيزونات، 

والتي تعطى بإشراف طبي دقيق. 
فــي حــال عــدم الوصــول إلــى نتيجــة 
بالعاج الدوائي، قد يقترح الطبيب 
طرقا أخرى للعاج، مثل اســتئصال 
يكــون  وقــد  الجراحــي،  الــدرق 
الحــل  هــو  التــام  الــدرق  اســتئصال 
األفضــل للمصابــني بــداء غريفــز مــع 

الجحوظ بعد التحضير املناسب.
أن  يجــب  الجراحــي  واالســتئصال 
خبــرة  ذي  جــراح  قبــل  مــن  ُيجــرى 
النــوع مــن العمليــات  متقدمــة بهــذا 
الــذي  طبيبــك  وبإمــكان  الجراحيــة، 
لــك  يقــدم  أن  معــه  حالتــك  تتابعــني 
النصائــح املناســبة والعــاج الــازم 

لحالتك.
د. غسان يوسف حمص
استشاري الغدد الصم والسكري

سؤال

الخطر ورود حلم مزعج.
3- أمــراض القلــب )خاصــة اضطرابــات النظــم 

ونقص التروية(
ترتفــع  التــي  الكوابيــس  ســبب  أن  ويعتقــد 
هــذه  فــي  الطبيعــي  املعــدل  أضعــاف  نســبتها 
الحــاالت، ناجــم عــن نقــص توفــر األوكســجني 

لخايا الدماغ.
4- الشقيقة

والتي كثيرا ما تسبب الكوابيس املرعبة قبيل 
نوباتها، إذا حدثت النوبات خال النوم.

5- الحمل
مــن املعــروف أن النســاء الحوامــل يرين أحاما 
األحــام  هــذه  تكــون  وقــد  غيرهــن،  مــن  أكثــر 
واضحــة قويــة، كمــا قــد تكــون مرعبــة! لكن هذا 
ال يعنــي بالضــرورة أنهــا إنــذار ســيئ، بل على 
العكس، أثبتت االستقصاءات أنه كل ما كانت 
احتمــاالت  كانــت  رعبــا،  أكثــر  الحامــل  أحــام 
والدتهــا الطبيعيــة أعلــى، وكانــت أقــل عرضــة 

لإلصابة باكتئاب ما بعد الحمل!
6- سن اليأس 

املــرأة،  لــدى  الهرمونيــة  التغّيــرات  تؤّهــب  قــد 
ســن  فــي  )ســواء  ترافقهــا  التــي  واألعــراض 
اإلياس أو في الدورات الحيضية( الضطرابات 
فــي النــوم، مــا يجعــل املــرأة أكثــر وعيــا وتذكــرا 

لألحام اللي تراها.
7- بعض األدوية 

تحصــل الكوابيس كمضاعفــة جانبية لبعض 
للتوقــف  أو  بيتــا،  حاصــرات  مثــل  العقاقيــر، 

ألسئلتكم:
Health@alaraby.co.uk

إشراف د. سامي القباني

)Getty( هناك العديد من األسباب التي تقف وراء االحالم

من  أهمية  أي  أحالمنا  تحمل  وهل  تأتي؟  ولماذا  األحالم  معنى  ما 
استخدامها  يمكن  هل  وذاك،  هذا  من  واألهم  الصحية؟  الوجهة 

في مجال التشخيص الطبي والمعالجة؟

األحالم
هل تكون دليًال 

على أحوالنا الصحية؟

لماذا ال نتذكر مناماتنا؟

معلومة تهمك

يعتقد الخبراء أن سبب عدم تذكر األحام يعود إلى أن 
الدماغ يغلق القنوات املسؤولة عن الذاكرة في أثناء النوم، 

وأن األحام التي نتذكرها قبيل االستيقاظ في الصباح )أو 
عندما نوقظ ونحن نحلم( هي الوحيدة التي يمكن تذكرها، 

إذ تنفتح عندها هذه القنوات من جديد. 
كما يعتقدون أن األحام ال تنسى بالفعل، لكنها تخزن 
في ذاكرتنا، ومن األمور التي تساعد في تذكر الحلم أو 

استعادته، التركيز على تفاصيل الحلم وأنت مستلق على 
السرير حال االستيقاظ، وتدوين ما تتذكره خطيا.

■ هل لألحالم معنى؟
ال يتفق الخبراء على جواب واحد، فالبعض ال يعطي 

أهمية كبيرة ملا تحمل األحام من معان، وال يربطها بأفكار 

الشخص وعواطفه، والبعض يعتقد بنظرية العالم فرويد، 
في أن األحام تمثل رغباتنا وأفكارنا واهتماماتنا الدفينة، 

خاصة إن كان الحلم نفسه يتكرر عددًا من املرات، وأننا لذلك 
يمكن أن نستخدم األحام للتعرف على حقيقة مشاعرنا 

وهويتنا، وربما حل بعض مشكاتنا.
وبينما يرجح العلماء وجود علة مشتركة تفسر الحلم املتكرر 
)فإذا استمر أحدهم، مثا، برؤية حلم يطارد فيه، أو يوشك أن 
يقع من قمة جبل، فأغلب الظن أنه يعاني من قلق مخفّي(، إال 
أنهم متفقون على أنه ال تفسير واحدا هناك ينطبق على حلم 
يراه أكثر من شخص، وأن معنى الحلم فريد للشخص نفسه، 

بمعنى أن الكتب التي تدعي أن هناك تفسيرا عاما لكل ظاهرة 
تحدث في الحلم ينطبق على الجميع، ال تستند إلى أي دليل 

علمي.
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يستهل المدرب 
اإليطالي، كارلو 
أنشيلوتي، 
مهامه، غدًا 
اإلثنين، مع نادي 
بايرن ميونخ 
األلماني، في 
تجربة جديدة، 
خلفًا للمدرب 
اإلسباني بيب 
غوارديوال، 
والذي انتقل 
بدوره إلى 
مانشستر سيتي 
اإلنكليزي.
أنشيلوتي الذي 
فضل أخذ قسط 
من الراحة بعد 
تجربته مع 
ريال مدريد، 
لم يقو على 
البقاء بعيدًا عن 
المالعب، واختار 
تجربة جديدة، 
بعد فرنسا 
وإيطاليا وإسبانيا 
وإنكلترا.

)Getty( أنشيلوتي أمام رهان جديد في ألمانيا

تحٍد جديد ألنشيلوتي

أكد البرازيلي رونالدينيو أن نجم برشلونة، 
األرجنتيني ليونيل ميسي ال يمر بأزمة، وأن 

هناك الكثير من التكهنات حول مستقبله، لكن 
واحدة منها فحسب تعبر عن الحقيقة، وهي 

أنه »أفضل العب في العالم«. وقال رونالدينيو 
خال زيارته لغواتيماال للمشاركة في مباراة 

خيرية »من الصعب أن يمر أفضل العب في العالم 
بأزمة«. وتأتي تصريحات الاعب البرازيلي على 
خلفية إعان البرغوث األرجنتيني اعتزاله دوليا.

أوضح املدرب األرجنتيني مارسيلو بييلسا 
السبب وراء التراجع عن تدريب التسيو اإليطالي 
بعد توقيع العقود األسبوع املاضي عقب توصله 
التفاق مع النادي، حيث قال إن األخير لم يف بما 
تم االتفاق عليه حول برنامج العمل الخاص به، 

مثل التعاقد على األقل مع أربعة العبني قبل يوم 
5 يوليو/ تموز. وأوضح األرجنتيني بييلسا في 
الوقت ذاته إلى أنه ال يمتلك »أي عروض تدريبية 

أخرى في الوقت الحالي«.

قالت تقارير صحفية، إن ماريو غوتزه، صانع 
ألعاب فريق بايرن ميونيخ واملنتخب األملاني 
ال ينوي البقاء ضمن صفوف الفريق البافاري 

ا ملا نشرته صحيفة 
ً
باملوسم الجديد، ووفق

»سبورت بيلد« األملانية، فإن غوتزه أبلغ إدارة 
بايرن بأنه يريد الرحيل خال الصيف الحالي.
وأضافت الصحيفة: »غوتزه كشف عن نواياه 

لزمائه في بايرن املتواجدين باملنتخب األملاني 
خال بطولة كأس األمم األوروبية«.

