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االثنين  11   يوليو / تموز 2016 م   6 شوال 1437 هـ  □  العدد 679  السنة الثانية

ريان محمد، عدنان علي

أن  اآلخــر،  تلــو  يومــا  الســوري،  النظــام  ُيثبــت 
»التهدئــة« املزعومــة التــي مّددهــا، أول مــن أمس 
السبت، لـ72 ساعة أخرى، على كامل األراضي 
 حيلــة يعتمدهــا بــن فتــرة 

ّ
الســورية، ليســت إل

وأخــرى ملواصلــة جرائمه، وتشــتيت املعارضة، 
بغيــة تحقيــق مزيــد مــن التقــدم علــى حســابها.  
وقــد ترجــم النظــام هــذا التوّجــه بارتكابــه، أمس 
األحد، مجزرة جديدة في ريف حمص الشمالي 
)غرب ســورية(، راح ضحيتها عشــرات القتلى 

والجرحــى مــن املدنيــن. وتقول مصادر محلية 
فــي منطقــة الحولة التي تســيطر عليها فصائل 
»العربــي الجديد«، إن طائرة حربية  املعارضــة، لـ
أمــس  عصــر  ت، 

ّ
شــن الســوري  للنظــام  تابعــة 

األحــد، غــارة جوية على مبنى ســكني في قرية 
بــرج القاعــي القريبــة مــن الحولــة، مــا أدى إلــى 
دمار املبنى ومقتل وإصابة عشــرات املدنين. 

أّمــا فــي الشــمال الســوري، فيضــع النظــام ثقــل 
غاراتــه وقنابلــه العنقودية، والبراميــل املتفجرة، 
مدعومــا بغطــاء جــوي روســي، علــى مختلــف 
الجبهــات فــي مدينة حلب وأريافها، في محاولة 

وإقفــال طريــق  املدينــة  علــى  الحصــار  إلطبــاق 
الكاســتيلو، حيــث طاولــت غــارات النظــام حيــاة 
عبــره،  املــرور  الذيــن حاولــوا  املدنيــن  عشــرات 
خــال اليومــن األخيريــن. كمــا أّن هــذا الطريــق 
هــو الشــريان الوحيــد الــذي يصــل بــن مناطــق 
ســيطرة املعارضــة فــي حلــب وريفها الشــمالي، 
هــذه  تحقيــق  ملنــع  الفصائــل   صمــود 

ّ
ظــل فــي 

بــن  والفــّر  الكــّر  األهــداف. وتتواصــل عمليــات 
قــوات النظــام وفصائــل املعارضــة، التــي مــا إن 
تســيطر على بعض املواقع الستراتيجية حتى 
يعــاود النظــام اســتعادتها، ممطــرًا هــذه املواقــع 

فــي  العنقوديــة.  والقنابــل  الغــارات  مــن  بوابــل 
غضــون ذلــك، طالبــت غرفــة عمليــات فتــح حلب، 
)تضــم أكبــر فصائــل املعارضــة(، فــي بيان لها، 
املواطنــن بعــدم القتــراب من طريق الكاســتيلو، 

حرصا على سامتهم.
أمــا فــي الغوطــة الشــرقية، فيمضــي النظــام فــي 
بهــدف  للمنطقــة،  التدريجــي  القضــم  سياســة 
النظــام  قــوات  ذلــك ســيطرة  فــي  بمــا  إنهاكهــا، 
يــوم  ميدعــا،  علــى  لهــا  املواليــة  واملليشــيات 

السبت.
]التفاصيل ص. 4ـ5[
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سياسة

اقتصاد

ثقافة

رياضة

زيارة الرئيس 
اليمني لمأرب: 

رسائل سياسية 
وعسكرية

10 سنوات على 
عدوان تموز: 

معادلة الردع ال 
تنفي فشل الحرب

الناصرية... 
توظيف سياسي 

يحجب النقد

أزمة السواعد 
المصرية: الترحيل 

يالحق العّمال

مشاورات 
الحكومة التونسية 

في مراحلها 
األخيرة: هل 

يستقيل الصيد 
اليوم؟

الفريق المثالي 
لـ »يورو 2016«: 

اختالف على 
النجوم واتفاق 

على مدرب

02

05

08

12

24

28

في العدد

ليبيا 
عودة 

القذاذفة
تشير معطيات عدة في 

ليبيا إلى وجود صفقة 
بين قبيلة القذاذفة 

ومعسكر الشرق الليبي، 
برعاية روسية، عنوانها 
األبرز إطالق سراح سيف 

اإلسالم القذافي مقابل 
دعم اللواء خليفة حفتر.

6ـ7
ستشهد الساحة الليبية عودة ألنصار القذافي  )محمود تركية/فرانس برس(

    زيارة شكري األولى 
من نوعها منذ يوليو 

2007 وإسحاق مولخو 
قاد مفاوضات التقارب

    رحب نتنياهو باقتراح 
السيسي إطالق مبادرة 

سالم تقودها مصر 
وتوقعات بزيارته القاهرة

    مصادر تؤكد عدم 
ممانعة القاهرة حصول 

إسـرائيـل على عضوية 
في االتحاد األفريقي

    توقعات بانفراجة 
في الموقف اإلثيوبي 

من أزمة النهضة 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

مصر وإسرائيل: التطبيع الدافئ

المغرب: حرب على األميّة
يُعّد المغرب من البلدان العربيّة الناشطة في مجال محو األميّة، إذ تُبذل جهود 

كبيرة، رسمية وأهلية، في هذا السياق، لتأمين أفضل النتائج. ]18ـ19[
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سياسة

نظام برلماني 
لشعب رئاسي

وائل قنديل

سامح شكري في القدس املحتلة 
ليس للوقوف في وجه التوغل 

اإلسرائيلي بالقارة األفريقية، وإنما 
على األرجح للتهنئة والحصول على 

النسبة املقررة من املكاسب، على 
اعتبار أن إسرائيل عادت إلى أفريقيا، 

عبر بوابة عبد الفتاح السيسي.
نظرة على بيان الخارجية املصرية 

بشأن الزيارة، لن تجد فيه كلمة 
واحدة عن املوضوع األفريقي، أو سد 

النهضة األثيوبي، بل كالمًا مائعًا 
وفضفاضًا عن فعل قومي فاضح 
اسمه »عملية السالم«. غير أن هذا 

ال ينفي أن استدعاء وزير الخارجية 
املصري إلى إسرائيل، بعد العودة 

املظفرة لنتنياهو من القارة السمراء، 
هو مقدمة لجرائم سيسية مقبلة، 

بحق مياه النيل. لم يعد ثمة رد فعل 
مصري على العربدة الصهيونية 

في األمن القومي املصري، ذلك أن 
مصر الرسمية صارت جزءًا من 

الفعل الصهيوني، بوصفها واحدة 
من األدوات املستعملة في تحقق 

هذا الفعل، سدادًا لثمن تمكني هذا 
»التنظيم« من حكم مصر، وتبنيه 

وحمايته وتحصينه بمواجهة 
العواصف الداخلية والخارجية.
لذا، تقف الدهشة مندهشة من 

أن هناك من ال يزال يندهش لهذه 
السخونة في العالقات بني نظام عبد 

الفتاح السيسي وحكومة الكيان 
الصهيوني. بالفعل لم يعد هناك 

شيء يدهش أكثر من ادعاء الدهشة 
من هذه الدراما العاطفية الجريئة، ما 
يجعلك تضطر إلى العودة إلى أصل 
الحكاية من جديد، وتذكر الهاربني 
من الواقع إلى االندهاش املصطنع 

بالقصة من البداية.
القصة أن الصهاينة خططوا ونفذوا 

في الثالثني من يونيو/ حزيران 
2013  ثورة مضادة »عظيمة« في 

مصر، نجحت في هزيمة ثورة 2011 
التي حاصر جمهورها مبنى سفارة 

العدو بالقاهرة، واقتحموه، وأنزلوا 
العلم وأحرقوه، وطردوا السفير، 

وأدخلوا العالقات الرسمية املوروثة 
ثالجة املوتى.

لم يعد خافيًا على أحد أن الصهاينة 
أدوا الدور األكبر واألهم في وصول 

عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم. 
وأستطيع أن أعيد عليك عشرات 

التصريحات الرسمية وغير الرسمية، 
الصادرة من الكيان الصهيوني، التي 

تؤكد على الحضور اإلسرائيلي 
البارز في انقالب جنرالهم املفضل 

على الحكم في مصر. وتكفي في هذا 
املضمار شهادة آفي ديختر عضو 
الكنيست والرئيس السابق لجهاز 
الشاباك اإلسرائيلي )األمن العام( 

التي وردت بكلمته، في احتفال بعيد 
»الحانوكا اليهودي«، ديسمبر/ كانون 
األول 2015، معلنًا أن إسرائيل أنفقت 

املليارات إلنهاء حكم الرئيس اآلتي 
من جماعة »اإلخوان املسلمني«. 

هي »أحلى األوقات« بني السيسي 
وإسرائيل، أو بتعبير السفير 

الصهيوني بالقاهرة لوكالة 
»أسوشيتد برس«، »هذا من أفضل 
أوقات التعاون بني مصر وإسرائيل 

.. هناك تعاون جيد بني الجيشني، 
ولدينا تفاهمات حول سيناء«.

ليس بالنسبة إلسرائيل فقط، وإنما 
لكل من له غرض من مصر، إذ 
يدرك الجميع أنهم بصدد لحظة 

يستطيعون الحصول فيها على ما 
يشاؤون من نظام برأسه ألف بطحة 

وبطحة، مهيأ طوال الوقت للتنازل 
والتخلي والتفريط في أي شيء لقاء 
االعتراف بشرعيته والتغاضي عن 
جرائمه ضد اإلنسانية. نظام يبيع 
الجزر ويقتل البشر ويجفف النيل 

ويدمر سيناء ويعادي النوبة ويعيش 
خارج القانون الدولي، من السهل جدًا 

استخدامه بأقل سعر.
منذ البداية، تأسس مشروع 

»السيسي 30 يونية« على عقيدة 
االبتزاز، ومبدأ تحويل مجرى العداء 
من الكيان املحتل إلى من يقاومونه 

أو يدعمون مقاومته. السؤال اآلن 
لجمهور« بقالة 30 يونية« في الداخل: 

قتم للقتل والظلم والهمجية، 
ّ
صف

بحجة الحفاظ على الدولة وهويتها، 
ما قولكم اآلن في من استلمها 

مستقرة الحدود، فغير خرائطها 
البرية والجغرافية في غضون ثالثة 
أعوام؟! حدثونا مجددًا عن الوطنية، 

وفقًا للمواصفات الصهيونية.

السيسي وإسرائيل: 
أحلى األوقات

مرور
الكرام

رحب نتنياهو باقتراح 
السيسي إلطالق مبادرة 

سالم تقودها مصر

القاهرة ال تعارض عضوية 
تل أبيب بصفة مراقب 

باالتحاد األفريقي

زيارة هادي إلى مأرب 
األولى من نوعها منذ 

توليه الرئاسة

للحدث تتمة...

   التطبيع المصري 
اإلسرائيلي

تكرّس زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس األحد، إلى القدس المحتلة، 
ولقاؤه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرحلة جديدة من التطبيع والتنسيق 
أثمان  لدفع  مصري  واستعداد  متبادلة  مصالح  تقودها  اإلسرائيلي،  االحتالل  مع 

سياسية مقابلها

القاهرة ـ العربي الجديد

تـــعـــكـــس زيـــــــــــارة وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
املصري، سامح شكري، أمس األحد، 
ــي تــعــد  ــتــ ــقــــدس املـــحـــتـــلـــة، والــ إلـــــى الــ
األولــــــى لـــوزيـــر خـــارجـــيـــة مـــصـــري بــعــد ثـــورة 
الثاني 2011، واألولـــى من  كــانــون  25 يناير/ 
نوعها منذ عام 2007، تتويجًا لسياسة النظام 
الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي القائمة 
التنسيق والتطبيع مع االحتالل  على تعزيز 
ــذي يـــأخـــذ مــنــحــًى تــصــاعــديــًا  ــ اإلســـرائـــيـــلـــي الـ
للسلطة، على مختلف  السيسي  منذ وصــول 

الصعد األمنية والعسكرية والسياسية.
ــارة إن  ــزيــ مـــن جــهــة ثــانــيــة، ال يــمــكــن فــصــل الــ
لــجــهــة تــوقــيــتــهــا عــقــب عــــودة رئــيــس الـــــوزراء 
اإلســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو مــــن رحــلــة 
أفــريــقــيــة شــمــلــت عــــددًا مــن بـــالد مــنــابــع النيل 
مواقف  تتبنيان  واللتن  وروانــــدا،  كإثيوبيا 
مــعــارضــة لــلــســيــاســة املــصــريــة مـــن الحصص 
املائية من مياه النيل، أو لجهة ما تحمله من 
بصمات وفق املعلومات التي حصلت عليها 
»العربي الجديد«، عن رغبة الرئيس املصري 
إلــى معالم  الــعــودة  فــي  الفتاح السيسي،  عبد 
السياسة الخارجية للرئيس املخلوع حسني 
مبارك، واملضي قدمًا في عالقات التطبيع مع 
إسرائيل على جميع املستويات؛ لضمان دعم 
إقليميًا ومحليًا مهما تطلبه ذلك من  نظامه 
أثمان، حتى لو تطلب ذلك الدفاع عن إسرائيل 
الــدول التي تعارض حصولها على  في وجــه 

عضوية مراقب باالتحاد األفريقي.
ضمن هذا السياق، تشكل زيارة شكري، األولى 
من نوعها لوزير مصري للقدس املحتلة منذ 
الــلــقــاء الــثــالثــي املــصــري األردنــــي اإلسرائيلي 
الخارجية  في يوليو/ تموز 2007 بن وزراء 
الغيط، واألردنـــي عبدالله  أبــو  أحمد  املصري 
الـــخـــطـــيـــب، واإلســـرائـــيـــلـــيـــة تــســيــبــي لــيــفــنــي، 
ــار. كــمــا أن زيـــــارة شــكــري  تــكــريــســًا لــهــذا املـــسـ
تنطوي على رسالة تأييد ملمارسات االحتالل، 
خصوصًا في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية 
الرؤية اإلسرائيلية لعملية  ومحاوالت فرض 
الــســالم ونسف أي مــبــادرة ال تلبي طروحات 
لتوجهات  إسرائيلي  ارتياح  االحتالل، وسط 
ــذي انــعــكــس فــي مــواقــف  الــنــظــام املـــصـــري، والــ
عــدة، بما في ذلك تصريحات سابقة للسفير 
اإلسرائيلي بالقاهرة حاييم كورين الذي قال 
»إن الفترة الراهنة واحــدة من أفضل األوقــات 
في العالقات بن الدولتن، في مجال التعاون 
بـــن الـــحـــكـــومـــات«، مـــؤكـــدًا أن »هـــنـــاك تــعــاونــًا 
جــيــدًا بــن الــجــيــشــن، حــيــث لــديــنــا تفاهمات 

حول شبه جزيرة سيناء«،

تناغم شكري ونتنياهو
وعكست تصريحات كل من نتنياهو وشكري 

عــقــب الـــلـــقـــاء الـــــذي عــقــد بــيــنــهــمــا أمــــس مــدى 
الــتــنــاغــم بـــن الـــنـــظـــام املـــصـــري واملـــســـؤولـــن 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــــي مـ ــيــــن، خـــصـــوصـــًا فـ ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ
نتنياهو  قــالــه  ومــمــا  الفلسطينية.  بالقضية 
»أنتظر بفارغ الصبر النقاش املشترك بيننا، 
إنني أرحب باقتراح الرئيس السيسي إلطالق 
مبادرة تقودها مصر من أجل تحقيق السالم 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن وســـــالم إقــلــيــمــي، وأدعــــو 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن لـــلـــســـيـــر عــــلــــى خــــطــــى مــصــر 
واألردن والعودة لطاولة املفاوضات. هذه هي 
الطريق الوحيدة التي يمكننا أن نحل عبرها 
الخالفات وأن نحقق حلم السالم على أساس 

حل دولتن لشعبن«.
مــن جــهــتــه، حـــاول وزيـــر الــخــارجــيــة املــصــري، 
ــــن زيـــــارتـــــه إال صـــبـــاح  ــم يـــكـــشـــف عـ ــ والـــــــــذي لـ
أمــس، تبرير خطوته بالقول »إن زيارتي هي 
جـــزء مــن االلـــتـــزام املــصــري العميق الســتــقــرار 
اإلسرائيلين  للمواطنن  سيما  وال  املنطقة، 
ــأمـــل بـــبـــنـــاء جــســور  ــا نـ ــنـ والــفــلــســطــيــنــيــن، إنـ
إحــراز  باتجاه  نتقدم  وأن  الشعوب  الثقة بن 
سالم سيؤدي إلى نتائج إيجابية للمنطقة«. 
ــتـــشـــار اإلرهــــــــاب فــي  ــكـــري »إن انـ وأضـــــــاف شـ
املنطقة يهدد العملية السلمية، وإنه ال يمكن 
ــائـــم«. ونــقــلــت مــصــادر  ــقـ اســـتـــمـــرار الـــوضـــع الـ
ــأن زيـــــارة شـــكـــري قد  إســرائــيــلــيــة تـــقـــديـــرات بــ
فيما  ملصر،  نتنياهو  لــزيــارة  للتمهيد  تكون 
ــــرت مـــصـــادر فــلــســطــيــنــيــة فـــي وقــــت ســابــق  ذكـ
نتنياهو  بــن  لــقــاء  تنظيم  حــاولــت  مــصــر  أن 
ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، 
إال أن األخير رفض ذلك دون ضمانات مسبقة 
ــــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة  ــــاوضـ ــفـ ــ حــــــول مــســتــقــبــل املـ

الفلسطينية.
ــًا، أعــلــنــت  وفـــــي إطــــــار تـــبـــريـــر الـــــزيـــــارة أيــــضــ
الخارجية املصرية، في بياٍن أمس، أن »الزيارة 
تـــســـتـــهـــدف تـــوجـــيـــه دفــــعــــة لــعــمــلــيــة الـــســـالم 
الــفــلــســطــيــنــيــة اإلســرائــيــلــيــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
بالجوانب  املتعلقة  امللفات  مناقشة عدد من 
الثنائية واألوضــاع  العالقات  السياسية في 
ــارة  ــزيــ اإلقـــلـــيـــمـــيـــة«. وأوضــــــح الـــبـــيـــان أن »الــ
تـــرتـــبـــط بــــالــــدعــــوة الـــتـــي أطــلــقــهــا الــســيــســي 
ــبـــن؛ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي واإلســــرائــــيــــلــــي،  ــانـ ــلـــجـ لـ

الســتــئــنــاف مـــفـــاوضـــات الـــســـالم، والــتــوّصــل 
إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، 
املستقلة،  الفلسطينية  الــدولــة  إنــشــاء  يحقق 

والسالم واألمن إلسرائيل«. 

بصمات نظام مبارك
ــادر نــفــســهــا أن »لــجــنــة من  كــمــا تــكــشــف املـــصـ
اجتمعت  املصرية  واالستخبارات  الخارجية 
قــبــل 6 أشــهــر بــاملــحــامــي اإلســرائــيــلــي إسحق 
ــد املــســتــشــاريــن  ــ مـــولـــخـــو، والـــــــذي ُيــعــتــبــر أحـ
ــيــــن املـــــقـــــربـــــن لــــرئــــيــــس الــــــــــــوزراء  ــاســ ــيــ ــســ الــ
اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي، والـــــــــــذي كــــــــان مـــــــســـــــؤواًل عــن 
قبل  الفلسطينين  مــع  املــبــاشــرة  املــفــاوضــات 
العدوان على غزة في عام 2012. وتــّم االتفاق 
ــر  بــــن الـــجـــانـــبـــن عـــلـــى أن تـــكـــون زيـــــــارة وزيــ

الخارجية املصري إلى القدس املحتلة، بداية 
بما  الثنائية،  السياسية  الــعــالقــات  لتحريك 
األمني واالستخباراتي بن  التنسيق  يــوازي 
البلدين بشأن األوضــاع في سيناء والحدود 

املشتركة«.
ــفـــاقـــات مــولــخــو  وتــشــيــر املـــصـــادر إلــــى أن »اتـ
الــجــانــب املــصــري تشمل تــحــركــًا مشتركًا  مــع 
ــبـــحـــث إمـــكـــانـــيـــة  فـــــي عـــــــدد مـــــن املـــــــجـــــــاالت؛ كـ
ــفـــاوضـــات بـــن إســـرائـــيـــل والــرئــيــس  ــودة املـ ــ عـ
شــروط  دون  مــن  عباس  محمود  الفلسطيني 
مسبقة ومــن دون رعــايــة مشتركة مــن أطــراف 
إقليمية ودولــيــة عــديــدة، وتــطــويــر الــعــالقــات 
االقتصادية املشتركة، خصوصًا في مجاالت 
الصناعة والــزراعــة. كما يطاول التحرك ملف 
االتفاقيات  أمـــام  القانونية  الــعــوائــق  تصفية 
السابقة، بشأن تصدير  اإلسرائيلية  املصرية 

الغاز الطبيعي«.
الـــســـيـــاســـي  دوره  ــــب  ــانـ ــ جـ إلـــــــى  ــو،  ــ ــخـ ــ ــولـ ــ ومـ
ــــروف لـــحـــســـاب نــتــنــيــاهــو،  ــعـ ــ الـــتـــفـــاوضـــي املـ
األعــمــال  لــرجــل  القانونين  املمثلن  أحــد  هــو 
ــديــــق املــــقــــّرب  ــم، الــــصــ ــ ــالـ ــ ــــري حـــســـن سـ ــــصـ املـ
قد  وكــانــت  مــبــارك.  املخلوع حسني  للرئيس 
ثــورة يناير وهــروب  تـــرددت معلومات عقب 
ــن مـــصـــر، بـــــأن مـــولـــخـــو هــو  حـــســـن ســـالـــم مــ
ــن مــصــالــح ســـالـــم في  الـــــذي بـــاشـــر الــــدفــــاع عـ
سويسرا، وعدد من الدول األوروبية، تحديدًا 
فــي مــا يتعلق بــنــقــل ملكية أســهــم ســالــم في 
عـــدد مــن الــشــركــات، مــن بينها شــركــة »شــرق 
الــبــحــر املــتــوســط لـــلـــغـــاز«، إلــــى رجــــال أعــمــال 

ــــرى بـــهـــدف إخـــفـــاء الــحــجــم  مـــن جــنــســيــات أخـ
الحقيقي ألموال حسن سالم.

كما أن مولخو كــان شريكًا لحسن سالم في 
واإلســرائــيــلــيــة،  املــصــريــة  الحكومتن  تحفيز 
لتوقيع اتفاق تصدير الغاز املصري إلسرائيل 
عام 2005. بالتالي ُيعتبر من أكثر الشخصيات 
بن الجانبن إدراكًا بالكيفية التي ُيمكن بها 
ــول خــســائــر تــوقــف  ــالـــي حــ تــســويــة الــــنــــزاع املـ
تصدير الغاز، واملــعــروض حاليًا أمــام جهات 
الدولي  املركز  أبرزها  دولية مختلفة،  تحكيم 

لتسوية منازعات االستثمار »إكسيد«.
وكـــــانـــــت مــــصــــر قـــــد أوقـــــفـــــت تــــصــــديــــر الــــغــــاز 

الطبيعي إلسرائيل نهاية عام 2011، لسببن؛ 
األول، بسبب تفجير خط الغاز العابر بسيناء 
أكــثــر مـــن مــــرة. والـــثـــانـــي، بــفــعــل صــــدور حكم 
مـــن املــحــكــمــة اإلداريــــــــة الــعــلــيــا املـــصـــريـــة عــام 
مراجعة  بــإجــراء  البترول  وزارة  بــإلــزام   ،2010
الغاز إلسرائيل، والذي  دوريــة لسعر تصدير 
للمليون وحــدة  دوالر   2.5 موقعًا بسعر  كــان 
ــة، األمـــــــر الـــــــذي اســـتـــغـــلـــتـــه الــحــكــومــة  ــ ــراريــ ــ حــ
اإلسرائيلية وشركة »أمبال أميريكان إزرايل« 
ــاة مـــصـــر وتـــحـــصـــيـــل نـــحـــو مـــلـــيـــاري  ــقــــاضــ ملــ
كــهــربــاء إســرائــيــل.  لــشــركــة  تــعــويــضــًا  دوالر، 
وفي نهاية العام املاضي، وبتحّول مصر من 

دولــــة مـــصـــّدرة إلـــى مــســتــوردة لــلــغــاز، أعلنت 
الحكومة اإلسرائيلية موافقتها على تصدير 
الغاز ملصر بقيمة 257 مليون دوالر، بواقع 9 
 أن االتفاق 

ّ
دوالرات للمليون وحدة حرارية. إال

استمرار  بسبب  تعثر  الجانبن  بن  النهائي 
النزاع القانوني على تسوية مشاكل تصدير 

السنوات السابقة.
ــيـــاق، ذكـــــرت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة  وفــــي الـــسـ
نتنياهو  »مباحثات  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
وشـــكـــري شــمــلــت اســـتـــعـــراض ســيــنــاريــوهــات 
بناء  توافقهما،  بعد  الغاز،  ملف  مع  التعامل 
واالستخبارات  الخارجية  لجنة  جهود  على 
ــة املــلــف  ــويـ ــلـــى ضــــــــرورة تـــسـ مــــع مــــولــــخــــو، عـ
الغاز  وتصدير  استيراد  عالقات  واستئناف 
وأخـــرى مشاركة في  إسرائيلية  بــن شــركــات 
حقول إسرائيلية مع شركات قابضة مصرية 
ــــرى أجــنــبــيــة عــامــلــة فـــي مـــصـــر«. وســاهــم  وأخـ
مولخو بــاعــتــبــاره »خــبــيــرًا فــي الــتــفــاوض مع 
الــفــلــســطــيــنــيــن«، فـــي وضـــع مـــســـودة مبدئية 
لــلــضــمــانــات الـــتـــي تــطــلــبــهــا إســـرائـــيـــل لــقــبــول 
تــفــعــيــل مـــبـــادرة الــســيــســي، بــحــســب املــصــادر 
املصرية، والتي تؤكد أن زيارة شكري شهدت 
مصرية  مشتركة  لجنة  تشكيل  على  االتــفــاق 

إسرائيلية لبحث آليات التنفيذ.

النهضة واالتحاد األفريقي
ــة، أوضــــــحــــــت املـــــــصـــــــادر أن  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة ثـ ــهــ مــــــن جــ
نتائج  تناولت  وشكري  نتنياهو  »محادثات 
جـــولـــة األول فـــي أفـــريـــقـــيـــا«، مــشــيــرة إلــــى أنــه 
إليه  ســتــؤول  بما  إسرائيليًا  اهتمامًا  »هــنــاك 
مـــســـتـــجـــدات أزمـــــــة ســــد الـــنـــهـــضـــة بــــن مــصــر 
الحديث  والسودان وإثيوبيا«، لكنها رفضت 
عن دور إسرائيلي في الوساطة بن البلدين، 
ــاف  ــ ــلـــة إن »الـــــوقـــــت مـــبـــكـــر إلطـــــــالق أوصــ ــائـ قـ
كــهــذه على االهــتــمــام اإلســرائــيــلــي باملوضوع 
أخرى  أن مصادر  إال  وإقليميًا«.  استراتيجيًا 
قـــريـــبـــة الـــصـــلـــة مــــن دوائــــــــر الـــحـــكـــم املــصــريــة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى  أشــــارت فــي حــديــث لـــ
أن املــحــور األهـــم خـــالل املــبــاحــثــات هــو الــجــزء 
املتعلق بوساطة قام بها نتنياهو أخيرًا بناء 
عــلــى مــطــلــب مــصــري لــــدى إثــيــوبــيــا لحلحلة 
األزمــة بن القاهرة أديــس أبابا املتعلقة بسد 
الــنــهــضــة، حــيــث لفتت املــصــادر إلـــى أن هناك 
انــفــراجــة فــي املــوقــف اإلثــيــوبــي سيعلن عنها 
خالل األيام القليلة املقبلة. في مقابل ذلك، فإن 
إسرائيل في حاجة إلى دعم مصر السياسي 
إلعــادتــهــا عــضــوًا بــصــفــة مــراقــب فــي االتــحــاد 

األفريقي«.
من  لها  بما  إثيوبيا  دعــم  إســرائــيــل  وتضمن 
ــة املــقــر  ــ ــــح بــاعــتــبــارهــا دولـ ثــقــل إفــريــقــي واضـ
لــالتــحــاد اإلفـــريـــقـــي، وعـــالقـــات وطـــيـــدة بـــدول 
شرق وجنوب إفريقيا، لكنها تريد أيضًا دعمًا 
العربية  الـــدول  يــكــون رســالــة لجميع  مصريًا 
في هذا التوقيت تحديدًا، ويكون أيضًا سببًا 
إلحـــــراج الـــــدول الــعــربــيــة الـــرافـــضـــة لــعــضــويــة 
إســرائــيــل املــراقــبــة فــي االتــحــاد وعــلــى رأســهــا 

الجزائر والسودان.
املـــصـــادر نفسها قريبة  الــســيــاق، تــؤكــد  وفـــي 
الــصــلــة مــن دوائــــر الــحــكــم املــصــريــة لـــ«الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« أن »الـــقـــاهـــرة ال تـــعـــارض حــصــول 
ــراقــــب بـــاالتـــحـــاد  إســــرائــــيــــل عـــلـــى عـــضـــويـــة مــ
إسرائيل  أن  إدراك  »علينا  متابعًا  األفريقي«، 
تربطها عــالقــات قــويــة بــعــدد مــن دول الــقــارة، 
كــثــيــرة بينهم فــي مقدمتها  بــحــق مــشــتــركــات 
انتشار الديانة اليهودية بعدد ليس بالقليل 
في كثير من هذه الدول، إضافة إلى العالقات 
البلدان وتل  االقتصادية والتجارية بن هذه 

أبيب«، على حد قول املصادر.
املصالح  »لــغــة  فــإن  نفسها،  للمصادر  ووفــقــًا 
باتت تحكم املنطقة، وعلينا أن ندرك أنه ليس 
ــدون حــركــة  بــوســعــنــا الـــوقـــوف فـــي أمــاكــنــنــا بــ

كثيرًا«.

وليد التليلي

ينجح الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي في احتكار املشهد 
ى 

ّ
السياسي بشكل واضح، ويتجل

ذلك في استحواذه على أكبر قدر 
من االهتمام اإلعالمي والسياسي 

طيلة الشهر املاضي، من خالل 
مبادرته التي أعادت توزيع األوراق 

من جديد، وجمعت حوله عددًا 
من األحزاب واملنظمات، حتى تلك 

املناوئة التي انتقدته بشدة. بالتالي 
توّصل الرئيس إلى »توريطها« 

بالتوقيع على وثيقة جامعة تحدد 
مالمح عمل الحكومة الجديدة، 

 املعارضة، بعد 
ّ

ونجح في شق صف
أن أعربت »الجبهة الشعبية« عن 

إيقاف تنسيقها مع بقية األحزاب 
املعارضة في املشاورات حول 

الحكومة.
وإن كان غياب السياسيني في 

 سياسيًا، إال 
ً
يوٍم ما أمرًا معقوال

أن غياب السبسي ليوم واحد، 
هو يوم عيد الفطر، أعاد إليه كل 

األضواء. وبرهن من جديد على أن 
الرئيس ينجح أيضًا في الحضور 

بالغياب، ويدفع إلى أن يدور الحدث 
السياسي في تونس في فلكه، 

وحوله.
وقد تحّول غياب السبسي عن 

صالة العيد، إلى حدث سياسي 
بامتياز، بدأ شعبيًا بحملة طريفة 

تحمل وسم »أين الرئيس«؟ 
وتحّول فجأة إلى لعبة شائعات 
غير بريئة مطلقًا، بدأت صباح 

السبت، باإلشارة إلى أن »السبسي 
مريض«، وانتهت مساًء بـ«الترويج 
لخبر وفاته«، مع نسب الخبر إلى 
مصدر سويسرّي، واتهم البعض 

حزب الرئيس السابق املنصف 
املرزوقي بترويجها. ما دفع حزب 

املرزوقي إلى التوضيح، بعد اتهامه 
 بترويج الشائعة، معتبرًا أن 

ً
باطال

»الشائعة في حّد ذاتها عمل غير 
أخالقي«، مؤكدًا أنه »ال يتخفى اذا 

أراد اعالن موقف من الرئيس«. 
كما اضطر املتحدث الرسمي باسم 

رئاسة الجمهورية، إلى التأكيد أن 
السبسي بصحة جيدة ويمارس 

نشاطه بصفة عادية.
ونفى املتحدث في تصريح 

لوكالة األنباء التونسية ما وصفه 
بـ«اإلشاعات حول صحة رئيس 
الجمهورية التي أوردتها بعض 

املواقع اإلخبارية املشبوهة«، مؤكدًا 
أن »السبسي سيلتقي اليوم االثنني، 

رئيس الحكومة الحبيب الصيد 
)في فرصة أخيرة لتقديم استقالته 

بحسب بعض املصادر(«.
وتقود حملة نهاية األسبوع حول 
السبسي إلى استنتاجني هامني، 

أولهما أنه برغم كل ما يمكن 
أن يقال حوله، يستحوذ رئيس 

الجمهورية على املشهد ويتقاسمه 
ة من الفاعلني السياسيني. 

ّ
مع قل

والثاني أن التونسيني لم يبرؤوا بعد 
من النظام الرئاسي، تأكيدًا على 

مقولة راجت منذ أشهر في الوسط 
التونسي، مفادها أنه »في تونس 

نظام برملاني لشعب رئاسي«.

العراق: قاعدة القيارة مفتاح دخول الموصلهادي في مأرب... الءات تهدد مشاورات الكويت

فصل جديد 
تقوده مصالح 

متبادلة وأثمان 
سياسية

الحدث

عادل األحمدي

»لن نعود إلى مشاورات الكويت، إذا حاولت 
األمــم املتحدة فــرض رؤيتها األخــيــرة، عبر 
مــبــعــوثــهــا الـــدولـــي، إســمــاعــيــل ولـــد الشيخ 
ــمــــد«، بـــهـــذه الـــكـــلـــمـــات، أوصـــــل الــرئــيــس  أحــ
الــيــمــنــي، عــبــدربــه مــنــصــور هـــــادي، رســالــة 
ــة فــي  ــة حـــــول أبــــــرز قــضــيــة مـــحـــوريـ ــارمــ صــ
تـــطـــورات املــرحــلــة الــحــالــيــة، وحـــــرص على 
أول زيــارة  مــأرب، في  إعالنها من محافظة 
له إلى املحافظة، منذ توليه الحكم في العام 

.2012
ــاق، أفـــصـــح هـــــادي بــصــورة  ــيـ فـــي هــــذا الـــسـ
ــغـــوط، الــتــي  مـــبـــاشـــرة عـــن جـــانـــب مـــن الـــضـ
سبقت زيارته النادرة إلى مــأرب، على منت 
نائبه  بــرفــقــة  مــروحــيــة عسكرية ســعــوديــة، 
الفريق علي محسن األحمر. وقد قال هادي 
»كنا باألمس مع األمم املتحدة، التي تعمل 
عــلــى مــحــاولــة تــشــكــيــل حــكــومــة ائــتــالفــيــة«، 
وذلك في تلميح لكون اللقاء الذي لم تعلن 
تفاصيله رسميًا مع الجانب األممي، سببًا 

في الزيارة إلى مأرب.
وأضاف هادي: »قلنا لهم )أي األمم املتحدة( 
إلى  ذهابنا  عــدم  فيه  نعلن  بيانًا  سنصدر 
أن  اليمنيون  يقبل  لــن  الــكــويــت.  مـــشـــاورات 
 
ً
ــة فــارســيــة«. وتــابــع قــائــال تــكــون الــيــمــن دولـ
تحدث  حــن  حــن سقطت صنعاء،  »نتذكر 
سياسي ايراني معتبرًا أن صنعاء هي رابع 

عاصمة عربية أضحت في يد إيران«.
وشـــدد هـــادي عــلــى رفـــض املــقــتــرح الــخــاص 
بتشكيل »حكومة ائتالفية«، منّوهًا إلى أن 

عثمان المختار

صّر القوات العراقية، مدعومة بغطاء دولي 
ُ
ت

واسع، على االستمرار بمعارك قضم األراضي 
والبلدات، التي يسيطر عليها تنظيم »الدولة 
ارتفاع  من  الرغم  على  )داعـــش(،  اإلسالمية« 
مع  األرض.  على  البشرية  خسائرها  مــعــدل 
تقدمًا كبيرًا في  ق 

ّ
حق

ُ
ت القوات  تلك  أن  العلم 

مختلف املحاور، التي تشهد عمليات معارك 
كــســر عــظــم بـــن الــطــرفــن، لــأســبــوع الــثــالــث 

على التوالي.
في هذا السياق، تفيد مصادر عسكرية عراقية 
فـــي بـــغـــداد ونـــيـــنـــوى، فـــي حــديــث لـــ«الــعــربــي 
 بالفرقة 

ً
الجديد«، أن »الجيش العراقي ممثال

بالجيش، ومدعومًا بوحدات  واللواء 72   15
من البشمركة الكردية وأبناء العشائر، تمكن 
القيارة  التنظيم فــي مــحــور  مــن كسر شــوكــة 
املـــوصـــل(«. وتسعى  )50 كــيــلــومــتــرًا، جــنــوب 
الطائفي  الشحن  لتهدئة  العراقية  الحكومة 
الشعبي«،  »الحشد  مليشيات  صّعده 

ُ
ت الــذي 

فـــي بـــغـــداد وديــــالــــى، عــقــب تــفــجــيــر الـــكـــرادة 
اإلرهابي، تخّوفًا من استفادة »داعش« منه، 

وحدوث انشقاقات في قوات الجيش.
الــصــدد، يقول قائد عمليات نينوى  في هــذا 
لـ«العربي  الــجــبــوري فــي حــديــث  الــلــواء نجم 
الجديد«، إن »القوات العراقية انتزعت مفتاح 
قــاعــدة  لــلــمــوصــل، بسيطرتها عــلــى  الــدخــول 
ــة، الـــتـــي بـــاتـــت مــوقــعــًا آمــنــًا  ــيـــارة الـــجـــويـ ــقـ الـ
منها  واالنــطــالق  وتجّمعها،  القوات  لتواجد 
إلكمال باقي املسافة إلى املوصل لدخولها«. 
ويــضــيــف الــجــبــوري: »نــحــقــق تــقــّدمــًا ممتازًا 

في تصريحاته، حن أعلن بصراحة رفض 
الخطة األممية، التي سبق أن حّدد املبعوث 
األمــمــي، إسماعيل ولــد الشيخ أحــمــد، أبــرز 

خطوطها العريضة. 
ويضع هذا املوقف األمــم املتحدة وخطتها 
ــأزق بــن خــيــارات مـــحـــدودة، أبــرزهــا  ــام مـ أمـ
الــذي يشتمل  التراجع عن الخطة أو الجزء 
»تــشــكــيــل حــكــومــة« فــيــهــا، لــيــتــحــّول مــوقــع 
رفـــــض الـــخـــطـــة لــجــهــة االنـــقـــالبـــيـــن، أو أن 
للحكومة  األممية ضمانات  املنظومة  تقدم 
اليمنية مــن أجـــل الــعــودة إلـــى املــفــاوضــات، 
تراجع  يقتضي  مما  مقترح،  أي  إقـــرار  قبل 
املبعوث األممي بصيغة ما، عن مضمون ما 
أعلنه في كلمته التي اختتم بها مشاورات 
الــكــويــت فـــي 30 يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي، 
الــتــي أعــلــن فــيــهــا تــقــّدمــه بــمــقــتــرح لــخــارطــة 
طريق، تتضّمن تصّورًا عمليًا إلنهاء النزاع.

ــّور ولــــــد الـــشـــيـــخ »إجـــــــراء  ــ ــــصـ  تـ
ّ
ــمـــن ويـــتـــضـ

الترتيبات األمنية التي ينّص عليها القرار 
ــدة  وحــ حـــكـــومـــة  وتــشــكــيــل   ،2216 ــمــــي  األمــ
الخدمات  تــأمــن  إعـــادة  على  تعمل  وطنية 
األســـاســـيـــة وإنــــعــــاش االقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي. 
ــدة الـــوطـــنـــيـــة،  ــ ــــوحـ كـــمـــا تـــتـــولـــى حـــكـــومـــة الـ
اإلعـــداد  الــخــارطــة، مسؤولية  بموجب هــذه 
لــحــوار ســيــاســي يــحــدد الــخــطــوات املــوالــيــة 
 ســيــاســي 

ّ
ــل ــ ــــى حـ ــة، لــلــتــوصــل إلـ ــروريــ الــــضــ

شامل، ومنها الخارطة االنتخابية وتحديد 
مـــهـــام املــــؤســــســــات الـــتـــي ســـتـــديـــر املــرحــلــة 

االنتقالية وإنهاء مسودة الدستور«.
إلى ذلــك، تفتح الشروط الحكومية للعودة 
املـــشـــاورات، االحــتــمــال، بتأجيل موعد  إلــى 

ــقــــواعــــد االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شـــمـــالـــي الــــبــــالد،  الــ
املاضي،  القرن  سبعينيات  في  ُبنيت  والتي 
وتبلغ مساحتها نحو 30 كيلومترًا. وكانت 
مــن عملية تشتتها  الــعــراقــيــة تشكو  الــقــوات 
وعــدم تجّمعها فــي مكان واحــد آمــن سابقًا، 
القوات  تكون  القيارة،  قاعدة  باسترداد   

ْ
لكن

واحــدة  أنهت  قد  معها،  واملتحالفة  العراقية 
من أبرز مشاكل املعركة، خصوصًا مع ارتفاع 
ــات الـــحـــرارة فـــي الـــعـــراق إلـــى 51 درجـــة  ــ درجـ

مئوية.
خالل ذلك تجري معارك على الضفة الثانية 
مـــن نــهــر دجـــلـــة، تـــحـــديـــدًا الـــشـــرقـــاط، الــتــي 
تبعد نحو 100 كيلومتر عن املوصل، بغية 
استردادها من التنظيم. ويقول الخبراء إن 
الطريق  العراقية هو تمهيد  القوات  »هدف 

الكويت  »الحوثين يسعون عبر مشاورات 
إلى شرعنة انقالبهم وليس تحقيق السالم، 
الــذي يحفظ دمــاء وكــرامــة اليمنين«. لكنه 
ــه »لـــن نــعــطــي االنــقــالبــيــن ما  ــّدد عــلــى أنـ شــ
يريدون من شرعنة انقالبهم عبر مشاورات 

الكويت، ولن يلقوا منا إال الصمود«.
ــعــتــبــر زيــــــارة هـــــادي إلــــى مـــــأرب األولــــى 

ُ
وت

مـــن نـــوعـــهـــا، وتـــأتـــي قــبــل أيـــــام مـــن املــوعــد 
املــقــرر الســتــئــنــاف مـــشـــاورات الــكــويــت، يــوم 
الجمعة املقبل. وقــد كانت املــوضــوع األبــرز 

ولــديــنــا غــطــاء جـــوي دولـــي ومــحــلــي. ونــأمــل 
مــع نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، أن تــكــون املــوصــل 
قد أضحت في حضن العراق مــجــددًا«. فيما 
أشارت مصادر محلية وأخرى كردية بقوات 
الــبــشــمــركــة، إلـــى أن »داعــــش أقـــدم عــلــى حــرق 
عدد من آبار النفط في حقل القيارة النفطي، 
وغــطــت سحابة دخـــان واســعــة أجـــزاء كبيرة 

من جنوب املوصل وشمالها«.
ووفــقــًا لــلــمــصــادر ذاتـــهـــا، فـــإن »الــتــنــظــيــم بــدأ 
الطائرات،  لتضليل  أسلوبًا جديدًا  يستخدم 
ــار الــنــفــط، الــتــي تــكــثــر في  مــن خـــالل حـــرق آبــ
املحور الشمالي من العراق، إذ تؤدي النيران 
إلى تشّكل سحب دخان سوداء كثيفة، تّمكن 
التنظيم من التحّرك، من دون أن يتم رصده«.

عتبر قــاعــدة الــقــيــارة الــجــويــة، إحـــدى أهم 
ُ
وت

الـــذي كــان قــد أشـــار إليه  استئنافها، األمـــر 
اليمني، نصر  للرئيس  اإلعالمي  املستشار 
طه مصطفى، في حديث خاص مع«العربي 
تــأجــل مــوعــد استئناف  مــا  الــجــديــد«. وإذا 
املشاورات، من املرجح أن يحضر التصعيد 
العسكري، على غـــرار مــا حــدث فــي الجولة 
الــثــانــيــة مــن املـــحـــادثـــات، الــتــي انــعــقــدت في 
 ،2015 األول  ديسمبر/كانون  في  سويسرا 
وُرفــــعــــت عــلــى أن يــتــم اســتــئــنــافــهــا فـــي 15 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي، إال أن ذلــك 
ــــى حــن  ــر، وتـــحـــديـــدًا إلـ ــهــ ــة أشــ ــعــ تـــعـــذر أربــ
أبريل/  21 فــي  الكويت  مفاوضات  انــطــالق 

نيسان املاضي.
في هذا اإلطار، عززت زيارة هادي، مؤشرات 
عتبر 

ُ
ت العسكرية،  الناحية  فمن  التصعيد، 

اليمني  الجيش  لقيادة  مركزًا عمليًا  مــأرب 
املوالي للشرعية و«املقاومة الشعبية«. وقد 
ــــادي فـــي املــنــطــقــة،  تــضــمــنــت تــصــريــحــات هـ
تهديدات عسكرية ضمنية، حن قال »أؤكد 
رمضان  شهر  نهاية  احتفلنا  كما  أنــه  لكم 
بــالــذكــرى األولــــى لــتــحــريــر عــــدن، سنحتفل 

قريبًا في صنعاء«.
وفـــي تــكــرار الفـــت لــتــصــريــح صـــدر عــنــه من 
الحوثين تجاهها، وبــدء  قبل زحــف  عــدن، 
قال هادي:  املاضي،  العام  الحزم«  »عاصفة 
»كما وعدتكم سابقًا ومن العاصمة املؤقتة 
ــن هــنــا بــأنــنــا ســنــرفــع علم  ــم مـ ــدكـ عـــــدن، أعـ
الجمهورية اليمنية في مــران«. ومــران هي 
ــيــــدان، فـــي صــعــدة،  مــنــطــقــة فـــي مـــديـــريـــة حــ
الــحــوثــيــن  لـــقـــيـــادة  املــعــقــل األول  وتــعــتــبــر 

وزعيم الجماعة، عبدامللك الحوثي.

املــواصــالت،  عقد  على  السيطرة  واستعادة 
ومنها الشرقاط والقيارة، وعدد من املناطق 
االستراتيجية األخرى قرب املوصل تمهيدًا 
الخبير  وبحسب  املرتقبة«.  املوصل  ملعركة 
الــعــســكــري ســامــر الــعــبــيــدي، فـــإن »عمليات 
الــســيــطــرة عــلــى الـــقـــيـــارة والـــشـــرقـــاط تــأتــي 
واملباغتة  والتموين  اإلمـــداد  خطوط  لقطع 
عــلــى عــنــاصــر داعــــش، وعــزلــهــم عــن مناطق 

صالح الدين«.
ـــ«الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ويــــبــــّن الـــعـــبـــيـــدي لـ
»اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــى قـــاعـــدة الــقــيــارة 
الــجــويــة، فــي وقــت مــا زالـــت الــقــوات العراقية 
تـــحـــاول الــتــقــدم نــحــو مــركــز بــلــدة الــشــرقــاط، 
يصّب فــي إطــار الــزحــف وإمــســاك األرض في 
وقــــٍت واحــــد مــنــعــًا لــعــودة الــتــنــظــيــم إلـــى تلك 

املناطق وملحاصرته في املوصل«.
فـــي غــضــون ذلــــك، ضــربــت ثــالثــة تــفــجــيــرات، 
ــد، مــنــاطــق مــتــفــرقــة مــن العاصمة  أمـــس األحــ
 وجريحًا،   فيما 

ً
بغداد، موقعة نحو 30 قتيال

ــدًا الــثــالثــاء،  يــســتــأنــف الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي، غــ
جلساته، وسيناقش تداعيات تفجير الكرادة 

والخروقات األمنّية.
 
ّ
وقـــال مــصــدر أمــنــي لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن

»عـــبـــوة نــاســفــة كـــانـــت مـــزروعـــة عــلــى جــانــب 
طريق رئيسي في منطقة سبع البور شمالي 
بــغــداد، انــفــجــرت، مــا أســفــر عــن مقتل خمسة 
تل 

ُ
أشــخــاص وإصـــابـــة تسعة آخـــريـــن. كــمــا ق

بانفجار  آخـــرون  ثمانية  وأصــيــب  شخصان 
تل ثالثة جنود 

ُ
عبوة في منطقة السيدية، وق

صيب ثالثة آخــرون بتفجير عبوة ناسفة 
ُ
وأ

استهدفت دوريتهم في منطقة اللطيفّية ».

الخارجية  وزير  بزيارة  المصري  البرلمان  في  ونــواب  لجان  رؤســاء  رحب 
التطبيع،  خــطــوات  مؤيدين  المحتلة،  الــقــدس  إلــى  شكري  سامح 
ومهاجمين فصائل المقاومة الفلسطينية. وقال رئيس لجنة الشؤون 
العربية بمجلس النواب المصري، سعد الجمال، إنه يؤيد »الحوار الجاد، 
التي  الفلسطينية،  المقاومة  »انعدام وجود فصائل  إلى  ألنه سيؤدي 
أن  إال   ،1948 عام  منذ  األرض  وتحرير  المصير،  تقرير  أجل  من  ظهرت 

بعضها انحرف عن أهدافه«، على حد قوله.

برلمان السيسي يبارك

توطيد 
التعاون

شهد عهد السيسي 
إعادة افتتاح السفارة 

اإلسرائيلية في القاهرة، 
وتوطيد التعاون األمني 
والعسكري مع إسرائيل، 

خصوصًا في »مجال 
محاربة اإلرهاب بشمال 
شرق سيناء«، كما بات 

معروفًا مشاركة طائرات 
إسرائيلية من دون 

طيار في سيناء.

يرغب السيسي 
في أداء دور إقليمي 
برعاية أميركية، يضمن 
استقرار حكمه، تحديدًا 
بعد فقدانه جزءًا من 

مصداقيته في المجتمع 
الغربي، ال سيما في أوروبا، 

بسبب انتهاكات نظامه 
المتزايدة في مجال 

حقوق اإلنسان. 

دور إقليمي

عكست تصريحات 
كل من نتنياهو وشكري 

تناغم المواقف 
)غالي تيبون/فرانس برس(

تقرير الحدث

تتقّدم القوات العراقية إلى جنوب الموصل بسرعة )حيدر محمد علي/فرانس برس(
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عقد على عدوان تموز إقرار إسرائيلي بالفشل»قضم بطيء« لمناطق الغوطة الشرقية ميدعا نموذجًا

45
سياسة

  شرق
      غرب

استشهاد مقاوم 
بانهيار نفق في غزة

ــــدس، الـــجـــنـــاح  ــقــ ــ ــا الــ ــ ــرايـ ــ أعـــلـــنـــت سـ
العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، 
أمــــــــــس األحـــــــــــــــد، اســـــتـــــشـــــهـــــاد أحـــــد 
ــر انــهــيــار نــفــق تــابــع  مــقــاومــيــهــا، إثــ
لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، شــمــالــي 
قطاع غزة. وذكرت السرايا، في بيان 
ــادر عــنــهــا، أن »املـــقـــاوم إبــراهــيــم  صــ
حسن املصري، استشهد إثر انهيار 
ــقــــطــــاع«،  ــال الــ ــمــ ــع لـــهـــا شــ ــابــ نـــفـــق تــ
ــة تــفــاصــيــل أخـــرى  مـــن دون ذكــــر أيــ
املقاومة  وتطلق  بالحادثة.  متعلقة 
شــهــداء  ــم  اسـ ــزة  غـ فـــي  الفلسطينية 
)اإلعـــــــــداد والــــتــــدريــــب( عـــلـــى الـــذيـــن 

يستشهدون خالل مهام جهادية. 
)العربي الجديد(

»حماس« تستنكر 
تصريحات تركي الفيصل

استنكرت حركة املقاومة اإلسالمية، 
)حــمــاس(، تصريحات رئيس مركز 
املــلــك فــيــصــل لــلــبــحــوث والـــدراســـات 
اإلســالمــيــة، األمــيــر تــركــي الفيصل، 
ــن تـــلـــقـــي الـــحـــركـــة  ــ أمــــــس األحـــــــــد، عـ
ــران إلشـــاعـــة الــفــوضــى  ــ دعــمــا مـــن إيـ
في منطقة الشرق األوســط. وذكرت 
ــي بـــيـــان صــــــادر عــنــهــا،  الــــحــــركــــة، فــ
الـــتـــي  ــل  ــيـــصـ ــفـ الـ ــات  ــحــ ــريــ »تــــصــ أن 
أمــام مؤتمر للمعارضة  تحدث بها 
اإليــرانــيــة فــي فرنسا تشكل إســاءة 
واتــهــامــا لــحــركــة حــمــاس واملــقــاومــة 
ــة، وتــــشــــكــــل إســــــــاءة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـ
وال  الفلسطينية  والقضية  للشعب 

تخدم إال االحتالل اإلسرائيلي«.
)العربي الجديد(

السلطة الفلسطينية 
تدعو لفّك حصار الخليل

طـــالـــبـــت الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
أمــــس األحــــــد، مـــؤســـســـات املــجــتــمــع 
ــي واملــــؤســــســــات الــحــقــوقــيــة  ــ ــدولـ ــ الـ
إلجبار  الــفــوري  ل 

ّ
بالتدخ العاملية، 

ــوات االحـــتـــالل اإلســـرائـــيـــلـــي على  ــ قـ
»رفــــع حــصــارهــا الــظــالــم والــجــائــر، 
الــــــــــــذي تـــــفـــــرضـــــه عـــــلـــــى مـــحـــافـــظـــة 
الــخــلــيــل، جــنــوبــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
واالعتقال  املالحقة  عمليات  ووقــف 
الفلسطينيني  باملواطنني  والتنكيل 
الــعــزل«. واعــتــبــر املــتــحــدث الرسمي 
بــاســم الــحــكــومــة يــوســف املــحــمــود، 
ــقـــوم بــه  ــا تـ ــ ــه، أن »مـ ــ فــــي تـــصـــريـــح لـ
قوات االحتالل من حصار واقتحام 
ومالحقة للمواطنني الفلسطينيني، 

يشّكل عقابا جماعيا«.
)العربي الجديد(

31.5 % ينوون المشاركة 
في انتخابات األردن

ــر اســــتــــطــــالع لــــــلــــــرأي، أجـــــــراه  ــ ــهـ ــ أظـ
بــــــــرنــــــــامــــــــج »راصــــــــــــــــــــــــد« ملــــــراقــــــبــــــة 
ــلــــنــــت نـــتـــائـــجـــه،  االنــــتــــخــــابــــات، وأعــ
أمس األحــد، أن »31.5 في املائة من 
املــســتــجــيــبــني يـــنـــوون املــشــاركــة في 
االنتخابات النيابية املقبلة، املقررة 
في 20 سبتمبر/أيلول املقبل، بينما 
أعلن 39.5 في املائة أنهم ال ينوون 
املــشــاركــة فــي االنــتــخــابــات الــقــادمــة 
قـــطـــعـــا«. وشـــمـــل االســـتـــطـــالع 1800 
شــخــص مــمــن وردت أســمــاؤهــم في 

جداول الناخبني.  
)العربي الجديد(

نجل بن الدن يهّدد 
الواليات المتحدة

هــّدد حمزة بــن الدن، نجل مؤسس 
تنظيم »الــقــاعــدة«، أســامــة بــن الدن 
 
ّ
»شن )الصورة(، الواليات املتحدة، بـ
هجمات على أراضيها، واستهداف 
األمــــــيــــــركــــــيــــــني خـــــــــــــارج األراضـــــــــــــي 
ــة  ــالــ األمـــــيـــــركـــــيـــــة«، وذلـــــــــك فــــــي رســ
»ســحــاب«  مؤسسة  بثتها  صوتية 
مساء  للتنظيم،  التابعة  اإلعــالمــيــة 
السبت. وأملح بن الدن إلى أن »والده 
ــات  كـــــان يـــهـــدف إلـــــى ضـــــرب الــــواليــ
املتحدة وإنهاكها في الحروب حتى 
في  وكــالئــهــا  عــن  وتتخلى  تضعف 
الشعوب  فتثور  اإلســالمــي،  الــعــالــم 
عليهم إلقامة حكم إسالمي راشد«.  
)العربي الجديد(

ريان محمد

تــتــواتــر أخــبــار تــقــّدم قـــوات الــنــظــام الــســوري 
ــة لــــهــــا، فـــــي الـــغـــوطـــة  ــ ــيـ ــ ــــوالـ واملــــلــــيــــشــــيــــات املـ
الشرقية لدمشق، الخاضعة لسيطرة فصائل 
املعارضة، مع »جبهة النصرة«، وكان آخرها، 
خــبــر الــســيــطــرة عــلــى مـــــزارع وبـــلـــدة مــيــدعــا، 
الـــتـــابـــعـــة ملـــديـــنـــة دومـــــــا، الـــتـــي تــمــثــل بـــوابـــة 

الغوطة من الجهة الشرقية.

سقوط ميدعا 
ــنـــظـــام واملــلــيــشــيــات  ــد ســـيـــطـــرت قــــــوات الـ ــ وقـ
املــوالــيــة لها على مــيــدعــا، يــوم الــســبــت، عقب 
العنيفة،  العسكرية  العمليات  مــن  يــومــا   12
بغطاٍء جوي من الطيران الحربي واملروحي، 
وسقطت على البلدة ومحيطها آالف القذائف 
باختالف أنواعها، في سياق سياسة »األرض 
النظام للتضييق  التي يعتمدها  املحروقة«، 
لحصار  وإخضاعها  املعارضة  مناطق  على 
الرضوخ  على  مساومتها  عبره  يتم  مطبق، 
»هــــدن الــــجــــوع« الـــتـــي يـــســـّوقـــهـــا، تــحــت ما  ـــ لــ

ُيسّمى »املصالحات«.
السياق، تفيد مصادر معارضة من  في هــذا 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
ــام يــعــتــمــد مــنــذ أشــهــر  ــنـــظـ الـــجـــديـــد«، أن »الـ
سياسة القضم البطيء، عبر اعتماده سياسة 
املنطقة  عــلــى  يسيطر  إذ  املــحــروقــة،  األرض 
ويــشــّيــد بــهــا تحصيناته قــبــل االنــتــقــال إلــى 
منطقة أخــــرى«. ويلفت إلــى أن »تــقــّدم قــوات 
النظام يتّم في أغلب األوقات ضمن األراضي 
له  يــكــون  الـــذي  للطيران،  املكشوفة  الــزراعــيــة 
الدور األبرز في عملية التقدم التي يحققها«.
النظام على  وتضيف املصادر بأن »سيطرة 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي الــــتــــفــــت فــــيــــه الـــصـــحـــف 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة لــتــلــخــيــص تـــجـــربـــة الــــعــــدوان 
يوليو/تموز   12 في  لبنان  على  اإلسرائيلي 
2006، األســـبـــوع املـــاضـــي، مـــع اقـــتـــراب مـــرور 
ــحــــرب، سبقتها  عــشــر ســـنـــوات عــلــى هــــذه الــ
املنافسة  بفعل  اإلســرائــيــلــيــة،  التلفزة  قــنــوات 
التجارية، إلى بث برامج مختلفة عن الحرب 
عــلــى لـــبـــنـــان، كـــانـــت الــســمــة الــرئــيــســيــة فيها 
اإلقـــــرار بــفــشــل الــــعــــدوان. واعــتــمــدت الــبــرامــج 
في استخالصها هذا على سببني رئيسيني؛ 
يــولــيــو/  12( يـــومـــا   34 ــدوان  ــ ــعـ ــ الـ اســـتـــمـــرار 
أغــســطــس/آب(، والكشف عن  لغاية 14  تموز 
فشل إدارة الحرب واملــعــارك بفعل عــدم توفر 
املــعــلــومــات االســتــخــبــاريــة الــدقــيــقــة، وانقطاع 
االتـــصـــال الــصــحــيــح واملــتــواصــل بــني الــقــوات 
البرية في امليدان وبني مقار قيادة العمليات. 
وهذا السبب الثاني عاد وأّكده، خالل البرامج 
الــتــي ُبــثــت طــيــلــة هـــذا الــشــهــر، وزيــــر التربية 
والتعليم، نفتالي بينت الذي كان قائد إحدى 

الوحدات البرية خالل الحرب.
وكــمــا فـــي حــالــة الــبــرامــج الــتــلــفــزيــونــيــة، فقد 
أفردت الصحف اإلسرائيلية، نهاية األسبوع 
املاضي، تقارير عدة بمناسبة مرور 10 أعوام 
على الحرب على لبنان، من مختلف الزوايا. 
 السمة الــبــارزة هنا، هــي اإلقـــرار بفشل 

ّ
ولــعــل

ــارك، مع  ــعـ الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي ســيــر املـ
ــارة بشكل خـــاص، إلــى مــحــاوالت رجــال  اإلشــ
ا  السياسة واملــســؤولــني فــي أوج الــحــرب، بــدًء
مـــن رئــيــس الــحــكــومــة آنـــــذاك، إيـــهـــود أوملــــرت، 
ق بحقيقة 

ّ
التعل األمــن عمير بيرتس،  ووزيــر 

الــهــدوء على الــحــدود بــني لبنان وإســرائــيــل، 
لــلــتــدلــيــل عــلــى أن الــــعــــدوان حــقــق هـــدفـــه في 

ضمان الهدوء.
ـــق الــــشــــؤون 

ّ
ــل ــعـ ــاق، يـــشـــيـــر مـ ــيــ ــســ فــــي هــــــذا الــ

ميدعا، يعتبر ضربة قاسية لجيش اإلسالم، 
من  شّكله 

ُ
ت وملــا  لسيطرته،  خاضعة  لكونها 

أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة. فــهــي الــنــقــطــة األبــعــد 
شــرقــا لــلــغــوطــة، وعـــدا عــن كــونــهــا عــبــارة عن 
شّكل أحد موارد أهل الغوطة، 

ُ
أرض زراعية ت

إال أنــهــا أيــضــا بـــوابـــة الــخــيــر إلــــى الــضــمــيــر، 
الدولة  تنظيم  وبــني  بينه  نــزاعــا  التي تشهد 
اإلســـالمـــيـــة )داعـــــــش(. كــمــا أن مــيــدعــا بــوابــة 
هذا الجيش إلى جبال القلمون، التي تشهد 
كذلك صــراعــات مع داعــش، وتؤمن جــزءًا من 
احتياجات جيش اإلسالم من أسلحة وذخائر 
ــوال«. وتــفــيــد املــعــلــومــات املــتــقــاطــعــة بــأن  ــ وأمــ
»قوات النظام ستواصل عملياتها العسكرية 
ــلـــدة املـــيـــدعـــانـــي وحــــوش  لــلــتــقــدم بـــاتـــجـــاه بـ

الفارة«.
ــــي فــي  ــــالمـ مــــن جـــهـــتـــه، يـــشـــيـــر الـــنـــاشـــط اإلعـ
ــديــــن، في  الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة حـــســـان تــقــي الــ
حديث مع »العربي الجديد«، إلى أن »ميدعا 
مــنــطــقــة زراعـــيـــة كــبــيــرة، وخــســارتــهــا تعني 
خـــســـارة جـــديـــدة بــاملــنــاطــق الـــزراعـــيـــة الــتــي 
محاصيلهم«.  إلنتاج  األهالي  عليها  يعتمد 
ويــبــنّي أن »الــنــظــام يعمل بــهــذا الــتــقــدم على 
محاصرة مئات آالف الناس داخل املدن. وهو 
ما سينعكس بشكل سلبي على واقع املعيشة 
داخــل الغوطة الشرقية«. كما يرى بأنه »في 
حال بقي وضع الفصائل داخل الغوطة على 
حاله، ولم يعودوا إلى سابق عهدهم ورجع 
عواقب  هناك  سيكون  الجبهات  على  العمل 

سيندم عليها الجميع«.
ويعيد متابعون أسباب التقدم التي يحققها 
الــنــظــام ومــلــيــشــيــاتــه، إلـــى »الـــدعـــم الــروســي، 
والــــصــــراعــــات داخـــــل الـــغـــوطـــة، تـــحـــديـــدًا بني 
ــق الــــرحــــمــــن وجــبــهــة  ــلـ ــيـ ــيـــش اإلســـــــــالم وفـ جـ
النصرة وجيش األمة. وأفادت تقارير صدرت 
 بــني الـــروس 

ً
قــبــل أســابــيــع أن هــنــاك تــواصــال

وجــيــش األمــــة، فــي مــحــاولــة لــدعــمــه والــعــمــل 
على تقليب الفصائل على جيش اإلسالم«.

استنزاف الغوطة 
ويلفتون إلى أن »النظام يعمل على استنزاف 
أراضيها  مــن  ويحرمها  ومــواردهــا،  الغوطة 
الــزراعــيــة، فــي وقــت ُيــدخــل لها عبر حواجزه 
املـــواد الــغــذائــيــة بــأســعــار مضاعفة، مــا يزيد 
مـــن أعــبــائــهــم املــعــيــشــيــة. وتــفــيــد مــعــلــومــات 
سّهل عبور 

ُ
ت النظام  أن حواجز  شبه مؤكدة 

القلمون  إلى  الغوطة  من  واملدنيني  املقاتلني 
والضمير مقابل مبالغ مالية«.

عاموس  »هــآرتــس«،  صحيفة  فــي  العسكرية 
هرئيل، إلى أن حقيقة وجود حالة من الردع 
أن تشكل  الــطــرفــني، ال يمكنها  بــني  املــتــبــادل 
ــارًا لـــواقـــعـــة فــشــل إســـرائـــيـــل فـــي الـــحـــرب،  ــتـ سـ
وهو ما أكدته لجنة التحقيق الرسمية التي 
شــكــلــتــهــا إســـرائـــيـــل فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول من 
العام ذاته، برئاسة القاضي املتقاعد إلياهو 
فــيــنــوغــراد، والـــتـــي ثــبــتــت واقـــعـــة الــفــشــل في 
الــحــرب، وفــشــل الــجــهــاز الــســيــاســي والــقــيــادة 
الجيش  وإعــــداد  لــالســتــعــداد  للجيش  العليا 
والوصول به إلى جهوزية تامة للحرب، وفقا 

ق.
ّ
للمعل

ويؤكد هرئيل أن »حقيقة عجز إسرائيل عن 
حــســم املــعــركــة فــي مــواجــهــة عـــدو اخــتــار عــدم 
املــواجــهــة الــعــســكــريــة املـــبـــاشـــرة، فـــي املــعــارك 
ــن االلـــتـــفـــاف  ــرار مــ ــمـ ــتـ ــاسـ ــبــــريــــة، وتـــمـــّكـــن بـ الــ
بالصواريخ  إســرائــيــل  وإمــطــار  الجيش  وراء 
وقـــذائـــف الــكــاتــيــوشــا، ســبــبــت اإلحـــبـــاط لــدى 
الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة ووزرائـــهـــا، كــمــا لــدى 
الجمهور اإلسرائيلي، وفي صفوف الجيش«. 
ويــلــفــت هــرئــيــل إلـــى نتيجة مــبــاشــرة للحرب 
ــا مــن  ــادهــ ــن قــ  مــ

ّ
ــان، خـــصـــوصـــا أن ــنـ ــبـ عـــلـــى لـ

أوملــرت، ومن  ديــوان رئاسة الحكومة، إيهود 
محسوبني  بيرتس،  عمير  األمـــن،  وزارة  مقر 
على الوسط واليسار، ليقول إن »الحرب وما 

النظام«.  مناطق وجــوده ملصلحة  أخلى  من 
فــي ســيــاق آخـــر، أفـــاد الــنــاشــط اإلعــالمــي في 
ريف دمشق، وسام الدمشقي، في حديث مع 
»العربي الجديد«، بأن »انتحاريا من تنظيم 
األحـــد، بأحد  السبت  ليل  فّجر نفسه  داعــش 
ــاّر جــيــش اإلســــــالم فـــي مــديــنــة الــضــمــيــر،  ــقـ مـ
والــــــذي كــــان ُيــســتــخــدم مــطــبــخــا، مـــا تسبب 

بمقتل 14 شخصا، بينهم أطفال«.
انــســحــبــوا من  ــــش« أن  وســبــق ملسلحي »داعـ
مـــديـــنـــة الــضــمــيــر فــــي شـــهـــر إبـــريـــل/نـــيـــســـان 
الدامية  املواجهات  من  سلسلة  بعد  الفائت، 
بـــني الــفــصــائــل داخـــــل املـــديـــنـــة وعـــبـــر رعــايــة 
ــك ُيــتــوقــع أن يـــكـــون الــتــنــظــيــم  أمــمــيــة. مـــع ذلــ
قــد تــرك وراءه خــاليــا نــائــمــة، قــد تنفذ خالل 
الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة عــمــلــيــات انــتــحــاريــة تــطــاول 
املدينة.  على  املسيطرة  املــعــارضــة  الفصائل 
ويــعــمــل الـــنـــظـــام عــلــى تــقــســيــم الـــغـــوطـــة إلــى 
قسمني، بالتزامن مع فتح قنوات اتصال مع 

هــي املــحــافــظــة عــلــى نــظــام الــرئــيــس الــســوري 
بشار األسد وتجنب أي مواجهة عسكرية مع 
األســد وحلفائه في  إســرائــيــل تضعف سيرة 
 السبب 

ّ
ق العسكري أن

ّ
سورية. ويضيف املعل

ــق بـــإيـــران، إذ إنـــهـــا، ومــنــذ عــام 
ّ
الــثــانــي يــتــعــل

الكثير مــن صــالحــيــات حزب  2006، صـــادرت 
االتفاق  التوقيع على  إلــى حني  الله، وسعت، 
الــدول الغربية، إلــى تفادي خطر  النووي مع 
النووية.  ملنشآتها  إسرائيلية  ضربة  تلقيها 
وال تــرى إيـــران، الــيــوم، سببا أو مصلحة في 
جولة عسكرية جديدة من شأنها أن تضعف 
قـــوة حـــزب الــلــه وتــرســانــتــه الــصــاروخــيــة من 
دون ضمان نتائج إيجابية تخدم مصالحها 
االســتــراتــيــجــيــة. أمـــا الــســبــب الــثــالــث لــلــهــدوء، 
معادلة  إلــى  هرئيل،  بحسب  عمليا،  فيعود، 
الــــردع املــتــبــادل بــني الــطــرفــني، فــكــال الــطــرفــني 
أن  لــهــا  بــمــواجــهــة عسكرية يمكن  يــرغــبــان  ال 

تتطور إلى حرب شاملة.
والــواقــع، أن الطرفني أكــدا على مــدار العامني 
األخيرين، حتى بعد وقوع عمليات حدودية، 
وقيام إسرائيل بقصف قوافل تحمل األسلحة 
لحزب الله، وهي ال تزال في األراضي السورية، 
أنــهــمــا غــيــر مــعــنــيــان بــتــصــعــيــد أو مــواجــهــة 
عسكرية شاملة، مع إشارة كل منهما إلى أنه 
خطاب  وتوزيع  العسكرية،  للمواجهة  جاهز 
»ال تجّربونا«، كما جاء على لسان وزير األمن 
أيــام من  ليبرمان، بعد  أفيغدور  اإلسرائيلي، 
تــســلــمــه مــــهــــام مـــنـــصـــبـــه، خـــــالل جــــولــــة عــلــى 

الحدود الشمالية إلسرائيل.
وتوظف  اإلسرائيلية  الــتــقــديــرات  تقر  وفيما 
الله  لحزب  الصاروخية  الترسانة  باستمرار 
املقابل تبرز  كمصدر لقوة الحزب، فإنها في 
ــال انـــــــدالع حـــرب  ــ اســـتـــخـــالص نـــتـــائـــج فــــي حـ
الــذي  الــضــرر  مــن حجم  التهويل  عبر  مقبلة، 
سيلحق بــلــبــنــان كــكــل فــي حـــال أقـــدم الــحــزب 

على خوض حرب جديدة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يـــرى املــحــلــل اإلســرائــيــلــي 
للشؤون العربية، تسفي برئيل، في صحيفة 
»هآرتس«، في عدد يوم الجمعة املاضي، أنه 
ينبغي اآلن االلتفات إلى أن الساحة اللبنانية 
ني 

َ
أو املواجهة املقبلة لم تعد تقوم على طرف

فــقــط، )حــــزب الــلــه وإســـرائـــيـــل(، بـــل زاد عــدد 
بدء  اللبنانية،  الساحة  فــي  الالعبة  األطـــراف 
من روسيا، ومرورا بإيران، وحتى احتماالت 
)داعــش(،  اإلسالمية«  »الــدولــة  تنظيم  تغلغل 
مما يــزيــد مــن تعقيدات حــســابــات حــزب الله 

ل.
ّ
الداخلية واإلقليمية، وفقا للمحل

إلى  الــنــظــام تفضي  »ســيــاســة  أن  ويضيفون 
الــغــوطــة الشرقية،  فــي  الــقــوى  مــوازيــن  تغير 
بفعل التضييق على جيش اإلســالم، إن كان 
عبر املعابر واألنفاق التي يسيطر عليها أو 
منح 

ُ
ت وقــت  فــي  وذلــك  الجغرافية.  املساحات 

فيه فصائل أخرى هذه التسهيالت، وكل ذلك 
يحّدد يوما بعد آخر بانفجار اقتتال داخلي، 
سيستنزف الفصائل في الغوطة ويضعفها، 
لــتــالقــي مــصــيــرًا يــشــابــه غــيــرهــا مــن املــنــاطــق 
ومنها  الــنــظــام،  بمهادنة  مكرهة  قبلت  التي 

انــتــهــت إلــيــه نــتــائــجــهــا ســـاعـــدت، عــمــلــيــا، في 
إعادة إطالق مسيرة رئيس الحكومة الحالي، 
إلى  وأعــادتــه  السياسية،  نتنياهو  بنيامني 
كرسي رئاسة الحكومة عام 2009، والذي كان 
قد خسره أمام إيهود باراك عام 1999، وجعله 
الـــوزراء  لرئيس  يومها  الليكود  قــيــادة  يترك 

السابق، أرئيل شارون«.
إلى  الحرب، ينتقل هرئيل  وفي تأكيده فشل 
تفسير أسباب الهدوء على الحدود اللبنانية 
اإلســرائــيــلــيــة، مــنــذ الــــعــــدوان، مــقــتــرحــا ثــالثــة 
أســبــاب لتفسير ذلـــك؛ الــســبــب الــرئــيــســي هو 
ط حزب الله فيها منذ  الحرب السورية وتــورُّ
الـــلـــه إلــى  ــــل حــــزب  صــيــف عــــام 2012، إذ أرسـ
سورية خمسة آالف عنصر. كما فقد الحزب 
نــحــو 1600 مــن عــنــاصــره قــتــلــوا فــي املــعــارك 
على األراضي السورية، وبالتالي فإن الهدف 
واألولــويــة األولـــى لحزب الله وإيـــران، اليوم، 

بعض الفصائل، في محاولة منه لبث الفنت 
والعمل على خلق اقتتال داخلي بني مختلف 
املاضية  األسابيع  أن شهدت  بعد  الفصائل، 

اقتتااًل بني جيش اإلسالم وفيلق الرحمن.
ــــالل الـــفـــتـــرة  وكـــــــان الـــنـــظـــام قــــد اســـتـــطـــاع خــ
املــاضــيــة الــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق عــــدة على 
أطـــــراف الــغــوطــة الــشــرقــيــة، كـــان أكــبــرهــا في 
املــاضــي، بسيطرته على  مــايــو/أيــار  مــن   20
الشرقية، تبلغ  الغوطة  13 قرية ومزرعة في 
على  وعمل  مــرّبــعــا.  كيلومترًا   40 مساحتها 
الشام  وأحـــرار  النصرة  طــرد مسلحي جبهة 
ــرى بـــيـــاض شــبــعــا،  ــ وفـــيـــلـــق الـــرحـــمـــن، مــــن قـ
وزبــديــن، وحــرســتــا الــقــنــطــرة، وبــزيــنــة، وديــر 
وحــــوش  الـــنـــحـــاســـيـــة،  وأرض  الـــعـــصـــافـــيـــر، 
الــشــرطــوط،  الــحــمــصــي، والـــركـــابـــيـــة، وأرض 
وأرض الــكــســار، والــعــضــديــة، ونـــولـــة، وبـــاال 
ــــي حـــيـــنـــه مـــوقـــع  ــا أفـــــــاد فـ ــ ــا ملـ ــقــ الـــقـــديـــمـــة وفــ

»سبوتنيك« الروسي.

