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بكتيريا خارقة تؤرّق األطباء
تؤرّق منظمَة »أطباء بال حدود« في األردن بكتيريا، تجعل أكثر من نصف الجرحى 

الذين تعالجهم يقاومون المضادات الحيوية. ]18ـ19[

عدنان علي

بــدت التهدئــة التــي أعلــن عنهــا النظــام الســوري، 
كل  لتشــمل  األربعــاء،  أمــس  واحــد،  طــرف  مــن 
األراضي السورية، ملدة 72 ساعة، كأنها مناورة 
جديــدة يلجــأ إليهــا ليوحــي بأنه ممســك بالفعل 
بزمــام قــرارات الحــرب والســلم، علــى الرغــم مــن 
لعيــد  األول  اليــوم  فــي  اســتفاقت  ســورية  أن 
الفطــر، علــى وقــع جرائم جديــدة ارتكبها النظام، 
خصوصــا فــي حلــب. لكــن املعارضــة الســورية 
املســلحة ظهــرت كأنهــا تريــد القــول للعالــم إنهــا 

أنهــا  فأعلنــت  نيتهــا،  حســن  لتثبــت  مســتعدة 
ستلتزم بالهدنة طاملا التزم بها النظام وحلفاؤه. 
وجــاء الترحيــب املســتعجل من وزيــر الخارجية 
األميركي، جون كيري )الصورة(، من جورجيا 
التــي يزورهــا، قبــل أن يعلــن الجيــش الســوري 
الحــر التزامــه بوقــف إطالق النار. وجاء في بيان 
شــر على حســاب أحد قادة املعارضة السورية 

ُ
ن

البارزيــن علــى »تويتــر«، وفــق وكالــة »رويتــرز«: 
فــي  املســلحة  الثوريــة  الفصائــل  نحــن  »نعلــن 
سورية، أننا نرحب بأي جهد لوقف إطالق النار 
أيــام عيــد الفطر، وأننا ســنلتزم بــه طاملا التزم به 

الطــرف اآلخــر«. وكانــت وكالــة األنبــاء الســورية 
الرسمية »سانا« قد نشرت بيانا لجيش النظام، 
جاء فيه: »أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات 
املســلحة عن تطبيق نظام تهدئة ملدة 72 ســاعة 
فــي جميــع أراضي الجمهورية العربية الســورية 
تموز/يوليــو  يــوم 6  الواحــدة  الســاعة  مــن  بــدءًا 
ولغاية الساعة الـ 24 يوم 8 تموز/يوليو 2016«. 
ورحــب كيــري بإعــالن التهدئــة، لكنــه أعلــن أنــه 
يعمــل مــع روســيا وغيرهــا مــن الــدول لتحويلها 
إلى هدنة دائمة. وسبق للنظام السوري أن أعلن 
عــن هــدن مماثلــة، لكنهــا املــرة األولــى التــي يعلن 

فيها تهدئة تشــمل جميع مناطق البالد. وكانت 
أعلنتهــا  التــي  تلــك  ســورية  فــي  األبــرز  الهدنــة 
موســكو وواشــنطن في شــباط/فبراير املاضي، 
إال أن قــوات النظــام خرقتهــا منــذ أيامهــا األولى. 
وعلى الرغم من هذا اإلعالن، إال أن قوات النظام 
اســتهدفت بالقصــف الجــوي واملدفعي عشــرات 
األحيــاء واملناطــق فــي أنحــاء البــالد، خاصــة في 
صف أحد املســاجد خالل 

ُ
حلب وريفها حيث ق

إقامة صالة العيد فيه، ما أّدى إلى سقوط قتلى 
وجرحى. 

]التفاصيل ص. 2ـ3[

تهدئة النظام السوري: المعارضة تلتزم وواشنطن تريدها دائمة
الحدث
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العربية موسمها 

بحلول عيد الفطر، غير 
أن صنّاع بعض األعمال 

كشفوا عن أجزاء 
جديدة.
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)Getty/دخل الكثير من السوريين سوق العمل التركي  )كريس ماغارث

جريمـة احتـالل العـراق: 
إدانة بريطـانيّة لبليـر وال عقـاب

لندن ــ نواف التميمي

تشــيلكوت  جــون  الســير  تقريــر  يحمــل  لــم 
البريطاني، الصادر أمس األربعاء، بمئات آالف 
الصفحات والوثائق، نتيجة عمل دام 7 سنوات، 
ذَكــر فــي تقييمه قــرار رئيس الحكومة 

ُ
مفاجــأة ت

األسبق توني بلير غزو العراق وتدميره. جاءت 

الخالصــات لتحّمــل بليــر مســؤولية مجموعــة 
مــن »األخطــاء« مــن دون اتهامــه وإدانتــه، ومــن 
دون التوصيــة بمحاكمتــه حتــى، وهــو مــا كان 
متوقعــا إزاء شــخصية ترتبــط بحجــم كبيــر من 
النفــوذ الدولــي. بليــر، الــذي أصــّر علــى ســالمة 
قــراره، »علــى الرغم من األخطاء«، حاول التهرب 
مــن املســؤولية، مثلمــا يفعــل منــذ 13 عامــا، مــن 

خالل اعتباره أن »عدم قصف سورية عام 2013 
بعــد  مــا  إلــى  إشــارة  فــي   جوهريــا«، 

ً
كان خطــأ

الغوطــة. كمــا أن بليــر  النظــام مجــزرة  ارتــكاب 
حظــي بمــا يشــبه الدفــاع مــن رئيــس الحكومــة 
الحالية، ديفيد كاميرون. لكن الحراك البرملاني 
والشــعبي الــذي تــال صــدور تقريــر تشــيلكوت، 
 في محاكمة بلير كمجرم 

ً
يرى كثيرون فيه أمال

حــرب، خصوصــا بعدمــا انطلقــت جهــود نــواب 
بالفعــل فــي هــذا االتجــاه، باإلضافــة إلــى تقديــم 
أســر قتلــى جنــود بريطانيني قضوا في العراق، 
أنــه  نســخة عــن التقريــر ملحامــني علــى اعتبــار 
يشــكل وثيقــة يمكن من خاللهــا محاكمة الرجل 

على جريمة غزو العراق. 
]التفاصيل ص. 4ـ5[



د يرافق األسد في صالة العيد بحمص مونتاج معقَّ

المدنيون ضحية الصراع الثالثي في الحسكة
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مقتل 4 جنود إيرانيين 
على الحدود الباكستانية

ــــرس  وقــــــعــــــت اشـــــتـــــبـــــاكـــــات بـــــــن حـ
اإليــرانــي ومسلحن كانوا  الــحــدود 
يحاولون دخول األراضي اإليرانية 
أمــس األربــعــاء في منطقة جكيغور 
في محافظة سيستان وبلوشستان 
ــبــــاد واملـــحـــاذيـــة  جـــنـــوب شـــرقـــي الــ
لــلــشــريــط الـــحـــدودي مــع بــاكــســتــان، 
ــراد من  مــا أدى إلـــى مقتل أربــعــة أفــ
حرس الحدود، وفق ما ذكرت وكالة 
ــة، نــاقــلــة عن  ــيـ ــرانـ ــــارس اإليـ أنـــبـــاء فـ
مصادر أمنية تأكيدها أن املسلحن 
ــــوا الــــــفــــــرار إلـــــــى داخـــــل  ــاعـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ »اسـ

األراضي الباكستانية«.
)العربي الجديد(

كيري والجبير يؤكدان 
الحاجة إلى هزم »داعش«

األميركية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
فــي بيان أمــس األربــعــاء، أن الوزير 
جون كيري )الصورة(، عقد أول من 
أمس الثاثاء اجتماعًا لم يكن مقررًا 
مع نظيره السعودي عادل الجبير، 
وناقشا الحاجة إلى هزيمة تنظيم 
»الـــدولـــة اإلســامــيــة« )داعــــش( بعد 
يوم من التفجيرات االنتحارية التي 
ــافـــت  ــة. وأضـ ــعـــوديـ اســـتـــهـــدفـــت الـــسـ
الـــــوزارة أن كــيــري والــجــبــيــر ناقشا 
انتقال سياسي  إلــى  الحاجة  أيضًا 
فــــي ســــوريــــة، والــــوضــــع فــــي لــيــبــيــا 
واملـــســـاعـــي الـــرامـــيـــة لـــلـــوصـــول إلــى 
ــي الـــيـــمـــن وأحـــــدث  ــل ســـيـــاســـي فــ حــ
ــيــــن  ــلــ ــيــ ــرائــ الــــــتــــــطــــــورات بــــــن االســ

والفلسطينين.
)رويترز(

خامنئي: سيناريو األزمة 
السورية يهّدد البحرين 

للجمهورية  األعــلــى  املــرشــد  اعــتــبــر 
اإلســـــامـــــيـــــة، عــــلــــي خــــامــــنــــئــــي، فــي 
تــــصــــريــــحــــات أمـــــــس األربــــــــعــــــــاء، أن 
املــســبــب الــرئــيــس لـــإرهـــاب ولــعــدم 
االستقرار في املنطقة هو مخططات 
الواليات  رأسها  وعلى  دولية  قــوى 
املــتــحــدة، مضيفًا أن هـــذه األطـــراف 
في  قامت بتحويل خــاف سياسي 
ســوريــة إلــى حــرب داخــلــيــة، وقامت 
بحشد وإحــضــار قــوات من الخارج 
إلى سورية والعراق وهو ما تسبب 
بـــقـــض مــضــجــع املـــنـــطـــقـــة بــرمــتــهــا. 
واعــتــبــر خــامــنــئــي أن املــخــطــط ذاتــه 
ــهـــدف الــــبــــحــــريــــن فـــــي الــــوقــــت  ــتـ يـــسـ
ــــن، واصــــفــــًا مــــا يـــجـــري هــنــاك  ــراهـ ــ الـ
بــالــخــاف الــســيــاســي، الــقــابــل للحل 
ــــي ســـيـــاســـي فــي  ــــود وعـ بـــشـــرط وجــ
تعامل املسؤولن مع ما يجري في 

الداخل البحريني.
)العربي الجديد(

العبادي يوافق على 
استقالة وزير الداخلية

وافق رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي )الصورة(، أمس األربعاء، 
ــلـــيـــة  عـــلـــى اســـتـــقـــالـــة وزيــــــــر الـــداخـ
مــحــمــد الــغــبــان مـــن مــنــصــبــه، على 
خـــلـــفـــيـــة تـــفـــجـــيـــر الـــــــكـــــــرادة وســــط 
بغداد. وكشف مصدر في التحالف 
ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ الـــــوطـــــنـــــي الـــــحـــــاكـــــم لـ
الجديد« عن وجود خافات عميقة 
داخل االئتاف الحكومي، ال سيما 
بــعــد حـــديـــث الـــغـــبـــان عـــن املــنــطــقــة 
التي جاءت منها السيارة املفخخة 
الــتــي انــفــجــرت فــي الـــكـــرادة، وفشل 

الحكومة في إدارة امللف األمني.
)العربي الجديد(

إحباط اعتداء لـ»داعش« 
على ميناء سرت

ــــوات املــجــلــس الــرئــاســي  تــمــكــنــت قـ
أمــس األربــعــاء مــن إحباط  الليبي 
هـــجـــوم ملــقــاتــلــي تــنــظــيــم »الــــدولــــة 
اإلســامــيــة« )داعـــــش( عــلــى ميناء 
ســـــرت، كـــانـــت ســتــنــفــذه مــجــمــوعــة 
منهم  قتل  عنصرًا،   15 مــن  مكّونة 
12 خال االشتباكات بن الطرفن، 
إضافة إلى مقتل جندي من قوات 

الرئاسي.
)العربي الجديد(

ريان محمد

خـــرج رئــيــس الــنــظــام الـــســـوري بــشــار األســـد، 
مــن العاصمة دمــشــق، أمــس األربــعــاء، ليقوم 
ــارة خــاطــفــة إلــــى مــديــنــة حـــمـــص، بغية  ــزيــ بــ
فــي جامع  السعيد،  الفطر  تــأديــة صــاة عيد 
ــي. الــعــيــد األول  ــوالــ الــصــفــا بــحــي عــكــرمــة املــ
لألسد خارج العاصمة في السنوات املاضية، 
حــضــره رجـــال ديــن مــن الــطــوائــف اإلسامية 
ومــفــتــي ســـوريـــة أحـــمـــد بــــدر الـــديـــن حــســون، 
الــســتــار السيد،  ووزيـــر األوقــــاف محمد عبد 

ومحافظ حمص طال برازي.
 الــتــلــفــزيــون الـــســـوري الــرســمــي أداء 

ّ
وقـــد بـــث

األســــد صـــاة الــعــيــد، عــقــب انــتــهــائــهــا بنحو 
ســاعــتــن، رغـــم إعـــانـــه ســابــقــًا بــأنــه سينقل 

ــال شــرقــي  ــمـ اســتــقــبــلــت مــديــنــة الــحــســكــة )شـ
ســـوريـــة(، عــيــد الــفــطــر بـــاألحـــزان والــغــبــار، إذ 
وقع  الــذي  االنــتــحــاري  التفجير  قتلى  تشّيع 
أول من أمس، الثاثاء، في ظل إلغاء املظاهر 
االحتفالية بالعيد، وإعان الحداد ثاثة أيام، 
ووسط رياح شديدة محّملة بالغبار تجتاح 
ــفــت االشــتــبــاكــات 

ّ
مــعــظــم مــنــاطــقــهــا. فــيــمــا خــل

القائمة بن وحدات »حماية الشعب« الكردية 
ومــلــيــشــيــا الـــدفـــاع الــوطــنــي الــتــابــع لــلــنــظــام 
األربعاء، مقتل وإصابة عدد  أمس  السوري، 
ــنـــن فـــي حـــي الــصــالــحــيــة، وســط  مـــن املـــواطـ
ل التفجير الذي ضرب محافظة 

ّ
املدينة. وُيمث

ضحيته  راح  والـــذي  الــعــيــد،  عشية  الحسكة 
عــشــرات القتلى والــجــرحــى، أحــدث حلقة في 
مسلسل التدهور األمني الذي تعيشه املدينة 
في ظل تنازع السيطرة عليها من قبل قوات 

عثمان المختار

ــيـــة فــــي اعــــتــــداءات  وجــــــدت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـ
الكرادة اإلرهابية التي راح ضحيتها أكثر من 
400 قتيل وجريح، الغطاء املناسب للتخلص 
مــن مــلــف املــحــكــومــن بـــاإلعـــدام، والــذيــن يبلغ 
ــن 3 آالف شـــخـــص، تــطــالــب  أكـــثـــر مــ ــم  ــددهــ عــ
ودولية  محلية  وحقوقية  إنسانية  منظمات 
 عـــن كــتــل ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة، بـــإعـــادة 

ً
فـــضـــا

زعت 
ُ
انت اعترافاتهم  كــون  مــجــددًا  محاكمتهم 

تــحــت الــتــعــذيــب، كــمــا أن قــســمــًا كــبــيــرًا منهم 
، إضــافــة إلـــى أن 

ً
ــا لــم ُيــعــرض للمحاكمة أصــ

األميركية  الــقــوات  متهم 
ّ
سل معتقلون  بينهم 

كــانــوا  الــعــراق  مــن  انسحابها  بــعــد  للحكومة 
متهمن بمقاومة الوجود األجنبي في الباد 

واستهداف الجيش األميركي دون غيره.
وأمر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي 
الزاملي، وفقًا لبيان صدر  العدل حيدر  وزيــر 
عــن مــكــتــب الــعــبــادي، بتنفيذ أحــكــام اإلعــــدام 
بشكل فوري في السجون عقب ثاث ساعات 
فقط مــن تفجير الــكــرادة، وهــو مــا بــاشــرت به 
 وزارة العدل عبر جملة إعدامات سريعة 

ً
فعا

ــة تـــلـــفـــزيـــون  ــاشــ ــلـــى شــ ــم مـــنـــهـــا عـ ُعـــــــرض قـــسـ
»الــعــراقــيــة« الــحــكــومــيــة، وبــلــغ عـــددهـــم حتى 
أمــس  فــجــر  عــــدم 

ُ
أ مــن  اآلن 65 شخصًا بينهم 

األربعاء، أول أيام عيد الفطر في العراق.
»العربي الجديد«،  وتكشف مصادر حكومية لـ
العدل  التي نفذتها وزارة  اإلعـــدام  أن »أحــكــام 
الــيــومــن املــاضــيــن بلغت 65 حكمًا بحق  فــي 
معتقلن عراقين أدينوا بتهم اإلرهاب، وكان 
ذووهـــــم قـــد طــالــبــوا فـــي وقــــت ســابــق بــإعــادة 
منهم  ــزعــت 

ُ
انــت االعـــتـــرافـــات  كـــون  محاكمتهم 

 .»
ً
أصـــا ُيــحــاكــم  لــم  وبعضهم  التعذيب  تحت 

وشـــهـــد عــهــد رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســابــق نـــوري 
له في القضاء، اتخاذ 

ّ
املالكي، الذي ُعرف بتدخ

نحو 2700 حكم إعدام.
ــفــذت 

ُ
ــارز، فــقــد ن وبــحــســب مــســؤول حــكــومــي بــ

ــدام فــي ســجــون الــنــاصــريــة وبابل  أحــكــام اإلعــ
ــم جثثهم 

ّ
ــم تــســل وبـــغـــداد بــحــق املــعــتــقــلــن، ولـ

حتى اآلن لذويهم، وجرى بعضها بشكل غير 

ــرت الــلــقــطــة  ــ ــهـ ــ ــبــــاشــــرة. وأظـ صـــــاة الـــعـــيـــد مــ
األولـــــى الـــرخـــامـــة الــتــي كــتــب عــلــيــهــا مسجد 
الـــصـــفـــا، لــتــنــتــقــل الــــصــــورة مـــبـــاشـــرة لــداخــل 
املسجد، فيظهر محافظ حمص وإلى جانبه 
ــا يـــســـتـــقـــبـــان األســـــــد ووزيــــــر  ــمــ ــتــــي، وهــ ــفــ املــ
األوقــــاف إضــافــة إلــى بعض األشــخــاص، في 
حــن يصطف بضع عــشــرات مــن األشــخــاص 
بانتظار دخول األسد. والافت في األمر أنه 
أثناء دخول رئيس النظام، كان من يصطف 
على املدخل يقف ورأســه إلــى األمــام وكأنها 
وقـــفـــة عــســكــريــة، مـــا يــــدل عــلــى أن الــحــضــور 
لـــم يــكــن مـــن املـــواطـــنـــن الـــعـــاديـــن. كــمــا قطع 
املزعوم، من  املباشر  الرسمي بثه  التلفزيون 
مــســجــد الــصــفــا حــن كـــان األســــد يــســلــم على 
بــعــض الـــحـــضـــور. وفــــي الــصــفــوف األمــامــيــة 
كــان يقف إلــى جانب األســد ومسؤوليه عدد 
من رجال الدين ومشايخ العشائر، وأدى كل 

منهم صاة العيد بحسب مذهبه.
أما إمام املسجد عصام املصري، فقد خصص 
ــــد وزيــــارتــــه لــقــواتــه  خــطــبــة الــعــيــد ملــــدح األسـ
فـــي ريــــف دمــشــق قــبــل أيــــام وزيــــــارة حــمــص، 
كـــمـــا تـــحـــدث عــــن اإلرهــــــــاب ووقـــــــوف حــمــص 
ــارة األســد  ــ بــوجــهــه. واعــتــبــر املــصــري أن »زيـ
لــحــمــص تــؤكــد تــعــافــي حــمــص مـــن اإلرهــــاب 
ــــواق حــمــص وأحــيــائــهــا  ــــودة الــحــيــاة ألسـ وعـ
ومــســاجــدهــا وكــنــائــســهــا«، عــلــى حـــد قــولــه. 

الشعب«  »حماية  ووحـــدات  الــســوري  النظام 
القوى األخــرى املوجودة   عن 

ً
الكردية، فضا

فــــي ريـــــف املــــديــــنــــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا تــنــظــيــم 
»الدولة اإلسامية« )داعش(.

وارتفع عدد قتلى تفجير أحد األفران في حي 
الصالحية باملدينة إلى 16. وتبنى »داعش« 
بــعــد ترجل  الــتــي وقــعــت  العملية اإلرهــابــيــة 
نــاريــة ليفجر نفسه بن  ــة  شخص عــن دراجـ
مجموعة كبيرة من األشخاص كانوا يقفون 
في طابور أمام الفرن. وقالت وكالة »أعماق« 
ـــف 35 

ّ
ــل الـــتـــابـــعـــة لــلــتــنــظــيــم، إن الــتــفــجــيــر خـ

الــذراع  الكردية،  الــوحــدات   في صفوف 
ً
قتيا

الــعــســكــري لــحــزب »االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي«، 
فيما وّجــه بعض الناشطن اتهامات لقوات 

النظام بالوقوف خلف التفجير.
في غضون ذلك، قال موقع »شباب الحسكة« 

إنــســانــي مـــن خــــال ركــــل وضــــرب املــحــكــومــن 
وترديد  ــدام  اإلعـ إلــى منصات  قبل صعودهم 

شعارات الثأر لضحايا تفجيرات الكرادة.
ــم، والــــــد أحـــد  ــاســ ــقــــول املــــواطــــن مــحــمــد جــ ويــ
الجديد«،  »العربي  مع  اتصال  في  املعدومن، 
ــبـــاح أمـــس  ــااًل هـــاتـــفـــيـــًا، صـ إنـــهـــم تـــلـــقـــوا اتــــصــ
عدم. 

ُ
األربعاء، ُيبلغهم من السجن أن ابنه قد أ

قل قبيل القمة العربية 
ُ
ويوضح أن »ابني اعت

الــحــكــومــيــة حملة  الـــقـــوات  ـــت 
ّ
2012 حـــن شـــن

القمة،  تأمن  اعتقاالت عشوائية ضمن خطة 
ــقــل وهــو 

ُ
وكــــان فــي املــنــزل حينها عــنــدمــا اعــت

أيــام شاهدته  النفط، وبعد  موظف في وزارة 
عـــلـــى شـــاشـــة الـــتـــلـــفـــزيـــون يـــعـــتـــرف أنـــــه أمــيــر 
أنــه ال يجيد  الرغم من  القاعدة، على  بتنظيم 

حتى استخدام بندقية الصيد«.
ويتهم رئيس منظمة السام العراقية، إحدى 
ــرز املـــنـــظـــمـــات املـــعـــنـــيـــة بـــحـــقـــوق اإلنــــســــان  ــ ــ أبـ
العراقية  الــحــكــومــة  الـــعـــراق، محمد عــلــي،  فــي 
ــق لـــكـــســـب شــعــبــي،  ــابـ ــسـ ــتـ »الـ ـــ ــلـــيـــشـــيـــات بـ واملـ
)تـــفـــجـــيـــر  ضــــحــــايــــا  ذوي  لــــــــدى  خــــصــــوصــــًا 
الكرادة(، وإسكات ثورة غضبهم على الفساد 

2011 من درعا جنوب سورية، رسالة يحاول 
وأن  بأنه منتصر  إلــى جمهوره،  يقدمها  أن 
أن نجح  انتهت. وذلــك بعد  السورية  الثورة 
لــه مــن األحــيــاء  املناهضن  الــنــظــام بتهجير 
املعارضة له، التي باتت اليوم خالية تمامًا، 
بــاســتــثــنــاء حــي الــوعــر املــحــاصــر. وهـــو آخــر 
مــعــاقــل املـــعـــارضـــة فـــي املـــديـــنـــة«. ويـــــرون أن 
ــأتـــي عــقــب الــعــديــد مـــن عــمــلــيــات  ــارة »تـ ــزيــ الــ

في  الوطني  الدفاع  مليشيا  عناصر حاجز 
ــر هــاجــمــت الــوحــدات  الــقــامــشــلــي، وعــلــى األثـ
الــكــرديــة الــحــاجــز، لتنتقل االشــتــبــاكــات إلى 
املرّبع األمني، متسّببة بسقوط أربعة قتلى 

من املدنين.
ووصـــــــــــــف نــــــاشــــــطــــــون مــــــيــــــدانــــــيــــــون هـــــذه 
»املسرحية املكشوفة«، الفتن  االشتباكات بـ
إلـــى أن الــتــعــاون بـــن الــطــرفــن مــســتــمــر في 
مناطق اإلدارة الذاتية على جميع األصعدة، 
خصوصًا على صعيد استهداف الناشطن 
األكراد ممن يعارضون قيادة حزب االتحاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي. كــمــا يــضــغــط الـــطـــرفـــان على 
الــشــبــان فـــي املــديــنــة، بــهــدف تــجــنــيــدهــم في 

صفوفهما.
وتعمل قوات النظام من خال بعض عمائها 
ــان فــــي ريـــــف الــحــســكــة  ــبـ ــشـ عـــلـــى تــجــنــيــد الـ

الـــحـــكـــم«. ومــــع مــبــاشــرة الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
تــنــفــيــذ أحـــكـــام اإلعـــــــدام، يـــكـــون قـــانـــون الــعــفــو 
ــيــة الــســيــاســيــة 

ّ
ــه الــكــتــل الــســن ــــذي تــطــالــب بـ الـ

وقــــوى ومــنــظــمــات حــقــوقــيــة مــخــتــلــفــة والــــذي 
ــــروط قـــبـــول الــتــصــويــت على  ــــع كـــأحـــد شـ ُوضـ
 ،2014 العام  نهاية  لــلــوزراء  كرئيس  العبادي 
إعــادة  الــقــانــون على  امللغي. وينص  فــي حكم 
مــحــاكــمــة املــعــتــقــلــن املــحــكــومــن بـــاإلعـــدام في 
محكمة نزيهة ومستقلة يقوم رئيس الــوزراء 
راَجع 

ُ
بتشكيلها من قضاة في وزارة العدل وت

الــعــبــادي  أن  يعني  مــا  وهـــو  ملفاتهم.  جميع 
التي يطالب  قد تخلص من أحــد أهــم امللفات 
الغليان  حــالــة   

ً
مستغا بتنفيذها،  خصومه 
الشعبي عقب تفجير الكرادة.

وفي خضم السجال القانوني والسياسي بن 
الجمهورية،  ورئــاســة  الــعــراقــيــة  الــعــدل  وزارة 
قـــــامـــــت شــــخــــصــــيــــات ســــيــــاســــيــــة وقـــــــــــادة فــي 
مـــلـــيـــشـــيـــات »الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي« بــالــضــغــط 
ــزال عقوبة  عــلــى حــكــومــة الــعــبــادي بــغــرض إنــ
اإلعدام بآالف املعتقلن في سجون الحكومة، 
مستغلن في ذلك حالة الغضب الشعبي التي 
أعقبت تفجير الكرادة الدامي، بينما هدد عدد 
إذا  املــعــتــقــلــن  املــلــيــشــيــات بتصفية  ــادة  قــ مـــن 

امتنعت الحكومة عن ذلك.
الــعــبــاس«،  وقـــال زعــيــم مليشيا »أبـــي الفضل 
تقم  لـــم  »إذا  لــــه،  كــلــمــة  فـــي  الـــخـــفـــاجـــي،  أوس 
الحكومة العراقية بتنفيذ أحكام اإلعدام، فان 
قــــوات أبــــي الــفــضــل الــعــبــاس ســتــقــوم بــذلــك«، 
»تــنــفــيــذ أحــكــام  مــطــالــبــًا حــكــومــة الـــعـــبـــادي بـــ
اإلعــدام في عيد الفطر لكي يكون عيد الفطر 

عيدين للشعب العراقي«، على حد تعبيره.
تقرير  في  الدولية،  العفو  منظمة  قالت  فيما 
الجديد«  »العربي  األربعاء، تلقت  صدر أمس 
نــســخــة مـــنـــه، إن قـــيـــام الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة 
ُيــعــد بــمــثــابــة ردة فــعــل بغيضة  بـــاإلعـــدامـــات 
وغير محسوبة على التفجيرات املروعة التي 
هزت بغداد خال عطلة نهاية األسبوع، وهي 
التصعيد من  بــصــدد  الــبــلــد  أن  ــارة تظهر  إشــ
تطبيق عــقــوبــة اإلعـــــدام. وقـــال مــديــر برنامج 
الــشــرق األوســـط وشــمــال أفريقيا فــي املنظمة 
فيليب لوثر، إن »تفجير بغداد الذي استهدف 
مــدنــيــن فــي منطقة تــســّوق مــزدحــمــة، يشّكل 
اعتداًء عديم الضمير على الحق األساسي في 
الحياة وجريمة حرب، وما من تبرير ُيلتمس 
ــذا الـــعـــنـــف الـــبـــغـــيـــض«، مــضــيــفــًا:  ــ الرتــــكــــاب هـ
»ليست اإلعدامات هي الحل ألنها ال تتصدى 
مرة  ثبت  ولقد  للجريمة،  الــجــذريــة  لألسباب 
تــلــو أخـــــرى أن عــقــوبــة اإلعـــــــدام الـــتـــي تشكل 
انــتــهــاكــًا لــلــحــق فـــي الـــحـــيـــاة وأقـــســـى أشــكــال 
ليست  وإهــانــة  إنسانية  ال  وأكــثــرهــا  العقوبة 

رادعًا أقوى من عقوبة الحبس«.

ويــبــدو أنــهــا الــرســالــة األهـــم الــتــي أراد األســد 
إيصالها لجمهوره في حمص، أي عن »األمن 
الذي تنعم به حمص«، علمًا أن خطبة العيد 
عــــادة تــكــون مــدقــقــة مــن قــبــل وزارة األوقــــاف 

والقصر الجمهوري.
ــارة األســـد إلــى  ويـــرى مــتــابــعــون أنـــه »فـــي زيــ
حمص، التي تعارف عليها السوريون بأنها 
عام  انطلقت  التي  السورية  الــثــورة  عاصمة 

إن ثــاثــة مــن مــقــاتــلــي »الـــوحـــدات الــكــرديــة« 
ــتــلــوا، أمــس األربـــعـــاء، وأصــيــب خمسة إثر 

ُ
ق

انــفــجــار مــنــزل مــلــغــم فـــي قــريــة حــســن زيـــت، 
جــنــوب جــبــل عــبــد الــعــزيــز، غــربــي الحسكة. 
ووقــع االنفجار أمــام الفرن بعد ساعات من 
التوصل إلى اتفاق تهدئة بن قوات النظام 
والـــوحـــدات الــكــرديــة، إثـــر اشــتــبــاكــات بـــدأت، 
اإلثــنــن املـــاضـــي، أســفــرت عــن ســقــوط قتلى 

وجرحى بن الطرفن.
ــة كـــــــرديـــــــة إن  ــ ــيــ ــ ــامــ ــ وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر إعــ
االشتباكات تركزت وسط املدينة واستخدم 
ومتوسطة،  خفيفة  أســلــحــة  الــطــرفــان  فيها 
عــــــــدد مــن  مــــقــــتــــل وإصـــــــابـــــــة  إلــــــــى  مــــــا أدى 
املــواطــنــن فــي حــي الــصــالــحــيــة. وأوضــحــت 
احتجاز سيارة  بعد  بـــدأت  االشــتــبــاكــات   

ّ
أن

تابعة لشرطة مــرور اإلدارة الذاتية من قبل 

واالنحال األمني من خال موجة اإلعدامات 
»الــعــربــي  تـــلـــك«. ويـــوضـــح عــلــي، فـــي حــديــث لـــ
انتقامية وهو  ــدام  اإلعــ أن »أحــكــام  الــجــديــد«، 
أدينوا  فهناك محكومون  عنها،  يقال  مــا  أقــل 
بــاإلعــدام ولــم يصلوا إلــى سن الثامنة عشرة 
وآخــرون أعمارهم فوق السبعن عامًا وجرى 
تزوير أعمارهم حتى يتطابق ذلك مع أحكام 
املــادة الثامنة الفقرة 73 من قانون العقوبات 

النافذ في الباد«.
ويــعــتــبــر أن »تــنــفــيــذ األحـــكـــام ســيــاســي بحت 
ويحمل بصمات طائفية«، مستدركًا: »كلنا مع 
هناك سجناء  لكن  اإلرهابين،  من  القصاص 
ُحكم عليهم بــاإلعــدام وهــم ال يستحقون هذا 

عــــشــــرات  راح ضـــحـــيـــتـــهـــا  الــــتــــي  الـــتـــفـــجـــيـــر 
الــقــتــلــى والــجــرحــى، مــا أثــــار حفيظة أهــالــي 
ــيـــاء، الــذيــن خــرجــوا فــي تــظــاهــرات  تــلــك األحـ
تطالب بإقالة املحافظ، الذي يشغل منصب 
رئيس اللجنة األمنية، إضافة إلى محاسبة 
 أي 

َ
املسؤولن، إال أن هــذه املطالبات لم تلق

استجابة من قبل النظام«.
واعــتــاد األســد، على تأدية صــاة العيد، في 
أحــــد مــســاجــد ســـوريـــة املـــعـــروفـــة، وأبـــرزهـــا 
قبل  القديمة،  األمـــوي وســط دمشق  املسجد 
بــدء الــثــورة السورية في مــــارس/آذار 2011، 
خــال عيدي  ظــهــوره  انحصر  ومــن حينها، 
ــى فــــي مـــســـاجـــد صـــغـــيـــرة،  ــ ــحـ ــ الـــفـــطـــر واألضـ
معظمها يقع في حي املهاجرين، حيث يقع 

القصر الرسمي إلقامته.
وهــــذا هــو الــعــيــد الـــحـــادي عــشــر، الــــذي يمر 
على سورية خال سنوات الثورة الخمس، 
وقد ظهر األسد تسع مرات منها في دمشق، 
ومـــرة واحــــدة فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الثاني 
سنة 2011، إذ زار حينها مدينة الرقة، وأدى 
صاة عيد األضحى في مسجد النور، قبل 
أن تسيطر املعارضة السورية بعدها بنحو 
ترضخ  الــتــي  املحافظة،  على  ونــصــف  سنة 
اإلسامية«  »الدولة  تنظيم  لسيطرة  حاليًا 
)داعـــــــــش(، وتــعــتــبــر مــعــقــلــه الـــرئـــيـــســـي فــي 

سورية.

لها، ضمن  الجنوبي، وتشكيل خايا تتبع 
الكردية،  الحماية  وحـــدات  سيطرة  مناطق 
 حملة اعتقاالت تطاول 

ّ
والتي بدورها تشن

شبان املنطقة، بغية تجنيدهم في صفوفها. 
وقـــال مــوقــع »اتــحــاد شــبــاب الــحــســكــة« على 
»فيسبوك«،  االجتماعي  الــتــواصــل  شبكات 
إن النظام أرســل وجهاء ومندوبن ووفــودًا 
إلقناع  الجنوبي،  الحسكة  ريــف  إلــى  تمثله 
السكان بتشكيل خايا عسكرية في مناطق 
ســيــطــرة وحـــــدات الــحــمــايــة الـــكـــرديـــة، تتبع 
ــــدات الــحــمــايــة  ــت وحـ

ّ
لـــه مــبــاشــرة. فــيــمــا شــن

الكردية، بدورها، حملة اعتقاالت في الريف 
الشبان ما دون  الجنوبي للحسكة، طاولت 
العام 1991 لسوقهم إلى معسكرات  مواليد 

ودورات قتالية قصيرة.
عدنان...