رونالدينيو: ميسي 
أفضل العب في العالم 

وال يمرّ بأزمة

بييلسا يكشف 
أسباب تراجعه عن 

تدريب التسيو

ماريو غوتزه
يبلغ إدارة البافاري

نيته الرحيل
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التاريخية

فرنسا الطامحة 
وعطش البرتغال
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رياضة

نبيل التليلي

اليوم  فرانس  دي  استاد  يكون  هل 
األحد شاهدا على ميالد جيل جديد 
لــكــرة الــقــدم الــفــرنــســيــة؟ هـــذه أمنية 
خصوصا  شـــوق،  بكل  الجماهير  تنتظرها 
وأن خطوة واحدة تفصل املنتخب الفرنسي 

للتويج بلقب بطولة أمم أوروبا.
بــنــظــيــره  الــــفــــرنــــســــي  ــتـــخـــب  ــنـ املـ يـــلـــتـــقـــي  أن 
احتمال  هــو  الــيــورو،  نهائي  فــي  البرتغالي 
ــم يـــحـــظ بــأغــلــبــيــة كـــبـــرى لـــــدى املــتــكــهــنــن  لــ
والعارفن بخفايا كرة القدم األوروبية، فأن 
يــغــيــب املــنــتــخــب اإلســبــانــي حــامــل النسخة 
األخيرة، واملنتخب األملاني عن التواجد في 
السطر األخير من البطولة، أمر كان مستبعدا 
مهاجم  تمنح  أن   ،2016 بطولة  شـــاءت  لكن 
أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان ربما فرصة 
الــثــأر مــن مــهــاجــم ريـــال مــدريــد كريستيانو 

رونالدو، ولم تتغير إال القمصان والفرق.
املــنــتــخــب الــفــرنــســي نــجــح فـــي أول اخــتــبــار 
صــعــب مــنــذ بـــدايـــة الــبــطــولــة عــنــدمــا واجـــه 
ــــدور نصف  املــنــتــخــب األملـــانـــي فـــي مـــبـــاراة الـ
الـــنـــهـــائـــي، واجــــتــــازه زمـــــالء بــوغــبــا بــنــجــاح 
وجــــــدارة، لــيــصــطــدمــوا فـــي الــنــهــائــي بفريق 

H H

حسين غازي

بعدما أقصت فرنسا أملانيا بهدفن نظيفن، 
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي مـــن بــطــولــة يـــورو  فـــي الـ
2016، وبلغت الدور النهائي، والذي ستواجه 
الــذي كان قد أقصى  البرتغالي،  فيه املنتخب 
منتخب ويلز بهدفن دون مقابل أيضًا، تتجه 

األنظار إلى مسرح املباراة النهائية.
ويصب  التاريخ  يعود  أن  الفرنسيون  ويأمل 
إلـــى جــانــبــهــم، فــعــلــى مـــّر الــســنــوات املــاضــيــة، 
اســتــضــافــت األراضــــــي الــفــرنــســيــة 4 بــطــوالت 
اثنتن  فــي  الــلــقــب  فــي تحقيق  كــبــيــرة، فشلت 
وانــتــصــرت مــرتــن، لــكــن املــفــارقــة هــنــا، والــتــي 
ُتـــســـعـــد الـــشـــعـــب الـــفـــرنـــســـي، هــــي أن مــنــتــخــب 
الــديــكــة ال يــضــّيــع فـــرصـــة حــمــل الـــكـــأس حن 

يصل إلى النهائي.
ــــأس الـــعـــالـــم فــــي ســنــة  واحـــتـــضـــنـــت فـــرنـــســـا كـ
1938، وانتصرت في اللقاء األول على بلجيكا 
الذي  النهائي،  ربع  إلى  انتقلت  3-1، وبعدها 
اإليطالي بنتيجة 1-3،  املنتخب  أمام  خسرته 
ــفـــوز تــمــكــن األتــــــــزوري من  ــذا الـ ــن خــــالل هــ ومــ
الــعــبــور إلــى نصف النهائي ومــن ثــم املــبــاراة 

الختامية وتحقيق اللقب.
وجرت أول نسخة من بطولة أمم أوروبا على 
ــــي الــفــرنــســيــة فـــي الـــعـــام 1960، وبــعــد  األراضــ
ــاريــــات نــصــف  ــبــ الــتــصــفــيــات الـــتـــي تــســبــق املــ
الــنــهــائــيــة، خــســر مــنــتــخــب الــديــكــة فـــي نصف 
بنتيجة  يوغوسالفيا  منتخب  أمــام  النهائي 
ــيــــر ســـقـــط فــــي الـــنـــهـــائـــي أمــــام  5-4، لـــكـــن األخــ
ــاد الــســوفــيــيــتــي، فــيــمــا خــســرت فرنسا  االتـــحـ
فــي لــقــاء تــحــديــد املــركــز الــثــالــث والـــرابـــع أمــام 

تشيكوسلوفاكيا 2-0.
دارت األيام ومّرت 24 سنة، لتعود اليورو إلى 
فرنسا  نجحت  ويومها  الفرنسية،  األراضـــي 
في بلوغ أول نهائي على أراضيها، وبوجود 
الــنــجــم الــكــبــيــر مــيــشــيــل بــالتــيــنــي، وفــــي تلك 

األولــــى، أقصت  املــجــمــوعــة  تــصــدرت  النسخة 
الــبــرتــغــال فـــي نــصــف الــنــهــائــي 3-2، وهــزمــت 

إسبانيا في اللقاء الختامي 0-2.
لتستضيف  فــرنــســا  ــادت  ــ عـ ــًا،  ــامـ عـ  14 وبـــعـــد 
بطولة كبيرة على أرضها، حن نّظمت كأس 
العالم، وقاد النجم الفرنسي زين الدين زيدان 
الديكة مع مجموعة أخرى من النجوم للتويج 
باللقب بعدما تخطوا عقبة املنتخب الكرواتي 
واكتسحوا   ،1-2 بنتيجة  النهائي  نصف  فــي 
الـــبـــرازيـــل املــدجــجــة بــالــنــجــوم بــثــالثــة أهـــداف 

دون رّد.
ومن هنا يصب التاريخ في مصلحة فرنسا، 
فــهــي كــلــمــا وصــلــت لــلــنــهــائــي عــلــى أرضـــهـــا ال 
تــضــيــع الــفــرصــة أبـــــدًا، وبـــذلـــك قـــد يــكــون هــذا 
العامل نقطة قــوة ودفــع لالعبن، وقــد يشكل 
بــــــادرة أمـــــٍل كــبــيــرة لــلــفــرنــســيــن لــلــتــويــج في 

ــر الـــذي سينتظر  اســتــاد »فــرنــســا«، وهـــو األمـ
رؤيته العالم بأسره.

رونــالــد  كريستيانو  البرتغالي  النجم  يحلم 
فــي دخــــول تــاريــخ بــلــده الــبــرتــغــال مــن أوســع 
األبـــواب، ليغدو ربما االســم األبــرز في وطنه، 
الـــذي قــدم نجومًا كــبــارًا على مــّر السنن، في 
ــم األوروبــيــة  كـــأس الــعــالــم وكــذلــك بــطــولــة األمـ
وعلى صعيد األندية. نجم ريال مدريد وصل 
للنهائي بعد الفوز على ويلز وتسجيله هدفًا 
ــام فــرصــة تاريخية  رأســيــًا رائــعــًا، هــو اآلن أمـ
الجماهير،  بعيون  بلده  أسطورة  ألن يصبح 
عظماء  نجومًا  أنجبت  التي  أوروبـــا  فبرازيل 
عــلــى غـــرار األســمــر أوزيــبــيــو، وكــذلــك الــالعــب 
الـــســـابـــق، لــويــس فــيــغــو ومــعــه روي كــوســتــا، 
لــــم يـــنـــجـــحـــوا جــمــيــعــًا فــــي تــحــقــيــق أي لــقــب 
للمنتخب. البرتغال التي يقول عنها كثيرون 

إنها وصلت للمباراة الختامية بشق األنفس 
بعدما حّلت ثالثة في دور املجموعات ومن ثم 
مــّرت بصعوبة عن كرواتيا وبولندا وبعدها 
ــام فــرصــة لتصبح مفاجأة  أمـ ويــلــز، ســتــكــون 
هــــذه الــنــســخــة، والــنــجــم رونــــالــــدو، بــــات اآلن 
أنضج من عام 2004، حن خسر في النهائي 

أمام اليونان بنتيجة 0-1.
ولن يكون لقب اليورو أمــرًا عابرًا في مسيرة 
رونالدو، فهو الذي فاز بكل شيء تقريبًا على 
ــــدوري اإلنــجــلــيــزي وكــذلــك  صــعــيــد األنـــديـــة، الـ
اإلسباني، كأس امللك والعالم، السوبر املحلي 
واألوروبــــي، إضافة إلــى دوري أبطال أوروبــا 
مع اليونايتد وريال مدريد، كل هذه البطوالت 
يــنــقــصــهــا نــجــمــة أخــــــرى بـــعـــد مــــع املــنــتــخــب، 
في  فشل  بعدما  أمــامــه  متاحة  اآلن  والفرصة 

السابق وبكأس العالم أيضًا.