معارك حلب
مدينة حلب أول من أمس السبت.  وشملت تلك 
وبعيدين،  والحيدرية،  الهلك،  أحياء  الغارات 
والــــجــــنــــدول، ومـــســـاكـــن هـــنـــانـــو، واإلنـــــــــذارات، 
وطريق الباب، والسكري، والعامرية، واملشهد، 
وســيــف الـــدولـــة، واألنــــصــــاري، وجــســر الــحــج، 
ــعــــادي، والــصــالــحــني، وبـــاب  والــــفــــردوس، واملــ
البيك،  وكــرم  والقاطرجي،  والشعار،  النيرب، 
واملــيــســر، والــجــزمــاتــي، وجــب الــقــبــة. ويضاف 
إلـــى ذلــــك، غــــارات عــلــى ريـــف حــلــب استهدفت 
املـــــالح، والــكــاســتــلــو، وبــعــيــديــن، والـــجـــنـــدول، 
ــان، وقــبــر  ــتــ ــريــ ــدرات، وحــ ــ ــنــ ــ وكـــفـــرحـــمـــرة، وحــ
وأسفرت  ومحيطها،  مصيبني  وتــل  اإلنكليز، 

تلك الغارات عن مقتل 29 شخصا.
ــام« قـــائـــده الــعــســكــري  كــمــا نــعــى »فــيــلــق الــــشــ
لـــقـــطـــاع شـــمـــال حـــلـــب، الـــعـــقـــيـــد مــحــمــد بــكــار 
مع  اشتباكات  أثــنــاء  محمود«،  »أبــو  بـــ ب 

ّ
امللق

املــالح.  على جبهة  للنظام  املوالية  املليشيات 
على الجانب اآلخــر، أعلن  حزب الله اللبناني 
مقتل أحـــد قــادتــه سمير عــواضــة فــي مــعــارك 

املالح، أول من أمس السبت.
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت وكـــالـــة »ســـانـــا« الــســوريــة 
الرسمية، إن 45 شخصا قتلوا في حلب الغربية 
التي تسيطر عليها قوات النظام جراء قصف 
وظهر  السبت  يــوم  طــوال  للمدينة،  املعارضة 
أمس األحد. وفيما نفت الفصائل استهدافها 
للمدنيني في املدينة، شككت صفحات موالية 
للنظام برواية السلطات حول مصدر القذائف 
املدينة  غربي  على  أطلقت  التي  والــصــواريــخ 
مشيرة إلى أن بعض الصواريخ التي سقطت 
املــعــارضــة، وتطلق من  املــديــنــة ال تملكها  فــي 
راجمات صواريخ موجودة لدى قوات النظام 
العسكرية عند  العمليات  فقط. وعلى صعيد 
طـــريـــق الــكــاســتــيــلــو، تـــواصـــلـــت مـــعـــارك الــكــّر 
والــــفــــّر بـــني الــجــانــبــني، وســــط مــعــلــومــات عن 

عدنان علي

تبادلت فصائل املعارضة السورية 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى نـــــقـــــاط حـــيـــويـــة 
ــلــــى طـــريـــق  ــع قـــــــــوات الــــنــــظــــام عــ ــ مــ
الــذي يصل بني  الكاستيلو، الشريان الوحيد 
وريفها  حلب  فــي  املــعــارضــة  سيطرة  مناطق 
الشمالي، وسط عمليات كر وفّر بني الجانبني. 
ويأتي ذلك، مع إعالن النظام السوري تمديد 
الــهــدنــة املـــزعـــومـــة ملــــدة 72 ســاعــة أخـــــرى، في 
مــحــاولــة مــنــه، كــمــا يـــبـــدو، لــتــهــدئــة الــجــبــهــات 
األخرى والتفرغ ملعركة حلب. لكن هذه الهدنة 
لـــم تــمــنــع طـــيـــران الــنــظــام والـــطـــيـــران الــروســي 
وريفها،  حلب  مدينة  استهداف  مواصلة  من 

ومناطق أخرى في سورية.
وقـــالـــت مـــصـــادر لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة على 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي إن الـــطـــيـــران 
 غـــارات عــدة، ليل السبت األحــد، 

ّ
الحربي شــن

ــريــــق  ــلــــى مـــخـــيـــم حـــــــنـــــــدرات، واملــــــــــــالح، وطــ عــ
الــكــاســتــيــلــو شــمــال مــديــنــة حــلــب. كــمــا طـــاول 
زيــد في مدينة حلب، فيما  القصف حي بني 
ألــقــي بــرمــيــل متفجر عــلــى حــي بـــاب الــحــديــد، 
إضافة إلى استهدافه بصاروخ »أرض أرض« 
مــن طـــراز فــيــل، بــالــتــزامــن مــع عــشــرات قــذائــف 

الهاون التي استهدفت هذا الحي.
وذكر مركز حلب اإلعالمي أن أربعة أشخاص 
قــتــلــوا وأصـــيـــب الـــعـــشـــرات جــــراء غـــــارات عــدة 
استهدفت  العنقودية  والقنابل  بالصواريخ 
قـــريـــة بــشــنــطــرة بـــريـــف حــلــب الـــغـــربـــي، أمــس 
بالقنابل  الــجــوي  القصف  ــد. واســتــهــدف  األحـ
ــّور، وكــفــرداعــل  بــابــيــص، وحــ قــرى  العنقودية 
فيما تشير معطيات  الغربي.  ريــف حلب  فــي 
والطائرات  النظام  طــائــرات  أن  إلــى  املعارضة 
ـــت نــحــو 85 غـــــارة جـــويـــة على 

ّ
الـــروســـيـــة شـــن

العمليات هناك  قــرار فصائل املعارضة وقــف 
بغية »إعادة توزيع القوات، وتوحيد الجهود 
العسكرية في املنطقة«، وفق ما يوضح مصدر 
»الــعــربــي الــجــديــد«. ويضيف  مــن املــعــارضــة لـــ
املصدر أن »دخول جبهة النصرة املعركة إلى 
ــــالح، عــبــر تفجيرها  جــانــب املــعــارضــة فـــي املـ
ــني فــي مــواقــع قـــوات النظام 

َ
ــخــت

ّ
ــني مــفــخ

َ
عــربــت

بمنطقة املــــالح، إضــافــة إلـــى الــقــصــف الــجــوي 
ــادة تقييم  ــ الــكــثــيــف لــلــمــنــطــقــة، اســتــوجــب إعــ
الوضع ميدانيا، بغية تحقيق أهداف املعركة 

التي تكمن في إبعاد قــوات النظام عن طريق 
الكاستيلو بأقل الخسائر في صفوف مقاتلي 
الفصائل«،  بــني  تنسيق  وبأفضل  املــعــارضــة، 
على حّد تعبيره. غير أن غرفة عمليات »فتح 
حــلــب« نــفــت انــســحــاب املــعــارضــة مــن املــعــارك 
ح. وأكــد تجمع »فاستقم كما 

ّ
على جبهة املــال

استعادة  من  املعارضة  مقاتلي  ن  تمكُّ أمــرت« 
خــط الــجــبــهــة األول الــــذي تــقــدمــت إلــيــه قــوات 
ح، فيما تشهد املنطقة 

ّ
النظام على جبهة املال

معارك ضارية بني الطرفني.

ــع األنــــبــــاء الـــتـــي تـــحـــدثـــت، أول مــــن أمـــس  ــ ومـ
الــســبــت، عــن فــتــح طــريــق الــكــاســتــيــلــو وإبــعــاد 
قـــوات الــنــظــام عــن الــتــالل القريبة مــنــه، والتي 
تقطعه ناريا، حاول بعض املدنيني استخدام 
النظام استهدفت  قــوات  هــذا الطريق، غير أن 
عــربــاتــهــم بــالــرشــاشــات الــثــقــيــلــة، مــا أدى إلــى 
مقتل وإصــابــة عــدد منهم. وحــذر مركز حلب 
اإلعـــالمـــي املــدنــيــني مــن خــطــورة الــعــبــور عبر 
طريق الكاستيلو بسبب ضراوة املعارك هناك 

واستهداف الطريق من جانب قوات النظام.

بدء  السبت،  يــوم  املــعــارضــة،  وأعلنت فصائل 
الكاستيلو،  طــريــق  الســتــعــادة  كــبــيــرة  عملية 
والذي كانت قوات النظام سيطرت على تالل 
ــدأت  ــام. وبــ ــ اســتــراتــيــجــيــة فـــيـــه، قــبــل ثـــالثـــة أيــ
ــني 

َ
عــربــت الــنــصــرة«  »جــبــهــة  بتفجير  العملية 

ــني عـــلـــى الـــخـــطـــوط األولـــــــى لــلــنــظــام 
َ
ــت

ّ
مــفــخــخ

ــــالح، مـــا مــّكــن املــعــارضــة مـــن الــســيــطــرة  فـــي املـ
التلة  ومنها  املنطقة،  فــي  النقاط  بعض  على 
الــجــنــوبــيــة عــنــد حـــاجـــز الـــســـرو الــقــريــبــة من 
تجمع جامع املالح الذي سيطرت عليه قوات 

النظام في عملياتها األخيرة، واستطاعت من 
خالله قطع طريق الكاستيلو ناريا.

ــداث بــفــتــح الــطــريــق  ــ وبــعــد ذلــــك، تــطــورت األحـ
لساعات من قبل املعارضة، قبل إعالن مواقع 
مــوالــيــة لــلــنــظــام وتــأكــيــد مـــصـــادر املــعــارضــة 
ملواقعهم  وحلفائه  السوري  النظام  استعادة 
انسحاب  بعد  الكاستيلو،  طريق  محيط  فــي 
ــة بـــســـبـــب كـــثـــافـــة الـــقـــصـــف الـــجـــوي  ــعــــارضــ املــ
للمنطقة. وفيما يحذر بعض املراقبني من أن 
النظام  استدراج  تكون  قد  الكاستيلو  معركة 

لفصائل املــعــارضــة فــي حلب مــن أجــل سحب 
الــطــيــران« عــلــى هــذه  إلـــى »مــحــرقــة  مقاتليها 
في  األخـــرى  الجبهات  تــوقــف  مقابل  الجبهة، 
املحافظة والتي كانت تحرز تقدما ضد قوات 
الجنوبي،  ريــف حلب  فــي  الــنــظــام، خصوصا 
يـــرى الـــلـــواء املــنــشــق، مــحــمــد الـــحـــاج عــلــي، أن 
الــنــظــام يـــحـــاول مــنــذ فــتــرة طــويــلــة مــحــاصــرة 
مــديــنــة حــلــب، ويــقــوم الــيــوم بــمــحــاولــة جدية 
فــي هــذا اإلطـــار، مستفيدًا مــن الغطاء الجوي 
 الــنــظــام يعمل 

ّ
ــلـــواء أن الـــروســـي. ويــضــيــف الـ

على تهدئة الجبهات األخرى من خالل مزاعم 
الهدن التي يعلن عنها ويمددها، على الرغم 

من أنه ال توجد هدنة عمليا في أي منطقة.
»العربي  لـ حديث  في  علي،  الحاج  ويستبعد 
الــجــديــد«، أن تتمكن قـــوات الــنــظــام مــن إقــفــال 
طـــريـــق الــكــاســتــيــلــو عــلــى الـــرغـــم مـــن الــغــطــاء 
الــجــوي الـــروســـي، ذلـــك أن فــصــائــل املــعــارضــة 
أن  يتوقع  لكنه  حــلــب،  حــصــار  ملنع  تستبسل 
تكون معركة صعبة ينتج عنها خسائر كبيرة 
للطرفني. ويشير إلى أن املعارضة تحاول، في 
الوقت ذاته، البحث عن بدائل إلمكانية إغالق 
الطريق  عــلــى  تــرّكــز  وهـــي  الكاستيلو،  طــريــق 
الجنوبي الـــذي يــبــدأ مــن إدلـــب بــاتــجــاه شرق 
حلب، وصواًل إلى الحاضر وشمال الحاضر، 

ومن ثم الراموسة، وشرقي حلب.
ويوضح أن املعركة في هذا املحور املذكور لم 
لقوات  الكثيف  الوجود  بسبب  بعد  ستكمل 

ُ
ت

السفيرة،  ومنطقة  املــطــار  منطقة  فــي  الــنــظــام 
مــا يجعل املــعــارضــة بحاجة إلــى عــدد ضخم 
الجبهة.  العناصر لتحقيق تقدم في هذه  من 
العسكري  العمل  أن  املنشق  الــلــواء  ويضيف 
ــدًا بــســبــب وجــــــود أربــــع  ـ

ّ
ــق ــعـ فــــي حـــلـــب بـــــات مـ

النظام  قــوى في املنطقة، وهــي إضافة لقوات 
واملعارضة، هناك تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
)داعش(، والقوات الكردية، ولكل منها مصالح 

متوافقة أحيانا ومتضاربة أحيانا أخرى.
وّجه لفصائل املعارضة 

ُ
وحول النداءات التي ت

الضغط  تخفيف  بغية  أخـــرى  جــبــهــات  لفتح 
على جبهة حلب، وتشتيت الطيران الروسي، 
الجبهات مرتبط  أن فتح  الحاج علي  يوضح 
ـــر الـــدعـــم الـــخـــارجـــي، 

ّ
كــمــا هـــو مـــعـــروف بـــتـــوف

مخازن سالح  تملك  ال  املعارضة  فصائل  ألن 
كــبــيــرة، عــلــى الـــرغـــم مـــن إقـــــدام بــعــضــهــا على 
تصنيع بعض األسلحة البدائية. ويشير إلى 
املقاتلني،  أعــدادًا كبيرة من  لــدى املعارضة   

ّ
أن

لكن لديها دائما مشكلة في العتاد واألسلحة 
املؤثرة في املعارك الكبيرة.

يعتمد النظام سياسة األرض المحروقة في الغوطة )سامر الدومي/فرانس برس(

)Getty( دام العدوان على لبنان 34 يومًا

تحرز المعارضة تقدمًا في ريف حلب الجنوبي )محمد كركاس/األناضول(

تتغيّر موازين القوى بين لحظة وأخرى في مدينة حلب وأريافها. ففي الوقت الذي تسيطر 
فيه الفصائل السورية على مناطق استراتيجية عدة، تعود قوات النظام، المدعومة بغطاء 
في  العنقودية،  والقنابل  بالغارات  المواقع  إمطار  خالل  من  الستعادتها،  روســي،  جوي 

محاولة إلطباق الحصار على حلب، في ظّل صمود المعارضة على مختلف الجبهات، لمنع 
المدينة  بين  الواصل  الوحيد  الفصائل  الكاستيلو، منفذ إمدادات  الحصار وإغالق طريق  هذا 

وريفها الشمالي، والذي يستهدف النظام عشرات المدنيين الماريين عبره
الحدث

كر وفّر بين النظام والفصائل 
لمنع إطباق الحصار

أعلنت المعارضة بدء 
عملية كبيرة الستعادة 

طريق الكاستيلو

أمطر طيران النظام 
وروسيا قرى عدة بالغارات 

والقنابل العنقودية

سيطرت قوات 
النظام والمليشيات على 

ميدعا يوم السبت

يعود اطمئنان 
إسرائيل الحالي لتورُّط 

حزب اهلل في سورية

يتّبع النظام السوري 
سياسة »القضم البطيء« 

في الغوطة الشرقية، 
للتضييق عليها ودفعها 

لالستسالم له، وهو ما 
مكنه أخيرًا من على 
مزارع وبلدة ميدعا، 
التابعة لمدينة دوما

انشغلت وسائل اإلعالم 
اإلسرائيلية في تقييم 

العدوان على لبنان بعد 
مرور عشر سنوات، والتي 

أجمعت على فشل إسرائيل 
في إدارة هذه الحرب

الخاضعة  جــيــرود  مدينة  شــهــدت 
ريف  في  المعارضة،  فصائل  لسيطرة 
نــزوح  األحـــد، حركة  أمــس  دمــشــق، 
واسعة بين المدنيين، خوفًا من وقوع 
جــراء  المدينة،  فــي  جــديــدة  مــجــازر 
المدينة.  بقصف  النظام  تهديدات 
القلمون،  في  اإلعالمي  الناشط  وقال 
مع  حديث  فــي  الدمشقي،  ــام  وس
المدنيين  »غالبية  إن  الجديد«،  »العربي 
مدينة  إلى  نزحوا  جيرود  مدينة  في 
النظام  قوات  توجيه  عقب  الناصرية، 

تهديدًا بقصف المدينة.

نزوح أهالي جيرود

قضية تقرير
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تشهد الساحة الليبية حراكًا واسعًا بين قبيلة القذاذفة واللواء المتقاعد خليفة حفتر ورئيس 
القذافي  برلمان طبرق عقيلة صالح، وروسيا، تحضيرًا لصفقة سياسية يشكل سيف اإلسالم 

عنوانها األبرز، إذ تهدف إلى إطالق سراحه مقابل تقوية الصالت برموز النظام السابق

القاهرة ـ العربي الجديد

ــات فـــي مـــا يتعلق  ــروايــ يــســتــمــر تـــضـــارب الــ
بمصير سيف اإلسالم القذافي، نجل العقيد 
الليبي الراحل معمر القذافي مع بروز رواية 
جديدة قدمتها مصادر ليبية وثيقة الصلة 
به تؤكد اإلفراج عنه، نافية صحة ما تردد عن 
وجــوده في أحــد سجون الزنتان. وتتحدث 
املــصــادر الــتــي تــواجــدت فــي الــقــاهــرة أخيرًا 
عن أنه تم اإلفــراج عن سيف اإلسالم في 12 
 
ً
إبريل/نيسان املاضي في سرية تامة، الفتة

إلـــى أنـــه فــي الــوقــت الـــراهـــن يــتــواجــد خــارج 
السجن، داخــل األراضــي الليبية في حماية 

تتوالى فصول األزمـــة  فــي جنوب الــســودان، 
ــفـــاق الـــســـالم بـــن رئــيــس  مـــهـــددة بــانــهــيــار اتـ
ونائبه  ميارديت  سلفاكير  الــســودان  جنوب 
ــع فــي شهر أغــســطــس/ آب 

ّ
ريـــاك مــشــار، املــوق

املاضي، وال سيما مع إعالن مصدر بحكومة 
جنوب السودان، أمس األحد، أن »272 شخصًا 
ــتــلــوا، فــي اشــتــبــاكــات بــن قــوات 

ُ
 ق

ّ
ــل عــلــى األقــ

مــتــصــارعــة فـــي الــعــاصــمــة جـــوبـــا، بــيــنــهــم 33 
مدنيًا«.  في غضون ذلــك، جــاءت تصريحات 
مــتــحــدث بــاســم مــشــار لــقــنــاة »بــــي بـــي ســي« 
ــة  ــ الــبــريــطــانــيــة لـــتـــؤكـــد حـــجـــم تـــصـــاعـــد األزمـ

بعدما قال إن »البلد قد عاد إلى الحرب«. 
من جهتها، نقلت وكالة »رويترز« عن متحدث 

أفـــراد مــن قبيلة الــقــذاذفــة. ووفــقــًا للمصادر 
نــفــســهــا، فــــإن الــعــقــيــد الــعــجــمــي الــعــتــيــري، 
قــائــد كــتــيــبــة أبــوبــكــر الــصــديــق الــتــي كــانــت 
املحتجز  اإلصـــالح  مؤسسة  بتأمن  مكلفة 
ــــالم، هــو الـــذي أشـــرف على  بــهــا ســيــف اإلسـ
تنفيذًا  الــقــذافــي  إطـــالق ســـراح نجل  عملية 
لقرار العفو العام الصادر من مجلس نواب 
طــبــرق )املــطــعــون فــي شرعيته مــن املحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة( والـــــذي صــــدر فـــي سبتمبر/

أيلول 2015.
»العربي  لـ أيــام  أكــد قبل  قــد  العتيري  وكــان 
الجديد« أن نجل القذافي خرج منذ األربعاء 
املـــاضـــي مـــن ســجــن املـــؤســـســـة، وهــــو بــأحــد 

باسم مشار قوله إن »مقر إقامة األخير تعرض 
إلى  للرئيس«، الفتًا  تابعة  قــوات  لهجوم من 
أن »مقر إقامة مشار تعرض للهجوم مرتن، 
ــدة بــاســتــخــدام دبـــابـــات  ــ ــــس، بــيــنــهــمــا واحــ أمـ
أن االشتباكات  وطائرات هليكوبتر«. ويبدو 
تركز في منطقتن هما جبل وغوديل، حيث 

تتواجد ثكنات تابعة ملشار.
وبــحــســب األمـــــم املـــتـــحـــدة، فــقــد »ُســـمـــع دوي 
قــذائــف هـــاون وإطــــالق نـــار كــثــيــف، أمـــس، في 
منطقة يوجد بها مقّر تابع لها. وقــال عامل 
إغــاثــة فــي جــوبــا لوكالة »رويـــتـــرز«: »سمعنا 
لحوالي  جبل  منطقة  تجاه  في  مكثفًا  قصفًا 
الــخــطــوط  قــــــررت  إلـــــى 40 دقــــيــــقــــة«. كـــمـــا   30

األماكن اآلمنة، رافضًا التعليق حول وجود 
ســيــف بــالــزنــتــان أو خــارجــهــا وعـــن طبيعة 
األســبــاب الــتــي أخـــرت اإلعـــالن الــرســمــي عن 

اإلفراج عنه.
وبحسب هذه املصادر، فإنه لن يتم الكشف 
ــيـــف اإلســـــــــالم لــحــن  ــــد سـ ــــواجـ ــان تـ ــكــ ــــن مــ عـ
االنــتــهــاء مــن إجـــــراءات وقـــف قـــرار املحكمة 
إلى  مشيرة  بمالحقته،  الــدولــيــة  الجنائية 
أنه في حال ظهوره للعلن سيستوجب ذلك 

على السلطات الليبية تسليمه.
وأشـــارت املــصــادر إلــى أن هناك اتفاقًا على 
املــرحــلــة  خـــــالل  دورًا  اإلســـــــالم  ســـيـــف  أداء 
الوطنية  »املــصــالــحــة  مــا ســّمــتــه  فــي  املقبلة 

إلى  الجوية  رحالتها  وقــف  الكينية  الجوية 
جــوبــا بسبب تــجــدد الــعــنــف. وكــانــت الــحــرب 
قـــد وضـــعـــت أوزارهــــــــا بــعــد اتـــفـــاق ســــالم في 
الــقــوات املوالية  املــاضــي، لكن  أغــســطــس/ آب 
اآلن، وهو  تندمج حتى  لــم  وملــشــار  مليارديت 

بند أصيل في االتفاق.
وعــــاد مــشــار إلـــى جــوبــا فـــي إبـــريـــل/ نيسان 
ـــبـــرت تــلــك خــطــوة عــلــى طــريــق 

ُ
املـــاضـــي، واعـــت

إنهاء القتال، لكن خبراء قالوا إن عدم التحرك 
لتطبيق بنود أخرى من اتفاق السالم كدمج 
قوات الطرفن ونقلهما، يهدد باندالع صراع 
ــــن الـــعـــام لــأمــم  جـــديـــد. مـــن جــهــتــه، كــــان األمـ
املتحدة بــان كي مــون، ُيشّدد على أن »أعمال 

الليبية« وتهدئة حدة الصراع بن األطراف 
فبراير  املحسوبة على ما يعرف بثورة 17 
وبـــن أبــنــاء الــقــبــائــل رمـــوز الــنــظــام السابق 
لها إلنهاء االضطرابات  التابعن  والقبائل 
أن يكون  املــصــادر  ولــم تستبعد  ليبيا.  فــي 
السياسية  الــحــيــاة  فــي  الــقــذافــي دور  لنجل 

ــتـــزام بعملية  الــعــنــف األخـــيـــرة تــبــرز عـــدم االلـ
الـــســـالم«، وحـــث قـــادة الــبــالد عــلــى وضـــع حد 

للقتال والسيطرة على القادة العسكرين.
ــان الــقــتــال قـــد انـــدلـــع يــــوم الــجــمــعــة، على  ــ وكـ
وميارديت  مشار  بن  جــرت  مباحثات  الرغم 
لنزع فتيل التوتر. ودعا االثنان للهدوء وقاال 
إنهما ال يعرفان سببًا للمعارك، وهو ما أثار 

مخاوف من قدرتهما على ضبط قواتهما.
ــيــــزة يـــوم  ــال الـــعـــنـــف لـــفـــتـــرة وجــ ــمــ وبـــــــدأت أعــ
الخميس، حن حاول جنود موالون مليارديت 
تـــفـــتـــيـــش مــــركــــبــــات تــــابــــعــــة ألنـــــصـــــار مـــشـــار 

فتحولت املواجهة إلى اشتباكات. 
)العربي الجديد(

العامة عقب إنهاء كافة اإلجــراءات املتعلقة 
باملالحقات الدولية.

وكــــانــــت مــحــكــمــة اســـتـــئـــنـــاف طـــرابـــلـــس فــي 
ليبيا قــد أصــــدرت فــي يــولــيــو/تــمــوز 2015 
حكمًا غيابيًا بإعدام سيف اإلسالم الرتكابه 
ــتــــل مـــحـــتـــجـــن فــي  ــا قــ ــهـ ــنـ جـــــرائـــــم حـــــــرب مـ

انتفاضة 2011.
ــان الــتــي  ــتـ ــزنـ وســـبـــق أن رفـــضـــت كـــتـــائـــب الـ
تــحــتــجــز ســيــف اإلســـــالم الـــقـــذافـــي تسليمه 
ــرى، قــائــلــة إنــهــا ال تــثــق في  ــ ألي ســلــطــة أخـ
ــه، لكنها  عــــدم هــــروبــ أن تــضــمــن طـــرابـــلـــس 
وافقت على أن يحاَكم هناك، على أن يمثل 

للمحاكمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

طرابلس ـ عبداهلل الشريف

يتجدد الحديث عن عودة النظام 
الــســابــق فـــي لــيــبــيــا إلـــى الــواجــهــة 
الــســيــاســيــة، بــعــد تــصــاعــد األنــبــاء 
عــن قــرب إطـــالق ســـراح نجل معّمر الــقــذافــي، 
ســيــف اإلســــــالم الـــقـــذافـــي، أبـــــرز شــخــصــيــات 
هــذا الــنــظــام، والـــذي كــان يــعــّد لخالفة والــده 
إبــــان الــعــقــد املـــاضـــي، وســـط مــســاعــي قبيلة 
الـــقـــذاذفـــة إلتـــمـــام هـــذا األمــــر عــبــر صــفــقــة مع 
اللواء املتقاعد خليفة حفتر الذي يهدف إلى 
بعد  السابق  النظام  بــرمــوز  الــصــالت  تقوية 
تراجع شعبيته، ودول معنّية بامللف الليبي، 
وتـــحـــديـــدًا روســـيـــا. وتــمــثــل قــبــيــلــة الــقــذاذفــة 
مــحــور ســلــطــة الــقــذافــي األب، خـــالل الــعــقــود 
األخيرة، بعد إعادة تموضع رجاالت القبيلة 
فـــي مـــراكـــز الــســلــطــة مــنــذ بــــروز نــجــلــه سيف 
اإلسالم عام 2003، من خالل مشروع خالفته 

 في ما ُعرف باسم »ليبيا الغد«.
ً
ال

ّ
ممث

وفــــي آخــــر تــــطــــورات قــضــيــة احـــتـــمـــال نــجــاح 
إزاء  املحاسبة  من  الهروب  في  القذافي  نجل 
التهم املوجهة إليه، طالبت املحكمة الجنائية 
الـــدولـــيـــة، أول مـــن أمــــس الــســبــت، الــســلــطــات 
ــا فــــــــورًا. وجــــــاءت  ــهـ ــيـ الـــلـــيـــبـــيـــة بــتــســلــيــمــه إلـ
دعــوة املحكمة عقب تزايد األنــبــاء عن سعي 
مــجــمــوعــة مــســلــحــة مـــوالـــيـــة لـــلـــواء املــتــقــاعــد 
خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، الــــتــــي تــتــحــفــظ عـــلـــى ســيــف 
القذافي في سجونها منذ العام 2011، لرفض 

تسليمه للمحاكمة في طرابلس.
إطـــالق ســراح  الــدولــيــة  وإزاء رفـــض املحكمة 
ــال مـــديـــر بــرنــامــج الــشــرق  ســيــف اإلســــــالم، قــ
األوســـــــط، ســعــيــد بـــن عـــربـــيـــة، خــــالل الــطــلــب 
العفو  »مــنــح   

ّ
إن املحكمة،  مــوقــع  على  املعلن 

ـــهـــم بــهــا سيف 
ُّ
عـــن جـــرائـــم مــثــل تــلــك الــتــي ات

القانون،  مــع ســيــادة  تمامًا  يتنافى  الــقــذافــي 
وحــــق الــضــحــايــا فـــي الـــعـــدالـــة وااللـــتـــزامـــات 
الدولية لحقوق اإلنــســان«. وأضــاف أنــه بداًل 
من حماية سيف اإلسالم من املساءلة ينبغي 
العدالة.  إلــى  تقديمه  الليبية  السلطات  على 
والـــخـــطـــوة األولـــــى فـــي هــــذا االتـــجـــاه أن يتم 
تسليمه إلى املحكمة الجنائية الدولية«، على 

حّد تعبيره.
وحتى اللحظة، ال تــزال األنــبــاء حــول خــروج 
ســيــف اإلســــالم مــن الــســجــن مــتــضــاربــة. ففي 
الوقت الذي نفى فيه املجلس البلدي للمدينة 
أنباء إطالق سراح القذافي، يؤكد آمر كتيبة 
أبــوبــكــر الــصــديــق، الــتــي تتحفظ عــلــى سيف 
ــــالم فـــي ســجــونــهــا، الــعــجــمــي الــعــتــيــري،  اإلسـ
 اإلعــــالن عــن إطــالق 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لــــــ

ســراح سيف، رسميًا، سيكون قريبًا. ويؤكد 
أنه يسعى إلى تنفيذ قرار الحكومة التابعة 
لبرملان طبرق التي طالبت مؤسسة اإلصالح 
فـــي الـــزنـــتـــان، فـــي خــطــاب رســـمـــي، بــضــرورة 
العام  العفو  إطــالق سراحه بناء على قانون 

الصادر عن البرملان عام 2015.

صفقة سياسية 
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، تــؤكــد مـــصـــادر وثيقة 
»العربي  لـ للزنتان،  البلدي  باملجلس  الصلة 
الفترات  استقبل خالل  املجلس  أن  الجديد«، 
ــددًا مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــنـــافـــذة  ــ ــ املـــاضـــيـــة عـ
أن تسميهم،  مـــن دون  الـــقـــذاذفـــة،  قــبــيــلــة  مـــن 
لتمكينهم مــن لــقــاء ابــنــهــم ســيــف فــي جلسة 
انفرادية، موضحة أن بعض هذه الشخصيات 
مقيمة فــي مــصــر، وأخــــرى فــي طــبــرق )شــرق 
ليبيا(. وتشكك املصادر في أن يكون إطالق 
العفو  بقانون  له عالقة  القذافي  ســراح نجل 
الــعــام الــصــادر عــن الــبــرملــان، أو صـــدور األمــر 
بضرورة  البرملان  بحكومة  العدل  وزارة  من 
املاضي،  إبريل/نيسان  منذ  ســراحــه،  إطــالق 
كاشفة عن وجود صفقة سياسية جديدة في 

ليبيا عنوانها سيف اإلسالم القذافي.
ــــى أن الــســلــطــات  ــادر إلــ ــ ــــصـ ــذه املـ ــ ــيـــر هــ وتـــشـ
فــي خــطــاب وزارة  القريبة مــن حفتر وجـــدت 
تستند  قانونيًا  متكأ  العفو  وقــانــون  الــعــدل 
إليه لخطوتها األهم في الصفقة، لكن جهات 
الزنتان، أصــدرت بيانًا  قضائية منها نيابة 
استغربت فيه صحة اإلجراء الحكومي قائلة 
إن »اإلجــــــراء الــســلــيــم يــمــّر مـــن خـــالل خــطــاب 
الــحــكــومــة ملــكــتــب الـــنـــائـــب الـــعـــام واملــحــامــي 
العام وهو املخّول بتوجيه أوامــره للسجون 
العدل مخاطبة  وليس من اختصاص وزارة 

السجون مباشرة«.

عودة 
القذاذفة

ليبيا

مالمح صفقة بين القبيلة وحفتر: 
اإلفراج عن سيف اإلسالم والمشاركة 

في الحياة السياسية مقابل الوالء

تطالب قبيلة 
القذاذفة بشمول العفو 

العام جميع أفرادها

زيارة حفتر لموسكو 
عجلت خطوة إطالق 

سراح سيف اإلسالم
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فـــي تــلــك اآلونــــــة«. وتـــرّجـــح هـــذه املـــصـــادر أن 
تكون زيارات املتحدث باسم النظام السابق، 
لطبرق،  املتالحقة  الــقــذافــي،  إبراهيم  موسى 
ولــقــاء عقيلة صــالــح رئــيــس مــؤتــمــر الشعب 
أخــيــرًا، وعلنًا،  الـــزوي،  السابق، محمد  العام 
فــي الــقــبــة، )مــكــان إقــامــة صــالــح(، لــهــا عالقة 
ــقـــول  ــات. وتـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــيـــس املـ ــكـــوالـ مـــبـــاشـــرة بـ
السياسية  املصادر ذاتها إن منظومة حفتر 
والعسكرية تسعى في اتجاهات عدة لجلب 
الــســابــق. فقد عمد حفتر  الــنــظــام  والء رمـــوز 
اللبناني حسن  الطبيب  ســـراح  إطـــالق  إلــى 
فــي ليبيا بعد  كـــان مخطوفًا  الـــذي  حــبــيــش، 
بـــيـــروت، قبل  فــي  الــقــذافــي  تــوقــيــف هنيبعل 
ثــالثــة أشـــهـــر. وكــــان الــخــاطــفــون قـــد طــالــبــوا 
بمبادلة حبيش مقابل ابن القذافي. كما قام 
السابق  الــنــظــام  ــان  أركــ أقـــوى  بتعين  حفتر 
الجنوب  كتائب  بعض  على  آمــريــن  عسكريًا 
الليبي حيث القبائل املؤيدة للنظام السابق، 

شــخــصــيــات حــمــلــت مــعــهــا مــشــاريــع إصـــالح 
الــســابــق شكري  ــوزراء  ــ الــ إداري مــثــل رئــيــس 
االقتصادي  التطوير  مجلس  ورئيس  غانم، 

السابق، محمود جبريل.
هــذه اإلجـــراءات سببت بــروز ما عــرف الحقًا 
بــاســم »الــحــرس الــقــديــم« الـــذي قـــاده العضو 
ــبــــارز فـــي الـــلـــجـــان الـــثـــوريـــة، والــــــذي شغل  الــ
إبراهيم  عــدة، سابقًا، أحمد  قيادية  مناصب 
األخضر«،  »الزحف  صحيفة  برز 

ُ
لت القذافي، 

اللسان املتحدث باسم  حركة اللجان الثورية، 
رمــوز  ومعظم  إبراهيم  أحمد  كتبها  مــقــاالت 
الــحــركــة املـــعـــارضـــة الـــشـــديـــدة لــحــركــة سيف 
اإلسالم. وتمكن األخير من تنصيب ابن عمه 
موسى إبراهيم القذافي الذي شغل إبان ثورة 
النظام،  باسم  متحدثًا   ،2011 فبراير/شباط 
رئـــيـــســـًا لــتــحــريــر الــصــحــيــفــة لــيــقــضــي عــلــى 

صوتها.
ــن إغــــالق  ــاء ســـيـــف اإلســـــــالم مــ ــهـ ــتـ وبـــعـــيـــد انـ
ملفات كانت تقض مضجع القذافي، وأهمها 
ي »البانام« 

َ
البرنامج النووي، وقضية طائرت

الـــفـــرنـــســـيـــة،  تــــي أي«  ــو  ــ »يــ ـــ ــ ــ ــيــــة، وال ــيــــركــ األمــ
ــعـــات الــفــكــريــة  ونـــجـــاحـــه فـــي مـــشـــروع املـــراجـ
لــلــجــمــاعــة اإلســـالمـــيـــة املــقــاتــلــة الــتــي وافــقــت 
ــراح  عـــلـــى وضـــــع الــــســــالح مـــقـــابـــل إطــــــالق ســ
أبــــرز قــيــاداتــهــا مـــن ســجــون الـــقـــذافـــي بحكم 
صالته القوية مع بريطانيا التي عاش فيها 
وتــخــرج مــن جــامــعــاتــهــا، عــمــل الــقــذافــي األب 
بإقفال  االصالحي  ابنه  مشروع  إفشال  على 
أكثر  وحبس  التلفزيونية،  وقنواته  صحفه 
أقـــالمـــه الــصــحــافــيــة املــوالــيــة لـــه. ومـــّكـــن األب 
مراكز  في  السابقن  الثوري  النظام  رجــاالت 
الحكم مثل آخر رئيس وزراء في عهد النظام، 
البغدادي املحمودي، وآخر وزير للخارجية، 
مــوســى كــوســا، وصــهــره، آخــر رئــيــس لجهاز 
لتندلع  السنوسي،  الله  عبد  الداخلي  األمــن 
ثــورة  الشعبية إلشــعــال فتيل  االحــتــجــاجــات 
فــبــرايــر الـــتـــي تــمــكــنــت مـــن اإلطـــاحـــة بـــه بعد 

ثمانية أشهر من القتال ضد كتائبه.

تدخل روسي 
وعن كواليس هذه الصفقة السياسية، تقول 
املـــصـــادر ذاتـــهـــا إنـــه »فـــي ظـــل تـــراجـــع الــدعــم 
الــشــعــبــي شـــرق الـــبـــالد، وتــنــامــي انــشــقــاقــات 
الضباط من حول حفتر، باإلضافة للخالف 
ــي الــــزنــــتــــان )أقــــــــوى املـــعـــســـكـــرات  املـــســـتـــعـــر فــ
لجأ مستشارو  البالد(،  لحفتر غرب  املؤيدة 
كـــل مـــن رئــيــس بـــرملـــان طــبــرق )املـــطـــعـــون في 
شــرعــيــتــه مــن املــحــكــمــة الــدســتــوريــة(، عقيلة 
إلــى وضــع سياسات جديدة  صالح، وحفتر 
لتقوية الصالت برموز النظام السابق الذين 
ال يزالون يحتفظون بعالقات قوية مع دول 
فاعلة أبــرزهــا روســيــا، ويــتــواجــد عــدد منهم 

إلى جانب البرملان وجيش حفتر«.
وتـــوضـــح املـــصـــادر أنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
اكتمال بناء هــذه الــصــالت، فــإن زيــارة حفتر 
إلـــى مــوســكــو، أخـــيـــرًا، عــجــلــت خــطــوة إطــالق 
ســراح سيف اإلســـالم، إذ طلبت موسكو من 

السياسين بضرورة وجود  حفتر وحلفائه 
ــة وعــــســــكــــريــــة ضــمــن  ــيـ ــاسـ ــيـ ــات سـ ــيـ شـــخـــصـ
ــلـــمـــصـــادر. وتــحــتــضــن  مــنــظــومــتــهــم، وفـــقـــًا لـ
روســـــيـــــا جــــالــــيــــة كــــبــــيــــرة مـــــن أبـــــنـــــاء قــبــيــلــة 
الـــقـــذاذفـــة، وأســــر، وعـــائـــالت الــنــظــام الــســابــق 
الــذيــن تــمــّكــنــوا، فــي وقــت ســابــق، مــن افتتاح 
ــو بــالــلــغــة الــعــربــيــة مـــوجـــه إلــــى الــشــرق  ــ راديــ
األوسط يذيع برامج وأغاني تطالب بحقهم 
فـــي الـــعـــودة لــلــيــبــيــا واملـــشـــاركـــة فـــي الــحــيــاة 

السياسية.
ــقـــرب مــــن لــجــنــة الـــدفـــاع  ويــــوضــــح مـــصـــدر مـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الجانب  لـــ بــالــبــرملــان 
الــخــاص  الــروســي طــالــب بــوجــود السكرتير 
ــالــــح الــــقــــذافــــي، ضــمــن  لـــلـــقـــذافـــي، بـــشـــيـــر صــ
ــع روســــــيــــــا، لــتــفــعــيــل  ــ مـــــــشـــــــاورات حـــفـــتـــر مــ
اتــفــاقــيــات تـــوريـــد ســــالح ســابــقــة بـــن نــظــام 
القذافي وروسيا، بسبب وجود بشير صالح 
على رأس املتعاقدين املمثلن لنظام القذافي 

ــة فــتــح  ــركـ تــــعــــّرض املــــســــؤول فــــي حـ
ــّيـــم عــــن الـــحـــلـــوة )صــــيــــدا،  فــــي مـــخـ
ــلـــطـــان،  جـــنـــوبـــي لــــبــــنــــان(، عـــبـــد سـ
ــد، ملــحــاولــة اغتيال  فــجــر أمـــس األحــ
بـــالـــرصـــاص أدت إلــــى إصـــابـــة أحــد 
ــه. وأشــــــارت الــــروايــــة األمــنــيــة  ــاربــ أقــ
 »ســلــطــان 

ّ
ــى أن ــ إلـ الـــرســـمـــيـــة،  غـــيـــر 

ــان فـــي زيــــــارة عــائــلــيــة فـــي مخيم  كــ
لبنان(،  املية ومية )صيدا، جنوبي 
ــالـــعـــودة إلــــى عـــن الــحــلــوة  ويـــهـــّم بـ
الثانية مــن فجر األحــد،  قــرابــة  عند 
عــنــدمــا أطــلــق مــجــهــول الـــنـــار عليه 
فأصاب شقيق زوجته طارق مسّرة، 
والذي تم نقله إلى مستشفى صيدا 
إلصابته  الــعــالج  لتلقي  الــحــكــومــي 
برصاصتن في اليد والفخذ«. وأكد 
قائد القوة األمنية الفلسطينية في 
املــخــيــمــات فـــي لــبــنــان الـــلـــواء منير 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه تم  املــقــدح لـــ
»تشكيل لجنة تحقيق في القضية، 
وتـــوّجـــهـــت إلــــى املـــيـــة ومـــيـــة لجمع 
الــتــفــاصــيــل ومــعــايــنــة املـــكـــان، على 
أن تصدر تقريرها األمني حول ما 
 »ال 

ّ
حــصــل«. ويــشــيــر املــقــدح إلـــى أن

قبل صــدور  مــا حصل  على  تعليق 
الــتــي تجريها  الــتــحــقــيــقــات  نــتــائــج 
محاولة  أنــهــا  خصوصًا  الفصائل، 
ــيــــال األولــــــــى مــــن نـــوعـــهـــا فــي  ــتــ االغــ

مخيم املية ومية«.
)العربي الجديد(

 أدلــــى الــرئــيــس الــفــرنــســي فــرانــســوا 
ــد،  ــ ــــس األحـ هــــوالنــــد )الــــــصــــــورة(، أمـ
بـــحـــوار لــصــحــيــفــة »لـــوجـــورنـــال دو 
ديــــمــــانــــش«، مـــعـــتـــبـــرًا، عـــلـــى هــامــش 
ــم األوروبـــيـــة الــــ15  نــهــائــي كـــأس األمـ
ــدم، أن »حــــب الــفــرنــســيــن  ــقــ لـــكـــرة الــ
للمنتخب القومي لكرة القدم يعكس 
رغبة جارفة في االتــحــاد«. وأضــاف 
االعتداءات  ذلك خالل  »لقد الحظنا 
املآسي  الفرنسين في  التي وحــدت 
واآلن ها هم يتوحدون في البهجة«.

 13 اعـــــــتـــــــداءات  أن  ــد  ــ ــــوالنـ هـ ورأى 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، 
والتي وقعت أثناء مباراة ودية بن 
لكرة  واألملــانــي  الفرنسي  املنتخبن 
القدم في »ستاد دو فرانس« منحت 
ــًا جــمــاعــيــًا جـــديـــدًا،  ــيـ الــالعــبــن »وعـ
واجبهم  مــن  بـــأن  مقتنعن  وبــاتــوا 
مـــنـــح الـــبـــهـــجـــة لــلــفــرنــســيــن الـــذيـــن 
ــداءات اإلرهــــابــــيــــة«.  ــ ــتــ ــ أدمـــتـــهـــم االعــ
وقــــــــــــارن هــــــوالنــــــد بــــــن الـــســـيـــاســـة 
: »الــريــاضــة توحد 

ً
والــريــاضــة قــائــال

ق. ومــــن  بـــيـــنـــمـــا الــــســــيــــاســــة تـــــــفـــــــرِّ
ــا تــتــيــح  ــهــ ــة أنــ ــاضــ ــريــ خــــاصــــيــــات الــ
العرقية واملسارات  تجاوز األصــول 

املختلفة للمواطنن«.
)العربي الجديد( 

ــيـــل وزارة ســـالح  وكـ نـــائـــبـــة   حـــثـــت 
ــي، هـــيـــدي غـــرانـــت،  ــركــ ــيــ الـــجـــو األمــ
ــــد، حــكــومــة بـــالدهـــا على  أمـــس األحـ
»اإلســــــــــــراع فـــــي الــــبــــت فـــــي طــلــبــات 
ــذ فـــــتـــــرة مــــــن الـــكـــويـــت  ــنــ ــة مــ ــقـ ــلـ ــعـ مـ
وقــطــر والــبــحــريــن لـــشـــراء مــقــاتــالت 
أمـــيـــركـــيـــة«، مــســتــشــهــدة بــاإلحــبــاط 
الــــــذي يــشــعــر بــــه حـــلـــفـــاء الــــواليــــات 
تأجيل  بسبب  الخليج  فــي  املتحدة 
الــصــفــقــة. وأضـــافـــت أنـــهـــا »تـــحـــاول 
طمأنة املسؤولن في هذه الدول بأن 
عدم موافقة واشنطن على مبيعات 
ــتــــي تــقــدر  ــلــــحــــة األمـــيـــركـــيـــة الــ األســ
بمليارات الـــدوالرات، ال يغّير شيئًا 
مـــن الــعــالقــات الــقــويــة الــقــائــمــة بن 
سالح الجو األميركي وسالح الجو 
فــي كــل مــن الـــدول الــثــالث«. ووقعت 
كــل مــن وزارة الــدفــاع )الــبــنــتــاغــون( 
األمــيــركــيــة على  الــخــارجــيــة  ووزارة 
بــيــع 36 طــائــرة مــن طــــراز »اف 15« 
لقطر و24 طــائــرة مــن »اف/ ايــه 18 
للكويت،  هورنيت«  سوبر  اف  إي/ 
»بوينغ«  وكالهما من صنع شركة 
إنـــتـــاج  ــن  مــ  »16 »اف  ــرة  ــائــ طــ و16 

شركة »لوكهيد« للبحرين.
)رويترز(

لبنان: محاولة 
اغتيال قيادي 

في »فتح« 

هوالند: الرياضة 
توّحد والسياسة 

تفرّق

سالح الجو 
األميركي يضغط 

للبت في 
صفقات طائرات

ال ســيــمــا مــنــهــم عـــلـــي كـــنـــه الــــــذي اســتــطــاع 
األقوى  »املغاوير«  كتيبة  مقاتلي  استرجاع 

جنوب ليبيا، وأعاد هيكلتها.

مطالب  القذاذفة
املجلس  إلى مطالب رئيس  وتشير املصادر 
الـــقـــذاذفـــة، الــشــيــخ عبد  االجــتــمــاعــي  لقبيلة 
الـــحـــمـــيـــد الــبــصــبــصــيــنــي، خـــــالل اجــتــمــاعــه 
ــالــــح، فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــُعــمــانــيــة  بــعــقــيــلــة صــ
ــرة الـــقـــذافـــي، والـــذي  مــســقــط، حــيــث تــقــيــم أســ
اصطحب معه عــددًا مــن عــمــداء قبائل شرق 
البالد. ومن بن هذه املطالب، »إعــادة أمالك 
ــــي ســـبـــهـــا وســــــــرت شـــرطـــًا  ــاء قــبــيــلــتــه فـ ــ ــنـ ــ أبـ
للمصالحة مع قبيلته، وشمول العفو العام 
لــكــل أبـــنـــاء الــقــبــيــلــة ومــنــهــم أســــرة الــقــذافــي. 
ويـــضـــاف إلــــى ذلـــــك، تــســويــة الـــخـــالفـــات مع 
ــة  ــلــ ــتـــي ورفــ ـ

َ
ــل ــيـ ــبـ ــــي قـ ــذة فــ ــ ــافــ ــ شـــخـــصـــيـــات نــ

دعم  بتسهيلهما وصــول  املشتبه  واملقارحة 

لوجستي ملقاتلي تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
)داعش( في سرت، والسعي في توفير ظروف 

بقائه باملدينة«.
للمصادر،  وفقًا  االجــتــمــاع،  هــذا  ناقش  كما 
ــّدمــــه، ســـابـــقـــًا، مـــوســـى الـــقـــذافـــي،  مــقــتــرحــًا قــ
لــضــم شــخــصــيــات مــوالــيــة لــلــنــظــام الــســابــق 
فائز  بــرئــاســة  الــوفــاق  إلــى تشكيلة حكومة 
السراج، وحيث يسعى برملان طبرق لإلعالن 
عن هذه األسماء قريبًا. ويضم االقتراح اسم 
مسؤول سابق لغرفة الصناعة محمد حامد، 
وآخــــر مــحــافــظ لــلــبــنــك املـــركـــزي فـــي الــنــظــام 
ــدارة، كــمــا شــمــل املــقــتــرح  ــ الــســابــق فــرحــات قـ
كعضو  قبلية  اجتماعية  شخصية  تمكن 
في لجنة الستن لصياغة الدستور الحالي، 
ــــادر، فـــإن  ــًا لـــلـــمـــصـــادر. وبـــحـــســـب املـــــصـ ــقـ وفـ
شخصية السكرتير الخاص للقذافي، بشير 
صــالــح الــقــذافــي، لقيت دعــمــًا كبيرًا مــن قبل 
كــان على  إذ  الــروســي والفرنسي،  الجانبن 

الــقــذاذفــة  قبيلة  وتعتبر  بهما.  وثيقة  صلة 
الجغرافيا  تشكل  التي  العربية  القبائل  مــن 
ــلــــبــــالد، إذ يـــتـــمـــركـــز وجــــود  لــ ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
أراضــيــهــا فــي أجـــزاء كبيرة مــن مدينة سرت 
وســـط الــبــالد وســبــهــا جــنــوبــهــا، وامـــتـــدادات 
أخرى في تشاد وفي الفيوم بمصر. القبيلة 
األربعة  العقود  طيلة  حافظت،  الصحراوية 
القذافي، على طبيعتها  ابنها معمر  لسلطة 
البدوية. وعلى الرغم من ممتلكاتها الكبيرة 
فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس وبـــنـــغـــازي وخــــارج 
 عــن وجــودهــا كــقــوة قبلية 

ّ
الــبــالد، لــم تــتــخــل

اجتماعية في النسيج االجتماعي الليبي، إذ 
شكل حلفاؤها القدامى داعمًا كبيرًا لسلطة 
ينحدر  التي  ورفــلــة  قبيلة  خصوصًا  ابنها، 
وقبيلة  السابق،  النظام  رجـــاالت  أبــرز  منها 
الــرجــل الثاني  الــتــي يــنــحــدر منها  املــقــارحــة 
بعد القذافي عبد السالم جلود، وأبرز أركان 
الـــقـــذافـــي الــعــســكــريــة جـــنـــوب لــيــبــيــا، الــقــائــد 
بن  املوالي لحفتر، محمد  الحالي  العسكري 
نائل. وصعدت القبيلة إبان حكم القذافي إلى 
ن؛ 

َ
عامل بسبب  أكبر،  بشكل  السلطة،  مراكز 

أعــوان  السلطة من  أغلب مراكز  أولهما خلو 
على  للتمرد  بعضهم  سعى  الــذيــن  الــقــذافــي 
حكمه مثل عبد السالم جلود، وعبد الرحمن 
استبعادهم من  إلــى  القذافي  إذ عمد  شلقم، 
في  ووضعهم  بإقالتهم  إمــا  السلطة،  مــراكــز 
إقامة جبرية، كما فعل مع األول، أو استبعاده 
الــثــانــي بتعيينه  ــارج ليبيا كــمــا فــعــل مــع  خـ
مندوبًا له في األمم املتحدة، ووضع عناصر 
من القبيلة في مراكز السلطة ليضمن بقاءه.
ويــتــمــثــل الــعــامــل الــثــانــي فــي مــشــروع سيف 
طلق عليه 

ُ
اإلسالم القذافي اإلصالحي الذي أ

مسمى »ليبيا الــغــد« الــذي جــاهــر، فــي أولــى 
اســتــبــعــاد  بــــضــــرورة  عــــام 2003،  خــطــابــاتــه 
رمـــوز الــنــظــام السابقن الــذيــن أطــلــق عليهم 
مــســمــى »الــقــطــط الـــســـمـــان«، وســـّهـــل إصــــدار 
املــعــارضــة بشدة  ــا«  ــ صحيفة »قــوريــنــا واويـ
لحركة اللجان الثورية. كما عمل على تمكن 

متابعةخاص

تحفظ على كشف 
مكان تواجد سيف اإلسالم 

القذافي

من تظاهرة ألنصار القذافي في طرابلس في 2011 )محمود تركية/فرانس برس(

يشارك عقيلة صالح في جزء من المفاوضات )محمد الشاهد/فران برس(يريد حفتر تقوية الصالت برموز النظام السابق )فرانس برس( تتضارب األنباء حول مصير سيف اإلسالم )فرانس برس(
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أمــس، إن  الفالــح،  الســعودي، خالــد  الطاقــة  قــال وزيــر 
األســعار.  التــوازن واســتقرار  إلــى  النفــط تتجــه  ســوق 
وأضــاف الوزيــر حســبما ذكــر بيــان لــوزارة الطاقــة أن 
السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، ستسعى 

جاهدة على الدوام لجلب االستقرار إلى سوق النفط.
ونقل البيان عن الوزير الذي يحضر اجتماعا لقضايا 
املنــاخ فــي برلــن قولــه »الســعودية تســعى دائمــا إلــى 
اســتقرار الســوق البترولية واالقتصاد العاملي، وذلك 
مــن خــال ضمــان تدفــق اإلمــدادات البتروليــة حيــث 

دأبــت علــى املحافظــة علــى طاقــة إنتاجيــة فائضــة«. 
ينســجم ذلــك مــع تصريحات ســابقة أدلــى بها الوزير 
يــوم االثنــن املاضــي، فــي مدينــة الظهــران الســعودية 
خــال اجتمــاع مــع األمــن العــام املعن حديثــا ملنظمة 

أوبك، محمد باركيندو.
ويــرى محللــون أن التطــور فــي الســوق النفطــي جــاء 
علــى خلفيــة صــدور تقاريــر عــن انخفــاض جديــد فــي 
علــى  الــدوالر،  األميركيــة وضعــف  الخــام  مخزونــات 
الرغم من استمرار تأثر األسواق بضغوط ناتجة عن 
تخمــة فــي املعروض مــن منتجات التكريــر واملخاوف 
النفــط  أســعار  وكانــت  االقتصــادي.  النمــو  بشــأن 

العامليــة قــد تهــاوت منــذ شــهر يونيو/حزيــران عــام 
2014 مــن 115 دوالرا للبرميــل إلــى أقــل مــن 30 دوالرًا 
بداية العام الجاري، قبل أن ترتفع مرة أخرى نحو 50 

دوالرًا خال الشهور األخيرة.
ويأتي تحسن أسعار النفط اآلونة االخيرة رغم انقسام 
كيفيــة  حــول  »أوبــك«  للنفــط  املصــدرة  الــدول  منظمــة 
مواجهــة تخمــة املعروض العاملي، والتي دفعت أســعار 

النفط إلى الهبوط إلى النصف في العامن املاضين.
وظهــرت التوتــرات بــن عضــوي املنظمــة، الســعودية 
وفــي  للتكتــل.  ســابقة  عــدة  اجتماعــات  فــي  وإيــران، 
االجتمــاع الســابق ألوبــك فــي ديســمبر/كانون األول 

مســتوى  علــى  االتفــاق  فــي  املنظمــة  أخفقــت   2015
فــي  األولــى  للمــرة  رســمي مســتهدف لإلنتــاج وذلــك 
ســنوات، كمــا لــم يــأت اجتمــاع املنظمــة، والــذي عقــد 
فــي العاصمــة النســماوية فيينــا، بداية شــهر يونيو/

حزيران املاضي بأي إجراءات جديدة حيث لم يتمكن 
املجتمعــون مــن االتفــاق علــى ســقف محــدد لإلنتــاج 
للمنظمــة، إال أنــه بعــث برســالة مهمــة إلــى األســواق، 
بالنفــط،  األســواق  تغــرق  لــن  الســعودية  أن  وهــي 
أصحــاب  يتخّوفــون، خاصــة  النفــط  تجــار  كان  كمــا 
الشــحنات العائمــة فــي البحــار، والتــي ســاهمت فــي 

خفض أسعار النفط خال بعض الفترات.

أسعار النفط العالمية تتجه نحو التوازن

ركود األسواق يكبح سيارات كوريا
انخفضــت صــادرات كوريــا الجنوبيــة مــن الســيارات خــال 
الحالــي بنســبة 13.3% عــن نفــس  العــام  مــن  النصــف األول 
الفتــرة مــن العــام املاضــي، وفقــا لبيانــات صــادرة عــن وزارة 
أن  أمــس،  الــوزارة،  وذكــرت  والطاقــة.  والصناعــة  التجــارة 

اتفاقيــات  علــى  املوقعــة  املناطــق  إلــى  الســيارات  صــادرات 
التجــارة الحــرة مثــل أســتراليا واالتحــاد األوروبي، تحســنت 
فــي  االقتصــادي  بالركــود  تأثــرت  ولكنهــا  شــامل،  بشــكل 
األســواق الناشــئة مثــل الشــرق األوســط وأميــركا الاتينيــة، 

مشــيرة إلــى أن الصــادرات بلغــت 1.3 مليــون ســيارة خــال 
الســيارات  عــدد  وســجل   .2016 مــن  األولــى  الســتة  األشــهر 
املنتجــة فــي البــاد نحو 2.2 مليون وحدة، منخفضا بنســبة 
)Getty( 5.4% عن النصف األول من العام املاضي 2015.  

انخفاض مبيعات العقارات في األردن
تراجع حجم المبيعات في سوق العقار األردنية، بنسبة 
6% خالل النصف األول من العام الجاري، مقارنة بالفترة 

المقابلة من العام الماضي 2015. 
األراضي  دائرة  عن  الصادر  الشهري  التقرير  وأظهر 
حجم  أن  األحد،  أمس  )حكومي(،  األردنية  والمساحة 
مقارنة   %6 بنسبة  انخفض  العقار  سوق  في  التداول 
دينار  مليارات   3.212 إلى   ،2015 عام  من  الفترة  بنفس 
أردني )4.523 مليارات دوالر(. وأشار التقرير إلى أن يونيو/

التداول  حجم  في  انخفاضًا  سجل  الماضي،  حزيران 
 463 إلى   ،2015 من  الشهر  بنفس  مقارنة   ،%22 بنسبة 

مليون دينار أردني )652 مليون دوالر(.

تباطؤ القطاع غير النفطي في مصر
في  الشركات  أنشطة  انكماش  أمس،  مسح،  أظهر 
يونيو/حزيران،  في  التوالي،  على  التاسع  للشهر  مصر، 
بفعل مزيد من االنخفاضات في الناتج. وسجل »مؤشر 
مصر لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي« 
مستوى  عن  قليال  لينزل  يونيو/حزيران  في  نقطة   47.5
حد  دون  ويظل  مايو/أيار،  في  المسجل  نقطة   47.6

الخمسين نقطة، الفاصل بين النمو واالنكماش.
وما   2011 ثورة  منذ  االقتصاد  إلنعاش  مصر  تكافح 
أعقبها من قالقل سياسية أدت إلى عزوف المستثمرين 
الضرورية  الصعبة  العملة  من  يحرمها  مما  والسياح، 

لتمويل واردات المواد الخام.

هبوط مؤشر مديري المشتريات في اإلمارات
أعلن بنك االمارات دبي الوطني، أمس، أن مؤشر مديري 
المشتريات في اإلمارات، شهد هبوطًا في يونيو/حزيران 
الماضي، »لكنه جاء متماشيًا مع ما شهده الربع الثاني 
من العام الجاري«. وذكر تقرير صادر عن البنك، وصلت 
 53.4 مستوى  سجل  المؤشر  أن  منه،  نسخة  األناضول 
نقطة   54 مقابل  الماضي،  يونيو/حزيران  في  نقطة 

سجلها في مايو/أيار السابق عليه. 
القراءة األخيرة ما تزال تشير  التقرير »في حين أن  وتابع 
إلى نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إال أنها كانت 
األعوام  مدى  على  المسجل  المتوسط  من  بكثير  أقل 

الثالثة الماضية )56.3 نقطة(«.

أخبار مختصرة

»إيني« تقلص استثماراتها في مصر
القاهرة، روما ـ العربي الجديد

تتجــه شــركة »إينــي« اإليطاليــة إلى بيــع حصة من 
هــر« العمــاق الــذي تــم اكتشــافه، فــي 

ُ
حقــل غــاز »ظ

أغســطس/آب املاضي، على ســاحل البحر األبيض 
املتوســط شــمال مصــر، وحســب محللــن، يأتــي ذلــك فــي إطــار 
الطالــب  مقتــل  بســبب  ورومــا  القاهــرة  بــن  العاقــات  توتــر 
اإليطالــي جوليــو ريجينــي، فــي وقــت ســابق هــذا العــام، حيــث 

قررت روما وقف توريد قطع غيار حربية ملصر. 
كاوديــو  اإليطاليــة،  إينــي  لشــركة  التنفيــذي  املديــر  وقــال 
ديسكلتســي، إن أطرافــا عديــدة عبــرت عــن اهتمامهــا بشــراء 
هر للغــاز الطبيعي، الذي تملكه الشــركة في 

ُ
حصــة مــن حقــل ظ

مصر، متوقعا أن تتم تلك الصفقة في عام 2017.
وردا علــى ســؤال فــي حديثــه مــع جريــدة »فاينانشــال تايمــز« 
حقــل  تنميــة  علــى  ريجينــي  مقتــل  تأثيــر  حــول  البريطانيــة، 
ظهــر وعاقــة الشــركة باملصريــن، قــال ديسكلتســي، إن قضية 

ريجيني تضع الشــركة في موقف غير مريح، »ليس فقط ألنه 
إيطالــي، ولكــن ألنــه إنســان«. ويضيــف رئيــس الشــركة، التــي 
تملــك الحكومــة اإليطاليــة ثلــث أســهمها، إن مصــر تســعى فــي 
اعتقــاده لفعــل مــا هــو مناســب فــي هــذا املوقــف الصعــب، لكــن 
األمــر »ال يؤثــر علــى عملياتنــا ألننــا نعمــل بعيــدا عــن األرض 

)أوفشور(.. لكننا بالتأكيد غير سعداء باملوقف«.
وكان مجلس الشيوخ اإليطالي قد أقر تعديا قانونيا جديدا 
تم بموجبه وقف تزويد مصر بقطع غيار للطائرات الحربية، 

من نوع »إف 16«، وذلك على خلفية قضية مقتل ريجيني.
اهتمامهــا،  أبــدت  عديــدة  »كيانــات  أن  ديسكلتســي  وأوضــح 
بشــكل غير رســمي« بشــراء حصة من الحقل الذي تملكه إيني 
يقــول  املجــال لوجــود شــركاء، كمــا  مــا يفتــح  بالكامــل، وهــو 
الرئيــس التنفيــذي للشــركة. ولــم يفصــح رئيــس الشــركة عــن 
الشركات املهتمة بشراء حصة في ظهر، لكن مصدرا قريبا من 
املحادثــات قــال للجريــدة البريطانيــة إنها تضم شــركات طاقة 
عامليــة وأخــرى محليــة. ومــن املتوقــع أن تبيــع الشــركة حصــة 

تبلــغ 20% مــن الحقــل، الــذي اكتشــفت فيــه كميــات ضخمــة من 
الغــاز فــي العــام املاضــي، والــذي يبــدأ اإلنتــاج فــي العــام املقبل 
حســب الخطــة املقــررة، األمــر الــذي يجعلــه جذابــا للمشــترين، 
خاصــة وأنــه ال يتطلــب كثيــرا مــن التكاليــف، حســب الجريــدة 
البريطانيــة. ونقلــت »فاينانشــال تايمــز« عــن أحــد املحللــن، 
فضــل عــدم نشــر اســمه، أن قيمــة الحصــة التــي تعتــزم إينــي 
بيعهــا تصــل إلــى 1.6 مليار دوالر. وتخطط الشــركة اإليطالية 
لبيع أصول بقيمة 7 مليارات يورو، حتى عام 2019، معظمها 
حصــص فــى حقــول للنفــط والغــاز املكتشــفة حديثــا فــي عــدد 
مــن الــدول منهــا مصــر، ملواجهــة الخســائر التــي تعانيهــا بعد 
تراجــع أســعار النفــط العامليــة، والتي بلغت 8.8 مليارات يورو 
فــي العــام املاضي. وتقول الجريدة البريطانية إن بيع الحصة 
هر ســيطمئن املســتثمرين إلى قدرة إيني 

ُ
املقترحــة فــي حقل ظ

الــذي   ، يــورو  علــى تحقيــق هدفهــا وجمــع مبلــغ 7 مليــارات 
أعلنــت عنــه في مــارس/آذار املاضي. وقّدرت إينى احتياطيات 

الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.

اقتصاد
مصطفى عبدالسالم

بغض النظر عن النفي »الروتيني« 
واملتوقع من كبار املسؤولني 

املصريني لخبر تفاوض البالد مع 
صندوق النقد الدولي القتراض 6 
مليارات دوالر، فإننا أمام حقائق 

ملموسة على األرض تقول إن 
مصر بدأت بالفعل مفاوضات 

جادة مع الصندوق القتراض مبلغ 
»محترم« يقدر باملليارات.