تهدئة
النظام السوري

على حساب القيادي في الجيش الحر محمد 
علوش على »تويتر«، وفــق وكالة »رويــتــرز«: 
»نــعــلــن نــحــن الــفــصــائــل الــثــوريــة املسلحة في 
ســوريــة، أنــنــا نــرحــب بــأي جهد لــوقــف إطــاق 
النار أيام عيد الفطر، وأننا سنلتزم به طاملا 

التزم به الطرف اآلخر«.
الــرســمــيــة  الـــســـوريـــة  األنــــبــــاء  ــة  ــالـ وكـ وأوردت 
»سانا« بيانًا لجيش النظام، جاء فيه: »أعلنت 

عدنان علي

النظام  إليها  مــنــاورة جــديــدة لجأ 
السوري، أمس األربعاء، مع إعانه 
ــــي جــمــيــع  ــــن »هـــــدنـــــة« مـــؤقـــتـــة فـ عـ
ــــدة 72 ســــاعــــة، ســــرعــــان مــا  أنــــحــــاء ســــوريــــة ملـ
سجلت التطورات امليدانية خرقها من جانب 
قـــواتـــه، مــمــا يــعــنــي أن هــــذه »الـــهـــدنـــة« ولـــدت 
النظام من خالها  أراد  ميتة. مناورة جديدة 
الظهور بمظهر »حسن النية«، وكذلك توجيه 
رسائل عدة إلى دوائر صنع القرار في الغرب، 
خصوصًا الواليات املتحدة، والتي لم تنتظر 
 حتى تعلن، على لسان وزير خارجيتها، 

ً
طويا

»الهدنة« من طرف  جون كيري، عن ترحيبها بـ
الــتــرحــيــب األمـــيـــركـــي املستعجل  واحـــــد. هــــذا 
ــنـــاورة نـــظـــام بـــشـــار األســــــد، يـــزيـــد شــكــوك  بـــمـ
كثيرين بشأن نوايا الهدنة، وخصوصًا أنها 
تــوحــي بــأن هــذا الــنــظــام يــريــد إعــطــاء انطباع 
بأنه يتحكم بمجريات األمور وال يزال يمسك 

بزمام املبادرة، عسكريًا وسياسيًا.
مــن جــهــتــه، فــقــد أعــلــن الــجــيــش الــســوري الحر 
شر 

ُ
التزامه بوقف إطاق النار. وجاء في بيان ن

العامة للجيش والقوات املسلحة عن  القيادة 
تطبيق نظام تهدئة ملدة 72 ساعة في جميع 
أراضي الجمهورية العربية السورية بدءًا من 
الساعة الواحدة يوم 6 تموز/ يوليو ولغاية 

الساعة الـ 24 يوم 8 تموز/ يوليو 2016«.
ورحـــب كــيــري بــإعــان »الــنــظــام تــهــدئــة« هــذا، 
لــكــنــه أعـــلـــن أنــــه يــعــمــل مـــع روســـيـــا وغــيــرهــا 
ــة دائـــــمـــــة. وقـــــــال كـــيـــري  ــدنــ لـــتـــحـــويـــلـــه إلــــــى هــ
ــا:  ــيـ ــــى جـــورجـ ــــال زيــــــــارة إلــ لــلــصــحــافــيــن خــ
فترة  السوري  الجيش  بإعان  بشدة  »نرحب 
من الهدوء في االحتفال بالعيد، ونأمل كثيرًا 
أن يــتــم احــتــرامــهــا مــن قــبــل جميع االطــــراف«. 
وأضاف »نحاول جهدنا أن نحّول املناقشات 
الــحــالــيــة إلـــى وقـــف لــألعــمــال الــقــتــالــيــة بشكل 

دائم، وقابل للتنفيذ واملحاسبة«.
وســـبـــق لــلــنــظــام الــــســــوري أن أعـــلـــن عـــن هــدن 
مماثلة في ما سبق، لكنها املــرة األولــى التي 
يعلن فيها النظام تهدئة تشمل جميع مناطق 
الــبــاد. وكــانــت الهدنة األبـــرز فــي ســوريــة تلك 
التي أعلنتها موسكو وواشنطن في شباط/ 
النظام خرقتها  قــوات  أن  إال  املــاضــي،  فبراير 
ــة  ــا وصـــلـــت إلـــــى درجــ ــدمـ ــعـ ــة. وبـ ــدايــ ــبــ مـــنـــذ الــ

الروسي،  الجانب  أعلن  الهشاشة،  من  كبيرة 
التاسع  التهدئة«، في  »نظام  بـ ُيعرف  ما بات 
والعشرين من إبريل/ نيسان، وشمل حينها 
مناطق شمالي الاذقية وريف دمشق، لفترات 
ثــــم تــوســعــت  بــــن 48 و72 ســــاعــــة،  تــــراوحــــت 

لتشمل بقية املناطق.
وكــــان اإلعــــان عــنــهــا يــصــدر عــــادة مــن قــاعــدة 
الــاذقــيــة، والــتــي يدير  الــجــويــة فــي  حميميم 
الـــروســـي عــمــلــيــاتــه العسكرية  مــنــهــا الــجــيــش 
ــة، وغـــالـــبـــًا مـــا كــــان يــتــم تــرتــيــبــهــا  ــوريــ فـــي ســ
بتنسيق روسي-أميركي، وهي دائمًا ال تشمل 
ــة« )داعــــــــش( وال  ــيــ تــنــظــيــم »الـــــدولـــــة اإلســــامــ
»جبهة النصرة«. وعلى الرغم من االنتهاكات 

الواسعة التي تتعرض لها تلك الهدن، إال أن 
انهيار  يعلنا بعد رسميًا  لــم  االتــفــاق  راعــيــي 
ــار الــــــذي تـــوصـــا إلـــيـــه فــي  ــنــ وقـــــف إطــــــاق الــ

شباط/ فبراير املاضي.
ويــــرى مــراقــبــون أن الــنــظــام الـــســـوري يــحــاول 
ــــان تــســويــق نــفــســه كــصــاحــب قـــرار  بــهــذا اإلعـ
الــعــســكــري، وأنــــه يمكنه  الــوضــع  فــي  مستقل 
فرض تهدئة أو إلغاؤها في الوقت الذي يريد. 
ويقول املحلل العسكري، العميد أحمد رحال، 
أراد إعــطــاء  الــنــظــام  الـــجـــديـــد« إن  »الــعــربــي  لـــ
انــطــبــاع أيــضــا بــأنــه يــراعــي األعــيــاد وســامــة 
املــواطــنــن، لــكــن فــي الحقيقة هــو يــســعــى من 
جــهــة أخـــــرى إلــــى وقــــف انـــهـــيـــار جــبــهــاتــه في 

حلب والــاذقــيــة، حيث تــعــرض هــنــاك لهزائم 
مــتــاحــقــة مــنــذ أســـابـــيـــع، وســــط خـــافـــات في 
املحور الداعم له والــذي يضم روسيا وإيــران 
ومــلــيــشــيــاتــهــا الـــتـــي أرســلــتــهــا إلــــى ســـوريـــة. 
ويــتــوقــع رحـــال أال يــكــون مصير هـــذه الهدنة 
 كان 

ْ
أفضل من الهدن التي سبقتها، حتى وإن

الجوي  القصف  وتيرة  تخف  أن  املحتمل  من 
من جانب طائرات النظام.

ويرى أن املغزى السياسي لإعان يتمثل بأن 
النظام يريد إعطاء انطباع بأنه ال يزال يمتلك 
زمـــام املـــبـــادرة ولـــه قـــرار مــســتــقــل، وذلـــك عقب 
تزايد اهتزاز صورته في اآلونة األخيرة بنظر 
أنـــصـــاره، وفـــي عــيــون املــجــتــمــع الـــدولـــي، بعد 

تعمد كل من روسيا وإيــران إعطاء تلميحات 
الفصل  الكلمة  لهما  بأن  وأحيانًا تصريحات 
حول ما يجري في سورية، وأن النظام مجرد 

تابع ألحدهما أو كليهما.
مــن جــانــبــه، يــقــول عــضــو األمــانــة الــعــامــة في 
»املــجــلــس الــوطــنــي الـــســـوري«، عــبــد الرحمن 
ــنـــظـــام لـــيـــس ســـوى  ــا أعـــلـــنـــه الـ الــــحــــاج، إن مــ
مــجــرد »دعـــايـــة تــرويــجــيــة، ال قــيــمــة لــهــا ألنــه 
لــــن يـــلـــتـــزم بـــهـــا كـــمـــا لــــم يـــلـــتـــزم فــــي الــســابــق 
في  الحاج  املدنين«. ويضيف  بوقف قصف 
يريد  النظام  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديث 
أيــضــًا »تــــرك انــطــبــاع بــأنــه يــقــف مــع الشعب 
السوري في املناسبات واألعياد، على الرغم 

مــن أنـــه هــو نــفــســه مــن أوقــــع الــســوريــن بكل 
الشعب من  أن غالبية  النكبات ويعتبر  هــذه 
اإلرهــابــيــن«، مشيرًا إلــى أن »رســالــة النظام 
من إعان التهدئة لن تغير شيئًا على األرض، 
ألن القوى املؤثرة خارجية بالدرجة األولى«.

وعــلــى الـــرغـــم مـــن هـــذا اإلعـــــان، إال أن قـــوات 
النظام استهدفت بالقصف الجوي واملدفعي 
عــشــرات األحــيــاء واملــنــاطــق فــي أنــحــاء الباد 
خصوصًا في حلب وريفها. وواصلت قوات 
الــروســيــة، أمس  الحربية  والــطــائــرات  النظام 
عليها  تسيطر  مناطق  اســتــهــداف  األربـــعـــاء، 
وجرحى  قتلى  سقط  إذ  السورية،  املعارضة 
في حلب بقصف مدفعي، وتعرضت مناطق 
أخــــرى بــاملــحــافــظــة لــهــجــمــات جـــويـــة. وأكـــدت 
»العربي الجديد«، أن  مصادر محلية هناك لـ
الــذي استهدف  »عــدد قتلى القصف املدفعي 
حــي املشهد صــبــاح )أمـــس األربـــعـــاء(، ارتفع 
إلى أربعة مدنين، فيما أصيب نحو ثاثن 
آخرين«، وجاء هذا االستهداف، بالتزامن مع 

»إقامة صاة عيد الفطر في مساجد حلب«.
ــاولـــت  ــد طـ ــقـ وبـــحـــســـب املـــــصـــــادر نـــفـــســـهـــا، فـ
 عـــن حـــي املشهد 

ً
الــهــجــمــات الــجــويــة، فــضــا

ــرى  الــــــذي ســـقـــط فـــيـــه ضـــحـــايـــا، مـــنـــاطـــق أخــ
باملدينة، أبــرزهــا حيا األشــرفــيــة وبــنــي زيــد، 
وطــريــق الــكــاســتــيــلــو االســتــراتــيــجــي، والـــذي 
ــرابـــط بـــن مــنــاطــق  ُيــعــتــبــر املــنــفــذ الــوحــيــد الـ
ســيــطــرة املــعــارضــة فــي املــديــنــة وريــفــهــا. كما 
اســتــهــدف الــقــصــف الــجــوي بــالــبــرامــيــل بلدة 
العيس بريف املحافظة الجنوبي، والذي كان 
 لقصف مدفعي استهدف مناطق 

ً
تعرض ليا

ــان، والـــقـــراصـــي  ــان، خــــام طــــومــ ــتــ خــلــصــة، زيــ
أن عدة  وغيرها. وذكــر مركز حلب اإلعامي 

غــــارات اســتــهــدفــت بــلــدة كــفــر حــمــرة وطــريــق 
ــــي، كـــمـــا طــــاول  ــــدولـ حــــلــــب-غــــازي عــيــنــتــاب الـ
الــقــصــف منطقة املـــاح وبــلــدة عــنــدان بريف 

حلب الشمالي.
قنابل عنقودية على  الطيران  ألقى  ذلــك،  إلــى 
ــلـــب، فــــي حــن  مــنــطــقــة الـــلـــيـــرمـــون بــمــديــنــة حـ
بلدة  الثقيلة  باملدفعية  النظام  قــوات  قصفت 
الــلــطــامــنــة بــريــف حــمــاة الــشــمــالــي، فيما أغــار 
الطيران على بلدة منطف بريف إدلب وأطراف 

مدينة أريحا بريف املحافظة.
اإلنــســان  لحقوق  الــســوريــة  الشبكة  ثقت  وقــد 
حدوث 204 مجازر في سورية خال النصف 
األول من عام 2016، 33 مجزرة منها حصلت 
في يونيو/ حزيران املاضي. وأشارت الشبكة 
ــاء، إلــى  ــعــ فـــي تــقــريــر صــــادر عــنــهــا، يــــوم األربــ
أنــهــا اعــتــمــدت تــوصــيــف لــفــظ »مـــجـــزرة« على 
الــــحــــدث الــــــذي ُيـــقـــتـــل فـــيـــه خــمــســة أشـــخـــاص 
مساملن دفعة واحــدة. وفّصل التقرير حدوث 
الــقــوات الحكومية، و66  يــد  105 مــجــازر على 
عــلــى يــد قـــوات يــزعــم أنــهــا روســيــة، و15 على 
يــــد تــنــظــيــم »داعـــــــــش«، و8 عـــلـــى يــــد فــصــائــل 
املعارضة املسلحة، و5 على يد قوات التحالف 
الــدولــي، و5 مــجــازر على يــد جهات مجهولة. 
ونالت محافظة حلب النصيب األكبر من هذه 
املجازر بـ 61 مجزرة، تلتها إدلب بـ 33، ثم ريف 
دمشق بـ 27، ودير الــزور بـ 28، وحمص بـ19، 
والرقة بـ 21، والحسكة بـ 4، وحماة بـ 4، ودرعا 
بـ 3، والاذقية بـ 3، وطرطوس بـ 1. كما وثقت 
الشبكة مقتل 2376 شخصًا في هذه املجازر، 
، و423 سيدة، مشيرة إلى أن 

ً
بينهم 654 طفا

كــان بحق  االستهداف في معظم تلك املجازر 
السكان املدنين.

تأتي اإلعدامات بعد سقوط 400 قتيل وجريح بالكرادة )أحمد الجميلي(

قصف عنيف يستهدف حلب وريفها منذ أيام )بهاء الحلبي/األناضول(

األسد في مسجد الصفا )فرانس برس(

سرعان  مؤقتة  هدنة  السوري  النظام  أعلن 
ما قام بانتهاكها عبر سلسلة هجمات جوية 
مناطق  خصوصًا  طاولت  قصف  وعمليات 
في حلب وريفها. ولم تتأخر واشنطن للترحيب 
خطوة  تبدو  بأنها  علمًا  »الهدنة«،  بهذه 
استعراضية أراد النظام استغاللها ليوحي بأنه 

يمسك زمام المبادرة

الحدث

مناورة ترحب بها واشنطن 
وتلتزم بها المعارضة كحسن نية

واصل النظام وروسيا 
استهداف مناطق تسيطر 

عليها المعارضة

كيري: نسعى لتحويل 
المناقشات لوقف دائم 

لألعمال القتالية

منظمة العفو: 
اإلعدامات ردة فعل 

بغيضة على التفجيرات

أراد رئيس النظام السوري 
بشار األسد، توجيه رسائل 

عدة أثناء أدائه صالة عيد 
الفطر في حمص، أمس 
األربعاء، أبرزها أن »الثورة 

انتهت في حمص«

باشرت الحكومة العراقية 
حملة إعدامات سريعة 

بعد االعتداءات التي 
ضربت الكرادة، ليصل 

عدد الذين نُفذت أحكام 
اإلعدام بحقهم إلى 65

أعلن »جيش اإلسالم« أّن مقاتليه تمّكنوا من قتل وجرح عشرات العناصر 
في  المرج  جبهة  على  له،  الداعمة  والمليشيات  النظام  قوات  من 
غوطة دمشق الشرقية، باإلضافة 
ثقيلة.  ــات  ــي آل ــت  س تــدمــيــر  ــى  إلـ
عبر  المعارض،  الفصيل  وأوضــح 
»تويتر«، أّن كتائبه »استرجعت عّدة 
نقاط كانت قوات النظام تقدمت 
البحارية  جبهتي  في  اإلثنين،  إليها 
الشرقية«،  بالغوطة  ومــيــدعــا، 
قــوات  »كــبّــدت  أنـّـهــا  ــى  إل مشيرًا 
النظام عشرات القتلى والجرحى ما 
اّضطرها لالنسحاب من المواقع«.

»جيش اإلسالم« يتقّدم

إعدامات ما بعد تفجير الكرادة... سياسية
متابعة

متابعة

رصد
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»القاعدة« يعود الستهداف عدن... وغارات على معاقل الحوثيتبرئة كلينتون في »البريد اإللكتروني« تعّزز حظوظها الرئاسية

45
سياسة

  شرق
      غرب

ترامب يشيد 
بصدام حسين

للرئاسة  الــجــمــهــوري  املــرشــح  رأى 
األمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، دونــــــــــالــــــــــد تــــــرامــــــب 
)الصورة(، في خطاب له أمام حشد 
واسع من أنصاره، في والية نورث 
كــارولــيــنــا، أول مـــن أمـــس الــثــاثــاء، 
صدام  السابق  العراقي  الرئيس  أن 
ــان حـــاكـــمـــا ســـيـــئـــا، إال أن  ــ حـــســـن كـ
 ،

ً
عهده تمّيز بإيجابية واحدة، قائا

 
ً
»لقد كان صدام حسن يؤدي عما
جيدًا جــدًا، مــن دون أن يتفاخر به، 
أهمية  الـــنـــاس  يــــدرك  أن  دون  ومـــن 
ما قــام به حينها، كــان صــدام يقتل 
ــد ذلـــــك،  ــيـ اإلرهــــــابــــــيــــــن، وكـــــــــان يـــجـ
األمـــر الـــذي جعل الــعــراق خاليا من 

اإلرهاب في عهده«.
)العربي الجديد(

... وزعيمة اليمين 
المتطرف  الفرنسي 

تمنحه صوتها
صـــــّرحـــــت رئــــيــــســــة حـــــــزب الــجــبــهــة 
ــتــــطــــرف( فــي  الـــوطـــنـــيـــة )الـــيـــمـــن املــ
ــا، مـــــــاريـــــــن لـــــــوبـــــــن، أمـــــس  ــ ــســ ــ ــرنــ ــ فــ
األربــــعــــاء، ملــجــلــة »فــــالــــور اكــتــويــل« 
األسبوعية، أنها »لو كنت أميركية 
لـــهـــيـــاري  إال  لـــلـــجـــمـــيـــع  ــت  ــّوتــ لــــصــ
تحليل  »يجب  وأضافت  كلينتون«. 
االختراق الذي حققه دونالد ترامب 
ما  األميركية.  السياسة  مع  مقارنة 
ــه رجـــل  ــ يــعــجــب األمـــيـــركـــيـــن هــــو أنـ
حــر حــيــال وول ســتــريــت واألســــواق 
املالية وحتى  الضغط  ومجموعات 
إن ترامب »ال  حيال حــزبــه«. وقالت 
ــا فـــي املـــديـــح وال  ــراطـ يــســتــحــق ال إفـ

إفراطا في الذم«.
)العربي الجديد(

االتحاد األوروبي 
ينشئ حرس حدوده

ــرملـــان األوروبـــــــــي، أمــس  ــبـ صـــــادق الـ
إنشاء حرس  قانون  األربــعــاء، على 
الحدود  لحماية  األوروبـــي  الحدود 
ــراع في  ــ الــخــارجــيــة لــاتــحــاد واإلســ
الـــحـــدود  ــــرس  مــــن حـ إرســـــــال 1500 
ــاء إلــى  مـــن مــخــتــلــف الــــــدول األعــــضــ
بــلــد مــا يــواجــه تــدفــقــا غــيــر طبيعي 
ــن هـــذه  ــ ــــدف مـ ــهــ ــ ــريـــن. والــ ــاجـ ــهـ ــمـ ــلـ لـ
الــقــوة الــجــديــدة الــتــي ستحل مكان 
وكـــالـــة حــمــايــة الـــحـــدود الــخــارجــيــة 
)فــرونــتــكــس( هــو تــفــادي أن تــؤدي 
الــفــوضــى عــلــى الـــحـــدود الــخــارجــيــة 
إلى أزمة في االتحاد، ودفع البعض 
التنقل  إلــى فــرض قيود على حرية 
ــر  فــــي فـــضـــاء اتـــفـــاقـــيـــة شـــنـــغـــن. وأقــ
ــوة الـــنـــواب  ــقـ ــاء هــــذه الـ ــانـــون إنـــشـ قـ
األوروبــــيــــون بــأغــلــبــيــة 483 صــوتــا 

مؤيدًا و181 معارضا وامتناع 48. 
)فرانس برس(

إبقاء 8400 جندي 
أميركي بأفغانستان 

حتى 2017

ــيــــس األمــــيــــركــــي بــــــاراك  ــرئــ ــن الــ ــلــ أعــ
أوبــامــا )الـــصـــورة(، أمـــس األربــعــاء، 
فــي أفغانستان  إبــقــاء 8400 جــنــدي 
حــتــى انــتــهــاء واليـــتـــه بـــدايـــة 2017، 
مؤكدًا أن الوضع على األرض يبقى 
ــيــــرًا«. وكــــــان الـــبـــيـــت األبـــيـــض  »خــــطــ
إبــقــاء 5500 جندي فــي 2017  تعهد 
في عدد محدود من القواعد، بينها 
بـــاغـــرام، قـــرب كـــابـــول، وجـــال أبـــاد، 
شرق الباد، وقندهار في جنوبها.
)فرانس برس(

جولة حوار »األطلسي« 
وروسيا في 13 يوليو

ــلـــن األمــــــن الــــعــــام لــحــلــف شــمــال  أعـ
ــي يـــــنـــــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ  ــ ــســ ــ ــلــ ــ األطــ
)الصورة(، أمس األربعاء، أن الحلف 
ــوار  ــ ــة حــ ــ ــولـ ــ وروســــــيــــــا يــــعــــقــــدان جـ
جديدة في 13 يوليو/ تموز الحالي 
ــل. وقـــــال ســتــولــتــنــبــرغ  فـــي بـــروكـــسـ
إن هـــذا االجــتــمــاع الـــذي يعقد على 
ــراء »ســيــتــم فـــي 13  ــفـ مــســتــوى الـــسـ
يوليو في مقر الحلف األطلسي في 
الحلف  قمة  بعد  سريعا،  بروكسل، 

في وارسو«. 
)فرانس برس(

واشنطن ـ منير الماوري

ــــار املــــرشــــحــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ـــس أنـــــصـ
ّ
ــف ــنـ تـ

املــحــتــمــلــة لـــلـــرئـــاســـة األمـــيـــركـــيـــة، هـــيـــاري 
ــداء، بـــعـــد قـــــــرار مــكــتــب  ــ ــعـ ــ ــــصـ ــلـــيـــنـــتـــون، الـ كـ
بي  »أف  األمــيــركــي  الــفــيــدرالــيــة  التحقيقات 
آي«، أخـــيـــرًا، االمــتــنــاع عـــن مــاحــقــة وزيـــرة 
الــخــارجــيــة الــســابــقــة، قــانــونــيــا، فـــي قضية 
 هـــذه 

ّ
ــيـــة. صــحــيــح أن ــتـــرونـ ــوادم اإللـــكـ ــ ــخـ ــ الـ

التبرئة أنقذتها من ورطة قانونية كان من 
الترشيح،  حــق  بسببها  تفقد  أن  املحتمل 
إال أنــه ال يــزال من املبكر الجزم بــأن اإلدانــة 
قـــد أدخــلــتــهــا فـــي ورطــــة ســيــاســيــة أو أنــهــا 
درجــــة خسارتها  إلـــى  بــهــا ضــــررًا  ستلحق 
الجمهوري  منافسها  لصالح  االنتخابات 

دونالد ترامب.
الفيدرالي صدر مقابله   قرار املكتب 

ّ
كما أن

ــن رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب  قــــــرار مـــضـــاد عــ
األمــيــركــي بــــاول رايــــن يتضمن عــزمــه على 
آي«، جيمس  بـــي  »أف  الــــــــ مـــديـــر  اســـتـــدعـــاء 

عادل األحمدي

 فـــي الــيــمــن افـــتـــتـــح، فـــي يــومــه 
ٌ
ــن عــيــد ســـاخـ

األول، بهجوم نادر تبناه تنظيم »القاعدة« 
فـــــي مــــديــــنــــة عــــــــدن، بــــعــــد أن كــــانــــت أغـــلـــب 
ــام فــــي املــحــافــظــة،  ــ الـــهـــجـــمـــات مـــنـــذ نـــحـــو عـ
ــة اإلســـامـــيـــة«  ــ ــدولـ ــ ــرًا عـــلـــى تــنــظــيــم »الـ ــكـ حـ
املواجهات  جبهات  شهدت  فيما  )داعــــش(، 
تصعيدًا  واالنقابين  الشرعية  قــوات  بــن 
ميدانيا ترافق معه ارتفاع وتيرة الضربات 
معاقل  إلـــى  للتحالف، ووصــولــهــا  الــجــويــة 
زعــيــم جــمــاعــة »أنـــصـــار الـــلـــه« )الــحــوثــيــن( 
ــعــــدة. وهـــاجـــم  عـــبـــداملـــلـــك الـــحـــوثـــي، فــــي صــ

األميركي،  الكونغرس  أمــام  للمثول  كومي، 
ــتـــجـــواب مــفــتــوحــة لتفسير  فـــي جــلــســة اسـ
ــة«  ــ الــتــنــاقــض الــنــاجــم عــن »الــتــبــرئــة واإلدانـ
ــفـــاجـــئ مــن  ــذا الـــتـــحـــرك املـ ــ فــــي آن واحـــــــد. هـ
جــانــب رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الــــذي يمثل 
كذلك األغلبية الجمهورية باملجلس، اعتبر 
مـــؤشـــرًا قــويــا عــلــى أن تــبــرئــة كــلــيــنــتــون لم 
تــضــع حـــدًا لــتــداعــيــات الــقــضــيــة، ســيــاســيــا، 

بقدر ما زادتها اشتعااًل.
وأوضح كومي، خال إيجاز صحافي خاص 
الثاثاء،  أمــس  من  أول  في واشنطن،  عقده 
الــعــدل األمــيــركــيــة  أن املــكــتــب أوصــــى وزارة 
قضائيا،  كلينتون  ماحقة  عــن  بــاالمــتــنــاع 

ــــس مــعــســكــر  ــبـــاح أمـ مــســلــحــو الــتــنــظــيــم صـ
»األمــن  لقوات  كــان مقرًا  الــذي  »الصلوبان« 
الخاصة« )األمــن املــركــزي(، سابقا، بسيارة 
مفخخة تبعها مسلحون اقتحموا املعسكر 
وخـــاضـــوا اشــتــبــاكــات مـــع الـــجـــنـــود، ونــتــج 
عــن الــهــجــوم وفــقــا ملــصــادر محلية تحدثت 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، مــقــتــل ســـتـــة جــنــود  ــعـ »الـ ـــ لـ
ــــى مــقــتــل جــمــيــع املــهــاجــمــن،  ــة إلـ ــافـ بـــاإلضـ
ــلــت مــروحــيــات هــجــومــيــة تابعة 

ّ
فــيــمــا تــدخ

املسلحن  ضــد  ضــربــات  بتنفيذ  للتحالف 
أثناء املواجهات. وذكر تنظيم »القاعدة« في 
بيان وزعه عبر قناة تابعة له في تليغرام، 
أن عــشــرات القتلى والــجــرحــى مــن الضباط 

واالكـــتـــفـــاء بــتــوبــيــخــهــا ســيــاســيــا. وكــشــف 
خــوادم  استخدمت  كلينتون  أن  عــن  كــومــي 
مراساتها  لتخزين  واحــــدًا  خــادمــا  ولــيــس 
الــشــخــصــيــة والــرســمــيــة، مــرجــحــا أن تــكــون 
هذه الخوادم قد تعرضت الختراق أجنبي. 
كـــمـــا كـــشـــف كـــومـــي عــــن تـــفـــاصـــيـــل جـــديـــدة 
ورســائــل فــي غــايــة الــســريــة لــم تكن تعترف 
استقبالها،  أو  بإرسالها  قبل  من  كلينتون 
األمر الذي أتاح لخصومها فرصة اتهامها 
األميركي.  الشعب  خــداع  بالكذب ومحاولة 
وعــلــى الــرغــم مــن أن كــومــي رفـــض اإلجــابــة 
ــّرر، فــي بيانه،  عــلــى أســئــلــة الــصــحــافــيــن، بــ
أو أي  اتهام جنائي لكيلنتون  عدم توجيه 

والجنود سقطوا إثر تفجير سيارة مفخخة 
تــبــعــهــا اقـــتـــحـــام »انــغــمــاســيــن مـــن أنــصــار 
الــشــريــعــة« ملــعــســكــر »الـــصـــولـــبـــان«، وأشــــار 
البيان إلى أن العملية تأتي ردًا على »جرائم 

القصف« في محافظتي لحج وأبن.
العميد  الصولبان  معسكر  قائد  قــال  فيما 
نــاصــر الــســريــع لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس«، إن 
»قــوات األمــن والجيش استعادت السيطرة 
على املعسكر بعد صدها الجهادين الذين 
تل عدد كبير منهم في املعارك«. من جهته، 

ُ
ق

اليمني أحمد عبيد بن  الـــوزراء  دان رئيس 
دغر الهجوم، مؤكدًا أن »الحكومة لن تسمح 
أليــادي التخريب أن تعبث بأمن واستقرار 
الـــحـــكـــومـــة«. كــام  ــنـــن وإربـــــــاك أداء  املـــواطـ
بــن دغــر جــاء بعد زيـــارة قــام بها إلــى غرفة 
العمليات املشتركة في عدن. وتعد هذه املرة 
األولى، التي يتبنى فيها »القاعدة«، هجوما 
بهذا الحجم، منذ ما يقرب العام في عدن، إذ 
كان التنظيم اعتمد سياسة ابتعد فيها عن 

التبني املباشر للعمليات االنتحارية.
ــــدت املــــــعــــــارك املـــســـلـــحـــة بــن  ــهـ ــ شــــــمــــــااًل، شـ
في  تصعيدًا  واالنــقــابــيــن  الشرعية  قـــوات 
الـــفـــطـــر، إذ أعــلــنــت مــصــادر  أول أيـــــام عــيــد 

مــن مساعديها الــســابــقــن، بــأنــه يــعــود إلــى 
الجرمي«،  »القصد  بغياب  املحققن  قناعة 
تــاركــا املــجــال ألي عــقــوبــات إداريــــة للسلطة 
الــتــنــفــيــذيــة أو الــجــهــات املــعــنــيــة فـــي وزارة 

الخارجية.
وعلى الرغم من ذلك، أظهر استطاع نشرت 
ــرز« قـــبـــل الــتــبــرئــة  ــ ــتــ ــ ــة »رويــ ــالــ نــتــائــجــه وكــ
وترامب  كلينتون  بن  الــفــارق  أن  بساعات، 
بــلــغ 13 نــقــطــة مــئــويــة لــصــالــحــهــا. وأجــــري 
االستطاع في الفترة من األول إلى الخامس 

من يوليو/ تموز الحالي. 
وأظهر استطاع »رويترز« أن 47 في املائة 
ــؤيــــدون كــلــيــنــتــون، وحـــاز  مـــن الــنــاخــبــن يــ
ترامب على 33 في املائة، فيما ال يزال هناك 
20 فــي املــائــة لــم يــقــرروا بعد أو ال يــريــدون 
أيــا من املرشحن االثــنــن. ويبدو أن معظم 
هـــــؤالء هـــم مـــن أنـــصـــار مــنــافــس كــلــيــنــتــون 
ــــذي يـــحـــاول  ــــدرز، الــ ــانـ ــ ــابـــق، بـــيـــرنـــي سـ الـــسـ

ترامب أن يكسب مؤيديه. 
وإزاء قرار مكتب التحقيقات، تساءل ترامب 
أمام تجمع واسع ألنصاره في والية نورث 
كــارولــيــنــا، يــــوم الـــثـــاثـــاء، »مــــن هـــو األكــثــر 
ــن الــتــبــرئــة الـــتـــي حــصــلــت عليها  غــضــبــا مـ

ــة« وقـــــــوات الـــجـــيـــش املـــوالـــيـــة  ــاومــ ــقــ فــــي »املــ
للشرعية، التصدي لهجوم نفذه الحوثيون 
عبدالله  عــلــي  املــخــلــوع  للرئيس  واملـــوالـــون 
معسكر  مقر  على  للسيطرة  هــدف  صــالــح، 
الــــلــــواء 35 مــــــدرع فــــي تـــعـــز، الــــواقــــع تــحــت 
الشرعية، وتدخلت مقاتات  قــوات  سيطرة 
التحالف ونفذت عددًا من الضربات الجوية 
وآلــيــات لانقابين، ونتج عن  ضد مواقع 
ــارات ســقــوط الــعــديــد من  ــغــ املـــواجـــهـــات والــ
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى مـــن الـــطـــرفـــن. وامــتــدت 
الــضــربــات الــجــويــة إلـــى منطقة ِنــهــم شــرق 
صــنــعــاء، حــيــث نــفــذت مــقــاتــات الــتــحــالــف، 
وفقا ملصادر الحوثين، خمس غارات جوية 
في منطقة مسورة، بالتزامن مع مواجهات 
واالنقابين،  الشرعية  قــوات  بن  متقطعة 
تشهدها املــنــطــقــة. كــمــا نــفــذ الــتــحــالــف ست 
بمحافظة  املتون  مديرية  في  غــارات جوية 

الجوف.
وفي تطور الفت، هو اآلخر، أعلنت مصادر 
التحالف قصف أمس  أن  تابعة للحوثين، 
بثاث غــارات جوية، على األقــل، مواقع في 
منطقة مران في مديرية حيدان، بمحافظة 
عتبر 

ُ
صــعــدة الــحــدوديــة مــع الــســعــوديــة. وت

منطقة مران املعقل األول لقيادة الحوثين 
هدفا  وكــانــت  الحوثي،  عبدامللك  وزعيمهم 
بدء  منذ  الجوية  الضربات  مــن  كبير  لعدد 
ــارس/آذار 2015،  ــ ــ عــمــلــيــات الــتــحــالــف فــي مـ
ــلـــع الـــشـــهـــر نـــفـــســـه فـــــي الـــعـــام  وحــــتــــى مـــطـ
الـــحـــالـــي، عــنــدمــا نــجــحــت تــفــاهــمــات ســريــة 
بن الحوثين والسعودية بإبرام هدنة في 

املناطق الحدودية.

ــاب عــلــى تــســاؤلــه بنفسه  كــلــيــنــتــون؟«، وأجــ
ه »بيرني ساندرز«. وبالفعل، كان 

ّ
إن  ،

ً
قائا

ه، إذ إن ساندرز أصيب 
ّ
ترامب صادقا في ظن

بخيبة أمل كبيرة من براءة كلينتون، ربما 
أكبر مما كانت خيبته من فشله أمامها في 
االنتخابات التمهيدية. وتزايدت التكهنات 
االنتخابات  ســانــدرز  يخوض  أن  باحتمال 
كمرشح ثالث باسم حــزب الخضر، لكن لم 
مــا يؤكد ذلك  اآلن  يصدر عــن حملته حتى 

أو ينفيه. 
ــــي آي«  »أف بـ ووصـــــــف ســـــانـــــدرز قـــــــرار الـــــــــــ
ــادل، وهـــو الــوصــف ذاتـــه الــذي  ــه غــيــر عــ

ّ
بــأن

 
ّ
استخدمه ترامب. لكن ما لم يقله ترامب أن

املستفيد املحتمل من التبرئة بعد كلينتون 
نفسها هــو تــرامــب، ألنــه وجــد أمــامــه وقــودًا 
إلشعاله في وجهها أثناء املناظرات املقبلة 
 
ً
بينهما، استنادًا إلى شهادة اإلدانة، فضا

عــن أنـــه نــجــا مــن خـــوض االنــتــخــابــات أمــام 
ــرأي  ــــذي تــشــيــر اســتــطــاعــات الــ ســــانــــدرز الـ
بـــأن األخــيــر أكــثــر قــــدرة مــن كــلــيــنــتــون على 
إلحاق الهزيمة به. ويعتقد بعض املراقبن 
مــلــزمــة  لــيــســت  األمــيــركــيــة  الـــعـــدل  أن وزارة 
»أف بي آي«، وبإمكانها  بتطبيق توصية الـ
ــرار ســيــاســي بــمــحــاكــمــة كلينتون  اتـــخـــاذ قــ
 
ً
على إهمالها، لكن ترامب استبعد ذلك قائا

وزيـــرة  لهيمنة  خــاضــعــة  الــعــدل  »وزارة  إن 
عــّيــنــهــا رئـــيـــس مــــن  الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، 
وسبق لها أن التقت بالرئيس السابق بيل 
كلينتون، قبل أيــام من صــدور قــرار أف بي 
الــقــرار خضع  أن  إلـــى  آي«، فــي تلميح مــنــه 

لتأثير سياسي.