فرنسا واألرض ... ورونالدو ولقب »األسـطورة«

البطولة خــارج الحسابات وحتى  ظل طيلة 
تأهله من مجموعته كان بضربة حظ، نعم 
بــهــدوء  تسلسل  الـــذي  الــبــرتــغــالــي،  املنتخب 
املواجهة  سيدخل  النهائية،  املــبــاراة  ليبلغ 
دون ضغوط، ألن منافسه الذي سيلعب على 
أرضه وأمام جماهيره سيكون تحت ضغط 

جماهيري كبير لكسب اللقب. 
ــاراة واحــــــدة تــبــقــى كـــل االحـــتـــمـــاالت  ــبــ فـــي مــ
يعد  الفائز،  املنتخب  باسم  والتكهن  واردة، 

ضــربــا مــن ضـــروب الــجــنــون، ألن كـــرة الــقــدم 
كــثــيــرا مــا فــنــدت الــتــرشــيــحــات، الــتــي تسبق 
املـــبـــاريـــات، وســيــنــاريــو املــنــتــخــب الــيــونــانــي 
أو كــذلــك مــنــتــخــب الـــدنـــمـــارك فـــي مــســابــقــات 
بطوالت أمم أوروبا السابقة ال تزال راسخة 

باألذهان.
املواجهة ستكون مــبــاراة داخــل املــبــاراة بن 
الخبرة والطموح، املنتخب البرتغالي يعول 
على خبرة العبيه، رونالدو وناني، وبيبي، 

فرنسا  منتخب  يستمد  بينما  وكــواريــزمــا، 
قـــوتـــه مـــن عــطــش العــبــيــه لــلــفــوز بـــاأللـــقـــاب، 
وخــاصــة املــتــألــق غــريــزمــان هـــداف البطولة، 
ــذي ارتــفــعــت  والــســاحــر ديــمــيــتــري بــايــيــت الــ
أثبت  الـــذي  وبــوغــبــا  البطولة  خــالل  أسهمه 
مــجــددا أن منافسة أكــبــر األنــديــة األوروبــيــة 

للفوز بخدماته لم يكن عبثا. 
ــبــــرتــــغــــال عــن  ــو العــــــب الــ ــ ــاريـ ــ قــــــــال  جــــــــواو مـ
املجموعة  كــل  »بــالــتــأكــيــد ستفكر  الــنــهــائــي: 

فيها على أنها مباراة العمر ألن البرتغال لم 
تفز بأي لقب، يمكننا دخول تاريخ البرتغال. 
ال يوجد ما يضاهي اللعب في بطولة كهذه 

باسم بلدنا«.
وقـــال غــريــزمــان هـــداف فــرنــســا: » لــن نرضى 
إنــجــازا  لــوحــده يعد  والــنــهــائــي  اللقب  بغير 
منقوصا، خطوة واحدة تفصلنا للفوز وهي 
فرصة تاريخية سنتمسك بها بكل ما أوتينا 

من قوة، ولن نخذل جماهيرنا«.

EURO  2016  يورو

يتوقع االتحاد األوروبي لكرة 
القدم )يويفا( أن يتابع نحو 350 
مليون مشاهد مباشرة المباراة 

النهائية في بطولة األمم 
األوروبية )يورو 2016( بين فرنسا، 

صاحبة األرض، والبرتغال، في 
الوقت الذي أشار فيه إلى أن 

قيمة الدخل الناجم عن المسابقة 
بلغ مليارا و390 مليون يورو 

بزيادة 34% عن النسخة الماضية. 
وجاء هذا التقدم الكبير في 

حجم األعمال نتيجة زيادة عدد 
المنتخبات المشاركة في النسخة 

الحالية إلى 24 منتخبا بدال من 
16 في نسخة عام 2012، مع 
العلم بأنه سيتم اقتطاع نحو 

200 مليون يورو من المكاسب 
اإلجمالية للضرائب. وساهمت 

بطولة اليورو في دفع العملية 
االقتصادية في فرنسا بضخ نحو 
مليار و200 مليون يورو باإلضافة 
إلى خلق أكثر من 20 ألف فرصة 
عمل وتوظيف 100 ألف شخص 
يعملون بطريقة أو بأخرى في 
البطولة. وعلى الرغم من هذه 

األرقام، إال أن سكرتير عام اليويفا، 
ثيودور ثيودوريديس، شدد 

خلل مؤتمر صحافي أنه يفضل 
االنتظار حتى نهاية البطولة من 
أجل اإلعالن نهائيا عن المكاسب 
المادية التي حققتها البطولة.

هل تعلم

رونالدو وغريزمان، 
مواجهة مرتقبة في 
نهائي أمم أوروبا، هل 

شاءت الكرة أن يثأر الساحر 
الصغير لخسارته دوري 

أبطال أوروبا أمام الدون؟ 
الليلة ينكشف السر

)Getty( المنتخب البرتغالي

المنتخب 
الفرنسي
)Getty(

)Getty( احتفال الفرنسيين ببطولة يورو 1984 على ملعبهم )Getty( زيدان يحمل كأس العالم 1998 على أرض فرنسا)Getty( رونالدو قد يدخل التاريخ من أوسع أبوابه

اقتراح بوضع حد أقصى لرواتب العبي روسيا
اقترح ليونيد سلوتسكي، املدرب السابق للمنتخب الروسي لكرة القدم، وضع 
سقف لرواتب الالعبني في روسيا من أجل تشجيعهم على الهجرة واللعب في 
بطوالت أكثر تنافسية. وقال املدرب في لقائه مع موقع )Sports.ru( الرياضي 
الروسي  »يجب وضع حدين، أحدهما للشباب واآلخــر لالعبني أكبر من 23 
عاما، فمثال سيكون راتبك مليون يورو في العام إذا كنت أكبر من 23 عاما، 
وإذا كنت ترغب في كسب املزيد من املال، فلتذهب إلى انجلترا أو إسبانيا أو 
إيطاليا«. وأوضح سلوتسكي، مدرب فريق سسكا موسكو، أن الالعبني الذين 
يلعبون في الدوري الروسي غير معتادين على املستوى املطلوب في البطوالت 
األوروبية األخرى، ولذلك ينبغي أن يسافروا إلى بطوالت تنافسية أخرى »حيث 

يجب أن يتدربوا بشكل يومي بنسبة 100% وليس %40«.

تشافي يسلم الكأس في اليورو

أن العب برشلونة واملنتخب  اليوم  »يويفا«  القدم  لكرة  األوروبــي  االتحاد  أكد 
اليوم األحــد  من فرنسا  الفائز  السابق تشافي هرنانديز سيسلم  اإلسباني 

والبرتغال كأس بطولة أمم أوروبا )يورو 2016(.
وكان تشافي من الركائز األساسية للمنتخب اإلسباني الفائز بأمم أوروبا في 
2008 و2012 وكأس العالم 2010 وخاض 133 مباراة بقميص »الروخا« قبل 
البرتغال في  اللعب دوليا. وتواجه فرنسا صاحبة األرض منافستها  اعتزاله 
نهائي النسخة الحالية لبطولة أمم أوروبا يوم األحد املقبل على ملعب فرنسا 

بضاحية سان دوني في باريس.

اليويفا مقتنع بزيادة المنتخبات
املنتخبات  بــزيــادة عــدد  القدم )يويفا( سعادته  االتــحــاد األوروبـــي لكرة  أبــدى 
املشاركة ببطولة األمم األوروبية من 16 إلى 24 منتخبا خالل نسخة البطولة 
الحالية املقامة بفرنسا ولكنه لم يستبعد إجراء تغييرات أخرى في املستقبل.