مبلغ يتم من خالله تحقيق عدة 
أهداف، منها سد جزء من عجز 
املوازنة العامة البالغ 319 مليار 
جنيه ) 35.9 مليار دوالر(  في 

العام املالي الجديد، وتعويض البالد 
عن النزيف املستمر للقطاعات 

املولدة للنقد األجنبي وفي مقدمتها 
السياحة والصادرات، إضافة 

لتخفيف وطأة تراجع اإليرادات 
الدوالرية للقطاعات التقليدية مثل 
تحويالت العاملني بالخارج وقناة 
السويس واالستثمارات األجنبية.
النفي الرسمي إلجراء مفاوضات 

مع الصندوق تكذبه في املقابل 
قرارات وإجراءات وتحركات 

وتلميحات ورسائل بعث بها 
أعضاء بالحكومة في األيام األخيرة 

وتصب كلها على التأكيد على 
أن املفاوضات على أشدها، وأن 
القاهرة ستستقبل خالل أيام 
وفدًا من الصندوق الستكمال 
املفاوضات. أولى الرسائل هو 

تلميح البنك املركزي القوي بإجراء 
خفض جديد في قيمة العملة 

املحلية وهو بند ثابت في روشتة 
الصندوق السامة، فقبل أيام أعطى 
محافظ البنك طارق عامر تلميحًا 
قويًا بأنه سيتحرك لخفض سعر 

صرف الجنيه، حيث قال حرفيًا 
»لن أفرح باستقرار سعر الصرف 

واملصانع متوقفة.. انخفاض الجنيه 
له إيجابيات لتنمية الصادرات..البنك 

املركزى حصل على 22.5 مليار 
دوالر في السنوات الخمس املاضية، 

ضاع أغلبها على استهداف سعر 
الصرف وكان يجب استخدامها في 
إصالح السياسة النقدية ومنظومة 

النقد األجنبي«.
التحرك الثاني يأتي عبر زيادة 
مرتقبة في أسعار الوقود من 

بنزين وسوالر وغاز وغيره، مع 
خفض الدعم املقدم للطاقة في 

موازنة العام املالي الجديد 2016-
2017، وهذا الكالم جاء في بيان 

وزارة املالية املالي.
أما التحرك الثالث فجاء في شكل 

إقرار الحكومة قانون القيمة 
املضافة التي أجلت تطبيقها منذ 

2010، بسبب الخوف من رد فعل 
رجل الشارع العنيف، حيث إن 

تطبيق الضريبة يصاحبه ارتفاع 
في األسعار.

ومع هذه التحركات والرسائل تكون 
مصر قد أوفت بالجزء األكبر من 

بنود روشتة صندوق النقد من 
خفض لقيمة العملة وخفض دعم 

الوقود وزيادة الضرائب والجمارك 
وتطبيق ضريبة القيمة املضافة.
السؤال: هل الحكومة قادرة على 

تطبيق الروشتة السامة مرة واحدة 
وبالحديد والنار، وبالتالي من 
يعترض عليها فإن الرصاص 

واملعتقالت في انتظاره، أم تراوغ 
وتنفذها على عدة مراحل؟

األيام القادمة ستجيب عن السؤال.

مصر وروشتة 
الصندوق 

الّسامة
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مشاورات الحكومة التونسية في مراحلها األخيرة

هل يقدم الصيد استقالته اليوم؟

»األطلسي« باٍق في أفغانستان لغاية 2017

التوصل إلى تشكيل 
الحكومة قبل 25 يوليو 

مرتبط  بموقف الصيد

تونس ـ وليد التليلي

تواصل أحزاب االئتاف الحكومي 
إلجــراء  تحضيراتهــا  التونســي 
الحكومــة  تشــكيل  مشــاورات 
الجديــدة، بعدمــا انتهــت مــن مناقشــاتها مــع 
املنظمتــن املمثلتــن للعمــال ورجــال األعمــال 
خاصاتهــا  ضّمــت  والتــي  األحــزاب،  وبقيــة 
فــي وثيقــة تنتظــر توقيــع جميع تلــك األطراف 

عليها.
الــذي  النجــاح السياســي  النظــر عــن  وبغــض 
حققتــه الرئاســة التونســية فــي لــّم شــمل هــذه 
الرغــم  علــى  املشــاورات  وإنجــاح  األطــراف 
فــي  اعترتهــا  التــي  الصعوبــات  جميــع  مــن 
الثانيــة  املرحلــة  فــإن  تحديــدًا،  انطاقتهــا 
أشــّد صعوبــة وأكثــر تعقيــدًا، بســبب  عتبــر 

ُ
ت

 
ّ

عــدم وضــوح معاييــر اختيــار الــوزراء، في ظل
ضغــط الوقــت الــذي ال يخــدم إنهاء املشــاورات 
قبل املوعد املعلن لذلك، وهو 25 يوليو/تموز 

الحالي، الذي يصادف عيد الجمهورية.
وعلــى الرغــم مــن أن االتفــاق العــام يميــل إلــى 
للحكومــة،  جديــدة  هيكليــة  اعتمــاد  عــدم 
واالكتفــاء بإعــادة خطــة كاتــب الدولــة )وكيــل 
الــوزارة( فقــط، بمــا قــد يمنــح الجميــع بعــض 
الحكومــة  إلــى تشــكيل  التوصــل  فــإن  الوقــت، 
قبــل التاريــخ املذكور مرتبط مباشــرة بموقف 
الصيــد.  الحبيــب  الحالــي  الحكومــة  رئيــس 
ســُيقّدم  الصيــد  كان  إذا  مــا  ينتظــر  الجميــع 
علــى  ســيفرض  أنــه  أم  ســريعًا،  اســتقالته 
لســحب  للبرملــان  التوّجــه  الحاكمــة  األحــزاب 
ســيربك  طويــل  ســيناريو  وهــو  منــه،  الثقــة 
املشــهد السياســي في الباد، ويؤجل تشــكيل 

الحكومة الجديدة إلى موعد غير محدد.
خاصــة  مصــادر  تكشــف  الســياق،  هــذا  فــي 
يذهــب  أن  »ُيرّجــح  أنــه  الجديــد«،  »العربــي  لـ
تقديــم  أي  األول،  الخيــار  اتجــاه  فــي  الصيــد 
اســتقالته ســريعًا، وقد يتم ذلك اليوم االثنن، 
بغيــة رفــع الحرج عن الرئاســة وبقية األطراف 
الجميــع  أمــام  املجــال  وإفســاح  السياســية 
أن  املصــادر  وتضيــف  املشــاورات«.  إلطــاق 
»أطرافــًا مقّربــة مــن الصيــد نصحتــه بضرورة 
ــي خيــار االســتقالة«، معتبــرة ذلــك بمثابة 

ّ
تبن

»الفرصــة األخيــرة أمامــه للخــروج مــن البــاب 
الكبيــر، وعــدم اللجــوء للبرملــان لســحب الثقــة 
منه. وهو ما ســيتّم بالضرورة، لكنه ســيؤدي 
إلى إهدار الكثير من الوقت، وسيخرج الصيد 
بطريقــة غيــر الئقــة«، علــى حــد قــول املصــادر 
»ســحب  أن  إلــى  املصــادر  وتشــير  نفســها. 
الثقــة مــن الصيــد مســألة لــم تعــد محــل نقــاش 
كمــا كانــت فــي البدايــة، عندمــا أعربــت بعــض 
قيــادات حركــة النهضــة وكتلــة الحــرة وبعض 
أحــزاب املعارضــة عــن تمّســكها بــه، ألن األمور 
رفــع  تونــس  نــداء  حــزب  إعــان  بعــد  تغيــرت 
الغطــاء السياســي عــن رئيــس الحكومــة. كمــا 
مــرزوق،  محســن  الحــرة  كتلــة  زعيــم  التحــق 
بالجميــع فــي هــذا الصــدد«. وتؤكــد املصــادر 
أن »النهضــة بدورهــا حســمت أمرهــا فــي هــذا 
االتجــاه، وقــد تضطــر إلــى إصــدار بيان تشــكر 

الدســتور فــي هــذا الخصــوص«، أي إمكانيــة 
إدخــال البــاد فــي أزمــة دســتورية وسياســية، 
رّجــح 

ُ
وت ضــده.  األمــور  حســم  الــذي  األمــر 

املصــادر أن يكــون »موقــف الصيد تحت تأثير 
بعض املقّربن منه، ومن بينهم مدير الديوان 
مــن  املقــال  بلحــاج،  رضــا  الســابق،  الرئاســي 
النــداء«، وذلــك علــى  الرئاســة واملســتقيل مــن 
منــذ  وعــاد  ذلــك،  نفــى  الصيــد  أن  مــن  الرغــم 
يومن ليعّدل من خطابه في هذا الخصوص. 
وجــدد الصيــد التأكيــد علــى عاقــة االحتــرام 
فــي  بالسبســي، معتبــرًا  التــي تربطــه  والثقــة 
كانــت  الرئيــس  »غايــة  أن  صحافــي  تصريــح 
تهــدف إلــى تجميــع كل القــوى إلخــراج البــاد 
علــى  املبــادرة  يعــارض  لــم  وأنــه  أزمتهــا،  مــن 
كان  إذ  توقيتهــا،  علــى  تحفظــه  مــن  الرغــم 
ــل أن تتــم بعــد االنتخابــات البلديــة كمــا 

ّ
يفض

كان متفقًا عليه، باإلضافة إلى أن ما توصلت 
إليــه وثيقــة املشــاورات ال يتناقــض مــع برامج 

الحكومة«.
املتحــدث  موقــف  نفــس  هــو  الصيــد  موقــف 
كان  الــذي  شــوكات  خالــد  الحكومــة  باســم 
أول مــن أعلــن عــن رفــض االســتقالة والدعــوة 
إلــى االحتــكام للبرملــان. ويصــّر شــوكات علــى 
الدفــاع عــن نجــاح الحكومــة، علــى الرغــم مــن 

كل الصعوبــات. وفــي الســياق كتــب شــوكات 
مقــااًل فــي صحيفــة تونســية، تطــرق فيــه إلــى 
الوضــع العــام فــي البــاد والوثيقــة التي خرج 
بها املشاركون في طاولة الحوار حول مبادرة 
رئيس الجمهورية، لكنه في الوقت نفسه أبدى 
تحّســره »ألن أصحــاب الوثيقــة يبــدو أنهــم لــم 

لعــوا علــى الوثيقــة التوجيهيــة واملخطــط 
ّ
يط

الخماسي لألعوام من 2016 و2020، وكاهما، 
وأكثــر  وأقــوى  أبلــغ  موضوعــي،  ناظــر  لــكل 
اســتيعابًا بكثيــر ملحــاور املبــادرة كمــا أعلنها 
رئيــس الجمهورية، وعلــى نحو قابل للقياس 
والتقييم خافًا لألفكار والتوجيهات الواردة 
فــي وثيقــة حكومة الوحــدة الوطنية«. واعتبر 
شــوكات أنه »هنا ال بّد من الوقوف عند ثغرة 
خطيــرة مكتشــفة فــي العاقــة بــن مؤسســتي 
أن  يبــدو  إذ  الجمهوريــة،  ورئاســة  الحكومــة 
الفريــق  قبــل  مــن  الحكومــي  العمــل  متابعــة 
الرئاســي تبــدو معدومــة، مما يجعــل الصورة 

انطباعية أكثر مما هي علمية دقيقة«. 
يذكــر أن شــوكات هــو مــن قيــادات حــزب نــداء 
فه 

ّ
ســيكل أو  املوقــف  هــذا  فــه 

ّ
كل وقــد  تونــس، 

مــن  االســتقالة  حــّد  إلــى  يصــل  وقــد  الكثيــر، 
النــداء  مــن  املصــادر  بعــض  ولكــن  الحــزب. 
»شــوكات  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ تؤكــد 
ســيعّدل أيضــًا مــن موقفه قريبــًا، وتوضيح أن 
معارضتــه لــم تكــن باتجــاه الرئيــس املؤســس 
للحزب ورئيس الدولة، بل فقط بهدف الدفاع 
الحكومــي، وعــن رئيــس  العمــل  عــن حصيلــة 
وأن  بنفســه.  الحــزب  اختــاره  الــذي  الحكومــة 
موقفه كان مجرد اختاف في وجهات النظر، 

تكفله الحياة السياسية التونسية اليوم«.
التســريبات  تتواصــل  أخــرى،  جهــة  مــن 
الحكومــة  رئيــس  هويــة  حــول  والتكهنــات 
الجديــد. وفيمــا تؤكد بعض املصادر الحزبية 
أن السبســي يحتفــظ باســم رئيــس الحكومــة  
أن  نفســه  الوقــت  فــي  ترجــح  فإنهــا  العتيــد، 
يســتمر التســابق بــن مجموعــة مــن األســماء، 
الجوينــي،  والنــوري  ســالم،  بــن  حاتــم  وهــي 
وعبد الكريم الزبيدي، وفاضل خليل، وســليم 
ــل السبســي 

ّ
شــاكر. وترّجــح املصــادر أن »يفض

ه، 
ّ
الجويني، بســبب معرفته االقتصادية وسن

لكــن الجوينــي متــردد فــي ذلــك كونــه يرفــض 
تســتبعد  كمــا  السياســية«.  للحيــاة  العــودة 
»حركــة  أن  مؤكــدة  أيضــًا  خليــل  املصــادر 
النهضــة أصبحــت ال تعــارض ترشــيح النــداء 

لوزير املالية الحالي سليم شاكر«.

8
سياسة

ال تزال أفغانستان من 
أولويات حلف شمال 

األطلسي والواليات 
المتحدة، وهو ما ترجم 
بإعالن الحلف، في قّمته 

األخيرة، أنه سيواظب على 
تقديم الدعم العسكري 

والمالي

بات تغيير الوضع الحكومي التونسي في مراحله األخيرة عقب توّصل مختلف األطراف إلى وثيقة لمناقشتها بغية تشكيل 
أبرزها  يكون  قد  الحكومة،  رئاسة  من  الصيد  الحبيب  لخروج  مطروحة  سيناريوهات  مع  ذلك  ويترافق  الجديدة.  الحكومة 

احتمال تقديم استقالته اليوم االثنين

جّدد الصيد حرصه على عالقته بالسبسي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

كابول ـ صبغة اهلل صابر

رّحــب األفغــان بقرار حلف الشــمال األطلســي 
عــام  بعــد  أفغانســتان  فــي  اســتمرار مهمتــه 
للقــوات  املالــي  الدعــم  ومواصلــة   ،2016
عــام 2020، وذلــك  األفغانيــة حتــى  املســلحة 
تغييــر  املتحــدة  الواليــات  أعلنــت  أن  بعــد 
خططهــا وإبقــاء 8400 جنــدي أميركــي، حتى 
نهايــة عهــد الرئيس األميركي، باراك أوباما. 
فــي  قواتهــا  زيــادة  بريطانيــا  أعلنــت  كمــا 
أفغانســتان بهــدف تدريــب وتجهيــز القــوات 

األفغانية.
في هذا السياق، يقول املحلل األمني، جاويد 
»قــرار  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ كوهســتاني، 
الوضــع  إلــى  بالنظــر  للغايــة  مهــم  الحلــف 
البــاد«،  فــي  الســائد  والسياســي  األمنــي 
تــزال  مــا  األفغانيــة  »القــوات  أن  إلــى  الفتــًا 
بحاجــة إلــى الكثيــر مــن التجهيــز والتدريــب 
والدعــم اللوجســتي«. ويضيــف كوهســتاني 
أنــه »بالنظــر إلــى نفــوذ التنظيمــات املســلحة 
املتنامــي، كطالبــان والقاعــدة وتنظيم الدولة 
اإلســامية )داعــش(، والتطــورات املتســارعة 

فــإن دعــم األطلســي  التــي تشــهدها املنطقــة، 
ضروري وهام للقوات األفغانية، التي أثبتت 
ضراوتها وجاهزيتها للدفاع عن أراضيها«.
قــرار الحلــف لــن يؤثــر علــى الوضــع األمنــي 
الوضــع  علــى  بــل  كوهســتاني،  باعتقــاد 
االقتصادي، إذ سيرغب املستثمرون األفغان 
أفغانســتان.  فــي  االســتثمار  فــي  واألجانــب 
كما ســيؤثر على الوضع االجتماعي، لكونه 
سيشــجع الشــباب على عدم الفرار من الباد 

والبقاء فيها.
اللــه  عبيــد  األمنــي،  املحلــل  يّدعــي  بــدوره، 
بجانــب  ووقوفــه  الحلــف  »قــرار  أن  وزيــري، 
أفغانســتان بمثابة رســالة إلى دول املنطقة، 
مــن  أفغانســتان  شــؤون  فــي  تتدخــل  التــي 
ومفادهــا  املســلحة،  الجماعــات  دعــم  خــال 
وجــه  فــي  لوحدهــا  ليســت  أفغانســتان  أن 
اإلرهــاب، بــل إن العالــم بأســره يقــف معهــا، 
وإن أمامهــا خيــارًا واحــدًا هــو التخلــي عــن 
شــؤون  فــي  التدخــل  وعــدم  الجماعــات  تلــك 

أفغانستان«.
»القــوات  أن  علــى  ُيشــّدد  أيضــًا  وزيــري 
األفغانية رغم تمكنها من مواجهة املسلحن 
واملحافظــة علــى النظــام واألمــن، إال أنهــا مــا 
ودعمهــا  الدوليــة  القــوات  إلــى  تفتقــر  تــزال 
املتواصــل، ال ســيما فــي مــا يتعلــق بســاح 
الجــو والتجهيــز والتدريــب. لذلــك فــإن قــرار 
أفغانســتان  فــي  مهمتــه  باســتمرار  الحلــف 
حتــى العــام 2017 مصيــري«. ويــرى أنــه »إذا 
كان وجــود القــوات الدولية يؤدي إلى إحال 
األمن في أفغانستان فإننا نرّحب بذلك، لكن 
ال بــد أن تــدرك الواليــات املتحــدة وحلفاؤها، 
أن القضــاء علــى مصــادر تمويــل املســلحن 
فــي دول الجــوار أمــر ضــروري للوصــول إلــى 

األهداف األفغانية الدولية املشتركة«.
وكان حلــف األطلســي قــد أعلــن، خــال قمتــه 
فــي  والســبت  الجمعــة  يومــي  ُعقــدت  التــي 

اســتمرار  وارســو،  البولنديــة  العاصمــة 
مهمتــه القتاليــة لعــام آخــر أي حتــى نهايــة 
العام 2017. إلى جانب مواصلة الدعم املالي 
للقوات املســلحة األفغانية حتى نهاية العام 

.»2020
فــي هــذا الســياق، اعتبــر األمــن العــام لحلــف 
األطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن »الوضع في 
أفغانســتان قد تحّســن، وأنه ال بّد من املضّي 
قدمــًا فــي األعمــال، التــي تســاهم في ذلــك، لذا 
قررنــا مواصلــة املهمــة«. كما لفــت إلى أنه »ال 
بــّد مــن التركيــز علــى العمــل ملراعــاة حقــوق 
واإلداري  املالــي  الفســاد  ومقاومــة  اإلنســان 
وإجــراء اإلصاحــات في نظــام االنتخابات«، 
تحّســن  مــن  الرغــم  »علــى  أنــه  إلــى  مشــيرًا 
الوضــع إلــى حــّد مــا، إال أن الوضــع األمنــي 
مــن  الكثيــر  إلــى  وبحاجــة  متوتــرًا  يــزال  ال 

الجهود املنسقة«.
وأعلن ســتولتنبرغ أن »الحلف قرر اســتمرار 
العــام  نهايــة  أفغانســتان حتــى  فــي  مهمتــه 
للقــوات  املالــي  الدعــم  مواصلــة  مــع   ،2017
املســلحة حتــى العــام 2020«، الفتــًا إلــى أنــه 
»ســيتم تقديم خمســة مليارات دوالر سنويًا 
القــوات  للحكومــة األفغانيــة بهــدف تطويــر 
املسلحة«. كما رّحب بقرار الرئيس األميركي 
إبقــاء 8400 مــن قواتــه فــي أفغانســتان حتــى 

نهاية فترة واليته.
وفــي كلمــة لــه أمــام قمــة الحلــف يوم الســبت، 
رّحــب الرئيــس األفغانــي أشــرف غنــي، بقــرار 
األطلسي، مشيدًا بدوره في تجهيز وتدريب 
القــوات املســلحة، التــي أثبتــت قوتهــا، علــى 
حّد وصفه، في مواجهة الجماعات املســلحة 
وإحال األمن في أفغانستان. وشّدد على أن 
»قــوات بــاده تقاتــل نيابــة عن العالــم أجمع، 
وال تســتطيع بمفردهــا أن تفعــل ذلــك، لذلــك 
من الضروري جدًا أن يقف الحلف واملجتمع 

الدولي بأسره إلى جانب أفغانستان«.

تقــف  لــن  لكنهــا  جهــوده،  علــى  الصيــد  فيــه 
الــذي  االســتراتيجي  السياســي  الوفــاق  ضــد 

يجمعها بالنداء«.
 
ً
خطــأ ارتكــب  »الصيــد  أن  املصــادر  وتضيــف 
سياسيًا كبيرًا عندما سارع إلى إعان موقفه 
الجديــدة  الحكومــة  تشــكيل  ملبــادرة  الرافــض 
بإمكانيــة  يحظــى  كان  وأنــه  إطاقهــا،  بعــد 
كبيرة ملواصلة قيادة الحكومة، لو كان موقفه 
أكثــر ليونــة ودعمــًا ملبــادرة الرئيــس الباجــي 
قائــد السبســي، الــذي ال يــزال يثــق فــي الصيــد 
رغــم كل شــيء، خصوصــًا أن مســألة خافتــه 
البعــض.  يتصّورهــا  التــي  بالســهولة  ليســت 
إلــى  األمــور  تــؤول  أن  بالفعــل  يمكــن  وكان 
الصيــد فــي نهايــة األمر«. غيــر أن الصيد أصّر 
علــى الدفــاع عــن حصيلة حكومتــه اإليجابية، 
يقــّره  مــا  إلــى  »ســيحتكم  أنــه  إلــى  ملّمحــًا 

تقرير

■ ألول مرة منذ 9 سنوات.. #وزير_الخارجية في زيارة »مهمة« إلسرائيل، 
مصر العظيمة في األحضان اإلسرائيلية

■ من غير لف وال دوران .. #سامح_شكرى في تل أبيب للمزيد من 
التشاورات والتنسيق ملا هو قادم. اللعب بقى علني ويتلعب بقوانن 

إسرائيل أو تخرج من اللعبة

■ ال للتطبيع بكل صوره وألوانه ووجوهه اللي بتحييه بمختلف األنظمة

■ في ناس ال تعرف يعنى إيه تطبيع.. وال معنى إنك إنت تبيع تاريخ أمة 
خاص بيضيع.. بوهم اسمه سام شامل #سامح_شكري

■ توني بلير املجرم اإلنكليزي في مصر، يرحب به النظام مالك عدلي 
الحقوقي املصري في السجن، ينكل به النظام

■ بقاء الرئيس اليمني في مأرب يرفع معنويات املقاومة والجيش الوطني 
للتعجيل بالنصر. عليه الصمود في الخطوط األمامية.

القائد دائمًا يفعل ذلك

■ الغارات الجوية الروسية تحرق حلب وعصابة بشار تقصف املدنين 
في املناطق التي تسيطر عليها وتتهم  الفصائل املسلحة كما كانت تفعل 

في دمشق

■ العتاد والساح الذي دخل إلى #حلب يحررها وأريافها مرتن وأكثر، 
لكن يبدو أنه كان للدفاع فقط ولم يكن هناك أوامر للهجوم 

■ #ليبيا، ما خرب الباد إال الساسة وأمراء الحرب من القذافي وانتهاء 
بآمر أصغر سرية أو كتيبة

■ حرام الدم الجنوبي. #جوبا مدينة لم تشرق شمسها بعد

■ جنوب السودان يعود للحرب، وارتفاع عدد القتلى في #جوبا عاصمة 
#جنوب_السودان إلى 272 قتيا حتى اآلن..

■ شعب لم يستفد من غيره من مكر الغرب واألميركان فصار املوت سنة. 
جنوب السودان ينهار

العام  األمين  تصريحات  تفاصيل  بعد  التونسية  السلطات  توضح  لم 
لحلف شمال األطلسي، ينس ستولتنبرغ، المتعلقة بدعم األجهزة األمنية 
أن  نفسه  الوقت  في  أكدت  لكنها  اإلرهاب،  مكافحة  في  المختصة 
لالستخبارات،  مركز  وإنشاء  التونسية  األمنية  األجهزة  تطوير  موضوع 
طرح منذ مدة في مجلس األمن القومي التونسي وانطلقت البحوث 
االستراتيجية إلنشائه. وكان األطلسي قد قرر في قمته يومي الجمعة 

والسبت الماضيين، في بولندا، إحداث مركز لالستخبارات في تونس.

تطوير األجهزة األمنية
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اقتصاد

تونس ـ فرح سليم

ــة الـــتـــونـــســـيـــة  ــكــــومــ تـــســـتـــعـــد الــــحــ
يوليو/ شهر  منتصف  من  بداية 
منظومة  لتطبيق  الــجــاري،  تموز 
ــــي ألســــعــــار املــــحــــروقــــات عــنــد  ــ الـــتـــعـــديـــل اآللـ
التعديل  عملية  تــكــون  أن  عــلــى  االســتــهــاك، 
ــــواء بــالــرفــع أو الــخــفــض بــمــعــدل مــــرة كل  سـ

ثاثة أشهر. 
ويــأتــي اعــتــمــاد اآللــيــة الــجــديــدة فــي تحديد 
األسعار التي ستشمل البنزين وصنفني من 
السوالر )عادي و50 الرفيع(، لتواكب بورصة 
أسعار النفط في السوق العاملية، بهدف الحد 
من عجز املوازنة وتخفيف حدة األزمة املالية 

على الباد. 
وقـــــال املــســتــشــار اإلعــــامــــي بـــــــوزارة الــطــاقــة 
تصريح  في  الزبيدي،  السام  عبد  واملناجم 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه تــم االتــفــاق على أال  لـــ
نسبة  الخفض  أو  بالرفع  التعديل  يتجاوز 
5%، مــشــيــرا إلـــى أن إمــكــانــيــة املــحــافــظــة على 

األسعار الحالية تبقى واردة أيضا. 
ــيــــدي، أن قــــــرار الـــتـــعـــديـــل فــي  ــزبــ وأوضـــــــح الــ
ــبــــار أســـعـــار  ــتــ االتــــجــــاهــــني يـــأخـــذ بـــعـــني االعــ
املحروقات في السوق العاملية وانزالق سعر 

الدينار، مؤكدا أن احتساب توازنات ميزانية 
ــة، لــلــســنــة الـــحـــالـــيـــة، تــــم عـــلـــى أســــاس  ــ ــدولـ ــ الـ
اعتماد سعر صرف للدوالر في حــدود 1.97 

وسعر برميل النفط بـ55 دوالرا.
التونسي(  )الدينار  املحلية  العملة  وشهدت 
مــنــذ مـــا يـــقـــارب الــشــهــر تـــراجـــعـــا مــتــواصــا 
ــيــــورو والــــــــدوالر فـــي ظـــل تــوقــعــات  مــقــابــل الــ
بمزيد ارتفاع عجز امليزان التجاري والطاقة 

خال الفترة املقبلة.
تعديل  الــزبــيــدي،  وفــق  الحكومة،  وتستثني 
أسعار أسطوانات غاز الطهو وبترول اإلنارة 
اللذين سيتم الحفاظ على أسعارهما املدعمة 
من الدولة في إطار مساندة عدد من الشرائح 

االجتماعية ذات الدخل املحدود.
ويخضع تعديل أسعار املحروقات إلى معدل 
ــــراءات الــنــفــط املــــورد وتــطــور ســعــر صــرف  شـ
الدينار التونسي مقابل الدوالر خال األشهر 
الثاثة األخيرة، أي من مطلع أبريل/ نيسان 
إلى 30 يونيو/حزيران املاضي، على أن يتم 
اإلعان، الحقا، عن تغيير أسعار املحروقات 
أو املحافظة على األسعار املعمول بها حاليا.
ووعدت الحكومة إبان مناقشة قانون املالية 
في ديسمبر/كانون األول 2015، باعتماد آلية 
التعديل اآللي ألسعار املحروقات تماشيا مع 

أسعار النفط في السوق العاملية. 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، الــحــكــومــة  ودعــــــا صــ
التونسية إلى اعتماد صيغة جديدة للتسعير 
تماشيا  بالتجزئة  تسمح  للوقود  التلقائي 
ــتـــرول فـــي الـــســـوق الــعــاملــيــة،  ــبـ مـــع أســـعـــار الـ

مــعــتــبــرًا أن أســعــار املــحــروقــات تــتــجــاوز في 
بالنسبة  الدولية  املستويات  الحالي  الوقت 

لبعض املنتجات. 
وقــــال رئــيــس بــعــثــة صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
أمــني ماتي، في يونيو/حزيران  إلــى تونس، 
املاضي، »يوجد أمام تونس هامش يمكنها 
مــن تخفيض أســعــار املــحــروقــات فــي السوق 
املــحــلــيــة فـــي ظـــل تـــراجـــع أســـعـــار هــــذه املــــواد 

عامليا«.
مذكرته  في  التونسي،  املركزي  البنك  وأعلن 
املاضي،  األول  الصادرة في ديسمبر/كانون 
الخام  البترول  أسعار  انخفاض  تأثيرات  أن 
ســتــكــون مـــحـــدودة عــلــى مــســتــوى االقــتــصــاد 

الوطني، وتحديدًا، نسب النمو.
وأعلنت وزارة املالية، في وقت سابق إمكانية 
استحداث صندوق لتمويل الفارق في أسعار 
املحروقات، ستأتي مــوارده من توظيف %5 
عــلــى كــل لــتــر مــن املــحــروقــات، بــمــا يــمــّكــن من 
تعبئة موارد مالية بقيمة 120 مليون دينار، 

أي ما يعادل 60 مليون دوالر.
الحكومة  تــقــوم  أن  اقــتــصــاد،  ويتوقع خــبــراء 
برفع األسعار أو في أحسن الحاالت تثبيت 
األســـعـــار الــحــالــيــة مــؤكــديــن أن تــراجــع قيمة 
على  كــبــيــرة  ولـــد ضــغــوطــات  املحلية  العملة 
ميزانية الدولة، ما يدفع الحكومة إلى البحث 
ــبـــاء  ــــذه األعـ ــلـــول جــــديــــدة لــتــحــفــيــف هـ عــــن حـ
وتــعــزيــز مـــواردهـــا ال ســيــمــا أن فـــاتـــورة دعــم 
املحروقات سجلت تقلصا مهما منذ تراجع 

سعر النفط عامليا.
اللومي، في  الخبير االقتصادي، رجب  وقال 
إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ سابقة  تصريحات 
ــــواق العاملية  تــراجــع أســعــار الــنــفــط فــي األسـ
يمّكن تونس من تحقيق أرباح في موازنتها 
العامة، الفتا إلى أن تواصل هذا االنخفاض 
التونسية  للحكومة  إيجابية  أرضــيــة  يمثل 
العمومية،  االستثمارات  إنجاز  في  للمضي 

الخاصة بالبنية التحتية.

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

يتأهب السودان للبدء في إجراء حصر شامل 
لــلــثــروة الــزراعــيــة والحيوانية هــذا الــعــام، في 
ــلــه، حــســب مختصني 

ّ
ظـــل تـــحـــديـــات قـــد تــعــط

»الــعــربــي الــجــديــد«. وكــان  بــالــشــأن الـــزراعـــي لـــ
السودان قد أجرى آخر تعداد زراعي له في عام 
1964، ولكنه لم يكن مكتما، حيث تم إعداده 
ــــراء حصر  بــواســطــة الــعــيــنــة فــقــط. كــمــا تـــم إجـ
شامل للتعداد الحيواني باستخدام التصوير 
الجوي خال عام 1977. ويقول مدير التعداد 
الــزراعــي في الــســودان، التاج عــوض أبــوراس، 
الفترة  إن  مــؤخــرًا،  صحافية،  تصريحات  فــي 
لتجهيز  مكثفة  اجــتــمــاعــات  ستشهد  املــقــبــلــة 
وثـــيـــقـــة الــــتــــعــــداد الـــــزراعـــــي ومــنــاقــشــتــهــا مــع 
العاملية، بعد  خبراء منظمة األغذية والزراعة 

التوصل إلى صورته النهائية.
ويبدي األمني العام التحاد مزارعي السودان 
في حديثه  آدم مختار،  الحميد  عبد  السابق، 
»العربى الجديد«، أمله في أن يشمل التعداد  لـ
كل الوحدات اإلنتاجية زراعيا وثروة حيوانية 
ومــزارعــني وآلــيــات ومــدخــات إنــتــاج. ويشير 

وأن  التخطيط،  التعداد يسهل عملية  أن  إلــى 
كل الحقب السابقة لم يكن التعداد فيها كاما.

ويــرى األمــني العام التحاد املزارعني السابق، 
أن التعداد مكلف ويحتاج إلى أموال ضخمة 

ال تتوفر لدى الحكومة حاليا.
وأقــــرت الــحــكــومــة الــســودانــيــة قــانــونــا جــديــدا 
الزراعي« بدال  سمى »تنظيمات مهن اإلنتاج 

من اتحادات املزارعني.
ويضيف مختار، أنه لتسهيل عملية التعداد 
الزراعي ال بد من تفعيل قانون مهن اإلنتاج 
الــــزراعــــي الـــــذي يــشــتــمــل عــلــى نـــمـــاذج تــعــداد 

تساعد كثيرا في عملية الحصر الزراعي.
ولــطــاملــا أعــطــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة أولــويــة 
ــاد الـــقـــومـــي،  ــتـــصـ ــة إلنــــقــــاذ االقـ ــزراعـ ــلـ كـــبـــرى لـ

ويتبقى لــهــا الــبــحــث عــن مــعــرفــة أيـــن تتمركز 
املوارد حتى تستطيع التخطيط على أساسه، 
حسب مختار. ويقول رئيس املجلس الزراعي 
»العربي  السوداني السابق، التاج فضل الله، لـ
الــزراعــي،  للتعداد  أهمية  هنالك  إن  الجديد«، 
لكنه يحتاج إلى ميزانية، وأن كل املجهودات 
لنسبة  إسقاطات  على  تعتمد  كانت  السابقة 
ــوارد  الــنــمــو. ويــضــيــف، البـــد أن يــشــمــل كـــل املــ
ــن األراضـــــــــــي املـــســـتـــغـــلـــة وغـــيـــر  ــ املــــــوجــــــودة مـ
التي  املـــوارد الطبيعية  املستغلة واملــيــاه وكــل 

لها دخل باإلنتاج الزراعي.
التعداد يساعد كثيرًا في  إن  ويقول محللون 
عليها  يعتمد  الـــزراعـــة  أن  بــاعــتــبــار  الــخــطــط، 
كــقــاطــرة الــنــمــو فــي الـــبـــاد، كــمــا أن الــبــرنــامــج 
الـــخـــمـــاســـي الــــــذي تــبــنــتــه الـــحـــكـــومـــة يــعــتــمــد 
ــة. وتــقــلــصــت  ــ ــزراعـ ــ بـــصـــورة أســـاســـيـــة عــلــى الـ
ــة الـــــــســـــــودان الــــــزراعــــــيــــــة  والـــغـــابـــيـــة  مــــســــاحــ
انفصال  عقب  الحيوانية،  ثــروتــه  وتناقصت 
جـــنـــوب الـــــســـــودان. وحـــســـب املــحــلــلــني، تصل 
الزمنية للتعداد إلى عام زراعــي كامل  الفترة 
العينة  التعداد بأسلوب  السودان، حسب  في 

أو الحصر الشامل.

غزة ـ عالء الحلو

الفلسطيني  الــجــاهــزة  املــابــس  بــائــع  ينفض 
حمدي النعيزي )28 عاما(، الغبار عن واجهة 
محله وسط شارع عمر املختار التجاري في 
الفطر،  مــوســم عيد  انــتــهــاء  غـــزة، بعد  مدينة 
الذي بدأ في العشر األواخر من شهر رمضان، 
وانتهى عشية العيد، والذي شهد حركة غير 

اعتيادية مقارنة باملواسم السابقة.
وعــاد الــركــود مجددًا إلــى أســواق القطاع وال 
الــتــي تختص ببيع  الــتــجــاريــة  املــحــال  سيما 
التحديد،  على وجه  واإلكسسوارات  املابس 
الفارغة  التجارية  وطرقات األســواق واملحال 
ــى األذهــــــــان صــــورة  ــ ــائــــن، أعـــــــادت إلـ ــزبــ مــــن الــ
األسواق قبل بدء موسم العيد، والركود الذي 
السيئة  االقتصادية  الحالة  نتيجة  يكسوها 
ــحــاصــر مــن قبل 

ُ
الــتــي يــمــر بــهــا قــطــاع غـــزة امل

قـــــوات االحــــتــــال االســـرائـــيـــلـــي مــنــذ يــونــيــو/ 
تموز لعام 2006.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ويـــقـــول الـــنـــعـــيـــزي، لــــ
موسم عيد الفطر كان جيدًا مقارنة باملواسم 
الــســابــقــة، بــســبــب انــتــظــام حــصــول املــوظــفــني 
على رواتبهم، لكن الحركة الشرائية انعدمت 
انتهاء املوسم، وانتهاء  بشكل شبه تام بعد 
أن  إلــى  النعيزي  الــفــطــر. ويشير  إجـــازة عيد 

القطاع تعتمد في عملها بشكل  املتاجر في 
أســـاســـي عــلــى املــــواســــم، إلــــى جــانــب تجهيز 

العرائس ومستلزمات األفراح.
 موسم 

ّ
ويقول تجار ومسؤولون محليون إن

عيد الفطر الــعــام الــحــالــي، هــو األفــضــل منذ 
عـــامـــني، رغـــم اجــتــمــاع الــبــطــالــة والــفــقــر على 
هم يشيرون إلى أنه موسم عابر 

ّ
الغزيني، لكن

كــمــوســم رمـــضـــان، وفـــي انــتــظــار مــوســم عيد 
األضحى املقبل.

أما صاحب متجر أحذية، أبو سمير حميد، 
إلى  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديثه  فيشير 
 املــتــاجــر تـــحـــاول تــخــفــيــض األســـعـــار قــدر 

ّ
أن

املــســتــطــاع، مــع الــحــفــاظ عــلــى نسبة بسيطة 
مـــن الـــربـــح مـــن أجــــل دفــــع ثــمــن إيـــجـــار املــحــل 
الــعــمــال، وأن صعوبة  ومــصــروفــاتــه وأجــــرة 
ــاع االقــتــصــاديــة عــمــومــا عــلــى ســكــان  ــ األوضــ

القطاع تؤثر على سير الحركة الشرائية.
التجارية، يصفف  املحال  نهاية شــارع  وفــي 
ارتــدت  »ماليكانات«  مجموعة  سكيك  كامل 
مــابــس نــســائــيــة، ويــقــول إن وضـــع األســـواق 
في غزة »يسد النفس«، خاصة بعد جولة من 
النشاط الــذي شهدته تلك األســـواق، مضيفا 
أنه من غير املنطقي أن تعتمد األسواق على 

املواسم كي تتمكن من مواصلة عملها.
ويــقــول جـــاره الــشــاب عــمــاد صبيح، صاحب 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  بسطة اكــســســوارات لـــ
كثيرًا  يختلف  ال  الشعبية  البسطات  وضــع 

عن أوضاع املحال الراقية.
ويــبــلــغ عـــدد الــعــاطــلــني فـــي قــطــاع غـــزة نحو 
201.9 ألف شخص، حتى نهاية الربع الثالث 
ــاري، وتـــســـجـــل الـــبـــطـــالـــة فــي  ــ ــجـ ــ مــــن الــــعــــام الـ
 %42.7 نحو  بلغت  مرتفعة،  نسبة  الــقــطــاع، 
فــي الــربــع الــثــالــث، وفـــق املــركــز الفلسطيني 

لإلحصاء.

فاتورة األزمة المالية

ضعف في مستويات البيع والشراء بالقطاع 
)عبد الحكيم أبو رياش(

تحديات تواجه التعداد الزراعى في السودان

الركود يعود ألسواق غزة مجددًا

تونس تتأهب لتعديل أسعار 
المحروقات آليًّا

شركات التأمين السعودية 
نحو االندماج أو اإلفالس

تبدأ تونس خالل أيام 
تطبيق منظومة تعديل 

أسعار المحروقات آليًا 
للمستهلكين والتي 

ستشمل البنزين وصنفين 
من السوالر، لتواكب أسعار 

النفط العالمية

زراعة طاقة

مال وناس

89
حققت ثالث شركات فقط 
 89 بنحو  ــدرة  ــق م أربــاحــًا 
ستة  ــالل  خ دوالر،  مليون 
بقية  تكبدت  فيما  أشهر، 
تجاوزت  خسائر  الشركات 
حسب  دوالر،  ماليين   103

اإلحصائيات الرسمية.

تحقيق

تغيير األسعار 
رسميًا بمعدل مرة كل 

ثالثة أشهر

ارتفاع معدل إنفاق 
الفرد التأميني إلى 304 

دوالرات سنويًا

الشركات تكبدت 
تعويضات بقيمة 5.5 

مليارات خالل عام

آخر حصر زراعي 
غير مكتمل كان في 

عام 1964

الرياض ـ خالد الشايع

ــــني فــي  ــأمـ ــ ــتـ ــ تــــــواجــــــه شــــــركــــــات الـ
ــقــــاء بـــعـــد أن  الـــســـعـــوديـــة أزمـــــــة بــ
تــقــلــصــت أربـــاحـــهـــا بـــل وتــحــقــيــق 
الــرغــم من  معظمها لــخــســائــر فـــادحـــة، عــلــى 
رفعها لقيمة أقساط التأمني أكثر من %300 
خـــال الــســنــوات األخــيــرة بــمــوافــقــه مؤسسة 
النقد السعودية »ساما« )املصرف املركزي(، 
وحــقــق قــطــاع الــتــأمــني الــبــالــغ 35 شــركــة في 
العام 2016 خسائر بنحو  الثاني من  الربع 
14 مــلــيــون دوالر، فــي مــقــابــل أربــعــة مايني 
دوالر حــقــقــهــا الـــقـــطـــاع كــــأربــــاح فـــي الــفــتــرة 
املماثلة من العام املاضي، حسب إحصائيات 

رسمية.
وحــقــقــت ثـــاث شــركــات فــقــط أربـــاحـــا مــقــدرة 
بــنــحــو 89 مــلــيــون دوالر، خـــال ســتــة أشهر 
املاضية، في ظل حرب األسعار التي تقودها 
فـــي الــــســــوق، فــيــمــا تــكــبــدت بــقــيــة الــشــركــات 
كما  دوالر،  مــايــني   103 تـــجـــاوزت  خــســائــر 
أن الــوضــع كــان سيكون كــارثــيــا أكــثــر لــو لم 
تسمح »ساما« للشركات برفع قسط التأمني 

السنوي عدة أضعاف، حسب محللني.
ووفــقــا لــبــيــانــات هــيــئــة ســـوق املــــال، خسرت 
ثــمــان شــركــات أكــثــر مــن نــصــف رأس مالها 
وباتت مهددة بالخروج من السوق التصفية 

ما لم يتم معالجة الوضع.
ويـــؤكـــد رئـــيـــس لــجــنــة الـــتـــأمـــني فـــي الــغــرفــة 
الـــتـــجـــاريـــة الــصــنــاعــيــة بــاملــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
أن  على  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الجبر،  صــاح 
ثــاث شــركــات من  أن  التأمني،  مشكلة قطاع 
أصل 35 عاملة في السوق هي التي تسيطر 
على املشهد  مشددا على أن هذا الوضع له 
واملستفيدين  القطاع  على  السلبية  تبعاته 
املــدى القصير أو املتوسط  التأمني على  من 
والــبــعــيــد، ويـــقـــول: »إن حـــرب األســـعـــار التي 
تــســبــبــت بـــهـــا ســـيـــطـــرة ثـــــاث شــــركــــات فــقــط 
انعكس على جودة الخدمة املقدمة للمؤمن 
املــطــاف ســيــقــود  لخروج  عليه، وفــي نهاية 
ــات مــــن الـــخـــدمـــة وبـــالـــتـــالـــي  ــركــ بـــعـــض الــــشــ
ــا  ــهـ ــيــــه شـــروطـ ــبــــاقــ ــات الــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــتــــفــــرض الـ ســ
على طــالــب الــخــدمــة، خــاصــة وأنــهــا إلزامية 

لــلــســيــارات ولــلــشــركــات، وســتــكــون الــشــروط 
املؤمن  الشركة وليس في صالح  في صالح 

عليه«.
ويشدد الجبر على أن مامح ذلك بدأت تظهر 
من خال عدم الرضا من كثير من العماء عن 
الحصول  السيارات، وكذلك  خدمة مطالبات 
على املوافقات الطبية وغيرها من املطالبات 
األخرى، ويضيف: »حجم قطاع التأمني أكثر 
من 8 مليارات دوالر، وهو في تزايد مستمر، 

ولكنه يحتاج لتنظم أكبر«.
وتكبدت شركات التأمني السعودية في العام 
 4.5 مــلــيــارات دوالر   5.5 املــاضــي تعويضات 
األمر  بزيادة %23   ،2014 في  مليارات دوالر 

الذي زاد من معاناة شركات.
ــن ارتــــفــــاع إنـــفـــاق  ــم مــ ــرغــ يـــأتـــي ذلـــــك عـــلـــى الــ
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــون عــــــلــــــى الــــــــتــــــــأمــــــــني، حـــســـب 
متوسط  بلغ  حيث  الرسمية،  اإلحــصــائــيــات 
إنفاق الفرد في عام 2015 نحو 304 دوالرات 
مقارنة بـ262 دوالرا، خال عام 2014 بارتفاع 
أكــثــر مــن 16%، وبنسبة أكــثــر مــن 110% عن 
بــلــغ متوسط  عـــام 2009، بينما  فــي  اإلنــفــاق 

االرتفاع للشركات الصغيرة أكثر من %300. 
وخال السنوات الخمس املاضية.

ــة، ضــخ  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ ووفــــــقــــــا لــــإلحــــصــــائــــيــــات الـ
الــســعــوديــون أكــثــر مـــن 8.5 مـــلـــيـــارات دوالر 
العام املاضي، في شركات التأمني على شكل 
أقـــســـاط، فــيــمــا تــبــلــغ رؤوس أمـــــوال شــركــات 
مليارات   3.4 بنحو  التأمني  وإعـــادة  التأمني 

مــنــي بخسائر  مــنــهــا  الــكــثــيــر  أن  غــيــر  دوالر، 
فادحة، وتجاوزت خسائر خمس شركات من 
50% إلى 75% من رأس مالها فيما ارتفعت 
إلــى  املــتــراكــمــة لشركتني مــن %75  الــخــســائــر 

نحو %100.
ويؤكد محللون ماليون على أن الحل األمثل 
إلنقاد هذه الشركات هو االندماج فيما بينها 
ــــذي ســيــســاهــم فـــي تــركــيــز الــخــبــرات  ــر الـ ــ األمـ
ــلـــشـــركـــات املــنــدمــجــة  ــيـــة لـ والـــحـــصـــة الـــســـوقـ
ــى تــخــفــيــض تــكــالــيــف تشغيل  بـــاإلضـــافـــة إلــ
كما  والتسويقية،  اإلداريـــة  الخبرات  وتبادل 
ســيــجــعــل هــــذا الــخــيــار الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
واملــتــوســطــة تخلق كــيــانــا جــديــدًا قــــادرًا على 
املنافسة وخفض قسط التأمني على العماء 

مستقبا.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  وكــشــفــت مـــصـــادر لــــ
مــؤســســة الــنــقــد تــحــاول حــالــيــا إيــجــاد آلــيــات 
جديدة لشركات التأمني ذات رؤوس األموال 
كي  املنافسة،  على  الــقــادرة  وغير  الصغيرة، 
ــادرة عــلــى الـــتـــوســـع فـــي أعــمــالــهــا،  ــ تــصــبــح قــ

وبالتالي املنافسة في السوق املحلية.

وتــشــدد املــصــادر، الــتــي رفــضــت ذكــر اسمها، 
على أن هذا التحرك جاء بعد إن أوقفت هيئة 
املالية السعودية أسهم شركة )سند  السوق 
للتأمني  )وقاية  وشركة  التعاوني(،  للتأمني 
وإعــــــادة الــتــأمــني الــتــكــافــلــي( عـــن الـــتـــداوالت 

اليومية، بسبب ارتفاع خسائرهما.
ويــؤكــد مــخــتــصــون فــي الــتــأمــني عــلــى أهمية 
ــات الـــتـــأمـــني لــــــوزارة  ــركــ ــار شــ ــعــ مـــتـــابـــعـــة أســ
النقد  بــداًل من مؤسسة  التجارة والصناعة، 
التي تعتبر جهة مهمتها إصدار التشريعات 
ولــيــس املـــراقـــبـــة، مــشــدديــن عــلــى أن شــركــات 
الــتــأمــني مــطــالــبــة بــالــحــصــول عــلــى مــوافــقــات 
رسمية من الوزارة قبل زيادة أسعار التأمني.
ــقـــول الــخــبــيــر فـــي قـــطـــاع الــتــأمــني مــوســى  ويـ
يحدث  ما  أن  الجديد«،  »العربي  لـ اليوسف، 
في سوق التأمني ناتج عن سوء إدارة بعض 
شركات التأمني، ولكي تعالج خسائرها التي 
أن ترفع  إدارتــهــا تريد  تسببت بها مجالس 
أقـــســـاط الـــتـــأمـــني بــنــســبــة 100% لــكــي يــدفــع 

املواطن نتيجة هذا الفشل«. 
الشركات قد  أن دمــج  اليوسف على  ويــشــدد 
يكون حا إلنقاذها ويضيف: »ال بد أن يكون 
االنــدمــاج مع شركات تأمني ناجحة، وتمثل 
ميزة مضافة مع الكيان الجديد، كي ال يكون 
دمـــج فــشــل عــلــى فــشــل فــيــكــون الــفــشــل أكــبــر«. 
ويتابع :»يجب أن يتناسب رأس مال شركات 
التأمني مع عملياتها التشغيلية والتزاماتها 
ــتــــأمــــني تــحــتــاج  ــــات الــ ــركـ ــ ــعـــض شـ املــــالــــيــــة، بـ
لاندماج لتكوين شركات أكبر وقــادرة على 
أستمر  لو  ولكن  املالية،  االلتزامات  مواجهة 
الــحــال على مــا هــو عليه فلن تستطيع أكثر 
من 60% من الشركات الحالية الصمود لعام 
ــد فـــي ظـــل اســتــحــواذ شـــركـــات مــحــدودة  واحــ
عــلــى الــســوق، وانــخــفــاض رأســمــالــهــا، وفشل 

إدارتها«. 
ويــؤكــد الــيــوســف أن مــؤســســة الــنــقــد عندما 
استفاقت لتوقف حرق االسعار املوجود في 
السوق، حملت الخسائر على عاتق املواطنني 
إلنقاذ شركات التأمني من خال رفع األقساط 
بــشــكــل غــيــر مـــبـــرر، ويــضــيــف: »كــأنــهــا كــانــت 
تكافئ الشركات عديمة الكفاءة بدخل أكبر«.

ويتهم خبراء مؤسسة النقد بتجاهل أحوال 
لم  وبأنها  طويلة،  لسنوات  التأمني  شركات 
تــتــحــرك إال بــعــد أن دخــلــت 20 شــركــة تأمني 
املؤسسة  لــدى  أن يكون  الخطر، دون  مرحلة 
أيــــة مـــؤشـــرات تــمــنــع وقــــوع الــخــطــر، ويــؤكــد 
الــخــبــيــر فـــي شــئــون الــتــأمــني ولــيــد الــعــنــزي، 
التأمني شهد  أن ســوق  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
املنتجات  ارتفاعا كبيرًا في أسعار كثير من 
وتأمني  الطبي  الــتــأمــني  وخــاصــة  التأمينية 

السيارات والذي يشكل قرابة 80% من حجم 
الـــســـوق، ولــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك تكبدت 
معظم الشركات خسائر فادحة تأكل بسببها 

معظم رأس املال.
ويــوضــح الــعــنــزي، أنـــه كــانــت هــنــاك إمكانية 
ــذا الــــوضــــع لــو  ــ لــتــجــنــب شــــركــــات الـــتـــأمـــني هـ
على  معتدلة  ربحية  بتحقيق  اهتمت   أنها 
الــكــوادر الوطنية  املــدى البعيد وركـــزت على 
الشخصية  واملصالح  األنانية  عن  وابتعدت 
ذلــك  كــل  مــن  بـــدال  اإلدارات، ولكنها  ملــجــالــس 
ركــــزت عــلــى تحقيق مــعــدالت مــبــيــعــات أكثر 
ــدى الـــقـــصـــيـــر، بــــهــــدف رفـــــع الــقــيــمــة  ــ ــ عـــلـــى املـ
الــســوقــيــة لــأســهــم واالنـــســـحـــاب فـــي الــوقــت 

املناسب. حرب األسعار
يشهد سوق التأمين في السعودية حرب أسعار مستعرة، أدت إلى تكبد معظم الشركات 
خسائر فادحة رغم قيامها برفع األقساط السنوية عدة أضعاف، ما دفع محللين ماليين إلى 

المطالبة باتجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى االندماج لتفادي اإلفالس
10 ماليين دوالر مبيعات األجانب في البورصة

مبيعات  أن صــافــي  »تــــداول«،  السعودية  املــالــيــة  األوارق  ســوق  أعلنت 
األجانب عبر االستثمار األجنبي املباشر خالل شهر يونيو/حزيران 
املاضي قد بلغ 28.3 مليون ريال )10.2 ماليني دوالر(. أما استثمارات 
فبلغ صافي مشترياتهم من خاللها  املبادلة،  اتفاقيات  األجانب عبر 
289 مــلــيــون ريـــال )77 مــلــيــون دوالر( خـــالل نــفــس الــشــهــر. وكــانــت 
الــســعــوديــة قــد اتــخــذت عـــدة إجـــــراءات بــهــدف تشجيع االســتــثــمــارات 
األجنبية في البالد خالل الفترة املاضية، وأكد محللون على أهمية هذه 
الخطوة، إال أنهم كشفوا عن عدة تحديات تواجه جذب رؤوس األموال.

وقد اتجه األفراد السعوديون للبيع خالل شهر يونيو/حزيران املاضي 
بجميع فئاتهم باستثناء كبار املستثمرين األفراد، بينما قامت جميع 
الحكومية،  الجهات  باستثناء  بــالــشــراء  السعودية  املــؤســســات  فــئــات 

حسب تقرير السوق السعودية.
السعودي خــالل جلسة أمس  السوق  ارتفع مؤشر  ثــان،  ومــن جانب 
األحد، بنسبة 0.7 % عند 6543 نقطة بزيادة 43 نقطة عن آخر جلسة 
تمت قبل العيد؛ وسط تداوالت بلغت قيمتها نحو 1.6 مليار ريال )427 

مليون دوالر( بعد مرور نحو 3 ساعات من االفتتاح.

وتــوفــر الــفــوائــض املحققة مــن تــراجــع سعر 
النفط عامليا، وفق اللومي، فرصة للحكومة 
لــلــتــعــامــل مـــع عــــدة مــلــفــات مــلــتــهــبــة، أهــمــهــا 
تقليص العجز في املوازنة العامة وتقليص 
ــزان الـــتـــجـــاري، زيــــــادة على  ــيــ الــعــجــز فـــي املــ

وبلغ  امللحة.  االجتماعية  املطالب  مجابهة 
العام  تونس  حققتها  التي  الفوائض  حجم 
ــاضــــي، بــفــضــل انـــخـــفـــاض أســـعـــار الــنــفــط  املــ
الــخــام فــي األســـــواق الــعــاملــيــة مــن 90 دوالرًا 
التي تم اعتمادها عند إعداد املوازنة العامة 

فــي املتوسط، نحو 1.2  إلــى نحو 60 دوالرًا 
مــلــيــار ديــنــار تــونــســي )600 مــلــيــون دوالر(، 
فيما يرتفع عجز امليزان الطاقي إلى حدود 
إلــى 1.55 مليون  املنقضي  مــايــو/أيــار  شهر 

مكافئ نفط.

التونسيون 
يتخوفون من رفع 
أسعار المحروقات 
)األناضول(

حوادث 
السيارات كبّدت 
شركات التأمين 
خسائر فادحة 
)فرانس برس(
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1213
اقتصاد

عمان ـ زيد الدبيسية،          
القاهرة ـ محمد توفيق

عاد القلق ليساور العمالة املصرية 
الحكومة  األردن، بعد تصعيد  في 
اتها لتخفيض أعداد العمال  إجراء
األجانب، ضمن حزمة قرارات قالت السلطات 
األردنية إنها تستهدف الحد من البطالة، في 
الوقت تعد العمالة املصرية األكبر في األردن.

وأبــــدى مــســؤولــون فــي قــطــاع إلــحــاق العمالة 
بـــالـــخـــارج فـــي مـــصـــر، قــلــقــهــم مـــن اإلجـــــــراءات 
إلــى أنها ستزيد من أزمة  األردنــيــة، مشيرين 
العمالة املصرية في الخارج، بعد عودة أعداد 
كــبــيــرة مـــن لــيــبــيــا، وكـــذلـــك مـــوجـــة الــتــســريــح 
العربي بسبب  الخليج  إلــى دول  امتدت  التي 
الــنــفــط. وأوقــــف األردن نهاية  تــداعــيــات أزمـــة 
يــونــيــو/ حـــزيـــران املـــاضـــي، اســتــقــدام األيـــدي 
العاملة من الخارج، إضافة إلى إطالق حملة 
ــفـــن وغــيــر  ــالـ ــقـــة الـــعـــمـــال املـــخـ جــــديــــدة ملـــالحـ
الحاصلن على تصاريح عمل سارية املفعول 

واتخاذ قرارات بترحيلهم إلى بلدانهم.
وتــقــدر وزارة الــعــمــل األردنـــيـــة أعــــداد الــعــمــال 
قانونية  بــصــورة  يعملون  والــذيــن  األجــانــب، 
العمالة  نسبة  تــصــل  عــامــل،  ألـــف   280 بنحو 
ــداد  املــصــريــة إلـــى 60% مــنــهــم، فــيــمــا تــقــدر أعـ
غالبيتهم  عامل  ألــف   500 بحوالي  املخالفن 

من املصرين.
وقــال وزيــر العمل األردنــي، علي الغزاوي، في 
»قرار  إن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح خاص 
وقــــف اســـتـــقـــدام الــعــمــالــة مـــن الـــخـــارج يشمل 
جميع الجنسيات وال استثناء ألي منها بمن 

فيها األيدي العاملة املصرية«.
ــم تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة  ــ وأضـــــــــاف الــــــغــــــزاوي أنــــــه تـ
حكومية لتقييم آثار القرار على سوق العمل 
ــــي، ومـــدى مساهمته فــي تــوفــيــر فــرص  األردنـ

العمل لألردنين وتخفيض البطالة.
الربع  األردن خالل  في  البطالة  وارتفع معدل 
 ،%1.6 الــحــالــي 2016 بنسبة  الــعــام  مــن  األول 
باملقارنة مع نفس الفترة من عام 2015، ليصل 
إلى 14.6%، وفق بيان حكومي صــادر نهاية 

أبريل/ نيسان املاضي.
الــعــمــل إن اإلجــــــراءات الحكومية  وقــــال وزيــــر 
ــر فــــــــرص عــــمــــل لــــألردنــــيــــن  ــيــ ــوفــ ــتــ تـــــهـــــدف لــ
فيها  يعمل  الــتــي  الــقــطــاعــات  فــي  وتشغيلهم 
العمال الوافدون، وكذلك تنظيم سوق العمل، 
خاصة في القطاع الزراعي الذي يشهد تسربًا 

للعمال إلى قطاعات أخرى.
ــدة فـــي قــطــاع الـــزراعـــة  ــوافـ وتــتــركــز الــعــمــالــة الـ
الــخــدمــات  تــلــيــهــا   ،%28.1 بــنــســبــة  والـــصـــيـــد 
االجتماعية بنسبة 25.3%، ومن ثم الصناعات 
بلغت  فـــي حـــن   ،%21.5 بــنــســبــة  الــتــحــويــلــيــة 
النسبة فــي قــطــاع تــجــارة املــطــاعــم والــفــنــادق 

13%، وفي قطاع البناء والتشييد %8.9.
وأضاف الوزير »وجود العمالة الوافدة بشكل 
كبير وإغــــراق ســـوق الــعــمــل بــهــا ألــحــق ضــررًا 
بـــســـوق الــعــمــل املـــنـــظـــم، وانـــتـــقـــص مـــن فــرص 
الــعــمــل الــشــاغــرة لــألردنــيــن وزاد مــن مشكلة 
التي تمر  الــظــروف  البطالة، ال سيما فــي ظــل 

بها املنطقة«.
ــي إلــى  ــ ــ ــك بــحــســب الــــوزيــــر األردنـ كــمــا أدى ذلــ
»وجود عدم توازن بن نسب العمالة املحلية 
والوافدة، وكذلك زيادة نسب العمالة الوافدة 
ــات أخــــــرى،  ــاعــ ــطــ فـــــي قــــطــــاع عـــلـــى حــــســــاب قــ
بـــد من  وبــالــتــالــي خــلــق مــشــكــلــة تنظيمية ال 

معالجتها على الفور«.
لــكــن أحـــمـــد عـــــوض، مـــديـــر املـــرصـــد الــعــمــالــي 
»العربي الجديد«،  األردني، قال في تصريح لـ
إن وقف استقدام العمالة األجنبية لن يحقق 
الــنــتــائــج الـــتـــي تـــريـــدهـــا الـــحـــكـــومـــة، ألن ذلــك 
يــتــطــلــب إجـــــــراءات مــهــمــة لــتــحــفــيــز األردنـــيـــن 
على العمل في مختلف القطاعات، من بينها 
تحسن ظــروف وشــروط العمل وزيــادة الحد 
ــادة النظر فــي سياسات  األدنـــى لــألجــور وإعــ
مخرجات  بــن  مـــة  املـــواء تــتــم  بحيث  التعليم، 

التعليم ومتطلبات سوق العمل.
ويبلغ الــحــد األدنـــى لــألجــور فــي األردن نحو 
هــنــاك دراســــات  وكـــانـــت  268 دوالرًا شــهــريــًا، 
لرفعه، لكن ضغوطات القطاع الخاص حالت 
الــعــمــل  دون ذلــــك حــتــى اآلن. ويــعــانــي ســــوق 

الجزائر ـ العربي الجديد

قــالــت شــركــة ســونــاطــراك الــجــزائــريــة العاملة 
فــي مــجــال النفط والــغــاز، إن الــجــزائــر تجهز 
ردًا على قرار شركة النفط الفرنسية »توتال« 
ــراك،  ــاطــ ــونــ إقــــامــــة دعـــــــوى تــحــكــيــم بـــحـــق ســ
من  القضائي  للتحرك  أثــرًا محدودًا  متوقعة 

جانب الشركة الفرنسية.
وكــانــت تــوتــال قــالــت األســبــوع املــاضــي، إنها 
قــدمــت طــلــب تــحــكــيــم بــحــق الـــجـــزائـــر، بسبب 
تغيير شروط تقاسم الربح في عقود النفط 
والغاز عام 2006، وإن محاوالت التوصل إلى 

تفاهم قد فشلت.

ــغـــوط كـــبـــيـــرة عـــلـــى فـــرص  فــــي األردن مــــن ضـ
الالجئن  قبل  مــن  خاصة  املستحدثة،  العمل 

السورين والعمالة الوافدة واألردنين.
عمل  فــرصــة  ألــف   200 بتوفير  األردن  وتعهد 
لالجئن السورين خالل ثالث سنوات، وذلك 
ضمن مخرجات مؤتمر لندن للمانحن الذي 

انعقد في مارس/ آذار املاضي.
ــانـــب املــــصــــري، أثـــــــارت اإلجــــــــراءات  وفـــــي الـــجـ
األردنـــيـــة قلقًا مــتــزايــدًا مــن إمــكــانــيــة تسببها 
البطالة في مصر، ال سيما  في تفاقم مشكلة 
أن البالد شهدت في العامن املاضين أعدادًا 
ليبيا؛ بسبب  املصرية في  العمالة  كبيرة من 
ــنــــاك، وكــــذلــــك الــقــلــق  الــــصــــراعــــات املــســلــحــة هــ
في  املصرين  أعــداد من  املتنامي من تسريح 
الــخــلــيــج ضــمــن مــوجــة تــســريــح تشمل معظم 

الجنسيات األجنبية على خلفية أزمة تراجع 
أسعار النفط التي أثرت سلبا على املشروعات 

بفعل تقليص اإلنفاق الحكومي.
ــبـــة إلــــحــــاق  ــــالح بــــكــــر، رئــــيــــس شـــعـ ــ وقــــــــال صـ
العمالة بالغرفة التجارية في الجيزة جنوب 
استقدام  األردن  إيقاف  إن  القاهرة،  العاصمة 
العمالة من الخارج سيؤثر بشدة على السوق 
املصري، والذي يعاني في الفترة األخيرة من 
ــح بــكــر في  ــ تـــراجـــع مـــعـــدالت الــتــســفــيــر. وأوضـ
»العربي الجديد« أن القرار األردني  تصريح لـ
سيحرم نحو 100 ألف عامل كانوا يسافرون 
سنويًا لألردن، وقد يؤثر بالسلب على العمال 

املتواجدين بشكل غير قانوني هناك.
وأضاف »ستكون هناك آثار سلبية عدة على 
االقـــتـــصـــاد املـــصـــري، مــثــل تـــراجـــع تــحــويــالت 

ــــس، وفــق  ــيـــان، أمـ ــــرت ســـونـــاطـــراك فـــي بـ وذكــ
رويترز، أن الشركة علمت بقرار توتال اللجوء 
إلى التحكيم وسترد عليه بقوة، مضيفة أن 
الشركة الفرنسية تنتج أقل من 1% من إنتاج 
الجزائر، الذي يقدر بنحو 195 مليون طن من 

املكافئ النفطي.
التعويض املحتمل  وردًا على ســؤال إن كــان 
بمئات املالين من اليورو كما ملحت صحيفة 
لــومــونــد الــفــرنــســيــة، قـــال الــرئــيــس التنفيذي 

لتوتال إنه أقل من ذلك.
وقال مصدر حكومي جزائري، إن التعويض 
الذي قد تطلبه توتال في القضية يصل إلى 
حوالي 180 مليون يورو )200 مليون دوالر(.
وكـــانـــت صــحــيــفــة لــومــونــد نــشــرت أن تــوتــال 
وشـــريـــكـــتـــهـــا اإلســـبـــانـــيـــة ريـــبـــســـول أقـــامـــتـــا 
دعوى تقاض بحق سوناطراك أمام محكمة 
التحكيم الدولية في مايو/ أيار بسبب قيام 
ــــروط عـــقـــود تــقــاســم  ســـونـــاطـــراك بــتــغــيــيــر شـ

الربح. وأحجمت ريبسول عن التعليق.
وقـــالـــت ســـونـــاطـــراك فـــي الــبــيــان إن شــركــات 
ــة و»بـــــي. ــيـ ــالـ ــطـ ــــي« اإليـ ــنـ ــ أجـــنـــبـــيـــة مــنــهــا »إيـ
و»ثيبسا«  البريطانية  بيليتون«  اتــش.بــي 
اإلســـبـــانـــيـــة  و»بـــرتـــامـــيـــنـــا« اإلنـــدونـــيـــســـيـــة 

تراجعت بالفعل عن خيار التحكيم.
وفـــي 2012 تــوصــلــت »أنـــاداركـــو بــتــرولــيــوم« 
األميركية و»ميرسك أويل« التابعة ملجموعة 
ــــي مــــولــــر- مـــيـــرســـك« الـــدنـــمـــركـــيـــة إلـــى  ــه.بـ ــ »ايـ
و920  دوالر  مــلــيــارات   4.4 بــنــحــو  تــســويــات 

مليون دوالر في النفط على الترتيب.
وتملك توتال 35% من حقل الغاز »تن فوي 
تــبــنــكــورت« فــي جــنــوب شــرق الــجــزائــر، الــذي 

ب يوميًا. ينتج 14 مليون متر مَكعَّ

الـــجـــاري تــراجــعــًا فــي تحويالت  الــعــام  يشهد 
العاملن بالخارج إلى أقل من 15 مليار دوالر.

وبحسب وزيرة الهجرة املصرية، نبيلة مكرم، 
فإن تحويالت املصرين العاملن في الخارج 
الـــعـــام  خـــــالل  دوالر  ــلـــيـــار  مـ  19 نـــحـــو  بـــلـــغـــت 
العمالة  إلحاق  رئيس شعبة  وأشــار  املاضي. 
فــي غــرفــة الــقــاهــرة الــتــجــاريــة، إلــى أن عــدد كل 

بالخارج تقلصت، حيث عاد  العمالة  أســواق 
إلى مصر من دولة ليبيا نحو مليوني عامل، 
والـــســـوق الــعــراقــي غـــادرتـــه الــعــمــالــة املــصــريــة 
أيضًا  السعودية  »قلصت  وأضـــاف:  بالكامل. 
النفط،  أســعــار  تــراجــع  بعد  املــصــريــة  العمالة 
وكـــذلـــك فــرضــت الــكــويــت قـــيـــودًا صــعــبــة على 
الــعــمــالــة املـــصـــريـــة وقــصــرتــهــا عــلــى الــعــمــالــة 
املهنية فقط، مما تسبب في عــودة عدد كبير 
من العمال املصرين، ومنع تسفير عمال جدد 
ــدول«، مــشــيــرًا إلـــى أن هــنــاك قلقًا  ــ إلـــى هـــذه الــ
املصرية  العمالة  تسريح  استمرار  مــن  كبيرًا 
فـــي الــخــلــيــج الــــذي يــســتــوعــب نــحــو 70% من 

العمالة املصرية بالخارج.
ــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي  واتــــخــــذت دول مــجــلــس الـ
ــــدة لــتــســريــح عــــشــــرات اآلالف مــن  خــــطــــوات عـ

الــعــمــالــة، تــأثــرًا بــتــرشــيــد اإلنـــفـــاق، والــــذي أثــر 
والــخــاص،  الــعــام  القطاعن  على  كبير  بنحو 
النفط بأكثر مــن %60  تــراجــع أســعــار  نتيجة 

منذ منتصف عام 2014.
وأصدرت الهيئة العامة لالستثمار في اململكة 
املاضي  آذار  مـــارس/  فــي  السعودية  العربية 
ضـــوابـــط جـــديـــدة مـــن شــأنــهــا تــحــديــد نسبة 
الــعــامــلــن األجـــانـــب فـــي الـــشـــركـــات األجــنــبــيــة 
إجمالي  مــن   %25 نــحــو  لتبلغ  املــخــتــلــطــة،  أو 
ــة، مـــنـــذ نــهــايــة  ــعـــوديـ ــسـ الـــعـــامـــلـــن. وبـــــــدأت الـ
غالبية  في  هيكلية  املاضي، إصالحات  العام 
استمرار  مــع  تــزامــنــًا  االقــتــصــاديــة،  قطاعاتها 
هــبــوط أســعــار الــنــفــط، بــهــدف ضبط نفقاتها 
املالية، عقب إعالنها عجزًا جاريًا في موازنتها 

للعام الجاري بقيمة 87 مليار دوالر.