بلير يدافع عن خيار 
الحرب: قادت إلى نزع 

سالح ليبيا

ارتفاع وتيرة الضربات 
الجوية للتحالف على 

مواقع للحوثيين

وصف ساندرز 
قرار الـ»أف بي آي« 

بأنّه غير عادل

كوربين وعائالت قتلى 
بريطانيا ونواب يتحّركون 

قانونيًا ضد بلير

تقرير 
تشيلكوت

لندن ـ نواف التميمي

ــــن  ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ أن   
ّ
الــــــــظــــــــن ــب  ــ ــ ــلـ ــ ــ أغـ

ــأوا  ــبــ ــعــ والـــــــعـــــــرب عــــمــــومــــا لــــــن يــ
كـــثـــيـــرًا بـــخـــاصـــات تـــقـــريـــر لــجــنــة 
تشيلكوت البريطانية، والتي قّيمت املشاركة 
البريطانية الرئيسية عن جريمة غزو العراق 
ــبــت عنه. 

ّ
تــرت الــتــي  فــي عــام 2003، والنتائج 

ــرار الــثــنــائــي سيئ  ــ فـــالـــخـــراب الـــنـــاتـــج عـــن قـ
ــع مـــن الـــعـــرب،  ــ الـــذكـــر بــالــنــســبــة لــطــيــٍف واسـ
جورج بوش االبن وتوني بلير، أكبر بكثير 
عّبر عنه بيروقراطية اململكة املتحدة 

ُ
من أن ت

ــا الـــعـــمـــيـــقـــة«، والـــتـــي  ــتــــهــ وأجـــهـــزتـــهـــا و»دولــ
تــحــاكــم وال تعاقب  تــحــاســب حــقــيــقــة وال  ال 
طبقتها السياسية، طاملا أن الجريمة تتعلق 
بالعرب بشكل عام. وبالفعل، جاءت نتيجة 
عــمــل اللجنة الــتــي أســســهــا رئــيــس الــــوزراء 
السابق غـــوردون بــراون في عــام 2009، في 
الــوثــائــق، وكــأن  2.6 مليون صفحة ومــئــات 
حجم الدمار واملوت والخراب واالنهيار في 
لجريمة  رئيسية  كنتيجة  والجوار،  العراق 
احـــتـــال الـــعـــراق وتــدمــيــر بــنــيــتــه الــدولــتــيــة 
واالجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة واألخــاقــيــة، 
كــــان بــحــاجــة لـــهـــذه الـــســـنـــوات والــتــكــالــيــف 
وصياغة  واالســتــجــوابــات  التحقيقات  مــن 
الهائل، والــذي جــاءت مصطلحاته  التقرير 
بـــاردة وحـــذرة للغاية مــن مغبة إدانـــة بلير 
حـــتـــى، مــــع أن فـــحـــوى الـــخـــاصـــات كــافــيــة 

ــام بــلــيــر  ــهــ ــد اتــ ــى حــ ــ ــن دون الــــوصــــول الـ ــ ومـ
بــارتــكــاب جـــرائـــم حــــرب، بــســبــب قـــــراره غــزو 
ــيـــس لــجــنــة  ــال رئـ ــ ــام 2003، قـ ــ الــــعــــراق فــــي عـ
التحقيق في مشاركة بريطانيا في الحرب، 
املشاركة  »خيار  إن  تشيلكوت،  جــون  السير 
في الحرب على العراق في عام 2003 لم يكن 
الخيار األخير، وقد تم اتخاذه قبل استنفاد 

الخيارات السلمية األخرى«.
وعــلــى الــرغــم مــن تــفــادي تــقــريــر تشيلكوت 
إدانــــــة قـــــرار غــــزو الــــعــــراق، أو حــتــى وصــفــه 
ســـيـــاســـيـــن  أن  غــــيــــر  »الــــــاقــــــانــــــونــــــي«،  بـــــــ
بــريــطــانــيــن ال يــســتــبــعــدون مــاحــقــة بلير 
عــن  األول  »املــــــســــــؤول  بـــوصـــفـــه  قـــضـــائـــيـــا، 
ـــرب«، وصــفــهــا تقرير  جـــّر بــريــطــانــيــا إلـــى حـ
»غير الضرورية«، و»الفاشلة«.  بـ تشيلكوت 
وبــالــفــعــل فــقــد اســتــبــق عـــدد مــن الـــنـــواب في 
مــجــلــس الـــعـــمـــوم الـــبـــريـــطـــانـــي نـــشـــر تــقــريــر 
في  املــطــلــوب  الــدعــم  بحشد  التحقيق  لجنة 
مـــحـــاولـــة مــحــاكــمــة بــلــيــر مــــن قـــبـــل مــجــلــس 
الــعــمــوم، بــاســتــخــدام آلــيــة بــرملــانــيــة قــديــمــة، 
منذ  التشريعية  الــســلــطــات  تستخدمها  لــم 
ميل«  »ذا  مــوقــع صحيفة  ونــقــل   .1806 عـــام 
الــبــريــطــانــيــة عـــن مـــصـــدر بــرملــانــي قـــولـــه إن 
لة القانونية غير بعيدة عن أذهاننا،  »املساء
ولــكــنــنــا نــحــتــاج أواًل لـــاطـــاع عــلــى تــقــريــر 
بالتأكيد  هــنــاك  ودراســـتـــه.  التحقيق  لجنة 
شــعــور بـــأن بــلــيــر يــجــب أن ُيــحــاســب بشكل 
صــحــيــح بــســبــب تــصــرفــاتــه الــتــي قــــادت إلــى 
حـــرب كــارثــيــة«. وذكــــرت صــحــف بريطانية 
السلطة  قبل  مــن  بلير  محاكمة  »عملية  أن 
نائب واحــد،  تبدأ بطلب من  قد  التشريعية 
يـــقـــدم اقـــتـــراحـــا مــشــفــوعــا بــــأدلــــة، ثـــم تــشــرع 
ــإعــــداد وثــيــقــة  ــنــــواب بــ لــجــنــة مـــن مــجــلــس الــ
ــة بلير  لــة الــقــانــونــيــة. وإذا تــمــت إدانــ املــســاء
القضية  التشريعية، تحال  السلطة  من قبل 

إلدانـــتـــه وملــحــاكــمــتــه بــأكــبــر الـــجـــرائـــم. لكن 
الــتــعــويــل الـــيـــوم هـــو عــلــى مـــبـــادرة السلطة 
إلى  الــرجــل  لتقديم  اململكة  فــي  التشريعية 
املحاكمة، وهــو ما بــدأت بـــوادره تظهر إلى 
العلن فور صدور التقرير. جهود قد تصطدم 
بشبكة العاقات الهائلة التي يملكها توني 
ــاط الــعــاملــيــة وبــعــض دوائـــر  بلير فــي األوســ
واإلسرائيلية  واملصرية  الخليجية،  الــقــرار 
واألميركية طبعا، والتي تحّول مسؤواًل عن 
إلــى سياسي تحترمه دوائــر  مأساة عاملية 
ـــده مــنــاصــب ســيــاســيــة 

ّ
ــقــــرار، وتـــقـــل صــنــع الــ

واستشارية من الطراز األول.

ملحاكمة  تمهيدًا  القضائية  الــســلــطــات  إلـــى 
إلــى سجنه«. كما اقترح  قضائية قد تــؤدي 
ــال« املــــعــــارض، جــيــرمــي  ــّمـ ــعـ زعــيــم حــــزب »الـ
كوربن، على مجلس العموم اتخاذ إجراءات 
ضد بلير بسبب »التضليل الذي مارسه في 

الفترة التي سبقت الحرب«. 
التقرير، تظاهر املئات من  وبموازاة صــدور 
معارضي غزو العراق، صباح أمس األربعاء، 
أمام منزل بلير، وأمام »مركز امللكة إليزابيث 
لــلــمــؤتــمــرات«، حــيــث عــقــد الــســيــر تشيلكوت 
مــؤتــمــره الــصــحــافــي لــإعــان عــن خــاصــات 
مــطــالــبــن بماحقة  الــتــحــقــيــق،  تــقــريــر لجنة 

بلير الرتكابه »جرائم حرب«.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، اعــتــبــرت حــركــة »أوقــفــوا 
ـــراق أن  ـــعــ ــزو الــ ــ ــتــــي عــــارضــــت غــ ــرب« الــ ــ ــحـ الـــ
»تقرير تشيلكوت اتهام صريح لتوني بلير 
واملــحــيــطــن بـــه، فـــي دفــعــنــا إلـــى الـــحـــرب في 
العراق«. وذكرت الحركة في بيان صدر بعد 
اإلعان عن نتائج لجنة التحقيق أن »الحركة 
تظاهروا  الذين  واملاين  للحرب  املناهضة 
ــرار الــغــزو، يــطــالــبــون اآلن بــالــعــدالــة«.  ضــد قـ
َسر جنود بريطانين 

ُ
مت أ

ّ
وفي السياق، سل

تشيلكوت ملحامن  تقرير  الــعــراق  في  قتلوا 
ملاحقة بلير قضائيا.

ال شـــّك أن الــتــقــريــر الــــذي جـــاء فــي نــحــو 2.6 
مليون كلمة مطبوعة، مرفقة بـــ1500 وثيقة، 
سُيشّكل انعطافة في طريقة عمل املؤسسات 
الــســيــاســيــة واألمــنــيــة الــبــريــطــانــيــة. وعــلــيــه، 
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي، ديــفــيــد  ــم رئـ ــ رسـ
كاميرون، مامح ذلك في أول رد فعل له على 
خاصات اللجنة بالقول إن »تجربة العراق 
تقّدم دروسا أولها أن الحرب يجب أن تكون 
املــاذ األخير، وثانيها أن الحكومة ال يجب 
أن تــلــتــزم بــتــدخــل عــســكــري مـــن دون نــقــاش 
ــن الــقــومــي  ــ كـــامـــل وشــــامــــل فــــي مــجــلــس األمــ
وثــالــثــهــا أنــــه يــجــب أال يــخــشــى املــســؤولــون 
الطعن في قرارات الوزراء، وأن يكون للجميع 
األمن  في مجلس  أفكارهم  عن  التعبير  حق 

القومي«.
ــرون مــــــن حــجــم  ــ ــيــ ــ ــامــ ــ ــل، حــــــــّد كــ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي املــ
تــداعــيــات تــقــريــر تشيكلوت عــلــى الــخــيــارات 
ــالــــقــــول إن  ــة لـــبـــريـــطـــانـــيـــا، بــ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ االسـ
»التقرير ال يجب أن يجعلنا نستبعد املزيد 
من التدخات العسكرية، وأن تجربة العراق 

ــات  ــواليــ ــن دعـــــم الــ ال يــنــبــغــي أن تـــوقـــفـــنـــا عــ
املتحدة«.

ــيــــر قــــدم  ــلــ ــيـــــس الـــلـــجـــنـــة أن »بــ ــ واعــــتــــبــــر رئـ
املـــعـــلـــومـــات االســتــخــبــاراتــيــة حــــول أســلــحــة 
الدمار الشامل العراقية، على أنها أكيدة، من 

دون تقديم ما يبرر ذلك«. وأضاف أن »رئيس 
الــوزراء آنــذاك، توني بلير، عمد خال تبرير 
قــــرار الـــحـــرب أمــــام الــبــرملــان والــجــمــهــور في 
العامن 2002 و2003، إلى املبالغة في وصف 
الــتــهــديــد الـــــذي يــشــكــلــه الـــنـــظـــام الـــعـــراقـــي«. 

أن  وجـــــدت  الــلــجــنــة  »تــحــقــيــقــات  أن  وأردف 
األميركي جــورج دبليو  للرئيس  التزم  بلير 
بوش، بالقول: سوف أكون معكم، مهما كان، 
 تــحــذيــرات بــشــأن احــتــمــال عواقب 

ً
ُمــتــجــاهــا

على  كبير  بشكل  ُمعتمدًا  العسكري،  العمل 
معتقداته الخاصة، بداًل من األحكام الدقيقة 

قدمة من أجهزة االستخبارات«.
ُ
امل

ولفت السير تشيلكوت إلى أن »قرار املشاركة 
ُبني على معلومات  العراق  الحرب على  في 
اســتــخــبــاراتــيــة وتــقــديــرات بــاهــتــة«، معتبرًا 
أن »بريطانيا أضعفت سلطة مجلس األمن 
الــحــصــول عــلــى تأييد  بــالــتــصــرف مـــن دون 
أنــه »تــّم تحذير بلير بأن  األغلبية«. وكشف 
الــقــاعــدة في  الــتــحــّرك سيزيد نــشــاط تنظيم 
بــريــطــانــيــا، لــكــن رغـــم ذلـــك تــّمــت االســتــهــانــة 
بتبعات الغزو وكان التخطيط غير مناسب 
على اإلطاق«. وفي نهاية حديثه قال السير 
إلى  خلصت  التحقيق  »لجنة  إن  تشيلكوت 
أنــه لــم تكن هــنــاك حــاجــة للذهاب إلــى حرب 
ــراق فـــي 2003«. ولــــم تـــوّجـــه الــلــجــنــة أي  ــعـ الـ
اتهامات لشخص توني بلير بارتكاب جرائم 
حـــرب، مــعــتــبــرة أن »الـــقـــرار حـــول الـــعـــراق قد 

ُبني على معلومات استخباراتية وتقديرات 
باهتة«. لكن تشيلكوت اعتبر أن »املخططات 
البريطانية لفترة ما بعد اجتياح العراق عام 

2003 كانت غير مناسبة على اإلطاق«.
وفي أول تعليق له على ما أعلنه تشيلكوت، 
ــي الـــتـــقـــريـــر،  ــا ورد فــ رفـــــض بــلــيــر مــعــظــم مــ
ــاء ولـــيـــس عــن  ــ ــطـ ــ ــن األخـ وقــــــال »اعـــــتـــــذرت عــ
الــحــرب«. وأضـــاف: »أتحّمل املسؤولية  قــرار 
الــكــامــلــة ألي أخـــطـــاء مـــن دون اســتــثــنــاء أو 
عــــذر، وقـــد اتــخــذت قــــرار خـــوض الــحــرب في 
العراق بنية خالصة، وال أعتقد أن اإلطاحة 
بصدام حسن هي سبب اإلرهــاب الذي نراه 
اليوم في الشرق األوســط وغــيــره«. وأضــاف 
أن »غـــزو الــعــراق قـــاد إلـــى نـــزع ســـاح ليبيا 
مــن أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل، وأغــلــق نشاط 
شبكة عبد القادر خان )أبو القنبلة النووية 
بناء  عــلــى  تعمل  كــانــت  الــتــي  الباكستانية( 
تــرســانــة نــوويــة هــنــاك«. وحـــول الــعــاقــة مع 
أن  أنه »يجب  بلير  اعتبر  املتحدة،  الواليات 
يــكــون هــنــاك ركــيــزتــان لــســيــاســة بــريــطــانــيــا 
الخارجية: عاقة قوية مع الواليات املتحدة، 
ــا«. ورأى أن »الــقــرار  وعــاقــة قوية مــع أوروبــ
ــام 2013 )حــن  بـــعـــدم قــصــف ســـوريـــة فـــي عــ
قــصــف الــنــظــام الـــســـوري الــغــوطــة بــالــســاح 
 جوهريا«. وذكر أن »العراق 

ً
الكيماوي( خطأ

والــشــرق األوســــط سيستقران وهــنــاك دافــع 
للتخلص من السياسات الطائفية«.

وقــد دافـــع بــقــوة عــن الــقــرار الـــذي اتــخــذه عام 
2003 بــإرســال أكــثــر مــن أربــعــن ألــف جندي 
بريطاني للمشاركة في حرب العراق، زاعما 
أن تقييم املخاطر التي كانت تفرضها »الدول 
ــة« تــغــيــر بــشــكــل جــــذري بــعــد هجمات  ــارقـ املـ
الـــحـــادي عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2001 
ــع بلير  عــلــى الـــواليـــات املــتــحــدة. وطـــاملـــا دافــ
عن االتهامات املوجهة له بالزعم أن الشرق 
األوســـط لــم يكن ليصبح أكــثــر اســتــقــرارًا لو 
رك صدام حسن في السلطة وهو قادر على 

ُ
ت

تطوير أسلحة دمار شامل. والحجة الثانية 
إيــران وتنظيم »القاعدة« هما املسؤوالن  أن 
عــن »حــمــام الـــدم« املتواصل فــي الــعــراق منذ 

.2003
وتضمن تقرير لجنة »تشيلكوت« انتقادات 
لــكــامــل الــفــريــق الــســيــاســي والــعــســكــري الــذي 
ــرب، ال ســيــمــا وزيــــر  ــحــ ــرار الــ ــ ــارك بــلــيــر قــ ــ شــ
ــيـــس  ــــرو، ورئـ ــتـ ــ الــــخــــارجــــيــــة آنـــــــــذاك جــــــاك سـ
جــهــاز االســتــخــبــارات الــخــارجــيــة »إم أي 6« 
الــســيــر ريـــتـــشـــارد ديــــرلــــوف، ورئـــيـــس لجنة 
ــة، الــــســــيــــر جــــون  ــركــ ــتــ ــشــ ــارات املــ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ االسـ
ســـكـــارلـــيـــت، ووزيــــــــر الـــــدفـــــاع، جـــيـــف هــــون، 
ووزيرة التنمية الدولية، كلير شورت. وكان 
سترو قد قال إن »العواقب التي نجمت عن 
قرار التدخل العسكري ضد العراق ستعيش 

معي لبقية حياتي«.
ــقـــريـــر لــجــنــة  ــنـــت أبـــــــرز خــــاصــــات تـ ــّمـ وتـــضـ
التالي: الغزو لم يكن الخيار األخير. لم تكن 
هناك حاجة للحرب في عام 2003. املعلومات 
االستخباراتية قدمت على أنها يقن من دون 
تقديم ما يبررها. التخطيط ملرحلة ما بعد 
الــغــزو كــان غير كـــاٍف على اإلطــــاق. الحرب 
ــة. بـــريـــطـــانـــيـــا قــــّوضــــت ســلــطــة  ــلـ كـــانـــت فـــاشـ
مجلس األمـــن الــدولــي. عملية اتــخــاذ الــقــرار 
كانت قانونية وغير مرضية. كان على لجنة 
االســـتـــخـــبـــارات املــشــتــركــة تــحــذيــر بــلــيــر من 
االستخباراتية  املعلومات  محدودية  قبول 
بلير  العراقية.  الشامل  الدمار  أسلحة  حــول 
تجاهل التهديد الذي قد يشكله الغزو على 
اململكة املتحدة. كان على بلير توقع مشاكل 
ما بعد الغزو. بلير بالغ بقدرته في التأثير 

على الواليات املتحدة.

»أوقفوا  الئتالفي  أنصار  تجّمع 
النووي«،  السالح  و»نزع  الحرب« 
ــة الــبــريــطــانــيــة  ــم ــاص ــع ــي ال فـ
للمطالبة  األربعاء،  أمس  لندن، 
عقب  بــلــيــر،  ــي  ــون ت بمحاسبة 
وفي  تشيلكوت.  تقرير  صــدور 
جنود  أَُســر  أكــدت  السياق،  هذا 
الــعــراق  فــي  ُقــتــلــوا  بريطانيين 
تشيلكوت  تقرير  سلّمت  أنــهــا 
قضائيًا.  بلير  لمالحقة  لمحامين، 
وقال أحد آباء الجنود إن »التقرير 
قضائيًا«.  بلير  وسنالحق  جيد 
وكان بلير قد َمثل، يوم 29 يناير/
كانون الثاني 2010، للمرة األولى، 
أمام اللجنة لتقديم الحيثيات التي 
استند إليها للمشاركة في الحرب 
المتحدة،  الواليات  قادتها  التي 

وقتل فيها 179 جنديًا بريطانيًا.

تحرّك أَُسر 
الجنود

اللجنة ترأف بتوني 
بلير في حرب العراق

)Getty/أقرباء الجنود البريطانيين في العراق يُطالبون بمحاكمة بلير )كريس راتكليف

)Getty/نتج عن الهجوم سقوط قتلى من قوات األمن والمهاجمين )صالح العبيدي/فرانس برس(أنقذ القرار كلينتون من ورطة قانونية كادت تطيح بترشيحها )ملينا مارا

تشّكلت لجنة السير جون تشيلكوت )الصورة(، في عام 2009، بقرار من 
لكشف  براون،  غوردون  »العمالي«  السابق،  البريطانية  الحكومة  رئيس 
حقائق مشاركة بريطانيا في غزو 
العراق عام 2003. وقد استمعت 
اللجنة في السنوات السبع الماضية 
ألكثر من 150 شاهدًا، وعقدت أكثر 
مسؤولين  مع  اجتماع   200 من 
 150 نحو  وراجــعــت  حكوميين، 
وعقدت  حكومية،  وثيقة  ألف 
نحو 130 جلسة استماع، وأنفقت 
)نحو  إسترليني  نحو 9 ماليين جنيه 

12 مليون دوالر(.

اللجنة ورئيسها

توني  األسبق  البريطاني  الــوزراء  رئيس  »نجا« 
حرب«،  جرائم  بـ»ارتكابه  االتهامات  من  بلير، 
بعد اعتبار لجنة السير جون تشيلكوت أن »خيار 

عام  في  العراق  على  الحرب  في  المشاركة 
تتكثف  ذلك  مع  األخير«.  الخيار  يكن  لم   2003
لمحاكمته  والشعبية  البرلمانية  الجهود 

بلير،  معارضي  مطالبة  مع  حرب«،  كـ»مجرم 
ومنهم زعيم حزب »العمال« جيرمي كوربين، 
التضليل  بـ»ضرورة اتخاذ إجراءات ضده بسبب 

الذي مارسه في الفترة التي سبقت الحرب«، 
بموازاة تفعيل آلية برلمانية قديمة في هذا 

الصدد
القضية

جهود لمالحقته 
كـ»مجرم حرب«

تقريرمتابعة

بلير: 
أعتذر عن 

األخطاء 
ال عن قرار 

الحرب 
)ستيفان 

روسو/
فرانس 

برس(
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تمّكنت هيالري كلينتون 
من تذليل العقبات، قانونيًا، 

أمام وصولها للبيت 
األبيض، بعد صدور قرار 

الـ»أف بي آي« في قضية 
»البريد اإللكتروني«



تــمــامــا، ال أحــد يعرف  الــواقــع  الطريقة بعيدًا عــن 
مــتــى ســتــنــتــهــي الـــحـــرب الـــســـوريـــة وال تـــلـــوح في 
األفق أي بوادر لذلك، وحتى لو انتهت الحرب في 
العاجل، فإن سورية مدمرة بشكل كامل،  القريب 
إلـــى بــلــدهــا، بحسب  ولـــن تــعــود إال نــســبــة قليلة 
العالم، ومن  الــحــروب األهلية فــي  جميع تــجــارب 
ينشأ في تركيا ستصبح سورية بالنسبة له بلدًا 

غريبا، كحال األملان من ذوي األصول التركية«.
وتختلف آراء الخبراء حول ردود الفعل األوروبية 
تجاه تجنيس الالجئني السوريني، ويؤكد األستاذ 
الــجــامــعــي نــفــســه بــــأن تــجــنــيــس الـــســـوريـــني على 
مستوى واســع سيثير غضب االتحاد األوروبــي 
وقد يدفعه للمماطلة بشكل أكبر في رفع تأشيرة 
الـــدخـــول عــن األتـــــراك بــمــوجــب االتـــفـــاق الــتــركــي - 
ــارس/ آذار املــاضــي،  ــ ــذي وقـــع فـــي مـ األوروبــــــي الــ
مــضــيــفــا: »إن مــنــح أعــــــداد كــبــيــرة مـــن الــالجــئــني 
الــســوريــني الــجــنــســيــة الــتــركــيــة، ســيــســّهــل عليهم 
االنــتــقــال إلــى أراضـــي االتــحــاد األوروبــــي وتقديم 
اللجوء بعد إخفاء وثائقهم والبقاء هناك«. وهو 
األمر الذي يعترض عليه آخــرون، ومنهم الكاتب 
الــــســــوري املـــقـــيـــم فــــي إســـطـــنـــبـــول، والـــبـــاحـــث فــي 
محمد  واالنثروبولوجيا،  االجتماع  علوم  مجال 
»العربي الجديد«: »على العكس   لـ

ً
الربيعو، قائال

تماما، قد تكون هــذه إحــدى مطالب األوروبــيــني، 
ألن أحد أهم أسباب انتقال السوريني إلى أوروبا، 
بالحصول  وأمــل  الحصول على وثيقة سفر  هــو 
عــلــى جنسية واســتــعــادة الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة، ثم 
إن تــجــربــة الـــســـوريـــني فـــي الـــلـــجـــوء إلــــى أوروبـــــا 
ــي الـــطـــريـــق، غير  والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي عـــانـــوهـــا فـ

مغرية على اإلطالق لتكرارها«.

عقبات وتأثيرات اجتماعية
تــحــمــل إمــكــانــيــة حــصــول هـــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر من 
الـــالجـــئـــني الـــســـوريـــني عــلــى الــجــنــســيــة الــتــركــيــة، 
الكبيرة سواء  املخاطر  من  العديد  واحـــدة،  دفعة 
لــنــاحــيــة املــجــتــمــع الــتــركــي أو املــجــتــمــع الــســوري 
املـــوجـــود فــي تــركــيــا. ويــقــول الــخــبــيــر فــي شــؤون 
الهجرة، أردوغــــان، عــن هــذا املــوضــوع: »بالنسبة 
لـــي، فـــإن الــحــديــث عــن تجنيس الــســوريــني يبدو 

اعترافا رسميا أواًل من قبل الدولة بأن السوريني 
باقون ولن يعودوا إلى بلدهم، ولكن تجنيس 3 
ماليني الجئ يحمل مخاطر كبيرة، فأنا ال أعرف 
نموذجا مشابها في العالم املعاصر. إن منح حق 
اللجوء واإلقامة شيء، ومنح الجنسية شيء آخر، 
فحتى الجالية التركية املتواجدة في أملانيا منذ 
ماليني  ـــ3.5  بـ واملــقــّدرة  والستينات  الخمسينات 
شـــخـــص، ال يــتــمــتــع إال حـــوالـــي نــصــف أفـــرادهـــا 
ــة، فـــي حـــني يــحــمــل الــبــاقــون  ــيـ ــانـ بــالــجــنــســيــة األملـ
إقامات، ثم إن الجنسية هي املرحلة األخيرة من 

االندماج وال يتم البدء بها«.
ــه مــنــح  ــتــ ــارضــ ــعــ ــرر الــــبــــاحــــث أردوغــــــــــــــان مــ ــ ــبــ ــ ويــ
تصريحات  إن  »أواًل،  بالقول:  جماعيا  الجنسية 
الــرئــيــس ســتــجــذب املــزيــد مــن الــســوريــني  للقدوم 
التي  الشمل  لــم  عمليات  أضفنا   

ْ
وإن تــركــيــا.  إلــى 

ســتــحــصــل، فــالــعــدد ســـيـــزداد بــشــكــل كــبــيــر، ثانيا 
الالجئني  نحن تقريبا ال نعرف شيئا عن هــؤالء 
مــن الناحية األمــنــيــة. ثــم إن الــحــديــث عــن تواجد 
نسبة كــبــيــرة مــن ذوي الــكــفــاءات بــني الــســوريــني 
لــم تكن  لـــي. فــســوريــة  أمـــر غــيــر حقيقي بالنسبة 
دولة متقدمة، وغالبية الالجئني هم من الطبقات 
في  يساهموا  لن  وهــؤالء  التعليم،  قليلة  الفقيرة 
االقتصاد الوطني والتنمية بقدر ما سيعتمدون 
ــم: ما  ــ ــة، وأخـــيـــرًا وهــــو األهــ عــلــى مــعــونــات الــــدولــ
هــي الــخــبــرات الــتــركــيــة فــي مــجــال دمـــج الالجئني 
لــلــتــعــامــل مـــع هــــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر؟ ال تـــوجـــد أي 
منذ  بذلك  مطالبتنا  رغــم  الالجئني  لدمج  خطط 
3 ســنــوات، حتى أن بعض الـــوزارات حذفت كلمة 

اندماج من خطاباتها«.
مــن جــانــبــهــا، تــؤكــد الــصــحــافــيــة جـــافـــدار، افتقار 
تركيا ألي خبرة في مجال االنــدمــاج، قائلة: »لم 
على  االنــدمــاج  مسألة  التركية  الحكومات  تأخذ 
ــواء فـــي مـــوجـــات الــهــجــرة  مــحــمــل الــجــد يـــومـــا، ســ
الــداخــلــيــة أو الــخــارجــيــة، وآخـــر مــوجــات الهجرة 
الــخــارجــيــة الــتــي تــعــرضــت لــهــا تــركــيــا كــانــت عــام 
1989 بقدوم أتراك بلغاريا، جزء منهم استطاعوا 
ــادًا  ــمـ ــتـ بـــنـــاء حـــيـــاتـــهـــم بـــمـــســـاعـــدة أقــــاربــــهــــم واعـ
عــلــى إمــكــانــيــاتــهــم الــخــاصــة، والـــجـــزء اآلخــــر كــان 
مـــن الــفــقــراء الـــذيـــن ســكــنــوا بــشــكــل عــشــوائــي في 
محيط املدن الكبرى، وهو ما حصل أيضا خالل 
موجات الهجرة من جنوب وشرق األناضول في 
تسعينات القرن املاضي إلى املدن الكبرى، أثناء 
االشتباكات بني قوات األمن والكردستاني، وإن 
كانوا يعيشون في املدن إال أنهم كانوا معزولني 
فكيف  ذاتــهــا،  اللغة  يتحدثون  أنــهــم  رغــم  تماما، 
الساحقة  غالبيتهم  يجيد  ال  الــذيــن  بالسوريني 

اللغة التركية؟«.
وال تزال الغالبية من الالجئني السوريني تعتمد 
التعليم في مــدراس خاصة تعتمد املناهج  على 
الــعــربــيــة، مـــا يــطــرح الــكــثــيــر مـــن الـــتـــســـاؤالت عن 
املـــدارس  هــذه  مــن  التركية  التعليم  مــوقــف وزارة 
في حال اعتمادها خططا لدمج الالجئني أو في 
السوريني  تقّبل  ومـــدى  الجنسية،  منحهم  حــال 
لــهــذه املــنــاهــج. فـــي هـــذا الـــصـــدد، تــقــول جـــافـــدار: 
»املـــقـــلـــق فـــي مـــوضـــوع الـــالجـــئـــني هـــو أن تــعــامــل 
االنــدمــاج  التركية تاريخيا مــع مــوضــوع  الــدولــة 
 ســطــحــيــا، كــانــت تــعــّول خــاللــه على 

ً
كـــان تــعــامــال

فكرة إخراج أجيال جديدة عبر املدارس املوحدة 
التعليم  املـــوحـــدة ومــنــاهــج  الــتــعــلــيــمــيــة  والــلــغــة 
املوحدة املبنية على أيديولوجية الدولة. نجحت 
هـــذه الــســيــاســة فـــي مـــراحـــل وفــشــلــت فـــي مــراحــل 
أخرى، لكن ال أعرف إن كان سينجح هذا األمر مع 
أيديولوجية  »إن  الــســوريــني«. وتضيف جــافــدار: 
العربي في  الدولة تعتمد على تصوير املجتمع 
الغرب  مــع  تعامل  خائن  كمجتمع  التاريخ  كتب 
الكتب  هــذه  تقدم  كما  العثمانية،  الخالفة  لهدم 
جميع الشعوب في محيط الجمهورية على أنهم 
السنوات  األمــر في   تحسن 

ْ
أعــداء محتملني. وإن

األخــيــرة، لكنه ال يــزال راسخا بعمق في العقلية 

التركية. ثم هل سيقبل السوريون الضخ القومي 
التركي والتخلي عن لغتهم األم بعد سنوات من 
الــعــربــيــة؟ هــل ستتغّير  الــحــيــاة فــي ظــل القومية 
التركية؟ كل هذه األسئلة ال  أيديولوجية الدولة 

أحد يستطيع اإلجابة عليها«.
ــنـــح الـــالجـــئـــني الـــســـوريـــني  وتـــــــرى جـــــافـــــدار أن مـ
للحصول  الوحيد  الحل  يبدو  التركية  الجنسية 
على حقوقهم مقارنة باملعايير العاملية، وذلك في 
ظل التوقيع املشروط لتركيا على معاهدة جنيف 
ــرة في  ــقـ الـــخـــاصـــة بــالــالجــئــني، حــيــث تــشــتــرط أنـ
منح صفة اللجوء للقادمني من القارة األوروبية 
فــقــط، مــحــذرة مــن أن عـــدم التجهيز بــشــكــل جيد 
عــلــى املــســتــوى االجــتــمــاعــي قـــد ُيـــدخـــل الــالجــئــني 
فــي مــحــرقــة الــســيــاســة الــداخــلــيــة ويكسبهم عــداء 

املجتمع املضيف، ما قد يفاقم من أوضاعهم«.