وحدد جيورجيو ماركيتي مدير البطولة وجود مشكلة واحدة متعلقة بالفترة 
الزمنية بنهاية دور املجموعات، عندما يتم اختيار أربعة منتخبات من أصل 
ستة منتخبات احتلت املركز الثالث للعب في دور الستة عشر، حيث يحصل 

بعض املنتخبات على فترة راحة طويلة وترك اآلخرين في موقف غامض.
ولكن بوجه عام أبدى اليويفا رضاه عن زيادة عدد املباريات ورفض االقتراحات 
بأن نوعية اللعب قد تأثرت أو أن البطولة كانت طويلة حيث زاد عدد املباريات 

من 20 مباراة ليصل إلى 51 مباراة.

بقاء لوف لمواصلة الرحلة
القدم، إنه ال يوجد عنده  قال راينهارد جريندل، رئيس االتحاد األملاني لكرة 
أي شكوك حول بقاء املدير الفني للمنتخب األول يواخيم لوف للدفاع عن لقب 

أملانيا في كأس العالم 2018 بروسيا بعد عامني.
وقال جريندل بعد عودته ملدينة فرانكفورت قادما من بطولة األمم األوروبية 
)يــورو 2016(: »شخصيا وكل العاملني باالتحاد األملاني نثق في ان هذا ما 
سيحدث«. ويمتد عقد لوف مع أملانيا حتى كأس العالم 2018، وقال جريندل 
الــدور قبل النهائي لليورو أمــام فرنسا إنه يريد  أيضا بعد خــروج أملانيا من 

استكمال عقد لوف.
وقال جريندل إن لوف يحتاج بعض الوقت لتحليل البطولة ولكنه أضاف : »ال 
يوجد شيء محل تكهن أو التفسير، فقط املوافقة على طلب املدرب بالسماح له 

للحصول على بعض الوقت من السالم والهدوء«.

بصراحة
ــفــرنــســي، بــــول بــوغــبــا، مــتــوســط مــيــدان  لـــم يـــتـــردد الـــالعـــب الـــدولـــي ال
يوفنتوس اإليطالي في تقديم التهاني لألمة اإلسالمية، بمناسبة عيد 
الفطر املبارك، وذلك على الهواء مباشرة خالل استجواب لقنوات »بي 
إين سبورتس«. عندما بادره الصحافي بتهنئته بالعيد قبل املرور إلى 
طرح سؤاله، بعد نهاية مباراة املنتخب الفرنسي أمام املنتخب األملاني، 

ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم.
لكن بوغبا أصر، وقبل اإلجابة عن السؤال، على تقديم التهاني لألمة 
التهنئة جــاءت على حد تعبيره  أن  الرغم من  اإلسالمية جميعا، على 
يكون  حتى  العربية  باللغة  بوغبا  وتحدث  بل  واحـــد«،  بيوم  »متأخرة 
أقرب ما يكون لألمة اإلسالمية وللمسلمني في كل أنحاء العالم، عندما 
قال في بداية حديثه »السالم عليكم«، ثم واصل حديثه باللغة الفرنسية 
ليتقد بتهاني العيد. بوغبا هذا الالعب الذي ينحدر من أصول أفريقية 
وتحديدا من غينيا، العب لم يتردد في إعالن إسالمه، كما يحرص قبل 
كل مباراة على قراءة القرآن، وال يفوت أية فرصة تتاح لدخول املساجد، 

مثلما فعل ذلك خالل زيارته إلى دولة اإلمارات منذ عامني.
ــل وريــبــيــري وعـــدة العــبــني صــالــوا وجــالــوا في  بــوغــبــا مثله مــثــل أوزيــ
املالعب األوروبية، ال يترددون في اإلعالن عن دينهم اإلسالمي، بينما 
نجد بعض الالعبني العرب، وخاصة املحترفني في الدوريات األوروبية 
هو  األول  وهدفهم  واملسلمني،  اإلســالم  عن  الــدفــاع  يخشون  املحترفة 

البقاء في فرقهم وجمع أكبر ما يمكن من أموال.
نبيل...

من الملعب

   على
هامش 

   الحدث
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لندن ـ العربي الجديد

تــتــجــه أنــظــار عــشــاق كـــرة املــضــرب 
البريطانية  العاصمة  إلــى  الــيــوم، 
النهائي  مباراة  تــدور  لندن، حيث 
والتي  للتنس،  املفتوحة  ويمبلدون  ليبطولة 
ســتــجــمــع بــــن الـــبـــريـــطـــانـــي، أنـــــــدي مـــــــوراي، 
والكندي مفاجأة البطولة، ميلوش راونيتش.

منطقيا تلوح حظوظ املصنف الثاني عامليا، 
مـــــــوراي وافـــــــرة لـــلـــفـــوز بـــالـــلـــقـــب، خـــاصـــة وأن 
مــنــافــســه تنقصه الــخــبــرة ملــثــل هـــذه املــواعــيــد 
الــكــبــرى، وســيــكــون مــــوراي أمـــام فــرصــة قــد ال 

تتكرر وهو يلعب أمام مساندة جماهيره.
قــبــل انــطــاق الــبــطــولــة، قـــال أســطــورة التنس، 
راونيتش،  الكندي  انتظروا  ماكينرو:«  جــون 
مـــن غــيــر املــســتــبــعــد أن تـــجـــدوه يــنــافــس على 
الــلــقــب«، كــمــا ومـــن جــهــتــه كـــان تــوقــع الــاعــب 
الــكــنــدي هـــذا الــســيــنــاريــو عــنــدمــا صـــرح منذ 
بن  النهائي سيجمع  األولـــى:«  األدوار  بداية 

وبن أندي موراي«.
توقعات وتصريحات، رآها البعض بعيدة عن 
اللعبة  تــواجــد نجوم  فــي ظــل  املنطق، خاصة 
العالم، ومن  أوائــل في  العشرة  املصنفن بن 
عــاملــيــا،  األول  املــصــنــف  نستثني  أن  الــجــنــون 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش عن التواجد في 

موراي والمفاجأة 
راونيتش

مواجهة لم يتوقعها جل المالحظين، النهائي بين البريطاني أندي موراي، 
والكندي راونيتش، في ويمبلدون، هذا ما أفرزته البطولة، والتي حكمت 
عليه  تتعود  لم  جديد  طبق  وتقديم  مبكرا،  بتوديعها  اللعبة  كبار  على 

الجماهير البريطانية

3031
رياضة
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الدور النهائي، وال السويسري روجيه فيدرر، 
وال مــواطــنــه ســتــان فــافــريــنــكــا، ولــكــن بطولة 
ويمبلدون يمكن أن نصفها بـ« مقبرة الكبار«.
ــــذي يــحــقــق إنــــجــــازا كــنــديــا غير  راونـــيـــتـــش الـ
النهائي لبطولة  الــدور  مسبوق بتواجده في 
ويمبلدون، نجح في الفوز على النجم العاملي 
السويسري فيدرر، وذلك بشيء من الصعوبة، 
خــاصــة وأن كــل االحــتــمــاالت كــانــت واردة في 
الــكــنــدي نــجــح في  املــواجــهــة بينهما، غــيــر أن 
الحفاظ على تركيزه، وآمن بقدرته على التأهل 
إلى الدور النهائي رغم قيمة املنافس، وكان له 
أربــع نقاط لخسارة  أراد. وأنقذ راونيتش  ما 
املجموعة الثانية قبل أن يفقدها في الخامسة 
لكن بعدما هيمن فيدرر تماما على املجموعة 
وفاز  الرابعة  في  الكندي  الاعب  عــاد  الثالثة 

بها في ثاني فرصة تتاح له للحسم.
وســيــطــر راونــيــتــش بــعــد ذلـــك عــلــى املجموعة 

ــالـــث فــــي 12  ــثـ األخــــيــــرة لــيــحــقــق انـــتـــصـــاره الـ
ــبــــدد آمــــــال الـــاعـــب  ــيــــدرر ويــ مـــواجـــهـــة أمــــــام فــ
البطوالت  في   18 لقبه  احــراز  في  السويسري 

األربع الكبرى.
القوية من  وتمكن راونيتش بفضل إرساالته 
ساعات   3 استمر  الــذي  اللقاء  على  السيطرة 
فيدرر بطل ويملدون  كــان  بينما  دقيقة،  و29 
ــــرات واملــصــنــف الــثــالــث عــاملــيــا خـــارج  ســبــع مـ

اللقاء في بعض األوقات املهمة.
وكان يبدو أن راونيتش في طريقه للخسارة 
فــــي قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة فــــي ثـــاث 