أربيل ـ العربي الجديد

إيــرادات  العراق، عن تحقيق  إقليم كردستان  أعلنت حكومة 
في  دوالر  مليار   2.34 بقيمة  الــخــام  النفط  بيع  مــن  صافية 
النصف األول من العام الحالي 2016. وال تلبي هذه اإليرادات 
البالغ  احتياجات اإلقليم لدفع رواتب موظفيه واملتقاعدين 
دوالر  مليارات   4.38 يتقاضون  شخص  مليون   1.4 عددهم 
خـــالل ســتــة أشــهــر بـــواقـــع 730 مــلــيــون دوالر شــهــريــًا، وفــق 

البيانات الرسمية.
الــثــروات الطبيعية فــي كــردســتــان الــعــراق في  وقــالــت وزارة 
بيان، أمــس، حصلت »العربي الجديد« على نسخة منه، إن 
إجمالي عائدات الكميات املصدرة بلغ 2.72 مليار دوالر، تم 
سداد 374 مليون دوالر للشركات املنتجة، بينما بلغ صافي 

إيرادات اإلقليم 2.34 مليار دوالر.
ــاف الــبــيــان أن اإلقــلــيــم تمكن مــن بــيــع نــحــو 85 مليون  وأضــ
برميل من النفط الخام من إنتاج حقولها، إضافة إلى بعض 
حـــقـــول مــحــافــظــة كـــركـــوك املــتــاخــمــة لــإقــلــيــم، إلــــى مــشــتــريــن 

املركزية في بغداد  الحكومة  بصورة مباشرة ومستقلة عن 
خالل األشهر الستة املاضية.

كان سفن دزه، املتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، قال 
فــي مقابلة مــع رويــتــرز فــي الــرابــع عشر مــن يونيو/حزيران 
املاضي، إن حكومة اإلقليم مستعدة إلبــرام اتفاق مع بغداد 
بشأن زيادة صادرات النفط، إذا تعهدت بمنح أربيل إيرادات 
شهرية بقيمة مليار دوالر. وتقدر سلطات كردستان العراق 
اإلقليم  ويــقــوم  بــرمــيــل.  مليار   40 بنحو  النفط  احتياطيات 
برميل  مليون  نحو  بإنتاج  أجنبية  نفط  شــركــات  بواسطة 

يوميًا، تتوزع على التصدير واالستهالك املحلي.
وبحسب وزارة الثروات الطبيعية، فإن أعلى كمية للتصدير 
الــنــصــف األول مــن 2016، تحققت فــي يــنــايــر/ كــانــون  خـــالل 
مليون   13 إلــى  لتنخفض  بــرمــيــل،  مليون   18 بنحو  الــثــانــي 
التصدير  أنبوب  فبراير/ شباط، بسبب تخريب  في  برميل 
في داخل تركيا، ثم ارتفعت إلى 15 مليونًا في أبريل/نيسان، 
وهو رقم مقارب من كميات التصدير في شهري مايو/ أيار، 

ويونيو/حزيران.

أزمة السواعد 
المصرية

الجزائر: توتال تطلب 
تعويضًا بـ 200 مليون دوالر

عمال مصريون يغادرون ليبيا العام الماضي )األناضول(

اقتصاد كردستان العراق يعاني من تراجع إيرادات النفط )فرانس برس(

)Getty( مصفاة نفط في أربيل عاصمة اإلقليم

حكومة كردستان تبيع النفط بشكل مستقل عن بغداد )فرانس برس(  مصفاة نفط تابعة لتوتال الفرنسية )Getty(وزير المالية الصيني لو جي وي خالل قمة العشرين )فرانس برس(

)Getty( مجمع بتروكيماويات ماهشهر في إيران

توقعات بتراجع تحويالت 
المصريين في الخارج إلى 

أقل من 15 مليار دوالر

ــادة مــعــدل الــبــطــالــة  ــ الــعــامــلــن بـــالـــخـــارج، وزيــ
داخليًا، وزيــادة األعباء الحكومية مثل الدعم 

والصحة«.
وتـــابـــع : »عــلــى الــحــكــومــة تــوفــيــر فـــرص عمل 
الستيعاب العمالة العائدة من الدول العربية، 
خاصة من األردن ودول خليجية مثل الكويت 
والسعودية، وفي حالة استمرار عودة العمالة 
فـــــرص عــمــل  أو  بـــديـــلـــة  أســـــــواق  تـــوفـــيـــر  دون 

داخلية سيؤدي إلى انفجار داخل املجتمع«.
وقال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة 
في غرفة القاهرة التجارية، إن عام 2016 هو 
األســــــوأ بــالــنــســبــة لـــوضـــع الــعــمــالــة املــصــريــة 
التسفير  مـــعـــدالت  أن  الـــخـــارج، مــوضــحــًا  فـــي 

تراجعت ألكثر من %50.
وأضاف إمام في تصريح خاص: »املتوقع أن 

الترحيل يالحق العّمال في األردن... 
وقلق من تسريحات الخليج

طهران ـ العربي الجديد

ــاع الـــتـــأمـــن فــي  ــدر مــــســــؤول فــــي قـــطـ ــ قـ
ــة  ــمـ ــاجـ ــنـ ــر الـ ــائــ ــســ ــخــ ــم الــ ــجــ إيـــــــــــــران، حــ
عــــن حــــريــــق مـــجـــمـــع »بـــوعـــلـــي ســيــنــا« 
ماهشهر  مدينة  في  للبتروكيماويات 
غرب البالد، بنحو 60 مليون يورو )66 

مليون دوالر(.
ونقلت وكــالــة فـــارس اإليــرانــيــة، أمــس، 
عن محمد رضائي، مدير شــؤون منح 
التعويضات الناجمة عن الحرائق في 
ــران للتأمن، قــولــه إنــه سيتم  شــركــة إيـ
دفع التعويضات بأسرع وقت، مشيرا 
اإليرانية  التأمن  أن حصة شركة  إلــى 
فـــي دفـــع مــســتــحــقــات الــتــعــويــض تبلغ 

نحو %60.
وردًا على ســـؤال حــول أســبــاب نشوب 
الـــحـــريـــق فــــي املـــجـــمـــع قـــــــال، إن عــطــال 

فـــنـــيـــا أصـــــــاب إحـــــــدى مـــضـــخـــات بـــرج 
أبخرة  انتشار  إلــى  أدى  مما  التقطير، 
املـــواد سريعة االحـــتـــراق، الفــتــا إلــى أن 
الــخــســائــر الــنــاجــمــة عــن حــريــق مجمع 
قطاع  في  األكبر  تعد  »بوعلي سينا«، 

البتروكيماويات لحد اآلن.
النفط  وزارة  أعلنت  أخــرى،  ناحية  من 
اإليرانية، أنــه سيتم اإلعــالن عن عقود 
الــجــديــدة فــي غــضــون 50 يومًا،  النفط 
مشيرة إلى االنتهاء من وضع اللمسات 

األخيرة عليها.
ــهـــوريـــة  ــمـ ــلــــت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء الـــجـ ــقــ ونــ
ــا«، أمـــس عــن مــســؤول  ــ اإلســالمــيــة »ارنــ
فــي وزارة الــنــفــط قــولــه، إنـــه تــم تقديم 
املشتركة  بالحقول  املتعلقة  املعلومات 
ــات األجـــنـــبـــيـــة بــغــيــة  ــركـ ــشـ لـــعـــدد مــــن الـ
التسريع فــي دراســتــهــا واتــخــاذ الــقــرار 

للدخول في املفاوضات النهائية.

مـــجـــمـــوعـــة  دول  ــارة  ــ ــجــ ــ تــ وزراء  أقـــــــر 
العشرين، استراتيجية للنمو التجاري 
ــــف تــــبــــاطــــؤ الــــتــــجــــارة  ــ ــى وقـ ــ ــ تــــهــــدف إلـ
الــــعــــاملــــيــــة، وســــــط قـــلـــق مـــتـــصـــاعـــد مــن 

مخاطر هبوط االقتصاد العاملي.
ــال الــــــــوزراء، الـــذيـــن اخــتــتــمــوا أمــس  ــ وقـ
شنغهاي  فــي  يــومــن  استمر  اجتماعًا 
لفعل  الــحــاجــة  على  اتفقنا   »: بالصن 
املزيد من أجل تحقيق أهدافنا املشتركة 

للنمو واالستقرار في العالم«.
على  التجارية  الحماية  شبح  ويخيم 
النمو  تباطؤ  ظل  في  العاملية  التجارة 
االقــــتــــصــــادي، مــمــا يــثــيــر قــلــق الــصــن. 
وقــال وزيــر التجارة الصيني، قــاو هو 
اتفقوا على خفض  الــــوزراء،  إن  تشنغ، 
تكلفة التجارة ملواجهة تنامي الحماية 

التجارية.
وقال مسؤول تجاري رفيع مشارك في 

املحادثات لرويترز، إن الوزراء ناقشوا 
الــحــاجــة لــحــل مــشــكــلــة فـــائـــض الــطــاقــة 

اإلنتاجية.
وعكس البيان املشترك قلق الصن من 
املــعــروض،  تخمة  مسؤولية  تحميلها 
ــار الــعــاملــيــة.  ــعـ الــتــي أدت النــهــيــار األسـ
وأشـــــارت بـــدال مــن ذلـــك إلـــى أن فائض 
الــطــاقــة اإلنــتــاجــيــة فـــي قـــطـــاع الــصــلــب 
الــقــطــاعــات »مشكلة عاملية  مــن  وغــيــره 

تحتاج حلوال جماعية«.
ــم مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن الـــصـــن،  وتـــضـ
الــواليــات املــتــحــدة، االتــحــاد األوروبــــي، 
الـــهـــنـــد، بــريــطــانــيــا، فـــرنـــســـا، إيــطــالــيــا، 
أملـــانـــيـــا، روســـيـــا، تــركــيــا، إنــدونــيــســيــا، 
السعودية،  الجنوبية،  كوريا  اليابان، 
جــنــوب أفــريــقــيــا، األرجــنــتــن، الــبــرازيــل، 

كندا، املكسيك، وأستراليا.
)رويترز(

66 مليون دوالر خسائر 
»بتروكيماويات إيران«

»العشرين« تقر استراتيجية 
لمنع هبوط االقتصاد

مال وناس

أبدى مسؤولون في قطاع العمالة بمصر، قلقهم من إيقاف األردن 
من  لألردن  الوافدين  من   %60 أن  خاصة  األجنبية،  العمالة  استقدام 
بالخارج تواجه أزمة، ال سيما في ظل  المصريين، مؤكدين أن العمالة 

موجة التسريح، والتي امتدت إلى دول الخليج

للتعبئة  المركزي  الجهاز  بيانات  أظهرت 
التضخم  أن  أمــس،  واإلحــصــاء،  العامة 
المدن  في  المستهلكين  ألسعار  السنوي 
يونيو/  فــي   %14.5 ــى  إل قفز  المصرية 
حزيران الماضي من 12.8% في مايو/ أيار، 
مواصال االرتفاع لثاني شهر على التوالي.

التضخم  فيها  يرتفع  مرة  ثالث  وهــذه 
منذ ديسمبر/ كانون األول الماضي. ورفع 
البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر 
أسعار الفائدة الرئيسية 1% الشهر الماضي 
إثر قفزة التضخم في مايو/ أيار، الذي يثير 

قلقا من هروب المدخرات من البنوك.

التضخم يقفز إلى %14

االقتصاد في صور

نفط كردستان ال يلبي رواتب الموظفين
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سالمة كيلة

ــزار قــنــديــل يــعــتــقــد أنــه  يــبــدو أن الــكــاتــب نــ
وحــــــــده كــــــان يــــعــــرف أن قـــــيـــــادة الــجــيــش 
كــانــت تخطط  إقــلــيــمــيــة،  املـــصـــري، ودوال 
لتغيير نظام محمد مرسي. لهذا، جهد في 
اإلشارة إلى »مصادر« مؤكدة، توضح ذلك 
)نزار قنديل، مصر... ثورة واحدة، »العربي 
مقالي  عــلــى  ردًا   )2016/  7  /9 الــجــديــد« 
»العربي  »ثــورة 30 يونيو« )7/ 7/ 2016 

الجديد«(
أواًل، لم يلتقط نزار النقطة األساسية في 
مقالي. لهذا دخل في نقاش انقالب أو ثورة، 
مــســتــنــدًا إلــــى تــصــريــحــات و»اعـــتـــرافـــات« 
تالية للحدث، تؤكد أنه كان هناك تخطيط 
لتغيير محمد مرسي. وهذا نقاش بدأ منذ 
7/3/ 2013، وكــان يعّبر عن تحّيزات، من 
دون بحث جدي في الحدث. أجبت حينها 
أن مــا حــدث هــو ثـــورة، ولــم أكــن أجــهــل كل 
التخطيط الذي جرى لكي يستلم الجيش 
الــســلــطــة، وكــتــبــت ذلـــك حــيــنــهــا، وتــحــّدثــت 
عــن صناعة دكــتــاتــور، وأشـــرت إلــى سبب 
املسلمني.  ــــوان  اإلخـ مــع  الـــصـــراع  تضخيم 
فـــهـــؤالء تـــوافـــقـــوا مـــع املــجــلــس الــعــســكــري 
)بــرعــايــة أمــيــركــيــة( عــلــى تــقــاســم السلطة 
ــل املــجــلــس  ــ ــنـــايـــر، ثــــم أخـ بـــعـــد ثــــــورة 25 يـ
ملنصب  ترشحوا  حينما  بذلك،  العسكري 
الــرئــاســة. وقـــد فـــرض هـــذا األمـــر بالتأكيد 

نبيل البكيري

ــدا  ــ ــا وفـ ــاهـ ــا قـــضـ ــــن ســـبـــعـــني يــــومــ ــر مـ ــثــ أكــ
الشرعية واالنقالب اليمنيان في الكويت، 
منذ 21 مارس/ آذار املاضي، انقضت على 
أمــل عــودتــهــا بعد أســبــوعــني، إجـــازة عيد 
إسماعيل  األمــمــي،  املــبــعــوث  لــهــم  منحها 
ولد الشيخ املتفائل بقرب تحقيق اختراق 
في جدار التصلب االنقالبي، فيما يتعلق 
موافقتهم  يتوقع  ســالم،  بــوجــود خريطة 
ــيـــس وفـــد  ــو تــــفــــاؤل بـــــــّدده رئـ ــ عــلــيــهــا، وهـ
الــشــرعــيــة وزيـــر الــخــارجــيــة الــيــمــنــي، عبد 
امللك املخالفي، بقوله إن ثقة وفده اهتزت 
بولد الشيخ، في مؤشر واضح على فشل 
ذريع للمباحثات التي كانت فخا إيرانيا 
محكما، للعب على أوهام السالم للحفاظ 
التي  االنقالبية  مليشياتها  تماسك  على 
كانت قد بدأت االنهيار في جبهات عديدة، 
إلــى مباحثات  الذهاب  الحديث عن  فجاء 
لالنقالب،  صناعي  س 

ّ
تنف بمثابة  ســالم 

ــفـــوفـــه، وتــعــزيــز  ــه تـــرتـــيـــب صـ ــتـــطـــاع بــ اسـ
جــبــهــاتــه عــلــى أكـــثـــر مـــن صــعــيــد، تجلت 
ــاوالٍت مــســتــمــيــتــٍة لــتــطــويــق مــديــنــة  ــمـــحـ بـ
من  التربة  مدينة  إســقــاط  ومحاولة  تعز، 
جبهتي حيفان والوازعية لتطويق املنفذ 
الوحيد لتعز، املحاصرة منذ أكثر من عام 

ونصف.
الـــحـــديـــث عــــن الــــســــالم فــــي أجــــــــواء حــــرٍب 
من  الرغم  على  لحظة،  يتوقف  لم  طاحنة 
اإلعالن الدائم عن وجود هدنة فشلت في 
النعدام  واضــح  مؤشر  األولـــى،  لحظاتها 
لــلــســالم املــزعــوم،  وجـــود أّي نــيــٍة حقيقية 
ليس فقط من خالل مشاهد اللحظة، وإنما 
لحقيقة  واعية  وقـــراءة  التاريخ  مــؤشــرات 
هذه الجماعة وبنيتها التفكيرية، يتضح 
أن أوهـــام الــســالم ال يمكن أن تطغى على 
التي ترتكز على منظومٍة  حقائق الحرب 
كــهــنــوتــيــٍة تــكــفــيــريــٍة لــخــصــوم الــســيــاســة، 

تبيح دماءهم وأموالهم وأعراضهم.
لن يكون الهروب نحو الحديث عن سالٍم 
في الحالة اليمنية سوى فخ كبير، سيقود 
الــفــوضــى العارمة  إلــى دائــــرٍة مــن  املنطقة 
الــتــي ستقودنا إلــى حــالــٍة أكــثــر ســـوءًا من 
الــوضــع الــراهــن فــي الــعــراق، كونها سيتم 

محمد أبو رمان

املسلمني  اإلخـــوان  أزمــة جماعة  تتجاوز 
الصراع  أبعاد  اليوم،  العربي،  العالم  في 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تــــواجــــهــــه مــــع الــســلــطــات 
األردن ومصر،  الحاكمة في دولــهــا، مثل 
ومـــع الــنــظــام الــعــربــي املــحــافــظ الـــذي قــاد 
ــثــــورة املــــضــــادة ضـــد الـــربـــيـــع الــعــربــي،  الــ
ــا الــداخــلــي  ــدّوهــ واعـــتـــبـــر »الـــجـــمـــاعـــة« عــ

األول.
ــوان« الــجــوهــريــة، الــيــوم،  ــ  أزمـــة »اإلخــ

ّ
ألن

الـــشـــروط التاريخية  انــتــهــاء  تــتــبــّدى فــي 
والــســيــاســيــة واملــجــتــمــعــيــة الــتــي أنتجت 
ـــرت 

ّ
الجماعة وأفــكــارهــا ومــدرســتــهــا، وأث

كثيرًا على األفكار التي حكمتها، وحتى 
طبيعة بنيتها الداخلية التي تقوم على 
الـــهـــرمـــيـــة واملــــركــــزيــــة ومـــفـــاهـــيـــم الــطــاعــة 
وااللتزام الصارم بأنظمة الجماعة، وهي 
»العسكرية«  إلــى  أقــرب  حركية   

ُ
منظومة

منها إلى املدنية.
انتقلت  ثــم  فــي مصر،  الجماعة  تأسست 
إلى باقي الدول العربية، بوصفها رّدًا على 
تيار التغريب والعلمنة وانهيار الخالفة 
ــــى »أســلــمــة  ــهـــدف إلـ الـــــراشـــــدة، فـــكـــانـــت تـ
الحياة« من الدائرة الصغيرة؛ الفرد إلى 
األسرة ثم املجتمع فالحكومة اإلسالمية، 
عبر التأكيد على ثيمة الجماعة الرئيسة 
 اإلسالم شامل ومتكامل لكل مناحي 

ّ
بأن

الحياة ومستوياتها.
في تلك املرحلة، كان هنالك أزمة حقيقية 
فـــي مــفــهــوم الــتــديــن والـــحـــداثـــة فـــي دوٍل 
عربية كثيرة، فكان التيار الديني عموما 
ــاب الــعــصــريــة  ــركـ مــتــهــمــا بـــعـــدم الــســيــر بـ
ــغــــالق على  والـــحـــضـــارة والـــجـــمـــود واالنــ
ــيـــارات الـــجـــديـــدة في  ــتـ ــراث، بــيــنــمــا الـ ــتــ الــ
الغربية  بالثقافة  تماما  متأثرة  املجتمع 
ــــي هــــنــــاك،  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاة االجـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ونـــــمـــــط الـ
فــكــانــت هـــذه املــفــارقــة- الــفــجــوة هــي التي 
اإلخــوانــيــة، عبر »نموذج  الفكرة  أّســســت 
إســالمــي« أقــرب إلــى املــعــاصــرة، فــي لغته 
الحفاظ على  وتخصصاته وثقافته، مع 

الهوية اإلسالمية والروح الشمولية.
ــوان«، عــبــر جــهــود وأجــيــال  ســاهــم »اإلخـــــ
العقود  وثقافة وحركة مجتمعية، خالل 
ــــي تـــغـــيـــيـــر مـــشـــهـــد الـــتـــدّيـــن  املــــاضــــيــــة، فـ
في  عــام  تيار  املجتمعي، وأصبح هنالك 
املجتمع متدين مع اندماجه في املجتمع 
في  منحسرًا  الدين  يعد  لم  أي  والعصر، 
فئٍة معينٍة معزولة اجتماعيا، بل أصبح 
هـــنـــالـــك تــــيــــار عـــــام كـــبـــيـــر فــــي املــجــتــمــع، 
محافظ ومتدين عموما، وباتت الحركات 
الـــقـــوى املجتمعية  أكــبــر  مـــن  اإلخـــوانـــيـــة 

وأكثرها فاعلية.
طرية، 

ُ
في األثناء، وخالل مرحلة الدولة الق

الــبــاردة، بقيت أغــلــب الحركات  والــحــرب 
اإلخـــوانـــيـــة فـــي مـــوقـــع املـــعـــارضـــة، ســـواء 
الــقــانــونــيــة أو املــحــظــورة قــانــونــا، لكنها 
ــى قــنــاعــة  ــلـــت، مـــع الــثــمــانــيــنــيــات، إلــ وصـ
راسخة بااللتزام بالعمل السلمي، ثم مع 
التحول  ركــاب  فــي  بالسير  التسعينيات 
-2004( مرحلة الحقة  وفي  الديمقراطي، 

2006(، صدرت املبادرات اإلخوانية التي 
ــد الــــتــــزام الــجــمــاعــة بــالــديــمــقــراطــيــة  ــؤّكـ تـ
بصورة نهائية، ال بوصفها فقط أداة أو 
يعني،  مــا  السلطة،  إلــى  لــلــوصــول  ما 

ّ
سل

ضــمــنــيــا،  التخلي عــن يــوتــوبــيــا، حكمت 
الــجــمــاعــة فـــي الــعــقــود املـــاضـــيـــة، ولــــو لم 
يــكــن رســمــيــا فــضــمــنــيــا، بــإقــامــة »الـــدولـــة 
ر 

ّ
اإلسالمية« أو »دولة الشريعة« التي نظ

البنا،  لها حسن  ومــّهــد  قــطــب،  لها سيد 

محمد رمضان

عــّدة  كيلو،  الــســوري، ميشيل  الكاتب  نشر 
مقاالت في »العربي الجديد«، تناول فيها 
الــكــردي العام في ســوريــة، ال عالقة  الشأن 
لــهــا بـــــأرض الــــواقــــع مـــن مــجــمــل الــقــضــايــا 
دة، بأقل تقدير بما يجري في املنطقة 

ّ
املعق

الوطن  أبناء  من تحوالت وانقسامات بني 
الواحد، فقد بات الوطن السوري منقسما 

على نفسه قبل املواطن.
أّكدت الكاتبة سميرة املساملة في مقال لها 
في »العربي الجديد« )27/ 6/ 2016( على 
مـــا طـــرحـــه  مــيــشــيــل كــيــلــو بــشــأن القضية 
الكردّية في سورية، مقارنة بباقي األقليات 
الّسورية، اآلشوريني والتركمان والشركس، 
جمعات الّسورّية الّصغيرة. 

ّ
وغيرهم من الت

وكان أولى على املساملة البحث عن املكّون 
الكردي في املراجع والكتب التاريخية التي 
دّون فيها املستشرقون والرحالة ما كتبوه 
فــيــهــا عـــن املــنــطــقــة الـــســـوريـــة بــشــكــل عـــام، 
والكردية بشكل خاص، ودور الكرد في بناء 
ــام االحــتــالل الفرنسي  الـــّدولـــة الــســوريــة أيـ
وفي الحقبة العثمانية، بداًل من االستعانة 
كيلو وتصريحاته، وهو  بمقاالت ميشيل 
 ،

ً
الـــذي ال يــعــتــرف بــالــوجــود الــكــردي أصـــال

املنطقة، وهذا  في  ى 
ّ
ال في سورية وال حت

الواحد  الوطن  أبناء  بني  الفجوة  يزيد  ما 
مـــن تـــشـــرذم وتــنــافــر، ويـــهـــّدد أمـــن ســوريــة 

واستقرارها على املدى املنظور. 
ــمــطــّيــة 

ّ
ــورة الــن ــّصــ ــّد مـــن تــصــحــيــح الــ وال بــ

أبناء  مــن  الغالبة  األغلبية  لــدى  الخاطئة 
الـــوطـــن الــــســــوري الــــواحــــد، والـــتـــي جـــاءت 
ــات الـــتـــي  ــمــ ــراكــ ــتــ ــن الــ ــ نـــتـــيـــجـــة طــبــيــعــيــة مـ
املتعاقبة في سورية،  الحكومات  كّرستها 
ال ســّيــمــا خــــالل حــكــم الـــبـــعـــث. وإذا كــانــت 
نية كيلو واملساملة صهر القومّية الكردّية 
فـــي بــوتــقــة الــقــومــّيــة الــعــربــّيــة فــهــذا شــيء 
آخــــر، وإن كـــان غــيــر ذلـــك فــيــجــب أن نضع 
ـــقـــاط عــلــى الــــحــــروف، ونـــطـــرح ســؤالــني 

ّ
الـــن

يتطرقان  ال  ملــاذا  العزيزين:  الكاتبني  على 
إلــى مسألتي الــحــزام الــعــربــي واإلحــصــاء؟ 
إنهما جوهرا القضّية الكردّية في سورية، 
أما مسألة االنتماء إلى األمة الكردية فغير 
قابلة للنقاش. وبشأن عدم وجــود منطقة 
كــردّيــة فــي ســوريــة، فــال نــتــطــّرق، هــنــا، إلى 
اتفاقية سايكس بيكو وتقسيم بالد الكرد 
بني دول »ســوريــة، الــعــراق، إيـــران، تركيا«، 
لكيال نــدخــل فــي مــواضــيــع نــحــن فــي غنى 

إبعاد  على  وعملها  الجيش  قيادة  تفكير 
»اإلخــــوان« عــن السلطة )ولـــن أنــاقــش هنا 
»الديمقراطية« التي جرى انتخاب مرسي 
ــا كـــذلـــك(. وبـــدأ الشغل  بــهــا، ألنــنــي ال أراهــ
عــلــى ذلــــك بــعــد اقــتــحــام قــصــر االتــحــاديــة 
في ديسمبر/ كانون األول 2012، وترابط 
مع جبهة اإلنقاذ وحركة تمرد. وذلــك كله 
الصراع  »ثــورة مصر،  كتابي  مشروح في 
الــذي كتب قبل الحدث  املــفــتــوح«،  الطبقي 

وفي أثنائه.
ثانيا، الفرق بيني وبني نــزار، وكل الذين 
يـــكـــّررون أن مــا حـــدث انــقــالب، يتمثل في 
أنـــنـــي تــابــعــت ورأيــــــت مـــســـتـــوًى آخــــر من 
ــــاس،  ــــذي هـــو األسـ مــســتــويــات الـــصـــراع الـ
وهـــو الـــذي صــنــع ثـــورة 25 يــنــايــر، أقصد 
يجري  مستوًى  وهــذا  الشعبية.  الطبقات 
إلى  النظر  يبقى  حيث  وإهماله،  تجاهله 
املستوى السياسي في الصراع، أي صراع 
ــــدث ضــــد نــظــام  ــام، فــكــمــا حـ ــظــ ــزاب ونــ ــ ــ أحـ
ــبـــارك، كـــان االحــتــقــان الشعبي  حــســنــي مـ
ــد نـــظـــام اإلخــــــــوان املــســلــمــني.  ــراكـــم ضــ ــتـ يـ
بالضبط، ألنهم لم يحققوا أّيا من املطالب 
ــــى لـــأجـــور، وال  املـــطـــروحـــة، ال الــحــد األدنـ
الحد من البطالة، وال إنهاء التهميش، وال 
التحتية.  والبنية  املــنــاطــق  مشكالت  حــل 
وقد ظهر هذا في تظاهرات الذكرى الثانية 
للثورة، وحجم الحشد الذي تجّمع، والذي 
أشـــار إلــى أن ثـــورة قــادمــة فــي مــصــر. كان 

دون تحقيق مطالبه. وفي هذه الوضعية، 
لــــيــــس مــــــن مـــــوقـــــع ملــــــا أســـــمـــــي »املـــــســـــار 
الــديــمــقــراطــي«، ولــيــس مــن شــرعــيــٍة ســوى 
للشارع. وهذا ال زال قائما، وسيؤدي إلى 

ثورة جديدة. 
ــي »مــنــتــخــب  ــرســ لـــيـــس ألن مــ ــالــــي،  ــتــ ــالــ بــ
ديـــمـــقـــراطـــيـــا« يـــجـــب أن يــــكــــون ســقــوطــه 
انقالبا، وال أن يكون ليس من حق الشعب 
الــــثــــورة مــــن جــــديــــد. والـــشـــعـــب يـــريـــد حــل 
مــشــكــالتــه، الــبــطــالــة والـــفـــقـــر والــتــهــمــيــش 
والــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
أفــضــل. ولــهــذا ثار  يريد أن يعيش بشكل 
ــبـــارك، وبــــات شــعــار  ضـــد نــظــام حــســنــي مـ
اجتماعية«،  عدالة  حرية،  »عيش،  الثورة 

ــار ضـــد نـــظـــام مـــرســـي، وســيــثــور ضد  ــ وثـ
يأتي  أن  إلــى  السيسي.  الفتاح  نظام عبد 
بنظام يحقق مطالبه في العيش والحرية 

والعدالة االجتماعية. 
وكـــــان طــبــيــعــيــا أن يـــثـــور ضـــد »اإلخــــــوان 
بــالــضــبــط ألنــهــم ال يحملون  املــســلــمــني«، 
ــمــــن حـــل  ــتــــضــ ــورًا اقــــــتــــــصــــــاديــــــا، يــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ مــ
مشكالته، فهم مع االقتصاد الحر املغطى 
ــيـــة. وهـــــذا مـــا كــان  بــأيــديــولــوجــيــة أصـــولـ
استمرار  باستحالة  التأكيد  الى  يدفعني 
املعارضة  الــرغــم مــن خــوف  حكمهم، على 

املصرية من »فاشية اإلخوان«. 
وقــد أشـــرت، مبكرًا، إلــى أنــهــم لــن يحققوا 
مــطــالــب الــشــعــب، ولــهــذا ســيــثــور ضــدهــم، 
وسيحاولون السيطرة على بنية السلطة، 
ــى الــــــــرد، مــــا يــجــعــلــهــم  ــ ــذه إلــ ــ مــــا يــــدفــــع هــ
»ُيــفــعــســون« بـــني الــشــعــب وبــيــروقــراطــيــة 
ليحلوا  أتــوا  الجيش(.  قيادة  )أو  السلطة 
مــصــالــح مـــافـــيـــاويـــة فـــي مــقــابــل مــصــالــح 
ــة تــشــكــلــت فـــتـــرة حـــكـــم حــســنــي  ــيـــاويـ ــافـ مـ

مبارك. 
وبــالــتــالــي، كـــان ســقــوطــهــم أمــــرًا طبيعيا، 
بثورٍة استغلتها قيادة الجيش، كما حدث 
في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وقبلته 
جــمــاعــة اإلخــــــــوان، بـــل شـــاركـــت فــيــه ضد 
الشعب. الفرق الوحيد أنه في 25 يناير لم 
لم يكن متوقعا  يكن هناك تخطيط، ألنــه 
أن تـــحـــدث ثـــــــورة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن رؤيــــة 

الجيش ملنع التوريث، أما في 30 يونيو/ 
حزيران 2013، فقد خططت قيادة الجيش 
الشعب هو  الــحــالــني،  فــي  لــكــن،  بالتأكيد. 

 جرى االلتفاف عليها.
ً
الذي صنع ثورة

ــن حــكــم  ــــاع عــ ــدفـ ــ ــرًا، كـــمـــا ال يـــجـــوز الـ ــ ــيـ ــ أخـ
عسكري، ال يجوز الدفاع عن حكم إخواني، 
بينهما، ألنهما  اخــتــالف جوهريا  ال  ألنــه 
يـــمـــثـــالن مـــصـــالـــح تــتــنــاقــض مــــع مــطــالــب 
ــرار مــســألــة  ــكــ تــ ــي أن  فــ ــك  الـــشـــعـــب. وال شــ
»التجربة الديمقراطية« ال يعدو أن يكون 
دفاعا عن اإلخوان املسلمني، وعن نظامهم، 

وبالتالي عن املصالح التي يمثلونها. 
ــعــــب، وأظــــــــن أنـــنـــي  ــع الــــشــ ــ ــو مـ ــ مـــوقـــعـــي هـ
أعــــرف مــا جـــرى جــيــدًا، حــيــث شــاركــت في 
25 يــنــايــر وكــذلــك فــي 30 يــونــيــو، ودقــقــت 
فــي كــل تــفــاصــيــل املــشــهــد. ولـــم أكـــن أقيس 
عــلــى األحـــــــزاب، بـــل عــلــى الــبــســطــاء الــذيــن 
مطالبهم.  ــق 

ّ
يــحــق الـــذي  للتغيير  خــرجــوا 

يــنــايــر   25 ــي  فــ اإلخـــــــــوان  دور  ــــدت  ــاهـ ــ وشـ
الذي لم يكن سوى »لحظة عابر«، بعد أن 
قــّرروا عدم املشاركة فيها، بعدها توافقوا 
مع املجلس العسكري. ولــهــذا، عــاد ُيطرح 
من جديد، حيث سيعود  التحالف  إعــادة 
»اإلخوان« جزءًا من النظام، كما كان مقررًا 

قبل »طمع« اإلخوان.
عن  بعيدًا  السلطة،  على  صـــراع  هــذا  إذن، 

مطالب الشعب.
)كاتب فلسطيني(

مـــــن خـــاللـــهـــا شـــرعـــنـــة انـــــقـــــالب طـــائـــفـــي، 
كله  والخليجي  اليمني  املشهد  سيرهن 
ــزاج طــائــفــي مــلــيــشــيــوي، لـــن يــقــف عند  ــ ملـ
الــحــد، وإنــمــا سيستمر، فــي متواليٍة  هــذا 
فـــوضـــويـــٍة عــنــفــيــة، ســتــجــر املــنــطــقــة كلها 
إلى مستنقٍع من االقتتال األهلي الطائفي 
الـــذي يتم دفــع املنطقة نــحــوه، ليس فقط 
إيــران فحسب، بل أيضا من حلفائها  من 

الجدد في الغرب األميركي تحديدًا.
السالم  كلها،  املنطقة  فــي  كما  اليمن،  فــي 
ــادة الـــــــدولـــــــة وعــــــــودة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ مــــــرهــــــون بـ
املليشيوي،  االنــقــالب  وإســقــاط  الشرعية، 
ــة  ـــذا إال بـــرؤيـ ــأتـــى هـــ ــتـ ــن يـ ـــ اإليــــــرانــــــي. ولـ
العربي،  للتحالف  واضــحــٍة  استراتيجيٍة 
واملــمــلــكــة الــســعــوديــة تـــحـــديـــدًا، واملــعــنــّيــة 
بإدارة املنطقة، قدرًا مصيريا فرضته هذه 
الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة عــلــيــهــا، بــعــد انــهــيــار 
الــعــراق وســوريــة وضــيــاع مــصــر وليبيا، 
عدا عن محاولة ابتالع الخليج من خالل 

البوابة اليمنية.
تقّدمها مليشيات  التي  التطمينات  حالة 
انــحــنــاء  لــيــســت ســـوى  للمملكة  الــحــوثــي 
للعاصفة، لتمّر ولتستعيد هذه املليشيات 
دورهــا، كأقوى ورقــة إيرانية في املنطقة، 
بعد ورقــة حــزب الله اللبناني. وفــي حال 
املزعوم، والذي  السالم  تم تمرير مشروع 
سيمنح هذه املليشيات الطائفية شرعية 
ــــع، ســيــكــون لــهــا النصيب  ــر واقـ ســلــطــة أمـ
والتحّكم  اليمنية  الدولة  إدارة  من  األكبر 
بها، من دون تحّمل أي مسؤولياٍت تجاه 
إعــادة اإلعــمــار وتعزيز األمــن واالستقرار 
ــذه  ــّول هــ ــحــ ــتــ ــتــ ــا ســ ــ ــمــ ــ ــة، وإنــ ــقــ ــطــ ــنــ ــي املــ ــ فــ
 إيــرانــيــة 

ً
املــلــيــشــيــات إلـــى مــا يــشــبــه جــبــهــة

مــتــقــّدمــة عــلــى خـــاصـــرة املــمــلــكــة، لتكتمل 
وشــمــااًل،  جنوبا  عليها  الكماشة  مرحلة 
ومــــن ثـــم تــطــويــع املــمــلــكــة وإطــــــالق مـــارد 
في  زراعتها  تمت  التي  الشيعية  الخاليا 

الخليج أكثر من ثالثني عاما.
ــذه املــلــيــشــيــات  ــ ــة هـ ــديـ ــبـــح اخـــتـــبـــار جـ أصـ
ورغبتها فــي الــســالم مــفــروغــا مــنــه، ليس 
بحسب الواقع الراهن واملشاهد، وإنما من 
وتاريخها،  الجماعة  هــذه  أدبــيــات  خــالل 
وهــــي الــتــي كــانــت مــجــرد مــركــز تعليمي 
فــي صــعــدة في  الــوضــع عسكريا  لتفجير 

وهيمنت عــلــى أحـــالم أجــيــال مــن شباب 
اإلخوان املسلمني.

ــال  ــقـ ــتـ ــي، وانـ ــربــ ــعــ مــــع لـــحـــظـــة الــــربــــيــــع الــ
جــمــاعــات إخـــوانـــيـــة مـــن حــّيــز املــعــارضــة 
ــك إيــــذانــــا بــنــقــطــة  ــ ــان ذلـ ــ ــــى الـــســـلـــطـــة، كـ إلـ
وفــي مسار  املنطقة  فــي  تاريخية  تــحــول 
كبرى،  تغييرات  معها  حملت   الجماعة، 
ــتـــي أّســــســــت لــطــرح  ـــروط الـ ــشـ أطــــاحــــت الــ
»اإلخـــــــــــوان«، وحـــكـــمـــت مــســيــرتــهــا خـــالل 

العقود املاضية.
 أجــــــواء الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي لم 

ّ
صــحــيــٌح أن

، فــجــاءت الــثــورة املضادة 
ً
تستمر طــويــال

بالفوضى  محكوما  آخــر  مــســارًا  لترسم 
الــداخــلــي،  والــصــراع  والــدمــار والطائفية 
الثورة   

ّ
أن إاّل  املختلفة،  وألــوانــه  بأبعاده 

رت مــن 
ّ
ــا أيـــــضـــــا جـــــــــــذ ــهـ ــسـ ــفـ املـــــــضـــــــادة نـ

العربي  املشهد  في  البنيوية  التغييرات 
الــســمــات  بـــعـــيـــدًا عــــن  بــــه  الــــعــــام، وأودت 
السابقة التي رسمت خالل مرحلة الدولة 

القطرية والحرب الباردة.
جــاءت أبــرز التحوالت عبر تغير طبيعة 
األولـــويـــات والــتــحــديــات املــطــروحــة أمــام 
الجماعة  فلم تعد مهمة  اليوم؛  الجماعة 
بالحشد   

ً
مرتبطة وأفـــرادهـــا  وأنــصــارهــا 

ــمـــالت  والـــتـــعـــبـــئـــة والـــتـــجـــنـــيـــد فـــــي الـــحـ
االنـــتـــخـــابـــيـــة، لـــلـــوصـــول إلــــى بـــرملـــان في 
ــــدور مـــحـــدود  لــعــبــة مـــحـــكـــومـــٍة مــســبــقــا بــ
ها أصبحت في دوٍل كثيرة 

ّ
للجماعة، ألن

أمام اختبار السلطة ومواجهة املشكالت 
 
ً
معضلة الــيــوم،  تمثل،  التي  االقتصادية 

 فــي الــعــالــم الــعــربــي، وبــاتــت في 
ً
حقيقية

د )بفتح 
َ
موقع املسؤول ال السائل، واملنتق

ــقـــاف( ال الــنــاقــد، ولـــم يــعــد الـــهـــدف هو  الـ
بالشريعة،  تحكم  إســالمــيــة  ــة  دولـ إقــامــة 
إذ خلت برامج األحــزاب اإلسالمية، مثل 
العدالة والتنمية في املغرب، و»النهضة« 
ــونـــس، و »الـــحـــريـــة والــــعــــدالــــة« في  فـــي تـ
مـــصـــر، نــســبــيــا بـــدرجـــة كــبــيــرة مـــن هــذه 

الشعارات. 
ــــت تــــتــــحــــّدث عــن  ــاتـ ــ ــن ذلـــــــــك، بـ ــ وبـــــــــــداًل مــ
بـــرامـــج عــمــلــيــة وواقـــعـــيـــة، مــنــهــا االلـــتـــزام 
بالتفاهمات مع صندوق النقد الدولي أو 
البنك الدولي واملؤسسات الدولية املالية 
التي  نفسها  التفاهمات  والغربية، وهي 
املعارضة  مرحلة  فــي  الجماعة  وظفتها 

النتقاد الحكومات والسياسات!
والثقافية  املجتمعية  التحوالت  طاولت 
ــا طــبــيــعــة الــبــنــيــة  والــتــكــنــولــوجــيــة أيـــضـ
الـــطـــابـــع  ذات  ــة  ــاعـ ــمـ ــلـــجـ لـ الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة 
العسكري الهيراركي، إذ أصبحت طبيعة 
الــعــمــل االجــتــمــاعــي ونــمــطــيــتــه الــجــديــدة 
الفاعلة تقوم على نظام الشبكات األفقي، 
 الــتــحــّول نحو 

ّ
ولــيــس الــعــمــودي، كــمــا أن

ــزبـــي )مـــــع تـــأســـيـــس أحـــــزاب  ــحـ الـــعـــمـــل الـ
إســـالمـــيـــة لــتــمــثــيــل اإلخـــــــوان فـــي الــلــعــبــة 
ــة( فـــــــرض بـــــــــــدوره مـــفـــاهـــيـــم  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــة،  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــــة والــ ــيـ ــ ــــدنـ  أقـــــــــرب إلـــــــى املـ
الــعــالقــات  فــي  التقليدية  األطـــر  وتــجــاوز 

داخل الجماعة.
بــالــطــبــع، ال تــتــرك مــثــل هـــذه الــتــغــيــيــرات 
حــتــى املــنــاهــج الــتــي تــــدرس فـــي حــلــقــات 
الكالسيكية  والكتب  الداخلية  الجماعة 
التي  واألفــكــار  الجماعة  تعتمدها  الــتــي 
تستخدمها في التجنيد والتنشئة، فكل 
 وغــيــر 

ً
هــــذه املــــدخــــالت أصــبــحــت قـــديـــمـــة

األخيرة،  التطورات  مواجهة  على  قـــادرٍة 
وال تتناسب مع التحديات الجديدة.

نرى انعكاس هذه التحوالت على الحالة 
ــعـــربـــي،  الـ املــــغــــرب  فــــي دول  ــة  ــيــ اإلســــالمــ
بـــصـــورة مــلــمــوســة عــلــى كـــل مـــن تــونــس 

عنها، على األقـــل فــي هــذه املــرحــلــة. وعلى 
سبيل املثال، من بني عدة مناطق أثرية في 
املنطقة الــكــردّيــة قــريــة شــيــران األثــريــة في 
تعّمد  الــذي  البالد  كوباني شمالي  مدينة 
آثارها،  نقيب عن 

ّ
الت الــّســوري عــدم  ظام 

ّ
الن

خــوفــا مــن إظــهــار تــاريــخ املــنــطــقــة الــكــردّيــة 
ــتــي يــعــود تــاريــخــهــا إلـــى مــئــات الــّســنــني، 

ّ
ال

وغــيــرهــا مــن املــنــاطــق األخــــرى فــي عــامــودا 
وعــفــريــن. وذلـــك كــلــه لــإنــكــار املــطــلــق لــدور 
الــكــرد فــي بــنــاء الــّدولــة الــســوريــة، وتبيض 
ــضــال ضــّد االســتــعــمــار، لصالح 

ّ
الــن مرحلة 

طوائف ومبادئ سوريالية غامضة. 
ورات التي قام بها الكرد 

ّ
ذكر الث

ُ
ومثااًل، ال ت

في تاريخ سورية، ال تلميحا وال تصريحا، 
ومــنــهــا انــتــفــاضــة بــيــانــدور فــي بــلــدة تربه 
شمال  فــي  القحطانّية  إلـــى  املــعــّربــة  سبيه 
شــرق الــبــالد. وانــتــفــاضــة عــامــودا الــتــي تّم 
الّسالح  املدينة بطيران  إثرها قصف  على 
أيـــام. ومــا حصل  الفرنسي سّبعة  الــّجــّوي 
ــعـــرب( شــمــال  فـــي مــديــنــة كــوبــانــي )عــــني الـ
ــبــــالد، حــيــث أحـــــرق الــفــرنــســيــون مــنــازل  الــ
األهــالــي الــذيــن تــمــردوا ضــدهــم، كذلك دور 
الحالة  فــي  ـــرة 

ّ
املـــؤث الــكــردّيــة  الشخصيات 

أمــثــال يــوســف العظمة ومحمد  الــّســورّيــة، 
عــلــي الـــعـــابـــد وابـــراهـــيـــم هــنــانــو وغــيــرهــم 
كثيرون قّدموا الكثير من أجل بناء الّدولة 
الــّســورّيــة الحديثة. هــنــا، كــان رّد املــعــروف 
من حكومة البعث لتلك الشخصيات بحق 
ــلـــدة، وعـــــدم قــبــولــهــم فـــي إدارة  أبـــنـــاء الـــجـ
 وســيــاســّيــا، حــتــى أخـــذت 

ًّ
الـــبـــالد عــســكــريــا

األمور أبعادًا أكثر من ذلك بإصدار مراسيم 
وفرمانات، وحرمانهم من أبسط مقّومات 
غة الكردّية 

ّ
الحياة اليومّية، حيث باتت الل

 فــي األمــاكــن الــعــامــة، وأصبحت 
ً
مــحــظــورة

لغة منزلية ال أكثر. ومع ذلك حافظ الكرد 
على لغتهم األم، وكذلك زّج شباب الكرد في 
، ملــجــّرد حملهم، 

ً
الــّســجــون ســنــواٍت طــويــلــة

غة 
ّ
في جيوبهم، روزنامة تحمل كتابة بالل

ــبــاب 
ّ

ــف الــش
ّ
الـــكـــردّيـــة، وذلــــك فــيــمــا لــم يــتــوق

الكرد عن مزاولة العمل الّسياسي املحظور. 
مس بالغربال« 

ّ
أخيرًا، ال يمكن »حجب الش

كما يفعل كاتبانا، ميشيل كيلو وسميرة 
ــة، فــــي وأد كــــل مــــا هــــو جــمــيــل بــني  ــاملـ املـــسـ
املكّونات الّسورّية، في ظل جغرافيا منهكة 
بعوامل املّد والجزر من كل أصقاع العالم، 
ــــن الـــــّســـــوري حــقــل  ــــواطـ بـــعـــد أن أصـــبـــح املـ

اكة.
ّ
تجارب بأحدث األسلحة الفت

)كاتب وحقوقي سوري(

ــذا الــجــو يــجــري الــتــخــطــيــط الســتــغــاللــه  هـ
من قيادة الجيش؟ طبعا وبالتأكيد، لكنه 
األســاس فيما حــدث في 30 يونيو، حيث 
دونه لم يكن ممكنا ألن يتحقق »االنقالب« 
وليس  الــثــورة  على  انقالبا  الـــذي سميته 
الذي  على محمد مرسي، ألن الشعب هو 
أســقــط مـــرســـي. كـــان الــحــشــد ضـــد مــرســي 
أكبر بكثير مما كــان ضد حسني مبارك، 
 أعـــلـــى مـــمـــا كـــــان تــجــاه 

ّ
وكــــــان هـــنـــاك غـــــل

مـــبـــارك، بــالــضــبــط ألن مــرســي جـــاء باسم 
مطالبها.  تحقيق  بعدم  وخانها  الــثــورة، 
على العكس، أكد على كل سياسات نظام 
مبارك االقتصادية والسياسية )حتى مع 

الدولة الصهيونية وأميركا يا عزيزي(.
ثـــالـــثـــا، تـــقـــوم الــحــجــج الـــتـــي تـــتـــكـــّرر على 
اعــتــبــار حــكــم مــرســي »أول تــجــربــة لحكم 
ديــمــقــراطــي« فـــي مــصــر. وكــمــا أشـــــرت، ال 
أريد البحث في ديمقراطيتها. لكن، ال بد 
من التوضيح أن ثــورة 25 يناير لم تنته، 
ــاعــهــا إلـــى الــســلــطــة لكي 

ّ
ولـــم تــوصــل صــن

على  الشعبية،  الطبقات  مطالب  يحققوا 
العكس سيطر الجيش )كما حدث في 3/ 
مــع »اإلخــــــوان« ضد  7/ 2013( وتــحــالــف 
الشعب  مجلسي  اإلخـــوان  م 

ّ
وسل الشعب، 

ــراك الــشــعــبــي  ــــورى. لـــهـــذا، ظـــل الــــحــ ــشـ ــ والـ
قـــائـــمـــا، وقــمــعــه الــتــحــالــف الـــجـــديـــد. لكن 
الوضع بات مفتوحا على صراع مستمر، 
ألن الشعب لم يعد قادرًا على التراجع، من 

الـــيـــوم دولـــــة داخـــل  الـــعـــام 2004، وغـــــدت 
ــدرات الـــدولـــة  ــقــ الــــدولــــة، وتــتــحــّكــم بــكــل مــ

اليمنية وأجهزتها األمنية والعسكرية.
االســتــمــرار الـــدائـــم فــي إطـــالق الــصــواريــخ 
ــلـــى مـــدن  الــبــالــيــســتــيــة عـــلـــى املـــمـــلـــكـــة، وعـ
ــأرب، لــيــس ســوى  ــ يــمــنــيــة مـــحـــّررة مــثــل مــ
ُيراد  التي  املقبلة  املرحلة  نموذج لحقيقة 
ــزعــــوم،  فـــرضـــهـــا تـــحـــت شـــعـــار الــــســــالم املــ
عـــدا عــن حــالــة التحشيد الــكــبــيــرة فــي كل 
ــلـــيـــشـــيـــات، كــلــهــا  الـــجـــبـــهـــات، مــــن هـــــذه املـ
مؤشرات على أن ال طريق للحل في اليمن 
العسكري وحـــده خيارًا  االنــتــصــار  ســوى 
وإنما  فحسب،  لليمن  ليس  استراتيجيا، 
العربية كلها، فمن خالله يمكن  للمنطقة 
بدء عاصفٍة عكسية، الستعادة ما قضمته 
إيــــران عــلــى مـــدى عــشــر ســـنـــوات، مــن دول 

عربية بكاملها.
لــيــس مـــن صــالــح املــنــطــقــة الـــيـــوم الــذهــاب 
إلى سالٍم كاذب. استمرار الحرب خير من 
ــق هـــذا الــســالم املـــزعـــوم، بالنظر إلــى 

ّ
تــحــق

املشهد  عليها  سيترتب  كثيرٍة  تــداعــيــاٍت 
ــــي مــقــدمــتــهــا نـــجـــاح املـــشـــروع  تـــبـــاعـــا، وفـ
ــم الـــيـــمـــن إلــــــى أمـــالكـــه  ــ ــــي ضـ اإليــــــرانــــــي فـ
ومناطق نفوذه، وهو يعني تطويق دول 
الــداخــل،  مــن  بتفكيكها  والـــبـــدء  الــخــلــيــج، 
العربية  املنطقة  عــلــى  الــســيــطــرة  وإحــكــام 
ــراب  ــ ــخـ ــ ــفــــوضــــى والــــــدمــــــار والـ ــل الــ ــ ــي ظـ ــ فـ
الــتــي تــمــر بــهــا املجتمعات  واالنـــهـــيـــارات 

العربية حاليا.
)كاتب يمني(

ــرار فــصــل الــــدعــــوي عن  ــ ــرب، مـــع إقــ ــغــ واملــ
الــســيــاســي، وتـــراجـــع دور الــجــمــاعــة إلــى 
الــــظــــل، وتـــحـــجـــيـــم دورهــــــــا فــــي الـــجـــانـــب 
الـــــدعـــــوي والـــــــروحـــــــي، وعــــــــزل تـــأثـــيـــرهـــا 
وهــيــمــنــتــهــا عـــلـــى األحـــــــــزاب اإلســـالمـــيـــة 
الــجــديــدة، وتــحــريــر األخــيــر مــن السلطة 

املرجعية التقليدية للجماعة.
 جـــمـــاعـــة اإلخــــــوان 

ّ
ــم مــــن أن ــرغــ وعـــلـــى الــ

، لم 
ً
ــثـــال مـ ــر،  فـــي األردن ومـــصـ املــســلــمــني 

ــرار الــتــاريــخــي« املــغــربــي  تــصــل إلـــى »الـــقـ
دخولها  ذلــك  نتيجة   

ّ
أن إاّل  والــتــونــســي، 

ـــار  ــٍة عـــنـــيـــفـــٍة، وازدهـــــ ــلــــيــ ــات داخــ ــ ــي أزمــــ فــ
ــيــــال  ــات وصـــــــــراع األجــ ــاقــ ــقــ ــشــ ــة االنــ ــالــ حــ
واخــتــالف األجــنــدات، وظهور ذلــك علنيا 
ــى عــلــى املــــأ، وفـــي شــاشــات  ــ لــلــمــرة األولـ

الفضائيات. 
مـــع ذلــــك، املــحــصــلــة لــهــذه األزمــــــات، مثل 
ى 

ّ
الجماعة تتول  

ّ
أن األردنية، هي  الحالة 

الظل عمليا، وتترك املجال لأحزاب  إلى 
الــســيــاســيــة املــنــبــثــقــة عــنــهــا، لــتــقــود هي 
ــي املـــجـــال  الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي وتـــظـــهـــر فــ
ــام، بــيــنــمــا تـــتـــحـــّول الـــجـــمـــاعـــة إلـــى  الـــــعـــ
»مــــدرســــٍة روحــــيــــة«، ال أثــــر مــبــاشــر لها 
فــي الــحــيــاة الــعــامــة، وســـيـــزداد تراجعها 
مــع مـــرور الـــوقـــت، وســتــدخــل فــي مرحلة 
»تــعــويــم« الــتــمــثــيــل الــســيــاســي لــهــا، عبر 
 أحــــــزاٍب ســيــاســيــٍة بــمــرجــعــيــٍة إســالمــيــة، 
تبتعد عــن »حــلــم الــجــمــاعــة« الــتــاريــخــي، 
بالوصول إلى السلطة، وتندمج أكثر في 
التجربة  اقتفاء  التحوالت الجديدة، عبر 

التركية.
أضــف إلــى هــذه وتلك تــحــّوالت أخـــرى، ال 
 تفرض نفسها على »اإلخوان«، 

ً
تقل أهمية

ــلــــة مـــــا بــــعــــد اإلخــــــــــوان،  وتـــــؤســـــس ملــــرحــ
مــثــل ظــهــور الــتــيــار الـــجـــهـــادي بنسخته 
الدولة  تأسيس  ووراثته حلم  الداعشية، 
الــخــالفــة، باملعنى  ــورة  ــ اإلســـالمـــيـــة، وصـ
اه هذا التيار، ورفضه 

ّ
األصولي الذي يتبن

على  وإصــــراره  والتعددية  الديمقراطية 
»الدولة اإلسالمية«.

ــيـــوم مــهــمــات  أصـــبـــح عــلــى »اإلخــــــــوان« الـ
ــات كـــبـــيـــرة وأولــــويــــات  ــّديــ ــحــ ــدة وتــ ــديــ جــ
مـــخـــتـــلـــفـــة، فــعــلــيــهــا مــــواجــــهــــة الـــتـــطـــرف 
والــعــنــف وتــقــديــم نــمــوذجــهــا الــســيــاســي 
كثيرًا  نــمــوذج يختلف  وتــأصــيــلــه، وهـــو 
التقليدية،  اإلخــوانــيــة  »الــيــوتــوبــيــا«  عــن 
إلــى املجتمع والطبقة  أقــرب  لكنه أصبح 
الديمقراطية  إلــى  تسعى  التي  الوسطى 
والــــــعــــــدالــــــة والــــتــــنــــمــــيــــة، وتــــخــــشــــى مــن 
االنهيارات الثقافية واملجتمعية؛ التطّرف 
ــات االجــتــمــاعــيــة،  ــ الــديــنــي، اإلرهــــــاب، اآلفـ
الطائفية وتفّكك  املعضالت االقتصادية، 

الدول والحروب الداخلية.
)كاتب أردني(

عن 30 يونيو... أيضًا وأيضًا

اليمن وأوهام السالم وحقائق الحرب

»اإلخوان المسلمون«... 
األحالم المهجورة والجديدة

بين ميشيل كيلو
وسميرة المسالمة

كما ال يجوز الدفاع 
عن حكم عسكري 
ال يجوز الدفاع عن 

حكم إخواني

تأخير الحسم 
العسكري في الحالة 
اليمنية بمثابة تنفس 

صناعي لالنقالب

على »اإلخوان« 
اليوم مهمات 

جديدة وتحّديات 
كبيرة وأولويات 

مختلفة

آراء

معن البياري

إلــى هذه   نقلت 189 سائحًا روسيًا 
ٌ
أمــس، طائرة أنطاليا، أول من  هبطت في مطار 

رفع  بعد  األهمية،  بالغ  وهــذا مستجدٌّ  لتركيا.  السياحية  العاصمة  تعّد  التي  املدينة 
الرئيس فالديمير بوتني، نهاية الشهر املاضي، حظَره سفر السياح من مواطنيه إلى 
تركيا، وكان قد قــّرره في غضون احتدام األزمــة املعلومة بني موسكو وأنقرة، بعد 
 حربية روسية فوق األجواء التركية، ومقتل قائدها، في 

ً
إسقاط مقاتلٍة تركيٍة طائرة

نوفمبر/ تشرين ثاني املاضي. وتعّد عودة السياح الروس إلى أنطاليا )خصوصًا( 
أحد عناوين عودة العالقات الروسية التركية إلى االنتعاش الكبير الذي كانت عليه، 
 6 نحو  فيها  ينفقون   ،2014 عــام  فــي  3.5 ماليني سائح  تستقبل  تركيا  كانت  ــا 

ّ
مل

مليارات دوالر. كان قرار بوتني ذاك شديد اإليــالم، وذا كلفة قاسية، وأن يلغيه بعد 
يوم من اتصال االعتذار )أو األسف؟( من الرئيس التركي، أردوغان، معه، فذلك يعني 
تعرقله  ولن  عافيتها سريع،  البلدين  بني  االقتصادية  العالقات  استعادة  أن جريان 
، وعنوانه األوضح  أعمال لجان وال بيروقراطياٌت ال مدعاة لها، فالقرار استراتيجيٌّ
أن  ليس مسموحًا  ــّدٍة،  حـ مــن  بلغا  اإلعــالمــي مهما  والتصعيد  السياسي  الــزعــل  أن 
التي ال راّد لها. وألن كلفتهما عالية، كما اتضح، على  يستمّرا، كأنهما من األقــدار 
املواطنني الروس واألتــراك، في بلديهما، فإن نزول أردوغــان عن الشجرة التي صعد 
إليها )وبصحبة بوتني؟( أنفع وأجدى، وإن استطاب معلقون في تلفزات ومطبوعات 
وفضاءات إلكترونية، في غير عاصمة عربية، الثرثرة عن هزيمة السلطان و»اإلخوان«. 
الجاري،  ألفًا مثلهم في ما تبقى من الصيف  الــروس، و750  السياح  أولئك  سياحة 
الباهرة،  منتجعاتها  تنتظرهم  التي  املدينة  هذه  إلى  يتقاطرون  وحدها،  أنطاليا  في 
تعني استعادة كل أوجه الصالت االقتصادية بني روسيا وتركيا انتعاشها املعلوم 
الكبرى بينهما وتيرتها. ولكن،  التجاري(، واستئناف املشاريع  التبادل  )30 مليارًا 
هل تنجم عن هذا كله استداراٌت في السياسة التركية الخارجية، تعيد بشار األسد 
صديقًا ألنقرة، وتأخذ رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، إلى القاهرة، لتوقيع اتفاقات مع 
حكومة عبد الفتاح السيسي؟ يغالي صحافيون عرب، يقيمون على بغٍض مرضّي 
تجاه األردوغانية، في اشتهائهم هذين األمرين، معطوفنْي على طرد السلطات التركية 

كل إخواني مقيم في أراضيها. 
لسياساته  مراجعٍة ضــروريــة  إلــى  وفريقه،  أردوغــــان،  الرئيس  بحاجة  التسليم  مــع 
الثابت واملتغير، واملسافة بني  وأدائــه، وهــذه حاجة كل نظام سياسي يعرف حــدود 
الحاجة،  بتلك  التسليم  مع  واألخــالقــي،  البراغماتي  بني  والفرق  واملصلحي،  املبدئي 
األسد  بشار  بتأهيل  إال   

ً
ال تصير سياسة السياسة  كانت  إذا  عّما  الــســؤال  يجوز 

وصحبة عبد الفتاح السيسي ومخاصمة راشد الغنوشي؟ هناك مساحاٌت وفيرة 
 أخرى في هذا الشأن وذاك، 

ً
 واالقتراب مسافة

ً
لدى الرئاسة التركية لالبتعاد مسافة

ا كانت العالقات مع روسيا بوتني 
ّ
فالنزول عن أي شجرٍة ال يعني الهبوط إلى حفرة. ومل

على أحسن ما يكون، قبل واقعة تلك الطائرة، فإن الخالف معها كان شديد الوضوح 
تفاهٍم بني  الــوقــوع على بعض مساحات  تاليًا  أمكن  وإذا  وغــيــره.  في ملف سورية 
أنقرة وموسكو، من شأنه إنقاذ ما يمكن إنقاذه في سورية )ولو بعد خراب مالطا( 
الكاريكاتيري بأردوغان بشأن  ي 

ّ
التشف األمــر، بدل  النافع في هذا  نلتقط  فلماذا ال 

سورية وغيرها.  ثّمة الكثير مما يحسن أن ينتبه إليه املولعون بطعن األردوغانية 
عاينها هذه األيام في السياسة التركية، 

ُ
بما فيها وما ليس فيها، في االستدارة التي ن

بشأن روسيا وإسرائيل، من قبيل الوقوع على املعنى الجوهري ألي عملية تفاوٍض 
الكسب والخسارة، مع  سياسية، وكيف تتلملم فيها حسابات االقتصاد ورهانات 
عدم القفز عن املصالح العليا للدولة. ثّمة مخاٍز كثيرة في مفاوضات عرٍب غير قليلني 
أيضًا.  مــع بعضهم  بــل  األعـــداء والخصوم واألصــدقــاء،  مــع  العالم،  مــع  ومحاوراتهم 
رنا املراوغة التركية في 

ّ
وبعد الحذاقة اإليرانية في مفاوضات امللف النووي إياه، تذك

املسألتني، الروسية واإلسرائيلية، بسامح شكري في التفاوض مع إثيوبيا، وبأحمد 
قريع في محاورة تسيبي ليفني. وفي األثناء، تبتهج منتجعات أنطاليا بالسائحني 

الروس فيها، وهذا هو األهم في أنقرة. 

بسمة النسور

يتفق كــثــيــرون عــلــى  أهــمــيــة منجز بــعــض األســمــاء اإلعــالمــيــة الــنــســائــيــة، الــجــاّدات 
املتمكنات من أدواتهن، ممن أثبنت قوة حضور وحرفية عالية أمام الكاميرا، وقدرة 
فائقة على التنافس وإثــبــات الـــذات فــي هــذا الحقل الــذي ال يخلو مــن األشـــواك. كما 
وفيروز  عياد  وإيمان  القاسم  دلــو ونجوى  أبــو  منتهى  مثل  كثيرات منهن،  نجحت 
زياني وأخريات، في تحقيق شهرٍة الفتة ونجوميٍة ساطعٍة ال لبس فيها على اتساع 
فضاء الوطن العربي، من خالل نجاحهن في إقناع املتلقي بمدى ثقافتهن وجّديتهن 
وإدارة  وتقديمها،  الرصينة  الجادة  البرامج  إعــداد  على  وقدرتهن  اطالعهن،  وسعة 

الحوارات، مهما كانت صعوبة عناوينها. 
وبذلك كله، وكذلك بتمتعهن بالجمال والجاذبية واألناقة وخفة الروح وسرعة البديهة،  
نسفن، بوصفهن نماذج نسائية مشرقة، بجدارة الفكرة السائدة لدى كثيرين بشأن 
الجميالت،  بــأن  اعتقاد شائع  ثمة  إذ  وجمالها!  املـــرأة  ذكــاء  بــني  العكسي  التناسب 
الــذكــاء، فاشالت مهنيًا، كسوالت وغير  الــعــادة،  متواضعات املوهبة مــحــدودات  في 
بشكٍل  ويعتمدن  مهارات خاصة،  إلثبات  والحماسة  الدافع  إلــى  يفتقرن  طموحات، 
مطلق على مقومات جمالهن الكفيل بفتح كل األبواب املغلقة، كما قد يتوهمن، على 
الــعــام أمــور تتعارض، مــن حيث   الــشــأن  اعتبار أن  املعرفة والثقافة واالنــخــراط فــي 
املــبــدأ، مــع مستحقات األنــوثــة والــجــمــال. وبــفــضــل  هـــذه  الــنــمــاذج املضيئة مــن هذه 
األسماء الرصينة املحترمة،  تبّددت الفكرة البائسة السطحية التي يعتنقها كثيرون 
اإلعالميات  هــؤالء  بالضرورة. نجحت  بلهاء  الجميلة  املــرأة  بأن  واستعجال،  بتهور 
الالئي أفنني أرواحهن كمبدعات في هذه املهنة، املرتبطة بشكل وثيق باملتاعب، في 
تقديم صور شديدة اإليجابية، انتزعت االحترام والتقدير واإلعجاب، وشكلت نماذج 
التي  املــرأة  النهوض بواقع  إلى  التطلعات  مشرقة جديرة باالحتذاء، بما ينسجم مع 
الــروح  يغتال  الــذي  بالظل  منزوية  الخلفية،  املقاعد  فــي   

ً
متفرجة بالجلوس  تكتفي 

ويغيبها، ويعطل طاقاتها وأشواقها نحو خطواٍت نوعية إلى األمام.
هذه النماذج لسيدات جميالت ينتمني لشالالت الضوء الساطع كفيلة بترسيخ صورة 
الئقة للمرأة، نّدًا حقيقيًا في شتى مناحي الحياة. من إطاللتهن عبر شاشاٍت ليس 
أمامنا سوى االعتراف بأنهن يحتللن غرف معيشتنا على مدار الساعة، ويعملن، من 

م ببوصلة الوجدان والذائقة.
ّ
دون شك، على إعادة صياغة املدارك والتحك

وفي سياق متصل، ال بد من التطّرق إلى الخراب في الفضائيات املتخصصة في ما 
يسمى مجازًا فنًا وإبداعًا، وهي، في الواقع، ليست أكثر من عــروٍض »جنسية« في 
املراهقني االستدالل عليها، ثم نفسح لها  أبنائنا  ليليٍة، نخشى على  نــواٍد  فضاءات 
صدر الدار. أصبحت هذه املحطات الهابطة واقعًا يوميًا معاشًا، أتحدى أن يفلح أي 
رّب أسرٍة في كبح أبنائه املراهقني عن متابعتها واالستالب لها، وهم القادرون على 
أنها رصينة،  املفترض  أن ثمة محطاٍت،  فك تشفير محطاٍت أشد وأدهــى. املؤسف 
أخذت على عاتقها، وألغراٍض تجارية بحتة، مهمة ابتذال املرأة وامتهان إنسانيتها، 
 معيارًا أوحد ال شريك له: درجة اإلثارة املتوفرة. سواء 

ً
وتجاهل كل مزاياها، معتمدة

اليوم.  طبق  أو  الطقس  حالة  قـــراءة  أو  مسابقاٍت  برنامج  تقديم  منها  املطلوب  كــان 
وأحيانًا، في محطاٍت معينة يصل مطلب اإلثارة إلى عقر نشرة األخبار. وتجلت هذه 
الظاهرة في معظم البرامج الحوارية ذات الصبغة الفنية، حيث ظهرت أسماء دخيلة 
 أعلى لألجيال 

ً
مغرقة في سطحيتها وابتذالها، لتصبح بدورها نجومًا تشكل مثال

الفضائيات باتت من أهم املرجعيات املعرفية لهذه األجيال  القادمة. وإذا سلمنا أن 
املنكوبة، امللتبس املحفوف بالريبة غدها غير املشرق، ألدركنا حجم املسؤولية امللقاة 
على اإلعالمية العربية املثقفة الجادة املعتدة بنفسها. وعلى مثلها فقط، نعّول لحماية 
الخانعة أو  القوية املعتدة بنفسها، غير املستلبة وال  العربية  )وتأكيد( صورة املرأة 
السلبية. كانت العرب  قديمًا، وفي اللحظات املفصلية، تشير إلى انتسابها للنساء في 
سياق الفخر واالعتزاز. وهذا بالضبط ما يلزمنا كي نصلح الخلل  الحضاري الفادح، 

لعلنا نرتقي نحو آفاق إنسانية أكثر سموًا.