الجانب السوري
تصريحات  على  الالجئني  أفــعــال  ردود  اختلفت 
ــرحــــب ورافـــــــــض لـــه،  ــــني مــ ــيــــس أردوغـــــــــــــان، بـ الــــرئــ
بــحــجــج عـــديـــدة، يـــأتـــي فـــي مــقــدمــتــهــا اعــتــبــار أن 
بمثابة مساهمة  التركية سيكون  الجنسية  منح 
الديمغرافي  التغيير  تثبيت  فــي  مــقــصــودة  غــيــر 
الحاصل في سورية خالل الحرب، في الوقت الذي 
بـــدأت فــيــه قــيــادات املــعــارضــة الــســوريــة بــاملــزايــدة 
ــر، رغـــم أن عـــددًا كــبــيــرًا منها بـــات يحمل  فــي األمــ
الجنسية التركية، والعدد اآلخر يحمل جنسيات 
ســنــوات.  منذ  املهجر  فــي  بحكم حياته  أوروبــيــة 
الــســوري  املجتمع  فــي  التغييرات  دراســـة  وتبقى 
مجتمعات  فــي  التغييرات  وكــذلــك  بــهــا،  والتنبؤ 
الجوار املضيفة من أكثر امللفات تعقيدًا، لناحية 
واالقتصادية،  واالجتماعية  السياسية  تبعاتها 
ــن الــتــقــتــهــم  ــذيـ ــراء الـ ــبـ ــخـ ــبـــون والـ ــراقـ إذ يــجــمــع املـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، على أن الــعــودة إلــى الوضع 

الذي سبق الثورة السورية أمر مستحيل.
فــي هــذا اإلطـــار، يرفض الربيعو الــربــط بــني منح 
ومسألة  الــســوريــني  لــالجــئــني  الــتــركــيــة  الجنسية 
: »ليس على السوريني 

ً
عودتهم إلى بالدهم، قائال

أن يعيشوا حياة مريرة كي يتم ضمان عودتهم 
إلــى بــالدهــم، بما يشبه نــمــوذج اإلقــصــاء والعزل 
تجاه  اللبنانية  الــدولــة  قبل  مــن  املتخذ  املمنهج 
الــالجــئــني الــفــلــســطــيــنــيــني بــحــجــة مــنــع الــتــوطــني، 
املجتمع  كــارثــيــا على  الــنــمــوذج سيكون  هــذا  ألن 
الحرب األهلية، ولن   بفعل 

ً
السوري املمزق أصــال

يساهم في عودتهم إلى بالدهم بقدر ما سيساهم 
فـــي تــحــويــلــهــم إلــــى غــيــتــوهــات مــعــزولــة وفــقــيــرة 
ــقــــانــــون«، مــضــيــفــا: »إن عـــودة  ــتـــمـــردة عــلــى الــ ومـ
الــالجــئــني إلـــى ســـوريـــة مــرتــبــطــة بــشــكــل أســاســي 
بمدى نجاح الحكم السوري الجديد الذي سيلي 
الــحــرب األهــلــيــة فــي التنمية وبــنــاء الـــدولـــة، وإن 
نظرنا إلــى نــمــوذج الــحــرب فــي كوسوفو، فــإن ما 
يــقــارب 10 بــاملــئــة فــقــط مــن املــهــجــريــن عــــادوا بعد 
أواًل بسوء  الــحــرب، وذلــك ألسباب ترتبط  انتهاء 
إدارة الــتــنــمــيــة فـــي اإلقـــلـــيـــم والـــفـــســـاد والــبــطــالــة 
املــســتــشــريــني فـــيـــه والـــلـــذيـــن يـــعـــتـــبـــران مــــن أكــثــر 
العوامل الطاردة حتى ملن لم يهاجر، وأنا ال أتوقع 
بـــأن مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب فــي ســوريــة ستكون 

أفضل حااًل«.
ويـــحـــذر مـــراقـــبـــون مـــن أن يــتــحــول مــلــف حــصــول 
إلى  التركية  الجنسية  على  الــســوريــني  الالجئني 
قنبلة موقوتة في وجوههم، ذلك ألنه قد يجعلهم 
ــداء شــديــدة مــع املجتمعات املضيفة  فــي حــالــة عـ
 من وجــود الالجئني إلحساسها 

ً
واملتوترة أصــال

ر سلبا على حياتها، وهذا أمر يمكن 
ّ
بأن الالجئ أث

الحدودية  التركية  الــواليــات  في  رصــده بسهولة 
مـــع ســـوريـــة، الـــتـــي عـــانـــت مـــن ضــغــط كــبــيــر على 
التضخم  نسب  فيها  وارتــفــعــت  التحتية  بنيتها 
وأسعار إيجارات املنازل وانخفضت األجور، األمر 
: »إن منح الجنسيات 

ً
الذي يؤكده الربيعو، قائال

ــة لــــعــــداء مــــن قــبــل  لـــلـــســـوريـــني ســيــجــعــلــهــم عـــرضـ
املجتمع املضيف، ألسباب سياسية واقتصادية، 
ــر الــــذي بــتــنــا نــشــعــر بـــه مــنــذ فـــتـــرة، وبـــالـــذات  األمــ
مـــن قــبــل األكــــــراد املـــوالـــني لــلــعــمــال الــكــردســتــانــي 
والعلويني املعارضني للعدالة والتنمية، وهذا أمر 
بدا أكثر وضوحا، في الفترة األخيرة، في مدينة 
إسطنبول ذاتها في بلديات عدة، مثل بلدية إسن 
يورت وما شهدته من حوادث. ويضيف أنه »على 
املــســتــوى االقـــتـــصـــادي، ســيــفــاقــم مــنــح الــســوريــني 
لــلــجــنــســيــة الــتــركــيــة إحـــســـاس املــجــتــمــع املــضــيــف 
بأن القادمني الجدد لم يؤثروا فقط على مستوى 
ذاتها  حقوقهم  على  حصلوا  ولكنهم  معيشتهم 
التنمية  عــدم مواكبة سياسات  أيضا، وفــي حــال 
بالتالي  السوريون  يتحول  قد  لألمر،  الحكومية 

إلى وقود ملحرقة السياسة الداخلية«.
ــل ال يـــكـــمـــن فــي  ــحــ ويـــشـــيـــر الـــربـــيـــعـــو إلــــــى أن الــ
مــنــح الــجــنــســيــة الــتــركــيــة، بـــل قـــد يــكــون فـــي منح 
الــســوريــني حــق الــلــجــوء واملــســاعــدة فــي االنــدمــاج 
 :

ً
فــي املــجــتــمــع وبـــالـــذات عــبــر تعليم الــلــغــة، قــائــال

الــعــالــيــة لن  الــكــفــاءات  لـــذوي  »إن مــنــح الجنسية 
األفضل  السوري. والخيار  املجتمع  يحل مشاكل 
السوريني  بمنح  يتمثل  اآلن،  الجنسية  منح  مــن 
جــمــيــعــا صــفــة الـــالجـــئ، ألن مـــا يــدفــع الــســوريــني 
للذهاب إلى أوروبــا هي امليزات التي يتمتع بها 
م 

ّ
الالجئ هناك، من وثيقة سفر ومساعدة في تعل

الــلــغــة والــحــصــول عــلــى فــرصــة عــمــل وتعليم ولــم 
الــشــمــل«، مــضــيــفــا: »ال بــد مــن أن تــركــز الحكومة 
اللغة  تعلم  في  السوريني  مساعدة  على  التركية 
التركية، فليس كل السوريني قادرون على تحّمل 
نــفــقــات دورات الــلــغــة، وألنــهــا املــفــتــاح لــكــل شــيء 
وبــالــذات لــزيــادة الــتــواصــل مــع املجتمع املضيف 
وثائق  السوريني  منح  وأيضا  التوتر،  وتخفيف 
ســفــر تــســّهــل حــركــتــهــم داخــــل األراضــــــي الــتــركــيــة 
ومغادرتها والعودة إليها، عندها ستكون مسألة 
الجنسية أمرًا ثانويا ال أهمية له، يمكن الحصول 
عليه بحسب القوانني التركية الحالية مع الوقت 
ودون أن تكون له تأثيرات صادمة على السوريني 

واملجتمع املضيف«.
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ــتـــركـــي رجـــــب طــيــب  ــيـــس الـ ــرئـ ــى الـ رمـــ
أن  ُيتوقع  سجاليا  عنوانا  أردوغــــان، 
يشغل الرأي العام في كل من سورية 
وتركيا لفترة طويلة، عندما أعلن عن نية أنقرة 
مــنــح الـــفـــرصـــة لـــعـــدد مـــن الـــالجـــئـــني الــســوريــني 
لــلــحــصــول عــلــى الــجــنــســيــة الــتــركــيــة. مــوضــوع 
املستويات  جميع  على  عديدة  تعقيدات  يحمل 
التركي أو حتى في صفوف  في داخــل املجتمع 
الخطوة،  لهذه  ومعارض  مؤيد  بني  السوريني، 
وبني محذر من تبعات كارثية من إمكانية سعي 
بعض األطــراف السياسية إلى إدخــال الالجئني 
الداخلية، في ظل  التركية  السياسة  في محرقة 
املجتمع  منه  يعاني  الــذي  الشديد  االستقطاب 
تاريخيا، وبني من اعتبرها مساهمة تركية غير 
مقصودة في حمالت التغيير الديمغرافي التي 
يتبعها النظام السوري وحلفائه من املليشيات 
ذات الوالء اإليراني في عموم األراضي السورية.
يــبــلــغ عــــدد الـــســـوريـــني املــقــيــمــني فـــي تــركــيــا ما 
يقارب مليونني وسبعمئة ألف شخص يعيش 
10 باملئة منهم فقط في املخيمات. على املستوى 
الــســوريــون بصفة الجــئ،  يتمتع  الــقــانــونــي، ال 
بل يقيم جميعهم تحت بند »الحماية املؤقتة«. 
ورغــــم الــخــدمــات الــكــبــيــرة الــتــي قــدمــتــهــا أنــقــرة 
فــي مــجــال الــرعــايــة الصحية والــتــعــلــيــم وأيــضــا 
التسهيالت فــي مــجــال الــشــؤون املــدنــيــة والــبــدء 
ــــؤالء ال  أن هـ إال  لــلــســوريــني،  بــمــنــح أذون عــمــل 
في  والعمل  التنقل  يزالون محرومني من حرية 
وظائف عديدة في هذا البلد. لذلك، تبدو فرصة 
ملشاكل   

ً
حــال التركية  الجنسية  على  الــحــصــول 

السوريني في تركيا، واألهــم من ذلك كله هو أن 
خطوة مماثلة من شأنها أن تمنحهم اإلحساس 
بـــاألمـــان فــي ظــل مــا يحكى عــن احــتــمــال تغيير 
بــالــثــورة  املتعلقة  الــخــارجــيــة  سياستها  أنــقــرة 

السورية والنظام.
فّجر أردوغــان املوضوع خالل مأدبة إفطار في 
مــديــنــة كيليس الــحــدوديــة الــتــي يــتــجــاوز فيها 
تعداد السوريني عدد سكانها األتــراك، وعاشت 
الكثير من التوتر بني الجانبني أثناء تعرضها 
لــقــذائــف تنظيم »الـــدولـــة اإلســالمــيــة« )داعــــش(، 

خالل األشهر املاضية.
ــوريــــون فـــي اإلفــــطــــار، إلــى  وشــــــارك الجـــئـــون ســ
ــوائـــل الــضــحــايــا األتـــــــراك فـــي املــديــنــة.  جـــانـــب عـ
وبــعــدمــا شــكــر أردوغـــــان ســكــان كيليس وبــاقــي 
لالجئني،  استقبالهم  حسن  على  التركية  املــدن 
توجه إلى هؤالء ليؤكد عدم وجود أي تغّير في 
ورحب  السورية،  للثورة  الداعم  التركي  املوقف 
: »إن تــركــيــا هــي وطـــن لــلــقــادمــني من 

ً
بــهــم قـــائـــال

سورية... أعتقد أن من بني اإلخوة السوريني من 
يرغب بالحصول على الجنسية التركية، وهناك 
إجــراءات اتخذتها وزارة الداخلية التركية، وتم 
إنــشــاء مكتب خــاص ملتابعة هــذا األمـــر، وتقوم 
ــوزارة بــفــعــل مــا بــوســعــهــا، لــتــقــديــم املــســاعــدة  الــــ
والدعم إلخوتنا ومنحهم فرصة الحصول على 

الجنسية«.
ــــرت صــحــيــفــة »مــيــلــيــيــت« الــتــركــيــة، اإلثــنــني  وذكـ
املــاضــي، أن 5000 ســوري حصلوا بالفعل على 
الــجــنــســيــة فـــي الــفــتــرة املــاضــيــة، وهـــو مـــا يــبــدو 
ــمـــس ســـــنـــــوات، حــيــث  ــا مــنــطــقــيــا خــــــالل خـ ــمــ رقــ
ــن ذوي  ــون مــ ــوريــ ــســ حـــصـــل عـــلـــى الــجــنــســيــة الــ
أو تركمانا  التركية، ســواء كانوا عربا  األصــول 
ــــي ســـيـــاســـة تــتــبــعــهــا الــســلــطــات  أو أكـــــــــرادًا، وهـ
التركمانية،  يثبت جــذوره  فــرد  كل  إزاء  التركية 
»ميلييت«  وأشـــارت  السوريني.  من  فقط  وليس 
في  الجنسية ستتركز  ملنح  التسهيالت  أن  إلــى 
للسوريني  الرسمية  ــراءات  ــ اإلجـ تسريع  عملية 
ــلـــى املــــوافــــقــــات  ــد الــــحــــصــــول عـ ــعـ ــتـــحـــديـــد، بـ ــالـ بـ
األمن واالستخبارات  األمنية من قبل مديريات 
التركية، مع احتمال اقتراح الحكومة لتعديالت 
فــي الــقــانــون الــخــاص بــشــروط مــنــح الجنسية، 
ستعرض على البرملان بعد عطلة العيد، من قبل 
تخفيض  على  ستتركز  حيث  الــداخــلــيــة،  وزارة 
مدة اإلقامة املطلوبة في تركيا للسوريني من 5 
سنوات غير متقطعة إلى 3 سنوات، كما سيتم 
إعفاء السوريني ممن تجاوزت أعمارهم 22 عاما 
الخدمة  اإلبقاء على  العسكرية، مع  الخدمة  من 

العسكرية ملن هم ما بني 18 و22 عاما.
وتشير شروط الحصول على الجنسية لألجانب 
فـــي تــركــيــا إلــــى أن مـــن يــحــصــل عــلــى الجنسية 
»إما أن يكون بال وطن، أو بالغا وراشــدًا حسب 
بـــاألخـــالق وحسن  يتمتع  أن  الــتــركــي،  الــقــانــون 
السلوك، أن تكون مدة إقامته عند تسجيل طلب 
الــجــنــســيــة خــمــس ســـنـــوات مــســتــمــرة، أن يــكــون 
صـــاحـــب عــمــل ويــســتــطــيــع تـــأمـــني احــتــيــاجــاتــه 
الشخصية وال يكون عالة على أحد، وأال يشكل 

ــادرًا على  خــطــرًا عــلــى أمـــن الـــدولـــة، وأن يــكــون قــ
التحّدث باللغة التركية بشكل مقبول«.

وأكـــد رئــيــس الــــوزراء الــتــركــي، بــن علي يلدريم، 
ــــي، أنـــــه ســيــصــبــح مــمــكــنــا مــنــح  ــــاضـ ــنــــني املـ اإلثــ
الجنسية »لألشخاص الذين يساهمون في نمو 
أدرجــت  الداخلية  أن وزارة  إلــى  تــركــيــا«، مشيرًا 
أسماء الالجئني السوريني في سجالتها، وأنها 
استطاعت خالل الفترة املاضية إكسابهم شعور 
البالد، من خالل تعليم  بالوطنية تجاه  الحس 
أطفالهم في املدارس التركية، ومنحهم إمكانية 

العمل ولو بشكل جزئي.

تأثير التجنيس على تركيا
أثارت تصريحات أردوغان املفاجئة في توقيتها 
جـــداًل كــبــيــرًا فــي صــفــوف األتـــــراك؛ وبــعــد تــوالــي 
التواصل االجتماعي بني  حملتني على وسائل 
مــعــارض ملــنــح الجنسية ومــشــدد عــلــى األخــــّوة 
الــتــي تجمع بــني األتــــراك والــســوريــني، لــم يفّوت 
متطرف(  قومي  )يميني  القومية  الحركة  حــزب 
الـــفـــرصـــة، فــشــن زعــيــم الـــحـــزب، دولــــت بهجلي، 
هــجــومــا شــعــبــويــا عــلــى تــصــريــحــات أردوغــــــان، 
: »يــــجــــب أن تــــكــــون الـــجـــنـــســـيـــة الــتــركــيــة 

ً
قـــــائـــــال

أن  وقبل  ثمن،  لها  يكون  وأن  مسؤولية ومجدًا 
يحصل أحدهم على الجنسية التركية يجب أن 
يستحقها«، متهما أردوغان »بالتقليل من قيمة 
الذين بنوا هذا  الشهداء  الجنسية وقيمة دمــاء 

الوطن سعيا وراء أهداف انتخابية«.
وعــــاد أردوغــــــان، يـــوم الــثــالثــاء املـــاضـــي، وأدلـــى 
ــــى أن مــنــح  ــة، مـــشـــيـــرًا إلـ ــ ــثـــر دقــ بــتــصــريــحــات أكـ
سيكون  السوريني،  لالجئني  التركية  الجنسية 
ــفـــاءات مــنــهــم فـــقـــط، لــلــحــفــاظ عليهم  ــــذوي الـــكـ لـ
ــــزاب املــعــارضــة  فـــي الـــبـــالد. ولـــم تــعــلــق بــاقــي أحـ
التركية على األمــر، والتزم كل من حزب الشعب 
ــزاب املـــعـــارضـــة( وحـــزب  ــ ــبـــر أحــ الــجــمــهــوري )أكـ
الشعوب الديمقراطي )الجناح السياسي للعمال 
الكردستاني( الصمت، ولكن يؤكد املراقبون أن 
جميع أحزاب املعارضة ستعارض أمر تجنيس 
الــســوريــني جميعا، ألســبــاب عــديــدة، يــأتــي على 
رأســـهـــا بـــأن تــجــنــيــس مـــا يـــقـــارب ثــالثــة مــاليــني 
ســـوري سيعني دخـــول مليون ونــصــف مليون 
نــاخــب جـــديـــد، وبــالــتــالــي ســيــشــكــلــون، بحسب 
تــقــاريــر إعــالمــيــة، نسبة 2 بــاملــئــة مــن األصـــوات 
، وسيصّوت معظمهم بطبيعة 

ً
التركية مستقبال

الحال لحزب العدالة والتنمية، وذلك في الوقت 
الذي لم يتوقف فيه الحديث عن إمكانية لجوء 
لرفع  مبكرة  انتخابات  إلى  والتنمية«  »العدالة 
عدد مقاعده في شهر أكتوبر/ تشرين األول أو 
نوفمبر/ تشرين الثاني املقبلني، في حال فشل 

في تمرير الدستور الجديد بنظام رئاسي.
السياسية،  العلوم  في  املساعد  األستاذ  ويؤكد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــخــاوف  مــــراد أردوغــــــان، لـــ
أنها ستجتمع على رفض  يــرى  التي  املعارضة 
مــنــح الــجــنــســيــة لــلــســوريــني. ويـــقـــول أردوغــــــان، 
ــة الــســيــاســات والــهــجــرة  وهـــو مــديــر مــركــز دراســ
فــي جامعة حجة تــبــة، فــي أنــقــرة، وكــذلــك مركز 
دراســات االتحاد األوروبـــي: »يستطيع الرئيس 
الــقــوانــني أن يــمــنــح الجنسية  الــتــركــي بــمــوجــب 
التركية بشكل منفرد، وال أحد يستطيع أن يمنع 
ذلـــك، وأعــتــقــد بــأن األحــــزاب املــعــارضــة جميعها 
سترفض منح السوريني الجنسية التركية، لعدة 
أســبــاب، يــأتــي على رأســهــا أن هـــؤالء الناخبني 
والتنمية،  العدالة  حصة  من  سيكونون  الجدد 
الــذي سيحدثها تجنيس  الــهــزة  وأيــضــا بسبب 
ما يقارب مليونني ونصف مليون عربي سني، 
ســــواء مـــن نــاحــيــة الــــتــــوازن اإلثـــنـــي أو املــذهــبــي 
 في تركيا«. لكن أردوغان أعرب عن 

ً
املهتز أصال

شكه »في قدرة املعارضة على فعل أي شيء في 
البرملان أو حتى عبر املحكمة الدستورية العليا 
إن اتخذ )الرئيس( أردوغان القرار«. في املقابل، 
يؤكد مراقبون بأن »الشعوب الديمقراطي« قد ال 

يعترض على الخطوة، ألن زيادة عدد األقليات 
فــي تــركــيــا سيمنح طــرحــه األيــديــولــوجــي حــول 
»الـــشـــعـــوب املــــوجــــودة فـــي تـــركـــيـــا« وحــقــهــا في 
التعلم بلغتها األم املزيد من الشرعية على املدى 

البعيد.
وتبدو اإلدعاءات بأن أنقرة تعمل على تجنيس 
الــعــرب لتوطينهم فــي جــنــوب شـــرق األنــاضــول 
لــضــرب الــقــضــيــة الــقــومــيــة الـــكـــرديـــة والــغــالــبــيــة 
الــديــمــغــرافــيــة الـــكـــرديـــة فـــي تــلــك املــنــطــقــة، أمـــرًا 
مبالغا فيه بل غير منطقي، ألن تجنيس املاليني 
من قومية أخرى لطاملا كانت منافسة للقومية 
الــتــركــيــة فـــي ثــقــلــهــا الــثــقــافــي والـــحـــضـــاري، أمــر 
يــتــعــارض مــع الــعــقــل الــقــومــي الــتــركــي املــؤســس 
مليونني  أو  مليونا  إن  ثم  التركية.  للجمهورية 
من العرب السوريني إن تم تجنيسهم، لن يوافقوا 
ــة فـــي مــنــطــقــة واحـــــــدة، ويــفــضــلــون  ــامــ عــلــى اإلقــ
بطبيعة الــحــال اإلقـــامـــة فــي املــــدن الــكــبــرى غير 
الواقعة في الجنوب والجنوب الشرقي. أكثر من 
ذلك، حتى لو تم تجنيس مليون أو مليونني من 
الـــ15 مليون كردي  ينافسوا  لن  السوريني، فهم 

في تركيا، من أصل 78 مليون نسمة.
على العكس من ذلك، تؤكد الصحافية التركية، 
األنثربولوجيا،  فــي  والباحثة  جــافــدار،  عائشة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن تجنيس الــســوريــني قد  لـــ
تكون له تبعات إيجابية على الخطاب السياسي 
الداخلي لناحية تخفيف حدة الخطاب القومي 
التركي على املستوى الرسمي، قائلة: »أعتقد أن 
تجنيس السوريني ستكون له تأثيرات إيجابية 
في  املتبعة  الــهــويــة  ســيــاســات  تهميش  لناحية 
التركي  القومي  الخطاب  التركي، ســواء  الداخل 
املـــتـــوجـــس مــــن املـــحـــيـــط، أو الـــخـــطـــاب الــقــومــي 
الـــكـــردي، ولــكــن ال أعـــرف إلـــى أي مـــدى ستنجح 
حــكــومــة الــعــدالــة والــتــنــمــيــة فــي مــشــروعــهــا، في 
ظل االستقطاب الشديد على املستوى الداخلي 

والنزاع مع )حزب( العمال الكردستاني«.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، يــنــفــي أحــد  وفــــي حــديــثــه لـــ
قـــيـــادات »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، الـــذي رفـــض ذكــر 
اســمــه ألنــــه غــيــر مــخــول بــالــتــصــريــح، ادعـــــاءات 
ــول مـــحـــاولـــة حــــزبــــه االســـتـــفـــادة  ــ ــة حــ ــارضــ ــعــ املــ
مـــن أصـــــوات الــالجــئــني الـــســـوريـــني فـــي حــــال تم 

: »هذه 
ً
تجنيسهم لتعزيز مواقعه الداخلية، قائال

ــام لـــم تــتــوقــف املــعــارضــة عن  ــ لــيــســت ســـوى أوهـ
الترويج لها منذ سنوات لتغطية ضعفها، ولم 
تتم مناقشة هذا األمر في املستوى الحزبي، وال 
إلى  العدالة والتنمية بحاجة  أن )حــزب(  أعتقد 
2 في املئة من األصــوات كي يعزز مواقعه، وهو 
الذي أثبت قدرته على حشد أصوات األتراك منذ 
السياسية،  الحسابات  من  وبقليل   ،2002 العام 
ــإن كــــســــب 2 بــــاملــــئــــة مـــــن أصــــــــــوات الـــالجـــئـــني  ــ ــ فـ
النسبة  هـــذه  مــثــل  قــد يعني خــســارة  املجنسني 
أو ضــعــفــهــا مـــن املـــواطـــنـــني االتــــــراك الــغــاضــبــني 
الحالي  الحكومة  رئيس  أن  كما  التجنيس،  من 
ــادات الــــحــــزب أكـــــــدوا مـــــــرارًا أنـــه  ــ ــيـ ــ والـــســـابـــق وقـ
ال نــيــة لـــخـــوض انــتــخــابــات مـــبـــكـــرة«. ويــضــيــف 
املــســؤول فــي الــحــزب الــحــاكــم: »مـــن جــانــب آخــر، 
أوضــــح الــرئــيــس مـــا يــعــنــيــه فـــي مـــوضـــوع منح 
إلى  اإلشـــارة  عبر  السوريني  لالجئني  الجنسية 
أن ذلك سيكون لذوي الكفاءات العالية، لتحسني 
ظروفهم املعيشية والبقاء في تركيا بدل الهجرة 
إلى أوروبا وكندا وأميركا، ونحن نحتاج بعض 
 ،

ً
املــهــن فــي ســـوق الــعــمــل الــتــركــي كــاألطــبــاء مــثــال

وكــذلــك ملساعدتنا فــي دمــج الــالجــئــني اآلخــريــن 
لحني انتهاء الحرب السورية«.

في هذا السياق، يتذكر كثيرون أن وزير الخارجية 
ــلـــو، ســبــق أن قــال  ــاووش أوغـ ــ الــتــركــي، مـــولـــود جـ
ــي  ــرارًا، إن تــركــيــا »لـــن تسمح لــالتــحــاد األوروبــ ــ مـ
بانتقاء الالجئني الذين ستتم إعادة توطينهم في 
إطار االتفاق التركي - األوروبــي«، وأنها ستمنح 
الــقــادريــن على  األولــويــة لتوطني الجرحى وغــيــر 
العمل. كما تحدثت وسائل إعــالم أملانية، في 26 
أكثر  أن تركيا منعت  املــاضــي،  يــونــيــو/ حــزيــران 
مــن 50 الجئا ســوريــا مــن مــغــادرة أراضــيــهــا، رغم 
حيازتهم لتأشيرات دخول إلى أملانيا، األمر الذي 

أكدته وزارة الداخلية األملانية حينها.
ووفقا لدوائر في االتحاد األوروبــي، فإن تركيا 
اعــتــرفــت فــي اجــتــمــاع عــقــد فــي أنـــقـــرة، فــي شهر 
يونيو/ حــزيــران املــاضــي، بنيتها عــدم السماح 
األراضــي  بترك  عاليا   

ً
تأهيال املؤهلني  لالجئني 

التركية. وكانت مفوضية الالجئني التابعة لألمم 
تحرم  أنقرة  أن  املاضي،  الشهر  أعلنت،  املتحدة 
السوريني، كاألطباء واملهندسني، من  املتعلمني 
املـــغـــادرة إلـــى دول االتــحــاد األوروبـــــي، وهـــو ما 
التي  األملــانــيــة،  شبيغل«  »ديـــر  صحيفة  نشرته 
أشــــــارت إلــــى أن أنـــقـــرة تــســمــح فــقــط ألصــحــاب 
الـــحـــاالت الــطــبــيــة الــخــطــرة وأصـــحـــاب املــســتــوى 

التعليمي املنخفض بالسفر إلى أوروبا.
التركية،  الخارجية  فــي  أكــد مصدر  املقابل،  فــي 
»العربي الجديد«، إصرار تركيا للحفاظ على  لـ
: »تــســعــى دول االتــحــاد 

ً
ــال ــائـ قـ ــفـــاءات،  ــكـ الـ ذوي 

ــي إلـــى الــتــركــيــز عــلــى الــشــهــادات العليا  ــ األوروبـ
ــتـــوطـــني، مــمــن تنخفض  فـــي بـــرنـــامـــج إعــــــادة الـ
كلفة إعــادة دمجهم، بينما يــودون االبتعاد عن 
الــحــاالت املــرضــيــة واملــعــّوقــني وذوي الــشــهــادات 
املنخفضة وغير املتعلمني، الذين ترتفع تكاليف 
إعــادة دمجهم وعالجهم، وهــذا أمر غير مقبول 

الرعاية  تقديم  قادرين على  لسنا  لنا.  بالنسبة 
الكافية لهم في ظل العدد الكبير الذي نستقبله«.

أثر التجنيس على الدبلوماسية التركية
ــد  ــود خــطــط اســتــراتــيــجــيــة بــعــيــدة األمـ ــ ــن وجـ وعــ
للقيادة التركية لتثبيت املطالب القومية التركية 
النفوذ  دعــم  فكرة  أو  فــي واليــة حلب،  التاريخية 
ــبـــر تــجــنــيــس الـــالجـــئـــني  الــــتــــركــــي فــــي ســــوريــــة عـ
السوريني، يستبعد األستاذ الجامعي، أردوغان، 
: »لو 

ً
أن يكون ذلك وراء فكرة منح الجنسية، قائال

أوغلو  داود  أحمد(  السابق  الحكومة  )رئيس  أن 
هو من اقترح األمر، لكان التفكير في ذلك ممكنا، 
ولكن رجــب طيب أردوغــــان مــن نــوع الــقــادة الــذي 
قد يطرح أفكارًا من دون حتى التشاور مع باقي 
ــواء فـــي الـــحـــزب أو الــحــكــومــة، كما  املــســؤولــني ســ
أنه ال يفكر بهذه الطريقة، فكل شيء بالنسبة له 
التركي«. ويضيف  الداخلي  الشأن  موجه لخدمة 
األكــاديــمــي الــتــركــي: »كــمــا يــبــدو التفكير فــي هذه 

سوريّون 
في معمعة 

الجنسيّة التركيّة

لالجئين  الجنسية  منح  عن  التركي  اإلعــالن 
العناوين  فيها  تتشابك  قضية  السوريين، 
السياسية واالقتصادية والهوياتية والقومية في كل من 
سورية وتركيا. قرار تتفاوت زوايا تقييمه، ويحاول »العربي 

س إيجابياته وسلبياته، إن ُوجدت، من وجهات  الجديد« تلمُّ
التركي رجب  الرئيس  نظر تركية وسورية. موضوع طرحه 
طابعًا  وتأخذ  تركيا،  في  الدنيا  لتقوم  أردوغـــان،  طيب 
السوريين  وكأن  األحيان،  من  الكثير  في  عنصريًا  تحريضيًا 

ما  وهــو  مأساتهم،  إلــى  ُتضاف  رأس  ــاع  أوج ينقصهم 
في  السوريين  إدخال  على  مبكرًا  مؤشرًا  كثيرون  فيه  يرى 
ما  أكثر  العمودي.  الداخلي  التركي  االستقطاب  محرقة 
كبير  عدد  بتجنيس  ترغب  تركيا  أن  لكثيرين،  بالنسبة  يلفت، 

اليوم،  حتى  أنها،  من  الرغم  على  السورية،  الكفاءات  من 
وضعية  أصحاب  مجرد  بل  الجئين،  صفة  لهؤالء  تعطي  ال 
أين  إلــى  ستكشف  األيــام  وحدها  المؤقتة«.  »الحماية 

ستنتهي تعقيدات الملف

ال يترك مسؤولون 
لبنانيون مناسبة 

إال يستغلونها 
لتغذية فوبيا 
التوطين التي 

انتقلت في 
أدبياتهم 

هذه األيام من 
الفلسطينيين 
إلى الالجئين. 

وبالفعل، بدأت 
أوساط إعالمية 

في لبنان تتحدث 
عن أن منح 

الجنسية لسوريين 
في تركيا، قد 

يكون مقدمة 
لـ»مؤامرة 

توطين« في 
كل دول الجوار 
التي يقيم فيها 

الجئون سوريون. 
وتجمع 

الدراسات والتقارير 
الدولية على أن 

أسوأ معاملة 
ينالها الالجئون 

السوريون، تسجل 
في لبنان، حيث 

ال تزال الدولة 
اللبنانية ترفض 

التعامل معهم 
كالجئين، مع ما 

يترتب عن ذلك 
من إعطائهم 

حقوقًا، كما 
يرفض طيف 

واسع من 
القوى السياسية، 

يتقدمهم التيار 
الوطني الحر، 
ورئيسه جبران 

باسيل )الصورة(، 
الحليف القوي 

للنظام السوري 
ولحزب اهلل، 

إنشاء مخيمات 
لالجئين بذرائع 
تغيير األحجام 
الطائفية في 

هذا البلد.

شّكلت حادثة 
مقتل 11 
سوريًا من 

عائلة واحدة، 
معظمهم من 

النساء واألطفال، 
وإصابة ثمانية 
آخرين، الشهر 

الماضي، على يد 
عناصر من حرس 
الحدود التركي، 

لدى محاولتهم 
عبور الحدود 

نحو األراضي 
التركية، قرب 

بلدة خربة الجوز، 
بريف مدينة جسر 

الشغور، جرس 
إنذار بالنسبة للكثير 
من السوريين إزاء 

احتمال حصول 
تغيير في 

التعاطي التركي 
معهم، لناحية 

إنهاء سياسة 
»الباب المفتوح« 

المعتمدة من 
قبل أنقرة تجاه 

المدنيين السوريين 
منذ اندالع الحرب 

السورية. لكن 
بدا أن الحادثة 

قد تكون ناتجة 
عن التشدد 
التركي على 

الحدود، على 
خلفية الوضع 

األمني السيئ 
في تركيا، وتأكد 

دخول عدد 
من منفذي 
االعتداءات 
األخيرة في 

المدن التركية من 
الحدود السورية، 

أكان المنفذون 
تابعين لتنظيمات 

حزب العمال 
الكردستاني، أو 
من متشددي 

تنظيم »داعش«.

التداعيات واآلثار 
والعقبات

فوبيا 
التوطين

الباب 
المفتوح

تقدم تركيا خدمات تربوية واجتماعية للسوريين هي األفضل بين دول الجوار )آدم ألتان/فرانس برس(

10% فقط من السوريين يعيشون في المخيمات التركية )محود سردار/األناضول(

زوجة أردوغان في مخيم لالجئين السوريين في غازي عنتاب )ياسين بلبل/األناضول(

تركيا تعاني من نقص 
في بعض المهن كاألطباء 

والكوادر العليا 

5000 سوري حصلوا 
بالفعل على الجنسية منذ 

اندالع الحرب األهلية

مخاوف بسبب افتقار 
تركيا ألي خبرة في مجال 

االندماج

تبدو ادعاءات تغيير 
ديمغرافيا جنوب شرق 

تركيا الكردية غير منطقية

حزب العدالة والتنمية 
ال يحتاج لالستفادة من 

أصوات السوريين

السوريون عرضة للدخول 
في محرقة االستقطاب 

التركي الداخلي

تحقيق  
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نتنياهو في أفريقيا لتطويق مصر من النيل

إسرائيل تستغّل »العطش« األمني واالقتصادي

الطالب اليهود لمواجهة المقاطعة

تراهن إسرائيل على 
مساندة الدول األفريقية 

لها ضد الفلسطينيين

القاهرة ـ العربي الجديد

ــبـــون أن جـــولـــة رئــيــس  ــراقـ يــــرى مـ
ــلــــي بــنــيــامــن  ــيــ ــرائــ الـــــــــــوزراء اإلســ
ــــي 4 دول  فـ الـــحـــالـــيـــة  نـــتـــنـــيـــاهـــو 
أفريقية مــن شــركــاء مصر فــي حــوض النيل، 
هي تتويج لعمل دبلوماسي، واستخباراتي، 
واقــــتــــصــــادي كــبــيــر قـــامـــت بــــه إســـرائـــيـــل فــي 
ــة لـــتـــطـــويـــق مــصــر  ــيـ ــاضـ ــة املـ ــثـــاثـ ــود الـ ــقـ ــعـ الـ
الطبيعي  عمقها  في  ل 

ّ
والتوغ استراتيجيًا، 

الــــذي كــانــت تــســعــى لــلــســيــطــرة عــلــيــه عــهــودًا 
بالحرب، وعهودًا أخرى بقوتها الناعمة. 