سنوات أمام فيدرر لكنه ظل في املباراة.
وبعد انقاذ فرصتن لكسر إرساله في الشوط 
الــخــامــس تــمــكــن راونــيــتــش مـــن انـــقـــاذ فــرصــة 
ثالثة في الشوط التاسع بينما أنقذه إرساله 

الصاعق من املتاعب مجددا.
ولـــم يــســتــفــد فـــيـــدرر مـــن خــبــرتــه الــكــبــيــرة )34 
عاما( وأفضليته في املواجهات على راونيتش 
الكبرى  التتويج باأللقاب  مواصًا غيابه عن 

منذ 2012 عندما تّوج بويمبلدون تحديدًا.
وقال فيدرر بعد خسارته: »ضغطت عليه في 
بعض االشـــواط على إرســالــه، لكني لــم أنجح 
بالحسم. ضرب الكرات على الخط وبقوة. قدم 
أداء رائعا.. إنه أمر مؤلم، كنت قريبا جدا جدا 

من الفوز«.
وتــابــع الــســويــســري:« دون شــك تــأثــرت بدنيا 
خــاصــة وأنــنــي لــعــب عــشــر مــجــمــوعــات كاملة 
في أقل من ثاثة أيام، وال أخفي عليكم بأنني 
حزين ألنني كنت أرغــب في التتويج باللقب، 
وكانت الفرصة سانحة أمامي، لكنني فشلت 
في استغالها وخاصة خال الشوط الرابع«.

أمـــا املــفــاجــأة »راونــيــتــش فــقــال بــعــد املـــبـــاراة:« 
منها.  واستفدت  الفرص  بعض  على  حصلت 
تأثير هذا الفوز كبير على كندا، وسيكون أكبر 
املجموعتن  النهائي. عانيت في  إذا فزت في 
فــيــدرر يلعب كرة  كــان  فقد  والــرابــعــة،  الثالثة 
رائــعــة، كانت كــل األمـــور تسير لصالحه، لكن 
عندما تتشبث بخيط األمل يمكن أن تحقق ما 

تريد، شعوري بمواصلة الدورة رائع«.
مــوراي )29 عاما(  الثانية، تأهل  املباراة  وفي 
ــادي عــشــر فـــي الــبــطــوالت  إلــــى الــنــهــائــي الــــحــ
الــكــبــرى، أحــــرز مــنــهــا لــقــبــي فــاشــيــنــغ مــيــدوز 
2012 وويــمــبــلــدون 2013، وآنــــذاك اصــبــح اول 
بــريــطــانــي يــحــرز الــلــقــب مــنــذ فــريــد بــيــري عــام 
الفرنسي  على  تفوقه  من  يومن  وبعد   .1936
إثر خمس مجموعات،  جو-ويلفريد تسونغا 
تجاوز مــوراي عقبة برديتش، وصيف 2010، 
بثاث مجموعات نظيفة، إذا كان عدد أخطائه 
قليا ولم يمنح خصمه الكثير من فرص كسر 

االرسال.
وقال مــوراي بعد فــوزه: »الوصول إلى نهائي 
ويــمــبــلــدون انـــجـــاز كــبــيــر. لـــدي عــقــبــة وحــيــدة 
االحـــد، يجب علي  يــوم  بمواجهة  تتمثل  بعد 
التركيز، ألن الفوز ببطولة في حجم ويمبلدون 
لــن تــكــون ســهــلــة، ووصــــول أي مــنــافــس لــلــدور 
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راونيتش تأثير هذا الفوز 
كبير على كندا، وسيكون 
أكبر إذا فزت في النهائي

جونسون يغيب عن األولمبياد خوفا من »زيكا«
قرر العب الغولف األميركي داستني جونسون املصنف الثاني عامليا عدم املشاركة في 
أوملبياد ريو دي جانيرو الصيفي في أغسطس/ آب املقبل بسبب مخاوف صحية تتعلق 

بفيروس زيكا.
قــرارا سهال  »لــم يكن هــذا  بيان  الثانية والثالثني عاما في  ابــن  األمريكي  الالعب  وقــال 

بالنسبة لي لكن ال يمكنني تجاهل القلق الذي أشعر به بسبب فيروس زيكا.«
وبهذا ينضم جونسون إلى املصنف األول عامليا جيسون داي واملصنف الرابع روري 
مكيلروي واملصنف الثامن أدم سكوت في االنسحاب من األلعاب األوملبية املقبلة بسبب 
في  انتشاره  من سرعة  العاملية  الصحة  منظمة  تحذر  الــذي  زيكا  فيروس  من  الخوف 

األمريكيتني.

غوارديوال يكشف عن أهدافه مع السيتي
قــال بيب غـــوارديـــوال املـــدرب الــجــديــد ملانشستر 
االنكليزي  لــلــدوري  إنــه جــاء  سيتي للصحافيني 
املمتاز لكرة القدم ليثبت ذاته ويرغب في تقديم 
ــرة قـــدم جــمــيــلــة« اشــتــهــرت بــهــا األنـــديـــة الــتــي  »كــ

قادها.
وفي أول مؤتمر صحفي ملدرب برشلونة وبايرن 
قال  سيتي  إلــى  انضمامه  منذ  السابق  ميونيخ 
غوارديوال إن منحنى تعلمه الشخصي سيكون 
مــنــخــفــضــا مـــع تــولــيــه مــســؤولــيــة فـــريـــق جــديــد 
للدوري  القاسية  الطبيعة  مع  للتكيف  واحتياجه 

االنكليزي.
وبسؤاله عن مدى إمكانية تقديمه الكرة الجميلة 
التي اشتهر بها مع ناديه السابق برشلونة أجاب 
الــلــحــظــة املــنــاســبــة للعمل هنا  غـــوارديـــوال »إنــهــا 
وإثبات ذاتي. ولهذا أنا هنا. أريد تقديم الكرة التي أريدها لكن في أي مكان تذهب له عليك 

التكيف مع مستوى الالعبني. يجب أن ننسجم مع بعضنا البعض بأسرع وقت ممكن.

نواه رسميا إلى نيكس
تعاقد نيويورك نيكس رسميا مع العب االرتكاز 
الــفــرنــســي-األمــيــركــي يــواكــيــم نــــواه بــغــيــة تعزيز 
صــفــوفــه اســتــعــدادا للموسم املــقــبــل فــي الـــدوري 
ــرة الــســلــة وفــــق مـــا ذكــر  األمـــيـــركـــي ملــحــتــرفــي كــ

النادي.
ــواه )31 عـــامـــا( عــقــدا ملـــدة أربـــع  وقـــع الــعــمــالق نــ
مليون   70 قــرابــة  بموجبه  سيتقاضى  ســنــوات 

دوالر أميركي )63 مليون يورو(.
وصــرح رئيس نيكس واملـــدرب األســطــوري فيل 

جاكسون عقب إتمام الصفقة: »شكل نواه أحد اهتماماتنا الرئيسية منذ أمد بعيد«.
ترعرع نواه ونشأ ابن العب التنس السابق يانيك نواه في املدينة عينها، نيويورك.

باتون يحتاج لسيارة قادرة على المنافسة
يقول البريطاني جنسون باتون صاحب الخبرة األكبر بني جميع سائقي بطولة العالم 
حتى  املنافسة  على  قـــادرة  لسيارة  يحتاج  إنــه  حاليا  للسيارات   1 فــورمــوال  لسباقات 

يتسنى له االستمرار في الرياضة للموسم 18 في العام املقبل.
ويقود باتون بطل العالم في 2009 حاليا لفريق مكالرين الذي يستخدم محركات هوندا 
ولم يحقق أي فوز منذ 2012 وال يوجد ما يؤكد استمراره مع الفريق بعد نهاية املوسم 

الحالي رغم بعض التقارير التي تحدثت عن احتمال عودته إلى فريق وليامز.
وعــلــى هــامــش ســبــاق جـــائـــزة بــريــطــانــيــا الــكــبــرى قـــال بـــاتـــون )36 عـــامـــا( للصحفيني 
املقبل فإن ذلك سيحدث  العام  السباقات في  البريطانيني »إذا ما قــررت االستمرار في 

فقط في حالة توفر سيارة قادرة على املنافسة لي«.