سامح راشد

بينما كان بنيامني نتنياهو يتجول في أربع دول أفريقية، انشغل اإلعالم املصري 
في  الراقية  املصايف  أحــد  شــوارع  في  الهوائية  بالدراجات  رئاسيٍة  جولٍة  بتغطية 
رجل  و80  املسؤولني  عــشــرات  نتنياهو  اصطحب  حــني  وفــي  اإلسكندرية.  مدينة 
أعمال غيورين على مصالح إسرائيل وعالقاتها مع أفريقيا، من دون جعجعة وال 
ضجيج، ضمت غزوة الدراجات الهوائية عشراٍت من رجال الحراسة، ومثلهم من 

حافظي الشعار املأثور »تحيا مصر« ومرّدديه.
املسألة ذات الداللة ليست فقط فيما يفعله نتنياهو في أفريقيا، وما ال نفعله نحن 
هناك. وإنما الداللة األخطر في كيفية التعامل مع تحركات إسرائيل ورؤيتنا لها، 
خصوصًا في نطاق اإلعالم، فربما هناك إدراك للخطر اإلسرائيلي وتحركات تل 
أبيب الدؤوبة هناك منذ عقود، لكنه باألساس إدراك أمني، وال إشارات إلى وجود 

رؤيٍة سياسيٍة موازية له، وإال النعكست على األقل في اهتمامات اإلعالم.
أعلنت  فقد  األفريقية،  تحركاتها  تمويه  أو  أغراضها،  إخفاء  إسرائيل  تحاول  لم 
الرئيسية  األمنية هي املصلحة املشتركة  القضايا  أن  بوضوح، ومن دون مواربة، 
بني إسرائيل وأفريقيا. تحديًدا مع أوغندا وكينيا وإثيوبيا، بسبب الخوف في هذه 
العاج، من انتشار للجماعات املسلحة،  الــدول مما حدث في ليبيا ومالي وساحل 
والخشية من انتقال عنف هذه الجماعات إلى تلك الــدول، وهو ما يفّسر، إلى حد 
كبير، ترحيبها بإقامة عالقاٍت أقوى مع إسرائيل. وحسب املدير العام للخارجية 
اإلسرائيلية، دوري غولد، كان النهيار ليبيا تأثير بالغ على طبيعة عالقة إسرائيل 
بأفريقيا، حيث كانت ليبيا القذافي أكثر دولة أفريقية تعمل ضد تطبيع العالقات 
 البد من االلتفات إليها، هي أن الحائل دون 

ٌ
 خفية

ٌ
األفريقية مع إسرائيل. وهنا لقطة

األفريقي، وإسرائيل  الواقع  تغّير  القذافي، وليست مصر.  وأفريقيا كان  إسرائيل 
تنشط وتسارع لالستفادة من ذلك التغير. بينما مصر والعرب في غياب شبه تام 

عن املشهد.
أبعد من مجرد  فالهدف  بذاته،   

ً
غاية وليس  اأفريقي وسيلة،  االتحاد  االقتراب من 

 
ً
االنضمام أو الحصول على صفة »مراقب«... الهدف أن تصبح تل أبيب طرفًا فاعال
الــقــارة، مــا يعني  خلع أي  ومــؤثــرًا فــي أفريقيا، بــصــورٍة علنيٍة ومقبولٍة مــن دول 
صفاٍت سلبيٍة عن إسرائيل، و»تطبيع« وضعها وعالقاتها األفريقية، لتصبح مثل 

أي دولٍة غير عنصرية، وال تحتل أراضي ليست لها.
والختيار الدول األربع التي زارها نتنياهو، والقادة السبعة الذين التقاهم في أوغندا، 
، فهي دول حوض النيل ومنابعه.. إنها الدول التي تطّوق 

ً
 وخطورة

ً
دالالت أكثر أهمية

مصر من جنوبها. واتفق نتنياهو على تطوير التعاون العسكري معها، بما في 
ذلك تولي إسرائيل تدريب قواتها، خصوصا في مجال مكافحة اإلرهــاب. وأعلن 
 أن تل أبيب ستقدم دعمًا تكنولوجيا إلثيوبيا في مجال املياه. هنا، يصبح 

ً
صراحة

لألمور بعٌد آخر، يتجاوز أخالقية أو عدم أخالقية قبول أفريقيا التعامل مع دولة 
احتالل.  الخطر هنا على مصر في الصميم والضربة في سويداء القلب. صحيح 
أفريقيا عقودًا، وصحيح  القاهرة ترى وتتابع عن كثب تحركات إسرائيل في  أن 
أيضًا أن مصر بدأت تتبنى اقترابًا وظيفيًا مصلحيًا في عالقاتها مع بعض دول 
تكفل  مساعداٍت  وتقديم  مشروعات  وإقامة  التنمية  على  بالتركيز  النيل،  حوض 

وجود روابط مصلحية لتلك الدول مع مصر. 
لكن الثابت أيضًا أن االقتصاد املصري املنهك يكبل هذا التوجه. واملؤكد أيضًا أن 
الرصيد الذي خسرته مصر لدى تلك الــدول في عقود لن ُيستعاد في لحظاٍت أو 
حتى سنوات قليلة. لكن الصمت الغريب عن جولة نتنياهو ومضامينها الخطيرة 
ينكأ جرح التخاذل املريب في ملف سد النهضة. ويجعل انتقال نتنياهو )أو تنّيله( 

مزهوًا بني دول املنابع مشهدًا مهينًا، كما لو كان يسبح في نيل القاهرة.

بعد عودة الروس إلى أنطاليا جميلة وبلهاء بالضرورة

نتنياهو على شط النيل
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علــى  أو  بالفشــل،  املحــاوالت  جميــع  بــاءت 
األقــل هــذا مــا ظهــر للعلــن فــي الوصــول إلــى 
فالسياســة  الســوري،  للملــف  حقيقــي  حــل 
عســكري  عمــل  بــن  مــا  متــرّددة  األميركيــة 
مهندســو  يــراه  كمــا  باملخاطــر،  محفــوف 
السياســة فــي البيــت األبيــض، وحل سياســي 
بعــد  خصوصــا  أوراقــه،  جميــع  تملــك  ال 
التدخــل الروســي. السياســة الروســية، وعلــى 
مــر التاريــخ، لــم تفلح كثيرا في كســب معارك 
سياســية، وكانــت الخاســر األكبــر فــي أغلــب 
معاركها السياســية، مثل أفغانســتان وكوبا 

ويوغسالفيا والعراق وليبيا وغيرها.
أميــركا التــي اعتمــدت منــذ الحــرب فــي ليبيــا 
علــى سياســة الحــرب عــن بعــد، بعــد التجربــة 
املذلــة فــي العــراق، تركــت، ولــو ظاهريــا، األمــر 
خصوصــا  وحلفائهــم،  للــروس  برمتــه 
اإليرانيــن، لكنهــا، فــي الوقــت نفســه، لم تترك 
الساحة مطلقا، بل كان هناك من ينوب عنها 

في تحقيق بعض السياسات.
في األشــهر املقبلة، قد يتم فرض حل للملف 
الســوري، لــن يرضــي الجميــع، لكنه ســيجعل 
مــن أوبامــا الرجــل الحكيــم، وإن كان باتفــاق 
الــروس بعــدة أمــور،  روســي أميركــي. اقتنــع 
الحــل حســب  أرادوا  إن  يحققوهــا  أن  بــد  ال 
رؤيتهــم، وبمــا يحقــق مصالحهــم السياســية 

واالقتصادية في املنطقة، وهي: 
بشــار األســد لــم يعــد ذلــك الشــريك الحقيقــي 
زائــدًا  حمــأ  أصبــح  بــل  عليــه،  يعتمــد  الــذي 
يجــب التخلــص منــه، فــي ظــل تعنــت إقليمــي 
ودولــي  يطالــب برحيلــه. الــروس وصلــوا إلــى 

قناعــة بــأن الوجود اإليراني في ســورية ليس 
ملصلحة الحل، في ظل الرفض املطلق للشعب 
املصالــح،  ظــل تضــارب  وفــي  لهــم،  الســوري 
خصوصــا االقتصاديــة. وصــل الــروس إلــى 
لــن  املباشــر  العســكري  التدخــل  أن  حقيقــة 
بــل تترتــب عليــه خســائر  يحقــق أي نتائــج، 
بشــرية  وربمــا  وسياســية،  ماديــة  كبــرى 
الحقا. قناعة الروس أن إيجاد حل للمعضلة 
الســورية، وفــق رؤيتهــم، ســيعيدهم بقوة إلى 
املشهد السياسي العاملي. لذلك، التقى الروس 
مــع رغبــة أوبامــا بإيجاد حل للملف الســوري 
خالل فترة واليته، ألنهم ال يرغبون بوصول 
األوراق  خلــط  يعيــد  قــوي،  أميركــي  رئيــس 
الحــل  يجعــل  مــا  أخــرى،  جهــة  مــن  مجــددًا. 
الروســي ممكنــا، هــو تميزهــم عــن األميركان 

بعدة نقاط أهمها:
تأثيرهم املباشــر والقوي على ســبب الصراع 
وقدرتهــم  الســوري،  النظــام  وهــو  الرئيســي، 
علــى فــرض حــل عليــه، مهمــا كان هــذا الحــل. 
منذ عقود، امتاز الروس بإيجاد شــخصيات 
تابعة لهم ضمن األنظمة التي تدور في فلكهم، 
مثــل ســورية ومصر والعــراق، خصوصا في 
رجــال  وبعــض  واألمــن،  العســكرة  مجــاالت 
العقيــدة  الــروس  يفهــم  واملخابــرات.  الدولــة 
وللضبــاط  الســورين،  للمقاتلــن  العســكرية 
الذيــن فــي أغلبهــم التقــوا مع ضبــاط روس، أو 
تلقــوا تدريبــات على أيديهم. وجودهم الفعلي 
علــى األرض كقــوة عســكرية مؤثــرة، خاصــة 
فــي املناطــق الحساســة كالســاحل الســوري 
والشــمال الســوري. لذلــك، قــد يفعلهــا الــروس 

هــذه املــرة، إذا اقتنعــوا تمامــا بضرورة رحيل 
رأس النظام  بشار األسد، وهو ما يبدو أنهم 
قــد وصلــوا إليــه، ومــا التســريبات التي تخرج 

من هنا وهناك، إال دليل على هذا التوجه.
لكــن، مــا هــي األفــكار التــي يمكــن أن يقدمهــا 

الروس في سورية؟
لعل سيطرة الروس على املنظومة العسكرية 
الســورية، ووجــود ضبــاٍط كثيريــن يدينــون 
أكثــر  الروســية  العســكرية  للعقيــدة  بالــوالء 
مــن  تجعــل  جيشــهم،  لقيــادة  والئهــم  مــن 
الــروس ينظــرون إلــى الحــل مــن هــذا الجانــب، 
كونــه يحقــق مصالحهــم، وفــي الوقت نفســه، 
فــإن وجــود حــل سياســي بوجــوه عســكرية 
قــد يجعــل األمــور أكثــر انســيابية، ويحافــظ 
علــى كتلــة الجيــش الذي يريده القــادة الروس، 
لذلــك،  الجيــش واملخابــرات.  قــادة  خصوصــا 
مــن  اقتــراح تشــكيل مجلــس عســكري  كان 
مجموعــة مــن الضبــاط )منــاف طــالس، علــي 
حبيــب..(، وهــم مــن منظومــة الجيــش املؤيــدة 
ملوســكو، وقــدرة موســكو علــى إقنــاع بعــض 
الــدول بتغييــر مواقفهــا، والقبــول بمثــل هــذا 

الحل كالسعودية وتركيا وفرنسا.
يراهــن الــروس، اليــوم، علــى اإلرهــاق والتعــب 
الذي وصل إليه الشــعب الســوري الذي شــهد 
الحديــث،  العصــر  فــي  إنســانية  كارثــة  أكبــر 
ووصــول كثيــر مــن هــذه الحاضنة إلــى قبول 
أي حــل يوقــف القتــل وســفك الدمــاء، ويعيــد 
الالجئــن إلــى وطنهــم، لكــن شــرطهم الوحيــد 

أن يكون بال بشار األسد.
فراس عالوي )سورية(

الجهــد،  يبذلــوا  أن  الشــباب  فيــه  احتــاج  وقــٍت  فــي 
ويديمــوا العمــل بجد وكد، ويقتحموا تالطم األمواج، 
رق، حتي يلُجوا 

َّ
وا في الط ويستسيغوا األجاج، ويلجُّ

رق، ويجعلوا مكان اليأس األمل، والكســل العمل، 
ُّ
الط

صرت تجد بعضهم، لأسف، ومن الشباب، وبحجة 
كثــرة الفــن وتأخــر الزمــان، وقتامة الواقــع وغموض 
املســتقبل؛ يتخلــى عــن همــوم أمتــه، ويجعلهــا علــي 

عاتق مهدي منتظر عند بعضهم فيه نظر. 
الزمــان،  آخــر  عالمــة  وأنهــا  بالفــن،  يتحججــون 
لــم ال تقتحموهــا حتــي تنفــرج؟ يقولــون ال يمكــن 
اقتحامهــا، فهــذه فتنــة ليــس لهــا انفراج إال بعيســي 
ومجيئــه، وهــذا آخــر الزمــان، فمــا الــذي دفعكــم إلــى 
القــول بذلــك؟ ألــم يعانــي املســلمون فتنــا أكثــر فــي 
عددها وأشــد في أحداثها من فتننا التي نعيشــها؟ 
ألــم يخــرج الخــوارج على األئمة واألمــراء؟ ألم يتقاتل 
املســلمون فيمــا بينهــم؟ ألــم يقتــل آل بيــت رســول 
اللــه صلــي اللــه عليــه وســلم، حتــى علــت األرض مــن 
دمائهــم؟ فتنــة القرامطــة مــا تقولــون عنهــا؟ الكعبــة 
هدمــت بأمــر من الحجاج، وحرقت باملنجنيق، فأين 
ذاك مما نشهده؟ بغداد هدمها التتار، وقتل علماءها 
وخــّرب محصــول عــدة قــرون من التــراث، واألندلس 
انقســم فيهــا املســلمون، وتقاتلــوا، وآل أمرهــم إلــى 
محاكم التفتيش، والخالفة العثمانية أزيلت، بعد أن 
بلغــت مــا بلغــت، كل هــذه فــن كقطع الليــل املظلم، لم 
تدفــع أســالفنا لالنهــزام  والقــول بمنكــر مــن القــول، 
بــل اندفعــوا فيهــا، وطرقــوا كل األبواب، وســلكوا كل 

السبل، حتي وجدوا منها املخرج.
وما ال يعلمه كثيرون أن كل هذه الفن الســابقة، إذا 
قارناهــا بمــا نشــهده اآلن، بعد النظــر بعن االعتبار 
للبون الشاســع بن ذاك الزمن وزماننا هذا، وقوتنا 

الحــن،  وعددنــا  آنــذاك  وعددنــا  هــذه،  وقوتنــا  تلــك 
وجدنــا أنهــا  متقاربــة، مــن حيــث خــوف املســلمن 
فيهــا منهــا، ومــن حيــث الخســارة البشــرية واملادية. 
فلــم ال يختفــي أســالفنا خلــف مــا اختفينــا خلفــه؟ 
وقد يقول قائل إن أسالفنا كانوا في القرون األولى، 
وكان األمــر متــداركا، أو أنهــم كانــوا كــذا....... وذاك  
بهتــان، فنبينــا الــذي بعث إلينا هو نبي آخر الزمان، 
النبــي،  هــذا  أمــة  جميــع  أن  تعنــي  الزمــان«  »وآخــر 
بســلفها وخلفهــا، داخلــة فيها، فجميــع االحتماالت 
املطروحة للخلف كانت مطروحة للسلف. والسلف، 
على الرغم من كل تلك الخطوب وتنوعها وتفاوتها، 
لــم يحــدث أن قــال أحــد منهــم  بالتقاعــس عــن العمل 
لحلهــا، بــل انبــروا لها وظهر فيهــا معدنهم النفيس، 
فعلــي قاتــل الخــوارج. وبذلــك حافــظ املســلمون على 
قوتهــم التــي تجابــه كل قــوة وال تجاَبــه، إنهــا القــوة 
التــي  للحيــاة  اإليجابيــة  النظــرة  وقــوة  النفســية، 
الثمــر  إيجــاد  كان  ولــو  حتــى،  تــزرع  أن  تقتضــي 
اســتحال، تلك القوة التي زرعها رســولنا صلي الله 
عليــه وســلم بقولــه: »إن قامــت الســاعة، وبيد أحدكم 
بالجــن  هــم  فــال  الخلــف  أمــا  فليغرســها«.  فســيلة 
الفــرار  يجعلــوا  أن  همــوا  وإنمــا  تذرعــوا،  الصريــح 
يــوم الزحــف مــن صميــم الديــن، مســتدلن على ذلك 
بأدلــة مفنــدة أصــال وفنــدت أعــاله. وطاملــا أن الفــن 
التي عاشها السلف مثل أو أشد من التي نعيشها، 
نحــن الخلــف، وطاملا الحجج التي نتحجج نحن بها، 
كان باإلمكان قولهم بها ولم يقولوا؛ فإن املسألة إذًا 
تعنــي أننــا اخترنــا ســفها واختــاروا رشــدا، وعملنا 
، وعملــوا صوابــا، وعلينــا االقتــداء بهــم فيمــا 

ً
خطــأ

اختاروا، والتأسي بهم فيما عملوا، فتلك النجاة!
محمد اَفلج )موريتانيا(

فضاء مفتوح

آراء

بدر اإلبراهيم

شــهر  نهايــة  فــي  الكــرادة،  تفجيــر  حصــد 
رمضــان، أرواح أكثــر مــن 280 شــهيدًا عراقيــا. 
لــم يكــن التفجيــر األول، ولن يكــون األخير، في 
الشــعب  بحــق  الجرائــم  مــن  متصلــٍة  سلســلٍة 
العراقــي الــذي تحــول أفــراده إلــى أرقــام جافــة 
ألخــذ  مآســيها  كــر 

ْ
ذ

ُ
ت اإلعــام،  وســائل  فــي 

العلــم، وال تتعاطــى وســائل اإلعــام هــذه مــع 
تلــك املجــازر املرعبــة إال بمــا يخــدم أجندتهــا 
السياسية والطائفية. األهم هو العراق نفسه: 
كيف وصل إلى هذه املرحلة من ضعف الدولة 

وتآكلها، وتفّكك املجتمع، وغياب األمن؟ 
االحتــال  لحظــة  إلــى  العــودة  مــن  بــد  ال 
ال  مفصليــة،  لحظــة  فهــي  للعــراق،  األميركــي 
آثارهــا  مــن  التهويــن  أو  تجاهلهــا  ينبغــي 
املســتمرة. جــاء االحتــال بنمــوذٍج، يقــوم على 
واإلثنيــة،  املذهبيــة  الجماعــات  ديمقراطيــة 
شــيعة  إلــى  العراقــي  الشــعب  تقســيم  وتــم 
وســنة وأكــراد، وترتيــب العمليــة السياســية، 
واملناصــب األساســية، فــي إطــار املحاصصــة 
الدولــة  نمــوذج  ــم  ُصمِّ الجماعــات.  هــذه  بــن 
العراقيــة الجديــدة على أســاس تكّون املجتمع 
العراقــي مــن جماعاٍت مختلفة )ضمن تقســيٍم 
اعتباطــي يعتــرف بالقوميــة الكرديــة، ويقّســم 
التفاهــم  إلــى  تحتــاج  وشــيعة(،   

ً
ســنة العــرب 

بينهــا لتقاســم الســلطة، وإدارة الدولــة، وبــداًل 

خليل عيسى

 
ً
 العرب ال يمتلكون أســلحة

ّ
ليــس صحيًحــا أن

في مواجهة ما أسميه التحالف االستعماري 
رغبــت  والــذي  ضّدهــم،  األميركي-اإليرانــي 
وصــول  منــذ  بتظهيــره،  األميركيــة  اإلدارة 
بــاراك أوبامــا إلــى ســّدة الرئاســة عــام 2008. 
هــذا التحالــف الــذي وصــل، أخيــرًا، إلــى أعلــى 
مراحله الشكلّية فيما عرف »باالتفاق النووي 
ايــران«، ومــا تــاه مــن تطــّورات ســريعة،  مــع 
جديــًدا،  ــا 

ً
منعطف أشــهر  منــذ  األمــر  اتخــذ 

قوامــه تقويــة أميركا تحديــدًا النظام اإليراني 
فــي  اقتصادّيــا وعســكرّيا، وبشــكل عدوانــي، 
ــف فيــه مســاعي الحاكمــن فــي 

ّ
وقــٍت ال تتوق

وتدميرهــا،  العربيــة  الــدول  لضــرب  طهــران 
ا مــن العــراق وســورية واليمــن، وانتهــاء  بــدء
ــل 

ّ
بزعزعــة اســتقرار دول الخليــج. ولئــن تمث

جديد ثمرات هذا املسار بالهدّية »األوبامية« 
مغــادرة  قبــل  قليلــة  أشــهر  إليــران،  األحــدث 
الرئيــس األميركــي، فــي إعان البيــت األبيض 
إتمــام صفقــة هائلــة مع إيران بقيمة 17 مليار 
دوالر ثمــن أكثــر مــن مائــة مــن طائــرات مدنّية 
األميركيــة،  »البوينــغ«  شــركة  تصنيــع  مــن 
كانــت قــد جّمدتهــا إدارة بيــل كلينتــون منــذ 
حينهــا،  العقوبــات  ســياق  فــي   ،2005 العــام 

وُوعدت اململكة العربية السعودية بها. 
 األمــور محســومة 

ّ
ولكــن، ال يعنــي ذلــك كلــه أن

ال  وشــعوبا.   
ً

دوال العــرب،  نحــن  لنــا  ا 
ً
ســلف

مــن وجــود جماعٍة وطنيٍة لها هوية مشــتركة، 
تتنافس داخلها وضمن االنتماء لها األحزاب 
علــى تمثيــل مصالحهــا، صــارت  السياســية، 
كيانــاٍت  والعرقيــة  املذهبيــة  الجماعــات 
األحــزاب  منهــا   

ٍّ
كل داخــل  تتنافــس   

ً
سياســية

فــي  الدولــة،  داخــل  مصالحهــا  تمثيــل  علــى 
مقابل الجماعات األخرى.

فشــل هــذا النمــوذج الــذي تم تســويقه بوصفه 
 حضاريــا عــن الدمــج القومــي القســري، 

ً
بديــا

تفتيــت  فــي  فقــط  ونجــح  الدولــة،  بنــاء  فــي 
املجتمــع العراقــي، وتحفيز ســردياٍت متنافرٍة 
املتصارعــة، وتدميــر  للجماعــات  ومتناقضــٍة 
ال  الــذي  الوطنــي  املشــترك  مــن  األدنــى  الحــد 
تقــوم دولــة وال ديمقراطيــة مــن دونــه. وفشــل 
نمــوذج الديمقراطيــة املفروضة بقــوة التدخل 
األجنبــي فــي تحقيــق الديمقراطيــة املوعــودة، 
وأثبــت  األهليــة،  الحــروب  إنتــاج  فــي  ونجــح 
وإرادٍة  أرضيــٍة  إلــى  تحتــاج  الديمقراطيــة  أن 
التحــول  بإحــداث  تقــوم  وطنيــٍة،  سياســيٍة 
الســيادة  ضــرب  فكــرة  خــارج  الديمقراطــي، 
التدخــل  بفعــل  املجتمــع  وتقســيم  الوطنيــة، 
العــراق  حكمــوا  الذيــن  عــن  مــاذا  األجنبــي. 
بعــد االحتــال؟ كان هــؤالء معارضــن لنظــام 
يعــّددون  وكانــوا  حســن،  صــدام  الرئيــس 
اســتبداده  إلــى  ويشــيرون  فشــله،  نقــاط 
وتسلطه، وفشل نظام صدام بالفعل في أموٍر 
عديــدة، لعــل مــن أهمهــا فشــله فــي الدفــع نحو 

تعمــل اإلمبراطورية األميركية دوما كماكينة 
نات، ومــا االنتخابــات الرئاســية 

ّ
مزّيتــة املســن

الســاطع  الدليــل  ســوى  املرتقبــة  األميركّيــة 
»مفاجئــن«  ــحن 

ّ
مرش وجــود   

ّ
إن ذلــك.  علــى 

»االستابِلشــمنت«  ســرب  خــارج  مــن  قِدمــا 
 منهمــا تهديــًدا حقيقيــا للمرشــحن 

ّ
شــّكل كل

النمطين اآلخرْين، واحد عند الديمقراطين، 
هــو بيرني ســاندرز، وآخر عند الجمهورين، 
ثّمــة   

ّ
أن علــى  شــهادة  ترامــب،  دونالــد  هــو 

أمــرًا مــا لــم يعــد يعمــل كمــا يجــب، فــي عمليــة 
إعــادة توليــد الســيطرة الداخليــة للنخــب فــي 
حــدة. فها هو »اإلستابِلشــمنت« 

ّ
الواليــات املت

وديمقراطيــن،  جمهوريــن  مــن  بأســره، 
ــح الفائــز فــي االنتخابات 

ّ
يتحالــف ضــّد املرش

األولّيــة لحــزب الجمهوريــن، دونالــد ترامــب، 
الــذي أغنتــه ثورته الهائلة عــن تبّرعات ودعم 
كان  البدايــة،  ومنــذ  لــه.  الجمهــوري  الحــزب 
مــن أصحــاب  هنــاك اجتمــاع  ســّري ألثريــاء 
املليــارات ومديريــن مســؤولن تنفيذّيــن فــي 
ومســؤولن  العاليــة،  التكنولوجيــا  شــركات 
»للتخطيــط  مرموقــن،  جمهوريــن  حزبيــن 
نغتون بوســت«، 

ّ
من أجل إيقاف ترامب« )»هف

7 مارس/ آذار 2016(. 
ــح 

ّ
مرش وهــي  كلينتــون،  هيــاري  أّمــا 

الــذي بقــي، فهــي  الوحيــد  »اإلستابلشــمنت« 
سكرتيرة الخارجية السابقة في عهد أوباما، 
وقبــل ذلــك بســنوات، ســاندت غزو العــراق، ثم 
فــي عمليــة قصــف ليبيــا، وســاندت  شــاركت 

األحــزاب  هــذه  حكمــت  املذهبيــة.  والطقــوس 
عبــر تصــوٍر »لاجتثــاث«، مــع مــا تثيــره هــذه 
الكلمة من حساسيٍة ونفور، وقد كان العنوان 
هــو اجتثــاث رمــوز النظــام الســابق وأركانــه، 
فإذا بالدائرة تتّســع لتشــمل بعثين، انضموا 
وآخريــن  الدولــة،  حــزب  باعتبــاره  للحــزب 
تمــت تصفيــة الحســاب السياســي معهــم عبــر 
 وحزازاٍت 

ً
تفعيــل آليــة االجتثاث، ما أثــار نقمة

طائفيــة، خصوصــا مــع محاولــة فــرض هويــٍة 
شــعر 

ُ
شــيعيٍة للدولة، تنضح بالطقوســية، وت

الدولــة  هويــة  خــارج  جماعــة  بأنهــم  الســنة 
ج هذا كله بحــروب وتهجير  ــوِّ

ُ
بالكامــل، وقــد ت

بن املليشيات املتحاربة.
بمعــدالٍت  يجــري  العــام  املــال  ونهــب  الفســاد 
نفطيــا  بلــدًا  أن  يصــّدق  فمــن  طبيعيــة،  غيــر 
توفــر  عــدم  مــن  أبنــاؤه  يعانــي  كالعــراق 
الخدمات األساســية، ومن بنيٍة تحتيٍة سيئة، 

اإلسام )»نيويورك تايمز« 27 أبريل/ نيسان 
الــذي  الوحيــد  ــح 

ّ
املرش يبقــى  وأنــه   ،)2016

يرفــض االتفــاق النــووي مــع ايــران والتحالف 
 بالوصول إلى املنصب 

ّ
معها والذي لديه حظ

 هذا التحالف ســّيئ 
ّ
الرئاســي. وهو يعتبر أن

وهو تعّهد »بتمزيقه« )»نيوزويك«، 27 أّيار/
مايــو 2016( ممــا أّدى إلــى جنــون الحــّكام فــي 
طهــران وتخّوفهــم العلنــي مــن هــذا االحتمــال 

)»فوكس نيوز«، 15 حزيران/يونيو 2016(. 
واآلن، مــاذا علــى العــرب أن يفعلــوا؟ عليهم أن 
»يشطرنجوا« سياستهم. في لعبة الشطرنج 
دعــى »جامبيت«، وهــي عملية يقوم 

ُ
ثّمــة مــا ت

اثنــن،  أو  ببيــدق  بالتضحيــة  الاعــب  فيهــا 
مــن أجــل أن يزيــد مــن احتماالتــه الهجوميــة، 
ــد األمــر علــى الخصــم. 

ّ
وليأخــذ املبــادرة ويعق

»جامبيــت  هنــا:  املطلــوب  تحديــًدا  هــو  هــذا 
عربي« تقوم به حكومات دولنا العربية بدعم 
لــه بــن  ــا، بالدعايــة الكثيفــة  ترامــب انتخابًيّ

مــع فشــل أمنــي. تواجــه األحــزاب الحاكمــة كل 
هذه التحديات، بتعزيز الطقوســية الشــيعية، 
وزيــارة  املواكــب  تكويــن  علــى  والتشــجيع 
األضرحــة، عبــر منــح إجــازاٍت ملوظفــي الدولــة 
 تقليــدي يمكــن 

ٌ
فــي املناســبات الدينيــة. عمــل

ال  كثيــرة،  إســامية  أحــزاٍب  مــن  نشــهده  أن 
تملــك برنامــج عمــل، وال مشــروعا اقتصاديــا، 
فتغطــي علــى فشــلها، وعلــى الفســاد والنهــب 
بمحاولــة  الدولــة،  مؤسســات  فــي  الحاصــل 
دغدغة مشــاعر الناس بالشــعارات والطقوس 

الدينية، واللعب على صراعات الهوية.
مــا يبقــي هــذه األحــزاب فــي الحكم اســتنادها، 
علــى الرغــم مــن فشــلها الذريــع إلــى عصبويــة 
وحالــة  املذهبيــة  املشــاعر  وتســعير  طائفيــة، 
ومتطّرفيهــا،  األخــرى  الجماعــة  مــن  الخــوف 
وهــذا مــا يعيــد إنتــاج النظام الطائفــي برمته، 

وموقع هذه األحزاب فيه.
ملــن   

ً
عبــرة العــراق  فــي  الفشــل  نمــاذج  تشــّكل 

يعتبــر. لكــن، ال يبــدو أن أحــدًا يعتبــر بالفعــل، 
فاســتغاثات بعــض النخــب العربيــة بالقــوى 
الغربية تتوالى لتخليصها من الديكتاتورية، 
يتوّســع،  املذهبيــة  الهويــة  علــى  والتحشــيد 
وتنضــم إليــه نخــٌب جديــدة، وأحــزاب اإلســام 
السياســي ال تغــادر مربــع التســعير الطائفــي، 
نمــاذج  وتتمــّدد  العنــف،  يتصاعــد  وهكــذا، 

الفشل في العراق إلى بقية املشرق العربي.
)كاتب سعودي(

األميركيــن مــن أصــول عربيــة فــي جالياتهــا 
فــي الواليــات األميركّيــة. قــد تكون فــي دونالد 
هــا«، على حّد قول 

ّ
ترامــب هــذا »ِعَبــر الدنيا كل

 علــى العربية 
ّ
املصريــن، لكــن ذلــك ال يعنــي أن

الســعودية، أو غيرهــا مــن الــدول العربيــة، أن 
تعتبــره »رجلهــا«، فهــو إذا مــا نجــح لن يكون 
رجــل أّي أحــٍد، بــل ســيكون رئيــس الواليــات 

املتحدة األميركية فقط. 
للعــرب،  منحــازًا  بالضــرورة  يكــون  ال  وقــد 
هــذه  كل  لكــن  ــات، 

ّ
وامللف املســائل  جميــع  فــي 

ويمكــن  محســوبة  فيــه  الواقعيــة  املســاوئ 
نتحّملهــا،  أن  يمكــن  بــل  ال  بهــا،  التضحيــة 
لــدى ترامــب  ألن ثّمــة شــيئا واحــدا موجــودا 
األهــّم  وهــو  كلينتــون،  عنــد  موجــوًدا  ليــس 
لنــا: الرجــل ليــس صديقــا إليــران ألبتــة، وهــذا 
يجــب أن يكفينــا فــي هــذه املرحلة. لذلك، فعبر 
ناخبــن  وبناتهــم،  العــرب  أبنــاء  مشــاركة 
األكثــر  األميركيــة  االنتخابــات  فــي  لترامــب 
تاريخنــا  مــّر  علــى  لنــا  بالنســبة  مصيرّيــة 
الحديــث، ســيكون هــذا »الجامبيــت العربــي« 
التناقضــات  فــي  اختــراق  لتحقيــق   

ً
محاولــة

الداخلية االميركّية ملصلحتنا، دواًل وشعوبا 
اســتعمارية حقيقيــة  أخطــارًا  تواجــه  عربّيــة 
ا. وهــذا إذا مــا تــّم ســيكون أحــد أســلحتنا  جــًدّ
ــرة، لنــا نحــن العــرب، فــي التأثيــر علــى 

ّ
املتوف

أقدارنــا، وقطــع الطريــق علــى مــن يريــد الشــّر 
بنا.  

)كاتب لبناني(

التحديث في العراق، بالعودة إلى العشائرية 
وصــات القرابــة، باعتبارهــا حاميــا أساســيا 
للحكــم التســلطي، فتحــّول حــزب البعــث إلــى 
األحــزاب  ِربــت 

ُ
وض عشــائري،  لحكــٍم  واجهــٍة 

العربيــة شــعارًا  القوميــة  خدمت 
ُ
كلهــا، واســت

الهويــة  بدلت 
ُ
اســت فيمــا  للنظــام،  تبريريــا 

العربيــة بالهويــة العشــائرية، وُحكمت الدولة 
باالرتكاز إلى القرابة واملحسوبيات.

واجهت األحزاب والقوى اإلســامية الشــيعية 
الهويــة  علــى  يقــوم  بنمــوذٍج  النمــوذج  هــذا 
الطائفية في تعريف الذات واملجتمع والدولة، 
وعلــى ســرديٍة تزعــم أن حكــم العــراق »ســني«، 
تســتعيد  أن  الشــيعية  األغلبيــة  علــى  وأن 
حقهــا فــي حكــم العــراق، أي أن هــذه املعارضــة 
اســتهدفت النظــام بالدعايــة الطائفيــة، لتبــّرر 
طائفيتهــا هــي، وفّســرت العشــائرية وصــات 

القرابة داخل النظام بوصفها طائفية.
علــى الرغــم مــن أن عــددًا مــن مؤسســي حــزب 
جماعــة  مــن  جــزءًا  كانــوا  وقادتــه  الدعــوة 
هــذا  أن  إال  العــراق،  فــي  املســلمن  اإلخــوان 
الحــزب، مــع بقيــة القوى اإلســامية الشــيعية، 
الهويــة  تجــاوز  عــن  للعجــز  نموذجــا  قّدمــوا 
املذهبيــة الضيقــة، وأنتجــوا مصائــب عديــدة، 
جّرها االســتقطاب الطائفي الذي أصّروا على 
تعزيــزه. يتلخص مشــروع األحــزاب الطائفية، 
املهيمنة على نظام املحاصصة، في التســعير 
الديــن  بــرداء  املتســربل  والفســاد  الطائفــي، 

واتفاقــه  إليــران  الداعمــة  أوبامــا  سياســات 
معهــا. وهــي دعمت، أخيــرًا، القانون الذي ُمّرر 
أّي  مقاضــاة  أجــل  مــن  الشــيوخ  مجلــس  فــي 
دولــٍة يثبــت ضلــوع مواطنيهــا فــي هجومــات 
11 ســبتمبر/ أيلــول اإلرهابيــة. وهــو قانــون 
األميركّية-الغربيــة  الحملــة  إطــار  فــي  موّجــه 
تجــاه  األهــداف،  واالســتعمارية  العدائيــة، 
الخليجيــة  والــدول  خصوصــا،  الســعودية 

والعرب بشكل عام. 
 هــذا العــداء لترامــب؟ ومــا عاقة 

ّ
لكــن، ملــاذا كل

التالــي:  هــو  مــا يعنيننــا  بالعــرب؟  كلــه  ذلــك 
 األساســي الــذي يفصــل بــن دونالــد 

ّ
 الخــط

ّ
إن

ترامــب و»اإلستابلشــمنت« وممثلته هياري 
 سياستها استكمال لسياسة 

ّ
كلينتون هو أن

التحالف اإلمبراطورّي األوبامّية مع إيران، ما 
ســيكون ضــّد مصلحة العرب االســتراتيجية، 
 هذا 

ّ
بينمــا ســيكون ترامــب خصما لــدوًدا لكل

ناقــش داخليــا 
ُ
التوّجــه. باقــي املســائل التــي ت

الحــدود  وإقفــال  الهجــرة  حــول  أميــركا  فــي 
مــع املكســيك والبطالــة، وغيرهــا مــن األمــور، 
مصالحنــا،  أولويــة  خــّص  فيمــا  تعنينــا  ال 
إيــران  مــن  مهــّددة  عربيــة  ومجتمعــات  دواًل 
املديــن  علــى  االســتعمارية،  ومليشــياتها 
القريــب واملتوّســط. مــا يجــب أن يعنينا، هنا، 
 ضد الحرب على 

ً
 دونالــد ترامــب كان أصــا

ّ
أن

العراق )مدح صّدام حسن أخيرًا!(. 
ــق بسياســته الخارجيــة، 

ّ
وفــي خطابــه املتعل

وليــس  الراديكالــي«  »اإلســام  ــه ضــد 
ّ
إن قــال 

نماذج الفشل في العراق

»جامبيت« عربي في االنتخابات األميركية؟

من يصّدق أن بلدًا 
نفطيًا كالعراق يعاني 

أبناؤه من عدم توفر 
الخدمات األساسية

مطلوب »جامبيت 
عربي« تقوم به 

حكومات دولنا العربية 
بدعم ترامب انتخابًيّا
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بيروت ـ شيرين قباني

واقــع  حــااًل«.  األســوأ  هــي  عاطــف  »عائلــة 
البراجنــة  بــرج  مخّيــم  ســّكان  عليــه  ُيجمــع 
لاجئن الفلسطينين في بيروت. وضعها 
جة 

ّ
مأساوّي من دون أدنى شّك، فهي »تعيش في ثا

لتخزين الفواكه«.
بصعوبــة، يتحــّدث عاطــف عــن حالــه وحــال عائلتــه. 
هــو يعانــي مــن مــرض عصّبــي بحســب مــا يقــول، ال 
يســمح له بالتركيز على الكام والتعبير ووصف ما 
يمــّرون بــه مــن ظــروف قاســية. مامــح وجهــه توحــي 
 
ّ
ــه فــي الســبعينيات مــن عمــره، فيما هــو لم يتخط

ّ
بأن

 األســى والغضــب 
ّ
ن. ال يخفــي الرجــل كيــف أن

ّ
الســت

إراديــا«  »ال  بــه  يدفعــان  الــذي يعيشــونه،  الفقــر  إزاء 
إلــى ضــرب زوجتــه وأطفاله الســتة، بحســب ما يقول. 
 أكبرهم مراهق يبلغ من العمر 

ّ
تجدر اإلشــارة إلى أن

16 عاما، أّما أصغرهم فلم يتجاوز العاَمن.
يطلب عاطف الســجائر، فهي »الوحيدة القادرة على 
مواســاتي وتخفيــف العــبء عــن قلبــي«. ويخبر كيف 
يقضــي نهاراتــه، باحثــا بــن القمامة عن علبة تصلح 
كطاولــة أو قطعــة خشــب يمكــن اســتعمالها ككرســّي 
أو طعام يسّد به جوعه وجوع أطفاله. وعندما يعثر 

على لعبة ما، يسعد ويحملها إلى طفله الصغير.
 أهل 

ّ
يخبــر علــي، وهــو من جيــران عاطف وعائلته، أن

العائلــة تســمية »عائلــة  املخّيــم يطلقــون علــى هــذه 
البــّراد«. ويقــول: »أنقذناهــم مــن التشــّرد والنــوم على 
األرصفة، تحت جسر الكوال في العاصمة بيروت. لم 
نجــد لهــم مكانــا للعيش إال في هــذه املنطقة الضّيقة. 
يضيــف:  للبشــر!«.  فكيــف  للبهائــم،  تصلــح  ال  هــي 
مــن  أكثــر  منــذ  أقفــل  وقــد  غيــر صحــّي  البــّراد  »هــذا 
عشــر ســنوات. هــو كان مخصصا للفواكــه، وبالتالي 
 الرطوبــة 

ّ
خاليــا مــن أّي فتحــات للتهويــة. كذلــك، فــإن

. أنا لم أحمل قلما من قبل«. 
ً
بارعا في الحسابات مثا

ــم 
ّ
ــى أن يتعل

ّ
ــه كان ومــا زال يتمن

ّ
ــه يشــّدد علــى أن

ّ
لكن

ني شــخص 
ّ
»أّي شــيء يمنحني قيمة ويشــعرني بأن

منتج في هذا العالم. ال أريد أن تكون حدودي حدود 
ني أختنق وال أحد يشعر بي«.

ّ
املخّيم. أشعر بأن

ــف وتســأل: 
ّ
مــن جهتهــا، تبكــي أم محمــد مــن دون توق

»ملاذا نحن متروكون«؟ هي مستاءة جدًا من الوجود 
الســوري في املخّيم، وال تأبه التعبير عن اســتيائها. 
مســاعداتنا  ســلبنا  الســوري  »الاجــئ   

ّ
إن وتقــول 

واهتمــام العالــم بمأســاتنا. املــؤن والفــرش واألغطية 
كلهــا تذهــب إلــى العائــات الســورية، علــى الرغــم مــن 
 بعضهم ال يحتاج إليها. لكن لألسف، الطمع بات 

ّ
أن

 واحد يرغب في الحصول على حّصة 
ّ

مستشــريا. كل
غيــره، مــن دون رحمــة وال رأفــة«. أم محمــد، ببســاطة، 
غاضبــة مــن الفقــر، غاضبــة مــن فقر عائلتهــا. هي في 
حاجة إلى من ينتشــلها وعائلتها وأطفالها من هذا 
 
ّ
البــّراد الــذي أدخــل األمراض إلى أجســادهم. تخبر أن

»طفلــي الــذي لــم يتعــدَّ ســنواته الســبع، بــات يعانــي 
مــن مــرض الربــو بســبب الرطوبــة وهــو يحتــاج إلــى 

األدوية بصورة يومية«.
تتعــّرض  كيــف  أيضــا  محمــد  أم  تحكــي  وبأســى، 
الــذي  زوجــي  مــن  اليوميــة  واإلهانــات  »للضــرب 
يعانــي مــن أمراض تفقده صوابه«. رأســها والجروح 
املتعــددة فيــه، دليــل علــى املأســاة التــي تعيشــها هذه 
املــرأة التــي ال يهتّم أحــد يها. وتمضي يومها متنقلة 
بــن أحيــاء املخّيــم لجمع قليل من املال والطعام لســّد 
جوع أطفالها. تشكو: »مللت من طلب املال والتوّسل 
بأوضــاع  العالــم  إطعامــي. ســئمت المبــاالة  للنــاس 
ــا نعيــش فــي 

ّ
الاجــئ الفلســطيني فــي املخّيمــات. كن

الشــمس  مــن  الشــجر  بــأوراق  ونحتمــي  الشــوارع 
واملطــر. نحــن نعيــش علــى القمامــة ومنهــا. هــذا هــو 

وضعنا باختصار«.

 املبنــى 
ّ
تــأكل الجــدران ومــن الصعــب فتــح نوافــذ، ألن

العشــوائية  املبانــي  بجــدران  البــّراد محاصــر  حيــث 
 الوضع مأساوي، إال 

ّ
املاصقة«. ويتابع: »صحيح أن

 ليس في اليد حيلة. كلفة اســتئجار منزل مرتفعة 
ّ
أن

)أكثــر مــن 200 دوالر أميركــي شــهريا( وال قــدرة ألحد 
على مساعدتهم ماديا«.

تبلغ مساحة بّراد عائلة عاطف 12 مترًا مربعا. حبل 
مدخــل  رؤيــة  يحجــب  ــة، 

ّ
رث بثيــاب  املحّمــل  الغســيل 

»منزلهــا«. وعنــد الدخــول إليه، تخنقــك رائحة العفن. 
هنا غرفة النوم، وهي في الوقت نفسه املطبخ وكذلك 
الحمام. أّما مشهد الجرذان والقطط والحشرات، فهو 
طبيعي وقد اعتاد عليه محمد، االبن األكبر، بحسب 
مــا يقــول. يضيــف: »تعايشــنا مــع الواقــع، وبتنــا ال 

نطلب أكثر من الطعام لنصمد ونبقى أحياء«.
يتنقــل محمــد بــن منــازل املخّيــم، باحثــا عــن أّي عمل 
بسيط يقوم به في مقابل ولو حتى ألف ليرة لبنانية 
 من دوالر واحد(، من أجل شــراء الخبز. ويســمح 

ّ
)أقل

املراهــق لنفســه بشــراء نــوع مــن الحلــوى يحّبــه، مــّرة 
ــه 

ّ
أن ويخبــر  األســبوَعن.  أو  األســبوع  فــي  واحــدة 

ــف املحــات التجاريــة والحمامــات لقــاء ألــف أو 
ّ
ينظ

ال  »فأنــا  دوالر(،   1.33  -  0.66( لبنانّيــة  ليــرة  ــي 
َ
ألف

أســتطيع أن أطلــب أكثــر. رّدهــم قــد يكــون: بإمكاننــا 
جلــب عامــل ســوري يعمــل مــن دون مقابــل«. يضيــف: 
حيــوان،  نــي 

ّ
كأن  .

ّ
فــل عجبــك  مــا  عبــارة:  »تقهرنــي 

 
ّ
يتحّدثون معي بنبرة متكّبرة. الفقر ليس عيبا، لكن

 مــن ال يملــك 
ّ
النــاس يتصّرفــون معنــا علــى أســاس أن

املال ليس بشيء«.
يكبــر  الحيــاة  قســاوة  جعلتــه  الــذي  املراهــق  يســأل 
وأغّيــر  ألتعلــم  الفرصــة  لــي  ســمحت  »هــل  ســريعا، 
 املخــدرات ولــم أســرق. 

َ
حياتــي، ورفضــت؟ لــم أتعــاط

ني أرغب في أن أصبح 
ّ
لــن أقــول مثــل باقي األطفــال إن

كنــت  إذا  أعلــم  األســاس، ال  فــي  أو طبيبــا.  مهندســا 

مجتمع
أظهــر تقريــر أصــدره الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني )حكومــي( واللجنة الوطنية للســكان، 
أمس، أن عدد ســكان الســلطة الوطنية الفلســطينية )الضفة الغربية وقطاع غزة( بلغ 4.81 ماين 
نســمة حتــى نهايــة النصــف األول مــن العــام الجــاري. وأضــاف أن مــن بــن الســكان 2.45 مليون ذكر، 
و2.36 مليون أنثى، علما أن عدد ســكان الضفة الغربية هو 2.93 مليون نســمة، وســكان قطاع غزة 
1.88 مليونا.وبلغت نســبة الســكان الفلســطينين الحضر )املدن( 73.9%، ونســبة الســكان املقيمن 
)األناضول( في الريف )القرى( 16.6%، في حن بلغت نسبتهم في املخيمات %9.5. 

برأت دراسة أميركية الزبدة من زيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب. وراجع الباحثون، من جامعة 
»تافتس« في بوســطن تســع دراســات شــملت أكثر من 600 ألف شــخص. وفي املجمل توفي 28 ألف 
شــخص خــال فتــرات إجــراء الدراســات وأصيــب نحــو 10 آالف بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة. 
وتراوحت معدالت استهاك الزبدة بن املبحوثن من صفر إلى 14 غراما يوميا. وبحسب النتائج 
 خطر حدوث األزمات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب واألوعية الدموية بشكل عام 

ّ
فإن

)رويترز(  بغض النظر عما تم استهاكه من الزبدة. 
ً
كان متماثا

الزبدة بريئة من التسبب بأمراض القلب4.81 ماليين فلسطيني في الضّفة وغزة

صنعاء ـ العربي الجديد

لقي عشرات اليمنّين في املناطق الساحلّية 
حتفهم جراء ارتفاع درجات الحرارة، والتي 
تجاوزت 40 درجة مئوية، وانقطاع الكهرباء 
بشكل مستمر. وسّجل مستشفى الثورة في 
محافظة الحديدة )غرب( وفاة أكثر من مائة 
بســبب  املاضيــة  األســابيع  خــال  شــخص 
ارتفاع درجة الحرارة، وعجز املستشفى عن 
تشــغيل املعــّدات الطبيــة وأجهــزة التكييــف 

بسبب انقطاع الكهرباء. 
الســاحلية،  املناطــق  ســكان  ويعانــي 

وعــدن  الحديــدة  محافظــة  فــي  خصوصــا 
 

ّ
ظــل فــي  مأســاوية،  أوضــاع  مــن  )حنــوب(، 

عــدم قــدرة مئــات آالف األســر الفقيــرة علــى 
توفيــر بدائــل تقيهــم حــّر الصيــف وأمراضه. 
أحــد  وهــو  العبيــدي،  الرحمــن  عبــد  يصــف 
املدينــة  أهــل  واقــع  الحديــدة،  ســكان مدينــة 
الحــرارة  درجــة  أن  يضيــف  »املأســاوي«.  بـــ 
هــذا العــام مرتفعــة جــدًا فــي ظــل عــدم هطول 
األمطــار بعكــس األعــوام املاضيــة، عــدا عــن 
عــدم  وبالتالــي  الكهربائــي،  التيــار  انقطــاع 

القدرة على تشغيل أجهزة التكييف.
الجديــد«  »العربــي  لـــ  العبيــدي  يتابــع 

تنعــدم  الشــديد،  الحــّر  إلــى  باإلضافــة  أنــه 
يزيــد  مــا  وامليــاه،  الكهربــاء  مثــل  الخدمــات 
مــن صعوبــة أوضــاع الســكان. يشــير إلــى أن 
هربــا  غادروهــا  املدينــة  ســكان  مــن  الكثيــر 
مــن الحــّر، وتوّجهــوا إلــى املناطــق الجبليــة 
املحيطــة مثــل منطقة ُبــرع وملحان وحفاش 
وبنــي ســعد وريمــة و حــراز وبنــي منصــور 
صنعــاء  إلــى  آخــرون  لجــأ  فيمــا  ومناخــة، 
ومناخــة. ومــن بقــي فــي املدينــة يضطــر إلــى 
اســتخدام بعــض الوســائل التقليديــة التــي 
غــرار  علــى  الشــديد،  الحــر  وطــأة  مــن  تحــّد 
شــراء الثلــج. يقــول العبيــدي إنــه فــي بعــض 

األحيان، يشــتري رّب األســرة ثلجا في اليوم 
الواحد بنحو 500 ريال )أقل من دوالرين(. 

إلــى  الحــارة  املناطــق  أهالــي  يعمــد  هكــذا، 
شــراء الثلــج، خصوصــا أنــه ال يمكــن شــرب 
امليــاه الســاخنة. ويعــّد الحصــول على الثلج 
فــي  ــرًا 

ّ
متوف ليــس  أنــه  خصوصــا  صعبــا، 

أســواق كثيــرة، عــدا عــن ارتفــاع ســعره فــي 
ظــل عــدم وجــود رقابــة. أحيانــا، يلجــأ كثيــر 
تتوفــر  التــي  املســاجد  إلــى  املواطنــن  مــن 
والتــي  التكييــف،  وأجهــزة  املــراوح  فيهــا 
تعمــل بواســطة املولــدات الكهربائيــة، فيمــا 
يســتأجر ميســورو الحــال غرفــا فــي فنــادق 

تتوفــر فيهــا أجهــزة التكييــف كمجموعــات، 
تؤّكــد  جهتهــا،  مــن  الكلفــة.  ويتقاســمون 
أسماء عبد الخالق، وهي من عدن )جنوب(، 
عــدم وجــود أي وســيلة للتخفيــف مــن وطــأة 
الكهربــاء.  انقطــاع  حــال  فــي  الشــديد  الحــر 
»عندمــا تنقطــع الكهربــاء، أشــعر أنــه بينــي 
وبــن املــوت خطوات قليلــة«. تضيف: »حتى 
أتمكــن مــن النــوم، أســتخدم القمــاش املبلــل 
وجســمي«.  وجهــي  علــى  وأضعــه  بامليــاه، 
وتشــير إلــى أن كثيــرًا مــن األســر تعيــش فــي 
أكــواخ مبنيــة مــن القــش أو الخشــب. هــؤالء 

يلجأون إلى رش األرض باملياه.

الحّر في اليمن يقتل العشرات

يوسف حاج علي

كلما نظر إلّي موظف املصرف رأيُت 
االبتسامة نفسها على وجهه. ال أعرف إن 
كان هذا الرجل صاحب وجه بشوش حقا 

أم أن إدارته تجبره على هذه االبتسامة 
البليدة، فمعظم زمالئه يتمتعون بابتسامة 
مماثلة. ابتسامة غريبة ألنها تكاد تصبح 
جزءًا من مالمح وجه هذا املوظف وجزءًا 
من شخصيته وشكله. تماما مثل ربطة 
العنق التي يرتديها على البدلة الرسمية. 
يقولون إن االبتسامة تعّبر عن السعادة. 

لكني ال أعتقد صراحة أّن موظف املصرف 
يسعد برؤيتي، أنا الذي بالعادة يطرح 

 من األسئلة، فتأتيني إجابات 
ً
كّما هائال

ال أفهمها بسهولة، ما يجعلني أعيد طرح 
األسئلة نفسها. ويقال أيضا إن االبتسامة 

تبعث على الثقة وتوحي بأن صاحبها 
 من نفسه. ربما لهذا يكون موظفو 

ٌ
واثق

املصارف ملزمن بها؟ 
عالقة الناس العادين مع املصرف هي 

عالقة غريبة وملتبسة. ربما كان املصرف 
هو املكان الوحيد الذي نشعر فيه بمشاعر 
متناقضة. نذهب إليه لنقبض املال فنشعر 

بالسعادة، نذهب لندفع املال فنحّس 
بالضيق. وما بن سعادة قبض املال وألم 
دفعه هناك القروض املصرفية. وما أدراك 

ما القروض املصرفية. هذه التي تقّيد 
حياتك وتخنقها إلى زمن طويل. زمن 

قد يمتّد إلى ما بعد حياتك نفسها. هذه 
القروض ستظهر دوما في مناماتك على 

أشكال وحوٍش مختلفة. وهي كالقيد الذي 
يكّبل ذراعيك في الدنيا. قيٌد لن تتحّرر 

منه إال مع آخر قسٍط تسّدده للمصرف.. 
 توّجه 

ً
تقول النكتة املتداولة أخيرًا إن رجال

نحو آلة صرف األموال التي تقع قرب باب 
ه من اآللة 

ّ
املصرف، حيث سحب راتبه كل

ودخل به إلى املصرف. أمام الصندوق 
طلب من املوظف املعنّي )الذي ربما كان 

صاحب االبتسامة نفسه( إيداع هذه 
األموال في حسابه املصرفي الخاص. 

ضرب املوظف بأصابعه على لوحة 
الكومبيوتر أمامه ليتبّن له فورًا أن هذا 

املبلغ الذي يوّد الرجل إيداعه في حسابه 
قد جرى سحبه تّوًا من آلة الصرف 

املتواجدة عند الباب. وعندما استغرب 
املوظف هذا التصّرف وسأل الرجل عن 

د له هذا األخير نتيجة جهاز 
ّ
األمر، أك

الكومبيوتر. وبعدما زاد تعّجب املوظف، 
 الرجل عن سبب قيامه بذلك، فأجابه 

َ
سأل

الرجل البسيط ما معناه أن وجود املال 
داخل املصرف هو أكثر أمانا من وجوده 

خارجه. 
ربما كان ما سبق نكتة، تداولها اللبنانيون 
وضحكوا لطرافة صاحبها ونباهته. لكنها 
 مرة سنحمل 

ّ
 حقيقة مع ذلك. في كل

ّ
تظل

نقودنا ونذهب بها إلى املصرف ونطلب 
منه االهتمام بها واالنتباه عليها ألنه 

األقدر على ذلك. 
والله أعلم.

مصرف 
االبتسامات 

البليدة

مزاج
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»هذا واقع حالنا«... )حسين بيضون(



فــي قضّية أخـــرى، الحــقــت شــابــة املستشفى 
الطاقم  ــج والــدتــهــا، لعجز 

َ
ــعــال

ُ
ت كــانــت  حيث 

فيه عــن تشخيص إصــابــة والــدتــهــا بمرض 
الـــســـرطـــان وإعـــطـــائـــهـــا أدويــــــة ال عـــاقـــة لها 
بعاجها على مــدى عــاَمــن. حــادثــة محزنة، 
أّدت إلى وفاتها املبكرة. رّبما كانت لتعيش 

مّدة أطول لو تناولت العقار الصحيح.

إبهام أبو خليل 
ــاب لــبــنــانــي مقيم  ــو شـ ــــة خــلــيــل وهـ ــا روايـ أّمــ
في العاصمة البريطانية لندن منذ سنوات 
طويلة، فقد تبدو بسيطة باملقارنة مع تلك 
ه أراد التحّدث عنها، إيمانًا منه 

ّ
املآسي، لكن

ها قد تكون تحذيرًا لكثيرين مّما يجري 
ّ
بأن

كان  »بينما  يخبر:  املستشفيات.  أروقـــة  فــي 
والــــدي )74 عــامــًا( يــقــطــع الــخــشــب بــواســطــة 
ت إبـــهـــامـــه الــيــمــنــى 

ّ
مــنــشــار كـــهـــربـــائـــي، تــــــأذ

قطع من مكانها. هرعنا به إلى 
ُ
وكــادت أن ت

ــــرب مــســتــشــفــى عــنــد الــســاعــة الــثــانــيــة من  أقـ
بــعــد الــظــهــر، فــأبــلــغــونــا بـــضـــرورة نــقــلــه إلــى 
مستشفى آخر إلنقاذ إبهامه من قبل طبيب 
بعدما  التجميلية،  الجراحة  في  متخّصص 
 الشريان الرئيسي لم 

ّ
بّينت صور األشعة أن

ُيقطع ومن املمكن معالجته«.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ ــرده لـ ــ يــكــمــل خــلــيــل ســ
»وصــلــنــا إلــــى قــســم الــــطــــوارئ عــنــد الــســاعــة 
ــة،  ــاعـ ــعــــد نـــصـــف سـ ــًا. وبــ ــبـ ــريـ ــقـ ــة تـ ــادســ ــســ الــ
ــفــات 

ّ
ــــدي، لــتــســألــه إحـــدى املــوظ اســتــدعــي والـ

االنتظار مجّددًا.  بضعة أسئلة وتطلب منه 
جلسنا هناك، ننتظر معه، والدتي وإخوتي 
وأنا. فجأة بدأ الدم يسيل بغزارة من إبهامه. 
ــفـــة االســـتـــقـــبـــال فــي  ــى مـــوظـ ــ ــي إلــ ــ أســـــــرع أخــ
رّدت  ها 

ّ
لكن املــســاعــدة،  الــطــوارئ طالبًا  قسم 

 عــلــيــه االنــتــظــار ريــثــمــا يــنــادونــه. وقبل 
ّ
بــــأن

ــل أخـــتـــي ويــرتــفــع صــوتــنــا هــنــاك، 
ّ

أن تــتــدخ
ســمــعــنــا اســـم والـــــدي مـــن الــنــاحــيــة األخــــرى. 
دخلت معه إلى القسم الذي يسمى باملنطقة 
اإلنكليزية.  اللغة  إذ هو ال يجيد  الخضراء، 
أحد  فحصه  مــســاء،  التاسعة  الساعة  وعند 
األمر   

ّ
أن بنبرة مستهترة  أبلغنا  ثّم  األطباء 

ال يستدعي عملية جراحية وهو غير طارئ. 

بعد  املستشفى  مــغــادرة  بإمكانه   
ّ
أن أضـــاف 

تضميد جــرحــه، وطلب منه االتــصــال الحقًا 
لتحديد موعد لقطع إبهامه«.

يــقــول خــلــيــل: »صــدمــنــي الــطــبــيــب بــمــا قــالــه 
والذي تناقض مع رأي نظيره في املستشفى 
إلى   والــدي يحتاج 

ّ
أن السابق. شــّددت على 

ه رفض التراجع 
ّ
عملية إلنقاذ إبهامه، بيد أن

عـــن رأيـــــه. فــاتــصــلــت بــطــبــيــب صــديــق يعمل 
في املجال ذاتــه، وأرسلت له صــورة األشعة. 
 الــطــبــيــَبــن يــعــرفــان 

ّ
لــحــســن الـــحـــظ، تــبــّن أن

تّدخل  »لـــوال  ويستكمل:  بعضًا«.  بعضهما 
صديقي ألصبح أبي من دون إبهام«.

ـــه يــريــد إيــصــال صــوتــه إلى 
ّ
يــوضــح خليل أن

الجميع، حتى ال يقع مرضى آخرون فريسة 
أيــدي املستهترين مــن األطــّبــاء. ويتابع  بــن 
عند  ينتهيا  لــم  اإلدارة  »اإلهــمــال وســـوء   

ّ
أن

ذلــك الــحــد، بــل بقي والـــدي ينتظر الحصول 
املستشفى،  فــي  ليلته  ليمضي  ســريــر  عــلــى 
حتى يتهّيأ للعملية الجراحية التي حّددت 
الليل،  الــتــالــي. عــنــد منتصف  الــيــوم  صــبــاح 
ــهــم عــاجــزون عــن توفير غرفة له، 

ّ
أن أبلغونا 

لذلك أرســلــوه إلــى القسم الــخــاص باملرضى 
املستشفى  الجراحة. فسرنا في ممّرات  بعد 
ف عن 

ّ
وراء إحـــدى املــمــّرضــات الــتــي لــم تتوق

ــتـــذار بــســبــب عـــدم تــوفــيــر غــرفــة لــوالــدي  االعـ
ــهــا غــيــر مــســؤولــة. هــنــاك، تركتنا 

ّ
والــقــول إن

ــر مــع مــوظــفــي القسم  لــنــدخــل فــي نــقــاش آخـ
ــهــم ال يملكون أدنــى فكرة عن 

ّ
الــذيــن تبّن أن

خليل  طلب  حينها،  لــوالــدي«.  سرير  توفير 
ه رفض 

ّ
التحّدث إلى الشخص املسؤول. لكن

مقابلتهم أو التحّدث إليهم. وبعد إلقاء اللوم 
سرير  ر 

ّ
بتوف أبلغهم  بعضًا،  بعضهم  على 

كانت  للغرفة.  املــحــاذي  املــمــّر  فــي  احتياطي 
تــلــك »أمــســيــة مــريــعــة« بــالــنــســبــة إلـــى خليل 
ع حدوث املثل في مستشفيات 

ّ
الذي لم يتوق

بريطانيا.

المغلّف الصغير
حاولت »العربي الجديد« االطــاع على هذا 
متخصص  طبيب  إلــى  فتحّدثت  املــوضــوع، 
ل عدم 

ّ
فــي بريطانيا، فض فــي زرع األعــضــاء 

لندن ـ كاتيا يوسف

تــظــهــر تــقــاريــر عــن نــســب الــفــســاد 
في مستشفيات بريطانيا العامة، 
حجم األخــطــاء واإلهــمــال في هذا 
القطاع الحيوي. ومجّرد نظرة سريعة على 
ــكـــاوى رفــعــهــا املـــرضـــى أو أقـــاربـــهـــم ضــّد  شـ
أو تسّببوا  أطباء أخــطــأوا في تشخيص ما 
بوفاة مريض، تجعلك أكثر حذرًا إزاء نظام 
متطّور  بلد  فــي  املجانية  الصحية  الــرعــايــة 

مثل بريطانيا.
الوافدون من بلدان العالم الثالث بأكثريتهم، 
ــه نـــظـــام بــعــيــد عـــن الــشــبــهــات  ــ ـ

ّ
ــون أن

ّ
قـــد يــظــن

ــاء قد  ــطـ  األخـ
ّ
 ثــقــة تـــامـــة. صــحــيــح أن

ّ
ومـــحـــل

ر عليها من 
ّ
 التست

ّ
 مكان، إال أن

ّ
تحدث في كل

 
ّ
قبل مستشفى ما أو إيهام أهل املريض بأن

 كانت حتمية وال مجال إلنقاذه، 
ً
الوفاة مثا

ف عندها.
ّ
مسألة تستحق التوق

أحدث الروايات عن التقصير الطبي، حصلت 
لألطفال«،  رويـــال  »بريستول  مستشفى  فــي 
على خلفّية نقص في عدد املوظفن أو نقص 
في املهارات، وأّدى إلى وفاة عدد من األطفال. 
ولقد أصيب أهــل هــؤالء الضحايا بالذهول 
ثـــّم غــضــبــوا، فــيــمــا عــّبــر كــثــيــرون مــنــهــم عن 
دون  مــن  حتفهم  لقوا  أطفالهم   

ّ
إن إذ  قلقهم 

ــك »هـــيـــئـــة الـــخـــدمـــات  ــ ــع ذلـ ــ ــيــــه. دفـ ســـبـــب وجــ
فتح  إلــى  بريطانيا  فــي  الوطنية«  الصحية 
تحقيق ومراجعة في املستشفى في يونيو/ 
حــــزيــــران املـــنـــصـــرم، نــتــج عــنــهــمــا مــطــالــبــات 
مستوى  مــن  تــبــدأ  عــديــدة  قضايا  بمعالجة 
الطبي  الطاقم  تعامل  كيفية  إلــى  التوظيف 
األهالي دعوا   

ّ
أن ُيذكر  األســر.  وتواصله مع 

إلـــى مــراجــعــة وطــنــيــة تشمل جميع وحـــدات 
العناية املرّكزة لألطفال.

 مستشفى »بريستول 
ّ
تجدر اإلشــارة إلى أن

ــان مـــســـرحـــًا لــفــضــيــحــة  ــ رويـــــــال لـــألطـــفـــال« كـ
 عشرات 

ّ
أن فــي عــام 1990، حــن تبّن  كبيرة 

إلى عمليات  األطفال قضوا بعد خضوعهم 
جــراحــيــة فــي الــقــلــب. وخــلــص الــتــحــقــيــق في 
 أعمارهم عن 

ّ
 تقل

ً
 35 طفا

ّ
عام 2001 إلى أن

عام واحد، كان من املمكن إنقاذ حياتهم لوال 
التقصير.

وتتنّوع القضايا على مواقع شبكة اإلنترنت 
سّجل في مستشفيات مختلفة، ومنها 

ُ
التي ت

وفــاة طفل بعد والدتــه في األسبوع السابع 
والــعــشــريــن، بــســبــب عـــدم تــوفــيــر األكــســجــن 
الـــكـــافـــي لــــه فــــي املــســتــشــفــى. مــــأســــاة حــــاول 
الــقــّيــمــون عــلــى املــســتــشــفــى طــمــســهــا بحّجة 
ــه ولــد في حالة حرجة، األمــر الــذي تسّبب 

ّ
أن

في وفاته. لم يقتنع األهل، ورفعوا شكواهم 
ــــى الـــقـــضـــاء، لـــتـــأتـــي الـــنـــتـــائـــج لــصــالــحــهــم  إلـ
ولــيــكــتــشــفــوا جــريــمــة إهـــمـــال إمـــــداد طفلهم 

باألكسجن الازم.

أخطاء 
طبيّة

مستشفيات 
بريطانية تحت 

المجهر

األخطاء الطبيّة ال تقع فقط في البلدان النامية أو من 
القطاع  في  عامل  كّل  دراميّة.  أعمال  أحداث  ضمن 
نتائجها  تكون  قد  ما  زلّة  الرتكاب  معرّض  الصحي 

وخيمة، حتى في أكثر الدول تطّورًا

يُعّد المغرب من 
البلدان العربيّة الناشطة 

في مجال محو األميّة، 
إذ يبذل جهودًا كبيرة 

في هذا السياق. وتأتي 
تلك الجهود رسميّة 

وأهليّة على حّد سواء، 
إذ إّن الهدف هو تأمين 

أفضل النتائج، ال سيّما 
بين النساء

محو األميّة في المغرب... حرب بال مدافع

التستّر على األخطاء من 
قبل مستشفى مسألة 

تستحق التوّقف عندها

انعدام الرقابة قد يؤّدي 
إلى ارتكاب أخطاء عن 
قصد أو عن غير قصد

يبلغ عدد األميّين 
في كّل أنحاء البالد نحو 

عشرة ماليين أمّي

الرجال يتقبّلون محاربة 
نسائهم األميّة، إذا كان 

ذلك في المساجد

1819
مجتمع

الرباط ـ حسن األشرف

ــلــــى مــــحــــو األمــــــّيــــــة بــن  يـــــراهـــــن املـــــغـــــرب عــ
مواطنيه من خال وضع مخططات وبرامج 
حكومية وغير حكومية تهدف إلى محاربة 
في  بينهم، خصوصًا  املتفشية  األمــّيــة  تلك 
ــازم عــلــى القضاء  املــنــاطــق الــريــفــيــة. وهـــو عـ
ــة نهائيًا بــحــلــول عـــام 2024.  عــلــى هـــذه اآلفـ
واملغرب الذي يبذل جهودًا حقيقية ملحاربة 
ــق نتائج هــامــة فــي هــذا اإلطـــار. 

ّ
األمــّيــة، حــق

والسكنى  للسكان  الــعــام  اإلحــصــاء  بحسب 
ــّيـــة  لــســنــة 2004، كـــانـــت نــســبــة تــفــشــي األمـ
ها 

ّ
فــي الــبــاد تــصــل إلـــى 43 فــي املـــائـــة، لكن

تــراجــعــت إلـــى حـــدود 32 فــي املــائــة بحسب 
اإلحصاء نفسه لسنة 2014.

ــاءات الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة  ــ ــــصـ ــر إحـ ــ ــــبــــّن آخـ
ُ
ت

ملحاربة األمّية، وهي مؤسسة رسمية تعنى 
 عدد األمّين 

ّ
بمحاربة األمّية في املجتمع، أن

فــي الــبــاد يــبــلــغ نــحــو عــشــرة مــايــن أمـــّي، 
 
ّ
 نسبة األمــّيــة بــن الــذيــن تــجــاوزوا سن

ّ
وأن

العاشرة تصل إلى 28 في املائة، فيما تبلغ 
38 في املائة بن الذين تــجــاوزوا الخامسة 

عشرة من عمرهم.
وفي حن تقّر منظمات دولية عّدة بجهود 
املغرب الخاصة ملحاربة األمّية، مع اإلشارة 
ــــه حــــاز عــلــى جـــائـــزة كــونــفــوشــيــوس 

ّ
إلــــى أن

ــة الــتــي تــمــنــحــهــا مــنــظــمــة األمـــم  ــّيـ ملــحــو األمـ
املتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( 
 الطريق ما 

ّ
في عام 2012 ، يرى مراقبون أن

ثــّمــة تحديات عــديــدة تجعل   
ّ
زال شــاقــًا وأن

القضاء نهائيًا على األمّية أمرًا عسيرًا.
ــّيـــة  ــأتـــي الـــجـــهـــود املـــغـــربـــيـــة ملـــحـــاربـــة األمـ تـ
فــي مــحــاور عـــّدة، منها مــا تــقــوم بــه الــدولــة 
الــوطــنــيــة ووزارة  الــتــربــيــة  مــن خـــال وزارة 
األوقــاف والــشــؤون اإلسامية عبر برنامج 
مــــحــــو األمــــــّيــــــة الـــــــــذي يـــســـتـــهـــدف الـــنـــســـاء 
خصوصًا، ومنها ما تقوم به منظمات غير 
ــادرات.  ــبـ حــكــومــيــة واملــجــتــمــع املـــدنـــي مـــن مـ
وتـــأتـــي مــخــطــطــات الــجــانــب الــرســمــي على 
مـــــــدى ســــنــــة واحــــــــــدة فـــــي 300 ســــاعــــة مــن 

ر الوزارة 
ّ
ــن، وتوف

َ
ع على دورت

ّ
الدراسة توز

ذ البرنامج الحكومي 
ّ
الكتب الخاصة. وينف

بالتعاون ما بن وزارات الشباب، واألوقاف 
والـــشـــؤون اإلســامــيــة، والــفــاحــة والــصــيــد 
البحري، وإدارة السجون، والقوات املسلحة، 

بهدف محو أمّيتها، أمرًا مرفوضًا«. ويشرح 
والتقاليد  »العادات   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ 

الــتــي مــا زالــــت راســخــة فــي بــعــض األريــــاف 
والــقــرى الــنــائــيــة، وحــتــى فــي الــبــوادي التي 
تقع على هوامش الحواضر، تمنع املرأة من 
املدرسة  إلــى  ومحفظتها  بأقامها  التوّجه 

لانخراط في حصص محاربة األمّية«.
»املـــرأة كثيرًا ما تخضع   

ّ
أن ويتابع صقلي 

القروية،  األســر  فــي  الــرجــل  لحكم وسيطرة 
ــتـــالـــي ال تــســتــطــيــع إقـــنـــاعـــه بــــضــــرورة  ــالـ بـ
الكماليات  من  األمــر  إليه،  بالنسبة  التعلم. 
وتــرف ال يحتاجه. هو في حاجة أكثر إلى 
أن تـــســـاعـــده زوجـــتـــه أو ابــنــتــه فـــي أعــمــال 
التعلم وتكوين  إلى  الحقل والرعي، وليس 

شخصية مستقلة ومثقفة«.
مــن جهتها، تــقــول فــوزيــة بــلــعــمــارتــي التي 
ــة لــلــنــســاء في  ــّيـ تـــــدّرس حــصــصــًا ملــحــو األمـ
 »مــوضــوع رفــض 

ّ
أحـــد مــســاجــد الـــربـــاط، إن

الـــرجـــل تـــوّجـــه زوجـــتـــه إلــــى الــقــســم لتلقي 
تــلــك الــحــصــص لـــم يــعــد مــطــروحــًا بــصــورة 

مــتــشــددة كــمــا فــي الــســابــق، وذلـــك مــذ أقـــّرت 
األمــّيــة  مــحــو  دروس  مــنــح  األوقــــــاف  وزارة 

داخل بيوت الله«. 
 »الــرجــال 

ّ
وتــوضــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن

ــرة مــحــاربــة  ــكـ ــثـــر فـ ــبـــحـــوا يــتــقــّبــلــون أكـ أصـ
زوجــاتــهــم أو بناتهم األمــّيــة، فــي حــال كان 
لون عــدم توّجه 

ّ
ذلــك في املساجد. هم يفض

نــســائــهــم إلــــى مـــقـــّرات الــجــمــعــيــات وال إلــى 
 »ذلك يعود إلى ذهنّية 

ّ
املدارس«. تضيف أن

ــذي يــضــع  ــ ــ ــنــــاطــــق، الـ الــــرجــــل فــــي بـــعـــض املــ
املــدّرســات، خشية  املساجد حيث  فــي  ثقته 
مــن اخــتــاط الــنــســاء بــالــرجــال فــي املـــدارس 

واملقّرات األخرى«.
 مـــن املـــشـــاكـــل الــتــي 

ّ
وتـــتـــابـــع بــلــعــمــارتــي أن

تعترض نجاح برامج محو األمّية، »ضعف 
العناية بفئة املدّربن واملدّرسن واملدّرسات 
خصوصًا فــي املــســاجــد. فــهــؤالء ال يتلقون 
أجــورهــم إال بــعــد مـــرور أشــهــر عــديــدة على 
على  لم يحصل  من  وثّمة  الفصول،  انتهاء 

ن«.
َ
تعويضاته منذ سنت

املحلية.  واإلدارات  الــتــقــلــيــديــة،  والــصــنــاعــة 
ــتـــوّجـــه هــــذا الـــبـــرنـــامـــج إلــــى األشـــخـــاص  ويـ
املستفيدين  أو  الــقــطــاعــات  إلـــى  املــنــتــســبــن 
مــــن خـــدمـــاتـــهـــا. أّمـــــــا بــــرامــــج الـــجـــمـــعـــيـــات، 
 مـــن يــعــانــي مـــن األمـــّيـــة، 

ّ
فــتــتــوّجــه إلــــى كــــل

وتساهم  الحكومية.  لاستراتيجية  طبقًا 
الحكومة بتكوين األساتذة واملدّربن ملحو 
ــر 

ّ
ــر كــتــب الـــدراســـة، بينما تــوف

ّ
األمــّيــة وتــوف

املــقــّرات ســواء داخــل املؤسسات  الجمعيات 
التعليمية أو خارجها.