ــارة نــتــنــيــاهــو لــكــل مـــن أوغـــنـــدا،  ــ وتــتــزامــن زيـ
وكينيا، ورواندا، وإثيوبيا، ولقاؤه مع زعماء 
جــنــوب الـــســـودان وزامــبــيــا، ووزيــــر خارجية 
ــرّد مــلــحــوظ فـــي عــاقــة مصر  تــنــزانــيــا، مـــع تــ
األفــريــقــي،  وامـــتـــدادهـــا  اإلقــلــيــمــي  بمحيطها 
سواء من خال املشاكل املتزايدة بن القاهرة 
ــتــــراب أعــمــال  وأديــــــس أبـــابـــا عــلــى خــلــفــيــة اقــ
اإلنـــشـــاء فـــي ســـد الــنــهــضــة املــتــوقــع أن يــؤثــر 
الشرب. ويضاف  على حصة مصر من مياه 
األخيرة بن  الدبلوماسية  املشكلة  ذلــك،  إلى 
مــصــر وكــيــنــيــا بــســبــب تــصــريــحــات مــزعــومــة 
ــي كـــشـــفـــت ضــعــف  ــ ــتــ ــ ــ ــري وال ــ ــــصـ ــؤول مـ ــ ــســ ــ ملــ
الجانبن، أو بسبب عدم قيام  العاقات بن 
الــرئــيــس املــصــري عــبــدالــفــتــاح السيسي بــأي 
زيارة ألي من الدول التي استهدفها نتنياهو 

باستثناء إثيوبيا.
وكـــمـــا فــعــل الــســيــســي فـــي إثــيــوبــيــا فـــي شهر 
مــــــارس/ آذار الـــعـــام املــــاضــــي، خــــال زيـــارتـــه 
اليوم  خــطــابــًا،  نتنياهو  ُيلقي  لــهــا،  الرسمية 
ــوبـــي، لــإعــان  ــيـ ــن الـــبـــرملـــان اإلثـ الــخــمــيــس، مـ
ــع لــتــطــويــر الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة  ــاريـ عــــن مـــشـ
ويوقع  والعسكرية،  والــزراعــيــة،  االقتصادية، 
ــة. وتــعــتــبــر  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــيــــات الـ ــاقــ ــفــ ــــن االتــ عـــــــددًا مـ
االستثمارات اإلسرائيلية في إثيوبيا نموذجًا 
الصينية  االســتــثــمــارات  مثل  الــســريــع،  للنمو 
مع الفارق الكّمي ملصلحة األخيرة، إذ تتولى 
الـــكـــهـــربـــاء  شـــبـــكـــة  ــاء  ــ ــشـ ــ وإنـ إدارة  ــيــــل  ــرائــ إســ
أبابا، كما تتولى  أديــس  بالعاصمة  الجديدة 
إنشاء محطات جديدة للطاقة بمختلف مدن 

إثيوبيا، وفق اتفاق تم توقيعه عام 2012.
وتــمــلــك إســرائــيــل فــي إثــيــوبــيــا 70 ألـــف فــدان 
مزروعة بقصب السكر بتكلفة إجمالية 200 
مــلــيــون دوالر. وتـــشـــارك عـــدد مـــن الــشــركــات 
اإلسرائيلية في إدارة محطات إنتاج حيواني 
ــا تـــثـــور  ــمـ ــنــــيــــل، كـ ــاه الــ ــيـ ــمـ ــلــــري بـ وتـــنـــظـــيـــم لــ
شائعات بن الحن واآلخر عن انخراط بعض 
شركات املقاولة اإلسرائيلية في العمل بسد 
الــنــهــضــة، وهـــو املــشــروع الـــذي تــديــره شركة 
إيطالية وتعمل به شركات إيطالية وصينية 
ــلـــوكـــة ملــســتــثــمــريــن  ــمـ ــًا مـ ــ ــــضـ وفـــرنـــســـيـــة وأيـ
سعودين. وبمناسبة تصاعد الحديث عامليًا 
عن »التعاون الدولي ملكافحة اإلرهاب«، فمن 
ع إثيوبيا مع إسرائيل اتفاق 

ّ
املنتظر أن توق

التهديدات  مكافحة  مجال  فــي  أمني  تــعــاون 
األمــنــيــة، والــتــي تــســّوق إســرائــيــل أنــهــا على 
العالم في الخبرة في هذا املجال،  رأس دول 

في خطابها السياسي حول موقفها املتشدد 
اتــفــاقــيــة عنتيبي  فــي  إزاء مــصــر والـــســـودان 
حــول حــوض النيل، وهــجــوم رئيسها يــوري 
أكثر  والــخــرطــوم  الــقــاهــرة  عــلــى  موسيفيني 
على  تــاريــخــيــًا،  مـــرة بحجة حصولهما،  مــن 

حصص ظاملة من مياه النيل. 
وأوغندا نموذج للدولة املتعطشة للمساعدات 
فيها  تنشط  وكما  األجنبية،  واالستثمارات 
إســرائــيــل تــنــشــط أيــضــًا مــصــر لــكــن بــصــورة 
إذ  كينيا،  أو  إثيوبيا  فــي  مــن نشاطها  أكــبــر 
يــمــنــح الـــصـــنـــدوق املـــصـــري لــلــتــعــاون الــفــنــي 
األوغــنــديــة  الحكومية  للجهات  أفــريــقــيــا  مــع 
بــــرامــــج تـــدريـــبـــيـــة وفـــنـــيـــة أمـــنـــيـــة وعــســكــريــة 
وطــبــيــة وزراعـــيـــة. كــمــا تنفذ مــصــر مشروعًا 
لــتــطــهــيــر ورفــــــع كــــفــــاءة بـــحـــيـــرة فــيــكــتــوريــا 
وبحيرات أخرى بمنابع النيل منذ عام 1998. 
يــوري  األوغـــنـــدي  بنظيره  السيسي  والــتــقــى 
املتحدة  األمــم  اجتماعات  خــال  موسيفيني 
2014 والقمة األفريقية 2015، ووّجه له دعوة 
منتصف الــعــام املــاضــي لـــزيـــارة مــصــر، لكن 

الزيارة لم تتم حتى اآلن.
ــــي ســـيـــاســـيـــًا  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ويــــــــــــزداد الــــنــــفــــوذ اإلسـ
واستخباراتيًا في رواندا وجنوب السودان، 

ــات إســرائــيــلــيــة  ــ ــيـ ــ إذ بـــــات مـــعـــروفـــًا مــــن أدبـ
ــاد  ــابـــط املـــوسـ ــاب ضـ ــتـ عــــديــــدة مــــن بــيــنــهــا كـ
إسرائيل  موقف  عن  فرجي  موشيه  السابق، 
 
ّ
ــوب الـــــــســـــــودان، أن ــنــ ــة تـــحـــريـــر جــ ــركــ ــــن حــ مـ
املالية  الروافد  املوساد اإلسرائيلي كان أحد 

والــلــوجــســتــيــة والــتــنــظــيــمــيــة لــانــفــصــالــيــن. 
ــة،  ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ وارتـــــبـــــاطـــــًا بــــهــــذه الــــعــــاقــــات الـ
خصصت إسرائيل ميزانية 13 مليون دوالر 
لــتــعــزيــز الـــعـــاقـــات االقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــعـــاون 
مــع الــــدول األفــريــقــيــة، تتضمن الــتــدريــب في 
مجاالت مكافحة اإلرهــاب والصحة، بحسب 

رئاسة الوزراء اإلسرائيلية.
وال تعمل إسرائيل من خال هذه التحركات 
فقط على مــلء فــراغ تركته مصر والــســودان 
ــزء مــهــم من  ــادرة فـــي جـ ــقـ والـــــدول الــعــربــيــة الـ
محيطها االســتــراتــيــجــي، وفــقــًا ملــراقــبــن، بل 
تسعى أيضًا إلى تجنيد هذه الــدول بغرض 
إعادتها إلى املحيط األفريقي ألول مرة منذ 
عام 2002، إذ تم حرمانها من صفة »العضو 
ــــب« فــــي مــنــظــمــة الـــــوحـــــدة األفـــريـــقـــيـــة  ــراقــ ــ املــ

بالتزامن مع تأسيس االتحاد األفريقي.
وتــزعــمــت الـــــدول الــعــربــيــة األفــريــقــيــة وعــلــى 
رأســهــا الــجــزائــر، والــســودان، وليبيا حمات 
األربعة  العقود  مــدار  على  إسرائيل  ملقاطعة 
أصبح  الــوقــت  أن  نتنياهو  ويـــرى  املــاضــيــة. 
مناسبًا لــتــجــاوز هـــذه الـــظـــروف، واســتــغــال 
العاقات االقتصادية والعسكرية بدول وسط 
سياسية  آفـــاق  لفتح  النيل  ومنابع  أفريقيا 
جـــديـــدة أمـــــام بــــــاده. كــمــا يـــراهـــن نــتــنــيــاهــو 
على هــذه الـــدول فــي مــســانــدة إســرائــيــل أمــام 
بــســبــب  إقـــلـــيـــمـــيـــة  أو  ــيـــة  ــمـ أمـ انــــتــــقــــادات  أي 
سياساتها ضد املدنين العزل في األراضي 
املحتلة، باإلضافة إلى توسيع مظلة التستر 

خلف ادعاءات مكافحة اإلرهاب.
في املقابل، تكتفي الحكومة املصرية بدورها 
 ألفــريــقــيــا 

ً
كــمــشــاهــد مــثــل اخــتــيــارهــا مــمــثــا

بمجلس األمن في دورته الحالية، وفق قاعدة 
ترتيبية داخـــل االتــحــاد األفــريــقــي، وتــحــاول 
الــتــرويــج لــهــا فــي الـــداخـــل كــنــمــوذج للنجاح 
ــودة لـــلـــقـــارة األفــريــقــيــة،  ــعــ الــدبــلــومــاســي والــ
مــتــنــاســيــة مــــؤشــــرات ضــعــف االســـتـــثـــمـــارات 
القابلة  غير  واملــشــاكــل  أفريقيا  فــي  املــصــريــة 
للحل مع إثيوبيا، وعدم تبادل الزيارات على 
املستوى الرئاسي والوزاري مع دول حوض 

النيل تحديدًا منذ الخريف املاضي.
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سياسة

يعمل مركز هرتسيليا 
اإلسرائيلي على تأهيل 

يهود أميركيين للمشاركة 
في الحملة المضادة 

لحركة المقاطعة 
الدولية، في سياق 

المحاوالت  لتطويق 
نمّوها غربيًا

يعتبر مراقبون أّن جولة رئيس الوزراء اإلسرائيلي األفريقية المتزامنة مع ترّدٍ ملحوظ في عالقة مصر بمحيطها اإلقليمي، تعكس 
أهدافًا إسرائيلية عدة، منها تطويق مصر استراتيجيًا، وتجنيد هذه الدول لصالحها مقابل تقديم الدعم على جميع األصعدة

)Getty( 2014 أثناء زيارة يهود إثيوبيا إلى إسرائيل عام

صالح النعامي

ها 
ّ
في مؤشر على اتساع الحملة التي تشن

حركة  على  اليهودية  واملنظمات  إسرائيل 
الوكالة  شــرعــت   ،)BDS( الــدولــيــة  املقاطعة 
ــة الــــعــــاملــــيــــة ومــــؤســــســــة بــحــثــيــة  ــوديــ ــهــ ــيــ الــ
إسرائيلية، في استقطاب املزيد من الشباب 
لإسهام  اإلنجليزية،  يتقن  الــذي  اليهودي 
ها حكومة 

ّ
في الحرب اإللكترونية التي تشن

االحتال ضد الحركة. وقد جاء هذا التطور 
الــرغــم مــن الخطوات  أنــه على  بعد أن تبّن 
ــا عـــــدد مــــن حــكــام  الـــعـــقـــابـــيـــة الـــتـــي اتـــخـــذهـ
الـــواليـــات األمــيــركــيــة ضــد حــركــة املــقــاطــعــة، 
إال أن كل املــؤشــرات تــدل على اتساع دائــرة 
الــدعــم الــجــمــاهــيــري فــي الـــواليـــات املــتــحــدة 

ألفكار الحركة.
في هذا السياق، كشفت صحيفة »جيروزاليم 
أن »مــركــز هرتسليا«،  بــوســت« اإلســرائــيــلــيــة 
الذي ُيعّد من أهم مراكز البحث في إسرائيل، 
أميركين  يــهــود  لــطــاب  ــم حاليًا دورات 

ّ
ُيــنــظ

إلـــكـــتـــرونـــيـــًا،   )BDS( مــــواجــــهــــة  ــبـــل  سـ ــول  ــ حــ
بــالــتــعــاون مـــع الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة الــعــاملــيــة. 

»بــــرنــــامــــج  أن  إلــــــــى  الــــصــــحــــيــــفــــة  وأشــــــــــــــارت 
هرتسليا«،  »مركز  في  العامة«  الدبلوماسية 
املــســؤول املــبــاشــر عــن تنظيم هـــذه الــــدورات، 
أميركيًا  طــالــبــًا جامعيًا   30 أخــيــرًا  اســتــوعــب 

قدموا لانخراط في الدورة األولى.
ولــفــتــت الــصــحــيــفــة إلــــى أن »املـــشـــرفـــن على 
الـــدورة يعاينون مــع الــطــاب مــواد أرشيفية 
مـــن أنــشــطــة نــشــطــاء )BDS( ويــشــرعــون في 
النقاش حــول سبل مواجهة مضامينها في 
ــل  الــفــضــاء اإللــكــتــرونــي بــشــكــل أســــاس وداخـ
»الــدورة  أن  وأضافت  األميركية«.  الجامعات 
تستمر ملدة أسبوعن، ويحاضر فيها خبراء 
فـــي مـــجـــال الـــدعـــايـــة والـــفـــضـــاء اإللــكــتــرونــي، 
الذهني  العصف  آلــيــة  املــحــاضــرون  يتبع  إذ 
ــل املــســاعــدة فــي تــمــكــن الــطــاب على  مــن أجـ
الــرد بسرعة على املــواد التي تنشرها حركة 
املـــقـــاطـــعـــة«. كــمــا أشـــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن 
»مــنــظــمــي الــــــــدورة يــــراهــــنــــون عـــلـــى إكـــســـاب 
الــطــاب مـــهـــارات الـــقـــدرة عــلــى الــــرد بــســرعــة، 
بــشــكــل يــســهــم فــي تــحــســن صــــورة إســرائــيــل 

وإفشال حمات حركة املقاطعة«.
ونقلت الصحيفة عن أحد الطاب املشاركن 
في الــدورة قوله إنه »وزمــاءه يتدربون على 
املقاطعة  أنــشــطــة حــركــة  بـــأن  اإلثـــبـــات  كيفية 
تتسّبب في اإلضرار بمصالح الفلسطينين«. 
وذكرت الصحيفة أن »الطاب يتدّربون على 
توظيف شعار التعاون بدل االنفصال. وذلك 
انـــتـــقـــادات )BDS( عــلــى تــواصــل  لـــلـــرّد عــلــى 
الفلسطينية،  اإلسرائيلي لألراضي  االحتال 
ــذا الـــشـــعـــار يــــحــــاول تـــكـــريـــس قــنــاعــة  ــ ــــون هـ كـ
مفادها بأنه بداًل من املطالبة بإنهاء االحتال 
فإن  إســرائــيــل،  عــن  الغربية  الضفة  وانفصال 
واإلســرائــيــلــيــن  الفلسطينين  بــن  الــتــعــاون 
تحديدًا.  الفلسطينين  أكــثــر  بشكل  سيخدم 
كــــمــــا أنـــــــه ضــــمــــن الــــــــــــدورة يــــــتــــــدّرب الــــطــــاب 
ــواد دعــائــيــة  ــراء بــحــوث وصــيــاغــة مــ ــ عــلــى إجـ

ــى مــنــظــمــات ومـــؤســـســـات فــي  ــ ــا إلـ ــهــ ــالــ وإرســ
جميع أرجاء العالم«.

الوكالة  فــي  املــســؤولــة  عــن  الصحيفة  ونقلت 
اليهودية، صاحبة فكرة تنظيم الدورة، يردين 
بن يوسيف، قولها إن »هناك حربًا تتواصل 
ــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي، ومـــن  عـــلـــى مــــواقــــع الــ
الـــضـــروري االســتــعــداد لــهــا بشكل مــنــاســب«. 
الــدورات  إلــى أن »تنظيم  وأشـــارت الصحيفة 
يأتي في إطار تحرك دولي إسرائيلي لتحشيد 
القوى التي تساند إسرائيل في جميع أرجاء 
العالم ملواجهة )BDS( واإلفادة من أنشطتها 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي«، الفــتــة 
التنسيق  فــي  تـــؤدي دورًا  إلـــى أن »إســرائــيــل 
بـــن هـــذه الـــقـــوى الســتــنــفــاد الــطــاقــة الــكــامــنــة 
ــأن  ــــت الـــصـــحـــيـــفـــة بـ ــــوهـ ــا«. ونـ ــهـ ــتـ ــطـ ــــي أنـــشـ فـ
يهودية  منظمات  لصالح  أجــري  »استطاعًا 
يــؤيــدون  األميركين  ثلث  أن  أظــهــر  أميركية، 

املطالبة بمقاطعة إسرائيل«.
في هذا اإلطار، كشفت صحيفة »هآرتس«  عن 
نت أخيرًا وحدة 

ّ
أن »الحكومة اإلسرائيلية دش

تشويه  مهمتها  واســتــخــبــاريــة،  دبلوماسية 
نزع  أجــل  مــن  الدولية  املقاطعة  سمعة حركة 
نشرته  تقرير  وفــي  أنشطتها«.  عن  الشرعية 
الصحيفة، يوم الخميس املاضي، ذكر معلقها 
الــجــديــدة  »الــــوحــــدة  أن  أورن،  أمـــيـــر  األمـــنـــي، 
تضم ضباطًا سابقن في أجهزة استخبارية 
ودبــلــومــاســيــن، وتــعــمــل عــلــى الــتــأثــيــر على 
صورة )BDS( في الوعي الجماعي العاملي«. 
الـــجـــديـــدة  ــدة  ــ ــوحــ ــ »الــ أن  ــى  ــ إلــ أورن  وأشــــــــار 
حكومية  غير  بجهات  االســتــعــانــة  ســتــحــاول 
ــارج، مـــن أجــــل املــســاعــدة  ــخــ فـــي إســـرائـــيـــل والــ
في تحقيق أهدافها، وضمن ذلك دفع مقابل 
 
ً
مــادي لهذه الــجــهــات«. واســتــدرك أورن قائا

إن »حــــرص إســرائــيــل عــلــى تــدشــن الــوحــدة، 
يــعــكــس فــــي الــــواقــــع عـــجـــزهـــا عــــن الــــــرد عــلــى 
االتهامات التي توجهها لها حركة املقاطعة«.

باعتبار أنها تواجه إرهابًا من الفلسطينين 
في األراضي املحتلة.

أما كينيا، طرف األزمة الدبلوماسية األخيرة 
لاستثمارات  لة 

ّ
مفض وجهة  فهي  مصر،  مع 

اليهودية  الــعــائــات  قــوة  بسبب  اإلسرائيلية 
العاملة في مجاالت الطاقة والزراعة والصناعة 
في العاصمة نيروبي. كما أن إسرائيل تدعم 
الــجــيــش والـــشـــرطـــة الــكــيــنــيــة، مــســتــغــلــة حــالــة 
الــخــصــومــة بـــن الــحــكــومــة وبــعــض الــتــيــارات 

والقبائل اإلسامية املتشددة.
أما أوغندا التي استضافت اجتماع نتنياهو 
أول  أفـــريـــقـــيـــة،  دول   7 بــمــمــثــلــي  الـــتـــاريـــخـــي 
مــن أمـــس الــثــاثــاء، فــكــانــت مــن أوائــــل الـــدول 
أبوابها لاستثمارات  التي فتحت  األفريقية 
اإلسرائيلية. وتحوم شبهات تحكم إسرائيل 

متابعة

■  اتفق أهل السنة وأهل الشيعة على يوم العيد. والشعب العراقي رفض 
أن يعّيد بسبب التفجيرات

■  نشر ثقافة الفرح والسعادة واألمل في مكان التفجير وفي #بغداد 
و #العراق عمومًا هو التصرف الصح ...فلم نجِن من الحزن غير املوت. 

#الكرادة #عيد_الفطر

■  أطفال #سورية يبحثون عن فرحة #عيد_الفطر بن ركام منازلهم 
وقبور ذويهم

■  رغم فرحي بجر املجرم بلير إلى املحاكمة، لكن الحزن سيظل دفينًا 
ألرواح العراقين األبرياء

■  لعل تقرير »شيلكوت« في بريطانيا ينتهي بمحاكمة املجرم #بلير 
وكذلك #بوش الصغير

■  دمرت اآلثار ونهبت الكنوز البابلية واللوحات التراثية واملنصات 
البترولية ونقلت إلى مزادات أوروبا سيحاسب السياسي بلير  بتهمة 

»خطأ في قرار سياسي«

■  األكيد أن عائات الجنود البريطانين الذين قتلوا في العراق 
سيقاضون حكومة توني بلير ويطالبون بتعويضات مجزية. ننتظر 

تحرك املحامن في العراق

■  ُيصّرح جون تشيلكوت في تقريره حول الّدور #البريطانّي في حرب 
مييز بن ما يعتقده وبن ما 

ّ
ب عمدًا الت

ّ
 توني #بلير تجن

ّ
#العراق بأن
ً
يعرفه فعا

 بالعيد، 
ً
اس األلعاب النارية بهجة

ّ
■  في باد العالم اإلسامي، يطلق الن

أما في سورية، فالناس يستيقظون على أصوات القنابل واملدافع وهدير 
الطائرات

■  سورية العيد حن تتحرر وفلسطن العيد حن تتحرر والعرب العيد 
حن يتحررون. ال قيامة لنا في هذا الشرق، سوى بقيامة فكرنا وإيماننا 

بالحرية واإلنسان والحق والعدالة

منذ  للقطيعة  األقــرب  بالبرودة  المصرية  اإلثيوبية  العالقات  اتسمت 
أبابا  المخلوع حسني مبارك في أديس  المصري  الرئيس  اغتيال  محاولة 
مشروع  عن  الحديث  تصاعد  مع  خصوصًا   ،1995 حزيران  يونيو/  في 
إنشاء سد النهضة والرفض المصري القاطع له، واتخاذ مبارك موقفًا 
عبارة عن مزيج بين تجاهل ما يتم على األرض، ورفض مبدئي للمساس 
بحصة مصر في مياه النيل. وعقب خلع مبارك، ُوجدت مساحة لتبادل 

الوفود الشعبية بين مصر وإثيوبيا للتباحث حول أزمة السد.

برودة العالقات اإلثيوبية المصرية
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»عطاءات« إسرائيلية لمشروع أردني
عمان ـ زيد الدبيسية

قال رئيس لجنة مقاومة التطبيع 
فــي  ــلـــي،  مـــجـ مــــنــــاف  األردن،  فــــي 
»الـــعـــربـــي  ــة لــــ تـــصـــريـــحـــات خـــاصـ
ــركـــات إســرائــيــلــيــة تــقــدمــت  الـــجـــديـــد«، إن شـ
بــعــطــاءات لــتــنــفــيــذ مـــشـــروع نــاقــل الــبــحــريــن 

الذي طرحته الحكومة األردنية مؤخرا.
وأضاف مجلي، أن هناك عدة شركات عاملية 
ــركــــات مــن  تـــقـــدمـــت لـــهـــذا الـــعـــطـــاء، مــنــهــا شــ
الكيان املحتل وأميركية، مشيرًا إلى أن ذلك 
يؤكد صحة توقعات لجنة مقاومة التطبيع 
وفــعــالــيــات املــجــتــمــع األردنـــــــي، أن املـــشـــروع 

يصب في صالح االحتال بالدرجة األولى.
ــلـــة األولـــــــى مــن  ــالــــة تــنــفــيــذ املـــرحـ ورجــــــح إحــ
أن  باعتبار  أميركية،  إلــى شــركــات  املــشــروع 
ــات املــتــحــدة هـــي الـــراعـــيـــة لــلــمــشــروع  الــــواليــ
وأشــرفــت عــلــى االتــفــاق الـــذي تــم بــن األردن 

والسلطة الفلسطينية واالحتال اإلسرائيلي 
قبل عدة سنوات.

وقـــال مــجــلــي، إن هـــذا املــشــروع يــعــد مــن أهــم 
مــشــاريــع التطبيع مــع إســرائــيــل، وال بــد من 
اســتــمــرار الــجــهــود الــرافــضــة لـــه، حــيــث سبق 
وأن تم تنظيم عدة فعاليات احتجاجية على 
الحكومة تصّر  لكن  البحرين،  ناقل  مشروع 

على تنفيذه.
ــيــــاه والـــــــري األردنـــــــــي، حــــازم  ــر املــ ــ ــد وزيــ ــ وأكــ
سابقة،  صحافية  تصريحات  فــي  الــنــاصــر، 
الــتــأهــيــل  عـــطـــاء  ــائــــق  وثــ اســـتـــلـــم  األردن  أن 
املــســبــق »PQ« مـــن قــبــل الـــشـــركـــات الــعــاملــيــة 
ملـــشـــروع نــاقــل الــبــحــريــن )املـــرحـــلـــة األولـــــى(، 
وقــــامــــت لــجــنــة الــــعــــطــــاءات الـــخـــاصـــة بــفــتــح 
العروض أمام الشركات التي تقدمت بوثائق 
عطاءات التأهيل، وبلغ عددها 17 ائتافًا من 

الشركات العاملية.
وأضـــــاف أن هـــذه الــخــطــوة تــعــد األهــــم على 

والهام  الحيوي  املــشــروع  هــذا  تنفيذ  طريق 
وجلب التمويل الازم ألعمال التنفيذ.

ــروع نــاقــل الــبــحــري ســيــنــفــذ بــتــعــاون   ومـــشـ
مياه  لتحلية  إســرائــيــلــي  فلسطيني  أردنــــي 
ــيــــاه الــصــالــحــة  الـــبـــحـــر األحــــمــــر وتـــقـــاســـم املــ

للشرب من قبل األطراف الثاثة.
ويتوقع إعان الشركة الفائزة لتنفيذ أعمال 
مـــشـــروع نــاقــل الــبــحــريــن قــبــل نــهــايــة الــعــالــم 
الحالي، حيث ستكون كافة الدراسات الفنية 
ــيـــة قـــد أنـــجـــزت لــلــمــبــاشــرة بــالــتــنــفــيــذ  ــالـ واملـ
األول  الربع  الواقع خــال  الفعلي على أرض 

من العام القادم.
وأشـــار الــنــاصــر، إلــى األهــمــيــة الكبيرة التي 
سيجنيها األردن من هذا املشروع الحيوي، 
متر  مليون   85 بتوفير  يتعلق  فيما  خاصة 
مكعب خال املرحلة األولى وإطاق املبادرة 
لــلــحــفــاظ عــلــى بــيــئــة الــبــحــر املــيــت وتـــزويـــده 
مكعب  متر  مليون   )200( إلــى  تصل  بكمية 

سنويا، إضافة إلى استحداث تنمية شاملة 
في منطقة وادي عربة، حيث سيعمل املشروع 
على توفير ما بن 2000 و3000 فرصة عمل 
مــؤقــتــة أثــنــاء أعــمــال الــتــنــفــيــذ، و300 فرصة 

عمل دائمة ألبناء وأهالي املنطقة.
وأوضــــح رئــيــس لــجــنــة الــعــطــاءات الــخــاصــة 
بــمــشــروع نــاقــل الــبــحــريــن، سعد أبــو حمور، 
أنــه تــم فتح الــعــروض وفــق إجـــراءات شفافة 
ــربــــت جــمــيــع الـــشـــركـــات  ــة، حـــيـــث أعــ ــ ــــحـ واضـ
املــشــاركــة عــن ارتــيــاحــهــا لـــإجـــراءات املتبعة 

من قبل وزارة املياه والري.
ويعاني األردن من نقص حاد في املياه، نظرا 
لــقــلــة املـــصـــادر املــائــيــة وارتـــفـــاع الــطــلــب على 
الخمس  الــســنــوات  املــيــاه بشكل كبير خــال 
املــاضــيــة بسبب اســتــضــافــة الــبــاد أكــثــر من 
1.3 مليون الجئ ســوري، ما أدى إلى زيادة 
ــة الــعــامــة والــبــنــى  ــوازنـ الــضــغــوطــات عــلــى املـ

التحتية، بما في ذلك قطاع املياه.

الرباط ـ مصطفى قماس

الصغيرة،  الشركات  إن  مغربية،  رسمية  لجنة  قالت 
تعاني من تراجع مستوى سيولتها بسبب طول فترة 
الــشــركــات، حيث تضطر الشركات  الــســداد بــن  آجـــال 
أجل  لانتظار ألشهر عدة من  واملتوسطة،  الصغيرة 
الحصول على مستحقاتها لدى الحكومة أو الشركات 

الخاصة الكبرى.
وتعاني الشركات من طول فترات سداد مستحقاتها 
في السنوات األخيرة، حيث زادت من 53 يوما في 2010 
إلــى 263 يــومــا فــي عــام 2013، وهــو مــا جعل االتــحــاد 

ملــقــاوالت املغرب يلح على إصــاح قانون آجال  العام 
السداد، ورفع مستوى الجزاءات في حالة املخالفة.

املــخــاطــر، في  التنسيق والــرقــابــة على  وذهــبــت لجنة 
التي تستفيد  الــقــروض  تراجع  أن  إلــى  تقرير حديث، 
لدعم  تدابير جديدة  اتخاذ  يستدعي  الشركات  منها 

تمويل االقتصاد الوطني.
ــركـــزي وهــيــئــة مــراقــبــة  وتــتــألــف الــلــجــنــة مـــن الــبــنــك املـ
املغربية  والهيئة  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات 
وتتولى  واملالية.  االقتصاد  ووزارة  الرساميل  لسوق 
هـــذه الــلــجــنــة، املــراقــبــة االحــتــرازيــة للقطاع املــالــي في 
املغرب، حيث يعود إليها تقييم املخاطر التي تحيط 

ــتـــي تــحــقــق  ــذلـــك الـــقـــطـــاع والـــبـــحـــث فــــي الـــتـــدابـــيـــر الـ بـ
االستقرار املالي.

وأشارت اللجنة إلى أن دراسة أنجزتها تخّص 1700 
إلــى أن  شركة من القطاعن الخاص والــعــام، خلصت 
آجال سداد املستحقات بن الشركات، اتسعت بشكل 
كــبــيــر، حــيــث بــلــغــت مــســتــويــات تــدعــو لــلــقــلــق، خاصة 

عندما يتعلق األمر بالشركات الصغيرة جدًا.
وكانت »أولر هيرميس«، الشركة العاملة املتخصصة 
فــي مــجــال التأمن على الــقــروض والـــصـــادرات، التي 
تـــؤكـــد الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا فــــي اســـتـــرجـــاع 
مستحقاتها، توقعت أن تختفي 6400 شركة في العام 

املاضي.  بالعام  مقارنة   ،%10 زيــادة  بنسبة  الحالي، 
ويدعو رجال األعمال إلى تمكن الشركات الصغيرة 
واملتوسطة التي تمثل 95% من الشركات املحلية، من 
الدخول في الصفقات الحكومية، خاصة أن مرسومًا 
وضــعــتــه الــحــكــومــة يــفــرض اســتــفــادة تــلــك الــشــركــات 
ــن الــطــلــبــيــات الـــتـــي تــطــلــقــهــا املــؤســســات  مـــن 20% مـ

الحكومية. 
ــرر الــبــنــك املـــركـــزي فـــي األســـبـــوع املـــاضـــي، مــكــافــأة  وقــ
املصارف على مستوى االحتياطي اإلجباري، عندما 
من  الشركات  طلبات  مــع  التجاوب  فــي  نشاطا  تبدي 

أجل تجاوز أزمة التمويل.

المغرب: تأخير مستحقات الشركات لدى الحكومة يهدد االقتصاد

إسبانيا تدعو لدراسة 
آثار انفصال بريطانيا

قال محافظ البنك املركزي 
اإلسباني لويس لينده، إن 

تصويت بريطانيا لصالح الخروج 
من االتحاد األوروبي، يجب أن 

يقود لفترة من التأمل والتفكير 
في مستقبل االتحاد، وإن من 

السابق ألوانه قياس حجم تأثير 

القرار على االستقرار والتعافي 
االقتصادي في منطقة اليورو.

وأضاف لينده، أمس، إن مزيجًا 
من شيخوخة السكان وضعف 

نمو اإلنتاجية واملستويات املرتفعة 
من الدين العام والخاص يحد 

من إمكانيات النمو في منطقة 
اليورو، وهو ما يبدد بدوره اآلمال 
ويقوض الثقة في مشروع الوحدة 

األوروبية.

تراجع أسعار السلع 
في لندن

أفاد مسح، أمس، أن أسعار البيع 
في املتاجر البريطانية تراجعت في 
الفترة التي سبقت االستفتاء على 

االنسحاب من االتحاد األوروبي إذ 
خفضت املتاجر الكبيرة أسعارها 

ملنافسة السالسل التجارية 
التي تقدم خصومات.  وأضاف 

املسح الذي أجراه اتحاد شركات 
التجزئة البريطانية أن أسعار البيع 

انخفضت في يونيو/حزيران 
2% عّما كانت عليه قبل عام، 

في تراجع أكبر عن االنخفاض 
السنوي في مايو/أيار الذي بلغ 

1.8% ومسجلة أعنف هبوط منذ 
فبراير/شباط. 

إيران تسعى للخروج 
من الركود االقتصادي

أكد املتحدث باسم الحكومة 
اإليرانية، محمد باقر نوبخت، أن 

الحكومة تستهدف عبر تقديم 
مشروع القانون املعدل للموازنة 
العامة الجارية ملجلس الشورى 
اإلسالمي، الخروج من الركود 

االقتصادي وزيادة فرص العمل.
وأضاف نوبخت: نعمد إلى إيجاد 
حراك بمجال فرص العمل وقطاع 

اإلنتاج في الشهور املقبلة، عبر 
مسارين، املشاريع العمرانية 

وتفعيل وحدات اإلنتاج الصغيرة 
واملتوسطة. 

»ماكدونالدز« تكسب قضية 
ضد مطاعم سنغافورية
ال ُيمكن لسلسلة سنغافورية 
لألطعمة واملشروبات إطالق 

اسم »ماك كوفي« على عالمتها 
التجارية، ألنه ُيشبه إلى حد 

كبير العالمة األميركية الشهيرة 
»ماكدونالدز«، إنه القرار الذي 
تبنته املحكمة العامة لالتحاد 

األوروبي، أمس األول، رّدًا على 
شركة »فيوتشر إنتربرايزس أوف 
سنغافورة«، التي سجلت العالمة 

»ماك كوفي« في االتحاد األوروبي، 
ما قاد مجموعة ماكدونالدز إلى 

إقامة دعوى، قالت فيها، إن االسم 
طلقها 

ُ
يشبه كثيرًا العالمات التي ت

على مطاعمها، ومنتجاتها مثل 
املاك ريب، واملاك موفني، واملاك 

فلوري والبيغ ماك.

أخبار

حصار 
متاجر الخليل 

في العيد

يشكو تجار محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية من آثار سلبية للحصار اإلسرائيلي املفروض عليها، في موسم عيد الفطر، مع تعذر التنقل بن 
أرجاء املحافظة في بعض األحيان، وصعوبة الوصول إليها للقادمن من خارج املدينة. وبدأ الحصار يوم الجمعة املاضية، بعد سلسلة من العمليات 
الفلسطينية ضد املستوطنن. واستطلعت »العربي الجديد« آراء مجموعة من التجار الفلسطينين في السوق القديم بمدينة الخليل، والذين أكدوا أنهم 
استعدوا أليام العيد بشكل جيد من حيث تجهيز بضائعهم، ولكنهم فوجئوا بإجراءات إسرائيلية تحول دون وصول املتسوقن، ما أضعف الحركة 
)فرانس برس( التجارية بنسبة ال تقل عن 50 % عما كان متوقعًا.  

اقتصاد
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طرابلس ـ أحمد الخميسي

أعـــرب مــديــر مــركــز تنمية الــقــدرات 
ــوزارة الــعــمــل فـــي ليبيا،  ــ الــتــابــع لــ
مــحــمــد الــعــبــيــدي، عــن تــخــوفــه من 
ارتفاع معدالت البطالة بسبب تردي الوضع 
االقــتــصــادي واألمــنــي فــي الــبــاد، مشيرًا إلى 
عــــدم وجـــــود فــــرص عــمــل جـــديـــدة لــخــريــجــي 
 عــن 

ً
ــا فــــضــــا ــيـ ــلـ ــعـ ــعــــات واملــــعــــاهــــد الـ ــامــ الــــجــ

العبيدي،  الجامعات. وأوضــح  املتسربني من 
ــد«، أن  ــديــ ــجــ ـــ »الــــعــــربــــي الــ فــــي تـــصـــريـــحـــات لــ
مــعــدالت الــبــطــالــة فــي ليبيا تـــتـــراوح بــني 12 
إلى 15%، وأضاف أن املسجلني الباحثني عن 

العمل بلغوا نحو 60 ألف فرد في ليبيا.
وأكــــد أن لــيــبــيــا تــعــانــي مـــن الــبــطــالــة املقنعة 
حــيــث تــوجــد مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن املــوظــفــني 
تقديم  بـــدون  رواتــــب  يــتــقــاضــون  الحكوميني 
عــمــل بــاإلضــافــة إلـــى وجــــود 45 ألـــف موظف 
يــتــقــاضــون رواتــــب شــهــريــة دون وجــــود آلية 

لتدريبهم وتطويرهم في سوق العمل. 
بينما ترى وزارة التخطيط أن 45 ألف موظف 
يتقاضون إعانات بطالة وهم ال يقدمون أي 
إنتاجية في سوق العمل وقّدرت الوزارة عدد 
الباحثني عن العمل بعدد أكبر يصل إلى 105 

آالف مواطن. 
إلى  مقاتل  ألــف   35 الداخلية  وزارة  وأحــالــت 
وزارة العمل، من أجل إيجاد فرص عمل أخرى 
لــهــم، ولــكــن وزارة الــعــمــل لــم تــجــد لــهــم فــرص 

عمل بسب التكدس الوظيفي.
قامت  العمل  وزارة  أن  إلــى  العبيدي،  وأشـــار 
خال عام 2012 بتنظيم العديد من الــدورات 
في الحاسب اآللي واللغة اإلنكليزية باإلضافة 
فرص  وتوفير  البشري  العنصر  تأهيل  إلــى 
الــخــاص عبر 29 شركة  القطاع  عمل لهم فــي 
تم التعاون معها، ولكن حاليًا ال تطبق هذه 
الشركات نفس البرامج.  وأوضح أن الشركات 

صنعاء ـ فاروق الكمالي

اشتهرت مدينة عدن )جنوبي اليمن( بوصفها 
مدينة البخور، الذي يزيد اإلقبال على شرائه، 
العيد واملنازل،  واستخدامه لتعطير جلسات 
إلى  أدت  الشرائية  القدرة  الحرب وتدني  لكن 
تراجع صناعة البخور وضعف اإلقبال عليه.