ليستر يتعاقد مع النيجيري موسى
الدولي  النيجيري  املهاجم  مع  تعاقده رسميا  اإلنكليزي عن  ليستر سيتي  نــادي  أعلن 
أحمد موسى مقابل 16 مليون جنيه استرليني )18.7 مليون يورو(، في صفقة قياسية 

في تاريخ النادي.
إيفرتون  إنكلترا مثل  األندية في  للعديد من  أيضا  الــذي كان هدفا  وسيرتبط موسى، 
ووست هام وساوثامبتون، مع )الثعالب( بعقد يمتد ألربعة مواسم قادما من صفوف 

سسكا موسكو الروسي.
لعب خاللها 168  مــواســم  الروسية ألربــعــة  العاصمة  فريق  عــن قميص  ودافـــع موسى 
الـــدوري ثــالث مــرات مواسم )13-2012  مــبــاراة وأحــرز 54 هدفا، وقــادة للتتويج بلقب 
و2013-14 و2015-16(، باإلضافة إلى لقب الكأس موسم )2012-13( وكأس السوبر 

الروسي عامي )2013 و2014(.

شرف التتويج بلقب الدوري األملاني موسم 2007-2006.
قرر بعدها االنتقال إلى نادي بايرن ميونخ األملاني سنة 
2009، وهناك قّدم مستوى رائعا للغاية، حيث دفع النادي 
ــورو، فــشــارك  يــ إلـــى 35 مــلــيــون  ــبــافــاري ثمنه مبلغ 30  ال
القّناص األملاني في 174 مباراة وسجل 113 هدفًا، وحقق 
أكثر من لقب، على غرار البوندسليغا موسم 2010-2009، 
املوسمني،  ذات  فــي  أملانيا  لــكــأس  إضــافــة  و2013-2012، 
وكذلك السوبر األملاني، ولقب دوري أبطال أوروبــا موسم 
2012-2013، حــني فـــاز الــفــريــق فــي الــنــهــائــي عــلــى نــادي 
بروسيا دورتوند، بقيادة املدرب الكبير أوتمار هتسفيلد. 
ومــع تألق تــومــاس مولر وبــدء الحديث عــن قــدوم روبــرت 
ليفاندوفسكي، وتعاقد الفريق مع ماريو غوتزه وآخرين، 
فيورنتينا  بفريق  والتحق  الــبــافــاري  الــنــادي  غوميز  تــرك 
اإليطالي، هناك في الكالتشو كان ماريو يطمح لقضاء أياٍم 

جيدة، وأن يتألق خاصة بسبب طول قامته وقوته البدنية 
الــتــي تــســاعــده على مــواجــهــة املــدافــعــني، فــي املــوســم األول 
حقق 4 أهــداف في 14 مــبــاراة، وبعدها أحــرز 10 أهــداف 
بنادي بشكيتاش  بعدها ويلتحق  ليغادر  في 32 مباراة، 
التركي، الذي بقي معه موسمًا واحدًا وتّوج بلقب الدوري 

هناك، وسجل 28 هدفًا في 41 مباراة. 
على صعيد منتخب بالده أملانيا بدأ املسيرة في العام 2007 
وخاض 68 مباراة سجل خاللها 29 هدفًا، وصل للنهائي 
إسبانيا،  أمـــام  لكنه خسر  الــيــورو  ببطولة   2008 عــام  فــي 
وكذلك في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، حني خسر 
في نصف النهائي أمام الروخا، واحتل منتخب بالده املركز 
العالم  التشكيلة املشاركة في كأس  الثالث، ولم يكن ضمن 

2014 والتي فازت باللقب.
)العربي الجديد(

يرى البعض أن عدم تواجد املهاجم األملاني ماريو غوميز 
في تشكيلة منتخب بالده في مباراة نصف نهائي يورو 
2016 أمام فرنسا كان سببًا في الخسارة والخروج من 
البطولة، بالفعل غوميز مهاجم قوي ويمتلك مهارة كبيرة 

أمام املرمى، ويصادف اليوم ذكرى ميالده الـ31.
ولد غوميز في العام 1985 بمدينة ريدلينغن األملانية، وبدأ 
املدينة  القدم من فريٍق محلي في  مسيرته في عالم كرة 
حني كان يبلغ من العمر 5 سنوات، وفي عام 1998 انضم 
لنادي أوم  نــادي »أف في باد سوغلو«، ولعب بعدها  إلى 
لــفــريــق شــتــوتــغــارت ســنــة 2001  يــنــضــم  1846، قــبــل أن 
بالفئات العمرية. وفي عام 2003 وّقع أول عقد احترافي 
مــع نـــادي شــتــوتــغــارت )2(، وســجــل لــه 21 هــدفــًا فــي 43 
قصير  فــتــرة  بعد  األول  للفريق  ينتقل  جعله  مــا  مــبــاراة 
للغاية، وهــنــاك لعب 156 لقاء وأحـــرز 87 هــدفــًا، وكــان له 

ماريو غوميز

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
نجم ألماني شارك 
في اليورو مؤخرًا

موراي أمام 
فرصة من ذهب 
)Getty(

اعتبر العب التنس اإلسباني رفائيل نادال أن الخوف من اإلصابة بالعدوى 
بفيروس زيكا في أولمبياد ريو دي جانيرو الشهر المقبل بالبرازيل تسبب 
في  نــادال  وقــال  الواقع«.  عن  بعيدة  الخوف  من  حالة  »خلق  في 
ريو دون أن  العام في  الوقت هذا  إنه »قضى بعض  لتكريمه  مؤتمر 
من  مايوركا  في  يتعافى  الذي  الالعب،  وصرح  شــيء«.  ألي  يتعرض 
هناك  »تواجدت  الماضي  مايو/أيار  منذ  منها  يعاني  بالمعصم  إصابة 

في فبراير )شباط( ومارست حياتي بشكل طبيعي«. 

نادال وفيروس زيكا

وجه رياضي

وقيمته  وجــدارتــه،  استحقاقه  يؤكد  النهائي 
الــفــنــيــة، وبــالــتــالــي الــتــركــيــز مــع كــل نقطة هو 

الوسيلة لكسب كل مباراة«.
الثاني  اللقب  أمـــام  معبدة  الطريق  وستكون 
ملوراي في ويمبلدون، خصوصا بعد االقصاء 
املصنف  ديوكوفيتش  نوفاك  للصربي  املبكر 
فــي نهائي  فــوزه عليه  أول عامليا، وذلــك بعد 

ويمبلدون منذ لقاء السويدي ستيفان ايدبرغ 
واالملاني بوريس بيكر في 1988.

ويــتــقــدم مـــوراي 6-3 فــي املــواجــهــات املباشرة 
في  منطقيا  يجعله  ما  وهــذا  راونيتش،  على 

طريق مفتوح للفوز بهذه البطولة، 
وســيــتــابــع الـــلـــقـــاء عـــمـــاقـــان مـــن عـــالـــم الــكــرة 
القرن  وثمانينيات  سبعينيات  فــي  الصفراء 

بطولة استراليا املفتوحة للمرة الرابعة وفي 
نهائي روالن غاروس.

وتــــــعــــــود املـــــواجـــــهـــــة األخـــــــيـــــــرة بــــــن مــــــــوراي 
كـــويـــنـــز، قبل  نــهــائــي دورة  الــــى  وراونـــيـــتـــش 
8 ايــــام مــن بــطــولــة ويــمــبــلــدون، عــنــدمــا تفوق 
االسكتلندي 6-7 )5-7( و6-4 و6-3. وهذه أول 
نهائي  كوينز ووصيفه  بطل  فيها  يبلغ  مــرة 

املاضي، التشيكوسلوفاكي األصل ايفان لندن 
واألميركي جون ماكنرو اللذان يشرفان على 

موراي وراونيتش على التوالي.
ــرز مــاكــنــرو لــقــب ويــمــبــلــدون ثـــاث مــرات  وأحــ
لندل  فيما خسر  أعــوام 1981 و1983 و1984، 
اللقب  وهــو  1986 و1987  فــي  مرتن  النهائي 

الوحيد الغائب عن خزائنه.

بعد صمت طويل، خرج املدافع الدولي اإليطالي السابق، ماركو ماتيرازي، ليكشف عن 
السبب الحقيقي وراء رد فعل أسطورة كرة القدم الفرنسي، زين الدين زيدان، في نهائي 

كأس العالم 2006.
وتعتبر هذه الحادثة األشهر في نهائيات كأس العالم في التاريخ.

وقال ماتيرازي »لقد قررت نشر كتاب عما حدث ألن الجميع طلب مني ذلك، ما قلته كان 
التي حدثت. في نابولي ورومــا وتورينو وحتى  الفعل  غبيًا، لكنه لم يكن يستحق ردة 

باريس يمكن أن تسمع أكثر من ذلك بكثير«.