القطاعات  املبذولة، من خــال  الجهود  هــذه 
الوزارية املختلفة املعنّية أو عبر أذرع عمل 
الــجــمــعــيــات املـــتـــنـــّوع، تــواجــهــهــا تــحــديــات 
وعراقيل. يقول عبد الغني صقلي هو منّسق 
ــة فــــي إحــــدى  ــ ــّي ســـابـــق لـــبـــرنـــامـــج مـــحـــو األمــ
 ما تقوم به الدولة 

ّ
الجمعيات التنموية، إن

ملحاربة األمّية تعاكسه الذهنّية املجتمعية 
لعدد كبير من األسر املغربية، خصوصًا في 
الــبــوادي والــقــرى حيث مــا زال خــروج املــرأة 
القسم أو مقّر الجمعية ملتابعة دروس  إلى 

ذكر اسمه تفاديًا للوقوع في مشاكل. يقول 
 »وزير الصحة البريطاني جيريمي هانت 

ّ
إن

ــدوث مثل  ــى الــوســائــل مــنــع حــ
ّ
يـــحـــاول بــشــت

واإلهــمــال  التقصير  خصوصًا  األمــــور،  تلك 
إلى  الصحية، ويسعى  الرعاية  واجبات  في 
تمديد أيام عمل األطّباء لتشمل عطل نهاية 
يرفضون  بأكثريتهم  األطباء   

ّ
لكن األسبوع. 

أكبر  مبالغ  تقاضيهم  مــن  الــرغــم  على  ذلـــك، 
بكثير   

ّ
أقــل بجهد  وقيامهم  يستحقون  مّما 

من األطّباء في أملانيا وباريس«. ويلفت إلى 
 »األهم في مستشفيات بريطانيا هو عدم 

ّ
أن

املستشفيات  في  كما  الرشوة  ثقافة  انتشار 
ــــق عــلــيــه 

َ
ــل ــنــــاك مــــا ُيــــطــ ــيـــث هــ ــيـــة حـ ــانـ ــيـــونـ الـ

كمصطلح  ُيستخدم  الــذي  الصغير،  الظرف 
فــي الــثــقــافــة الــيــونــانــيــة لــإشــارة إلـــى رشــوة 
ــات الـــقـــطـــاع  ــ ــركـ ــ املـــوظـــفـــن الـــعـــمـــومـــيـــن وشـ
الخاص من قبل مواطنن بهدف اإلسراع في 

الخدمة«. 
 الصحافة البريطانية 

ّ
تجدر اإلشــارة إلى أن

كانت قد أشارت في وقت سابق، إلى احتمال 
ــــى مــســتــشــفــيــات  ــافـــة الـــــرشـــــوة إلــ ــقـ دخـــــــول ثـ
بــريــطــانــيــا، مــثــلــمــا يــحــدث فـــي دول أوروبــــا 
الشرقية التي تعاني من نقص في املصادر 
ــى، خــصــوصــًا  ــدة مــــن املــــرضــ ــزايـ ــتـ وأعــــــــداد مـ
 
ّ
 شــعــور مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام بــأن

ّ
ــل فــي ظـ

يتحّملون  فيما  تتغّير  ال  مجّمدة  رواتــبــهــم 
ــد لــديــهــم  ـ

ّ
ــول ــا يـ ــاء. وهـــــذا مـ ــبــ ــدًا مـــن األعــ ــزيـ مـ

 املـــبـــالـــغ الـــتـــي يــتــقــاضــونــهــا ال 
ّ
شـــعـــورًا بـــــأن

عن  ون 
ّ
فيتخل يبذلونه،  الــذي  الجهد  تكافئ 

 
ّ
فــإن ذلـــك،  إلــى  الــرشــوة.  أو يقبلون  مهنتهم 

الــشــعــب اإلنــكــلــيــزي يــضــع ثــقــتــه املــطــلــقــة في 
 أّي خــلــل أو 

ّ
الـــبـــاد، ويــــرى أن مــســتــشــفــيــات 

فــســاد قـــد يــحــدث فــيــهــا ال بـــّد مـــن أنـــه حــالــة 
رت من 

ّ
الصحافة حـــذ لكن  تة. 

ّ
أو مؤق عــابــرة 

 املسألة لم تعد 
ّ
ه في حال شعر املرضى بأن

ّ
أن

تة، فمن املمكن أن ينهار والؤهــم لنظام 
ّ
مؤق

الرعاية الصحية.

مآس يوميّة
فــي الــســيــاق ذاتــــه، يــشــيــر طــبــيــب مــن أصــول 
التجميلية،  الجراحة  في  متخصص  عربية 
ــــل أيــــضــــًا عـــــدم ذكـــــر اســــمــــه، إلـــــى مـــآس 

ّ
فــــض

آالف األشخاص  بل  يومية تصيب مئات ال 
جون مجانًا وعلى حساب »هيئة 

َ
الذين يعال

ــات الــصــحــيــة الـــوطـــنـــيـــة«. ويـــقـــول لـ  ــدمـ الـــخـ
 »مــن الطبيعي وقــوع 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن

األخطاء الطبّية حن تقّدم مجانًا ويتقاضى 
األطّباء بداًل عنها أجرًا زهيدًا«، مؤكدًا على 
وشاسعة  كبيرة  بــصــورة  تــزيــد  نسبتها   

ّ
أن

 
ّ
أن القطاع الخاص. يضيف  عن الطبابة في 

بريطانيا  مستشفيات  في  الكبير  التحقيق 
بدأ في عام 2011 حن كشفت »لجنة رعاية 
املستشفيات  د 

ّ
وتتفق تــراقــب  التي  الــجــودة« 

ــائـــح مــســتــشــفــى »مــيــد  بـــانـــتـــظـــام، عــــن فـــضـ
الوفّيات  مــعــّدالت  وارتــفــاع  ستافوردشاير« 
بــــن املــــرضــــى فـــيـــه واإلهـــــمـــــال املــنــتــشــر بــن 

ــه »ال 
ّ
املمّرضن واألطــّبــاء هــنــاك. ويــوضــح أن

القطاع  فــي  العمل  يبدأ  أن  ألّي طبيب   
ّ

يحق
الــخــاص إن لــم يعمل أواًل فــي الــقــطــاع العام 
 تــقــديــر، وثــّمــة اخــتــبــارات 

ّ
ملـــّدة عـــام عــلــى أقـــل

له  ُيسمح  أن  قبل  اجتيازها  عليه  ومعايير 
الخاص. وقبل  القطاع  في  بممارسة مهنته 
 طبيب أن يكتب 

ّ
ــرض على كل

ُ
مــّدة قصيرة ف

أنجزها  الــتــي  العملّيات  عــن  سنويًا  تقريرًا 
الفاشلة،  وكــذلــك  الناجحة منها  عــام،  خــال 
باإلضافة إلى املشاكل التي واجهها. أيضًا، 
ينبغي عليه أن يسّجل، فــي حــال زرع مــواد 
ــواد التي  فــي جــســم املـــريـــض، نــوعــيــة تــلــك املــ
إلى مركز  أن يقّدم تقريره  استخدمها، على 
ــــاص فــــي املــســتــشــفــى الــــــذي يــعــمــل لـــديـــه.  خـ
بــدوره، ينشره املستشفى على موقع خاص 
للتعريف بإنجازات كل طبيب، يدعى: دكتور 
ــا عـــن الــشــكــاوى الــتــي يــقــّدمــهــا  ــ فــوســتــر«. أّم
ــــهــــا تــمــّر 

ّ
املــــرضــــى لــلــمــســتــشــفــى، فـــيـــقـــول إن

الــتــداول بها  إلــى  بمراحل روتينية وُيــصــار 
في اجتماع للمعنين بتلك األمور. وإن أراد 
مقّدم الشكوى أن يرفع قضيته إلى املحاكم 
فبإمكانه ذلك، إن لم يقتنع بقرار املستشفى.

 خــلــيــل، تــقــّدم 
ّ
تـــجـــدر اإلشـــــــارة هــنــا إلــــى أن

بــشــكــوى رســمــيــة أمـــــام املــســتــشــفــى وطــالــب 
ــده. »على  بالتحقيق حــول مــا حــدث مــع والــ
الرغم من نجاح عمليته الجراحية وتحّسن 
 تــقــديــم شــكــوى 

ّ
ـــنـــي أؤمـــــن بـــــأن

ّ
حـــالـــه، إال أن

هــو أمــر فــي غاية األهــمــّيــة حتى ال يتعّرض 

د حــيــاتــهــم  مـــرضـــى آخـــــرون لــإهــمــال وتـــهـــدَّ
بــالــخــطــر، إن لـــم يـــكـــونـــوا عــلــى صـــداقـــة مع 
طــبــيــب يــتــوّســط لــهــم. فـــوالـــدي كـــاد أن يفقد 

إبهامه لوال معرفتي بجّراح«.
فــي تشخيص  الخطأ   

ّ
أن كثيرون  يعتقد  قــد 

مرض أو التسّبب في وفاة إنسان باإلضافة 
ــتـــوى الـــنـــظـــافـــة  ــسـ إلــــــى اإلهـــــمـــــال وتـــــّدنـــــي مـ
والرعاية الصحّية، أمور ال تحدث في الدول 
 
ّ
 الـــواقـــع يــكــشــف أن

ّ
املـــتـــطـــّورة الـــراقـــيـــة، لـــكـــن

 النظر عــن كثيرين 
ّ

الــرقــابــة أو غــض انــعــدام 
أينما وجدوا وفي أّي ميدان عمل، قد يؤّدي 
بهم إلى ارتكاب أخطاء عن قصد أو عن غير 

هم لن يحاَسبوا.
ّ
قصد، طاملا أن

شخابيطتحقيق

أورنيال عنتر

ســتــارة حــمــراء مــن شــأنــهــا أن تبعد عــيــون الــجــيــران عــن ساكني 
الشرفة. ستارة حمراء تميل أكثر إلى اللون البرتقالّي بفعل أشّعة 
آخــر. ستارة حمراء تدفع وحدها ثمن رغبة  الشمس، صيفًا بعد 
ساكني الشرفة في أن يبعدوا عن جلدهم أشّعة الشمس، بأن يتغّير 
لون جلدها هي. خلف ستارة كانت حمراء، تظهر ذراع امرأة تحمل 
ها رشفت منها ما يكفي 

ّ
أن بني إصبعيها سيجارة تحترق. يبدو 

وأخــرى  محتواها  مــن  تفرغها  حّبة كوسى  بــني  نفسًا  تأخذ  لكي 
ا تحرق إصبعيها 

ّ
تنتظر دورها. سوف تعود وتنتبه للسيجارة مل
ظفت باكرًا.

ُ
أو تسقط الصفوة على األرض التي ن

بأنه   عليها طريق ضّيق عامودي، يوحي 
ّ

إلى يمينها فيطل تنظر 
يرتفع عن سطح األرض كلما ابتعد. تنظر إلى الرجل نفسه الذي 
يعبر الطريق كل يوم، في مثل هذا الوقت، منذ سنوات طويلة جدًا. 
رها 

ّ
يذك الــحــّي.  لتسكن  جــاءت  ــا 

ّ
مل كانت شابة  ها 

ّ
بأن ذلــك  رها 

ّ
يذك

تتابع مسار  األربـــع أصبحن شــابــات.  بناتها  لــم تعد شــابــة.  ها 
ّ
بأن

ها تسير معه. على رأسه القّبعة نفسها، وفي يده العصا 
ّ
الرجل كأن

ز عليها للسبب نفسه. يشّد تحت إبطه على عدد من 
ّ
نفسها يعك

ر 
ّ
الجريدة نفسها، التي لم يعد لديها في الوطن كله قارئ عداه. تفك

يــوم. تنظر من   
ّ

أّن أخبارها تتكرر في كــل بــّد من  الجريدة، ال  في 
األخــبــار.  تتغّير  األرض، فكيف  هــذه  يتغّير شــيء على  لــم  حولها. 

ل« من دون أن 
ّ

يقول »مرحبا« من دون أن ينظر إليها. تقول »تفض
للجميع  الطريق  لكّن  للتّو،  قاله  أحــد منهما ال يعني ما  إليه.  تنظر 
والسالم لله. تقع الصفوة على األرض بالقرب من قدمها اليسرى. 
بعض منها يالمس إصبع رجلها. تنحني بعض الشيء وتمسحها 
عن بشرتها لترسم خطًا أسود مع ذيل رمــادّي. تطفئ السيجارة 
الكوسى األخضر. تنحني مجددًا.  في صحن خصصته ملحتوى 
تمّسد رجلها باتجاه قدمها. تفرك أصابعها. تتلّمس الخط األسود 
أن  مــن  أنفاسها خــوفــًا  تقطع  أكــثــر،  تقترب  تمحيه.  كــي ال  بــحــذر 
ة. ال طالء 

ّ
يتطاير الخط وتعود قدمها إلى ما كانت عليه.. قدمًا ممل

أحمر لألظافر يزّينها. تمسح الخط وتمّسد رجليها. ترفع التنورة 
الــيــمــنــى، وتــنــزل  عــن ركبتيها. تنظر إلــيــهــمــا. تــمــّد رجــلــيــهــا. تــرفــع 

اليسرى، ثم ترفع اليمنى مجددًا وتضحك. 
ــع فــتــيــات يشاهدن  تــتــرك الــشــرفــة وتــعــود إلـــى غــرفــة الــجــلــوس. أربـ
الــتــلــفــزيــون. أكــبــرهــّن نــشــأت عــلــى الــتــلــفــزيــون. تــجــلــس أمـــامـــه مع 
ها األكبر سنًا. لكنها 

ّ
أخواتها، وتمسك بجهاز التحكم عن بعد ألن

يها عن هاتفها الذكي. شّبان يرسلون لها الرسائل، هذا 
َ
ال تبعد عين

ها ظريفة والثاني يعدها بلقاء عند ساحة الكنيسة. وهي 
ّ
يقول إن

بينهما. تعطي  االختيار  أن تجبر على  ها أصغر من 
ّ
ال تحتار ألن

ه والوقت الذي يستحق. شعارها تكافؤ الفرص. تمّر 
ّ
كل واحد حق

والدتها بالقرب منها، تبتسم ثم تعبر إلى املطبخ. تقف أمام املجلى 
وتقول لنفسها: »هذا كله من صنع يَديِك«.

بيروت ـ انتصار الدنان

كثيرة هي القصص التي تحكي خروج 
النكبة،  أرضهم خال  الفلسطينين من 
 

ّ
لكل الصهاينة.  قبل  من  بعد تهجيرهم 
ــئ فــلــســطــيــنــي ذكـــريـــاتـــه ومــعــانــاتــه  الجــ
 تـــلـــك الـــقـــصـــص تــبــقــى 

ّ
ــن ــكــ الــــخــــاصــــة. لــ

ــهــا ألنــاس أجــبــروا على 
ّ
متشابهة فــي أن

ترك بادهم ليصيروا الجئن في بلدان 
الـــشـــتـــات. هــــذه قــصــة الــحــاجــة أم أحــمــد 

السهلي.
لم تكن أم أحمد صغيرة عندما خرجت 
الثامنة عشرة من  فــي  بــل  مــن فلسطن، 
عــمــرهــا، إذ هــي مــن مــوالــيــد عـــام 1930. 
 

ّ
خـــال الــنــكــبــة، كــانــت شــابــة وتــعــرف كــل
شـــــيء عــــن وطـــنـــهـــا وعـــــن الـــحـــيـــاة فــيــه. 
وتــشــّدد على ذلــك. وقــد عرفت التهجير 
مــذ ذلـــك الــحــن، مــــّرات عــــّدة. فــي الــبــدايــة 
مـــن فــلــســطــن إلــــى لــبــنــان بــالــشــاحــنــات، 
وثــّم مــن لبنان إلــى ســوريــة بالباصات، 
لبنان مجددًا.  إلى  األخيرة  وبعدها من 
 واحـــد منهم فــي بلد 

ّ
أّمـــا أوالدهـــــا، فــكــل

اليوم، بسبب الحرب في سورية.
عن النكبة، تقول أم أحمد: »كــان والــدي 
ــد الـــشـــيـــخ  ــلــ ــي بــ ــ ــان فــ ــتــ ــســ ــي بــ ــ يـــعـــمـــل فــ
جدنا   

ّ
ألن كذلك  سّميت  وهــي  )بلدتنا(، 

كـــــان شـــيـــخـــًا. وبــيــنــمــا كـــــان والـــــــدي فــي 
البلدة  على  الصهاينة  هجم  الــبــســتــان، 
ا. أّما نحن، 

ّ
من الجبل، فقتلوا العديد من

ــنـــن. بـــعـــدهـــا، ســحــبــوا  فــقــتــلــنــا مــنــهــم اثـ
تضيف:  الــحــبــال«.  بــواســطــة  قتيليهما 
ــم نـــكـــن عـــلـــى خـــــاف فــــي الـــبـــدايـــة مــع  ــ »لـ
 
ّ
الـــيـــهـــود، فــقــد كـــانـــوا جـــيـــرانـــًا لـــنـــا. لــكــن
اإلنــكــلــيــز أعـــطـــوهـــم الـــســـاح وحــرمــونــا 
ــم عــلــيــنــا. بـــعـــدهـــا، أحــضــر  ــّووهــ مــنــه وقــ
ركوبها  منا  وطلبوا  الباصات  اإلنكليز 
حتى نرحل عن البلدة. صعد أهل البلدة 
كبارها.  حتى  الباصات،  في  بمعظمهم 
ي 

ّ
أنا لم أصعد معهم، فقد طلبت أمي من

البحث عن أخي البالغ من العمر عشرة 
انطلق  عنه،  أبحث  كنت  وبينما  أعـــوام. 
ــا:  الــــبــــاص مــــن دونــــــــي«. وتـــكـــمـــل ســـردهـ
ــاذا أفـــعـــل. وفــــي طــريــق  ــ ــم أكــــن أعـــلـــم مـ »لــ
ــيـــت، الـــتـــقـــيـــت بـــزوجـــة  ــبـ ــي إلـــــى الـ ــودتــ عــ
خـــالـــي الـــتـــي اصــطــحــبــتــنــي إلــــى بيتهم 
ليلتنا هناك.  بتنا  الساحل.  من  القريب 
 
ً
 الصهاينة هجموا على البيت ليا

ّ
لكن

شونه. تحّدثت زوجة خالي 
ّ
وراحــوا يفت

 ال وجود للساح 
ّ
معهم، وأخبرتهم بأن

إليها،  لــم يستمعوا  ــهــم 
ّ
لــكــن الــبــيــت.  فــي 

فخافت علّي وخبأتني في برميل طحن 
ا 

ّ
في املطبخ. وبعدما غــادروا، طلبت من

التوّجه إلى بيتنا وأخذ بعض األغراض 
وترك املكان«.

ــم نــجــد فــي الــبــلــدة  وتــتــابــع أم أحــمــد: »لـ
غــيــر شـــاب وأخـــتـــه، فــركــبــنــا مــعــهــمــا في 
شاحنتهما إلى الناصرة. هناك، وجدت 
أمــــــي وإخــــــوتــــــي. مـــكـــثـــنـــا فـــــي مــــدرســــة، 
وحاولنا البحث عن أهل أمي هناك، لكن 
ــــدوى. وبــعــدمــا وصــلــنــا إلــى  مـــن دون جـ
لبنان، التقينا بهم في منطقة امليناء في 
اإلنكليز  كــان  )شــمــال( بعدما  طــرابــلــس 
ــهــم 

ّ
قـــد رّحـــلـــوهـــم عـــن طـــريـــق الــبــحــر ألن

 
ّ
كــانــوا يــعــيــشــون فــي حــيــفــا«. وتــذكــر أن

»في طريقنا إلى مدينة طرابلس، ركبنا 
محشورين  ا 

ّ
كن مفتوحة.  شاحنات  في 

كــاألغــنــام، وكــانــت أشــعــة الشمس حــادة 
إلى  وصلنا  وعندما  أجسادنا.  فحرقت 
امليناء  إلـــى منطقة  تــوّجــهــنــا  طــرابــلــس، 
ــتـــرة مــــن الــــزمــــن. هـــنـــاك،  حـــيـــث مــكــثــنــا فـ
الــعــراء، وال  فــي  ننام  ا 

ّ
كن كثيرًا.  بنا 

ّ
تعذ

مابس وال أغطية وال طعام«.
 »أهــلــي كــانــوا قد 

ّ
تشير أم أحمد إلــى أن

ــــي فــــي فــلــســطــن، فــــي حــيــفــا،  تــــركــــوا أخـ

ــــــه كـــــان طـــالـــبـــًا جـــامـــعـــيـــًا. وقـــــد صـــار 
ّ
ألن

ـــق أســــتــــاذًا فـــي الــجــامــعــة.  فـــي وقــــت الحـ
ـــــه أتــــى إلــى 

ّ
لـــكـــن، فـــي املـــيـــنـــاء، عــلــمــنــا أن

لبنان فــي بــاخــرة مــع العديد مــن أهالي 
الذين  الصهاينة  من  هربًا  مدينة حيفا 
ــــدن  كــــانــــوا يـــغـــيـــرون عـــلـــى الـــبـــلـــدات واملـ
الــفــلــســطــيــنــيــة الحــتــالــهــا. بــعــد املــيــنــاء، 
 فــي ســوريــة، 

ّ
تــوّجــهــنــا إلـــى منطقة الــتــل

قبل  أيضًا،  الزمن  من  فترة  حيث عشنا 
أّمــا  أن ينتقل أهلي إلــى منطقة املــيــدان. 
أنا فتزوجت وانتقلت للعيش في مخّيم 
اليرموك لاجئن الفلسطينين. أنجبت 
، وأربعة أبناء. 

ّ
سبع بنات منت جميعهن

أبنائي معّوق دماغيًا،  اليوم، واحــد من 
وآخر ما زال في سورية، أما الثالث ففي 
ت 

ّ
تونس والرابع في السويد. هكذا، تشت

 واحد منهم في بلد«.
ّ

كل
بعد انـــدالع الــحــرب فــي ســوريــة، ومقتل 
 
ّ
أخــيــهــا الــــذي كــــان يــصــغــرهــا فـــي الــســن

والذي كان ضابطًا في الجيش السوري 
فــي بــدايــات الــحــرب، »خفت ولــجــأت إلى 
البراجنة  بــرج  مخّيم  في  لبنان ألعيش 
ــي بـــيـــروت،  لـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــ
مــع ابــنــي املــعــّوق الـــذي تـــزّوج مــن شابة 
بيت  فــي  نعيش  الــيــوم  ونــحــن  لبنانية. 
متواضع جدًا، فيما أقضي معظم وقتي 

في مركز الشيخوخة النشطة«.

ستارة حمراء

خبأوني من الصهاينة في برميل طحين

أبنائي مشتّتون... كّل واحد في بلد )العربي الجديد(

تساهل أكبر 
مع النساء أخيرًا 

)فاضل سنّا/ فرانس برس(

أخطاء بالجملة تسّجل داخل المستشفيات )فرانس برس(
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قضايا

خيري عمر

تـــعـــد جـــولـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
في شرق أفريقيا األولــى لرئيس 
جنوب  ألفريقيا  إسرائيل  وزراء 
الـــصـــحـــراء مــنــذ 30 عـــامـــا، وتـــأتـــي مــحــاولــة 
ـــح أن  ــواضــ ــ ـــى أفـــريـــقـــيـــا«، والـ »الــــعــــودة إلــ لـــــ
الـــهـــدف األســـاســـي لــلــســيــاســة اإلســرائــيــلــيــة 
يتمثل في إعادة بناء العالقات الهشة التي 
والــحــصــول على  بعد حــرب 1973،  تشكلت 
ــٍة تــنــمــويــة،  ــزمـ  مــــيــــزاٍت تــفــضــيــلــيــة ضــمــن حـ
تشمل قــطــاعــات الـــزراعـــة والــصــحــة واألمـــن 
املــحــلــي، والـــحـــصـــول عــلــى شـــركـــاء جــــدد ال 
الفلسطينية،  بالقضية  مباشرة  يرتبطون 
بـــمـــا يــتــيــح لـــهـــا حـــريـــة الـــتـــحـــرك، مــــن دون 
االرتباط بتقدم السالم مع الفلسطينين أو 

تأخره.

تحول سياسة إسرائيل 
ــعـــالقـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة ـ األفــريــقــيــة  مــــرت الـ
العربي  بثالثة أطــوار، كان أهمها الحصار 
ـ األفـــريـــقـــي النـــتـــشـــار الـــنـــفـــوذ اإلســرائــيــلــي 
ــة  ــدايـ ــذ بـ ــنـ ــنـــت، مـ ــبـ فــــي أفـــريـــقـــيـــا، لــكــنــهــا تـ
الــثــمــانــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن املـــاضـــي، سياسة 
ــا، وركــــــــــزت عــلــى  ــيــ ــقــ ــريــ ــلــــى أفــ ــاح عــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ االنـ
املساعدات  خــالل  مــن  الثقة،  بناء  سياسات 
الــفــنــيــة والـــخـــبـــراء، لــتــكــويــن بــنــيــة أســاســيــة 
لكنها،  واالقتصادية،  السياسية  للعالقات 
فـــي املــرحــلــة الــحــالــيــة، تــســعــى إلــــى حـــدوث 
انــتــقــال فـــي ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة، بحيث 
تستطيع إقــامــة عــالقــات مــبــاشــرة، مــن دون 

قيود أو اعتراض من الدول العربية.
ــوزراء اإلســرائــيــلــي،  ــ وتــأتــي زيــــارة رئــيــس الـ
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، أفـــريـــقـــيـــا فــــي ســيــاق 
تغيرات إقليمية متسارعة، قد تمثل الشوط 
األخير للتحّول في أزمــات الشرق األوسط، 
خصوصا بعد تسوية الخالفات مع تركيا، 
ومـــن ثــم تــبــدو أهــمــيــة هـــذه الـــزيـــارة املثيرة 
اإلقليمية،  انعكاساتها  وجهة  مــن  للجدل، 
فــــي أنــــهــــا عـــلـــى أعــــتــــاب مـــرحـــلـــة تـــغـــيـــر فــي 
ــلــــدان الـــشـــرق  الـــعـــالقـــات الــســيــاســيــة بــــن بــ

األوسط.
كانت عودة العالقات مع إثيوبيا في العام 
1989 مع اقــتــراب وصــول حركة تغراي إلى 
األميركي  الـــدور  تنامي  ظــل  وفــي  السلطة، 
لتفكيك نظام منغستو هيالمريام، وانهياره 
في 1991، حيث اتجهت إسرائيل إلى تطوير 
استراتيجيٍة الستعادة العالقات مع بلدان 
أفريقيا، من خالل استثمار اتفاق السالم مع 
مصر، والحديث بشكل إيجابي عن الهوية 
األفريقية، وتوظيفها في تطوير العالقة مع 
منها  نتجت  وهــي سياسة  أفريقيا،  بــلــدان 
استعادة العالقات الدبلوماسية مع غالبية 
الــدول، في السنوات األولــى من تسعينيات 

القرن املاضي.
وخالل العقود املاضية، استطاعت إسرائيل 
بناء عالقات جيدة مع جيرانها، واتخذتها 
ركيزة لبناء عالقات واسعة مع أفريقيا، فقد 
أشــار نتنياهو إلى هذه الجزئية في لقائه 
الكيني، أوهــورو كيناياتا، في  الرئيس  مع 
الــنــتــائــج  تـــمـــوز 2016، واعــتــبــر  يــولــيــو/   5
الشرق األوســط غير مسبوقة  املتحققة في 
ــا  ــكــــون أســـاسـ ــكـــن أن تــ ــمـ فــــي الــــتــــاريــــخ، ويـ

لعالقات جديدة مع أفريقيا.
وكاتجاه عام، تعمل إسرائيل على التقارب 
ــرام الــهــويــة  ــ ــتـ ــ مــــع األفــــــارقــــــة، مــــن خـــــالل احـ
ــاء املـــؤتـــمـــر الــصــحــفــي  ــنـ األفـــريـــقـــيـــة، فــفــي أثـ
مــع رئــيــس أوغــنــدا، يـــوري موسفيني، جاء 
نــتــنــيــاهــو عــلــى كــلــمــة »أفــريــقــيــا الــجــمــيــلــة«، 
ــى الـــتـــقـــارب مــــع الــشــعــوب  ــ ــــي إشـــــــارة إلـ وهـ
ــنــــاول عـــلـــى نــقــيــض  ــتــ األفــــريــــقــــيــــة، وهـــــــذا الــ
ــات الــســيــاســيــة واإلعـــالمـــيـــة الــعــربــيــة  ــدركـ املـ
ــتـــي تـــحـــمـــل، فــــي طـــيـــاتـــهـــا، انـــتـــقـــاصـــا مــن  الـ
املصطلحات  السمراء« وغيرها من  »القارة 

املثيرة للجدل.

إطار استراتيجي جديد
الـــقـــرن األفــريــقــي بالنسبة  وتــتــركــز أهــمــيــة 
إلســرائــيــل فــي الــجــوانــب املــرتــبــطــة بتعزيز 
الــتــجــارة مــع آســيــا، والــتــعــاون مــع إثيوبيا، 
ــّدد  ــمـ ــع تـ ــنـ ــــزة ملـ ــــاجـ ــن مـــنـــطـــقـــة حـ ــويـ ــكـ ــــي تـ فـ
الحركات الجهادية في الصومال وتقويض 

نفوذ إيران. 
ــذه الــــعــــالقــــات  ــ ــ ــت هـ ــطــ ــبــ وبــــشــــكــــل عــــــــام، ارتــ
ــالـــصـــراع فـــي الـــشـــرق األوســـــــط، ومــــن ثــم،  بـ
ــإن الـــتـــغـــيـــرات الـــراهـــنـــة وإعــــــــادة تــشــكــيــل  ــ فـ
الــنــظــم الــســيــاســيــة الــتــي يــشــهــدهــا اإلقــلــيــم 
ــادة هيكلة الــعــالقــات  ســـوف تــســاعــد فــي إعــ

اإلسرائيلية ـ األفريقية.
وفـــي أثـــنـــاء جــولــة شـــرق أفــريــقــيــا، تشكلت 
األجـــنـــدة املــشــتــركــة فـــي عـــدد مـــن الــقــضــايــا، 
الفني  والــتــعــاون  اإلرهــــاب  مكافحة  شملت 
والتدريب في مجال الزراعة، وهي مجاالت 
تعد تقليديًة في العالقات الثنائية، لكنها، 

ــطـــورًا نــوعــيــا،  ـــن، تــمــثــل تـ ــراهـ ــوقـــت الــ فـــي الـ
يرجع إلى سبٍب رئيسي؛ يتمثل في ضعف 
املزاحمة العربية أو املصرية لتوسع الدور 
ــذه املـــرحـــلـــة، مــــا يــتــيــح  ــ ــلـــي فــــي هـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
الـــفـــرصـــة إلقـــامـــة عـــالقـــات تــكــامــلــيــة بــديــلــة 
»املــؤتــمــر الــعــربــي ـ  عــن املــشــروع الــطــمــوح لـــ
األفريقي« الذي انتهى بانعقاده الوحيد في 
الــعــام 1980، ولــم تظهر مــشــروعــات أخــرى، 
جماعية أو ثنائية، تدعم العالقات العربية 

األفريقية.
ولــعــل الــخــطــورة الــراهــنــة تــكــمــن فــي تــزامــن 
تطوير العالقات اإلسرائيلية مع أفريقيا مع 
انهيار اإلطار القانوني لنهر النيل، وتبلور 
ــا يــزيــد  تــحــالــف ومـــصـــالـــح دول املـــنـــابـــع، مـ
مــن فـــرص الــتــمــكــن إلطــــار »عــنــتــيــبــي« حــاًل 
املختلفة  الصيغ  أمـــام  الــبــاب  يفتح  وحــيــدًا 
ــــوض الـــنـــيـــل،  لـــتـــقـــاســـم املــــيــــاه بــــن دول حــ
 وهي صيغ لم تعد تقليدية، كما كانت في 
تتطور  أن  يمكن  لكنها  املاضين،  العقدين 
ــا يــــحــــدث فــــي ســد  ــمـ لـــلـــحـــلـــول املــــنــــفــــردة، كـ

النهضة.
ــتـــوى الــــشــــرق األوســــــــــط، تــبــدو  ــلــــى مـــسـ وعــ
السياسة  أكثر وضوحا مع توجه  الصورة 
التعامل  فــي  النظر  إعـــادة  إلــى  اإلسرائيلية 
مــع قــطــاع غـــزة، فــمــن جــهــٍة، يسمح االتــفــاق 
لتركيا في دعم  بــدوٍر  اإلسرائيلي  ـ  التركي 

القطاع.
ومــن جهة أخـــرى، يدعم طلب نتنياهو من 
إثيوبيا املــســاعــدة فــي اإلفــــراج عــن األســرى 
اإلسرائيلين لدى حركة حماس دور الدول 
ــط،  ــ األفــريــقــيــة فـــي مــشــكــالت الـــشـــرق األوسـ
لكن هذا التوجه، في إطــاره العام، محاولة 
ــري، وكــــذلــــك دور  ــ ــــصـ ــدال الــــــــدور املـ ــبــ ــتــ الســ

إيران، بأدوار أخرى، تمنح إسرائيل ميزاٍت 
سياسيًة، وتهدئ من التوتر على حدودها 

الجنوبية.
وعــلــى الــرغــم مــن هـــذه الــتــطــورات، ال تعمل 
الــســيــاســة املــصــريــة ضــمــن تــحــالــف إقليمي 
ز مصالحها. 

ّ
واضح، يساند مطالبها ويعز

التأثير في دول  إمكانيات  تبدو  ولــذلــك، ال 
الــجــوار األفــريــقــيــة أو الــعــربــيــة مــرجــحــًة في 
املــــدى املــنــظــور، وفـــي مــقــابــل وجــــود شبكة 
األفريقية،  الـــدول  بــن  فيما  التحالفات  مــن 
وبن دول الخليج ومنطقة الشرق األفريقي 
والسودان، ما يشّكل معضلًة أمام السياسة 

الخارجية املصرية.
انكفاء مصر  مــن  نابعا  القلق، هنا،  ويــبــدو 
عـــلـــى مــشــكــالتــهــا الـــداخـــلـــيـــة، حـــيـــث تــبــدو 
بطيئًة،  أفريقيا  تــجــاه  املصرية  التحركات 
على الرغم من تسارع التحديات املتجّددة، 
ــا ال تــتــخــذ مـــوقـــفـــا مــــحــــّددًا تــجــاه  ــهـ كـــمـــا أنـ
األفريقية،  ـ  اإلســرائــيــلــيــة  الــعــالقــات  تطوير 
وهو ما يعكس التغيرات التي تشكلت في  
العقود التالية التفاقية السالم مع إسرائيل.
وإذا كانت مصر ترى أن مرحلة الصراع مع 
انــتــهــت، فــهــذا ال يعني التغاضي  إســرائــيــل 
عن وجــود تنافس أو تعارض في املصالح  
الــحــيــويــة، وهـــي مــعــادلــٌة صــعــبــٌة ال يتضح 
املرتبطة  للتحّديات  يتصّدى  إطـــار  وجـــود 
بــتــطــور الــعــالقــات اإلســرائــيــلــيــة األفــريــقــيــة، 
مــمــا يــضــع مــوانــع أمــــام مـــحـــاوالت تحسن 
أفريقيا،  بلدان شرق  العالقات املصرية مع 
فــاســتــمــرار األزمـــة الــداخــلــيــة فــي مصر يعد 
مــن الــقــيــود الــتــي تــعــوق فــاعــلــيــة السياسة 
ميزات  من  االستفادة  وتضعف  الخارجية، 
املــوقــع والــســكــان فــي ظــل مــحــدوديــة املـــوارد 

الطبيعية.

انفتاح بال قيود
ويعكس اجتماع نتنياهو برؤساء سبع دول 
أفريقية في كمباال الدور اإلقليمي التقليدي 
ألوغندا،  كملتقى لتنسيق سياسات الشرق 
األفريقي وحوض النيل، وهو دور يقتصر 
على تعزيز الهوية األفريقية لهذه املجموعة 
من الدول، كما أنه يشمل، من وجهة أخرى، 
ــدول الــرئــيــســيــة فــــي الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة  ــ ــ الـ
للتنمية )إيجاد(، حيث التقى رؤساء كل من 
 أوغــنــدا وكينيا وروانـــدا وجــنــوب الــســودان  
ــى  ــا، بـــــاإلضـــــافـــــة إلــ ــ ــيـ ــ ــزانـ ــ ــنـ ــ  وإثــــيــــوبــــيــــا وتـ
زامـــبـــيـــا، وهــــو مـــا يــشــكــل أرضـــيـــة لــلــتــعــاون 
الجفاف  مــكــافــحــة  فــي  إقليمية  منظمة  مــع 

والتصحر.
فليس من املصادفة أن زيارات نتنياهو، في 
األيام القليلة املاضية، شملت مجموعة دول 
تقع ضمن املجال الحيوي ملصر، ما يعكس 
السياسة  فــي  اإلسرائيلي  التوجه  أن  داللــة 
الخارجية يسعى إلى بناء سياسة إحاللية 

للدور املصري مع هذه الدول، ليس فقط في 
دول حوض النيل، ولكن أيضا على مستوى 
إلى  أقـــرب  ليبيا وإيطاليا وتــركــيــا، ويــبــدو 
تــأثــيــره في  أو تهميش  الــــدور  هـــذا  تحييد 

هذه البلدان.
التي زارهـــا نتنياهو،  الـــدول  وبــنــظــرٍة على 
يــمــكــن الـــقـــول إن مــجــمــوعــة هــــذه الــــــدول ال 
تقّدم  لكنها  النيل،  تشكل فقط قلب حوض 
االتـــحـــاد  إدارة  ــي  فــ ــًة  ــ ــــحـ واضـ ــاٍت  ــمـ ــاهـ مـــسـ
األفريقي، ويتطلع بعضها إلى القيام بدور 
ــقــــارة. ولــعــل الــســمــة  فــعــال عــلــى مــســتــوى الــ
املشتركة هي أن مجموعة البلدان األفريقية 
الداخلية،  أزماتها  في  أنجزت تحواًل مهما 
وينطبق ذلك خصوصا على كل من كينيا 
ــي الــتــحــول  ــزت شـــوطـــا مــهــمــا فــ ــجــ الـــتـــي أنــ
ــدا  ــ الــديــمــقــراطــي، وزامــبــيــا وأوغـــنـــدا وروانـ
وأخــــيــــرًا إثـــيـــوبـــيـــا، فـــالـــحـــكـــومـــات فــــي هـــذه 
يساعدها  نسبي،  باستقرار  تتمتع  الـــدول 
مستقّرة.  وفــق سياسٍة خارجيٍة  العمل  في 
التي  االتــفــاقــيــات  أن  يمكن مالحظة  وهــنــا، 
عقدت، في هذه الجولة، اتسمت بالتبادلية 
ــك مــقــارنــة بــاتــفــاق »إعــــالن  ــ ــوازن، وذلـ ــ ــتـ ــ والـ
ــع مــن  ــوقــ ــد الــنــهــضــة املــ املـــــبـــــادئ« حـــــول ســ
مــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا، مــا يشير إلــى 
أن البلدان األفريقية صارت أكثر تقاربا مع 
إسرائيل، ما يزيد من احتماالت الدخول في 

عالقات استراتيجية.
ويمكن القول إن التصورات التقليدية التي 
ــراع الــعــربــي  ســــادت عــلــى مــــدى عــقــود الـــصـ
ــم تـــعـــد تـــصـــلـــح لــتــفــســيــر  ــ ـ اإلســــرائــــيــــلــــي لـ
بشكل  اعتمدت،  حيث  الراهنة،  السياسات 
التغير  لكن  الــصــراع،  معيار  على  رئــيــســي، 
ــــاس، عـــلـــى ســيــاســة  ــــاألسـ الـــحـــالـــي يــــقــــوم، بـ
ــفـــراغ الــنــاجــم عـــن تـــراجـــع الــســيــاســة  مـــلء الـ
الــدور  مــجــاراة  قدرتها على  العربية وعــدم 
اإلسرائيلي، ليس فقط نتيجة مرور البلدان 
ــاٍت داخـــلـــيـــٍة حـــــــادة. ولـــكـــن،  ــ ــأزمـ ــ الـــعـــربـــيـــة بـ
املسألة  تــســويــة  إلـــى  نظرتها  تغير  بسبب 
ــــرى غـــيـــر شــن  ــــرق أخــ الــفــلــســطــيــنــيــة عـــبـــر طـ

الحرب. 
يكمن  املرحلة  هــذه  فــي  املهم  التطور  ولعل 
ــفـــوذ الـــعـــربـــي فــــي كــيــنــيــا  ــنـ فــــي انـــكـــمـــاش الـ
وإثــيــوبــيــا وأوغـــنـــدا، ويــالحــظ أنــهــا شهدت 
تحوالٍت مهمة في بناء نظمها السياسية، 
ووصــلــت إلــى درجـــٍة مقبولة فــي االستقرار 
الــســيــاســي، يــمــكــن أن تــســاعــدهــا فـــي بــنــاء 
من  تمّكنها  إسرائيل،  مع  مستقرة  عالقاٍت 
يــؤدي  مــا  العربية، وهــو  الضغوط  مقاومة 
إلـــى اخــتــالل الــعــالقــات الــســيــاســيــة لصالح 
تــكــون منطقة شمال  إســرائــيــل، وبــالــتــالــي، 
ــّديــــات جـــديـــدة  ــام تــــحــ ــ ــ أفـــريـــقـــيـــا ومــــصــــر أمـ
فـــي عــالقــتــهــا مـــع تـــخـــوم أفــريــقــيــا »جــنــوب 

الصحراء«.
)كاتب وباحث مصري(

جولة نتنياهو تدفع العالقات إلى تطور نوعي

إسرائيل
واالنفتاح الواسع على أفريقيا

ضعف المزاحمة 
العربية أو المصرية 

لتوسع الدور اإلسرائيلي 
في هذه المرحلة يتيح 
الفرصة إلقامة عالقات 

بديلة عن المشروع 
الطموح لـ»المؤتمر 

العربي ـ األفريقي«

تبدو التحركات المصرية 
تجاه أفريقيا بطيئًة، 

على الرغم من تسارع 
التحديات المتجّددة، وال 

تتخذ موقفًا محّددًا 
تجاه تطوير العالقات 
اإلسرائيلية ـ األفريقية

تتطور عالقات إســرائيل بدول عديدة في أفريقيا بتســارع في مجاالت التعاون وبناء التحالفات وبشــكل نوعي، كما دلت على 
ذلــك أخيــرًا، جولة رئيس وزراء إســرائيل، بنيامين نتنياهو، في أوغنــدا وكينيا وإثيوبيا. تضيء المطالعة التالية على مســار هذه 

العالقات، وما أنجزته بصددها جولة نتنياهو أخيرًا

نتنياهو عند لقائه الرئيس اإلثيوبي في قصر الرئاسة في أديس أبابا في 7 يوليو 2016 )األناضول(

ليس من المصادفة أن زيارات رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
في األيام القليلة الماضية، شملت مجموعة دول تقع ضمن المجال 
السياسة  في  اإلسرائيلي  التوجه  أن  داللــة  يعكس  ما  لمصر،  الحيوي 
الخارجية يسعى إلى بناء سياسة إحاللية للدور المصري مع هذه الدول، 
ليس فقط في دول حوض النيل، ولكن أيضا على مستوى ليبيا وإيطاليا 
في  تأثيره  تهميش  أو  الــدور  هذا  تحييد  إلى  أقــرب  ويبدو  وتركيا، 
إن  القول  يمكن  نتنياهو،  زارها  التي  الدول  على  وبنظرٍة  البلدان.  هذه 
مجموعة هذه الدول ال تشكل فقط قلب حوض النيل، لكنها تقّدم 
إلى  إدارة االتحاد األفريقي، ويتطلع بعضها  مساهماٍت واضحًة في 

القيام بدور فعال على مستوى القارة.

في مجال مصر الحيوي
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األزهر والكنيسة يميالن إلبقاء تشريع »االزدراء«

قراصنة »آور ماين« يتوسعون.. فمن هم؟

القاهرة ـ العربي الجديد

يضغــط عــدد من أعضــاء اللجنة التشــريعية 
مداولــة  إلعــادة  املصــري،  النــواب  بمجلــس 
ازدراء  عقوبــة  بحــذف  اقتــراح  )مناقشــة(، 
محيــي  زكريــا  النائــب  مــن  املقــدم  األديــان، 
اللجنــة  أعمــال  جــدول  فــي  وآخريــن،  الديــن 
اللجنــة  أجلــت  بعدمــا  الجــاري،  األســبوع 
علــى  شــهر،  قبــل  املقتــرح  علــى  التصويــت 
وزارة  فــي  ممثلــة  الحكومــة،  رفــض  خلفيــة 
العــدل، لحــذف الفقــرة )و( مــن املــادة )98( في 

قانون العقوبات. 
وتنــص الفقــرة علــى أنــه »ُيعاقــب بالحبــس 
مدة ال تقل عن ستة أشهر، وال تجاوز خمس 
خمســمائة  عــن  ــل  تق ال  بغرامــة  أو  ســنوات 
جنيــه، وال تجــاوز ألــف جنيــه كل من اســتغل 
ل  و ـ ـ ق بال التحبيــذ  أو  الترويــج  فــي  الديــن 
ألفــكار  أخــرى  وســيلة  بأيــة  أو  بالكتابــة  أو 
متطرفــة، بقصــد إثــارة الفتنــة أو تحقيــر أو 
الســماوية أو الطوائــف  ازدراء أحــد األديــان 
الدينيــة املنتميــة إليها أو اإلضــرار بالوحدة 
املستشــار  »العــدل«  ممثــل  وكان  الوطنيــة «. 
أيمن رخا، قد حذر نواب اللجنة في اجتماع 
ســابق مــن توابــع اإلصــرار على حــذف املادة، 
التمييــز  ُيجــرم  الدســتور  أن  اعتبــار  علــى 
علــى أســاس الديــن، والحــض علــى الكراهية، 
عليهــا  ُيعاقــب  جريمــة  العنــف  ويعتبــر 
ازدراء  جريمــة  تطلــب  إلــى  الفتــا  القانــون، 
األديــان ركنــا ماديا يتمثل فــي الترويج لفكر 
باملؤسســات  النيابــة  واســتعانة  متطــرف، 

الدينية في إسنادها لالتهامات.
اللجنــة تأجيــل مناقشــة االقتــراح  وأرجعــت 
إلــى اســتطالعها لــرأي مشــيخة األزهــر ودار 
الجهــات  أن  إال  القبطيــة،  والكنيســة  اإلفتــاء 
البرملــان  إلــى  رســميا  ردا  رســل 

ُ
ت لــم  الثــالث 

مقدمــي  محــاوالت  ظــل  فــي  اآلن،  حتــى 
االقتراح لطرح حذف املادة للمناقشة العامة 

والتصويت تحت القبة النيابية.
وقالت النائبة أنيسة حسونة، إن مؤسستي 
علــى  باإلبقــاء  تتمســكان  والكنيســة  األزهــر 
املــادة، تماشــًيا مــع موقــف الدولــة، بما يمثل 
إشــكالية ســتواجه النــواب املطالبــن بحــذف 
املادة، التي تتعارض مع املادتن )64( و)67( 
مــن الدســتور، الخاصتــن بحريــة االعتقــاد، 
توقيــع  وعــدم  الدينيــة،  الشــعائر  وممارســة 
التــي  الجرائــم  فــي  للحريــة  ســالبة  عقوبــة 

منوعات
أثار توجه عائلة الجندي اإلسرائيلي، تغريد

آورون شاؤول، األسير لدى 
»حماس« منذ عدوان العام 2014، 

إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية، 
للمطالبة بمنع األسرى الفلسطينيين 
من مشاهدة النهائي األوروبي لكرة 

القدم، موجة سخرية على وسائل 
التواصل.

سبّب اعتقال الناشط األميركي 
المدافع عن حقوق السود، 

ديراي ماكيسون، خالل تظاهرة 
لمئات في نيويورك مساء السبت، 

احتجاًجا على عنف الشرطة ضد 
السود، غضبًا واسعًا على مواقع 

التواصل االجتماعي عبر وسم 
.»FreeDeray#«

تستمر اإلشاعات على مواقع 
التواصل االجتماعي، بسبب غياب 

الرئيس التونسي عن صالة عيد 
الفطر وخطاب التهنئة بالعيد، 

فأعلنت صفحة فيسبوكيّة عن وفاة 
الباجي قايد السبسي، لتتناوله صفحات 

ومواقع إخبارية، قبل أن يكذبه 
الناطق باسم الرئاسة.

قبيل مباراة األهلي والزمالك السبت، 
وأثناء مداخلة هاتفية مع قناة 

»أون تي في«، فضح محافظ 
السويس أحمد الهياتمي النظام، 
ووزارة الكهرباء، وأكد أنه طالب 
»الكهربا مايقطعوش على الناس 

علشان يتفرجوا عالماتش«، ما أحدث 
سخرية وبلبلة على تويتر.

ترتكب بسبب عالنية املنتج الفني أو األدبي 
أو الفكــري. وأضافــت حســونة فــي تصريــح 
»العربي الجديد«، أن هناك تناقضا  خاص لـ
الجمهوريــة  رئيــس  حديــث  فــي  واضحــا 
وإصــالح  تجديــد  ضــرورة  عــن  املتكــرر 
الخطــاب الدينــي، وحرية التعبير، في الوقت 
الذي تتمسك فيه أجهزة الدولة بنص املادة، 

التــي تحمــل مصطلحــات فضفاضــة، وغيــر 
منضبطــة، تفضــي بعقوبــات ســالبة للحرية 
باملخالفــة  الــرأي،  وأصحــاب  الكتــاب  ضــد 

للدستور.
إال أن أمــن ســر اللجنــة التشــريعية، إيهــاب 
الطماوي، أوضح أن اللجنة ســتناقش، وفقا 
ألولوياتها، عددا من اتفاقيات القروض التي 

وقعتها الحكومة مؤخرا، بشــأن استثمارات 
عليهــا  للموافقــة  تمهيــدا  التحتيــة،  البنيــة 
عــن  فضــال  التشــريعي،  املجلــس  بجلســات 
منهــا:  املؤجلــة،  القوانــن  بعــض  مناقشــة 
وفــض  املشــروع،  غيــر  الكســب  تعديــالت 

املنازعات، والرسوم القضائية.
 »30-25« تكتــل  عضــو  يــرى  املقابــل،  فــي 
عبــد  محمــد  النظــام،  داخــل  مــن  املعــارض 
»تســويف«  محــاوالت  هنــاك  أن  الغنــي، 
ملناقشــة املادة من جانب اللجنة التشــريعية، 
الديــن  بهــاء  املعــن  النائــب  يرأســها  التــي 
النــواب  مــن  مواجهتهــا  ويجــب  شــقة،  أبــو 
الرافضــن للمــادة، والوقــوف ضــد محــاوالت 
الدولــة لإلبقــاء عليهــا، مع التمســك بحذفها، 
وإلغــاء أي عقوبــة ســالبة للحرية في قضايا 
تصريــح  فــي  الغنــي  عبــد  ويضيــف  الــرأي. 
»العربــي الجديــد«، أن حــذف املــادة  خــاص، لـ
الشــرائع  علــى  التطــاول  اســتباحة  يعنــي  ال 
الســماوية، كمــا تــروج الحكومــة، وأنصارها 
إلــى  تهــدف  النيابــي، وإنمــا  املجلــس  داخــل 
تحصــن حريــة الــرأي، وحماية اإلبــداع، بعد 
أن توسعت السلطات القضائية في توظيف 

املادة لتهديد ومالحقة األدباء واملفكرين.
بدورهــا، تعتبــر النائبــة منــى منير أنه يجب 
حــذف املادة، لوجود مواد بقانون العقوبات 
دور  علــى  االعتــداء  عقوبــات  علــى  تنــص 
العبادة، أو الرموز الدينية، فضال عن كونها 
وتتضمــن  العامــة،  الحريــات  مــع  تتعــارض 
عبــارات حمالــة أوجــه، دون ضوابط محددة، 
الفتة إلى أن املادة لم تحد من حوادث الفتنة 
منــذ  العكــس  علــى  زادت  التــي  الطائفيــة، 

تطبيقها، بحد قولها.
اإلنســان  لحقــوق  القومــي  املجلــس  وكان 
)حكومــي(، قــد أوضــح فــي تقريــره الســنوي، 
وضــع  مــن  البــد  أنــه  أســبوع،  قبــل  الصــادر 
الــرأي،  حريــة  بــن  تفصــل  واضحــة  حــدود 
منوهــا  إليهــا،  واإلســاءة  األديــان،  وازدراء 
إلــى وجــود تنســيق مــع لجان البرملان بشــأن 
األديــان،  ازدراء  عقوبــة  حــذف  مطالبــات 
وغيرها من القوانن التي قد تكون سببا في 

حبس أحد املواطنن نتيجة إبداء آرائهم.
وقضت محكمتان مصريتان في وقت سابق 
بحبــس اإلعالميــن إســالم بحيــري، وفاطمة 
ناعــوت، بتهمــة ازدراء األديــان، فيمــا تنازلت 
ضــد  مماثلــة  دعــوى  عــن  األزهــر  مشــيخة 

املطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم.

حكمان بسجن إسالم 
البحيري وفاطمة ناعوت 

بتهمة االزدراء

قرصن الفريق حساب 
مدير »تويتر« على 
»فاين« منذ يومين

محمد دنكر

الحســابات  حمايــة  أســاليب  تطــّورت 
والخصوصيــة متواصــل، وذلك عبر خدمات 
وميــزات جديــدة مضافــة ألكثــر التطبيقــات 
و»واتســاب«  »فيســبوك«  مثــل  شــهرة 
إلــى  ذلــك  ويعــود  وغيرهــا.  و»تويتــر« 
موجــة االختراقــات التــي تعّرضــت لهــا آالف 
املشــاهير  حســابات  خصوصــا  الحســابات، 
التواصــل  عالــم  مجــال  فــي  والنافذيــن 
التنفيــذي  الرئيــس  أبرزهــم  االجتماعــي، 
ملوقــع »فيســبوك«، مــارك زوكربيــرغ، والــذي 
تعّرضــت حســاباته منــذ شــهر تقريبــا علــى 
كل مــن »بنتريســت« و»تويتر« للقرصنة من 
طلــق علــى نفســها 

ُ
قبــل مجموعــة قراصنــة ت

 .OurMine »اسم »آور ماين
املجموعــة، بحســب موقــع حــوادث القرصنــة 
أعلنــت  وقــد  ســعودية،  نيــوز«،  هاكــر  »ذا 
مســؤوليتها عــن اختــراق وإغــالق حســابات 
مــارك زوكربيــرغ، وذلــك عبر رســالة نشــرتها 
عبــر حســابه علــى موقــع »تويتــر«. العمليــة 
وذلــك  املخترقــن،  بحســب  بســهولة  تّمــت 
بســبب ركاكة كلمتي ســّر مارك، والتي كانت 
مؤلفــة مــن حرفــن متكّرريــن وهمــا da. هــذا 
وكانــت قــد أوضحــت صحيفــة »الغارديــان« 
طريقة ســرقة الحســابات، وذلــك عبر تطبيق 
ماليــن  تســريب  تــّم  والــذي  إن«  »لينكــد 
البيانــات التــي تحتــوي على كلمات ســّر منه 

في اآلونة األخيرة. 
وتمّكــن »آور مايــن«، منــذ يومن، من اختراق 
حســاب املديــر التنفيــذي ملوقــع تويتــر، جــاك 
بطريقــة  األمــر  عــن  اإلعــالن  وتــّم  دورســي. 
جــاك  حســاب  مــن  تغريــدة  عبــر  مســتفزة 
املختــرق فــي تمــام الســاعة الثالثــة صباحــا، 
 Hey, its OurMine,we« التغريــدة:  وتقــول 

وتضّمنــت   .»are testing your security
عبــر  منشــورًا  مصــّورًا  مقطعــا  التغريــدة 
تطبيــق »فايــن« VINE، وهــو التطبيــق الــذي 
اســتطاعت املجموعــة قرصنــة حســاب جــاك 
بســرعة،  التغريــدة  حــذف  وتــّم  خاللــه.  مــن 
ليعمل فريق »تويتر« على السيطرة على ما 
ســّمي بالفضيحــة لتدارك األمــر. وتؤكد هذه 
بعيــد  أو  فعليــا محمــي  أحــد  ال   

ّ
أن العمليــة 

القرصنــة والتجّســس، بحيــث  عــن عمليــات 

ــه رغــم قــوة طــرق حمايــة تلــك التطبيقــات 
ّ
أن

وحساباتها، ال يزال املخترقون قادرين على 
إيجاد خلل. الخلل هنا يتنّوع بن كلمة ســّر 
أو،  ڤيــروس،  علــى  يحتــوي  رابــط  ضعيفــة، 
كمــا حصــل مع مارك زوكربيرغ، عبر تطبيق 
صل بالحساب الذي يتّم قرصنته. لذلك ال 

ّ
مت

بــّد مــن تمتن كلمات ســّر جميع الحســابات، 
بــالس«  »غوغــل  حســابات  ذلــك  فــي  بمــا 
وغيرهــا مــن التطبيقــات التــي يعتقــد كثيــر 

هــا قــد 
ّ
هــا ثانويــة، بيــد أن

ّ
مــن املســتخدمن أن

تكون املفتاح والســبب الرئيســي في اختراق 
حســابات املســتخدم املهمــة علــى أهــّم مواقــع 

التواصل مثل »فيسبوك« و»تويتر«.
حســابات  اختــراق  مــن  الغايــة  مــا  لكــن 
املشــاهير إن كانــت ســتعود ألصحابهــا فــي 
غضون ساعات؟ في الحقيقة، يسعى األفراد 
فــي  براعتهــم  الســتعراض  واملجموعــات 
اختــراق األقفــال األكثــر صعوبة والتي تّدعي 
ه من املســتحيل اختراقها. تماما 

ّ
الشــركات أن

كمــا حصــل مــع شــركة »آبــل« العــام املاضــي، 
الــذي  التحديــث  أن  الشــركة  أكــدت  عندمــا 
اختراقــه  املســتحيل  مــن   iOS9.2 اســم  حمــل 
 JailBreakأو كســر قيــوده عبــر أي نــوع من الـــ
كنــوع مــن التطمــن ملســتخدميها عــن مــدى 
أمان بياناتها. خبر اســتحالة االختراق أثار 
عــددًا كبيــرًا مــن املبرمجــن واملخترقن حتى 
نجحت Zerodium في اختراق النظام، والتي 
هــي مجموعــة تضــّم مخترقــن ومبرمجــن 
محترفــن. البعــض اآلخــر يســعى إلــى كســر 
قيــود األمــان مــن أجل املــال، أيضا كما حصل 
مــع Zerodium والتــي حصــل املختــرق فيهــا 
علــى مبلــغ مليــون دوالر بعــد اختراقــه نظــام 

»آبل«. 
للشــهرة  يســعى  الجميــع  الحالتــن،  وفــي 
والبيانــات  املعلومــات  قرصنــة  خــالل  مــن 
لكســب اســم فــي ســوق قراصنــة البرمجيــات 
والحســابات والذيــن فــي النهايــة يحصلــون 
علــى عــروض أعمــال بمبالــغ طائلــة. وامللفــت 
توظيــف  إلــى  تســعى  التــي  الشــركات   

ّ
أن

املخترقــن تكــون الشــركات التــي تعانــي مــن 
ضعــف فــي دوائــر األمر الخاصــة بها، وبذلك 
تقويــة  فــي  املختــرق  طاقــات  مــن  تســتفيد 
وتدعيــم أقفــال األمان في مواقعها، أجهزتها 

وتطبيقاتها.

شيخ األزهر أحمد الطيب )كينزو تريبويارد/فرانس برس(

جاك دورسي أمام تحديات متزايدة )جاستن تاليس/فرانس برس(

يُحاول برلمانيون مصريون إعادة مناقشــة اقتراح حذف عقوبة ازدراء األديان، فيما تتمســك مؤسستا األزهر والكنيسة باإلبقاء عليها، 
تماشًيا مع موقف الدولة، بينما تخالف المادة الدستور المصري وما يكفله من حرية المعتقد
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ايلني سغارا، في  تموز/ يوليو، والفرنسية، 
29 تــمــوز/ يــولــيــو الــحــالــي، واملــغــربــي، سعد 
ملــجــرد، فــي الــســادس والــعــشــريــن مــن تــمــوز/ 
يــولــيــو. أمـــس، وفـــي ُمــجــّمــع »بـــيـــال« الشهير 
عــنــد واجــهــة بــيــروت الــبــحــريــة، أحــيــا املغني 
لــت إلــى  املــصــري، تــامــر حــســنــي، حــفــلــة، تــحــوَّ
تــفــاعــل اســتــثــنــائــي بــيــنــه وبـــني الــحــاضــريــن، 
ر عــددهــم بـــ 12 ألـــف مــتــفــرج. على  ــــدِّ

ُ
الــذيــن ق

الـــرغـــم مـــن غـــيـــاب حــســنــي عـــن الــحــفــات في 
الباب،  العام 2008، شــرع حسني  لبنان منذ 
أول من أمس، ليقدم أمسية غنائية بيروتية، 
يــحــاكــي فــيــهــا جــمــهــوره الــكــبــيــر الــــذي يــريــد 
اكتشافه مجددًا، ال فرق، وقوفًا على املسرح، 

وجــلــوســًا عــلــى املـــقـــاعـــد، الــتــي امـــتـــأت على 
عكس الليلة األولى، التي برهنت على ضعف 
شــعــبــيــة الــفــنــانــة، هــيــفــا وهـــبـــي، فـــي اإلبـــقـــاء 
 
ْ
إذ الغنائية.  وصلتها  آلخــر  الجمهور  على 
لــم يلبث أن غــادر عــدٌد كبيٌر مــن الحاضرين 
حــفــل، وهــبــي، بــعــد أغــنــيــتــهــا الــثــانــيــة. تكمن 
املفارقة، في عروض، تامر حسني، البيروتية 
يــدرك  ــه 

ّ
بــأن عًا 

ّ
لــم يكن متوق ــه 

َّ
بــأن ونجاحها، 

املــســرح، ومــن خــال اختياراته  أصـــول لعبة 
على املسرح أواًل، وتوجهات صاحب »عينّي 
بتحبك« حول  ما يريده هذا الجمهور بشكل 
مباشر منه ثانيًا. يحمل حسني بداية العلم 

بيروت ـ ربيع فران

بيروت،  أعياد  مهرجانات  شّكلت 
ــة  ــ ــارطــ ــ ــــى خــ ــلــ ــ حـــــــالـــــــة خـــــــاصـــــــة عــ
اللبنانية  الــعــاصــمــة  مــهــرجــانــات 
ــي، وذلــــك بسبب 

ّ
بــيــروت عــلــى الــصــعــيــد الــفــن

ــل النطاق  ــقــام داخـ
ُ
ــدرة املــهــرجــانــات الــتــي ت نـ

الــجــغــرافــي لــبــيــروت حـــصـــرًا، لــكــن، يــبــدو أن 
القائمني على مشروع مهرجان أعياد بيروت، 
ون على إنجاح هذا الحدث الذي يدخل  ُيصرِّ
هذا العام، عامه الخامس. ال بل يعملون على 
منافسة باقي املهرجانات املزدهرة صيفًا في 

جميع املحافظات اللبنانّية. 
عـــروض جــيــدة رغـــم االخــتــاف فــي املستوى 
الــفــنــي لــبــعــض الـــوجـــوه، الــتــي شـــاركـــت ليلة 
العرض  فــي  املــاضــي  يــوم الخميس  االفتتاح 
األول، ولم تستطع عروض يوم الخميس أن 
تبلغ األهداف التي يسعى إليها املهرجان، بل 
كان مجرد يوم من أجل العبور إلى أيام أخرى، 
ستحمل مجموعة من أهم األصوات من لبنان 
والعالم. ومنهم الفنان، وائل كفوري، يوم 22 

يساعد الجزر الجسم 
في الحصول على لون 

جميل على البحر

بلغ عدد الحضور 
في مجمع »بيال« حوالي 

12 ألف متفرج

حقق »أبو شنب« 
إيرادات قدرت بـ 4 ماليين 

و123 ألف جنيه
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منوعات

السام  يتمنى  قلبه،  إلــى  ويضّمه  اللبناني، 
لــلــبــنــان، ويـــغـــازل الــفــرقــة املــوســيــقــيــة بحنكة 
وذكاء، محاواًل تجنيد أفراد الفرقة ملزيد من 

الحماس. 
ثم يسأل الناس عن سنوات غيابه بعد آخر 
حفلة أقامها في بيروت قبل ثماني سنوات، 
الغنائية،  أعــمــالــه  تــتــابــع  الــنــاس  أن   

ّ
يطمئن

وتــحــفــظــهــا عـــن ظــهــر قــلــب، يـــحـــاول الــدخــول 
رًا قــصــة تــســّرب  بمطلع أغــنــيــة جـــديـــدة، ُمـــكـــرِّ
ألبومه قبل إصــداره عن شركة »روتــانــا« في 
العشرين من حزيران/ يونيو املاضي. ويبدأ 
من جديد الغناء على وقــع حماسي واضــح، 

وأداء موسيقي مباشر. شارَك، تامر حسني، 
»دي جي« تامر يحيى، وطلَب  الـــ في حفلته، 
حضور أطفال فريقه في برنامج »ذا فويس 
 ،

ً
ــدة ــ  واحـ

ً
ى إلـــى جــانــبــهــم أغــنــيــة ــيـــدز«، وأدَّ كـ

الفنان، عمر، بأغنية »سي  قبل أن يختم مع 
الـــســـيـــد« عــلــى طــريــقــة »الـــــــــراب«، فـــي عـــرٍض 
ــر مـــن تــنــاغــم بـــني الــفــنــان،  ــ  هـــو اآلخـ

ُ
لـــم يـــخـــل

ـــف حـــضـــوره بــدايــة، 
ّ
الــــذي يــعــرف كــيــف يـــوظ

الــنــاس، فطلب حسني من  وااللــتــفــاف حـــول 
جمهوره إعطائه الهاتف الخلوي ليصورهم، 

بدل أن يفعلوا هم ذلك. 
حـــول هـــذا الــتــفــاعــل، يـــقـــول، تــامــر حــســنــي، لـ 

وأنا  سنوات،  سبِع  »منذ  الجديد«:  »العربي 
 فــي بــيــروت، ال فــي حفات وال ضمن 

ّ
لــم أغــن

ــذا جـــيـــد كــــي يــتــفــاعــل  ــ مـــهـــرجـــانـــات، ربـــمـــا هـ
الناس أكثر معي بعد كل هذا الوقت. وأعتقد، 
وكما سمعت من متابعني لي، فإنني كسبت 
امــتــحــان بــيــروت الــتــي تــريــد الــســام والــفــرح 
ــك. أخـــبـــرنـــي  ــ ــ والــــغــــنــــاء، وال شـــــيء ســـــوى ذلـ
مــنــظــمــو الــحــفــل قــبــل دخـــولـــي إلــــى املـــســـرح، 
ألف  اثني عشر  مــن  أكثر  الصالة حشدت  أن 
متفرج. وأعــتــقــد، أن هــذا الــرقــم لــوحــده كــاف، 
كي يفكر الفنان في كيفية مواجهة كل هؤالء 

بطريقة تتماشى وطلباتهم«.
اللبنانيني  أن  جــيــدًا  »كـــان  وأضـــاف حسني: 
الجديدة، ويتذكرون  أعمالي  إلى  يستمعون 
ــا فــاجــأنــي حــقــيــقــة، هــو طلبهم  الــقــديــمــة، ومـ
الغناء من جديدي، الذي ُسرب قبل أسبوعني، 
ت شــركــة »روتــانــا« إلــى إصــدار  حيث اضــطــرَّ
 في غير موعده«. وحــول كيفية 

ً
العمل كاما

تسريب األلبوم الجديد، يشير، تامر حسني: 
ألــبــوم »عمري  تــســّرب  أعــلــم حقيقة كيف  »ال 
ابتدا«. لكن، »روتانا« قالت أن سبب الخطأ، 
هو تقني من الشركة الفرنسية، التي تبرمج 
ــدار األعــمــال الــغــنــائــيــة فــي جميع أنــحــاء  إصــ
العالم«. وحول اختياره ملجموعة من األطفال 
ذوي االحتياجات الخاصة ملشاركته العرض 
فــي بــيــروت على املــســرح، قــال تــامــر حسني: 
»هذا طبيعي، وما الذي يدعو للتساؤل بشأن 
ذلك، نعم، هناك أطفال يحبونني، ويجب أن 
تبادل  لقائهم ومشاركتهم  عبر  لهم،  اعترف 
املحبة. واحترامي الكبير لذوي االحتياجات 
الــخــاصــة يــجــعــلــنــي أذهــــب إلــيــهــم، وتحقيق 
ــبـــة إنـــســـانـــيـــة يــطــلــبــونــهــا مــــنــــي«. مــن  أي رغـ
حسني،  تــامــر  البعض،  هُم 

َّ
يت أخـــرى،  ناحيٍة 

ــل فــي إطــار »بروباغندا 
ُ

 مــا يــقــّدمــه، يــدخ
َّ
بــأن

الــــتــــرويــــج«. يــضــيــف: »ومـــــا املـــانـــع فـــي ذلـــك، 
 ذلـــك، ولسُت 

ُّ
ــنــي ال أســتــغــل

ّ
ني أؤّكــــد، بــأن

ّ
لكن

ــك بـــاملـــطـــلـــق، هــــؤالء  ــ ــتـــغـــال ذلـ ُمـــضـــطـــّرًا السـ
هــم جــمــهــوري ونـــاســـي، ويــجــب أن أشــكــرهــم 
على  بقربهم  الغناء  أي  الطريقة،  بهذه  ربما 
 هناك عّدة 

َّ
املسرح«. ويؤّكد، تامر حسني، أن

 
ُ
مـــشـــاريـــع فـــي جــعــبــتــه لـــهـــذا الـــصـــيـــف، حــيــث
ســيــغــادر بـــيـــروت مــتــّوجــهــًا إلــــى املـــغـــرب في 
جولة، ومنها إلى دبي، وبعدها إلى تونس، 
للجولة  الخاصة  تحضيراته  تنتهي  ريثما 

األميركية الطويلة التي يستعد لها.
ح،  وحول املشاركة في أعمال سينمائّية ُيصرِّ
تــامــر حــســنــي، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »نــعــم، 
هـــنـــاك تـــحـــضـــيـــرات لــفــيــلــمــني ســيــنــمــائــيــني. 
وذلــــك  الـــــعـــــام،  بــــدايــــة  ــتـــى  حـ مــــؤجــــل  األّول، 
بسبب اســتــيــراد بــعــض الــتــقــنــيــات الــجــديــدة 
الـــخـــاصـــة بـــهـــذا الــفــيــلــم، وهــــي املـــــرة األولــــى 
التقنيات  مــثــل هـــذه  ــســتــخــَدم فيها 

ُ
الــتــي ســت

فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي. والـــثـــانـــي، هـــو مــشــروع 
العريان،  املــخــرج، طــارق  سينمائي كبير مع 

لم نتفق بعد على الخطوط العريضة له«.