ــتـــم تــحــضــيــرهــا  ــبــــخــــور مـــــــادة مـــعـــطـــرة، يـ والــ
ــــات قــديــمــة  ــفـ ــ ــــي املــــــنــــــازل، بــــاســــتــــخــــدام وصـ فـ
ومكوناتها  سريتها  على  صانعوها  يحافظ 

ويقومون بتطويرها.
البخور حرفة متوارثة اشتهرت بها  ويعتبر 
مدينة عـــدن، وبــاتــت مــن أبـــرز نــشــاطــات املــرأة 
العدنية في منزلها، ويتم تسويقه محليًا في 
 
ً
التجميل، فضا ومــواد  العطور  بيع  محات 

األجنبية، حسب قانون العمل، تقوم بتدريب 
الــعــنــصــر الـــبـــشـــري بــنــســبــة 20% وتــشــغــلــهــم 
ــالـــي الــعــمــالــة  ــمـ 30% مــــن املـــواطـــنـــني مــــن إجـ
لــديــهــا، ولــكــن معظم الــشــركــات األجــنــبــيــة وال 
سيما النفطية تدفع مبلغًا ماليًا في حساب 
العليا دون االســتــفــادة  الـــدراســـات  أكــاديــمــيــة 
منه فــي الــتــدريــب، ويــتــجــاوز املبلغ املــوجــود 
 6.5( الصندوق تسعة مايني دينار  في هــذا 
مايني دوالر(، مشيرًا إلى أن هناك صندوقًا 
آخــر ســوف يوضع فيه املبلغ لغرض تدريب 
الــعــنــصــر الــوطــنــي وإلــحــاقــهــم بــســوق العمل 
ولكن الظروف التي تمر بها الباد من انقسام 
ســـيـــاســـي وفــــوضــــى أمـــنـــيـــة أدت إلـــــى تــأخــر 
تــطــبــيــق هــــذا الــبــرنــامــج. وأضـــــاف الــعــبــيــدي، 
أن معظم املــشــاريــع االســتــثــمــاريــة تــقــوم على 
تــشــغــيــل عــمــالــة مـــســـتـــوردة بـــصـــورة منظمة 
املستأجرة  )أي  املنظمة  غير  أو  )اآلســيــويــة( 
من الداخل(؛ ما قلل من أثر االستثمار والنمو 

على تشغيل األيدي العاملة الوطنية.
ــزي ملــنــطــقــة  ــركــ ــد نـــائـــب رئـــيـــس الـــبـــنـــك املــ ــ وأكــ
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم، 
البطالة  معدل   

ّ
أن صحافية،  تصريحات  فــي 

بالنسبة للشباب في ليبيا بلغ 50%، في حني 
يبلغ متوسط البطالة للشباب بمنطقة الشرق 
األوســط 31%. وأضــاف غانم، أن الوضع في 

عن تصديره إلى دول الخليج املجاورة، ليمثل 
مصدر رزق للكثير من األسر اليمنية.

الــوضــع الطبيعي، كــانــت ســوق البخور  وفــي 
مزدهرة على مدار العام في عدن، ويزداد إقبال 
املواطنني عليها في املناسبات واألعياد، لكن 
الحرب التي شنها الحوثيون على املدينة في 
مارس/آذار 2015، أدت إلى دمار واسع ملحات 

املنطقة،  فــي  الــــدول  بــاقــي  عــن  يختلف  ليبيا 
ألنها بلد نفطي، وليس للبنك أي مشروعات 
له فيها وال ينفذ أي تمويل فيها، ولكن نقدم 
لــهــا مــســاعــدات ودعــمــًا فنيًا فــقــط، ونصائح 
االقتصادية  لتحسني سياساتها  وإرشـــادات 

لتواجه الصعوبات التي تمر بها.
وصــرفــت ليبيا 20 مــلــيــار ديــنــار عــلــى الــبــاب 
مليون   1.46 لنحو  باملرتبات  املتعلق  األول 
ــات  ــيــ ــائــ ــب اإلحــــصــ ــســ ــــي، حــ ــــومـ ــكـ ــ مـــــوظـــــف حـ
ــي الـــــذي  ــنــ ــوطــ ــة. ويــــتــــيــــح الـــــرقـــــم الــ ــيــ ــمــ الــــرســ
الــدولــة، وضــع رقــم مرجعي مميز  تستخدمه 
الليبية، ويستخدمه  الــدولــة  فــي  مــواطــن  لكل 
األساسية  بياناته  إلــى  للوصول  املــواطــنــون 
بــقــاعــدة الــبــيــانــات الــوطــنــيــة، ويــســتــعــمــل في 
راتب  الرواتب ويستهدف منع صرف  صرف 
ــن جـــهـــة تــابــعــة  لــــــذات الـــشـــخـــص فــــي أكـــثـــر مــ

للدولة، ومنع االزدواج الوظيفي.
وتعتمد 95% من موازنة ليبيا على اإليرادات 
النفطية، ويخصص أكثر من نصف امليزانية 
ــم  ــدعــ ــام والــ ــ ــعـ ــ ــقــــطــــاع الـ ــي الــ ــفـ لـــــرواتـــــب مـــوظـ
الــحــكــومــي لـــعـــدد مـــن املــنــتــجــات، مـــن بينها 
الــخــبــز والـــوقـــود وخـــدمـــات مــثــل الـــعـــاج في 
املــســتــشــفــيــات بـــاملـــجـــان وكـــذلـــك الـــعـــاج في 
الــــخــــارج. واســتــفــحــلــت األزمـــــة املــالــيــة بشكل 
كــبــيــر خـــال الــعــام املـــاضـــي، وســجــل الــديــنــار 
تراجعًا غير مسبوق في قيمته أمام العمات 
 3.5 بلغ  الــســوداء حيث  السوق  األجنبية في 
ديــنــارات في حني يبلغ سعره الرسمي نحو 
الــســيــولــة عبئًا  1.4 ديـــنـــار، كــمــا شكلت أزمـــة 
القرار املالي، وانتقلت مظاهرها  على صناع 
التي  التجارية،  املــصــارف  إلــى  بشكل واضــح 
وال  طويلة،  وطوابير  كبيرًا  اكتظاظًا  شهدت 

سيما باملنطقة الشرقية في ليبيا. 
 12.8 من  الدخل  من  الفرد  نصيب  وانخفض 
ألف دوالر عام 2012 إلى حوالى 5 آالف دوالر 

في عام 2015.
الــوفــاق  لحكومة  الــرئــاســي  املجلس  ويسعى 
الوطني برئاسة فايز السراج، إلى دفع عجلة 
االقـــتـــصـــاد عــبــر تــوحــيــد املـــؤســـســـات املــالــيــة، 
مـــا يــســاهــم فـــي حـــل أزمـــــات الــبــطــالــة والــفــقــر 
والــتــضــخــم، واتــفــق مــســؤولــو الــنــفــط مــؤخــرًا، 
على تشكيل هيكل جديد للمؤسسة الوطنية 
للنفط، يهدف إلى توحيدها، والتي انقسمت 

بسبب الصراعات السياسية.
ووصــلــت حكومة الــوفــاق املــدعــومــة مــن األمــم 
ــتــــحــــدة، إلـــــى طـــرابـــلـــس فــــي مــــــــارس/ آذار  املــ
متنافستني،  حكومتني  محل  لتحل  املــاضــي، 
إحداهما في طرابلس واألخــرى في البيضاء 

شرق الباد.

العطور في سوق »كريتر«، الــذي يعتبر أكبر 
أسواق تجارة البخور محليًا.

ورغــــم تــحــريــر املــديــنــة فـــي يــولــيــو/تــمــوز من 
التعافي من  املدينة  ومــحــاوالت  نفسه،  الــعــام 
تداعيات الحرب، إال أن الركود ال يزال يضرب 
الــبــخــور، حيث أكــد عاملون  صناعة وتــجــارة 
في هذه التجارة، إن متوسط دخلهم انخفض 

كثيرًا على الرغم من انتهاء الحرب. 
ــاد عــبــدالــرحــمــن، املــديــر الــتــنــفــيــذي ملحات  إيــ
ـــ »الــعــربــي  ــال لـ أســـطـــورة الــبــخــور الـــعـــدنـــي، قــ
الـــجـــديـــد«، إن تـــجـــارة الــبــخــور تـــأثـــرت كــثــيــرًا 
إلــى وجـــود صعوبات  الــحــرب، مشيرًا  بسبب 
كــبــيــرة فــي وصـــول مــكــونــات الــبــخــور الجيدة 
لــلــســوق املــحــلــيــة، مــمــا يــضــطــر املــنــتــجــني إلــى 
اســتــخــدام مـــواد خــام مضاعفة لــلــوصــول إلى 

ــتـــي تــــم االعـــتـــيـــاد عـــلـــى تــقــديــمــهــا  الــــجــــودة الـ
ــاف عـــبـــدالـــرحـــمـــن، أن إحــــدى  ــ ــ لـــلـــعـــمـــاء. وأضـ
اإلشكاليات الكبيرة، التي يواجهونها تتمثل 
في االرتفاع الكبير في األسعار، بسبب انهيار 

سعر الريال اليمني مقابل الدوالر األميركي.
البخور،  رفــع أســعــار  وقــال » ليس بمقدورنا 
الشرائية  الــقــدرة  فــي  الكبير  الضعف  نتيجة 
والبطالة  األجـــور  تدني  بسبب  العماء،  لــدى 

الهائلة التي نعاني منها جراء الحرب«.
وتـــابـــع : » فـــي ظـــل هــــذا الـــوضـــع نــضــطــر إلــى 
ــدم رفــع  ــ ــا قــبــل الـــحـــرب، وعـ اعــتــمــاد أســـعـــار مـ
بسيط  ربــح  بهامش  والقبول  البخور  أسعار 
ــدا ال يــــقــــارن بــالــجــهــد املــــبــــذول فــــي إنـــتـــاج  ــ جـ
البخور العدني«. وتعمل أسر عريقة في عدن، 
البخور بجودة  القدم بصناعة  اشتهرت منذ 
عــالــيــة، فــي تــصــديــره إلــى دول خليجية، مثل 
اإلمارات والسعودية والبحرين، حيث يحظى 

بطلب كبير دول الخليج.
أم جمال، إحدى العامات في صناعة البخور، 
ــرت الـــكـــثـــيـــر مــــن ورش  ــ ــ قــــالــــت إن الــــحــــرب دمـ
صناعة وتجارة البخور، مشيرة إلى أن هناك 

من تقاعس عن إصاح محاتهم املدمرة.
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ــال لــ ــمـ وقــــالــــت أم جـ
اإلقــبــال من  كــانــت منتعشة بفضل  تــجــارتــهــا 
مــغــتــربــني يــمــنــيــني فـــي دول الــخــلــيــج، كــانــوا 
يقومون بدور الوسيط مع مشترين خليجيني، 
لكن الحرب أوقفت كل هذه األنشطة التجارية.
الفطر من أجل  أم جمال تعول على عيد  لكن 
محليًا،  العدني  البخور  على  الطلب  تحريك 
والــــــذي يــتــضــاعــف الــطــلــب عــلــيــه فـــي مــواســم 
ــيــــف حـــــني تــكــثــر  األعــــــيــــــاد وفـــــــي فــــصــــل الــــصــ

مناسبات الزواج. 
ــعـــدنـــي حــســب  ــبـــخـــور الـ ــار الـ ــعــ وتـــتـــفـــاوت أســ
طبيعة اإلنـــتـــاج وجـــودتـــه، حــيــث يــصــل سعر 
للعبوة،  دوالرًا   250 قــرابــة  إلــى  الجيد  الــنــوع 
بينما تتفاوت أسعار املنتجات العادية بني 5 

و10 دوالرات وفق عاملني وتجار.
ويعد »السلطاني«، أفضل أنواع البخور التي 
تأتي في الدرجة األولى، ويتميز بجودة العود 

»العرائسي«  يليه  والعنبر،  العطور  وتركيز 
و»املـــلـــكـــي«.   ولــلــبــخــور اســتــخــدامــات عــديــدة، 
املنازل بشكل  ما يستخدم في تعطير  فمنها 
يــومــي، حيث يضفي رائــحــة عطرة على  شبه 
حـــجـــرة املـــنـــزل عــنــد اســتــقــبــال الـــضـــيـــوف من 
ــــوق الـــجـــمـــر داخـــــــل املـــبـــاخـــر  ــــال وضــــعــــه فــ خــ
لــيــحــتــرق ويـــتـــحـــول الــــدخــــان املــتــصــاعــد منه 
إلى عطر تغمر رائحته العطرة أرجــاء املكان، 
ومنها ما يستخدم في املناسبات االجتماعية 
كاألعراس. وهناك أنواع من البخور تستخدم 

أيضا لتعطير مابس الرجال والنساء.
ويــعــانــي الــيــمــن وهــــو مــنــتــج صــغــيــر لــلــنــفــط، 
بسبب  صعبة،  ومعيشية  اقــتــصــاديــة  ظــروفــًا 
الحرب، التي زادت من معدالت الفقر والبطالة 
بــنــحــو كــبــيــر. وحـــســـب تــقــريــر حـــديـــث للبنك 
الـــدولـــي، فـــإن عـــدد الــفــقــراء زاد مــن 12 مليون 
من  أكثر  إلــى   ،2015 أبريل/نيسان  فــي  نسمة 
20 مــلــيــونــًا اآلن، مـــن إجــمــالــي ســكــان الــبــاد 

البالغ عددهم 26 مليون نسمة.
ــــان احــتــيــاطــي الـــبـــاد مـــن الــنــقــد األجــنــبــي  وكـ
قــد بلغ 4.5 مــلــيــارات دوالر مطلع عــام 2014، 
فــي  دوالر  ــار  ــيـ ــلـ مـ  1.1 إلــــــى  تــــراجــــع  أنــــــه  إال 
ديسمبر/كانون األول املاضي، فيما تتضمن 
االحــــتــــيــــاطــــات وديــــعــــة بــقــيــمــة مـــلـــيـــار دوالر 

قدمتها السعودية لليمن عام 2012.
ومــنــذ الـــربـــع الــثــانــي مـــن عــــام 2015، تــوقــفــت 
ــا انــكــمــشــت  ــفــــط والـــــــغـــــــاز. كــــمــ ــنــ صــــــــــــادرات الــ
الـــــــــــواردات، بــاســتــثــنــاء املـــنـــتـــجـــات الــغــذائــيــة 
ومــنــتــجــات الــطــاقــة الــحــيــويــة. وأشـــــار تــقــريــر 
املــالــيــة العامة  إلـــى أن  الـــدولـــي،  حــديــث للبنك 
العجز من  تتعرض لضغوط شديدة. واتسع 
نحو 5% من إجمالي الناتج املحلي عام 2014 
إلى 11.4% في 2015. وتسببت أزمة السيولة، 
ــمـــن ســـــــواء فــــي املـــنـــاطـــق  ــيـ ــتــــي يـــعـــانـــيـــهـــا الـ الــ
الخاضعة لسيطرة الحوثيني أو املحررة، التي 
تــديــرهــا الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، فــي عـــدم صــرف 
املوظفني رواتبهم لشهر يونيو/حزيران، مما 
بالعيد،  فرحتهم  اليمنيني  مــن  الكثير  سلب 

وفق مصادر يمنية.

الخرطوم ـ  عاصم إسماعيل

تسعى الــحــكــومــة الــســودانــيــة إلـــى جـــذب أمــــوال الــســودانــيــني 
الــعــامــلــني فــي الــخــارج خـــال مــوســم الــصــيــف، لتوفير مــورد 
للخزينة العامة من العمات الصعبة بهدف مواجهة ارتفاع 
أســـعـــار الــــــدوالر فـــي الـــســـوق الــــســــوداء، وتــشــيــر الــتــقــديــرات 
الــرســمــيــة إلــــى أن تــحــويــات املــغــتــربــني الــســودانــيــني تصل 

سنويًا إلى نحو 5 مليارات دوالر.
وشكلت الحكومة، مؤخرًا، لجنة وزاريــة عليا برئاسة وزير 
املالية وعضوية وزير االستثمار ومحافظ مصرف السودان 
إلى  املغتربني  املركزي لوضع خطط علمية لجذب مدخرات 

السودان وتقديم الحوافز التي تشجعهم على ذلك.
وكــان مصرف الــســودان املــركــزي قــد أصــدر قـــرارا قبل عامني 
إلى  املغتربني  تحويات  بتسليم  السودانية  املــصــارف  إلــى 

أصحابها بالعملة التي حولت بها.
ويشير محللون، إلى أن تنفيذ هذا القرار يعد املخرج الوحيد 
لحل جــزء مــن أزمـــة االقــتــصــاد واالحــتــيــاطــي وتحسني سعر 
قطعة  )مــنــح  تشجيعية  حــوافــز  بتقديم  مصحوبا  الــصــرف 

أرض مثا( ملن يحول مبلغا محددا خال العام.
الناير،  يــقــول الخبير االقــتــصــادي محمد  ــار،  وفــي هــذا اإلطــ
ــرار مــصــرف  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مـــن املــســتــحــيــل تــنــفــيــذ قـ لــــ
الــــســــودان الـــقـــاضـــي بــتــســلــيــم الـــتـــحـــويـــات بــالــعــمــات الــتــي 
حولت بها باعتبار أن األزمة ليست أزمة قرارات بل هي أزمة 

تطبيقها وااللتزام به.
واقترح الناير، وجود احتياطي في حدود 500 مليون دوالر 
املصارف  تفتيش  في  الرقابية  املــركــزي  منظومة  تفعيل  مع 

ليمضي املخزون إلى ما خصص اليه.
ولــكــن االقــتــصــادي مــحــمــد إبــراهــيــم كــبــج، يــقــول لـــ »الــعــربــي 
الــجــديــد«، إن املــصــارف لــم ولـــن تــلــتــزم بتنفيذ الــقــرار ألنها 
ال تمتلك أرصـــدة بالعمات الــحــرة، إضــافــة إلــى أن الحصار 
االقتصادي والحظر األميركي أسهما بصورة مباشرة على 

صعوبة التحويات بني املصارف.

ويــدعــو املــحــلــلــون، إلـــى إجــــــراءات حقيقية لــبــنــاء الــثــقــة بني 
املــغــتــرب واملــنــظــومــة املصرفية مــع الــتــزام مــصــرف الــســودان 
املركزي بتوفير احتياطي من العمات الصعبة لفترة محددة 

تضمن وجود عمات توازى التحويات. 
وترى الحكومة السودانية منذ انفصال جنوب السودان في 
عام 2011 أن تحويات املغتربني تشكل حا لبعض املشكات 
باعتبار أن عجز النقد األجنبي املطلوب الستيراد الحاجيات 

الضرورية ال يزيد عن 10 مليارات دوالر سنويا.
وواجه السودان أزمة اقتصادية كبيرة عقب انفصال جنوب 
السودان، وذهاب ثلثي إنتاج النفط إلى الجنوب حيث كانت 
ــرادات النفط  ــ مـــوازنـــة الــحــكــومــة الــســودانــيــة تعتمد عــلــى إيــ
بــنــســبــة 50 % كــمــا تـــرك أثــــرا ســلــبــيــًا عــلــى احــتــيــاطــي النقد 
األجنبي.  وظلت الحكومة تجدد سنويا تشريعاتها لتجذب 
بــهــا الــتــحــويــات عــبــر املــنــظــومــة املــصــرفــيــة. ولــكــن املــصــارف 
املغتربني  لتحويات  الصعبة  العمات  تحسب  السودانية 
بالسعر الرسمي الذي يحدده املصرف املركزي بما يتراوح 
بني 6 و6,4 جنيهات للدوالر الواحد بينما يصل في السوق 

السوداء إلى أكثر من 13 جنيها.
وكــشــف األمـــني الــعــام لــجــهــاز شـــؤون الــســودانــيــني العاملني 
بالخارج السفير حاج ماجد سوار، في وقت سابق من العام 
أكثر من  إلــى  ارتــفــاع عــدد السودانيني بالخارج  الحالي عن 
أربعة مايني مواطن، إال أن إحصائيات غير رسمية بثتها 
ــأن عــدد  ــدد مـــن املـــواقـــع اإللــكــتــرونــيــة الـــســـودانـــيـــة تــفــيــد بــ عــ
السودانيني فى الخارج يفوق 10 مايني سوداني، ما يعكس 
أهمية االستفادة من عائداتهم التي تساهم في حل األزمات 
االقتصادية التي تمر بها الباد. ويرى محللون، أن القضية 
أزمة  املركزي بل أصبحت  لم تعد قضية سياسات املصرف 
اقــتــصــاديــة خــانــقــة تــثــيــر اهــتــمــام الـــرئـــاســـة. وطـــالـــب رئــيــس 
البرملان السوداني إبراهيم أحمد عمر، خال لقاء له باألمني 
مــؤخــرًا، بتشكيل كيانات  بــالــخــارج،  العاملني  الــعــام لشئون 
اجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة تـــربـــط املــغــتــربــني بــالــوطــن بــعــيــدًا عن 

السياسة حتى تكون عاقة املواطن بوطنه قوية.

مخاوف من ارتفاع 
معدالت البطالة في ليبيا

فالحو المغرب يأملون بعالج للمياهالبخور العدني... عطور األعياد تتأثر ببارود الحرب

تراجع سعر العملة المحلية في السوق السوداء )فراس برس(تفاقم البطالة في ليبيا الغنية بالنفط )فرانس برس(

صناعة البخور من أبرز نشاطات المرأة في المنزل اليمني )فرانس برس(

السودان يستنجد بتحويالت المغتربين

أدت الحرب الدائرة إلى 
زيادة البطالة في ليبيا 

الغنية بالنفط لتصل إلى 
15% من إجمالي قوة 

العمل، ما أثار المخاوف 
من تفاقم األزمات 

المعيشية

الخطوط القطرية ترفع 
قدرتها االستيعابية

رفعت الخطوط الجوية القطرية قدرتها 
االستيعابية إلى عدد من وجهاتها العاملية، 
وذلك بفضل قيامها ابتداًء من مطلع شهر 

يوليو/تموز الجاري بترقية الطائرات إلى 
ثالث وجهات أطلقتها الناقلة مؤخرًا. 

وأوضح بيان صحافي صادر أمس األول، 
عن الخطوط الجوية القطرية، أنها اعتمدت 

طائرات جديدة إلى وجهات جوانزو 
بالصني، وجنيف بسويسرا، ووارسو 

في بولندا، بهدف تعزيز الرحالت اليومية 
املنطلقة من مطار حمد الدولي في الدوحة 

باتجاهها، ما يؤكد على الطلب املتزايد الذي 
تشهده خدمات الناقلة القطرية. 

وأكد الرئيس التنفيذي ملجموعة الخطوط 
الجوية القطرية، أكبر الباكر العزم على 
مواصلة بذل الجهود الرامية إلى تعزيز 

الخدمات التي يتم تقديمها لوجهات 
جوانزو وجنيف ووارسو، وذلك بمضاعفة 

القدرة االستيعابية اليومية إلى هذه 
الوجهات.

إحباط 2000 حالة تهريب 
في مصر

كشف تقرير ملصلحة الجمارك املصرية، 
عن إحباط سلطات مكافحة التهرب 

الجمركي نحو 2000 محاولة للتهرب من 
سداد الرسوم الجمركية خالل شهر مايو/
آيار املاضي بقيمة بضائع وسلع تتجاوز 

72 مليون جنيه )الدوالر = 8.88 جنيهات(.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، مجدي 

عبد العزيز، في بيان صحافي، أمس، إن 
التقرير، الذي قدمه لوزير املالية عمرو 

الجارحي، يظهر تحصيل املصلحة لنحو 
18.8 مليون جنيه إيرادات إضافية من هذه 
القضايا. وأضاف أن من تلك القضايا 114 
تم ضبطها من خالل تتبع حركة الحاويات 

قبل شحنها للبالد.

انخفاض سعر نفط عمان
بلغ سعر نفط ُعمان تسليم شهر سبتمبر/

أيلول القادم أمس، 44.22 دوالرا أميركيا. 
وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط 
ا 

ً
ا بلغ 91 سنت

ً
ُعمان شهد أمس، انخفاض

مقارنة بسعر أمس األول، البالغ 45.13 
دوالرا. وتجدر اإلشارة إلى أن معدل سعر 

النفط الُعماني تسليم شهر يوليو/تموز 
ا للبرميل، 

ً
الجاري بلغ 44 دوالًرا و33 سنت

ا 
ً
مرتفًعا بذلك 4 دوالرات و93 سنت

للبرميل مقارنة بسعر تسليم شهر يونيو/
حزيران املاضي.

بريطانيا تتجه
 لتخفيضات ضريبية

قال وزير األعمال البريطاني، ساجد 
جاويد، إن حكومة بالده يجب أن تطبق 

تخفيضات ضريبية على الشركات 
واألفراد، للحد من أثر تباطؤ متوقع 

في أعقاب تصويت البريطانيني لصالح 
الخروج من االتحاد األوروبي. وأضاف 
قائال لصحيفة فايننشال تايمز، أمس، 

أن الحكومة بحاجة إلى تحويل تركيزها 
من تقليل العجز إلى تحفيز النمو 

االقتصادي. كان وزير املالية البريطاني، 
جورج أوزبورن، تخلى األسبوع املاضي 

عن سياسته الرامية إلى تحويل العجز في 
ميزانية بريطانيا إلى فائض بحلول عام 
2020. وقال جاويد، إنه من الصعب اآلن 

التكهن بما سيحدث للعجز.
وتابع أنه ال يرى أن من املمكن خفض 

العجز إلى صفر بحلول عام 2020.
وقال »هل يعني هذا أن الثالثة باملائة 

ستصبح أربعة أو خمسة باملائة؟ ال أعتقد 
أنه يمكن ألحد التكهن في الوقت الحالي«.

هبوط حاد لألسهم اليابانية
هبطت األسهم اليابانية بشدة أثناء 

التعامالت أمس، حاذية حذو خسائر 
بورصة وول ستريت األميركية، وسط 
اضطرابات في األسواق العاملية، بينما 

تضررت أسهم شركات التصدير من قوة 
الني. وهوى مؤشر نيكي ألسهم الشركات 

اليابانية الكبرى 3.1% إلى 15190.39 
نقطة، بحلول منتصف جلسة التداول 
ببورصة طوكيو، وهو أدنى مستوى 
له في أكثر من أسبوع، قبل أن يقلص 
خسائره إلى 2.45% عند 15285.23.
وهبط مؤشر توبكس األوسع نطاقا 

2.6% إلى 1223.80 نقطة.
ودفعت املخاوف بشأن خروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي واالقتصاد العاملي، 
املستثمرين، إلى اإلقبال على شراء الني، 

سعيا اللتماس األمان. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%50
ــد نـــائـــب رئـــيـــس الــبــنــك  ــ أك
الشرق  لمنطقة  المركزي 
إفريقيا،  وشــمــال  األوســـط 
معدل  أّن  غــانــم،  حــافــظ 
في  للشباب  بالنسبة  البطالة 
ليبيا بلغ 50%، في حين يبلغ 
للشباب  البطالة  متوسط 

بالمنطقة %31.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــى اإلســــــراع  ــ ــون مـــغـــاربـــة إلـ ــ ــزارعـ ــ ــا مـ ــ دعـ
فــي إيــجــاد حــل ملشكلة نــــدرة املــيــاه في 
بإمكانياتها  املــعــروفــة  املــنــاطــق  بــعــض 
الزراعية الكبيرة، مشددين على ضرورة 
ــراج املــخــطــطــات الــتــي  ــ الــتــعــجــيــل فـــي إخـ

ُوضعت منذ أعوام إلى حيز الوجود.
كــــــــان مــــــوضــــــوع املــــــــــاء حــــــاضــــــرا بـــقـــوة 
فــــي املـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الــــــذي عــقــدتــه 
الكونفدرالية املغربية للفاحة والتنمية 
القروية، التي تضم 20 فدرالية تنضوي 
لــــوائــــهــــا 300 جــمــعــيــة زراعــــيــــة،  تـــحـــت 
ــاج املــحــاصــيــل  ــتـ ــن إنـ يــمــتــد نــشــاطــهــا مـ
إلـــى الــتــصــنــيــع. وتــعــتــبــر الــكــونــفــدرالــيــة 
املغربية للفاحة والتنمية القروية، أهم 
معّبر عن مصالح املنتجني في الزراعة، 
حيث تمكنت، على مدى ثمانية أعــوام، 
من إبرام عقود مع الدولة لزيادة اإلنتاج 
مـــن الــحــمــضــيــات والـــزيـــتـــون والــلــحــوم 

الحمراء والبيضاء والسكر والحبوب.
وشــــدد رئــيــس الــكــونــفــدرالــيــة املــغــربــيــة 
لـــلـــفـــاحـــة والـــتـــنـــمـــيـــة الــــقــــرويــــة، أحــمــد 
أعـــيـــاش، خـــال املــؤتــمــر الــصــحــافــي في 
الدار البيضاء أمس األول، على ضرورة 
ــان يـــرمـــي إلــى  ــــذي كــ تــفــعــيــل املــخــطــط الـ
تحويل املــيــاه مــن املــنــاطــق الــتــي تشهد 
عرف 

ُ
فائضا كبيرا منها إلى تلك التي ت

بشح املياه فيها.
وشــهــد املــوســم فــي الــعــام الــحــالــي أشــد 
موجه جفاف منذ حــوالــي 30 عــامــا، ما 
دفع الحكومة إلى تبني برنامج لتقديم 
على مستوى  للمزارعني، خاصة  الدعم 

األعاف.
ــار فــي  ــ ــطـ ــ ــان مــــن نـــتـــائـــج تــــأخــــر األمـ ــ ــ وكـ
ــر أن تـــراجـــع  ــ ــيـ ــ الــــــزراعــــــي األخـ ــم  ــ ــــوسـ املـ
محصول الحبوب 70% مقارنة باملوسم 
أن  مــزارعــون  ينتظر  بينما  قبله،  الـــذي 
يــتــراجــع إنـــتـــاج األشـــجـــار املــثــمــرة. هــذا 

مــا يــؤكــده منتجو الــزيــتــون مــثــا. وألــّح 
أعياش على ضرورة تفعيل التوصيات 
ــــن املـــنـــاظـــرة  ــانــــت تـــمـــخـــضـــت عـ ــتــــي كــ الــ
الوطنية حول املاء، التي ُعقدت في عهد 
في  االشتراكيون  قادها  التي  الحكومة 
املــاضــي. وذكــر  الــقــرن  مــن  التسعينيات 
كانت  التي طرحت،  البرامج  أن من بني 
تــلــك الـــتـــي تــهــم نــقــل املـــيـــاه مـــن منطقة 
الــغــرب الــتــي تــعــرف بــوفــرة املــيــاه فيها 
إلـــى منطقة الــشــاويــة الــتــي تــتــوفــر على 
تنقصها  لكن  كبيرة،  زراعية  إمكانيات 
املياه. وتشهد املنطقة تراجعًا في املياه 
الــجــوفــيــة، يــقــدر بــنــحــو 60 مــلــيــون متر 
مكعب، مــا يــدفــع الــخــبــراء إلــى التحذير 
مـــن الـــكـــارثـــة فـــي مــنــطــقــة تــرتــهــن كــثــيــرًا 

لزراعة الخضراوات والفواكه.
ــع شــــح املــــيــــاه فــــي مــنــطــقــة ســـوس  ــ ــ ودفـ
ماسة، التي تعتبر أهم منطقة للزراعات 
الــتــصــديــريــة، الــســلــطــات الــعــمــومــيــة إلــى 
إطـــاق مــشــروع تحلية مــيــاه البحر من 
أجــــل إنـــتـــاج 167 ألــــف مــتــر مــكــعــب في 
ــغـــرب مـــن وراء  الــــيــــوم، حــيــث يــســعــى املـ
ذلك املشروع إلى إنقاذ الزراعة في تلك 

املنطقة.
ــة 85% مـــن مــجــمــوع  وتــســتــهــلــك الــــزراعــ
املياه، وهي نسبة مرشحة لارتفاع مع 
لتوسيع  مسلسل  فــي  املــغــرب  انـــخـــراط 
مساحة األراضي التي تعتمد على الري. 
وال يــــرى الـــخـــبـــراء الـــذيـــن انـــكـــبـــوا على 
ــن هـــذه  ــاه مـــخـــرجـــا مــ ــيــ مــشــكــلــة شــــح املــ
الــوضــعــيــة ســـوى بــتــرشــيــد االســتــهــاك. 
التساقطات  على  كثيرًا  املــغــرب  ويــعــول 
املطرية من أجل بلوغ محصول حبوب 

يغنيه عن االستيراد. 
ويـــتـــطـــلـــع املـــــغـــــرب، الـــــــذي يــمــتــلــك 135 
ســــدًا مـــن أجــــل مــواجــهــة شـــح املـــيـــاه في 
املــســتــقــبــل، إلـــى تــحــويــل 50 ألـــف هكتار 
ــى الــــري  ــ ــًا مــــن الـــــــري بـــالـــغـــمـــر إلــ ــنـــويـ سـ
باإلضافة  املــــوارد،  وتــنــويــع  بالتنقيط، 

إلى الدعوة لترشيد استهاك املياه، كما 
ترى وزارة املياه والبيئة.

ويعول املغرب كثيرًا على موارده املائية 
الــســطــحــيــة الـــتـــي تــســتــعــمــل فـــي تــوفــيــر 
ــري، حــيــث تمثل 75% من  الــكــهــربــاء والــ
بني إجمالي مــوارد تصل إلى 20 مليار 
متر مكعب. وتمثل الزراعة حوالى %15 
من الناتج اإلجمالي املحلي، وتوفر %35 
ــم تـــراجـــع مــعــدل  مـــن فـــرص الــعــمــل، ورغــ
البطالة في األرياف خال ربع سنة إلى 
السامية  املندوبية  تقرير  4.5%، حسب 
لــلــتــخــطــيــط، فــــإن حــقــيــقــة الــتــشــغــيــل في 
تلك املناطق تشير إلى سيادة التشغيل 

املوسمي.
وكـــان وزيـــر الــفــاحــة والــصــيــد البحري 
ــد، فــي  ــ ــ ــــوش، أكـ ــنـ ــ )الـــــــزراعـــــــة(، عــــزيــــز أخـ
تصريحات سابقة، أن الناتج اإلجمالي 
الــــزراعــــي، لـــم يــشــهــد انــخــفــاضــا كــبــيــرا، 
املطرية بنسبة  التساقطات  رغم تراجع 
الناتج كان  ذلــك  أن  إلــى  45.5%، مشيرا 
يهوي بنسبة 50%، قبل تبني السياسة 
فـــي 2008، عــنــدمــا  الـــجـــديـــدة  ــة  ــيـ ــزراعـ الـ

شهدت اململكة فترات جافة. 
النمو  البنك املركزي أن يتراجع  وتوقع 
ــغــــرب، إلــــى 1% في  االقـــتـــصـــادي فـــي املــ
كانت  الحكومة  أن  علما  الحالي،  العام 
تراهن على بلوغ معدل نمو في حدود 
املحلي، وهذا  اإلجمالي  الناتج  من   %3
االنــخــفــاض يـــرد إلـــى مــســتــوى الحبوب 
الذي كانت الحكومة تتوقع في مشروع 
املوازنة املقدم في أكتوبر/تشرين األول 

أال يقل عن 70 مليون قنطار. 
غير أن املتخصص في اقتصاد األرياف، 
محمد هــاكــش، أوضـــح، فــي تصريحات 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ صحافية ســابــقــة 
أن تــراجــع مــحــصــول الــحــبــوب لــه تأثير 
كــبــيــر عــلــى االقــتــصــاد املــغــربــي، مشيرًا 
إلــــى انـــعـــكـــاس ذلــــك ســلــبــًا عــلــى املـــيـــزان 

التجاري.

تقارير عربية

مال وناس

زراعةتجارة

عمالت

البخور حرفة 
متوارثة اشتهرت بها 

مدينة عدن

الفنادق  حــجــوزات  نسبة  ارتفعت 
ــــرب ومـــصـــريـــني،  مــــن مـــواطـــنـــني عـ
املصرية،  املحافظات  من  عــدد  في 
الفطر.  تزامنًا مع بــدء إجــازة عيد 
ــال رئـــيـــس قـــطـــاع الـــفـــنـــادق في  ــ وقـ
عبد  ــة،  ــريـ املـــصـ الــســيــاحــة  وزارة 
»نـــســـبـــة  إن  الـــــعـــــاصـــــي،  الــــفــــتــــاح 
بفنادق مصر خاصة  اإلشــغــاالت 
املـــصـــنـــفـــة خـــمـــس وأربــــــــع نـــجـــوم، 
ســجــلــت ارتـــفـــاعـــا مــؤقــتــا بفضل 
حجوزات العرب واملصريني خالل 
إجازة العيد«. وأوضح »العاصي«، 
أنــه وفــقــًا لــلــمــؤشــرات الــتــي تلقتها 
فإن  الــفــنــادق،  مــن  السياحة  وزارة 
»نــســبــة اإلشـــغـــاالت الــرســمــيــة في 
فنادق القاهرة، سجلت 75% خالل 
إجــــــازة الــعــيــد بــفــضــل حـــجـــوزات 
ــعـــرب، مــقــابــل 65% قــبــل ذلــــك«.  الـ
سيرفعون  املــصــريــني  أن  وتـــوقـــع، 
ــاالت لـــلـــفـــنـــادق فــي  ــ ــغـ ــ نــســبــة اإلشـ
الغردقة )شرقي مصر على البحر 
األحـــمـــر(، إلـــى 70% خـــالل فــتــرة 
العيد مقابل نحو 35% قبل العيد، 
في حني ستصل النسبة في شرم 
على  البالد  الشيخ )شمالي شرق 
الــبــحــر األحـــمـــر( إلـــى 50% خــالل 
الفترة املذكورة، مقابل نحو %15 

قبل العيد.