صورة في خبر

ماتيرازي يعترف
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حي الكرّادة
معقل المدنيين في بغداد

عثمان المختار

ـــ 13 عـــامـــا املــاضــيــة،  عــلــى مــــدى الــ
كـــانـــت أغـــلـــب حـــركـــات االحــتــجــاج 
ــتـــظـــاهـــرات ضـــد فـــســـاد وفــشــل  والـ
ــا بـــعـــد االحـــتـــال  الـــحـــكـــومـــات فــــي عــــــراق مــ
تنساب بــهــدوء مــن بــن أزقـــة وشـــوارع حي 
الـــكـــرادة الــغــافــي عــلــى كــتــف شـــارع الشاعر 
العباسي أبــو نــؤاس على نهر دجــلــة، فهو 
ــراقـــي املــســتــقــبــل  ــعـ مــعــقــل الـــتـــيـــار املـــدنـــي الـ
ــي  ــ ــداعـ ــ ــزاب الـــديـــنـــيـــة والـ ــ ــــأحــ ــاهــــض لــ ــنــ املــ
الخمس  الحكومات  دفــع  مــا  مدنية،  لــدولــة 
الــى إيــاء الحي  املتعاقبة على حكم الباد 
الـــبـــغـــدادي أهــمــيــة بــالــغــة بــســبــب قــربــه من 
بينهما  يفصل  ال  حيث  الخضراء،  املنطقة 

سوى دجلة.
وبــســبــب وجـــــود الـــتـــيـــار املـــدنـــي املــنــاهــض 
الــفــســاد  الــــدولــــة وانـــتـــشـــار  إدارة  ــلـــوب  ألسـ
وارتفاع معدالت الفقر واألمية، خرجت من 
الحي أول مظاهرة في العاصمة ضد رئيس 
الـــوزراء السابق نــوري املالكي التي حملت 
ــار«، بعد  ــنـــدهـ ــنـــوان »بــــغــــداد لـــن تـــكـــون قـ عـ
ــرارات تضيق على  قــيــام املــالــكــي بــاتــخــاذ قــ
الــحــريــات املــدنــيــة واإلعــامــيــة وإغـــاق عدد 
مــن الـــنـــوادي الــلــيــلــة ومــحــال بــيــع الــخــمــور، 

يعرف سكان الحي األصليون بالتسامح والمدنية والبعد عن الطائفية )حيدر هادي/األناضول(

وتمت بعدها تصفية عدد من رموز التيار 
املدني أبرزهم اإلعامي واملسرحي الراحل 

هادي املهدي.
وتـــعـــرض الــحــي عــقــب االحـــتـــال األمــيــركــي 
للباد إلى عمليات تهجير واسعة لسكانه 
ومعظمهم من العراقين املسيحين نفذتها 
تغيير  في  ساهم  ما  راديكالية،  مليشيات 
التركيبة السكانية للحي بشكل كبير. كما 
ســاهــمــت الــقــوات األمــيــركــيــة بــهــذا التغيير 
ــنــــازل والــشــقــق  ــن املــ عــنــدمــا أخـــلـــت جـــــزءًا مـ
ــــى حــــــدود املــنــطــقــة  الــســكــنــيــة وضــمــتــهــا الـ
السياسين  كبار  فيها  وأسكنت  الخضراء 
الــعــراقــيــن الــذيــن قــدمــوا معها مــع احــتــال 
الـــبـــاد. وعــــرف الــحــي بــأنــه مــقــر للمثقفن 
املدنين، وفيه يتركز  واألدبــاء والناشطن 
نحو 90 % من مسارح بغداد ودور السينما 
ومــــعــــارض الـــفـــنـــون ومـــكـــاتـــب املـــؤســـســـات 
والعربية،  واألجــنــبــيــة  املحلية  الصحافية 
ولم يكن )حتى احتال العراق( مركز جذب 
ألي نشاط ديني أو طائفي. وعلى الرغم من 
أحـــزاب دينية وفــصــائــل ملليشيات  افــتــتــاح 
مسلحة مــقــرات لــهــا ولــقــادتــهــا فــيــه، إال أن 
هويته  على  للحفاظ  يكافح  زال  مــا  الــحــي 

التاريخية وطابعه املدني.
ويعرف سكان الحي األصليون بالتسامح 

واملدنية والبعد عن الطائفية التي اجتاحت 
الــحــي  أبــــنــــاء  الــــبــــاد عـــقـــب 2003. وســـجـــل 
قاموا  حن  الفتا،  موقفا  املاضي  الخميس 
الــخــفــاجــي، زعــيــم مليشيا أبو  بــطــرد أوس 
الفضل العباس التي تقاتل في سورية إلى 
جانب نظام األســد وفي العراق إلى جانب 
الــقــوات الــحــكــومــيــة، عــنــدمــا تــوعــد بكلمات 
الــذي  طائفية ردًا عــلــى االعـــتـــداء اإلرهـــابـــي 
أوقع أكثر من 500 شخص من أبناء الحي 

بن قتيل وجريح.
وتقسم الكرادة إلى الكرادة الشرقية وكرادة 
مــريــم عــلــى جــانــبــي نــهــر دجـــلـــة. وابــتــلــعــت 
املنطقة الخضراء كرادة مريم لتبقى الكرادة 
الــشــرقــيــة هــي املــركــز الــســكــانــي والــتــجــاري 

والحضاري األبرز في العاصمة.
وســبــب تسمية الـــكـــرادة فــيــه عـــدة روايــــات، 
األولــــــى أنـــهـــا مـــن كــلــمــة عــثــمــانــيــة »كـــــردة« 
ــنـــي الــــســــاحــــل أو الـــــجـــــرف، والـــســـبـــب  ــعـ وتـ
الـــثـــانـــي أنـــهـــا مــنــســوبــه ملـــركـــز تــجــمــع آالت 
سقي املزروعات »الكردة« وجمعها الكرود 
ويـــعـــمـــل عــلــيــهــا أشــــخــــاص يــطــلــق عــلــيــهــم 

الكرادة. 
وحــتــى الــعــام 2003 كــان الــحــي »مسيحيا« 
بشكل شبه كامل وفيه أشهر وأقدم كنائس 
الــعــذراء وكنيسة  بــغــداد مثل كنيسة مريم 

ســـيـــدة الــنــجــاة وكــنــيــســة األرمـــــن وكــنــيــســة 
األرثوذكس. غير أن رفض أغلب مسيحيي 
العراق أن يكونوا ضمن الواجهة السياسية 
بــعــد االحـــتـــال األمــيــركــي وصــــدور دعـــوات 
 عن 

ً
تــرفــض الــتــعــامــل مــع االحـــتـــال، فــضــا

ضعف القانون والدولة وعيون املليشيات 
الحي  إلى  ترنو  التي  الطائفية  والزعامات 
إلـــى العمليات  بــالــعــاصــمــة، إضـــافـــة  ــم  األهــ
اإلرهابية املتكررة في الحي دفع آالفا منهم 
إلــى مــغــادرة الــحــي، وخــاصــة أن غالبيتهم 

من ميسوري الحال.
وظــهــر الحــقــا فــي الــحــي مصطلح »عــوائــل 
الــحــواســم«، وهــي العوائل التي جــاءت من 
قــرى ومـــدن جــنــوب الــعــراق وشــرقــي بغداد 
الحي عقب االحــتــال، ويمكن  فــي  وسكنت 
تعاملهم  وطــريــقــة  لهجتهم  مــن  تمييزهم 
الــتــي تختلف عــن ســكــان الــحــي األصــلــيــن 

بسهولة.
كـــذلـــك ظـــهـــر مــصــطــلــح »الــــــزواحــــــف«، وهـــم 
الـــذيـــن ســكــنــوا فـــي مـــنـــازل أعـــضـــاء الــنــظــام 
ــا لــلــســكــن أو  ــادروهــ الــعــراقــي الــســابــق وصــ
للمليشيات  أحـــزاب ومــكــاتــب  مــقــرات  لفتح 
أو افتتاح حسينيات ومراكز دينية ويتركز 
غالبيتهم في شارعي أبو نؤاس وشارع 52 

من حي الكرادة.
»العربي  وتــقــول رشــا بــطــرس )43 عــامــا( لـ
اآلن  زال بخير فهو  ما  »الحي  إن  الجديد« 
نــيــران  الــخــوف مــن أن تجلب  لــكــن  مختلط 
داعـــش أقــــدام املليشيات الــيــنــا وتــمــســح ما 
أن  نريد  فيه«. وتضيف:  الجمال  من  تبقى 
نبقى ماذ الخائفن املطرودين والنازحن 
ألـــوان الشعب العراقي  واملــهــجــريــن مــن كــل 
غيرنا  دون  لفئة  يكون  أن  للحي  نريد  وال 

فنحن نتمنى أن نبقى عراقا ُمصغرًا«.