C C

محمد جابر

عــلــى الــرغــم مــن أن فيلم »مـــن 30 ســنــة«، قــام 
ــل، أحــمــد الــســقــا، بــعــد غــيــاب 

ّ
بــبــطــولــتــه املــمــث

عــن الــســيــنــمــا ملـــدة عــامــني، ومــعــه عــــدٌد كبير 
ــلــني، مــثــل مــنــى زكـــي وشــريــف منير 

ّ
مــن املــمــث

 
ّ

ومــيــرفــت أمــــني. وكــــان مــن املــتــوقــع أن يحتل
بــســهــولــة قــّمــة إيـــــرادات أفــــام الــعــيــد بالنظر 
ــدد نــجــوم الــصــف األول،  إلـــى مــيــزانــّيــتــه، وعــ
ّباك 

ُ
إيـــرادات ش نتيجة   

ّ
أن إال  فيه،  املشاركني 

الــتــذاكــر، خـــال فــتــرة عــيــد الــفــطــر، فــي مصر 
ــعــات، حــيــث انتصرت 

ُّ
 لــلــتــوق

ً
ــاءت ُمــخــالــفــة جـ

الــكــومــيــديــا وصـــنـــَعـــت، ربـــمـــا، نــجــمــًا جــديــدًا 
يــحــاول الــســيــر عــلــى خــطــى نــجــومــّيــة والــــده. 
املمثل،  بطولة  من  الهند«،  في  »جحيم  فيلم 
مــحــمــد عــــادل إمــــام، وإلــــى جــانــبــه عـــدد كبير 
مـــن نـــجـــوم الــكــومــيــديــا الــنــاجــحــني مـــؤخـــرًا، 
ــــام وأحـــمـــد  ــؤاد ومـــحـــمـــد سـ ــ مـــثـــل بـــيـــومـــي فــ
ــام عــيــد الفطر  ــرادات أيـ ــ فــتــحــي، احــتــل قــمــة إيـ
دون مــنــافــســة تــقــريــبــًا، وبـــــإيـــــرادات تــقــارب 
أقــرب ماحقيه، حيث جلب  ضعف ما حققه 
12 مــلــيــونــًا و684 ألـــف جــنــيــه مــصــري فـــي 4 
أيــــام فــقــط، مــحــقــقــًا نــجــاحــًا ضــخــمــًا. الــفــيــلــم، 
ــدور أحـــداثـــه حـــول مــهــمــة فـــي الــهــنــد،  الــــذي تــ
قه 

ّ
يستفيد جدًا من النجاح املنفرد الذي حق

ــل مــســاعــد خـــال الــســنــوات األخــيــرة، 
ّ
كــل مــمــث

فإن  لــذلــك  السينما،  أو  التلفزيون  فــي  ســـواء 
اجتماع بيومي فؤاد مع أحمد فتحي هو أمر 
جــاذب جــدًا للمشاهدة، حتى لــو لــم يستطع 
كـــل مــنــهــم أن يــتــولــى بــطــولــة فــيــلــم بــمــفــرده. 
الفيلم شعبّية، أيضًا،  ق 

ّ
إلــى جانب ذلــك، حق

تقريبًا بني  الوحيد  الكوميدي  الفيلم  بكونه 
 األفام األخرى تطرح نفسها 

ّ
أفام العيد، ألن

بصفتها »أفامًا شعبية«، قائمة على أغاني 
مهرجانات ورقص، وليست لنجوم كوميديا 
ومــوجــهــة لــأســرة. أمـــا الــســبــب الــثــالــث، فهو 
موقع التصوير في الهند، وفضول املتفرجني 

لرؤية بيئة مختلفة.
فــي املــركــز الــثــانــي، جــاء فيلم »مــن 30 سنة«، 
مــن إخـــراج، عمرو عــرفــة، بــإيــرادات 6 مايني 
و954 ألف جنيه، وهو رقم متواضع بالنظر 
إلــى أن السقا فــي هــذا العيد لــم يكن ينافس 
الــصــف األول، حــيــث ال يوجد  أي مــن نــجــوم 
حلمي أو مكي أو كريم عبد العزيز أو حتى 
األهــم كمنافس،  الفيلم  محمد هنيدي. وهــو 
مـــن بــطــولــة مــجــمــوعــة مـــن املــمــثــلــني الــشــبــاب 
أو الــكــومــيــديــانــات املــســاعــديــن. ولـــكـــن، على 
تـــه عــــدة تــفــاصــيــل،  األغـــلـــب، فــــإن الــفــيــلــم ضـــرَّ
التي يراهن  الغموض  أن جرعة  األولـــى، هــو 
ة، ولم يظهر في عروضه 

َ
عليها، لم تكن ُمتقن

ــل مــن جفاف 
ّ
ضــروريــة عــلــى الــبــحــر لــكــي تــقــل

الطبيعية  العصائر  تلك  خصوصًا  الجسم، 
والطازجة، مثل الليموناضة والجزر واللنب، 
الفيتامينات،  مــن  الكثير  على  تحتوي  فهي 
الــتــي قـــد نــخــســرهــا هـــنـــاك. فــأشــعــة الــشــمــس 
والـــتـــعـــّرق يــجــعــان الــجــســم يــخــســر الــكــثــيــر 
مــن املــيــاه، والكثير مــن املــعــادن أيــضــًا، خال 
السباحة«. وتنصح الغزال بتناول السلطات 
املفيدة املليئة باملياه في تلك األوقات: »فهي 
ــه، ويـــمـــكـــن تـــنـــاول  ــ يـ

ّ
ــذ ــ ــغـ ــ ـ

ُ
تـــنـــعـــش الـــجـــســـم وت

الــخــضــار كــالــجــزر الــــذي يــحــتــوي عــلــى مــادة 
الـــكـــاروتـــني، ويــســاعــد الــجــســم فــي الــحــصــول 
الــبــحــر. ويــجــب تناول  لــون جميل على  على 

عتاب شمس الدين

ــن دون  ــع بــفــصــل الــصــيــف مـ
ُّ
ال يــمــِكــن الــتــمــت

ــبــــحــــر مـــــع األهـــــــــل أو  ــلــــى الــ ــة عــ ــلـ ــطـ ــاء عـ ــ قـــــضـ
ــاء. وبــالــطــبــع، ال يــمــكــن لــلــصــيــف أن  ــدقــ األصــ
يــعــبــر مـــن دون مــمــارســة ريـــاضـــة الــســبــاحــة. 
والصيف والشمس، يحتاج الجسم خالهما، 
الازمة  بالطاقة  وتــمــّده  تنعشه،  أطعمة  إلــى 
الشمس  أو يتعب، تحت أشعة  كــي ال يخمل 
ب بعض املأكوالت 

ّ
ب تجن

ّ
القوية. وهذا يتطل

ة.  املؤذية، واستبدالها بأخرى ُمفيدة وصحيَّ
وبــحــســب اخــتــصــاصــيــة الــتــغــذيــة، جـــوزيـــان 
ــه خـــال الــصــيــف »يــشــعــر الجسم 

َّ
الـــغـــزال، فــإن

وبالتالي،  الــشــتــاء،  فصل  مــن  أكثر  بالعطش 
ال ُبــدَّ مــن شــرب املــيــاه أكثر مــن املعتاد، وهو 
ف أســاســيٌّ حــني يــكــون الــطــقــس الــحــاّر  تــصــرُّ
وبالتأكيد  للصغار،  أو  للكبار  سائدًا، ســواء 
يــجــب أن تــكــون الــكــمــّيــات كــافــيــٍة، خصوصًا 

حني نكون على البحر«.
وتــعــطــي الـــغـــزال، خـــال حــديــثــهــا لـــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، األهــمــيــة األكـــبـــر لــلــســوائــل: »فــهــي 

ــر الــــجــــاذب أو  ــ  مــــا هــــو األمــ
ً
ــثـــا ــة، مـ ــيـ ــائـ الـــدعـ

الــتــســاؤل الــــذي ســيــحــاول املــشــاهــد اإلجــابــة 
 املزاج 

َّ
عنه. التفصيلة الثانية، لها عاقة بأن

الــعــام فــي أفــــام الــعــيــد، يــكــون أمــيــل لــأفــام 
إيــرادات  ن  تتحسَّ فقد  وبالتالي،  الكوميدّية، 
الفيلم الحقًا خال الصيف بعد انتهاء العيد. 
أما التفصيلة الثالثة، فهي أن مردود الفيلم، 

جــــاءت ضعيفة  فــنــيــًا،  فــيــه  الــجــمــهــور  وأراء 
حــتــى اآلن، مــمــا يــؤثــر عــلــى إيـــراداتـــه بسبب 
النقد السمعي، وكثافة تلك اآلراء في املواقع 
االجتماعية. الفيلم الثالث في اإليرادات، جاء 
من  »أبــو شنب«  فيلم  وهــو  كاملتوقع،  تمامًا 
 حقق إيرادات 

ْ
بطولة، ياسمني عبد العزيز، إذ

وصلت إلى 4 مايني و123 ألف جنيه.
إنتاج  مــن  والــخــامــس، هما  الــرابــع  الفيلمان 
ــاد على  ــمـ ــتـ وخــلــطــة »الـــســـبـــكـــي«، حــيــث االعـ
تــواجــد لــراقــصــة ومــطــرب مــهــرجــانــات ونجم 
كوميدي وعمل صاخب جدًا، يحاول تغطية 
مصاريف إنتاجه من عرضه في أيام العيد، 
الشعبية.  السينما  صـــاالت  على  واالعــتــمــاد 
حيث جاء رابعًا فيلم »30 يوم عز« من بطولة 
الـــراقـــصـــة، صــافــيــنــار، وبــجــانــبــهــا املــطــربــان 
مـــحـــمـــود الــلــيــثــي وســـعـــد الـــصـــغـــيـــر، مــحــقــقــًا 

عــائــدات 2 مليون و904 آالف جنيه مصري، 
في  »بــارتــي  فيلم  الخامس،  املركز  في  بينما 
حارتي«، من بطولة محمد لطفي والراقصة 
دينا واملطرب دياب حيث حقق فقط 630 ألف 

جنيه.
أما املركز األخير، فكان لفيلم »عسل أبيض«، 
الكوميدي، سامح حسني،  املمثل  بطولة  من 
الـــــذي اشــتــهــر بـــــدور كـــومـــيـــدي فـــي مسلسل 
ــات«، أمـــــــام أشـــــــرف عــبــد  ــ ــتـ ــ »راجــــــــل وســـــت سـ
الباقي قبل عــدة ســنــوات. ومــنــذ ذلــك الحني، 
تجرى محاوالت الدفع به كنجم كوميدي في 
السينما، ولكنه يفشل في كل مرة في تحقيق 
إيــرادات في شباك التذاكر. وفيلمه األخير ال 
 عن القاعدة، وقد يكون املحاولة األخيرة 

ُّ
يشذ

للرهان عليه كممثل كوميدي، حيث لم يجلب 
في أيام عرضه إال 512 ألف جنية فقط.

الجزر على مــدار الصيف. وال بّد من اإلكثار 
ه 

ّ
من تناول الخضار الورقية، مثل الخّس، ألن

غنّي باملياه واأللياف واملعادن«.
تناول  على  التغذية،  ة  اختصاصيَّ ــُع  ــشــجِّ

ُ
وت

 
ُ
نكون حــني  باملياه  املليئة  ة  الصيفيَّ الفواكه 
تــحــت الــشــمــس ُمـــبـــاشـــرة: »الــبــطــيــخ مـــن بني 
أكــــات الــصــيــف األكـــثـــر فـــائـــدة، وهـــو وسيلة 
رائـــعـــة لــلــغــايــة لــلــحــصــول عــلــى االنـــتـــعـــاش، 
نها الجسم 

ِّ
ب على الحرارة التي يخز

ّ
وللتغل

 
ّ
بعد قضاء يوٍم كامل أمام الشمس. حيث أن
البطيخة يحتوي  حــجــم  مــن   %90 مــن  أكــثــر 
الشمام، وكذلك   

ّ
أقــل املــاء. ومثله بشكل  على 

الــعــنــب، فــهــي فـــواكـــه غــنــّيــة بــكــافــة الــعــنــاصــر 
الغذائية التي قد نحتاجها، مثل الفيتامينات 
واملــعــادن والــحــديــد واألمــــاح واأللــيــاف. كما 
ــهــا قليلة بــالــســعــرات الـــحـــراريـــة، وتــســاعــد 

ّ
أن

ــذلـــك يــجــب  عـــلـــى تــحــســني عــمــلــيــة الـــهـــضـــم. لـ
ــام البحرية،  عــلــى الــكــبــار والــصــغــار، فــي األيــ
تــنــاولــهــا عــلــى طــريــقــة الــســنــاكــات، بــــداًل من 
تناول الشوكوال أو التشيبس، أو غيرها من 

»القرمشات« الضاّرة«.

نصائح غذائيّة ليوم بحري صيفي

حلق الوادي: مدينة 
األسماك تعج بالوافدين

إيرادات أفالم العيد في مصر

محمد كريم

هذا  الكندية  كيبك  مقاطعة  إلــى  الــذيــن سيسافرون  عــدد  يــقــدر 
مليوني  مــن  بأكثر  فــقــط«  »للضحك  مــهــرجــان  لحضور  الشهر 
شخص، فهو أضخم مهرجان كوميدي في العالم، ويستمر في 
شهر يوليو/ تموز ملدة أسبوعني سنويًا. ويعقد هذا املهرجان 

للعالم الرابع والثاثني على التوالي.
إقــبــااًل كبيرًا، حيث بيعت حوالي  العام املاضي قد شهد  وكــان 
300 ألــف تــذكــرة، واســتــضــاف املــهــرجــان أكــثــر مــن 1600 عــرض. 
الشوارع واملتنزهات والطرقات  املرحة على  العروض  سيطرت 
القديمة عبر املدينة. وقام الفنانون بــأداء فقراتهم في كل شبر 
هناك، بدءًا من املسارح الصغيرة كمسرح »سانت كاثرين« إلى 
املــســارح الــعــمــاقــة مــثــل مــســرح »مــيــزونــوف« مــــرورًا بــالــشــوارع 
املنولوجات  بــني  الفعاليات  تــتــراوح  حيث  الضيقة  والــحــواري 
البسيطة والكرنفاالت الفاخرة. كما تنوعت العروض بني الحرة 
التي تؤدى في الشوارع مجانًا، وبني تلك املحجوزة بتذاكر في 

املسارح. ومن أبرز املشاهد العامة في شــوارع كيبك، أن فناني 
العصي  والسائرين على  األكــروبــات  املهرجني والعبي  السيرك 
ــرق الـــرقـــص؛  الــخــشــبــيــة الــطــويــلــة، يـــنـــزلـــون لـــلـــشـــارع بــجــانــب فــ
صة لتقديم  صانعني كرنفااًل ساحرًا وسط ساحة عامة، ُمخصَّ
الفنون املتنوعة. ويتضمن املهرجان إضافة إلى الفعاليات الحية 
مهرجان »الفيلم الكوميدي« وتقدم خاله جوائز لأفام املميزة 
واألفام الكوميدية القصيرة. والتي بدأت في العام 1996، وقد 
شهد 2005 عرض 125 فيلمًا قصيرا من مختلف أنحاء العالم؛ 
فضا عن العديد من األفام الروائية الطويلة. إضافة إلى ذلك، 
تستضيف الفعاليات مجموعة واسعة من املسرحيات وعروض 

وسائط امليديا املتعددة.
ــام 1983 عــلــى يــــد، جــلــبــرت رونـــــزون،  تـــأســـس املـــهـــرجـــان فـــي عــ
بعد  ولــكــن  الفرنسية،  باللغة  ناطقًا  كوميديًا  حــدثــًا  باعتباره 
سو املهرجان ورعاته من رجال األعمال في  عامني فقط، بدأ مؤسِّ
 
ُ
املهرجان ل  فتحوَّ اإلنجليزية،  باللغة  الناطقني  الفنانني  تقديم 

رسمّيًا إلى حدث ثنائي اللغة.

عودة لبيروت بعد غياب 
8 سنوات

تامر 
حسني

مهرجان الضحك

فنون وكوكتيل
فعالية

صحة

غناء

سينماأمكنة

تونس ـ بسمة بركات

تشهد مدينة حلق الــوادي، في الضواحي الشمالية لتونس العاصمة، أو »صقلية 
إذ  الفترة؛  هــذه  في  معهودة  غير  تسميتها، حركة  للبعض  يحلو  كما  الصغيرة«، 
 بعديد الزوار القادمني من شتى املدن التونسية لاستمتاع 

ً
تمتلئ شوارعها ليا

ــز حــلــق الـــوادي  بــشــواطــئــهــا وكــثــرة مطاعمها املــشــهــورة بــتــقــديــم األســـمـــاك. وتــتــمــيَّ
اليهودية والكنائس املسيحية واملساجد منتشرة  الكنس  بتسامح األديــان، فتجد 
املـــدن، وبمينائها  ز عــن بقية  الـــذي يتميَّ املــعــمــاري  ــعــَرف بطابعها 

ُ
املــديــنــة، وت فــي 

املــوجــودة في  املطاعم  انتشار  الوافدين هو  أكثر ما يجلب   
ّ
أن إال  العريق.  البحري 

شارع »روزفلت«، على اسم الرئيس األميركي األسبق ثيودور روزفلت، والشوارع 
املــحــاذيــة لــه، يمينًا ويــســارًا، وعــلــى طــول املــديــنــة، وتتمّيز أغلبها بــعــرض وتقديم 
بغريٍب،  وليس  التقليدية.  املأكوالت  »البريك«، وبعض  إعــداد  إلى جانب  األسماك، 
أن نجد شعار مدينة حلق الوادي، الذي يزّين وسط املدينة، ثاث سمكات برونزّية. 
فمدينة األسماك تغري الزائرين برائحة أسماكها املشوّية والشهّية، والتي تجذب 

الزوار ومئات الوافدين.
الحوت«  »يــوم  أو  السمك،  التونسّية، عن مهرجان  الثورة  ت، منذ 

َّ
املدينة تخل  

َّ
وألن

كما يسّميه أهــل املــديــنــة، والـــذي كــان يستقطب مــا بــني 250 و300 ألــف زائـــر خال 
الــوادي،  الـــزّوار ظلوا أوفياء لحلق   كثيرًا من 

َ
 أن

ّ
شهر يوليو/تموز من كل عــام، إال

متعطشني لبحرها، ومينائها، وإلى تناول أسماكها الطازجة.
 
ّ
»العربي الجديد«، إن يقول مراد، وهو صاحب مطعم ُمختّص في تقديم األسماك، لـ

املــرات، ُمرجعًا السبب إلى فترة  اليومني املاضيني، تضاعف عشرات  اإلقبال خال 
العيد، وارتفاع درجات الحرارة، حيث يحاول التونسي االستمتاع بتناول الطعام 
 ،

ً
ها تظل ُمستيقظة ليا

ّ
 مدينة األسماك خال هذه الفترة، أن

ُ
ز خارج البيت. ما يميِّ

إلى حــدود ساعات الفجر، خافًا لعديد املــدن األخــرى، فالحركة تكاد ال تهدأ هنا، 
املحات التجارية وأغلب املطاعم واملقاهي مملوءة باملقيمني وغير املقيمني.

طويل  غياٍب  بعد  حسني،  تامر  المصري،  الُمغنّي  أحيا 
عن العاصمة اللبنانيّة بيروت، حفلة غنائيّة عند واجهة 

بيروت البحرية، حضرها اآلالف من اللبنانيين

جديد هيفا الغنائي

ــة، هيفا  ـــت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيَّ
ّ
أطـــل

ــــي »مــــهــــرجــــان األغـــنـــيـــة  ــــي، فـ ــبـ ــ وهـ
الــشــرقــيــة فـــي بــــيــــروت«، وذلــــك في 
ــة.  مــنــطــقــة وســـط بـــيـــروت الــتــجــاريَّ
الجديدة  أغنيتها  هيفا،  مــت،  وقــدَّ
ــيـــجـــي نـــــرقـــــص« وهـــــــي مــن  »مـــــــا تـ
ــدة تــجــهــز  ــديـــ ــة أغــــــــان جـــ ــمـــوعـ مـــجـ
ــبــــي، وتــطــلــقــهــا مــنــتــصــف  لـــهـــا وهــ
أغـــســـطـــس/ آب املـــقـــبـــل، فـــي ألــبــوم 
 وهــبــي 

َّ
ُيـــــذَكـــــر، أن ــل.  ــامــ غـــنـــائـــي كــ

بطولة مسلسل  على  عــقــدًا  وقــعــت 
درامي خاص بدورة رمضان املقبل 
يبدأ تصويره  أن  على   ،2017 عــام 

بداية العام املقبل.

متواسي ممثًاّل لألردن 
في جنيف

يــســتــعــد املــغــنــي، هــانــي مــتــواســي، 
ــاء الـــحـــفـــل الـــثـــقـــافـــي لــبــلــدان  ــيــ إلحــ
ــــط فــي  ــــوسـ ــتـ ــ ــر األبــــــيــــــض املـ ــحــ ــبــ الــ
جــنــيــف، وذلـــــك فـــي الـــتـــاســـع عشر 
الــحــالــي، والــذي  مــن يوليو/ تموز 
 ،ONUART مــــؤســــســــة  تـــنـــظـــمـــه 
وبــدعــم مــن عـــدة دول، تــعــبــيــرًا عن 
املــشــتــرك بينها،  الــثــقــافــي  ــتـــراث  الـ
ــع األمــــانــــة الــعــامــة  وبـــالـــتـــعـــاون مــ
ــل، متواسي، 

ّ
لــأمــم املــتــحــدة. ويــمــث

الــضــخــم،  الـــحـــفـــل  ــــذا  هـ فــــي  األردن 
والــــذي يــشــارك فــيــه عـــدد كبير من 
أهـــم الــفــنــانــني مــن مختلف الـــدول، 
مــنــهــا: مــصــر واملـــغـــرب وفــلــســطــني 
وإيطاليا وتونس ولبنان وفرنسا 

واليونان واسبانيا وتركيا.

نوال الكويتية في مركز 
دبي التجاري

أحـــيـــت املــغــنــيــة الــكــويــتــيــة، نــــوال، 
 غــنــائــّيــًا فـــي قـــاعـــة »راشـــــد« 

ً
حـــفـــا

فــي مــركــز دبـــي الــتــجــاري الــعــاملــي، 
ــوم الــخــمــيــس 7 يـــولـــيـــو/ تـــمـــّوز،  يــ
مــن تنظيم شــركــة »روتـــانـــا«، وهو 
أيضًا،»غنوة«.  الذي ترعاه،  الحفل 
ل  ــوال، ألوَّ ــ وتــــقــــّدم فــيــه الــفــنــانــة، نــ
مرة أغنيات ألبومها الجديد الذي 
ــواق أول أيــــام عيد  ــ ُطــــرح فـــي األســ

الفطر السعيد.
مـــــديـــــر »روتـــــــــانـــــــــا« لـــلـــصـــوتـــيـــات 
: »تـــحـــرص »روتـــانـــا« 

ً
صـــرح قـــائـــا

على  الغنائي  الحفل  تنظيم  على 
الديكور  مــن حيث  عــاملــي  مستوى 
ــــوت«.  ــــصـ وتـــقـــنـــيـــات اإلضـــــــــاءة والـ
لتقديم  الدائم  السعي  دًا على  مشدَّ
األفضل واملمّيز للجمهور العربي، 
ضمن سلسلة حفات »روتانا« في 

مركز دبي التجاري العاملي.
 

هالة عجم تطلق حملة 
لدعم المرأة

اللبنانّية،  التجميل  أطلقت خبيرة 
حرية  لدعم  حملة  أّول  عجم،  هالة 
ــــرأة الــعــربــيــة تحت  واســتــقــالــيــة املـ
 ،»CelebratingArabWomen« عنوان
ط االهتمام على أكثر من 

ّ
والتي تسل

مــن دول عربية مختلفة،  امـــرأة   20
وثقافّية  اجتماعّية  مستويات  من 
على  الضوء  إللقاء  وذلــك  مختلفة، 
املجتمعات  في  العربية  املــرأة  دور 
ــى الــفــيــديــو، الــذي 

ّ
ــة. وتــخــط الــعــربــيَّ

ــه هـــــالـــــة عــــبــــر صــفــحــتــهــا  ــتــ ــقــ ــلــ أطــ
ــيــــون  ــلــ الـــــخـــــاصـــــة فـــــايـــــســـــبـــــوك، املــ
ونصف مليون مشاهد من مختلف 
الحملة.  انطاق  منذ  العالم  أنحاء 
مــن نــاحــيــة أخــــرى، قــامــت صحيفة 
وهي  اإليطالية،   »PourFemme.It«
ــن أكـــثـــر الـــصـــحـــف اإللـــكـــتـــرونـــيـــة  مــ
 فــي إيطاليا، بــإجــراء مقابلة 

ً
ة قـــراء

مع، هالة عجم، للتعرف أكثر على 
أهمية دعم املرأة العربية من خال 

صفحات »السوشيال ميديا«.

أخبار

تامر حسني في مهرجان أعياد بيروت )ذبيان سعد(

)Getty( تأسس المهرجان في عام 1983 على يد جلبرت رونزون

)Getty( »الممثلة ياسمين عبد العزيز بطلة فيلم »أبو شنب

يفضل تناول 
األطعمة 
الغنية بالمياه 
واأللياف 
)Getty(

)Getty( المدينة تخَلّت، ومنذ الثورة التونسيّة، عن مهرجان السمك
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ويرصد نتائجه وتأثيراته على الفن واألدب 
 عن السياسة واملجتمع.

ً
والسينما، فضال

الـــعـــدوان الــثــالثــي عــلــى مــصــر كـــان أحـــد هــذه 
الــتــأثــيــرات الــالحــقــة والــســريــعــة عقب خطاب 
تــّمــوز/ يوليو  فــي 26  الشهير  الــنــاصــر  عبد 
1956 في اإلسكندرية، والــذي نّص فيه على 
السويس  لقناة  العاملية  الشركة  »تــؤّمــم  أنــه 
الــبــحــريــة شـــركـــة مــســاهــمــة مـــصـــريـــة«. بـــدأت 
»إســرائــيــل« الـــعـــدوان فــي 29 تــشــريــن األول/ 
أكتوبر باحتالل سيناء ثم تبعتها بريطانيا 
وفـــرنـــســـا فـــي 31 مـــن الــشــهــر نــفــســه بقصف 

جّوي على منطقة القناة.
الثاني/  العدوان بحلول تشرين  انتهاء  كان 
نوفمبر من العام نفسه إيذانًا بتغيير طاول 
التنّوع الثقافي في مصر، كما تقول لوحات 
املعرض. بدأ ذلك بهجرة/ تهجير اليهود من 
مصر متزامنًا مع تضييق رسمي ومجتمعّي 
وتصريح من وزارة األوقاف باعتبار أعضاء 
ــــداء لــلــدولــة«.  الــجــالــيــة الــيــهــوديــة بمصر »أعـ
املعرض  يقّدمها  التي  اإلحصائيات  وحسب 
فقد غادر مصر عدد يتراوح بني 25 ألفًا إلى 
40 ألــف يــهــودي فــي الفترة بــني عــامــي 1956 
شــركــة،  خمسمئة  منهم  وُصـــــودرت  و1957، 
بــاملــغــادرة إال بحقيبة  ولــم ُيسمح ألي منهم 
ســفــره و200 جــنــيــه مــصــري مـــع جــمــلــة على 
جواز املرور الخاص بكل منهم تقول »ذهاب 

نهائي دون رجعة« و»طرد اختياري«.
اإلحــــالل لــصــوت واحــــد تــبــعــه تــأكــيــد لــصــداه 
وتوسيع ملداه بحسب ما يوحي به تسلسل 
املعرض، فقد شهد عام 1956 حركة إبداعية 
بــاتــجــاه الــتــبــشــيــر بــاالشــتــراكــيــة والــقــومــيــة 
الــعــربــيــة والــتــرســيــخ لــفــكــرة الــزعــيــم األوحـــد 
ــداء« الــغــربــيــني  ــ ــ ــص. ُحــظــر إنـــتـــاج »األعـ

ّ
املــخــل

ّمــــــمــــــت 
ُ
وأ الــــفــــرنــــكــــفــــونــــي،  األدب  ـــــــش  وُهـــــــمِّ

الــصــنــاعــات الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة وفــــي قلبها 
صناعة السينما واألغاني بحساب تأثيرها 

وقّوة انتشارها. 
ــمــو املـــعـــرض فــيــلــمــي »الــنــاصــر 

ّ
يــخــتــار مــنــظ

ــرأة«  ــ امــ و»شــــبــــاب    )1963( الــــديــــن«  ــــالح  صـ
ّدمت على 

ُ
)1956( لإلشارة إلى األفالم التي ق

شرف نظام عبد الناصر، إذ يقّدم األول، الذي 
أعاد  صًا 

ّ
مخل  

ً
بطال شاهني،  يوسف  أخرجه 

يــصــّور  بينما  الــعــربــيــة ألصــحــابــهــا،  األرض 
الثاني، من إخراج صالح أبو سيف، استعباد 
الــطــبــقــات الــعــامــلــة. لــم تــكــن األغــنــيــات بعيدة 
هـــي األخـــــرى عـــن هــــذا االســـتـــخـــدام املــبــاشــر، 
ــات الــوطــنــيــة كــشــعــارات  ــيـ ــنـ نـــتـــجـــت األغـ

ُ
إذ أ

ت أم كلثوم 
ّ
للجمهورية املصرية الناشئة. غن

»والله زمان يا سالحي« في حفل تأميم قناة 
القومي  النشيد  بــعــدهــا  لتصبح  الــســويــس، 
حدة، والحقًا النشيد 

ّ
للجمهورية العربية املت

فيما  و1979،   1960 بـــني  املـــصـــري  الــوطــنــي 
أهدى عبد الحليم حافظ أغنيته »يا جمال يا 
حبيب املاليني« للرئيس عبد الناصر، والتي 
تّم تأليفها وغناؤها للمرة األولى عام 1956.

ــم ُيـــســـتـــخـــدم األدب  عـــلـــى عـــكـــس الــســيــنــمــا لــ
ــر  املـــــــصـــــــري بـــــــوضـــــــوح فـــــــي مـــــعـــــركـــــة نــــاصــ
السياسية، وإن كان من ناحية أخرى تسّببت 
حــالــة االنـــعـــزال املــصــريــة وقــتــهــا فـــي تــراجــع 
املــطــبــوعــات الــتــي تــصــدر بــالــفــرنــســيــة، وفــي 

القاهرة ـ محمود عاطف

شهد عام 1956، في مصر، فاتحة 
انقالب في أمور الحكم والسياسة 
ــاع قــــــــادت األمـــــــــور إلـــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالجـ
ها في عالقات 

ّ
تغيير شمل املنطقة العربية كل

أقـــطـــارهـــا بــبــعــضــهــا، وكـــذلـــك فـــي عــالقــاتــهــا 
نــظــر«  ــات  ــهــ وجــ  :1956« مـــعـــرض  ــالـــم.  ــالـــعـ بـ
»بيت  فــي  أيــام  قبل  فعالياته  تمت 

ُ
اخت الــذي 

مه »مركز 
ّ
القاهرة، والــذي نظ ــاري« في 

ّ
الــســن

الدراسات والوثائق االقتصادية والقانونية 
الــضــوء، عبر  واالجتماعية - ســيــداج«، يلقي 
لوحات متعّددة تتضّمن صورًا فوتوغرافية 
صحف  وقصاصات  لوثائق  ومستنسخات 
ت، على هــذا الــعــام الــفــارق في 

ّ
وأغــلــفــة مــجــال

القرن  الثاني من  النصف  املنطقة في  تاريخ 
العشرين.

ــل املــعــرض حــالــة مــســح لــنــقــاط مفصلية 
ّ
يــمــث

ــا فـــي الــعــاصــمــة املــصــريــة  ــهـ انــطــلــقــت أحـــداثـ
ــم تـــنـــتـــِه عـــنـــد حــــدودهــــا الـــجـــغـــرافـــيـــة، فــي  ــ ولـ
قــيــادة عربية  إلــى  القاهرة  عت فيه 

ّ
وقــت تطل

وتأسيس  االستعمار  من  بالتحّرر  وتبشير 
ــــواء رايـــتـــهـــا. وإذ يــرّكــز  قــومــيــة تــحــمــل هـــي لـ
املــعــرض عــلــى تــأمــيــم قــنــاة الــســويــس كحدث 
فارق في تاريخ املنطقة، فإنه يتتّبع ما قبله 

محمود منير

من تخليق صورتني  يفلت حاكم عربي  لم 
إخــضــاع جمال  ومنها  حــولــه،  متناقضتني 
املعاصرة  اللحظة  إلسقاطات  الناصر  عبد 
مـــن خــــالل تــوظــيــف رمـــزيـــتـــه فـــي خــطــابــهــا 
واملتتبع  لــه،  املنحاز  أو  املناوئ  السياسي، 
أو  عدمية  أو  مثالية  رؤيــة  يلحظ  لتقييمه 

منقوصة لدى الطرفني.
إذ  مـــعـــّمـــقـــة،  تــســتــحــق دراســـــــة  ســـنـــة 1956 
نواجه خالفًا حادًا بني من يعّد تأميم قناة 
الــســويــس انــتــصــارًا ساحقًا يــجــّب مــا تقّدم 
ر، 

ّ
من ذنب الرئيس املصري الراحل وما تأخ

وبــــني مـــن يـــــراه هــزيــمــة بــالــنــظــر إلــــى واقـــع 
فتها من خسائر 

ّ
املعركة على األرض وما خل

عسكرية، وصواًل إلى وجهات نظر متأخرة 
الحقبة  قبل  بــدأ  الــقــنــاة  أن »تمصير«  تــرى 

ة الــتــاريــخ، ال  الناصرية بــســنــوات. فــي قـــراء
يــحــكــم الــبــاحــثــون املــنــصــفــون عــلــى واقــعــة 
بالنظر إلى نتائجها فقط، من دون التوقف 
الــذي حدثت  العام  والسياق  أسبابها  على 
ــه، وهـــنـــا يــصــبــح مــســتــغــربــًا اعــتــبــار  خــــاللــ
 عـــن عــالــم 

ً
الــتــأمــيــم حــدثــًا مــصــريــًا مــســتــقــال

كان يشهد انهيارًا للقوتني االستعماريتني 
 من 

ً
الرئيسيتني: بريطانيا وفرنسا، وأن كال

الواليات املتحدة واالتحاد السوفييتي كان 
»مــلء الـــفـــراغ« مــنــذ نــهــايــة الــحــرب  يسعى لـــ

العاملية الثانية.
عـــبـــد الـــنـــاصـــر كـــــان واقـــعـــيـــًا فــــي مــقــاربــتــه 
ملـــا حــصــل، حــيــث تــؤكــد املـــصـــادر أنـــه ألــقــى 
محاضرة في »نــادي الضباط«، عام 1948، 
ــعــــرض فــيــهــا  ــتــ ــلـــســـطـــني، اســ عـــقـــب نـــكـــبـــة فـ
ــــروز مــصــر دولـــيـــًا فـــي مــرحــلــة  إمــكــانــيــات بـ
استثنائية تسقط فيها دول كبرى وتصعد 
قـــدرة النظام املــصــري؛ أي  أخـــرى، موضحًا 
نظام، على االستفادة من تــوازن القوى من 

دون أن ُيستقطب يمينًا أو يسارًا.
وعليه، يمكن فهم تأييد موسكو وواشنطن 

1956 وجهات نظر صوت  واحد

ال يمكن النظر لواقعة 
فقط من زاوية نتائجها، 

من دون التوقف على 
أسبابها والسياق العام 

الذي حدثت خالله، وهي 
عناصر تعيد تشكيل 

الوعي بها من جديد

يمثّل المعرض، الذي 
اختُتم قبل أيام، حالة 

مسح لنقاط مفصلية 
انطلقت من العاصمة 
المصرية ولم تنته عند 

حدودها الجغرافية، 
في وقت تطلّعت فيه 

القاهرة لقيادة عربية. 
وإذ يرّكز على تأميم 

قناة السويس كحدث 
فارق، فإنه يتتبّع ما قبله 

ويرصد نتائجه وتأثيراته

ظهر التجهيز الفني، 
عربيًا، في وقت متأّخر، 

وبإيقاعات مختلفة 
حسب خصوصية 

كل بلد، والالفت أن 
معظم التجارب العربية 

تدور في فلك الحرب

تغطية عورات السلطة بمستحضرات النوستالجيا

نُصب تشكيلية في فلك الحرب

إشارات خافتة إلى اللحظة السياسية الراهنة

زائر المعرض لن يفوته 
عقد مقارنة بين مصر 

1956 واليوم

استخدام الناصرية في 
الثقافة والفن ألهواء 

سياسية بدأ مع السادات

نادرًا ما نجد آراء 
معتدلة تضع التجهيز 

في مكانه الطبيعي

إسكات كل األصوات 
النافرة عن الصوت 

األوحد؛ صوت الزعيم

قد يبدو المعرض في مجمله محاولة 
أو  أحكام  بال  الفاصل  العام  ذلك  لسرد 
بأراشيف  مستعينًا  قاطعة،  تعليقات 
كأرشيف  ومتنّوعة،  مختلفة  هيئات 
اإلسكندرية«  و»مكتبة  ـــ»ســيــداج«،  ال
و»بيت السنّاري« و»الجامعة األميركية« 
العالمية«  مصر  و»أفالم  القاهرة  في 
لكن  الشخصية،  األرشــيــفــات  وبعض 
الحياد حقيقي فعًال؟ سؤال  هل هذا 
االستخدام  إلى  الحاجة  مع  يتصادى 
هذه  في  ونقدها  للناصرية  السياسي 

المرحلة الحالكة من تاريخ مصر.

مزاعم الحياد
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ثقافة

متابعة

إضاءة

مشهد

معارض

ــد االســتــشــهــادات الــتــي يــقــّدمــهــا املــعــرض  أحـ
لــلــكــاتــب الــفــرنــســي جــيــلــبــر ســيــنــويــه، الـــذي 
ــا في  ــادرهــ ــام 1947 وغــ ُولـــــد فـــي الـــقـــاهـــرة عــ
عمر الثامنة عشرة، يقول »لقد كــان األمــر ال 
ب ســوى رجــل واحــد ليتغّير كــل شــيء. 

ّ
يتطل

في  والــيــهــود،  املسلمون  كــان  إسبانيا،  وفــي 
وفي  الهمج.  هــم  الكاثوليكية،  إيــزابــيــل  نظر 
نظر الرئيس العقيد )ناصر( كان الهمج هم 

مــعــًا ملــوقــف الــقــاهــرة فـــي عـــام 1956، خــالل 
جــلــســة مــجــلــس األمــــــن حــيــنــهــا، لـــكـــن عــقــل 
الــســلــطــة املــصــريــة لـــم يــســتــطــع أن يــتــجــاوز 
كسبه معركة سياسية بامتياز، كان يمكن 
أن تقوده إلى تطوير ونهضة تشمل البنى 
التحتية والفوقية في آن، بداًل من تصديق 
أوهــــــام تـــفـــّوق الـــنـــظـــام وحــتــمــيــة وصــايــتــه 

الكاملة على شعبه بهدف النهوض به.
وقع معارضو عبد الناصر، وفي مقّدمتهم 
ــون، فـــــي الــــفــــخ نــــفــــســــه، عـــنـــدمـــا  ــ ــيــ ــ ــــالمــ اإلســ
تعاملوا مع التأميم بوصفه حدثًا هامشيًا، 
تثبت  قاتلة  بــأخــطــاء  ستقع  السلطة  وبـــأن 
بدورها صحة رأيهم، متناسني أن استبداد 
هــــذه الــســلــطــة وإلـــغـــاءهـــا اآلخــــر وتهميش 
املجتمع وقــــواه هــي ســمــات تــتــشــارك فيها 
العربية ومعارضاتها، وأن  األنظمة  جميع 
ــب بـــالـــضـــرورة الـــخـــروج من 

ّ
الــتــغــيــيــر يــتــطــل

أحادية التفكير وانغالقه.
اســـتـــخـــدام خـــطـــاب الــنــاصــريــة فـــي الــثــقــافــة 
ـــن لـــصـــالـــح أهــــــــواء ســـيـــاســـيـــة بـــــدأ مــع  ــفـ والــ
الــســادات وأخــذ أشــكــااًل متعددة بني »نقد« 
مــنــه  ــادة  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ االســ مــــحــــاولــــة  وبـــــــني  اإلرث 
لــتــغــطــيــة عــــــورات الــســلــطــة بــمــســتــحــضــرات 

النوستالجيا. 
ى نجيب محفوظ في إحدى رواياته أن 

ّ
تمن

صب للمدّرسني، ألن تماثيل الحّكام 
ُ
تقام الن

لعلنا  هــّبــة شعبية.  أول  انـــدالع  ــهــدم عند 
ُ
ت

الساحات  فــي  األصــنــام«  »تحطيم  نتجاوز 
ــــى امــــتــــالك مــنــهــجــيــة نـــقـــديـــة فــي  الـــعـــامـــة إلـ

العقول التي ال تزال أسيرة لها.

اليهود ومسيحيو الشام«. وهو رأي صاحبه 
ولم يجر تمحيصه تاريخيًا. إحدى املفاجآت 
ــق 

ّ
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي طــرحــهــا املـــعـــرض تــتــعــل

بتمصير قناة السويس، إذ تؤّكد املعلومات 
املرفقة أن ذلك تّم قبل خطاب التأميم في عام 
التمصير  عــمــلــيــة  ــدأت  بــ إذ  بــســنــوات،   1956
ــــرت األزمــــــة  ــبـ ــ ــا أجـ ــدمـ ــعـ ــــي الـــثـــالثـــيـــنـــيـــات بـ فـ
االقــتــصــاديــة الــعــاملــيــة الــشــركــة عــلــى توظيف 
ية بسعر رخيص، وتصاعدت 

ّ
أيٍد عاملة محل

بلغت  إذ  1949؛  عــام  حتى  التمصير  وتــيــرة 
نسبة تشغيل املصريني في املناصب اإلدارية 
تسعة من أصل عشرة، وأربعة مناصب فنية 
مــن أصــل أربــعــة، و50% مــن الــرّبــان املعّينني 
كانوا مصريني، وصواًل إلى عام 1956، حيث 
بــلــغــت نــســبــة تــشــغــيــل املـــصـــريـــني 42% مــن 

فني املؤّهلني )دون العّمال(.
ّ
املوظ

يستعني املــعــرض بــأرشــيــف بــعــض املــجــالت 
ــــة تشغيل  الــــصــــادرة وقــتــهــا بــخــصــوص أزمـ
ــا بـــعـــد الـــتـــأمـــيـــم والــــهــــجــــوم عــلــى  ــ ــنــــاة مـ ــقــ الــ
مــصــر والــتــالســن املــتــبــادل، وال تــخــلــو صيغ 
عناوينها من التهّكم أو الهجوم، فتستعرض 
ـــح الــعــقــبــات 

ّ
مــجــلــة »املــــصــــّور« خــريــطــة تـــوض

ــن الــبــحــر املــتــوّســط  املـــائـــيـــة بـــطـــول الـــقـــنـــاة مـ
حتى األحمر، بعنوان يحمل طابعًا هجوميًا 
كــمــعــظــم مـــا صـــدر فـــي تــلــك الــفــتــرة »ال قيمة 
للمرشدين، ما لم تعاونهم مصر على اجتياز 
ة نفسها في 

ّ
هذه العقبات«، بينما تفرد املجل

مّرة أخرى صفحاتها لتوجيه رسائل لساسة 
بعض الدول املعادية أو الحليفة تحت عنوان 
ســاخــر »هــدايــا شــم النسيم، حمامة ســالم لـ 

بولجانني ومهدئ أعصاب لـ بن جوريون«.
بحساب السنني والتاريخ، فإن زائر املعرض 
املــقــارنــات بــني مصر الحالية  لــن يفوته عقد 
االستعانة  مع  1956، خصوصًا  عــام  ومصر 
الرسمية بكتالوغ الخمسينيات والستينيات 
الحالية، وإن  السياسة  ة 

ّ
دف الناصري إلدارة 

ــبــوا هــذه 
ّ
ــمــو املـــعـــرض أن يــتــجــن

ّ
ــاول مــنــظ ــ حـ

املقارنات بحكم صفته الرسمية نوعًا ما. لكن 
فاستهداف  كافية،  تبقى  الخافتة  اإلشـــارات 
ــانــــب ومـــعـــاداتـــهـــم هـــو نــفــســه، وحــديــث  األجــ
)وإن حمل  يــنــتــهــي  ال  الـــخـــارجـــيـــة  املــــؤامــــرة 
زمــان ناصر وجــاهــة واقــعــيــة(، وليس أخيرًا 
بــإســكــات كــل األصــــوات الــنــافــرة عــن الــصــوت 

األوحد، صوت الزعيم.

الناصرية توظيف سياسي يحجب النـقد

زون العرب على أرض متحّركة المجهِّ

ضمن دورته الـ 11، في »أتيلييه القاهرة«، يُفتتح في السابعة من مساء غد الثالثاء 
في القاهرة ملتقى بصمات الفنانين التشكيليين العرب، الذي يستمر ألسبوعين 
ُتعرض خاللها أعمال التشكيلي قاسم ياسين من الكويت، وحسين البلداوي وأيسر 

البياتي من العراق، وعبد اهلل نواوي ومحمد بوقس من السعودية وآخرين.

تونس،  شمال  أقصى  بنزرت،  مدينة  في  جــاز«  »كافي  فضاء  في  أمس  افتُتح 
الغربي  سامي  التونسي  للفنان  أعماًال  الذي يضم  حروفيات موسيقية  معرض 
الذي يحاول في هذا المعرض تطويع فن الحروفيات العربية للتعبير عن مناخات 
السابق تجارب  الغربي كانت له في  البلوز والجاز والروك، علمًا أن  موسيقية مثل 

موسيقية.

يتواصل المعرض الصيفي في غاليري »نبض« في عّمان، حتى 24 آب/ أغسطس. 
يوسف يوسف من سورية،  بينهم  الفنانين؛ من  المعرض يضّم أعمال عدد من 
وزينة السعيد من العراق، وفاروق لمبز وعبد الرؤوف شمعون ونبيل شحادة 
ومحمد  ماضي  وحسين  األردن،  من  )الصورة(  خماش  وعمار  غصيب  ورهام 

الرواس من لبنان، ومن مصر عصام معروف، ومن فلسطين نبيل عناني.

والنحات  الفنان  معرض  المغربية،  تطوان  مدينة  في  الفن«،  »رواق  في  يستمر 
المغربي عبد الرحمن الريّاني إلى 13 تموز/ يوليو الجاري. الرياني درس التشكيل في 
فرنسا بعد تخّصصه في الرسم الصناعي ضمن الهندسة الميكانيكية، وهو ما أثّر 

على تجربته في النحت، خاصة ما يتعلق باختيار المواد وأساليب تطويعها.

محمد عمران

إلــى الــيــوم، وبعد أكثر من خمسني عامًا 
ي 

ّ
الفن بالتجهيز  ُيسّمى  مــا  ظهور  على 

أو »األنستليشن« مع التجارب الطليعية 
ــابــــرو، وجــــوزيــــف بــويــز،  لــكــل مـــن آالن كــ
وأيف كالين، كنوع جديد في الفنون، ما 
، سواء 

ً
تزال العالقة مع هذا الفن إشكالية

ي، أو من حيث التصنيف.
ّ
من حيث التلق

ــيــًا قائمًا 
ّ
فــن نــوعــًا  التجهيز  اعــتــبــار   

ّ
لــعــل

بذاته أمر غير دقيق؛ كونه يضّم الكثير 
مــن األشـــكـــال، ويــعــتــمــد وســائــط عــديــدة، 
يه 

ّ
ــاب الــــذي جــعــل تلق ــبـ وهــــذا أحــــد األسـ

العربية؛  الــبــالد  فــي  خصوصًا  إشكاليًا، 
التصنيفات  عــلــى  ــي 

ّ
املــتــلــق اعـــتـــاد  حــيــث 

ــيــــث يــغــيــب  ــة، وحــ ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ ــة والـ ــقـ ــيـ ــدقـ الـ
ــع  ــراجــ ــدر املــ ــ ــنـ ــ ــن وتـ ــفــ ــذا الــ ــهــ الـــتـــنـــظـــيـــر لــ
ــا بعد  املــتــرجــمــة الـــتـــي تـــتـــنـــاول فـــنـــون مـ

الحداثة.
يــنــقــســم الــجــمــهــور الـــعـــربـــي فـــي نــظــرتــه 
ــة«، بــني  ــ ــداثــ ــ ــحــ ــ ــا بــــعــــد الــ ــ ــ ــى فــــنــــون »مـ ــ ــ إلـ
رافــض ومتعّصب ولها، ونـــادرًا ما نجد 
آراء مــعــتــدلــة تــضــع هـــذا الــفــن فــي مكانه 

الطبيعي، كغيره من الفنون. 
بــــــدأ الـــتـــجـــهـــيـــز الـــفـــنـــي بــــاالنــــتــــشــــار فــي 
ر نسبيًا، 

ّ
وقــت متأخ فــي  العربية  الــبــالد 

وبــــإيــــقــــاعــــات مـــخـــتـــلـــفـــة حــــســــب ظـــــروف 
وخــصــوصــيــة كـــل بـــلـــد؛ إذ شــهــد تـــطـــّورًا 
وانـــتـــشـــارًا فـــي كـــل مـــن لــبــنــان وفلسطني 
ـــنـــتـــج 

ُ
ــــور تـــــجـــــارب ت ــهـ ــ واملـــــــغـــــــرب، مـــــع ظـ

وتــعــرض فــي املنطقة الــعــربــيــة والــغــرب، 
نــذكــر مــنــهــا -عــلــى ســبــيــل املـــثـــال- إميلي 
جاسر وتيسير البطنيجي وخليل رباح 
الــفــاطــمــي ومحمد  ومــنــيــر  فلسطني،  مــن 
املــغــرب، وأكــرم  الباز وسعيد عفيفي من 
ــّري ومــنــيــرة الصلح  الــزعــتــري وعــلــي شــ
ــا فـــي ســـوريـــة »املــنــغــلــقــة«  ــ مـــن لــبــنــان. أّمـ
التجهيز  فلم يسّجل  التسعينيات،  فترة 
قّدمها  تجربة  باستثناء  فعليًا  حضورًا 
الــتــشــكــيــلــي أحـــمـــد مــعــال عــــام 1997 في 
ــعـــرض حــمــل  ــــي«، فــــي مـ ــاسـ ــ »غـــالـــيـــري أتـ
عــنــوان »تــحــيــة إلـــى ســعــد الــلــه ونــــوس«. 
ــثـــة، كـــانـــت تــجــربــة  ــالـ ــثـ ــة الـ ــيـ ــفـ ــة األلـ ــدايــ بــ
الفنانة بثينة علي األبــرز واألوضــح في 
هـــذا املـــجـــال؛ حــيــث قــّدمــت مــجــمــوعــة من 
املعارض؛ من بينها »الخيمة« و»وعود«. 
كما أشــرفــت على عـــّدة ورشـــات عمل مع 
ب »كلية الفنون الجميلة« في دمشق 

ّ
طال

للتعريف بهذا الفن.
ــعــــرض  مــــــــن الـــــــتـــــــجـــــــارب الــــــــجــــــــديــــــــدة، مــ

بـــــومـــــبـــــيـــــدو« فـــــــي بـــــــاريـــــــس بــــمــــعــــرٍض 
عديدة  فنية  تجهيزات  كبير،  استعادي 
بينها:  مــن  العالم؛  متاحف  فــي  منتشرة 
نــشــاهــد  وفــيــه   ،)1992( ــف« 

ّ
مــخــف »حــكــم 

نسقني من خزائن/ أقفاص مصنوعة من 
بعضها  فــوق  مكّدسة  املعدنية  األســـالك 
ــصــلــة عــلــى شــكــل صـــنـــدوق مــفــتــوح. 

ّ
ومــت

في املقابل، أعلى السقف، يتحّرك، بشكل 
ق بفعل محّرك 

ّ
أوتوماتيكي، مصباح معل

في  الصناديق  ظــالل  تنعكس  كهربائي. 

فـــضـــاء الـــعـــرض لــتــخــلــق نـــوعـــًا مـــن عــدم 
االســـتـــقـــرار والـــوحـــشـــة. فـــي هــــذا الــعــمــل 
ــفـــاص  الـــكـــثـــيـــر مــــن االســـــتـــــعـــــارات؛ فـــاألقـ
الصناديق  وتــرتــيــُب  السجن  الــى  حيل 

ُ
ت

يحيل إلــى فــضــاء املــديــنــة الــضــيــق. يقوم 
ــاســـي، على  الــتــجــهــيــز الــفــنــي، بــشــكــل أسـ
مسرحة الفنون، خالقًا ظرفًا تفاعليًا مع 
وســواء  الفنون.  باقي  عن  يميزه  ي 

ّ
املتلق

كـــان الــعــمــل مــنــجــزًا مــن عــنــاصــر سريعة 
الزوال أو مصنوعًا من مواد ثابتة وذات 
ديـــمـــومـــة، وســــــواًء كــــان مــعــروضــًا داخـــل 
متحف أو في الهواء الطلق، وســواًء كان 
يتناول موضوعًا إنسانيًا عاّمًا أو يقّدم 
فــــإن التجهيز  فـــرديـــة وحــمــيــمــيــة،  حــالــة 
 
ّ
يبقى، كغيره من الفنون، فيه ما هو غث
ومـــا هــو ثــمــني، مــا هــو قــّيــم ومـــا هــو أقــل 
قيمة. األمر متروٌك في النهاية لحساسية 

ي وذائقته الجمالية.
ّ
املتلق

»ذاكـــــرة نــســاء« لــلــســيــنــوغــراف الــســوريــة 
قيم 

ُ
أ الــذي  الشريف  بيسان  الفلسطينية 

ـــرًا فــي »فــضــاء الــكــونــفــلــيــانــس« في 
ّ

مـــؤخ
ي وثائقي يعتمد 

ّ
باريس، وهو تجهيز فن

ــّورة  ــ ــــصـ ــى الــــشــــهــــادة الـــشـــخـــصـــيـــة املـ ــلـ عـ
النزوح  لرحالت  ق 

ّ
يوث أساسي  كوسيط 

التراجيدية التي قامت بها مجموعة من 
النساء هربًا من الحرب في سورية.

الالفت، هنا، أن معظم التجارب العربية 
التي تندرج تحت مسّمى التجهيز الفني 
تدور في فلك الحرب وانعكاساتها على 
املــجــتــمــع. وهــــذا األمــــر لــيــس غــريــبــًا على 

منطقة تشهد وضعًا غير مستقّر.
حــاطــوم،  منى  الفلسطينة  تجربة  ولــعــل 
الــــــتــــــي تــــعــــمــــل بــــشــــكــــل أســـــــاســـــــي عـــلـــى 
فـــكـــرة الــــحــــرب، األبـــــــرز واألشــــهــــر ضــمــن 
ــّهـــزيـــن« الــــعــــرب. ولـــحـــاطـــوم، الــتــي  »املـــجـ
ــيــــة، »مـــركـــز  احـــتـــفـــل بــــهــــا، الـــســـنـــة املــــاضــ
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)ملصق من سنة 1956(

من جنازة عبد الناصر، 30 أيلول/ سبتمبر 1970، تصوير: كليف ليمبكن

 »لماذا« لـ بثينة علي، سورية

»األزمنة الحديثة« لـ منير فاطمي، المغرب »حكم مخّفف« لـ منى حاطوم، فلسطين



سينما

زياد الخزاعي

بطل الشــريط الثاني للسنغافوري 
شــاب  ب«،  ــدرِّ

َ
ت

ُ
»امل جونفنــغ،  بــو 

يعيــش  ويتيــم.  حّيــا، 
ُ
امل واضــح 

نهائيــة  هجــرة  إلــى  الســاعية  شــقيقته،  مــع 
مــع عشــيقها األســترالي »األبيــض«. هــو، فــي 
ينــوي  ــوب 

ُ
مغل كائــن  االجتماعيــة،  حّصلــة 

ُ
امل

تتالقــى  ال  حظــوظ  مــع  حســاباته  تصفيــة 
علــى  جبــر 

ُ
امل عزلتــه،  يفّســر  مــا  آخريــن،  مــع 

»تغطيــة« ثقوبهــا بهوس العمل، والتفاني في 
مســلكياته. تقــوده، هــذه األخيــرة، الــى انقــالب 

كبير في سّره الشخصّي ووجعه. 
عندمــا يواجــه أيمن )ريف رحمــن( قامة الرجل 
الغامض، املدعو رحيم )سو وان حنفي(، الذي 
يســتعد إلــى التقاعــد مــن مهنــة ال رحمــة فيهــا 
)نقيضًا السمه(، تحّمله أوزار حيوات عشرات 
لذّرياتهــم،  شرســًا  عــدوًا  وتجعلــه  الخطــأة، 
صــادم.  خيــار  التخــاذ  منــذورًا  الشــاب  يكــون 
 منطــق 

ّ
تختــرق نتائجــه الحــاّدة كيانــه، وتهــز

وحكــم  ومشــيئتها  للعدالــة،  ورؤيتــه  إيمانــه 

جماعيتهــا. إذا كانــت املقولــة الدينيــة توّعــدت 
بــأن »أجــرة الخطيئــة هــي املــوت«، فهل تنطبق 

على كائن وظيفته زهق أرواح؟ 
حســاب  لتصفيــة  ض  ُيفــوَّ  

ْ
َمــن آخــر،  بمعنــى 

مــع رجــل، يثابــر كل يــوم علــى تهيئــة مســرحه 
بدقة، ويرتب عّدة عمله الدموّي وأكسسوارته، 
ّيتــة 

َ
وُمز غليظــة  »حفلــة« وضــع حبــال  ليقيــم 

ملشنقة حول رقاب غرباء؟
هذا »قاتل« رسمّي، ال يأذن له القانون مساءلة 
ضحايــا  أو  أبريــاء  فرائســه  بــن  كان  إذا  مــا 
غــدر   طالهــم 

ْ
َمــن أو  بهــم،  مغــّرر  أو  وشــايات، 

سياســين نافذيــن، وخانتهــم أحــزاب فاســدة، 
عــدم فــي القاعــة 

ُ
مــن بينهــم والــد أيمــن، الــذي أ

فــًا 
ّ
التــي دخلهــا االبــن موظ املنحوســة ذاتهــا، 

معترفــًا  الصيــت،  ســيء  ســجن  فــي  وحارســًا 
ألخته املندهشة باعترافه: »تعّرفت اليوم على 

د والدنا«. 
ّ
جال

دعمــت  الــذي  د.(،   96( ب«  تــَدرِّ
ُ
»امل يرمــي  لــن 

»مؤّسســة الدوحة لألفالم« في قطر اســتكماله 
بـــ »منحــة مــا بعــد اإلنتــاج«، مســّوغات بطلــه 
الهــادئ،  إعالنــه  رغــم  واحــدة،  دفعــة  الشــاب 
فــي املقابلــة الرســمية، أن انضمامــه ناتــج مــن 
»رغبته في مســاعدة الناس«، وهو دافع يثبت 
ِجّدتــه فــي تحاشــي عزلتــه. تتحــّول هــذه النيــة 
امللتبســة )العــون( إلــى هاجــس إداري، عندمــا 
الشــديد  »الرانغــان«  ســجن  مديــر  يكتشــف 
الحراســة، فاجعة والده ذي الســوابق العدلية، 
نــوع  مــن  طريــدة  الوظيفــة«  »طالــب  فيصبــح 
شــخصيته  فــي  اإلدارة  تــرى  وقــت  ففــي  آخــر. 
قياديــة  لنوعيــة  نموذجــًا  القويــة  تــه 

ّ
وطل

فيــه،  وتتفانــى  »الواجــب«،  تســتكمل  جديــدة، 
وتكتــم أســراره، تتخــّوف مــن إمكانيــة ابتــزازه 
لــو توّصــل الشــاب  لهــا بحكــم القانــون، فيمــا 

إلــى حقيقــة مصيــر أب، بــدا أنــه أخفــى حقيقــة 
نشاطاته عن عائلته. لذا، يصبح القرار اللئيم 
فــي إلحاقــه بمكتب رحيم شــؤمًا دراميًا، يمّهد 

لنقلة كبرى في فطنته. 
طــول  عــن  باستفســاره  االنقــالب  هــذا  يبــدأ 
خدمة رئيسه. يجيبه الرجل الكتوم بما يشبه 
ــذت خاللهــا 600 

ّ
اإلنــذار: “خدمــت 34 عامــًا، نف

يلــّح  عليهــم؟«،  أشــفقت  »هــل  إعــدام«.  عمليــة 
أيمــن. يأتيــه الجواب قاطعــًا: »القانون ال ُيعلى 
عليــه. هــؤالء ارتكبــوا جنحــًا، يجــب أن يدفعــوا 

ثمنها«.
بحســب وصفــة املخــرج بــو جونفانــغ )1983(، 
إلقــرار  وجهــًا  كونــه  يهــادن،  ال  د 

ّ
الجــال فــإن 

لــذا،  القاطعــة.  لوصايــاه  ــذًا 
ّ
ومنف عــام،   

ّ
حــق

ال  البطــل،  لــه  يخضــع  الــذي  األول  فالــدرس 
يســتصوب وجهتــه وحســب، بــل يضــع قــدره 
االســتخبار  أواًل:  جديــدة.  اشــتراطات  ضمــن 
عن الخصوصيات محّرم، ألنه ببســاطة يقّرب 
يتوّجــب   

ْ
َمــن لــدى  عواطــف  ويشــحذ  النوايــا، 

 تتطلب كتمانًا 
ٌ
عليهم »قهر« مشــاعرهم. مهنة

ل اآلخرين. ثانيًا: ما هو خارجّي 
ّ
ونأيًا عن تطف

مأفــون، و»تصحيحــه« يحدث في عمله وأثناء 
فــي  االعتقــال، والحقــًا  عنابــر  فــي  أي  واجبــه، 

باحة اإلعدام. 
 )2010( رمليــة«  »قلعــة  صاحــب  يواجــه 
تفصيلّي حياتن متضادين وشرســن. ففيما 
تصبح شقة أيمن، بعد هجرة شقيقته سهيلة 
)مســتورة أحمــد(، مســرحًا فرديــًا لعنفه، حيث 
ــرًا محتوياتــه، والغيــًا مــا كان جــزءًا  نــراه مدمِّ
مــن هويتــه، نشــاهده، علــى طــرٍف درامــي آخــر، 
لعمليــات  تمهيديــة  تدريبــات  فــي  منخرطــًا 
إعــدام ســجناء، بإشــراف رحيــم، »الرجــل الــذي 
أحمل له في داخلي ضغينة وغضب كبيرين«، 
كمــا ُيقــّر ألختــه. ثــم نعلــم الحقــًا بـــ »انتحــار« 
غريــب  ســيارة  حــادث  فــي  العجــوز،  الرجــل 
وراثــة  فــي  لبطلــه  الســبيل  ممهــدًا  الدوافــع، 

دًا، رغم كونه ابن ضحية سابق.
ّ
»مقامه« جال

وال  اإلعــدام  بسياســة  جونفنــغ  بــو  ينــّدد 
 
ً
إنســانيته. لكــن رزانــة نّصــه ال تناقــش بديــال

ب«  تــَدرِّ
ُ
»امل ألن  »رزانــة«،  نقــول  لــه.  عقالنيــًا 

غيــر معنــي بالخــارج الســنغافوري، الذي نراه 
وأنيقــًا  حضاريــًا  القليلــة  أيمــن  جــوالت  فــي 
صّورهــا  قاســية،  مشــاهد  هنــاك  ومتطامنــًا. 
بونوا سوالر بإيقاع بارد واستفزازي، لزيارات 
يقــرآن معــه ســورة »الفاتحــة«  ولــدّي معتقــل، 
قبيــل إعدامــه. ومثلهمــا، امرأة غامضة، ترســل 
يها عنه في 

ّ
مقتنيــات ســجن آخــر، معلنــة تخل

آخر لحظات حياته املشؤومة. وأيضًا، الفصل 
الصاعــق الــذي يفحــص البطــل خاللــه مكننــة 
أنشــوطاتها،  قــّوة  ممتحنــًا  »الفنــاء«،  أدوات 
قبــل اعتماره غطــاء الرأس الخاص بالضحية، 
مختبــرًا مهابــة املــوت املواجــه لطرائــده. ُيبقــي 
بــو جونفنغ تحاملــه الدرامّي محصورًا ضمن 
محيــط ضاغــط بمكونات اعتبارية، أّي ســلطة 
إلمــالءات،  وخنــوع  وظيفــة،  وتراتبيــة  دولــة، 
تصــوغ  التــي  وغيرهــا،  ملرؤوســن،  ووالء 
بمجملهــا مالمح ســيرورته كـــ »قابض أرواح« 

شرعي. 

لقطة من الفيلم
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الجالّد ال يهادن، 
كونه وجهًا إلقرار 

حّق عام

أفالم تشيمينو 
مهمة لكنها ليست 

شعبية

نديم جرجوره

 من 48 ساعة، ُيعلن عن رحيل مخرَجن 
ّ

في أقل
 واحــد منهمــا ســطوته علــى 

ّ
ســينمائَين، لــكل

ورؤيــة  مختلــف،  بأســلوب  الدولــي،  املشــهد 
خاّصة بالعالم والناس والبيئات االجتماعية 
مايــكل  األميركــي  الراِحلــن،  أول  والحياتيــة. 
تشــيمينو )3 فبراير/شــباط 1939 ـ 2 يوليــو/

عبــاس  اإليرانــّي  ثانيهمــا،   .)2016 تمــوز 
 4 ـ   1940 يونيو/حزيــران   22( كياروســتامي 
يوليو/تمــوز 2016(. فــي فتــرة زمنيــة قصيرة، 
ــي األول عن الكاميرا 

ّ
ُيغــادران العالــم، بعد تخل

السينمائية منذ أعوام مديدة، وبعد »انبهار« 
خــارج  ى 

ّ
شــت ســينمائية  باختبــاراٍت  الثانــي 

 لم يرض عن تلك 
ْ
بلده وعامله السينمائّي، وإن

االختبارات كثيرًا.
ق الكتابة عنهما، مجّددًا، بأسلوبيهما 

ّ
لن تتعل

وهواجســهما  وأســئلتهما  وعواملهمــا 
وحياتيهمــا. لــن تتنــاول أيــًا مــن أفالمهمــا، أو 
 
ْ
إذ مختلفــة،  فاملســألة  نتاجاتهمــا.  مجمــوع 

كثيريــن  تعاطــي  بكيفيــة   
ٌ
مرتبــط  

ٌ
ســؤال ُيلــّح 

فــي العالــم العربــي مــع الرحيلــن، عبر وســائل 
تحديــدًا(،  )»فيســبوك«  االجتماعــي  التواصــل 
فاجئ، بالنســبة 

ُ
أو عبــر الصحافــة واإلعــالم. امل

 في كثرة التعليقات 
ٌ
ــاد محترفن، كامــن

ّ
إلــى نق

واملضامــن،  األشــكال  املتنّوعــة  واملقــاالت، 
كياروســتامي،  اإليرانــّي  برحيــل  الخاّصــة 
األميركــي  برحيــل  املعنيــة  تلــك  ونــدرة 
ق إزاء غياب األول،  تشيمينو. »هوٌس« ال ُيصدَّ
وفــاة  بخصــوص  ُيشــبهه،  مــا  أو   ،»

ٌ
و»جهــل

الثانــي. صحيــٌح أن مخــرج »صائــد الغــزالن« 

ة« )1980( مبتعٌد، منذ 20 
ّ
)1978( و»باب الجن

عامــًا، عــن بالتوهــات التصويــر. وصحيــٌح أن 
ســيرته الســينمائية غيــر منفلشــٍة فــي خارطــة 
تبقــى  املتنّوعــة  اشــتغاالته  وأن  الجماهيــر، 
 الســابع، 

ّ
محصــورة باملعنيــن الفعليــن بالفن

ُيعتبــر  تشــيمينو  أن  إاّل  ؛ 
ّ

األقــل علــى  عربيــًا 
شــاركن 

ُ
امل األميركيــن،  املخرجــن  أبــرز  أحــد 

فــي صناعــة تجديــد بصــري وجمالــي وفنــي 
اإلدارة  انتقــاد  وفــي  األميركيــة،  الســينما  فــي 
اٌد 

ّ
 يعتبــر نق

ْ
األميركيــة لحربهــا فــي فيتنــام، إذ

وباحثــون ســينمائيون أن »صائــد الغــزالن«، 
»هــو« أول فيلــم أميركــي انتقــادّي، الذٍع وذكــّي 
تلــك،  الحــرب  يتنــاول  صنعتــه،  فــي  وماهــٍر 
فتتح« الســينمائّي لسلسلة أفالم، 

ُ
وُيصبح »امل

 
ّ

لــن تكــون أقــل قســوة فــي نقدهــا نفســه، أو أقــل
براعة سينمائية وجمالية منه. 