العيد ينعش 
فنادق مصر
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1213
اقتصاد

بغداد ـ آدم محمود

أصــبــح الــعــراق أحــد أهــم املــصــادر 
ــــي،  ــرانـ ــ املـــنـــشـــطـــة لـــاقـــتـــصـــاد اإليـ
ــثــــمــــارات  ــتــ ــم لــــاســ ــ ــهـ ــ ـــز املـ ــركــــ ــــ واملـ
التي تشمل قطاعات مختلفة فيه،  اإليرانية 
في وقت تتجنب شركات دول أخرى الدخول 
فــي اســتــثــمــارات بــالــعــراق لــعــدم تــوفــر األمــن 

الكافي ملمارسة نشاطاتها االستثمارية. 
وتــعــتــبــر خــطــورة عــمــل الــشــركــات األجنبية 
في العراق فرصة إليران لتكون البديل لتلك 
ــا أدى إلــــى دخــولــهــا مجمل  ــو مـ الــــــدول، وهــ

القطاعات االقتصادية في الباد. 
ــــواب أمامها  وتــجــد الــشــركــات اإليــرانــيــة األبـ
إدارة  مــع  مباشرة  اتفاقيات  لعقد  مفتوحة 
املــحــافــظــات الــعــراقــيــة، ال ســيــمــا الــجــنــوبــيــة، 
الــتــي تــعــرف اســتــقــرارًا أمــنــيــا كــبــيــرًا مــقــارنــة 

بمحافظات أخرى، سعيا لاستثمار فيها.
ــي، ذكـــــــرت شــبــكــة  ــ ــاضـ ــ فـــفـــي مــــايــــو/ أيـــــــار املـ
مــعــلــومــات الــبــتــرول والــطــاقــة اإليـــرانـــيـــة، أن 
رئــيــس غــرفــة الــتــجــارة اإليــرانــيــة - العراقية 
ــــث املــســتــثــمــريــن  يـــحـــيـــى عـــلـــى إســـــحـــــاق، حـ
والتجارة  االستثمار  زيــادة  على  اإليرانيني 
مــع مــحــافــظــات جــنــوب الـــعـــراق، ومـــن بينها 

البصرة )450 كلم جنوب بغداد(.
وقال املسؤول إن محافظة البصرة العراقية 
اإليرانية، ومن  السلع  لتصدير  سوق جيدة 
البناء  ومــواد  والطعام  والغاز  النفط  بينها 

والخدمات الفنية والهندسية.
ودعـــا املــســؤول اإليــرانــي إلــى إقــامــة عاقات 
أوثق بني إيران والعراق، وحث على تسهيل 
الــجــمــارك والــتــأشــيــرة والــصــنــاعــة املصرفية 
والنقل والشؤون األخرى ذات الصلة بالتجار 

ورجال األعمال العراقيني واإليرانيني.
من جانبه، قال مسؤول الشؤون العراقية في 
هيئة تنمية التجارة اإليرانية مهدي نجات 
نــيــا، إن شـــركـــات إيــرانــيــة اســتــأجــرت أخــيــرًا 

أراض زراعية في العراق.
وحسب تصريحاته لوكالة »إرنا« اإليرانية، 
ــات األراضـــــــــي فــي  ــركــ ــشــ ــذه الــ ــ ــأجــــرت هــ ــتــ اســ
كلم جنوب   160( الــعــراقــيــة  واســـط  محافظة 
ــداد(، وبــــــدأت تــنــتــج فــيــهــا أنـــواعـــا  ــغــ ــرق بــ شــ
عديدة من املنتجات الزراعية. وأضاف نجات 
نــيــا، أن الحكومة املــركــزيــة فــي بــغــداد تدعم 
هـــذه الــشــركــات، بــهــدف زيــــادة االســتــثــمــارات 
األجـــنـــبـــيـــة فــــي الــــبــــاد. ودعــــــا املــســتــثــمــريــن 
اإليرانيني إلى اغتنام الفرصة ورفع مستوى 

استثماراتهم في السوق العراقية.

المراقد الدينية واالستثمار
أهم  »الشيعية«  الدينية  املراقد  تعتبر  كذلك 
أمــاكــن االســتــثــمــارات الــنــاجــحــة فــي الــعــراق، 
ــا ســـعـــت إيـــــــران لــتــرســيــخ قــوائــمــهــا  ــو مــ ــ وهـ
االقــتــصــاديــة فــي املـــدن الــتــي تضم »املــراقــد«، 
وأهـــم االســتــثــمــارات اإليــرانــيــة فــي تلك املــدن 

كانت في القطاع السياحي. 
وهــو السبب الــذي يــراه مراقبون، يقف وراء 
ســعــي »املــلــيــشــيــات« للسيطرة عــلــى مــرقــدي 
اإلمــامــني العسكريني فــي ســامــراء )اإلمــامــان 
 868 سنة  املتوفى  الــهــادي  علي  العسكريان 
املتوفى  العسكري  الحسن  وابــنــه  مــيــاديــة، 
سنة 874، وهما من األئمة الـ12 الذين يعتقد 

الشيعة بعصمتهم(. 
منظمة حدثت  تفجير  عملية  أن  إلــى  يــشــار 
استهدفت ضريح   2006 فبراير/ شباط  في 
الــهــادي والــحــســن العسكري،  اإلمــامــني علي 
وكان التفجير الشرارة التي أدت إلى اشتعال 
الفتنة بني الشيعة والسنة في العراق، حيث 
كــــانــــت بــــغــــداد مـــســـرحـــا ألعــــمــــال الــتــصــفــيــة 

الطائفية. 
املــلــيــشــيــات دورًا مــهــمــا في  تــلــعــب  ــيــــوم  والــ
تأمني »املرقدين العسكريني« وجميع املراقد 
»الــشــيــعــيــة« األخــــرى فــي بــاقــي املــحــافــظــات، 
تلك  فيها  توجد  التي  املناطق  تعتبر  حيث 
ــد مـــن أهــــم مـــصـــادر الـــدخـــل بــالــنــســبــة  ــراقــ املــ
للمستثمرين، الرتفاع الوافدين إليها بأعداد 
كبيرة، وهو ما جعل السياحة الدينية رافدًا 

مهما من روافد االقتصاد. 
ومــن أبـــرز املــراقــد الدينية فــي الــعــراق مرقد 

الــوزراء  قالت املرشحة األقــوى لتولي رئاسة 
البريطانية تيريزا ماي في لقاء مع صحيفة 
»إيــفــنــنــغ ســـتـــانـــدرد« الــبــريــطــانــيــة الـــصـــادرة 
ــا ســـتـــفـــرض عـــلـــى دول  ــهـ ــثــــاثــــاء، إنـ ــاء الــ مـــسـ
االتـــحـــاد األوروبـــــي الــتــفــاوض املــبــدئــي حــول 
ــــوق االوروبـــــيـــــة  ــسـ ــ ــي الـ ــ ــا فـ ــيـ ــانـ وضــــــع بـــريـــطـ
املــشــتــركــة، قــبــل الــتــوقــيــع عــلــى الــفــقــرة 50 من 
اتفاقية لشبونة التي تحدد خروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي. وذكرت في اللقاء أنها 
ســتــتــفــاوض بـــقـــوة بـــشـــأن حــمــايــة حـــي املـــال 
البريطاني ومصالحه في أوروبا قبل التوقيع 
تصريحات  وجـــاءت  بريطانيا.  خـــروج  على 
الــســيــدة مـــاي الــتــي تعتبر حــتــى اآلن األوفـــر 

اإلمـــام علي بــن أبــي طــالــب فــي النجف )160 
كلم جنوب بــغــداد(، ومــرقــدا ولــديــه الحسني 
)105 كلم جنوب غرب  والعباس في كرباء 
بــغــداد(، وموسى بن جعفر وحفيده محمد 
الجواد )شمال غربي بغداد(، باإلضافة إلى 
مرقدي علي الهادي وولده الحسن العسكري 

في سامراء )110 كلم شمال بغداد(. 

السوق العراقية والمنتوجات اإليرانية
وبحسب مراقبني، فإن بقاء اإلنتاج العراقي 
 يصب في صالح إيــران، التي أغرقت 

ً
معطا

حتى  املنتجات،  بمختلف  العراقية  الــســوق 
الرديئة منها، حيث تخلصت منها األسواق 
ــي أســــــــواق الـــجـــارة  ــة لــتــصــرفــهــا فــ ــيــ ــرانــ اإليــ

الغربية لها. 

إيــران أصبحت أكبر املستثمرين في العراق 
االســـتـــثـــمـــارات  إذ وصـــلـــت   ،2003 عــــام  مــنــذ 
اإليرانية في العراق إلى ما يقارب 12 مليار 
بــني  مــشــتــركــة  مــــصــــارف   4 وتــــوجــــد  دوالر، 
وتتولى  املالية،  التدفقات  لتعزيز  الدولتني 
الــشــركــات اإليــرانــيــة مشاريع بــنــاء 4 مايني 
وحــــدة ســكــنــيــة فـــي الــــعــــراق، بــحــســب تــقــريــر 
االستراتيجية  لــلــدراســات  اإلقليمي  للمركز 

نشر في مطلع مارس/ آذار 2015.
التي  الــفــرصــة،  إيـــران على تلك  ولــم تحصل 
ومستثمريها  شركاتها  وزعـــت  خالها  مــن 
لوال فرض  العراقية،  القطاعات  في مختلف 
وجودها داخل الباد، من خال شخصيات 
لها،  مــوالــيــة  ومليشيات  ــزاب  وأحــ سياسية 

بحسب املحلل السياسي محمد األمني. 

الـــــوزراء البريطانية  حــظــا فــي تــولــي رئــاســة 
في تحد صارخ للتصريحات التي أدلى بها 
الــعــديــد مــن زعــمــاء دول االتـــحـــاد االوروبـــــي؛ 
والـــتـــي قـــالـــوا فــيــهــا إنــهــم لـــن يــتــفــاوضــوا مع 
بريطانيا قبل التوقيع على خروجها رسميا 

من معاهدة االتحاد األوروبي. 
وفي ذات الصدد قال رئيس حي املال في لندن 
أمــس األربــعــاء إنــه على بريطانيا أن تتحرك 
ســريــًعــا لــلــحــفــاظ عــلــى تـــدفـــق االســتــثــمــارات 
وهــيــمــنــة الــعــاصــمــة عــلــى الـــخـــدمـــات املــالــيــة، 
االتحاد  الــخــروج من  التصويت لصالح  بعد 

األوروبي الشهر املاضي.
وأضــاف جيفري مونتيفانز رئيس حي املال 
في لندن إنه يجب على بريطانيا أن تضمن 
حــريــة الــدخــول إلــى ســوق االتــحــاد األوروبـــي 
املـــوحـــدة بــالــحــفــاظ عــلــى مـــا يــســمــى بحقوق 
جواز السفر بعد خروجها من االتحاد. وتقدم 
الــبــنــوك ومــديــرو األصـــول وشــركــات املقاصة 
فــي بــريــطــانــيــا حــالــيــا خــدمــاتــهــا للعماء في 
ــي بــمــوجــب نــظــام جــــوازات  ــ ــ ــاد األوروبـ االتـــحـ

سفر يتيح دخول السوق املوحدة.
للتفاوض على شروط  بريطانيا  وستضطر 
جديدة للتجارة مع االتحاد األوروبي، لكن لم 
يتضح ما إن كانت ستحتفظ بأي من حقوق 
جــواز السفر. وبــدون تلك الحقوق قد تنعزل 
الـــبـــنـــوك فـــي بــريــطــانــيــا عـــن قـــطـــاع كــبــيــر من 

السوق األوروبية.
الدخول  وقــال »مــن مصلحتنا جميعا تأمني 
إلـــى الـــســـوق املـــوحـــدة وحــمــايــة ســـوق العمل 
املـــرنـــة فـــي املــمــلــكــة املــتــحــدة وحــمــايــة حــقــوق 

جواز السفر الخاصة باملدينة«. 
)العربي الجديد(

إيـــــران  ذراع  هــــي  املـــلـــيـــشـــيـــات  أن  والـــســـبـــب 
املليشيات  يقود  العراق، ومن  في  العسكري 
تــلــك هـــم مــقــاتــلــون ســـابـــقـــون فـــي املــعــارضــة 
ــيـــة الـــتـــي كـــانـــت تــحــتــضــنــهــا إيــــــران،  الـــعـــراقـ
ــم لــهــا، لــذلــك فـــإن املليشيات  وأثــبــتــوا والءهــ

وقادتها يعتبرون إيران خطا أحمر«. 
وكــــان إليــــــران، بــحــســب مــطــلــعــني، دور بـــارز 

األجنبية  االستثمارية  الشركات  هــروب  في 
املسلحة  املليشيات  تــمــارس  إذ  الــعــراق،  مــن 
عمليات ابتزاز للشركات األجنبية التي تقدم 

للعمل في الباد.
»العربي  وفــي وقــت ســابــق، ذكــرت مــصــادر لـ
الــجــديــد«، أن شــركــات كــانــت تسعى إلنــجــاز 
مــشــاريــع فــي االتـــصـــاالت والــبــنــى التحتية، 
تــأكــدت أنــهــا ســتــجــازف بسمعتها فــي حــال 
العراقية،  الساحة  إلــى  الــدخــول  وافــقــت على 
الــتــي كــانــت خـــال الــســنــوات املــاضــيــة غنية 
ــع الــــعــــمــــاقــــة الـــــــواعـــــــدة بــــوجــــود  ــاريــ ــشــ ــاملــ بــ
ــفــــاع أســعــار  مـــيـــزانـــيـــات ضــخــمــة بــســبــب ارتــ

النفط حينها.
وقال عبد الخالق الدايني، أحد املستثمرين 
الــعــامــلــني فــي قــطــاع االتـــصـــاالت واملــشــاريــع 

األجنبية  الــشــركــات  جميع  إن  الــكــهــربــائــيــة، 
ــــي الـــــعـــــراق »تـــدفـــع  ــتــــي عـــمـــلـــت وتـــعـــمـــل فـ الــ
حصصا للمليشيات ألجل استمرار أعمالها 

في العراق«.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »بــعــض  وأضــــــاف لــــ
الــشــركــات األجــنــبــيــة الــتــي أنــجــزت مــشــاريــع 
ــات مــع  ــاقــ ــراق صــــــارت تـــربـــطـــهـــا عــ ــ ــعـ ــ ــي الـ فــ
لها  تدفع  املليشيات،  في  كبيرة  شخصيات 
مبلغا ماليا أو نسبة من األرباح مقابل عدم 
تعرضها ملضايقات من قبل فصائل أخرى«.

ــا  ــرايـ ــد فــــي مــلــيــشــيــا »سـ ــائـ ــا أكــــــده قـ ــو مــ ــ وهـ
الــســام« الــتــي تتبع لــقــائــد الــتــيــار الــصــدري 
مقتدى الصدر، بالقول إن »عمليات االبتزاز 
لــيــســت عــشــوائــيــة بـــل مــخــطــط لــهــا مـــن قبل 

قيادات تلك املليشيات«. 

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامني أمس 
األربعاء مع تهافت املستثمرين على املعدن األصفر الذي 
يعتبر مـــاذًا آمــنــا، بعد أن هــوت عــوائــد ســنــدات الخزانة 
األميركية إلى مستويات هي األدنى على اإلطاق، وسط 
تــجــدد اضـــطـــرابـــات األســــــواق بــســبــب قــــرار الــبــريــطــانــيــني 

الخروج من االتحاد األوروبي.
ونأت أسواق األسهم اآلسيوية جانبا مع عودة املخاوف 
بــشــأن االســتــقــرار فــي االتــحــاد األوروبــــي؛ مما تسبب في 
هبوط الجنيه االسترليني إلى مستويات هي األدنى في 
ثاثة عقود، وأضر بمختلف أنواع األصول التي تنطوي 

على مخاطر.
وصــعــد الــذهــب فــي الــعــقــود الــفــوريــة إلــى أعــلــى سعر منذ 
 %0.8 ــفـــع  وارتـ دوالرًا   1371.40 إلــــى   2014 مــــــــارس/آذار 
الــعــامــات  فــي  ــة(  )األونـــصـ لــأوقــيــة  إلـــى 1366.86 دوالرًا 

الصبحية بلندن. 
وتجاوز الذهب سعر 1358.20 دوالرًا الذي وصل إليه في 

بخروج  البريطانيني  تصويت  فــور  يــونــيــو/حــزيــران   24
ــفــــع الـــذهـــب املـــقـــوم بــالــجــنــيــه  بـــادهـــم مـــن االتــــحــــاد. وارتــ
االسترليني إلى أعلى مستوى في أكثر من ثاث سنوات 

ووصل إلى 1069.36 جنيها لأوقية.
الثاثاء؛  يــوم  الفورية  العقود  في  الفضة  صعود  وتعثر 
إذ هوت اثنني باملئة في أكبر خسارة يومية تتكبدها في 
نحو ثاثة أسابيع. لكنها ارتفعت 1.6% إلى 20.23 دوالرًا.

ــذهــــب وســـــط مـــوجـــة هـــبـــوط األســـهـــم  ــي تــحــلــيــق الــ ــأتــ ويــ
مــتــأثــرة بهبوط  أمــس  التعامات  فــي مستهل  األوروبــيــة 
ــأثـــر الــــســــوق ســلــبــا  ــرار تـ ــمـ ــتـ ــنـــوك كــــبــــرى، مــــع اسـ أســـهـــم بـ

بتداعيات االقتصاد االستفتاء البريطاني. 
وتراجع مؤشرا ستوكس 600 ويوروفرست 300 ألسهم 
لــكــل منهما.   %0.5 الــكــبــرى بنسبة  ــيـــة  األوروبـ الــشــركــات 
ونــزل مؤشر ستوكس يــوروب 600 ألسهم قطاع البنوك 
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)Getty( سوق بغداد أصبح نافذة لتسويق منتجات الخضر والحبوب اإليرانية

)Getty( األسواق األميركية تفح بعد عيد االستقالل

)Getty( مارك كارني محافظ بنك إنكلترا يواجه محنة االسترليني

)Getty( الفوضويون يتظاهرون في لندن ضد نتائج االستفتاء )Getty( القبرصيون يترقبون فورة الغاز
المرشحة األقوى لخالفة كاميرون تتحدى 

)Getty( زعامات أوروبا

)Getty( اليوان الصيني يبحث عن منافذ خارجية

الشركات اإليرانية 
تستأجر أراض زراعية 

بمحافظة واسط

الجديد«،  »العربي  لـ يــرى، في حديث  األمــني 
ــران كــانــت تــخــطــط مــنــذ ســنــني طويلة  ــ أن إيـ
لــلــســيــطــرة عــلــى الــــعــــراق، وحــقــقــت رؤيــتــهــا 
بــتــولــي الــشــخــصــيــات املـــعـــارضـــة واألحـــــزاب 
واملــلــيــشــيــات املــســلــحــة الـــتـــي كـــانـــت تــأويــهــا 
القرن  وثمانينيات  سبعينيات  منذ  طهران 

املاضي الحكم في العراق بعد 2003. 
وأضـــــاف: »تــلــك الــشــخــصــيــات واألحــــــزاب ما 
زالـــت تعتمد إيــــران مــرجــعــا لــهــا فــي تسديد 
رؤيتها، وهو ما نشهده في كل خاف ينشب 
بـــني تــلــك الـــجـــهـــات الــســلــطــويــة الـــتـــي تــربــت 
داخــل إيــران، إذ نراهم يسافرون نحو إيران 

روا مشاكلهم«.
ّ
ليعودوا مرة أخرى وقد َصف

وبـــنّي أن »املــلــيــشــيــات صـــارت هــي مــن تملك 
الـــقـــوة ودونـــهـــا الـــقـــوات األمــنــيــة الــرســمــيــة؛ 

العراق حديقة خلفية 
لتسويق منتجات إيران

الـــــيـــــوان  ــيـــد  ــفـ ــتـ يـــسـ أن  املــــــرجــــــح  مــــــن 
ــنـــي، الـــــــذي يـــبـــحـــث عــــن فـــرص  ــيـ الـــصـ
ــروج بــريــطــانــيــا من  ــ ــتـــدويـــل، مـــن خـ الـ
االتحاد األوروبي، حيث ستكون لندن 
حرة أكثر في تعامات اليوان. وعلى 
ــنــــوات الـــخـــمـــس األخــــيــــرة،  ــــدى الــــســ مــ
أسست البنوك الصينية الكبرى بنية 
تحتية واسعة لتداول اليوان وتسوية 
ــــدن، كـــمـــا شـــهـــدت  ــنـ ــ ــــي لـ مـــعـــامـــاتـــه فـ
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة، فـــي يــونــيــو/
أول ســنــدات سيادية  إدراج  حــزيــران، 
صينية باليوان تصدر خارج الصني. 
وفي عام 2016 وحــده، تم إدراج أكثر 
من 50 سنًدا مقوما باليوان في لندن.

وفــي أعــقــاب االســتــفــتــاء، أثـــار مراقبو 
الـــســـوق ووســــائــــل اإلعــــــام الــصــيــنــيــة 
لـــنـــدن  دور  انــــحــــســــار  مـــــن  مـــــخـــــاوف 
الريادي، باعتبارها مركزًا للمعامات 

ــيـــوان، بــمــا قـــد يــعــرقــل  ــلـ الـــخـــارجـــيـــة لـ
ــود بـــكـــني الــــرامــــيــــة إلــــــى إضـــفـــاء  ــهــ جــ

الطابع الدولي على عملتها. 
ــــور، يــرى  ولــكــن مــع بـــدء اســتــقــرار األمـ
بــعــض املــصــرفــيــني واملــحــلــلــني، حسب 
رويترز، أن حالة التشاؤم كان مبالغا 

فيها. 
وال يــعــنــي ذلــــك أنــــه لـــن يـــكـــون هــنــاك 
تــأثــيــر، لــكــن تــلــك الــخــطــوة قــد تشجع 

الصني على تعزيز تداول اليوان. 
ــــدرو فـــونـــغ، رئــيــس األنــشــطــة  ــال أنـ وقــ
ــيـــة واألســـــــــــواق فــي  ــيـــة الـــعـــاملـ املـــصـــرفـ
أن  »نتوقع  لرويترز  هانغ سنغ،  بنك 
مركز  كأكبر  بمنزلتها  لندن  تحتفظ 
ــم، وإن  ــالـ ــعـ لـــلـــصـــرف األجـــنـــبـــي فــــي الـ
كانت بعض الخدمات املالية األخرى 

في املدينة معرضة لخطر االنتقال«. 
)العربي الجديد، رويترز(

قــالــت مــجــمــوعــة )ديــلــيــك( اإلســرائــيــلــيــة 
لتسريع  إنها تعمل على خطط  للطاقة 
ــاز الـــطـــبـــيـــعـــي تــمــلــك  ــغـ ــلـ ــل لـ ــقـ تــنــمــيــة حـ
التنفيذي  املدير  وقــال  قبرص.  في  ثلثه 
اجتماع  بعد  فــريــدمــان  يانيف  للشركة 
مـــــــع الــــــرئــــــيــــــس الـــــقـــــبـــــرصـــــي نــــيــــكــــوس 
انـــاســـتـــاســـيـــاديـــس مـــســـاء الــــثــــاثــــاء إن 
بــني قبرص  بــالــتــعــاون  شــركــتــه ملتزمة 
وإســــــرائــــــيــــــل وبــــتــــطــــويــــر حــــقــــل الــــغــــاز 
وأضــاف  بأفروديت.  املعروف  الطبيعي 
فــريــدمــان »إنــنــا نــود تسريع ودفـــع هذا 

املشروع قدما بأسرع وقت ممكن«.
فريدمان  قــال  تــي،  آر  تلفزيون  وحــســب 
ــيـــك( تــعــمــل عــلــى خــطــط أيــضــا  ــلـ إن )ديـ
أكبر حقول  ليفاثان، أحد  لتطوير حقل 
البحر  فــي عمق شرقي  الطبيعي  الــغــاز 
العمل  إلــى  تطلعه  عن  معربا  املتوسط، 
ــع قـــبـــرص فــــي تــطــويــر  بــشــكــل وثـــيـــق مــ

الــحــقــلــني. وتــهــتــم إســرائــيــل بــبــنــاء خط 
أن  يجب  لكن  تركيا  إلــى  للغاز  أنــابــيــب 

يمر عبر الجرف القاري القبرصي.
ويـــعـــد طـــمـــوح إســـرائـــيـــل تـــزويـــد تــركــيــا 
بالغاز عبر الخط ومــن ثــم أوروبـــا أحد 
الدوافع التي قادت إسرائيل إلى إصاح 
عاقاتها مــع أنــقــرة الــتــي انــهــارت عقب 
عـــام 2012.  فــي  مــرمــرة  السفينة  حـــادث 
 
ً
لـــكـــن بــــنــــاء الــــخــــط يــتــطــلــب أيــــضــــا حـــا

ملشكلة توحيد قبرص.
وقال املتحدث باسم الحكومة القبرصية 
يــوم الثاثاء إن هــذا املشروع غير وارد 

بدون حل مسبق للمشكلة القبرصية.
ــل لــلــمــشــكــلــة أن  ــ ــاد حـ ــ ــــجـ ومــــــن شــــــأن إيـ
يــدفــع أيــضــا مــفــاوضــات انضمام تركيا 
إلـــى االتـــحـــاد األوروبــــــي املــعــلــقــة بسبب 

اعتراضات قبرص.
)آر تي(

اليوان يتجه لالستفادة 
من خروج بريطانيا

شركة إسرائيلية تعتزم 
تطوير حقل غاز قبرصي

مال وسياسة

السوق  دخول  واألجنبية  العربية  الشركات   فيه  تتجنب  وقت  في 
باتت  الموالية لطهران،  المليشيات  لالبتزاز من قبل  تتعرض  أو  العراقي، 
إيران تستغل السوق العراقي لتسويق منتجاتها وإنعاش اقتصادها 

على حساب بالد الرافدين

قال عبد الخالق الدايني، أحد المستثمرين 
العاملين في قطاع االتصاالت والمشاريع 
األجنبية  الشركات  جميع  إن  الكهربائية، 
»تدفع  العراق  في  وتعمل  عملت  التي 
أعمالها  استمرار  ألجل  للمليشيات  حصصًا 
الجديد«،  لـ»العربي  وأضاف  العراق«.  في 
أنجزت  التي  األجنبية  الشركات  »بعض  أن 
مشاريع في العراق صارت تربطها عالقات 
المليشيات،  فــي  كبيرة  شخصيات  مــع 
تدفع لها مبلغًا ماليًا، أو نسبة من األرباح 
مقابل عدم تعرضها لمضايقات من قبل 
)العربي الجديد(  فصائل أخرى«. 

الشركات ودفع اإلتاوات

االقتصاد في صور

الذهب يرتفع مع تجدد مخاوف المستثمرين 
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عادل شديد

أهــداٍف  ضد  الفلسطينية  العمليات  أّدت 
ــي األيــــــام  ــ ــيــــة، فـ ــلــ ــيــ ــٍة إســــرائــ ــيـ ــانـ ــطـ ــيـ ــتـ اسـ
املــاضــيــة، والــتــي أوقــعــت قتلى وجــرحــى 
مـــن املــســتــوطــنــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
وال ســيــمــا فــــي مــحــافــظــة الـــخـــلـــيـــل، إلـــى 
ردود فــعــٍل جــنــونــيــة مـــن مــعــظــم الــقــيــادة 
أن  تؤكد  والتي  اإلسرائيلية،  السياسية 
مــؤملــة جدًا  العمليات شكلت ضــربــة  تلك 
للقيادة املذكورة، ما دفعها إلى أن تفقد 
صوابها، خصوصًا وأن معظم العمليات 
الغربية،  الضفة  مستوطني  ضد  حدثت 
والـــذيـــن يــشــكــلــون الـــقـــاعـــدة االنــتــخــابــيــة 
الــكــبــرى لـــأحـــزاب الــتــي تــحــكــم إســرائــيــل 
حــالــيــًا، وخــصــوصــًا »الــلــيــكــود« بــزعــامــة 
ــة بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو  ــومـ ــكـ ــحـ ــيــــس الـ رئــ
و«البيت اليهودي« بزعامة وزير التربية 
نــفــتــالــي بينيت.  والــتــعــلــيــم اإلســرائــيــلــي 
ومــا يعّمق أزمــة الحكومة الحالية جــّراء 
تــشــّكــل،  ال  أنــهــا  الفلسطينية  الــعــمــلــيــات 
فــقــط، ضــربــة قــويــة ملــؤســســاتــهــا األمــنــيــة 
الــتــي تــغــنــت، قــبــل فـــتـــرة، بــأنــهــا تمّكنت 
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الــحــالــة  قــمــع  مـــن 
املستمرة منذ نحو عام، بل أيضًا يجعلها 
تدرك أن استمرار العمليات الفلسطينية 
الحاكم  اليمن  ملعسكر   

ً
ضــربــة سيشكل 

محمد ديبو

ــــي اآلونـــــــــــة األخـــــــيـــــــرة، الـــجـــهـــات  ــــرت، فــ ــثــ ــ كــ
ومؤسسات املجتمع املدني و«الشخصيات« 
الـــتـــي تـــقـــّدم نــفــســهــا بــأنــهــا تــعــمــل إلحـــال 
ــلـــدان الــربــيــع الـــعـــربـــي، حتى  الـــســـام فـــي بـ
باتت مفردة السام أكثر تواترًا من مفردات 
ــة، األمــــــر الــــذي  ــدالــ ــعــ ــــورة والــ ــثـ ــ الـــحـــريـــة والـ
 عــمــيــقــًا لـــهـــذا الـــســـام، 

ً
يــســتــوجــب تــحــلــيــا

والبحث في دوافع الساعن إليه.
ــًا الـــحـــديـــث عــــن الـــســـام،  إذا كـــــان مـــشـــروعـ
باعتبار أن بعض أربعاء العرب انزلقت إلى 
مــا يشبه الــحــرب األهــلــيــة، فــإن الامشروع 
أن يــؤدي »الــســام« هــذا إلــى طمس مامح 
تحليل  في  واالنطاق  ومطالبها،  الثورات 
مـــا جــــرى بـــأنـــه حــــرب أهــلــيــة )حـــــــاف(، وال 
إيقافها  العمل على  أكثر من  األمــر  يحتاج 
ــا، تــعــيــد إنـــتـــاج الــنــظــم، أو  وفــــق تــســويــٍة مــ
تــعــطــي »املـــكـــونـــات املـــتـــحـــاربـــة« حــقــوقــهــا، 
كأننا أمام طرفن متعادلن في املسؤولية 
أيدينا على  مــا يجعلنا نضع  و«الــحــرب«، 
أول أعطاب السام املنادى به، ألنه ينسف 
 بداًل منها 

ّ
الجذر األساس للمشكلة، ويحل

جذرًا آخر، طاملا أرادته السلطات املستبدة، 
فالسام ينطلق هنا باعتباره ضد الحرب، 
 للطرفن، 

ً
 مؤملة

ً
والحرب تستوجب تسوية

باعتباره  الــقــوى، وليس  مــوازيــن  تفرضها 
الشعوب  أولــى لحصول  أو خطوة   

ً
مــدخــا

ــد نـــظـــٍم  ــ عـــلـــى حـــقـــوقـــهـــا املــــــهــــــدورة عـــلـــى يـ
مستبدة، أو بدء عدالٍة انتقاليٍة، تجعل من 
إجباريًا  وممرًا  للعيش،   

ً
قابا السام  هــذا 

لـــعـــودة الــشــعــب إلـــى ســاحــة الــســيــاســة، بل 
يــســعــى هــــذا »الــــســــام« جـــاهـــدًا إلــــى إحـــال 
مفردة »املصالحة« مكان العدالة االنتقالية، 
كــأنــنــا أمــــام مــكــونــاٍت مــتــقــاتــلــٍة، وال بــد من 

مصالحتها.
»املصالحة«  لـ  التطبيقية  النماذج  تكشف 
الــتــي تبناها أصــحــاب هــذا الـــرأي، وحدها 
زيف االدعاءات خلف هذا »السام«، إذ طاملا 
شــجــع هــــؤالء املــصــالــحــات )أحــيــانــًا كــانــوا 
طـــرفـــًا فــيــهــا، كــمــجــتــمــع مـــدنـــي خــصــوصــًا( 
التفاوض بشأنها( بن  تــم  )أو  التي جــرت 
النظام السوري والقوى املسلحة في بعض 
)الوعر، برزة، املعضمية،  املناطق السورية 
الــــــزبــــــدانــــــي...(. ويـــبـــن تـــأمـــل نـــتـــائـــج هـــذه 

أسامة الرشيدي

الحكومية  الــيــوســف  روز  مجلة  حــاولــت 
ــــرق عـــشـــرات  ــادث غـ ــ املـــصـــريـــة تــغــطــيــة حــ
املصرين في نهر النيل، كانوا على منت 
املــراكــب، قبل أشهر، فقدمت عنوانًا  أحــد 
مرسي  وتاميذ  مبارك  »قطار  كوميديًا، 
ومركب الوراق«. نسبت املجلة كل حادث 
سابق للرئيس الذي كان يحكم الباد في 
ــادث مــركــب الــــوراق،  أثــنــاء حــدوثــه، إال حـ
ألنــــه كــــان فـــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز مـــن الــعــام 
»اللهو  املــاضــي، وبالتالي، ال يصّح ذكــر 
ــذي يــحــكــم الــــبــــاد مـــنـــذ ذلـــك  ــ الـــخـــفـــي« الــ
الوقت. ولذلك، اكتفت بنسبة الحادث إلى 

املنطقة التي شهدته.
تــاريــخ عريق  الــخــفــي«  »الــلــهــو  ملصطلح 
لـــدى األنــظــمــة الــدكــتــاتــوريــة، فــهــي تتهم 
ــًا مـــجـــهـــولـــة، تــطــلــق عــلــيــهــا  ــرافــ دائــــمــــًا أطــ
أحيانًا »الطرف الثالث«، باملسؤولية عن 
أي جرائم ترتكبها سلطاتها، ليجد نظام 
 
ً
فرصة االستراتيجية  تلك  فــي  السيسي 

الستخدامها بكثافة للتغطية على فشله 
الذريع.