عرف الحي بأنه مقر 
للمثقفني واألدباء 

والناشطني املدنيني، 
وفيه يتركز نحو 90 % 
من مسارح بغداد ودور 

السينما ومعارض 
الفنون.

■ ■ ■
حتى العام 2003 

كان الحي »مسيحيًا« 
بشكل شبه كامل وفيه 
أشهر واقدم كنائس 

بغداد مثل كنيسة مريم 
العذراء وكنيسة سيدة 
النجاة وكنيسة األرمن 
وكنيسة األرثوذكس.

■ ■ ■
تعرض الحي عقب 
االحتالل األميركي 
للبالد الى عمليات 

تهجير واسعة لسكانه 
ومعظمهم من العراقيني 

املسيحيني نفذتها 
مليشيات راديكالية.

باختصار

تصّدر حي الكرادة في بغداد األخبار بعد االعتداء الذي أوقع أكثر من 500 شخص من أبناء الحي بين قتيل وجريح. غير أن 
للحي تاريخا في مواجهة الموجة الطائفية في العراق

هوامش

خطيب بدلة

القراء أن يأخذوا علمًا بأنني كنُت،  أرجو من السادة 
ــا زلــــُت، مــتــعــاطــفــًا مــع املــواطــنــني الــســوريــني الــكــرد  ومـ
الذين دأب حافظ األســد على حرمانهم من حقوقهم 
امتد مع وريثه  الذي  االنقالبي  املختلفة، طوال حكمه 
القاصر أكــثــر مــن أربــعــني عــامــًا. وكــمــا تعلمون، فقد 
أحدَث الوريُث القاصر بشار األسد، بحربه املتواصلة 
أكثر من خمس سنوات،  الــســوري، منذ  الشعب  على 
القيم،  املفاهيم، وضياع  الفوضى، واختالط   من 

ً
حالة

يترّبصون ألي عربيٍّ  ــراد  األكـ اإلخـــوة  ــْت بعَض 
َ
َجــَعــل

له: اخــرس، فأنت  ينتقد سياسات أحزابهم، فيقولون 
قي(، بعثي، تربية حافظ األسد.

َ
ل
ْ
)َعف

لـ )التربية( لدى الشعب السوري مفهومان متناقضان، 
تقويَم   

ُ
الــتــربــيــة تعني  الفصيحة،  العربية  اللغة  ففي 

وفي  األخــالق.  بمكارم  رصيعه 
َ
وت وتهذيبه،  السلوك، 

ى فالنًا.. أي أخضعه، وأركعه،  العامية، يقال: فالن َربَّ
أمــرك، كما تشاء،  املفضلة: نعم، تحت  وجعل كلماته 

حاضر يا معلم.. إلخ.
بهذا املعنى، أحبُّ أن أعترف ملواطنيَّ الكرد بأن حافظ 
وقومياتنا  أدياننا  بمختلف  جميعًا،  ــانــا(  )َربَّ األســد 

ومذاهبنا، حتى أصبح من النادر العثور على شخٍص، 
حتى ولو كان كاتبًا مشهورًا، قليل التربية إلى حّد أن 
القمع  يجرؤ على اإلفــصــاح بما في نفسه تجاه هــذا 

األسدي الذي يتجاوز حدود اإلرهاب. 
في  أقوالنا  على  ظ 

ّ
نتحف )التربية(،  هــذه  بسبب  كنا، 

والعواينية،  باملخبرين  مــأى  ألنــهــا  الــعــامــة،  املجالس 
ة للتصدير،  ــدَّ ــَعـ ُمـ  

ً
أفـــكـــارًا وجــمــال نــقــول  ونــتــعــمــد أن 

فيكون  الخاصة  املــجــالــُس  وأمـــا  لقناعاتنا.   
ً
معاكسة

الحاضرون  كــان  إذا  سيما  وال  عاليًا،  فيها  السقف 
موثوقني... وفي كل األحــوال، كان الحديث عن حافظ 
األسد، أو وريثه، أو أي فرد من أسرته، يحتاج إلى نوٍع 
من الشجاعة األقرب إلى التهور، أو الجنون، وأنا دأبُت 
على التنّدر بموقف لصديقي األديب الراحل، تاج الدين 
املــوســى، الــذي كــان يريد أن يذهب إلــى مطبعة العمل 
الـــذي طبع  الــعــامــل  إدلـــب، ويتشاجر مــع  الشعبي فــي 
صورة بشار األســد، وكتب تحتها كلمة )منحبك(... 
حاولُت أن أثنيه عن هذا العمل الذي يجّر املتاعب، فقال 
 تعبر لبشار األسد 

ٍّ
لي: أريــد فقط أن أسأله: بأي حق

، ال أحبه. 
ً
أنــا، مثال عن حبنا له بصيغة الجمع؟ أخي 

فإذا قال لي إنه طبع الصورة بأمٍر من أحد املسؤولني، 
سأقول له، خل ذلك املسؤول يكتب اسمه تحت كلمة 

منحبك، أو يكتب )منحبك عدا تاج الدين املوسى(! 
ـــْجـــَبـــريـــن على 

ُ
ولـــكـــن، عــــدا عـــن الـــنـــاس املــقــمــوعــني، امل

السكوت، كان هناك منافقون يبحثون عن فتات موائد 
ومناصب. وليس هؤالء جميعًا من السوريني العرب. 
فعلى إثــر وفــاة حافظ األســد في العاشر من يونيو/ 
حزيران 2000، أصبح املسؤولون األمنيون والبعثيون 
واإلداريون في املحافظات يتبارون في تنظيم زياراٍت 
إلى القرداحة، كما لو أنها )َحجيج(، من أجل التوقف 
عــنــد قــبــره وقـــــراءة الــفــاتــحــة لـــروحـــه. ومــثــلــمــا يــجــري 

املتخلفني  أسماء  التأييد، وتسجيل  د« مسيرات 
ُّ
ق

َ
ف

َ
»ت

عن االشتراك بها، وإرسالها إلى فروع األمن، أصبحت 
أسماء الجهات الحكومية التي ال تذهب إلى القرداحة 
التي تذهب لقضاء عمل في  الــوفــود  ، وكذلك 

ُ
ــل ــَســجَّ

ُ
ت

إحدى املدن الساحلية، وال تعّوج على القرداحة لقراءة 
الفاتحة على روح القائد التاريخي. 

وفــي تلك األيــام، طلعْت ببال أمــني رابطة الشبيبة في 
عــفــريــن )وهــــو كــــردي طــبــعــًا( فــكــرة إرســـــال الــرفــاق 
الــشــبــيــبــيــني )األكـــــــــراد طـــبـــعـــًا( ســـيـــرًا عـــلـــى األقـــــــدام، 
فذت تلك 

ُ
الــقــرداحــة... وقــد ن الــســوداء، حتى  باملالبس 

محافظة  أبــنــاء  نحن  وكــنــا،  بالفعل،  الفظيعة  املسيرة 
إدلب، نراهم، مثل أسراب النمال السوداء، قادمني من 
الشمال، وجوههم مغّبرة، محمّرة، وأقدامهم متورمة، 
وروائــح أجسادهم املتعرقة تمأ الطريق، وكان أمناُء 
ليناموا  لهم،  املـــدارس  بفتح  يــأمــرون  الحزبية  الشعب 

الليل، ويتابعوا مسيرهم في الصباح.   
انفصاليون،  إنــكــم  لكم  نــقــول  أن  داعـــي  خــالصــتــه: ال 
وإرهـــابـــيـــون، وتــقــولــون لــنــا أنــتــم بــعــثــيــون، عفلقيون، 
وتربية حافظ األسد، بل دعونا نقف جميعًا في وجه 
ويعطينا حقوقنا،  يحترمنا،  ونقيم حكمًا   ،

ّ
ــذل ال هــذا 

 من هذا الحكم الذي )يرّبينا(.
ً
بدال

تربية للعرب وللكرد

وأخيرًا

كان أمناُء الشعب الحزبية 
يأمرون بفتح المدارس لهم، 

ليناموا الليل، ويتابعوا مسيرهم 
في الصباح
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