 يؤّكــد املكانــة املهّمــة ملايــكل تشــيمينو 
ْ
هــذا ـ إذ

علــى  نقديــًا  الدولــي،  الســينمائّي  املشــهد  فــي 
الجّديــة  القــراءات  فــي  بتفــاوت   

ْ
وإن  ،

ّ
األقــل

املعنيــة بأفالمــه، وخــارج أســوار »الجماهير« ـ 
يتناقــض واملوقــع الدولــي »الشــعبي« لعبــاس 
أهميتــه  مــن  التقليــل  مــن دون  كياروســتامي، 
اإلبداعيــة واإلنســانية والبصريــة، فــي غالبيــة 
الطويــل  الروائــّي  عــدد  يتجــاوز  التــي  أفالمــه، 

منها، مجمل النتاج الروائي لتشيمينو. 
»فيســبوكين«، ومعظــم  فهــل ينبــع »هــوس« الـ
بكياروســتامي،  واإلعالميــن،  الصحافيــن 
مــن كونــه إيرانيــًا، يعرفــه الغــرب بفضــل »أيــن 
منــزل صديقــي؟« )1987(، فُيكّرمــه ويحتضنه، 
وُيفــرد مكانــًا كبيــرًا له في املشــهد الدولي؟ هل 
ــى االهتمــام العربــّي برحيله من اعتبارات 

ّ
يتأت

سياســية بحتــة، هــي جــزٌء مــن انشــقاق واضح 
؟ 

ً
مثــال لبنــان  داخــل  القائمــة  الصراعــات  فــي 

مخــرج  بهــا  يقــوم  عديــدة  زيــارات  مــرّده  هــل 
؟
ً
»وتستمّر الحياة« )1991( إلى بيروت مثال

ربمــا. لكــن كالمــًا كهــذا لــن يحــول دون متعــة 
يطــرح  ألنــه  كياروســتامي،  ســينما  ُمشــاهدة 
تســاؤالت عــن عالقــة العالــم العربي بالســينما 
والســينمائين، وعــن كيفيــة تعاملــه مع رحيل 

كبار منهم.

في رحيل سينمائيين: هوس وتجاهل عربيان

يغوص الفيلم في مسار 
شاب يعمل »جالّدًا« 

ب والده  في سجٍن يُعذَّ
فيه قبل أعوام، ويرسم 

مالمح سيرته التائهة 
وسط عوالم السجون 

المختلفة

أخبار
ينبرغر، الفيلم 

ّ
ق »كولونيا« لفلوريان غال

َّ
◆ حق

الجديد للممثلة البريطانية إيما واتسون، 47 
جنيهًا استرلينيًا )61 دوالرا أميركيا( فقط، في 
أول يوٍم من أيام عرضه التجاري في 3 صاالت 
سينمائية بريطانية، في األول من يوليو/ تموز 

 .2016
يروي الفيلم حكاية طائفة في تشيلي، في 

سبيعنيات القرن الـ 20. والرقم ُيعتبر خسارة 
فادحة للفيلم.

)رويترز(

◆ بعد أيام عديدة على إعالنه استقالته من 
منصبه، كرئيس لـ »أيام قرطاج السينمائية«، 

أعلن إبراهيم لطيف أن وزارة الثقافة رفضتها، 
وأنه باٍق في منصبه هذا، بعد أن تّم »حسم 
الخالف« بني الطرفني. وحّدد لطيف، سابقًا، 
أن استقالته متأتية بسبب »عدم استقاللية 

املهرجان«، وأنه يصعب عليه التعامل مع هذا 
األمر، نظرًا إلى تداخل املسؤوليات وتضاربها، 
بني مدير الـ »أيام« و»املركز الوطني للسينما«، 

الذي تتبع الـ »أيام« له.

قام بني 28 أكتوبر/ 
ُ
أما الدورة الـ 27 للـ »أيام«، فت

تشرين األول و8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
)العربي الجديد(

◆ أصدر الناقد السينمائّي اللبناني محمد 
رضا، قبل أيام، عددًا جديدًا من »كتاب السينما«، 

يحمل الرقم 9. وهو، بحسب الغالف األول، 
»املرجع النقدي ألفالم اليوم العربية واألجنبية«. 

وفيه متابعة شبه كاملة من ِقبل الناقد ملعظم 
النتاجات واالحتفاالت الحاصلة في العامني 

السابقني، موّزعًا الكتاب على عناوين عديدة: 
بانوراما العام، مهرجانات، حوارات، مقاالت، 

فًا 
ّ
لوائح بأفضل األفالم والسينمائيني، ومتوق

مًا  عند قراءات نقدية ألفالم عربية وأجنبية، وُمقدِّ
»بورتريهات« لسينمائيني عرب وأجانب.

»كتاب السينما« يصدر منذ ثمانينيات القرن الـ 
20، بشكل غير منتظم.

)العربي الجديد(

◆ أعلنت شركة »فيلم كلينك«، أن العروض 

التجارية املصرية لـ »اشتباك«، ثاني األفالم 
الروائية للمخرج املصري محمد دياب، تبدأ في 
27 يوليو/ تموز 2016، بعد أسابيع قليلة على 
افتتاحه »نظرة ما«، في الدورة الـ 69 )11 ـ 22 

مايو/ أيار 2016( ملهرجان »كان« السينمائّي. 
ويروي الفيلم حكاية متظاهرين مختلفي 

االنتماءات السياسية والثقافية واالجتماعية، 
الذين ُيلقى القبض عليهم عام 2013، فيكتشفون 
 ووقائع وتفاصيل لم يعرفوها سابقًا.

ً
معًا أحواال

)العربي الجديد(

»المتدرّب« للسنغافوري 
بو جونفنغ

ثارات 
المغلوب

عباس كياروستامي: هوٌس عربي برحيله

األفالم هدفها الربح. هدفي هو الفّن. أسعى خلف الجمال. تهّمني 
الســينما الحقيقيــة. هــذا هــو األصعــب اليوم. املنتجــون وأصحاب 
الصــاالت جبنــاء، ال يريــدون املخاطرة بأموالهــم. يطّعمون األفالم 
بمشــاهد مســتهلكة: جنس من هنا، وحركة من هناك. يســندون 

األدوار إلى عارضات أزياء، ال يشبهن النساء في أي شيء.
أليخاندرو خودوروفسكي

 في الثمانني؟ ال أصّدق ذلك. ما زلُت شابًا، وبكامل قواي 
ً
أنا فعال

العقليــة. آكل جيــدًا، وأمــارس الرياضــة. والــدي عــاش أكثر من مئة 
ــي متأكــد مــن أني سأســتيقظ يومًا، 

ّ
عــام، وأمــي تقريبــًا مثلــه. لكن

ألشعر أن سكتة دماغية أصابتني، ثم يراني الناس على كرسّي 
متحــرك، ويقولــون: أتتذكرونــه؟ هــذا كان وودي آلــن. بانتظار تلك 

اللحظة، سأتابع صناعة األفالم.
وودي آلن

يروي »الوحوش الرائعة وأين ُيمكن العثور عليها«، لديفيد ياتس 
)1963(، مغامرات جديدة، يؤّديها أبطال جدد، في العالم املوّســع 
واملتخّيــل للكاتبــة البريطانيــة ج. ك. رولينــغ، مبتكــرة هــاري بوتــر 
وحكاياتــه. هــذه املــرة، يذهــب الفيلــم إلى نيويورك، عــام 1926، مع 
ــو من رحلة في العالم، بحثًا عن مخلوقات 

ّ
عــودة نوربــرت دراغون

غريبة وساحرة.

علــى  أعــوام   5 بعــد  الكاميــرا،  وراء  تقــف  آنجــل  هلــن  الفرنســية 
نجز »ابتدائّي«: حكاية عام مفصلّي في حياة 

ُ
»ملكية ممنوعة«، لت

سة ساره )30 عامًا، تمثيل ساره فوريستييه(، التي تجتهد  املدرِّ
فــي مهنتهــا مــن أجــل تالمذتهــا، والتــي تعانــي تحّديــات كثيــرة 
للتوفيــق بــني حياتهــا الشــخصية ومهنتهــا، علمــًا أنهــا مســؤولة 

عن ابنها الراغب في العيش مع والده، املنفصلة عنه.

أقوالهم

أفعالهم

خودوروفسكي

ديفيد ياتس

وودي آلن

ساره فوريستييه
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رياضة

سمح االتحاد 
الدولي أللعاب 
القوى لالعبة 
الوثب الطويل، 
داريا كليشينا، 
فقط بالمشاركة 
في األلعاب 
األولمبية التي 
تستضيفها 
ريو دي جانيرو 
من 5 إلى 21 
أغسطس/
آب. وتقدم 68 
رياضيا بطلب 
إعادة النظر في 
إيقافهم، في 
إطار فضيحة 
المنشطات في 
ألعاب القوى 
الروسية. ورفض 
االتحاد الدولي 
جميع هذه 
الطلبات.

)Getty( داريا كليشينا ممثلة روسيا الوحيدة في ألعاب القوى باألولمبياد

عزلة كليشينا

بدأ نادي برشلونة اإلسباني حملة لدعم نجمه 
األرجنتيني ليونيل ميسي عقب الحكم عليه 

بالسجن 21 شهرًا هو ووالده الرتكابه جريمة 
التهرب الضريبي. ويسعى برشلونة عبر وسم 

)نحن جميعا ليو ميسي( لدعم نجمه الذي خسر 
نهائي كوبا أميركا )املئوية( وبعدها صدر عليه 

الحكم، املتوقع أال ينفذ نظرًا الن العقوبة أقل 
من 24 شهرًا في جريمة ليست خطيرة، بجانب 

الغرامة التي طلب منه سدادها.

)قبل أقل من شهر على انطالق دورة األلعاب 
األوملبية )ريو 2016(، ال تزال مكافحة فيروس 

»زيكا« تشكل أولوية للبرازيلين الذين ابتكروا 
نوعًا من املالبس الخاصة للحواِمل للتصدي 
لبعوضة )الزعجة املصرية( الناقلة للفيروس. 

وتستخدم شركتان برازيليتان منذ أشهر عشبة 
حشيش الليمون ومادة البيرمثرين الصناعية، في 

تصنيع املالبس ملنع اقتراب البعوضة التي تنقل 
أيضا حمى الضنك.

أكد الويلزي ديفيد سوليفان، أكبر مساهمي نادي 
ويست هام اإلنجليزي لكرة القدم، أن املهاجم 

األرجنتيني كارلوس تيفيز طلب راتبًا أسبوعيًا 
يبلغ 250 ألف جنيه إسترليني من أجل التوقيع 
للنادي اللندني. وأكد سوليفان أنه عرض على 

الالعب الحالي لنادي بوكا جونيورز األرجنتيني 
»األباتشي« مبلغ 150 ألف جنيه  امللقب بـ

إسترليني كراتب أسبوعي، بواقع 12 مليون 
جنيه للموسم الواحد.

برشلونة يبدأ حملة 
لدعم ميسي عقب 

إدانته قضائيًا

مالبس مضادة
لفيروس زيكا قبل 

أوليمبياد ريو 2016

كارلوس تيفيز
يطلب راتبًا بـ250

ألف جنيه أسبوعيًا
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باريس ـ العربي الجديد

بــــدأت وســـائـــل اإلعـــــام الــعــاملــيــة في 
اخــتــيــار الــفــريــق املــثــالــي ملــنــافــســات 
كأس األمم األوروبية )يورو 2016(، 
وذلك بعد انتهاء املنافسات أمس، واختلفت 
اآلراء فــي أكثر مــن مــركــز، خاصة فــي حراسة 
املـــرمـــى والـــهـــجـــوم، وانـــحـــازت بــعــض املــواقــع 
لـــنـــجـــوم مــنــتــخــبــات بــــادهــــا فــــي املــنــافــســات 
الـــقـــاريـــة. وكــشــفــت مــجــلــة »فـــرانـــس فــوتــبــول« 
الــفــرنــســيــة، عـــن الــتــشــكــيــلــة املــثــالــيــة لــبــطــولــة 
اكتساحا لاعبي  أوروبـــا 2016، وعرفت  أمــم 
املنتخب الفرنسي الذين قدموا مشوارا رائعا 
في اليورو، بالرغم من توقعات الكثيرين بأن 
األملــانــي  املنتخب  عقبة  عند  املــشــوار  ينتهي 
بطل العالم، وهو ما أثبت الديوك عكسه. وقد 
ضمت التشكيلة املثالية التي قدمتها املجلة 
الــفــرنــســيــة تـــواجـــد كـــل مـــن الــفــرنــســي هــوغــو 
لــوريــس فــي حــراســة املــرمــى، وبــكــاري سانيا، 
فـــي الــــدفــــاع، وبــلــيــز مـــاتـــويـــدي، وديــمــيــتــري 

باييت وأنطوان غريزمان في خط الوسط.
وجــــاء فــي قــائــمــة التشكيلة املــثــالــيــة، كــل من 
األملــانــي جــيــروم بواتينغ، واإليطالي  املــدافــع 
لــيــونــاردو بــونــوتــشــي، والعـــب منتخب ويلز 

محمد الفولي

تعتبر بطولة األمم األوروبية لكرة القدم، ثاني 
أكبر املحافل الرياضية العاملية في كرة القدم، 
وكما هو الحال في أغلب محطات الحياة، قد 
تحدث أمــور طريفة فــي أشــد املــواقــف، ومنها 
مـــا قـــد يــنــطــبــق عــلــيــه مــقــولــة »شــــر الــبــلــيــة ما 
يضحك«. وسجل التاريخ بعض تلك املواقف 
بدايتها  مــنــذ  الـــيـــورو  نــهــائــيــات  مــن مختلف 

وحتى نهائي نسخة 2012 املاضية.
حــمــلــت بــطــولــة يــــورو هـــذا الـــعـــام اســـم هــنــري 
لــرئــيــس  تـــكـــريـــمـــا   ،)1955  -1883( ــونـــي  ــلـ ديـ
االتــحــاد الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم الــســابــق وأول 
أمني عام لاتحاد األوروبي لكرة القدم )ويفا( 
وصــــاحــــب فــــكــــرة بـــطـــولـــة أوروبـــــيـــــة مــجــمــعــة 
للمنتخبات الوطنية. لم يقدم ديلوني مسيرة 
اللعب  زاخــرة كاعب كــرة قــدم، وبعد اعتزاله 
ــاء تــحــكــيــمــه إحــــدى  ــ ــنـ ــ تــــوجــــه لــلــتــحــكــيــم. وأثـ
املــبــاريــات احتسب ركــلــة حــرة ألحــد الفريقني 
ليقف هو في مكان غير مناسب على اإلطاق. 
وتــــم تــنــفــيــذ الـــركـــلـــة الـــحـــرة قـــويـــة، لــتــصــطــدم  
أسنانه  اثنني من  ليفقد  الكرة بوجه ديلوني 
بل ويبتلع صافرته في واقعة مؤملة بما فيه 
يعود  وال  امللعب  أرضــيــة  مــن  ليخرج  الكفاية 

إليه أبدا.
تـــعـــود هــــذه الــقــصــة لــنــهــائــيــات بــطــولــة األمـــم 
بــلــقــبــهــا منتخب  فــــاز  الــتــي  ــة 1968  ــيــ األوروبــ
إيــطــالــيــا املــضــيــف، ليصبح الــلــقــب األوروبــــي 
الـــوحـــيـــد لـــــــأزوري حــتــى اآلن. وقــتــهــا كــانــت 
الــبــطــولــة مــكــونــة مـــن أربـــعـــة مــنــتــخــبــات فــقــط، 
السوفييتي  واالتــحــاد  وإنكلترا  إيطاليا  هــي: 
ويــوغــوســافــيــا. فــي املـــبـــاراة األولــــى تــعــادلــت 
ــاد الــســوفــيــيــتــي ســلــبــيــا،  ــحــ إيــطــالــيــا مـــع االتــ
ولــكــن كـــان يــجــب أن يــتــأهــل أحــدهــمــا لنهائي 
البطولة. لم يكن وقتها معموال بنظام الوقت 
فتم االحتكام  الترجيح،  ركــات  اإلضــافــي وال 

املنتخبني،  أحــد  كفة  لترجيح  معدنية  لعملة 
جاشينتو  )اإليطالي  املنتخبني  قائدا  فدخل 
شيستينوف(  ألــبــرت  والــســوفــيــيــتــي  فاكيتي 
املــبــاراة األملاني  لغرف خلع املابس مع حكم 
كــــيــــرت تــشــيــنــشــيــر، لــيــنــتــظــر الـــجـــمـــهـــور فــي 
استاد ساو باولو في تورينو نتيجة القرعة، 
اختيار  معلنا  بفرح  فاكيتي صارخا  ليخرج 
للنهائي.  وعبورها  إليطاليا  املعدنية  العملة 
وفــــي الـــنـــهـــائـــي، تـــتـــعـــادل إيــطــالــيــا أيـــضـــا مع 
يوغوسافيا، ولكن هذه املرة إيجابيا بنتيجة 
اللجوء  وعــدم  النظام  تغيير  يتم  ولكن   ،  1-1
لــلــعــمــات املـــعـــدنـــيـــة، لــتــعــاد املــــبــــاراة بــعــدهــا 
ــا،  بــيــومــني عــلــى املــلــعــب األولــيــمــبــي فـــي رومــ
وتـــفـــوز إيــطــالــيــا أخـــيـــرا بــنــتــيــجــة 2-0 لتتوج 

باللقب وترفع الكأس األوروبية الوحيد لها.
يوغوسافيا  فــي   1976 يــورو  بطولة  شهدت 

فوز منتخب تشيكوسلوفاكيا )آنذاك( باللقب 
 3-5 الترجيح  بركات  أملانيا  على  تغلبه  إثــر 
ــاراة،  ــبــ بــعــد تــعــادلــهــمــا إيــجــابــيــا 2-2 فـــي املــ
وشــهــدت ركـــات الــتــرجــيــح تــألــق العـــب وســط 
تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا أنـــتـــونـــني بــانــيــنــكــا الـــذي 
سجل إحداها بطريقة مميزة، حيث عمد إلى 
رفــع الكرة بتسديدة خفيفة وســط املرمى من 
الــذي اتجه  فوق الحارس األملاني سيب ماير 
لــنــاحــيــة الــيــســار، حــيــث عــرفــت طــريــقــة تنفيذ 

الركلة بهذه الكيفية بعدها باسمه.
كــــــــان بـــانـــيـــنـــكـــا بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــــــى الـــــحـــــارس 
ــك نـــيـــهـــودا  ــ ــيـ ــ ــيـــكـــتـــور واملــــهــــاجــــم زدنـ ــو فـ إيــــفــ
منتخب  تشكيلة  فــي  الــوحــيــديــن  التشيكيني 
تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا الـــفـــائـــز بـــالـــلـــقـــب، وبــعــد 
انفصالهما السلمي في 1 يناير/كانون الثاني 
عام 1993 لتنقسم إلى دولتني هما جمهورية 

تشيكيا وجمهورية سلوفاكيا، أصبح هؤالء 
الاعبون محسوبني على املنتخب التشيكي، 

ليصبحوا أبطاال غير متوجني.
يــتــذكــر الــجــمــيــع الـــحـــارس اإلســـبـــانـــي لــويــس 
ــا يــــذكــــرونــــه لــه  ــر مــ ــثــ مــيــغــيــل أركــــــونــــــادا، وأكــ
ــذي أهـــدى  ــ ــورو 1984 الـ ــ خـــطـــأه فـــي نــهــائــي يـ
اللقب األوروبــي ملنتخب فرنسا ألول مرة في 

تاريخهم.
فقد فشل الحارس في استقبال الركلة الحرة 
ــــورة الـــفـــرنـــســـي مــيــشــيــل  ــــطـ ــتـــي لــعــبــهــا األسـ الـ
ــائـــط  بـــاتـــيـــنـــي مـــنـــخـــفـــضـــة مـــــن جــــانــــب الـــحـ
البشري في نفس زاوية أركونادا الذي انحنى 
ليلتقطها، إال أنها أفلتت من قبضتيه بشكل 
هدفها  فرنسا  لتسجل  املــرمــى  لتدخل  غريب 
لــصــالــح  انــتــهــى 0-2  الـــــذي  الـــلـــقـــاء  فـــي  األول 

الديوك.

لقطات رسمت مالمح تاريخ أمم أوروبا

نايل تايلور، والعب منتخب بولندا غريغور 
كريشتوفياك، واملهاجم البرتغالي ناني. كما 
ضــمــت الــقــائــمــة فـــي الــهــجــوم، نــجــم املنتخب 
الــويــلــزي، ومــهــاجــم ريــــال مــدريــد اإلســبــانــي، 
غـــاريـــث بــيــل، بــيــنــمــا شــهــدت الــقــائــمــة غــيــاب 
زميله كريستيانو رونالدو، مهاجم املنتخب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي، رغــــم أن الــبــعــض يـــــراه حــاســمــا 
ومــســاهــمــا كــبــيــرا نــجــاحــات مــنــتــخــب بـــاده 

بـــالـــبـــطـــولـــة. واخـــتـــلـــفـــت اخــــتــــيــــارات وســـائـــل 
اإلعــام اإلسبانية إلى حد ما، حيث اختارت 
األملاني مانويل نوير الحارس األفضل، بينما 
بوفون  املخضرم جيانلويجي  اإليطالي  كان 
الــبــديــل بــالــفــريــق املـــثـــالـــي، وضـــمـــت الــقــائــمــة 
ــة وإلــــى  ــربـ ــــرأس حـ ــدو كــ ــ ــالـ ــ كــريــســتــيــانــو رونـ
جــانــبــه بــيــل وغـــريـــزمـــان، بينما اخـــتـــارت في 

الوسط العب املنتخب األملاني توني كروس.

أما الصحف البرتغالية فضمت العب الوسط 
الـــشـــاب ريــنــاتــو ســانــشــيــز لــلــقــائــمــة، بــالــرغــم 
مــن تــقــديــم الــعــديــد مــن الــاعــبــني أداء أفضل 
فــي مــركــزه، إال أن يعتبر مــن أفــضــل الشباب 
الذين شاركوا في البطولة إلى جانب األملاني 
جوليان دراكسلر، الذي ظهر بمستوى مبهر 
ــي قـــبـــل أن  ــاضــ ــم املــ ــوســ ــع فـــولـــفـــســـبـــورغ املــ مــ
اليورو.  نهائيات  في  »املانشافت«  مع  يتألق 

وأجـــمـــعـــت وســـائـــل اإلعــــــام الـــريـــاضـــيـــة على 
كريس  الــويــلــزي  للمنتخب  الــفــنــي  املــديــر  أن 
املــدربــني في  كوملان هو األفضل على صعيد 
مــنــافــســات الـــيـــورو، واســتــحــق أن يــكــون قائد 
ملنتخب  إنــجــازا  بعدما حقق  املثالي،  الفريق 
بـــاده بــالــتــأهــل إلـــى نــصــف نــهــائــي البطولة، 
لــويــز بالنهائيات، قبل  املــشــاركــة األولـــى  فــي 

الخروج أمام البرتغال بصعوبة.

EURO  2016  يورو

اعتمد االتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( فكرة الهدف الذهبي 
لحسم اللقاءات في الوقت 
اإلضافي للمباريات المنتهية 

بالتعادل في الوقت األصلي للتقليل 
من االعتماد على ركالت الترجيح، 

مما أدى للجوء الفرق للدفاع أكثر 
خوفا من الخسارة بهذا الهدف 

الذي ينهي المباراة لصالح الفريق 
الذي يحرزه. وبالفعل انتهت بطولتا 
يورو بهذا الهدف، أولهما بطولة 
أمم أوروبا 1996 في إنكلترا التي 

شهدت تسجيل أول هدف في 
تاريخ القارة العجوز حين أهدى 
هدف أوليفر بيرهوف الذهبي 

اللقب أللمانيا على حساب تشيكيا. 
وبعد كثير من االنتقادات العتماد 
الهدف الذهبي، استبدله »الفيفا« 

بنظام آخر يسمح للمنتخبين 
بمواصلة الشوط اإلضافي الذي 

يشهد تسجيل هدف يكسر تعادل 
الفريقين، ليترك للفريق المهزوم 
فرصة تعديل النتيجة حتى نهاية 

هذا الشوط، وسمي بالهدف 
الفضي. وكان الهدف الفضي 
الوحيد الذي شهدته بطوالت 

اليورو لليوناني تراينوس ديالس 
في الوقت بدل الضائع للشوط 
اإلضافي األول )د 105+1( الذي 

صعد باليونان لنهائي يورو 2004 
بالبرتغال على حساب تشيكيا.

هل تعلم

انتهت منافسات يورو 
2016، اختارت وسائل 

اإلعالم نجوم البطولة 
والفريق المثالي 

للمنافسات، والذي شهد 
اختالفا بين المواقع على 

صعيد الالعبين

)Getty( دراكسلر كان ضمن المواهب الصاعدة في البطولة

كريس كولمان 
استحق أن يكون 
مدرب الفريق 
)Getty( المثالي

)Getty( 1968 جماهير إيطاليا عاشت أجواء فريدة من نوعها في يورو )Getty( بانينكا أصبح أحد أشهر العبي العالم بفضل ركلة الجزاء)Getty( هنري ديلوني تعرض ألغرب مواقف اليورو

رونالدينيو يأمل في فوز 
منتخب البرازيل بذهبية األولمبياد

أعرب العب كرة القدم البرازيلي رونالدينيو، الذي توج مع منتخب بالده بكأس 
العالم عام 2002 ، عن أمله في فوز »السيليساو« بامليدالية الذهبية في دورة 
األلعاب األوليمبية »ريو 2016«، اللقب الوحيد الذي ينقص منتخب »راقصي 

السامبا«.
وأبــرز نجم برشلونة السابق، »آمــل، كبرازيلي، أن تسير األمــور بشكل جيد 
وتتمكن البرازيل من الفوز بأول ميدالية ذهبية« في تاريخها، في الوقت الذي 
الــذي تعرض  بـــالده،  أداء منتخب  الــدخــول فــي تفاصيل حــول  امتنع فيه عــن 

أميركا  كوبا  في  املجموعات  دور  من  إقــصــاؤه  تم  أن  بعد  النتقادات شديدة 
املئوية أمام بيرو، وأكد أن »هناك العديد من الشباب الذين يتمتعون بموهبة«.

ودية  في  للمشاركة  لجواتيماال  املاضية  الليلة  الــذي وصــل  رونالدينيو  وقــال 
خيرية غدا األحد »أعتقد أن البرازيل ستعود لتكون بني أفضل منتخبات العالم 

من جديد«.

النصر السعودي يمدد تعاقد قائده عبد الغني
أعــلــن نـــادي الــنــصــر الــســعــودي عــبــر حــســابــه الــرســمــي عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي »تــويــتــر« عــن تــجــديــد عــقــد قــائــده حــســني عبدالغني )38 عــامــا( 
ملوسمني إضافيني، وذلك بعد انتهاء عقده مع الفريق. وذكر نادي النصر في 
القدم حسني عبد  الفريق األول لكرة  النادي عقد قائد  تغريدة: »جــددت إدارة 
قــد ضم  النصر  وكــان  التوفيق«.  زمــالئــه  ولجميع  لــه  نتمنى  ملوسمني.  الغني 
الظهير الـيسر للفريق وامللقب بالفتى الذهبي في العام 2009 قادما من نادي 
نيوشاتيل السويسري، بعد رحلة احترافية قصيرة، وغدا منذ ذلك الوقت العبا 

أساسيا في صفوف الفريق.

ريال مدريد يعير لوكاس سيلفا لسبورتنغ لشبونة
البرتغالي  لشبونة  سبورتنغ  ملعب  وســط  سيلفا  لوكاس  البرازيلي  سيعزز 
الــذي توصل له مع ريــال مدريد إلعــارة الالعب، وفقا ملا ذكرته  عقب االتفاق 
البرازيلي )23 عاما( وصل  الوسط  البرتغالية. وكــان العــب  )آبــوال(  صحيفة 
من  قادما   2015-2014 بموسم  الشتوية  االنتقاالت  ســوق  في  مدريد  لريال 
كروزيرو البرازيلي وأعير املوسم املاضي ملارسيليا الفرنسي. ووفقا ملا ذكرته 
الصحيفة البرتغالية فإنه لكي يتم تفعيل اإلعارة يجب أن يتضمن بند شراء 

حيث من املتوقع أن يعلن عن األمر رسميا خالل األيام املقبلة.

إيقاف السبّاحة  فيتالينا سيمونوفا 4 سنوات
أعلن االتحاد الدولي للسباحة إيقاف الروسية فيتالينا سيمونوفا 4 سنوات 
أن ثبت تناولها مادة محظورة في حزيران/ حتى حزيران/يونيو 2019 بعد 
يونيو 2015. وخضعت سيمونوفا االختصاصية في سباحة الصدر وبطلة 
أوروبـــا عــام 2013 في سباق 200 م صــدرا، لفحص الكشف عن املنشطات 
بناء على طلب الوكالة العاملية خارج املنافسات في 29 حزيران/يونيو 2015، 
وجاءت النتيجة إيجابية. ويطبق قرار اإليقاف الصادر عن االتحاد الدولي بأثر 
سيمونوفا  تعتبر  لذلك  املتنشط،  الرياضي  أمــر  اكتشاف  تاريخ  منذ  رجعي 
موقوفة منذ 29 حزيران/يونيو 2015 وحتى 28 حزيران/يوينو 2019، وتلغى 

جميع نتائجها خالل هذه الفترة.

بصراحة
حسام أسامة

قدمت بطولة كأس األمم األوروبية التي اختتمت فعالياتها أمس العديد 
من األسماء املميزة، إذ تحولت املنافسات إلى »تسويق مجاني« لعديد 
من الالعبني في مختلف املنتخبات الذي شاركوا في البطولة القارية، 
لم يقدم  العالم، بينما  أندية  أكبر  للعب في  أّهله  أداء  وبينهم من قدم 
الكثيرون األداء املنتظر وزادوا من صعوبة فرصهم في االنتقال لفرق 
أنطوان  الفرنسي  يأتي  البطولة  في  املستفيدين  أكثر  بني  من  أكبر. 
غريزمان هداف البطولة وأحد أفضل العبيها، والذي ارتفعت قيمته 
السوقية إلى 70 مليون يورو، ولكنه فضل مواصلة الرحلة في أتلتيكو 
مدريد. وعلى صعيد املنتخب البرتغالي أثبت الالعب الشاب ريناتو 
أنــه استحق االنــتــقــال إلــى بــايــرن ميونخ األملــانــي فــي سن  سانشيز 
مبكرة، وأنه سيكون من أفضل العبي العالم في القريب العاجل، وقد 
يقود منتخب »السليساو األوروبي« في املنافسات املقبلة، بعد اعتزال 
األسطورة كريستيانو رونالدو. وعلى الجانب اآلخر يظهر البرتغالي 
التعاقد معه  العالم في  الــذي تسعى أكبر فــرق  أنــدري غوميز  اآلخــر 
لدعم خط  وذلــك  اإلسبانيان،  مــدريــد وبرشلونة  ريــال  رأســهــا  وعلى 
الوسط بالعبني شباب مميزين قبل املوسم الجديد بني أسماء أخرى 
مثل األيسلندي غيلفي سيغوردسون والكرواتي شيمي فرساليكو 

بني آخرين.

من الملعب

   على
هامش 

   الحدث
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القاهرة ـ العربي الجديد

فرض التعادل السلبي بني األهلي 
والــزمــالــك نفسه عــلــى الــقــمــة 112 
عــلــى اســـتـــاد الــجــيــش الــثــالــث في 
الــدوري  فــي ختام مسابقة  السويس  مدينة 
املصري لكرة القدم. وبهذه النتيجة يحتفل 
األهلي رسميا بالحصول على درع الدوري 
املــمــتــاز لــلــمــرة رقـــم 38 فـــي تــاريــخــه بــعــد أن 
ارتفع رصيده إلى 76 نقطة مقابل 68 نقطة 

للزمالك صاحب املركز الثاني.
الفريقني،  جــاءت املباراة أقل من املتوقع من 
وغـــلـــب عــلــيــهــا الـــحـــذر والــتــكــتــيــك الــدفــاعــي، 
وإن كــان الــزمــالــك هــو األفــضــل فــي السيطرة 
املصري  الكالسيكو  الــكــرة معظم وقــت  على 

واألكثر تهديدا ملرمى منافسه.
النرويجي  للحكم  الــبــدايــة  وجـــاءت صــفــارة 
سيفني أودفــار هادئة من الفريقني، وسيطر 
للجانب  األداء  الــالعــبــني، ومـــال  الــحــذر على 
اللعب، وانحصرت  الدفاعي ورقابة مفاتيح 
الــكــرة وســـط املــلــعــب، ولـــم يظهر الــحــارســان 
الشناوي في  أحمد عــادل عبداملنعم وأحمد 
الصورة، ورغم السيطرة غير اإليجابية من 
األهــلــي إال أن الــزمــالــك تــحــّكــم تــدريــجــيــا في 
وسط امللعب، وبدأ في شن هجمات سريعة.

قمة مصرية 
سلبية

تعادل الزمالك مع ضيفه األهلي بدون أهداف في ختام منافسات الدوري 
الذي   - األهلي  ورفع   .2016-2015 لموسم  القدم  لكرة  الممتاز  المصري 
حسم اللقب قبل جولتين على النهاية - رصيده إلى 76 نقطة بفارق سبع 

نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني

3031
رياضة

تقرير

وبالرغم من مشاركة ما يقرب من 70 ناديا 
فــي الــبــطــولــة املــصــريــة عــلــى مــــدار تاريخها 
الطويل والعريق الذي بدأ عام 1948 إال أنه 
لم يفز باللقب منها إال 7 أندية هي األهلي 
العرب  واملــقــاولــون  واإلسماعيلي  والــزمــالــك 
.. ومن  والترسانة واألوليمبي وغــزل املحلة 
املــفــارقــات أن األهــلــي والــزمــالــك فـــازا بها 50 
مـــرة بــواقــع 38 لــأهــلــي و12 لــلــزمــالــك، فيما 
مــــرات مقابل   3 اإلســمــاعــيــلــي عليها  حــصــل 
مــرة واحـــدة لباقي أصــحــاب سجل الــشــرف، 
لــم تكتمل املسابقة فــي العديد من  فــي حــني 
املواسم لظروف الحروب والثورات واملذابح 

وغيرها.
وبــعــد 112 فــاز األهــلــي فــي 40 والــزمــالــك في 
25 وتعادال في 47، وسجل األبيض 98 هدفا 
مــقــابــل 137 هــدفــا لــأحــمــر، وكــــان الــتــعــادل 
مباراة   19 بــواقــع  النتائج  أكبر  هــو  السلبي 

ثــم الــتــعــادل 1-1 فــي 17 مـــبـــاراة. وفـــي الــقــرن 
مرة،   26 الفريقان  التقى  والعشرين  الحادي 
فـــاز األهــلــي فــي 11 مــبــاراة والــزمــالــك فـــي  6 
فــفــي مــوســم 2000 /2001  فــي 10؛  وتـــعـــادال 
تعادال في الدور األول. وفي الدور الثاني فاز 
الــزمــالــك بثالثة أهـــداف مقابل هـــدف، سجل 
لأبيض حسام حسن ومدحت عبد الهادي 

ولأحمر عالء إبراهيم.
الــزمــالــك في  فـــاز  وفـــي مــوســم 2001/ 2002 
لــــحــــازم إمــــــام مــقــابــل  الـــــــدور األول بـــهـــدفـــني 
ــــدور  ــــي الـ ــيـــد لـــعـــالء إبــــراهــــيــــم، وفـ ــــدف وحـ هـ
الــثــانــي كــانــت الــســداســيــة الــشــهــيــرة لأهلي 
الــتــي سجلها خــالــد بــيــبــو »أربـــعـــة أهــــداف« 
وإبراهيم سعيد ورضا شحاتة، فيما أحرز 
للزمالك هدفه الوحيد حسام حسن. وتعادل 
الفريقان في الدور األول موسم 2002/ 2003 
قبل أن يفوز الزمالك في الدور الثاني... وجاء 
الــذي  الــزمــالــك  موسم 2003/ 2004  لصالح 
فــاز بــاملــبــاراتــني... وفــي مــوســم 2004/ 2005 

انتصر األهلي في الدورين. 
وفــي مــوســم 2005/ 2006 تــعــادال فــي الــدور 
األول وفــاز األهلي في الثاني لهذا املوسم... 
وفــاز األهــلــي فــي الـــدور األول موسم 2006/ 
ــــدور  الـ فــــي  اعـــتـــبـــاره  الـــزمـــالـــك  ورد   ،  2007
الثاني. وفي موسم 2007/ 2008 فاز األحمر 
بــمــبــاراتــي الــــدوريــــن... وفـــي مــوســم 2008 / 
2009 فاز األهلي في الدور األول، وتعادال في 
الثاني. وفي موسم 2009 / 2010 تعادال في 

الدور األول سلبيا وفي الثاني إيجابيا.
مــبــاراة  انــتــهــت   2011  /  2010 مــوســم  وفــــي 
ــدور األول بــالــتــعــادل الــســلــبــي... وتــعــادال   ــ الـ
2/2  فــي الــثــانــي فــي أول قمة بعد ثـــورة 25 
يــنــايــر، وســجــل لــأهــلــي محمد نــاجــي جــدو 
ودومينيك دا سيلفا، وللزمالك أحمد جعفر 
وحسني ياسر املحمدي. وفي 2013 / 2014 
الــتــقــى الــفــريــقــان مــــرة واحـــــدة وفــــاز األهــلــي 

بهدف سجله أحمد توفيق في مرماه.
الــدور  وفــي موسم 2014 / 2015 تعادال في 
األول بهدف لكل منهما، أحرز لأحمر وليد 
سليمان ولأبيض أيمن حفني... وفي الدور 
الــثــانــي فــــاز األهـــلـــي بــهــدفــني ملـــؤمـــن زكـــريـــا. 
الـــدور األول مــوســم 2015 / 2016 فاز  وفــي 
الغابوني  األهلي بهدفني دون رد سجلهما 
ماليك إيفونا وعمرو جمال. وبعد ثورة 25 
13 مرة  والزمالك  األهلي  التقى  يناير 2011 
في مختلف البطوالت، فاز األهلي في سبع 
والزمالك في واحدة وتعادال في خمس. وفي 
الدوري املحلي التقيا ست مرات، فاز األهلي 

في ثالث وتعادال في ثالث.

األهلي والدوري المصري
نهاية  قبل  بالدرع  يفوز  فريق  أول  واألهلي 
أســابــيــع، وهـــو صاحب   7 الــبــطــولــة بسبعة 
الرقم القياسي في عدد مــرات الفوز بنصف 
ــــرة أشـــهـــرهـــا فــي  ــــو 17 مـ ــداف وهـ ــ ــ ــتـــة أهـ دسـ

خرجت المباراة دون 
المستوى المنتظر بسبب 

حذر الفريقين الدفاعي

غاتلين يتألق في منافسات التأهل لألولمبياد
انــتــزع الـــعـــداء جــاســن غــاتــلــن املــنــافــس األبـــرز 
للجامايكي أوسن بولت، املركز األول في سباق 
200 م خالل تجارب انتقاء املنتخب األميركي 
الــقــوى للمشاركة فــي أوملبياد ريــو دي  أللــعــاب 

جانيرو من 5 إلى 21 آب/أغسطس.
ــي الـــتـــصـــفـــيـــات وفـــــي نــصــف  ورغــــــم تــخــلــفــه فــ
النهائي، حسم غاتلن األمر في نهائي السباق 
وقطع املسافة بزمن 19.75 ثانية، متقدما على 
خصمه األول في األدوار األولى الشون ميريت 
الــلــذيــن  ث(   20.00( ويـــب  وأمـــيـــر  ث(   19.79(
انتزع  غاتلن  وكـــان  الــبــرازيــل.  إلــى  سيرافقانه 
األسبوع املاضي بطاقة التأهل في سباق 100 
م أيضا، وهو صاحب أفضل توقيت هذا املوسم 
الثالثة  املراكز  السباقن. يذكر أن أصحاب  في 
األولى في كل سباق يتأهلون إلى األلعاب األوملبية إال إذا لم يحقق أحدهم أو جميعهم 

الرقم األوملبي املطلوب لسباقه.

روبي كين يساهم في فوز لوس أنجليس
الــفــوز لفريقه لــوس انجليس  الــدولــي روبـــي كــن  منح هــدف مبكر سجله األيــرلــنــدي 
الــدوري األميركي لكرة  غاالكسي 1-صفر خــارج ملعبه على سياتل ســاونــدرز في 
القدم. وأرسل جياسي زاردس مهاجم غاالكسي كرة عرضية منخفضة إلى كن في 
الدقيقة 15 وانزلق املهاجم االيرلندي ليقابلها في الشباك ويقود غاالكسي النتصاره 
الثاني فقط هذا املوسم خارج ملعبه. وقال كن الذي سجل هدفه السادس في املوسم 
والثاني في مباراتن منذ عودته من املشاركة مع إيرلندا في بطولة أوروبا 2016 »من 

الصعب دائما اللعب خارج األرض«.

صربيا وتركيا إلى أولمبياد السلة
بطاقتن  وكرواتيا  صربيا  الغريمتان  حجزت 
السلة  كــرة  منافسات  فــي  املتبقية  الــثــالث  مــن 
متناقضن.  انتصارين  بعد  األوملبية  باأللعاب 
وتأهلت صربيا ألول مرة كدولة مستقلة بفوز 
ساحق 108-77 على بويرتوريكو بينما تغلبت 
كرواتيا 84-78 على إيطاليا بعد وقت إضافي 
عقب توقف املباراة ملدة 15 دقيقة بسبب عطل 
في لوحة النتائج االلكترونية. وتأهلت في وقت 
واألرجنتن  املتحدة  والــواليــات  البرازيل  سابق 
ــنــــزويــــال ونـــيـــجـــيـــريـــا والـــصـــن  ــــيــــا وفــ وأســــتــــرال

وإسبانيا وليتوانيا.

سموحة يتعاقد مع مهاجم شبيبة القبائل السابق
مــع مهاجم  تعاقده  الــقــدم  لكرة  املمتاز  املــصــري  الـــدوري  فــي  املنافس  أعلن سموحة 
أربــع سنوات.  بعقد مدته  الجزائري  القبائل  ديـــاوارا من شبيبة  بانو  بوركينا فاسو 
ويسعى سموحة - الذي لم يكشف عن التفاصيل املالية - لدعم هجومه بعدما أنهى 
القادم.  العام  األفريقي  االتحاد  املشاركة في كأس  الثالث ليضمن  املركز  املوسم في 
وقال فرج عامر رئيس سموحة لرويترز »دياوارا وقع على عقود انتقاله إلى سموحة 

وجاري إنهاء االتفاق مع شبيبة القبائل«. 
وسجل دياوارا )24 عاما( 11 هدفا في 25 مباراة في دوري الدرجة األولى الجزائري 
أراد  نــاد مصري آخــر  القبائل. وأضـــاف عامر »تفوقنا على  املــوســم مــع شبيبة  هــذا 
التعاقد مع الالعب. هدفنا هو املنافسة على لقب كأس االتحاد االفريقي وهذا لن يتم 
سوى ببناء فريق قوي.« وبلغ سموحة دور املجموعتن في دوري أبطال افريقيا العام 

املاضي في أول مشاركة قارية في تاريخ النادي الذي تأسس عام 1949.

عقوبات بحق حسام حسن بعد اعتدائه على مصور
قررت لجنة املسابقات باالتحاد املصري لكرة القدم اليوم السبت إيقاف حسام حسن 
املدير الفني فريق املصري البورسعيدي لثالث مباريات وتغريمه مبلغ عشرة آالف 
جنيه مصري )1126 دوالرا( بسبب السلوك غير الرياضي الذي صدر عنه. واشتبك 
حسن مع بعض العبي غزل املحلة عقب تعادل الفريقن 2-2 باإلسماعيلية في الجولة 

األخيرة للدوري املحلي املمتاز. 
بينما ركض  الفريقن،  ومسؤولي  بن العبي  اشتباكات  تلفزيونية  لقطات  وأظهرت 
حسن هداف منتخب مصر عبر العصور ألكثر من 30 مترا لينتزع كاميرا ملصور 

ويحطمها.

ــوام )1999  أعــ أمــيــركــا  بــطــولــة  فــي  و2015 و2016( وســتــة 
و2002 و2008 و2012 و2013 و2014(.

مقاطعة  في  املــولــودة  ويليامز،  جامينكا  سيرينا  وتعتبر 
يبلغ طولها  والتي  ساجيناو بوالية ميتشيغن عام 1981 
175 ســـم ووزنـــهـــا 68 كــغــم، »ظـــاهـــرة طــبــيــعــيــة« حقيقية 
الــحــاجــز تلو  الــقــوى بتخطيها  ألــعــاب  والــتــي بــدت كالعبي 
اآلخر حتى وضعت نفسها في مرتبة عظماء اللعبة عبر 
تاريخها، وهــو مــا لــم تنته منه بــعــد. وبــالــعــودة إلــى الـــوراء 
قليال، نشأت سيرينا في منزل العائلة بمقاطعة ساجيناو 
تــقــريــبــا وتعتبر  بــعــام واحـــد  تــكــبــرهــا  الــتــي  مــع شقيقتها 
بمثابة القدوة ومصدر اإللهام لها، قبل أن تنتقل وهي في 
إلى مدينة كومبتون بوالية كالفيورنيا والتي  الرابعة  سن 
تشتهر بحاالت العنف املتفشية في شوارعها، وهناك بدأت 
حكاية الالعبة مع عالم التنس. وواصلت سيرينا ممارسة 

التنس حتى بعد انتقالها إلى مدينة ويست بالم بيتش في 
والية فلوريدا وهي في سن التاسعة حيث بدأت مسيرتها 
الرغم من دخولها  التنس تأخذ شكال مختلفا. وعلى  مع 
عالم املحترفن في عام 1995 إال أن سيرينا لم تتذوق طعم 
الــبــطــوالت ســوى بعد أربــعــة أعـــوام عندما حــصــدت لقبها 
أميركا  الجراند ســالم وكــان في بطولة  األول في بطوالت 
املفتوحة، وعلى الرغم من هذا لم تبدأ مشوارها مع التألق 

سوى بعد أربع سنوات أخرى.
ويمكن القول إن أحد أكبر التحديات التي تخطتها سيرينا 
في حياتها كان تغلبها على املرحلة الصعبة التي عاشتها 
في مارس/آذار عام 2011 عندما كان عليها أن تتعالج على 
الــدم في إحــدى الرئتن وهــو األمر  وجــه السرعة من تجلط 

الذي أبقاها بعيدة عن األضواء لعدة أشهر.
)العربي الجديد(

ويمبلدون  بطولة  عــرش  على  املتوجة  الجديدة  امللكة  قدمت 
مستوياتها  أفــضــل  ويــلــيــامــز،  سيرينا  األمــيــركــيــة  للتنس، 
لتتمكن من رفع الكأس التي طاملا انتظرتها طويال لتحصد 
بذلك لقبها الـ22 في البطوالت األربع الكبرى )غراند سالم(.

األربعة  باأللقاب  الفوز  من  تتمكن  لم  أنها  من  الرغم  وعلى 
الكبرى في موسم واحد، وهو األمر الذي كانت على مقربة 
الـــذي يطلق عليه  اإلنــجــاز  املــاضــي وتحقيق  الــعــام  فــي  منه 
األميركية  الالعبة  بــطــوالت  دوالب  أن  إال  ســـالم«،  »سيرينا 
ال تــغــيــب عــنــه الــشــمــس. وفــــازت ســيــريــنــا خـــالل مسيرتها 
بدأت منذ سبتمبر/أيلول عام 1995 بستة  التي  االحترافية 
و2005   2003( أعـــوام  املفتوحة  استراليا  بطولة  فــي  ألــقــاب 
روالند  بطولة  في  وثالثة  و2015(  و2010  و2009  و2007 
أعــوام )2002 و2013 و2015( وسبعة في بطولة  غــاروس 
و2012  و2010  و2009  و2003   2002( أعـــوام  ويمبلدون 

سيرينا ويليامز

على هامش الحدث

دخلت األميركية 
سيرينا ويليامز 

تاريخ التنس من 
أوسع أبوابه، 

بعدما عادلت 
رقم األسطورة 

األلمانية شتيفي 
غراف بالفوز بـ22 

بطولة كبرى في 
مسيرتها

جانب من مباراة 
القمة )العربي 
الجديد(

االنفصال  على  الزمالك  نادي  نجم  كهربا  المنعم  عبد  محمود  أوشك 
عن ناديه في الموسم الجديد، بعد أن وصلت العالقة بينه وبين أعضاء 
إثر  الطرفين،  بين  اللفظي  بالتراشق  مسدود  طريق  إلى  الفني  الجهاز 
انتهت  القمة رقم 112 أمام األهلي؛ والتي  الالعب في مباراة  استبدال 
مرتضى  برئاسة  النادي  إدارة  مجلس  وقــرر  ــداف.  أه بــدون  بالتعادل 
التحقيق  إلى  إحالته  مع  مسمى،  غير  أجل  إلى  الالعب  إيقاف  منصور 
أمام الشؤون القانونية بالنادي خالل ساعات للوقوف على مالبسات ما 

حدث في المباراة.

أزمة بين كهربا وإدارة الزمالك

وجه رياضي

الزمالك واإلسماعيلي. وبدأت فكرة تأسيس 
الــــنــــادي األهــــلــــي مــــن عـــمـــر بــــك لــطــفــي خـــالل 
الــذي  ــدارس العليا  املــ لــنــادي طلبة  رئــاســتــه 
ديسمبر/كانون  من شهر  الثامن  في  أنشئ 
تــأســس   1907 عــــام  وفــــي   ،1905 عــــام  األول 
الــنــادي األهلي بعد إنهاء اإلجــــراءات، وكان 
ــيـــزي مــتــشــل أنـــــس أول رئـــيـــس لـــــه...  ــلـ ــكـ اإلنـ

قـــاريـــة، ويــأتــي مــن خــلــفــه ريــــال مــدريــد بطل 
دوري أبطال أوروبا برصيد 19 بطولة.

وبــطــولــة الــــدوري املــمــتــاز املــصــري هــي أقــدم 
بــــطــــوالت كـــــرة الــــقــــدم فــــي الــــشــــرق األوســـــط 
وأفـــريـــقـــيـــا وأقـــيـــمـــت أول نــســخــة مــنــهــا عــام 
1948. وحصل األبــيــض فــي املــوســم املاضي 
ــرة فــي  ــ ــشـ ــ ــة عـ ــيــ ــانــ ــثــ ــرة الــ ــمــ ــلــ ــقــــب لــ ــلــ ــلــــى الــ عــ

واحتفل النادي عام 2007 باملئوية األولى من 
خالل مباراة أمام نادي برشلونة اإلسباني 
انتهت بهزيمته بأربعة أهداف دون رد، وهو 
الــقــرن األفــريــقــي، واحتفل بذلك  نــادي  أيضا 
من خالل مباراة أمام ريال مدريد اإلسباني 
انتهت بــفــوزه بــهــدف دون رد، وهــو الــنــادي 
األكثر تتويجا في العالم برصيد 21 بطولة 

ثماني  بفارق  األول  املركز  تاريخه بتصدره 
ــاحـــب املــــركــــز الــثــانــي  ــلــــي صـ ــاط عــــن األهــ ــقـ نـ
ــاز األهــلــي  بــرصــيــد 87 نــقــطــة مــقــابــل 79. وفــ
بالدوري املصري 38 مرة والزمالك  12 مرة 
ــرات، وكــل مــن الترسانة  واإلســمــاعــيــلــي  3 مـ
واألوملـــبـــي وغـــزل املــحــلــة واملــقــاولــون الــعــرب 

مرة واحدة.

بقرار  سيلفا،  دا  نيمار  اإلسباني،  برشلونة  ونــادي  البرازيلي  املنتخب  مهاجم  احتفل 
القضاء اإلسباني بحفظ قضية الفساد ضده، وذلك لالشتباه في ارتكابه بعض املخالفات 

خالل عملية انتقاله للنادي اإلسباني قادمًا من سانتوس البرازيلي في عام 2013.
وقـــال نيمار فــي تصريحات لقناة )ســبــورت تــي فــي( املحلية »لــقــد حــدث فقط مــا كنا 
نتوّقعه. عائلتي كانت هادئة تمامًا بخصوص هذا األمر، ووالدي أيضا. كنا نعلم أننا لم 
نرتكب أي فعل مشن وأن كل شيء كان سليما«. وعلق الالعب أن أكثر ما سبب الضيق 

لعائلته هو »تدخل األشخاص الذين ال يعلمون شيئا عن القضية«.

صورة في خبر

تبرئة نيمار
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لم تعد كلمة »حالل« تقترن باإلعالن عن األغذية أو مواد التجميل فحسب، بل دخلت عالم السياحة ومن بابه األوسع. وربما الصراع 
على أشده، حتى في دول أوروبا، الستقطاب السياح المسلمين... ربما ألنهم األكثر إنفاقًا

السياحة الحالل
اهتمام عالمي متزايد لجذب العرب والمسلمين

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

في  التحريم«  »ذهنية  ستدخلنا 
انتهى  يــنــتــهــي، وإن  ال  قـــد  جـــدل 
بــال  ما سيشغل 

ّ
فقل يــنــتــه،  لــم  أو 

الــذيــن يبحثون عــن تطوير  الــقــرار  صناع 
بــادهــم وزيـــادة مــواردهــا وعائداتها، لذا 
ــْوق أمــثــلــة مــضــادة  تــعــالــوا نــبــتــعــد عـــن ســ
كالذي اعتمدته تاياند قبل أن تعزف عن 
»ســيــاحــة الــجــســد« وتــتــجــه إلـــى السياحة 
الـــحـــال، وعـــن عــنــاء اإلجـــابـــة عـــن الــســؤال 
ب على شفاه كل من 

ّ
البديهي الذي قد يتوث

يسمع مصطلح »السياحة الحال«: وهل 
هناك سياحة حرام؟

من الذكاء وحسن الترويج أن تقدم للزبون 
تــفــرض عليه بضاعتك  أن  يــحــتــاج، ال  مــا 
 عــلــيــه بــالــديــمــقــراطــيــة 

ّ
ــة، وتــــمــــن ــيــ ــزامــ اإللــ

املتاح  لــه حسن االختيار بــن  ألنــك تركت 
ــبـــســـاطـــة-  الــــوحــــيــــد، ألنــــــــه- وبـــمـــنـــتـــهـــى الـ
سيغادر إلى حيث يجد ضالته ومن ُيقدم 
ــه الــســلــعــة الـــتـــي تــنــاســبــه، لــطــاملــا يــدفــع  لـ

ثمنها.
غـــــزا مـــفـــهـــوم الـــســـيـــاحـــة الــــحــــال أســـــواق 
الــتــرويــج، خــال السنوات األخــيــرة، بقوة، 
والخليجين،  الــعــرب  السياح  زيـــادة  بعد 
ملستلزماته  واإلعـــداد  استخدامه  ليطاول 
ــة، وتــحــتــل ربــمــا هــولــنــدا  ــيــ الــــدول األوروبــ
صدارة مواقعه، بعد أن تفردت به ماليزيا 
وبــعــض دول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي... والحــقــا 

تركيا.
ــتـــصـــار، يـــمـــكـــن تــلــخــيــص الــســيــاحــة  ــاخـ بـ
التي  النشاطات واإلقامة  الحال في أنها 
ال  إذ  اإلسامية،  الشريعة  تعاليم  تعتمد 
اختاط في املواقع السياحية بن الرجال 
والنساء، وال تقديم للمشروبات الروحية 
 عن خلو املواقع 

ً
أو األغذية املحرمة، فضا

الــديــســكــو وصـــاالت  السياحية مــن رقـــص 
الـــقـــمـــار، ووجـــــود مــســاجــد ضــمــن املــرافــق 

السياحية ومراعاة أوقات الصاة.
وقـــد ال تــبــدو الـــشـــروط صــعــبــة، إن علمنا 
أن 51% من السياح املسلمن يرغبون في 
خدمات السياحة الحال، وأن عائدات هذا 
القطاع تتنامى بشكل كبير، بعد أن وصل 
عـــدد الــســيــاح، الــعــام املـــاضـــي، إلـــى مليار 
و200 مــلــيــون ســـائـــح، مــنــهــم 110 مــايــن 
ســائــح مــســلــم، أنــفــقــوا 150 مــلــيــار دوالر. 
وكــانــت صــــدارة الــجــذب وقــتــذاك ملاليزيا. 
ــات  ــفــ ــع مـــعـــهـــد دراســـــــــــات املــــواصــ ــوقــ ــتــ ويــ
األميركي نمو هذا القطاع حتى عام 2020 

بنسبة 4.7% سنويا.
طرح كثيرًا 

ُ
التي باتت ت ربما من األسئلة 

فــي أروقــــة صــنــاعــة قـــــرارات الــســيــاحــة في 
تــركــيــا: أيــن نحن طــاملــا نمتلك الــيــوم 160 
مــن أصــل 350  الــحــال  للسياحة  منتجعا 
مــنــتــجــعــا فـــي الــعــالــم؟ مـــا جــعــل االهــتــمــام 
ــذا الــقــطــاع  ــ يــتــعــاظــم بــــضــــرورة تــنــمــيــة هـ
، وإن 

ً
ــــذي لـــم تــهــمــلــه فـــي املـــاضـــي أصـــــا الـ

ــــرت ســــيــــاحــــتــــه اإلســـــامـــــيـــــة عــلــى  ــــصـ ــتـ ــ اقـ
ألــف سائح عربي وبعض  مليونن و400 
الـــســـيـــاح اإلســـامـــيـــن مـــن دول آســـيـــا، إذ 
ــدأت خـــال الــســنــوات األخـــيـــرة بتكثيف  بــ
ــنــــادق  ــفــ ــــال والــ ــــحـ مـــفـــاهـــيـــم الـــســـيـــاحـــة الـ
الــحــال، لــإشــارة إلـــى املــرافــق السياحية 

هوامش

سياح في باحة آيا صوفيا في إسطنبول )عيسى تيرلي/األناضول(

B

وفـــق الــشــريــعــة اإلســـامـــيـــة.  وتــرتــفــع في 
ــداد الــفــنــادق  ــ تــركــيــا، بــشــكــل مــلــحــوظ، أعــ
عدد  ويبلغ  املتدينة،  الفئة  تخاطب  التي 
األســـــــــّرة فــــي هـــــذه الــــفــــنــــادق ثـــاثـــن ألـــف 
سرير، من أصل مليون سرير هي الطاقة 
االســتــيــعــابــيــة الــكــامــلــة لــلــفــنــادق الــتــركــيــة. 
واملــلــفــت أن إشــغــال فــنــادق الــحــال ال تقل 
عـــن 90%، فـــي حـــن تــنــخــفــض إشـــغـــاالت 

الفنادق األخرى إلى أقل من %60.
ــــت مـــنـــطـــقـــة شــــــرق الـــبـــحـــر األســــــود  ــانـ ــ وكـ
ــى الـــلـــجـــوء  ــ ــا إلــ ــيـ ــركـ ــع تـ ــ ــمـــت فــــي دفــ ــاهـ سـ
العرب  السياح  لتجذب  الحال،  للسياحة 
الروسية،  العقوبات  الفاقد بعد  وتعّوض 
التي   ،2015 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي 
حــرمــت تــركــيــا مــن نــحــو 4 مــايــن سائح 
روســــي يــنــفــقــون نــحــو 6 مــلــيــارات دوالر. 
ــلــــى املــــرافــــق  ــلــــت حــــكــــومــــة أنـــــقـــــرة عــ وعــــمــ
والـــتـــرويـــج لــتــكــون مــنــطــقــة شــــرق الــبــحــر 
األســود رائــدة في مجال السياحة الحال 

في العالم.
وجــــاءت اســتــضــافــة تــركــيــا أعــمــال الـــدورة 
قبل  الــحــال«،  »الــســيــاحــة  ملؤتمر  الثانية 
ــبـــاد،  ــــط الـ ـــة قـــونـــيـــا وسـ أشــــهــــر، فــــي واليـــ

للسياحة  العربية  املنظمة  بن  بالتعاون 
لــتــذكــر بــأنــي  الــتــركــيــة،  الــســيــاحــة  ووزارة 
هنا، ولتتابع التثقيف في مجال السياحة 
الحال، وإعام من يهمهم األمر، من وكاء 
ــرة،  ــؤثـ وشــــركــــات الــســيــاحــة والـــجـــهـــات املـ
أنــي أريــد حصتي مــن 110 ماين سائح 
الـــعـــام  دوالر  مـــلـــيـــار   150 أنـــفـــقـــوا  مــســلــم 
ــدارة بــواقــع  املـــاضـــي،  قــبــل أن أتــبــوأ الـــصـ
التوقعات املغرية التي تشير إلى وصول 
 150 الحال نحو  السياحة  عــدد قاصدي 
مليون سائح عام 2020، ويتعدى إنفاقهم 

238 مليار دوالر.
هــــذا الــقــطــاع مــغــٍر ويــتــنــامــى بــاســتــمــرار. 
وألن املستهلك اإلسامي، وفق التصنيف 
العاملي، هو مستهلك نموذجي باعتباره 
األصــغــر سنا اآلن ويتمتع بــقــدر عــال من 
األكــبــر، وهـــذا ما  الــدخــل  التعليم ويمتلك 
رغبته  مــن  وزاد  السفر  على  قـــادرا  جعله 
ــا يــجــعــلــه  فــــي حــــب الـــســـفـــر والــــتــــرحــــال، مــ
األكثر أهمية بالنسبة لألسواق في جميع 

القطاعات.
الحال  بالسياحة  االهتمام  ضربت رياح 
أصقاع أوروبا، بعد أن اقتصرت- لعقود- 

ــدول  ــ عـــلـــى  تـــركـــيـــا ومـــالـــيـــزيـــا وبـــعـــض الـ
ــادرت مــقــاطــعــة األنـــدلـــس،  ــبـ الــخــلــيــجــيــة، فـ
ــنـــــوب إســــبــــانــــيــــا، بـــاســـتـــضـــافـــة أولـــــى  ــ جـ
فعاليات املؤتمر العاملي للسياحة الحال 
عــام 2014، مــا كــان، وفــق مــراقــبــن، إشــارة 
قــويــة عــلــى أن الــعــالــم الــغــربــي يــتــجــه إلــي 
اســتــقــطــاب هــــذه الــنــوعــيــة مـــن الــســيــاحــة، 
ــة األجــــــــــواء الـــتـــي  ــافــ ــن خــــــال تـــوفـــيـــر كــ ــ مـ
 يــفــضــلــهــا املــســلــمــون مـــن مــخــتــلــف الــــدول، 
ــواء أمـــاكـــن اإلقـــامـــة أو الــشــواطــئ الــتــي  ســ
ــمـــن،  ــلـ ــسـ ــد املـ تــــلــــتــــزم بـــــــعـــــــادات وتــــقــــالــــيــ
تــكــن بن  لـــم  خــصــوصــا أن دول أوروبـــــــا 
ــل الــتــي يــقــصــدهــا الــســيــاح  ــ الــعــشــرة األوائـ
املــســلــمــون، بــحــســب آخـــر تــصــنــيــف ملــوقــع 
املــســافــريــن املسلمن »كــريــســنــت ريــتــنــغ«، 
اإلمــارات  تلتها  ماليزيا،  والــذي تصّدرته 
فـــي املــرتــبــة الــثــانــيــة، وتــركــيــا فـــي املــرتــبــة 
الرابعة،  املرتبة  في  وإندونيسيا  الثالثة، 
والسعودية في املرتبة الخامسة، واملغرب 
املرتبة  في  واألردن  السادسة،  املرتبة  في 
الـــســـابـــعـــة، بــيــنــمــا احــتــلــت قــطــر وتــونــس 
ــة  ــعـ ــاسـ ــتـ ومـــــصـــــر، املــــــراتــــــب الــــثــــامــــنــــة والـ

والعاشرة على التوالي.

يمكن تلخيص 
السياحة الحالل في 

أنها النشاطات واإلقامة 
التي تعتمد تعاليم 

الشريعة اإلسالمية، إذ 
ال اختالط في املواقع 
السياحية بني الرجال 
والنساء، وال تقديم 

للمشروبات الروحية أو 
األغذية املحرمة.

■ ■ ■
ضربت رياح االهتمام 

بالسياحة الحالل 
أصقاع أوروبا، بعد أن 
اقتصرت لعقود على 

تركيا وماليزيا وبعض 
الدول الخليجية.

باختصار

أمجد ناصر

ــفـــر »ألـــــــف لـــيـــلـــة ولـــيـــلـــة« الـــــــذي بـــعـــثـــه لــنــا  ســيــبــقــى سـ
»املــســتــشــرقــون األوغـــــاد« حــيــا مــن الــغــفــلــة والــنــســيــان، 
العاملي، وفي فكرة  السرد  املؤثرة في  الكنوز  أهم  أحد 
الحكاية نفسها، في بنيتها وطبقاتها وحبكتها، وفي 
الرغم  وعــلــى  بالفنتازي.  الــواقــعــي  يــمــزج  الـــذي  خيالها 
الحكائي  الكنز  بهذا  امللحوظ  األكاديمي  اهتمامنا  من 
ــــدرس األكــاديــمــي الغربي  الــكــونــي، بــأثــٍر مــن اهــتــمــام ال
النقدية أم  به، ال نــزال على هوامشه، ســواء في القراءة 
ل اإلبــداعــي. لــو لــم يقل لنا الــغــرب: هــذا ِسفر 

ّ
فــي التمث

كان  فهو  كذلك،  األغلب،  على  اعتبرناه،  كنا  ملا  عظيم، 
فا بني 

َّ
ملقًى عندنا على األرصفة، بني األقــدام، ومصن

 ما أوتوا من 
ِّ

الكتب الصفراء، وال يزال املندفعون، بكل
قوٍة، للوراء يعتبرونه كذلك، بل بلغ األمر ببعضهم أن 
طــالــب بــحــرقــه فــي الــســاحــات وعــلــى رؤوس االشــهــاد، 
على  الخيال سلطانا  تجليات  يجعل  ملن  عبرة  ليكون 
ليلة وليلة« يختصر حال  »ألــف  الواقع. حالنا مع  كآبة 
املغلوب على أمره مع الغالب. فهو ال يرى نفَسه إال كما 
 مسبقا. وعليه، فقط، 

ٌ
يراها الغالب، فصورته مرسومة

أن يتواءم معها، ويضبطها في اإلطار املعّد لها. وهذا، 
بالطبع، صدًى لكالم ابن خلدون، وليس من عندياتي. 

وليس بعيدًا عما أقول. 
 عن شهرزاد: 

ً
سألني مسرحي أجنبي كان يعدُّ عمال

كيف أرى صراع الذكورة واألنوثة في »ألف ليلة وليلة«؟ 
ُر بتلك الراوية املاكرة؟   قلت له إنني، عندما 

ِّ
وكيف أفك

، ســؤال 
ً
ــر بــشــهــرزاد، اآلن، ال يخطر لـــي، مــبــاشــرة

ِّ
أفــك

األنوثة والذكورة الذي ال بدَّ أنك تعّول عليه كثيرًا، من 
الشرف  بذريعة  الشبهات  على  نساءهم  يقتلون  عرب 
ل بالعار. ال يخطر 

َّ
الكبير مجل الصغير، فيما الشرف 

لــي هــذا الــجــدل الـــذي يصعب نفيه مــن فــضــاء الليالي، 
بل يــتــراءى لي كــالم شــهــرزاد بصفته امــتــدادًا للحياة، 
املــوت. أو  وتتراءى لي الحكاية بصفتها انتصارًا على 
 
ً
ذريعة إلــى كالمها بصفته  أرى  اإليــمــان،  فــي أضعف 

ة، وانسياقا في فتنة السرد 
َّ
ملتاهٍة من الحكايات امللتف

للمسرحي  أيــضــا  وقــلــت  بألباب سامعيه.  يــأخــذ  الـــذي 
األجنبي الذي يريد أن يستخلص شيئا، فيما أريد أن 
ر أن شهرزاد كانت تتوقف 

ّ
أستخلص شيئا آخر: تذك

فلليل كــالم غير كالم  النهار،   
ُّ

الــكــالم عندما يطل عــن 
النهار، خصوصا، ذلك الليل املوحش الذي ال يؤنسنه 

الحكاية، فبالحكاية كانت شهرزاد تعبر خيطا  سوى 
رفيعا ممتدًا بني الليل والنهار وفوقها شفرة السيف، 
ع 

ّ
بــال عــثــرٍة واحـــدة، وال تلعثم، فمع كــل عــثــرٍة، أو تقط

في السرد، يهتزُّ حدُّ السيف بيد امللك الضجر وتفغر 
الهاوية فاها.

العربية  سليل  في  الكالم  األجنبي:  للمسرحي  وقلت 
ظ(، وقد يعني الجرح. 

ّ
م )التلف

ّ
الكلم، وهذا قد يعني التكل

وللكالم في الوجه اآلدمي جرحه الذي ال يبرأ، ذلك الذي 
نسميه فما، والفم في العربية هو أغلب الظن، من التفّوه.

ــم يــســمــوا الـــفـــم:  بـــاب الــطــعــام أو  ــعــرب ملــــاذا ل فــاســأل ال
في  كــان  التي  بالكلمة  وربــطــوه  القبلة،  مناط  الــشــراب، 
ر وأنت تعدُّ عملك 

ِّ
البدء. وقلت للمسرحي األجنبي، فك

 حكاية وجود، 
ّ

 حكاية..حياة، وكل
ّ

عن شهرزاد بأن  كل
فالحكاية، إذن، هي »الكوجيتو« البديل:

أنا أحكي، أنا موجود. ألنَّ الصمت، في حالة شهرزاد 
ــــف يعني  ــة الــحــكــايــات األلـ ــ ــ ــــعــــدم. صــمــت راوي يــعــنــي ال
انــتــصــار الــســيــف عــلــى الــحــيــاة الــتــي تــســكــن الــحــكــايــة، 
وليس على التسلية التي تبعد الضجر . لكن ليس كل 
 كالم حياة. فنحن ال نأنس ملن 

ّ
كالم حكاية، وليس كل

له حكاية، فمن ال يخبر حكايته ال نعرفه ولعله  ليس 
يضمر لنا شيئا. 

الــحــذر، بسرد حكايته،  ، ال يــبــدأ، بطبعه 
ً
الــبــدوي، مــثــال

، ال بـــد له 
ً
ــو ال يــفــضُّ لــثــامــه أوال فــالــحــكــايــة لــثــامــه، وهـ

أن يسمع حكايته،  بـــّد  ال  أي  ــر«..  ــ »اآلخــ يـــرى وجـــه  أن 
تقال  عندما  التي  حكايته  لــروايــة  مستعدًا  يكون  لكي 
ــؤدي إلـــى الـــهـــالك. ومـــا لـــم أقــلــه  لــلــشــخــص الــغــلــط قـــد تــ
للمسرحي األجنبي: هناك أمــوات، بيننا، يتكلمون لغة 
، أنهم يسعون في   الظنِّ

َّ
سادت وبادت. وهم يظنون، كل

مناكبها.

الشرف الصغير والشرف الكبير

وأخيرًا

ر وأنت تعدُّ عملك عن  فكِّ
شهرزاد بأن  كّل حكاية..حياة، 

وكّل حكاية وجود، فالحكاية، 
إذن، هي »الكوجيتو« البديل
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