املنهج في  ذلــك  اإلعــامــيــة  األذرع  اتبعت 
املحكمة  تنظره  الــذي  للطعن  تغطيتها، 
ــة الــعــلــيــا، والــــذي يــطــالــب ببطان  ــ اإلداريـ
بمصرية  اإلداريــــة  القضاء  محكمة  حكم 
جــــزيــــرتــــي تــــيــــران وصـــنـــافـــيـــر، وبـــطـــان 
السعودية.  مــع  الــحــدود  ترسيم  اتفاقية 
إذ ذكــرت األذرع أن »الحكومة« هي التي 
مذكرة  تخبرنا  بينما  بالطعن،  تــقــّدمــت 
الطعن الرسمية بأن عبد الفتاح السيسي 
بالطعن بصفته،  تقّدم  من  شخصيًا هو 
إضـــافـــة إلــــى رئـــيـــس حــكــومــتــه ووزيـــــري 
الدفاع والداخلية، وكذلك رئيس مجلس 
ــذي مـــن املـــفـــتـــرض أن يــنــاقــش  ــ الــــنــــواب الـ
»نظاٍم«  أمــام طعن  أننا  أي   .)!( االتفاقية 
بأكمله، بمن فيهم رأس هذا النظام الذي 

ترتعب األذرع من مجرد ذكر اسمه.
فور اإلعان عن االتفاقية، حاولت بعض 
ــة،  الـــصـــدمـ وقــــــع  مــــن  الـــتـــخـــفـــيـــف  األذرع 
الــوزراء، وتحميله  بالهجوم على رئيس 
مسؤولية توقيع االتفاقية، وكأن شريف 
إســمــاعــيــل يــمــلــك مــن أمــــره شــيــئــًا، أو أنــه 
يـــجـــرؤ عــلــى تــوقــيــع االتــفــاقــيــة بــمــفــرده، 
ومــن دون رغــبــة مــن السيسي، بــل وصل 
الهجوم  إلــى مجرد  انتقاده  في  بعضهم 
على »الفريق الفني« الذي عمل على ملف 
االتــفــاقــيــة، ليأتي هــذا الطعن ويــؤكــد أن 

اللعب أصبح »على املكشوف«.
حــــاول الــكــاتــب الــصــحــافــي عــبــد الحليم 
بالحديث  السيسي،  قنديل تجميل وجه 
عـــن مــوافــقــة األخـــيـــر عــلــى تــشــكــيــل لجنة 
لــدراســة وثــائــق الجزيرتن، وهــو حديث 
يــديــن الــســيــســي بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة، 
ألنه يكشف عن توقيعه االتفاقية من دون 
دراسة، وتنازل عن »تيران« و«صنافير«، 
من دون أن يهمه إن كانتا مصريتن أو 
ســعــوديــتــن! وطــبــعــًا، ال حــاجــة بــنــا إلــى 
التي  الوهمية  اللجنة  هــذه  عن  التساؤل 
لم توجد إال في ذهن قنديل، ولم يتحدث 
عنها أحد غيره، وكأنها أصبحت »لهوا 

خفيا« آخر.
ــلـــهـــو الـــخـــفـــي«،  ــبـــع قـــنـــديـــل نـــظـــريـــة »الـ اتـ
عــنــدمــا وصــــف إعــــــادة افـــتـــتـــاح الــســفــارة 
»خطوة  بأنها  الــقــاهــرة  فــي  اإلسرائيلية 
لكنه  املــصــري«،  للشعب  مــعــاديــة  قبيحة 
لم يذكر حرفًا عن السيسي ومسؤوليته 
عن األمر، وكأن أحدًا غيره قد اتخذ هذه 

»الخطوة القبيحة«، على حد تعبيره.
قبل تلك الكوارث، ارتكب السيسي كارثة 
ع، بمفرده 

ّ
أخرى ال تقل فداحة، عندما وق

ــــورة مـــفـــاجـــئـــة، اتـــفـــاقـــيـــة غــامــضــة  ــــصـ وبـ

هناء الخمري

بــاهــتــمــام  لــطــاملــا حــظــيــت قــضــايــا بعينها 
فــي حــن يتم تجاهل قضايا  عــاملــي كثير، 
أخــــرى، عــلــى الــرغــم مــن أن كــثــيــرًا مــن هــذه 
الـــقـــضـــايـــا واألزمــــــــــات األخــــــــرى الــــتــــي يــتــم 
 أهمية عن سواها. 

ّ
التغاضي عنها ال تقل

على سبيل املثال، ما زال النزاع في اليمن 
ُيـــجـــابـــه بــتــجــاهــٍل وتــغــيــيــب مـــن األجـــنـــدة 
الدولية، على الرغم من الخسائر والكوارث 
ــيـــة الـــتـــي خــلــفــتــهــا الــــحــــرب، بــعــد  اإلنـــســـانـ
نا هذا 

ّ
أكــثــر مــن عــام على انــفــجــارهــا. يحث

التغييب املتعمد للنزاع الجاري في اليمن، 
عــلــى املــســتــويــن، اإلعـــامـــي والــســيــاســي، 
على محاولة فهم منطق صناع القرار في 

صياغة األولويات واألجندة الدولية. 
ــة الـــثـــانـــيـــة، وحــتــى  ــيـ ــاملـ ــعـ ــد الــــحــــرب الـ ــعـ بـ
قــبــل نــهــايــة الـــحـــرب الـــبـــادرة بـــن االتــحــاد 
األميركية  املــتــحــدة  والــواليــات  السوفيتي 
فــي بــدايــة تسعينيات الــقــرن املــاضــي، كان 
العسكرية  القوة  يــرزح تحت رحمة  العالم 
الشرقي  الــقــطــبــان،  امتلكها  الــتــي  الــهــائــلــة 
والــغــربــي. وبــنــاًء عليها، كـــان املــعــســكــران، 
ــيــــاســــي املــخــتــلــف  ــكــــم الــــســ بـــنـــظـــامـــي الــــحــ
)االشتراكي والرأسمالي(، يصوغان العالم 
أولوياتهما  مع  التعايش  على  ويجبرانه 
كانا  أنهما  كما  واالقتصادية،  السياسية 
يـــفـــرضـــان عـــلـــى بـــقـــيـــة الـــــــــدول، الــصــغــيــرة 
 وســكــانــًا، وبــالــتــالــي األقـــل تأثيرًا، 

ً
مــســاحــة

اخــتــيــار دعـــم أحـــد الــقــطــبــن. وفـــي املــقــابــل، 
يحصل الداعمون على الحماية العسكرية 

والتمويل االقتصادي. 
ــبــــادرة بـــدون  لـــكـــن، مــنــذ انــتــهــاء الـــحـــرب الــ
انــفــجــار نــــزاع عــســكــري حــتــمــي، كــمــا تنبأ 
ــّكــــرون كــــثــــيــــرون، ورجـــــــوح كـــفـــة أتـــبـــاع  مــــفــ
املـــذهـــب الـــواقـــعـــي فـــي دراســــــات الــعــاقــات 
الــدولــيــة والــذيــن يــؤمــنــون بأهمية وجــود 
ــة مــــركــــزيــــة، تــفــرض  ــ ــاديـ ــ ــة عـــظـــمـــى أحـ ــ ــ دولـ
ولـــو نــســبــيــًا إرادتـــهـــا عــلــى الـــكـــل. وبــــوالدة 
الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي األمـــيـــركـــي، كــالــدولــة 
الضمانة،  منحت  التي  الوحيده  املهيمنة 
ــرق الـــعـــالـــم في  وفـــقـــًا لــلــواقــعــيــن، بـــعـــدم غــ
الــفــوضــى املــطــلــقــة. لـــذلـــك، ســعــى املــفــكــرون 
والــــبــــاحــــثــــون/ات، بـــعـــد الــــحــــرب الــــبــــاردة، 
إلـــى شـــرح املــنــطــق الــــذي يــســتــدعــي الـــدول 
االجتماعية،  األزمـــات  إيــاء بعض  إلنتقاء 
ــزاعـــات كل  ــنـ الــســيــاســيــة، االقــتــصــاديــة والـ
االهــتــمــام الـــازم، وتجاهل بعض األزمــات 
األخـــرى. لــذلــك، جـــاءت مــدرســة كوبنهاغن 
الــقــرن  لــلــدراســات األمــنــيــة فــي تسعينيات 
»األمــنــنــة«،  للعالم مفهوم  لــتــقــّدم  املــاضــي، 
فــي مــحــاولــة لــشــرح منطق األولـــويـــات في 

األجندة الدولية. من الصعب إيجاد إجابة 
واحــــدة شــافــيــة ألســبــاب الــتــجــاهــل الــدولــي 
للحرب الجارية في اليمن، عدا عن إهمال 
السياسين اإلشارة إلى األزمات اإلنسانية 
الــحــرب  زالـــت تخلفها  ومـــا  الــتــي خلفتها، 
لكن،  التحتية.  البنية  وعلى  األفــــراد،  على 
ثمة في نظرية »األمننة« القدرة على تفسير 
املــوقــف الــدولــي جــزئــيــًا. ظهر هــذا املفهوم 
الباردة،  الحرب  نهاية  أعقاب  في  وانتشر 
ليوّسع من املفهوم التقليدي األمني الذي 
أشركت  العسكرية.  بــالــقــوة  عــقــودًا  ارتــبــط 
ــة« قـــطـــاعـــاٍت أخــــــرى )الـــســـيـــاســـة،  ــنــ ــنــ »األمــ
واالقــــتــــصــــاد، واملــجــتــمــع والــبــيــئــة وحــتــى 
الصحة أحيانًا( كجزء من املفهوم األمني، 
واعــتــبــرت وفقًا ألســتــاذ الــعــاقــات الدولية 
في كلية لندن، بــاري بــوزان، أن أّي تهديٍد 
ُيمس، أو ُيستشعر، في هذه املجاالت، وفقًا 
إلــى  بـــأن تحولها  كــافــيــة  مـــحـــّددة،  ملعايير 

قضية أمنية. 
ــنــــظــــور األبــــــــــواب لــلــمــطــالــبــة  فـــتـــح هــــــذا املــ
قــضــايــا مختلفة، حــتــى تحظى  »بــأمــنــنــة« 
ــــاج كـــامـــل وفــــــوري. تــنــوعــت  بــاهــتــمــام وعـ
هذه القضايا، على سبيل املثال، بن أمننة 
مـــرض/ مــرضــى اإليـــدز إلــى أمننة انــدمــاج 
املــقــاتــلــن الــســابــقــن فـــي مــرحــلــة مـــا بعد 
الــنــزاعــات. ال ُينظر إلــى الحرب التي تدور 
في اليمن دوليًا من منظور حرٍب تستدعي 
 
ً
»أمننة«، أو التعامل معها بوصفها قضية
أمنية، تهّدد األمن الدولي. لم تفرغ األزمة 
فــي الــيــمــن حــتــى اآلن إرهــابــيــن، يــهــّددون 
املــصــالــح الــغــربــيــة فــي عــقــر ديـــارهـــم. خلف 
الــــصــــراع فـــي الــيــمــن اآلالف مـــن املــشــتــتــن 
واملـــشـــرديـــن فـــي الــــداخــــل، لــكــن الــجــغــرافــيــا 
لــتــوافــد فــوج من  اليمنية ال تفسح املــجــال 
الـــاجـــئـــن الـــهـــاربـــن مــــن الــــحــــرب، لــعــبــور 
ــارة  ــقـ ــى الـ ــ الــــحــــدود األمـــنـــيـــة، والـــلـــجـــوء إلـ

األوروبية أو األميركية. 
ــن الـــنـــزاع  غـــيـــاب هـــــذه الــــوقــــائــــع يــجــعــل مــ
ــة«.  ــنـ ــنـ  ال تــســتــدعــي »األمـ

ً
الــيــمــنــي قــضــيــة

الفعلي،  بــاالهــتــمــام  وبــالــتــالــي، ال تــحــظــى 
على عكس النزاع في سورية حاليًا. ووفقًا 
لقراءة مفهوم األمننة، ستكون الحرب في 
 عن األجندة الدولية الطارئة، 

ً
اليمن مغيبة

حــتــى تــحــل كــــوارث أمــنــيــة مختومة بختم 
ــرب الـــيـــمـــنـــيـــة؛ حــيــنــهــا فـــقـــط ســُيــعــاد  ــحــ الــ
الـــجـــلـــســـات  ــقـــد  ــعـ ــتـ وسـ األوراق،  تـــرتـــيـــب 
ــيـــة الـــطـــارئـــة إليـــجـــاد مـــخـــرج فـــوري  الـــدولـ
الــعــابــرة  الــحــرب، وتــجــنــب مخرجاتها  مــن 
للقارات، واملستفيدة من تسهيات العوملة. 
لكن الخوف، ثم الخوف، أن يحدث ذلك بعد 

فوات األوان.
)كاتبة يمنية(

فــي إســرائــيــل منذ حــوالــى عــقــديــن، تحت 
شعار أن اليمن وحده القادر على جلب 
األمــــن والــــهــــدوء لــإســرائــلــيــيــن، وأن ما 
يــحــدث يــثــبــت أن الــيــمــن، ال بــل صــقــوره 
ليبرمان  وأفــيــغــدور  نتنياهو   الــثــاثــة،  
 سريعًا 

ً
ونــفــتــالــي بــيــنــيــت، فــشــلــوا فــشــا

ــهـــدوء إلـــى املجتمع  فــي إعــــادة األمــــن والـ
اليهودي، في املستوطنات وسواها. 

ــادة  ــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة وقــــ ــكـــومـ تـــــــدرك الـــحـ
األحــزاب اليمينية أن استمرار العمليات 
ضد  وخــصــوصــًا  الفلسطينية،  الفدائية 
الــيــهــود قد  الــغــربــيــة  الــضــفــة  مستوطني 
ــــؤدي إلــــى تـــراجـــع وتـــيـــرة االســتــيــطــان،  يـ
ــهــــدوء الــتــي  والـــتـــي ســاهــمــت ســـنـــوات الــ
ــوارع الــضــفــة الــغــربــيــة، في  ــ شــهــدتــهــا شــ
ــادة  ــ الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر املـــاضـــيـــة، فــــي زيـ
عــــدد املــســتــوطــنــن، بــعــد أن شـــعـــروا أن 
أمــنــًا وأمــانــًا  الــضــفــة األكــثــر  مستوطنات 
لهم، مقارنة مع باقي املدن في الداخل، ما 
سيؤدي إلى تراجع ثقة املجتمع اليهودي، 
وخــصــوصــًا االســتــيــطــانــي املــتــطــرف في 
ــد فـــشـــلـــهـــا فــي  ــعـ األحــــــــــزاب الـــيـــمـــيـــنـــيـــة، بـ
القادر  الوحيد  إنــه  اليمن  مقولة  إثــبــات 
عــلــى جــلــب األمــــن والـــهـــدوء واالســتــقــرار 
الــقــادر على ردع  للمجتمع، وإنـــه وحـــده 
الشعب الفلسطيني، باستخدام مزيد من 
وسائل القوة املختلفة وأساليبها، ما قد 

باستخدامه »التحريض«. ورفضت إدارة 
»فــيــســبــوك« مــطــالــب إســرائــيــلــيــة بفصله 
ذلــك  أن  مــنــه  اعــتــقــادًا  الفلسطينين،  عــن 
ســـيـــؤدي إلــــى وقــــف هــــذا »الـــتـــحـــريـــض«، 
ضد  الفدائية  العمليات  وقــف  وبالتالي، 
هـــم وال شغل  اإلســـرائـــيـــلـــيـــن. وكـــأنـــه ال 
لــــ »فـــيـــســـبـــوك« وإدارتــــــــه إال الـــعـــمـــل  بما 
يــرضــي إســرائــيــل وقـــادتـــهـــا. وهــنــا ال بد 
ــن الــــــرد عـــلـــى األصــــــــوات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة  مــ
ــع فــيــســبــوك  ــوقــ ــــادي بـــفـــصـــل مــ ــنـ ــ ــتــــي تـ الــ
ــــي الــضــفــة  ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فـ ــشـ ــــن الـ عـ
الــغــربــيــة، بــأن وقــفــه ســيــؤدي إلــى خــروج 
الفلسطينين  الــشــبــان  مـــن  أخــــرى  آالٍف 

مـــــن مـــنـــازلـــهـــم وبـــيـــوتـــهـــم والـــتـــحـــاقـــهـــم 
كــانــوا  أنــهــم  الــفــدائــيــة، حــيــث  بالعمليات 
الداعمة  مواقفهم  عن  بالتعبير  يكتفون 
الستمرار املقاومة الفلسطينية، بنشرهم 
عــلــى صــفــحــات »فــيــســبــوك«. ولــكــن، حن 
يتم حرمانهم ومنعهم من هذه الوسيلة 
أن  إلــى  فــان بعضهم سيضطر  السلمية، 
يعّبر عن مواقفه ومشاركته بشكل مادي، 
فـــي انــخــراطــه فـــي الــعــمــلــيــات، خصوصًا 
أن مــعــظــمــهــا يــأخــذ الــطــابــع الــــفــــردي، أو 
املجموعات املحلية، في ظل عدم مشاركة 

فاعلة  للتنظيمات الفلسطينية. 
ــــودي  ــهـ ــ ــيـ ــ ــــت الـ ــيـ ــ ــبـ ــ أمـــــــــا زعــــــيــــــم حـــــــــزب الـ
االســـتـــيـــطـــانـــي، نــفــتــالــي بــيــنــيــت، والــــذي 
الــرامــيــة، عــلــى حــد تعبيره،  أعــلــن خطته 
إلـــى وقـــف الــعــمــلــيــات الــفــدائــيــة الــحــالــيــة، 
الخطوات  والتي لخصها بمجموعة من 
واألســــــــالــــــــيــــــــب، مــــنــــهــــا عــــــــــدم الــــســــمــــاح 
ــــوارع  ــــشـ لــلــفــلــســطــيــنــيــن بــــاســــتــــخــــدام الـ
الرئيسية  في الضفة، وأن يتم تخصيص 
هذه الطرقات فقط  للمستوطنن اليهود، 
الفلسطينين  مــعــاقــبــة  أن  مــنــه  اعــتــقــادًا 
أثــنــاء  فــي  األمــــن  للمستوطنن  ســتــوفــر 
ــم أن هــــــذا اإلجـــــــراء  ــلـ ــعـ ــــع الـ ــم، مـ ــهـ ــركـ تـــحـ
الــعــقــابــي الــعــنــصــري كـــان قــد تــم تنفيذه 
األولـــى والــثــانــيــة، ولم   االنتفاضتن،  فــي 
إلى  أدى  إنــه  بــل  ال  العمليات،  وقــف  يتم 

ــات مـــعـــروفـــًا أن هـــذه  ــ زيــــادتــــهــــا، حـــيـــث بـ
املستوطنون  إال  يستخدمها  ال  الشوارع 
اليهود، وبالتالي، أصبحوا أهدافًا سهلة 
للمجموعات وللشباب الفلسطيني. وأما 
عــن دعـــوة نفتالي بينيت إلــى هــدم آالف 
املساكن الفلسطينية التي بنيت من دون 
تــرخــيــص، بــعــد رفـــض إســرائــيــل منحها 
إلقاء  أن  يعلم  أن  فعليه   ،

ً
عــقــوبــة رخــصــًا 

عشرات آالف من الفلسطينين في العراء 
يؤدي  لن  والشتاء،  الشمس  أشعة  تحت 
إلى وقف العمليات، بل إلى انضمام آالف 
الشبان الجدد الذين جعلتهم السياسية 
اإلسرائيلية املتخبطة ال يخسرون شيئًا.

بات مؤكدًا أن أزمــة حكومة املستوطنن 
الــحــالــيــة جــعــلــتــهــا تـــتـــصـــّرف بـــــردة فعل 
مــدروســة، من شدة  غير محسوبة وغير 
مشروعها  أخيرًا  تلقاها  التي  الضربات 
وأنــه،  الضفة.  فــي  واألمــنــي  االستيطاني 
في النهاية، ما على الحكومة اإلسرائيلية 
فـــي ســيــاســات  املــشــكــلــة  أن  تــفــهــم  أن  إال 
احـــتـــالـــهـــا واســـتـــيـــطـــانـــهـــا وغــطــرســتــهــا 
ــوة، ولــــيــــس فــي  ــ ــقــ ــ ــ واعــــتــــمــــادهــــا عـــلـــى ال
الــتــحــريــض، وال فــي »فــيــســبــوك«، وال في 
العمليات، وإن عليها أن تفهم أنها أمام 
جيل فلسطيني جديد، ال يمكن أن يقبل 

بقاء األمور على حالها.
)كاتب فلسطيني(

املصالحات أن النظام لم يلتزم بتنفيذ كل 
بــنــودهــا، خــصــوصــًا فــيــمــا يتعلق بــإطــاق 
ناهيك  الغذائية،  املـــواد  وإدخـــال  املعتقلن 
عـــن عـــودتـــه إلــــى نــســف االتـــفـــاق كـــلـــه، حن 
يريد أو تقتضي مصلحته ذلك، لنكون أمام 
مــصــالــحــاٍت تــلــبــي حــاجــة الــنــظــام، ال غــيــر، 
لــســاحــاٍت  للتفرغ  الــقــتــال  ســاحــات  لتهدئة 
أخــــرى، عــلــى أن يــعــود إلـــى تــلــك الــســاحــات 
ويفرض رؤيته وبلطجيته من جديد، األمر 
الــــذي يــحــول املــصــالــحــات إلـــى مــجــرد أداة 
للحرب وإعادة إنتاج النظام مجددًا، خاصة 
حن ندرك أن »الضامن« لهذه املصالحات 
هو النظام أو حلفاؤه الذين اليتورعون عن 
إعان نظرتهم التحقيرية للشعب السوري 
ــه، فــاملــضــمــر، هــنــا، أن الــنــظــام سيد  وثـــورتـ
ــيء، وغــالــبــًا مـــا يــخــتــفــي عــنــد هـــؤالء  كـــل شــ
تحت مسمى »الـــدولـــة«، والــهــدف األســاس 
تتدخل  دولية  أيــة جهة  الطريق على  قطع 
لحماية السورين، أو فرض شروطه عليه. 
ــذا الـــســـام عــلــى مــســائــل  ــار هــ ــز أنـــصـ ــركـ ويـ
ــتــــور الـــجـــديـــد  نـــظـــريـــة كـــثـــيـــرة، مـــثـــل الــــدســ
واالنــتــخــابــات وآلـــيـــات عــمــل الــحــكــومــة، إال 
ــات تــطــبــيــق ذلــــــك، وكــيــفــيــة  ــيــ أنـــــه يــهــمــل آلــ
فرضه على النظام، ما يكشف زيف السام 
ــرى، أو جــهــل أصحابه  املـــنـــادى بــه مـــرة أخــ
ــة الــعــمــيــقــة  ــ ــدولـ ــ ــنـــظـــام والـ ــيـــات عـــمـــل الـ ــآلـ بـ
أننا  افــتــراض  مــن  ينطلقون  فهم  الحاكمة، 
فــــي دولـــــــٍة طــبــيــعــيــة، ال تـــحـــتـــاج أكـــثـــر مــن 
تــعــديــل الــدســتــور، حــتــى تــعــود إلـــى العمل 
بساسة، ويحصل كل على حقوقه! إذ يقفز 
الدولة  )تفكيك  األهــم  العنصر  فــوق  هــؤالء 
نــحــو تفكيكها(  الــطــريــق  بـــدء  أو  الــعــمــيــقــة 
لــصــالــح عــنــاصــر ثـــانـــويـــة، مــثــل الــدســتــور 
والحكومة والبرملان وطبيعة النظام )على 
أهــمــيــتــهــا(، إال أنـــهـــا تــصــبــح مـــجـــرد حبر 
زيــنــٍة لتجميل صــورة  أدوات  أو  على ورق، 
 لم 

ْ
ــة الــعــمــيــقــة الــحــاكــمــة بــالــفــعــل، إن الـــدولـ

قابلة  بآلياٍت توضيحيٍة وتنفيذيٍة  تسبق 
للتحقق على األرض لكيفية تفكيك الدولة 
الــجــيــش، وإخضاعهما  األمــنــيــة، وإصــــاح 
 ال قــــواًل، بــمــا يعطي الــنــاس 

ً
لــلــقــانــون فــعــا

 
ً
األمل بهذا السام الذي لن يكون إال خطوة
الــنــضــال لبناء دولــة  أولـــى بــاتــجــاه تجذير 
املــؤســســات، فــي حــن أن الــرؤيــة املطروحة 
أو  النظم بطريقٍة  إنتاج  إعــادة  إال  ال تفعل 

مــع الــســودان وإثــيــوبــيــا، عــرفــت بـــ«إعــان 
املبادئ«، والذي أكد العضو املستقيل من 
اإلثيوبى،  النهضة  لسد  الدولية  اللجنة 
الدكتور أحمد املفتي، أنه ال يعطي مصر 
ــك، حــرصــت  قــطــرة مــيــاه واحـــــدة. ومـــع ذلــ
فــي  ــقـــه،  تـــســـويـ ــلـــى  عـ ــة  ــيــ اإلعــــامــ األذرع 
البداية، باعتباره إنجازًا كبيرًا، وخرجت 
صحيفة الــيــوم الــســابــع وقــتــهــا بــعــنــوان 
ــيــــســــي حــــلــــهــــا«. وعــــنــــدمــــا ظـــهـــرت  »الــــســ
املفاوضات  املشكات بعد ذلك، وتعثرت 
بــن مصر وإثــيــوبــيــا، خــرجــت الصحيفة 
نــفــســهــا بـــعـــنـــوان »إثـــيـــوبـــيـــا تــخــدعــنــا«، 
ــيـــع،  ــمـ ــى الـــجـ ــلــ ــــع املــــســــؤولــــيــــة عــ ــــوزيـ ــتـ ــ بـ
وتــجــهــيــل املـــســـؤول عــن أي إخـــفـــاق، على 
ــم مـــن إشـــارتـــهـــا الــســابــقــة إلــــى دور  ــرغـ الـ

السيسي في االتفاق األول. 
وفـــي حــالــة إبــــداء أي تــذمــر، أو معارضة 
لــســيــر األمــــور بــخــصــوص ســد النهضة، 
الــري  وزيـــر  على  األذرع  انتقاد  فيقتصر 
ـــر الــخــارجــيــة أو رئــيــس الـــــوزراء،  أو وزيـ
فــبــعــد  بـــالـــســـيـــســـي.  املـــــســـــاس  مـــــن دون 
ــــان املـــبـــادئ مــبــاشــرة،  تــوقــيــع اتـــفـــاق إعـ
الصحافي سليمان جودة  الكاتب  توجه 
بأسئلة حول تلك االتفاقية التي أكد أنها 
ــد« يضمن  ــ ال تــحــتــوي عــلــى »حــــرف واحـ
النيل.  مياه  في  التاريخية  مصر  حقوق 
لكن املاحظ أنه توجه بهذه األسئلة إلى 
ــر الــــري، حــســام املـــغـــازي، ولــيــس إلــى  وزيـ
ع على االتفاقية بنفسه. 

ّ
السيسي الذي وق

ــر الــري  ولـــم تــجــد أذرع أخـــرى ســـوى وزيـ
املفاوضات  سير  على  ــراٍت،  مـ ملهاجمته، 
مــــع إثـــيـــوبـــيـــا بـــخـــصـــوص ســــد الــنــهــضــة 
وتحميله املسؤولية. ولم يخل األمــر من 
إلى  األذرع، وصلت  صفاقٍة معتادٍة لدى 
املختطف  مــرســي،  محمد  تحميل  درجـــة 
واملسجون منذ ثاث سنوات، املسؤولية 

عن الكارثة التي ارتكبها السيسي.
التوجهات متسقة تمامًا  أن هــذه  ال شك 
مع رؤية السيسي نفسه الذي ال يعترف 

يؤدي إلى تراجع قوة األحزاب اليمينية، 
ــــي قــــــوة األحــــــــــزاب الـــيـــســـاريـــة  وزيــــــــــادة فـ
 
ً
مهمة انعطافة  سيشكل  مــا  والــوســطــى، 

والحزبية  السياسية  الــخــارطــة  فــي  جــدًا 
برمتها في إسرائيل.

كان الفتًا، في األيام املاضية، زيادة وتيرة 
التحريضية  التصريحات  فــي  املنافسة 
الفلسطيني،  الــشــعــب  اإلســرائــيــلــيــة ضــد 
ــات  ــ ــرحــ ــ ــتــ ــ ــقــ ــ ودعـــــــــــــــــــــوات مــــــــزيــــــــد مـــــــــن املــ
والتوصيات القمعية، في محاولٍة لكسر 
ــادة  وإعــ الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــوطــنــيــة  اإلرادة 
الــهــدوء الـــذي بــات مــفــقــودًا ملــئــات األلــوف 
من اإلسرائيلين، وخصوصًا في مدينة 
ومــحــافــظــة الــخــلــيــل، والـــتـــي تــعــد األكــثــر  
اســــتــــهــــدافــــًا  لـــلـــمـــشـــروع االســـتـــيـــطـــانـــي 
الــيــهــودي، ملـــبـــرراٍت تــوراتــيــٍة وتــلــمــوديــٍة، 
ــل  حـــيـــث  يـــوجـــد آالف املــســتــوطــنــن داخـ
مدينة الخليل، وليس فقط في محيطها، 
مـــثـــل بــــاقــــي  املـــســـتـــوطـــنـــات فــــي الــضــفــة 
الغربية املحتلة. وكأنه بقي أسلوب واحد 
مــن أســالــيــب الــقــمــع والــقــبــضــة الــحــديــدة، 

ولم تستخدمه إسرائيل. 
التنافسية،  الـــدعـــوات  تــلــك  ذروة  وكــانــت 
ــا زعـــــــم وزيـــــــــر مـــــا يـــســـمـــى األمـــــن  ــنــــدمــ عــ
الــــداخــــلــــي أن مـــؤســـس مـــوقـــع فــيــســبــوك 
اإلسرائيلين  مــقــتــل   مــســؤولــيــة  يتحّمل 
في الضفة، بسبب سماحه للفلسطينين 

 أن الــســام يــحــل بإيقاف 
ً
بــأخــرى، مــعــتــبــرة

الدولة سلطتها،  الظاهرية، وبسط  الحرب 
واليومية  الصامتة  الــحــرب  عــن  متغافلن 
الشعوب، ومعتبرين  لنظم االستبداد ضد 
أن »األمـــن والــســام« الــلــذْيــن كــانــت تحظى 
بهما الــبــلــدان قبل الــثــورات هــو غــايــة بحد 
ــارت ألنـــهـــا تــحــب  ــ ــأن الـــشـــعـــوب ثــ ــ ــا، كـ ــهــ ذاتــ
ــد أنـــظـــمـــٍة ال تــحــكــم إال  الــــحــــرب، ولـــيـــس ضـ
»السلم«  أوقـــات  فــي  الــحــرب، حتى  بمنطق 
الكاذب. إذن، يحتاج السام ليكون حقيقيًا، 
ألن ينطلق أواًل من االعتراف بأن ما جرى 
في البلدان ثــورات، وليس حروبًا أهلية أو 
صــراعــات، وإن كــان انــحــرف بعضها نحو 
، ألن الــســام الناتج عــن حــرٍب 

ً
الــحــرب فــعــا

أهــلــيــٍة صـــرف هــو بــالــضــرورة غــيــر الــســام 
الناتج عن ثــورٍة تحولت إلــى حــرٍب أهلية، 
وثانيًا بأن يؤدي السام إلى تفكيك البنى 
األمـــنـــيـــة الــعــمــيــقــة لـــلـــنـــظـــام، والــــتــــي تــعــمــل 
ــتــــور أو الـــشـــرعـــيـــة، فــمــا  مــــن خـــــــارج الــــدســ
أو  الدساتير  ليس  العربية  البلدان  ينقص 
االنتخابات  تلك  تكون  أن  بل  االنتخابات، 
ــطـــات  ــلـ الـــسـ كــــــل  تـــخـــضـــع  وأن  حـــقـــيـــقـــيـــة، 
للدستور، وأن تنتقل السياسة من يد األمن 
والحكومة،  السياسين  يــد  إلــى  والعسكر 
ــًا أن تـــأخـــذ الـــعـــدالـــة  ــثـ ــالـ  ال قـــــــواًل، وثـ

ً
فـــعـــا

مجراها على الجميع، إذ أثبتت التجارب أن 
املجتمعات والشعوب لن تثق بأية تسويٍة، 
وهي ترى جزاري األمس في سدة السلطة، 
فا سام من دون عدالة تقتص من القتلة، 
الضحايا وأهاليهم بعضًا من  إلى  وتعيد 

اعتبارهم الرمزي على األقل.

بــمــســؤولــيــتــه عـــن أي فـــشـــل، وُيـــكـــثـــر من 
ـــن نـــوعـــيـــة اتـــهـــام  ــد خــــزعــــبــــاٍت مــ ــرديـــ تـــ
ــاعـــي و«أهـــــل  ــمـ ــتـ ــتــــواصــــل االجـ ــواقــــع الــ مــ
أي مصيبة  وراء  الــســبــب  بــأنــهــم  الـــشـــر« 
تــلــحــق بــاملــصــريــن. وبــالــطــبــع، ال ننسى 
الجاهزة  الشماعة  املسلمن«  »اإلخــــوان 
لكل شــيء، والــذيــن اتهمهم أحــد األطباء 
من  باعتبارهم  أنفسهم  يــقــّدمــون  الــذيــن 
رواد التنوير بأنهم السبب وراء فضيحة 

تسريبات الثانوية العامة.
ــــرى، ومــا  ــور األخـ أمـــا عــن الــفــشــل فــي األمــ
أكــثــرهــا، فيصبح االتـــهـــام دائــمــًا ملــن هم 
أدنى، بالحديث عن فشلهم، أو تضليلهم 
السيسي »الطيب« الذي تعّرض للخديعة 
ــام الــشــعــب،  ــهـ مـــن مــعــاونــيــه، أو حــتــى اتـ
كما زعــم أحــد األطــبــاء النفسين، عندما 
قــال إن الشعب املصري »لــم تتكّون لديه 
ديمقراطية«. وتفرد أحد األذرع بالهجوم 
على منتقدي ظاهرة »االختفاء القسري«، 
ألنهم عرفوا الناس أن هناك تلك الظاهرة، 
من  أو  األصلية،  الظاهرة  ينتقد  لم  لكنه 

يختطف الشباب ويخفيهم )!(.
ــم تــعــد  الـــخـــبـــر الـــســـعـــيـــد أن املـــصـــريـــن لــ
السخيفة،  األالعــيــب  تلك  عليهم  تنطلي 
وأصبحوا يوجهون االتهام إلى السيسي 
، ويــعــتــبــرونــه املــــســــؤول األول 

ً
مـــبـــاشـــرة

الـــتـــي يعيشونها  املـــأســـاة  عـــن  واألخـــيـــر 
فــــي املــــجــــاالت كــــافــــة. فـــوجـــدنـــا أصـــحـــاب 
املـــحـــات املــحــتــرقــة فـــي مــنــطــقــة الــغــوريــة 
ــر وســـط الــقــاهــرة يهتفون  فــي حــي األزهــ
الصحافيون  يا سيسي«. وهتف  »ارحــل 
بعد اقتحام نقابتهم من وزارة الداخلية، 
ومشترطن  مــبــاشــرة،  الــرئــاســة  متهمن 
الرغم  اعــتــذارًا عما حــدث، على  تقديمها 
مـــن مــحــاولــة صــحــافــيــن آخـــريـــن تمييع 
ــر عــبــر االقـــتـــصـــار عــلــى اتـــهـــام وزيـــر  ــ األمـ
تحركوا  بأنهم  واالدعـــاء  فقط،  الداخلية 
ــن الــســيــســي إلحـــــراجـــــه، وفــقــًا  بـــمـــعـــزل عــ
لنظرية »الــلــهــو الــخــفــي«. وكــذلــك أولــيــاء 
أمور طاب الثانوية العامة الذين خرجوا 
يتظاهرون، بعد قرار وزارة التعليم إلغاء 
االمـــتـــحـــانـــات، نــتــيــجــة فــضــائــح تــســريــب 
االمــــتــــحــــانــــات، وصــــرخــــت والـــــــدة إحــــدى 
 لــلــســيــســي 

ً
الـــطـــالـــبـــات، مـــوجـــهـــة رســــالــــة

وغــاء،  وقـــرف  جــوع  »مستحملن  قائلة 
العسكري  املجلس  كــان  ــا ال«.  أوالدنـ لكن 
بعد خلع حسني مــبــارك دائــمــًا مــا يتهم 
»الطرف الثالث« بأنهم السبب وراء قتل 
املتظاهرين في أحداث الثورة، أو املجازر 
التي تلتها، حتى كشف مرسي أن »أفرادًا 
من جهة سيادية كان يرأسها السيسي« 
هــــم املــــســــؤولــــون الـــرئـــيـــســـيـــون عــــن قــتــل 
مصمم  السيسي  أن  ويبدو  املتظاهرين. 
الثالث« و«اللهو  على لعب دور »الطرف 

الخفي« نفسه منذ ذلك الوقت.
)كاتب مصري(

عندما يفشل اليمين اإلسرائيلي في توفيـر  األمن

سالم ضد السالم

اللهو الخفي في مصر

»األمننة« الغائبة عن اليمن

أزمة حكومة 
المستوطنين الحالية 
جعلتها تتصّرف بردة 

فعل غير محسوبة

السالم الناتج عن حرٍب 
أهليٍة هو غير الناتج 

عن ثورٍة تحولت إلى 
حرٍب أهلية

لم يعد المصريون 
تنطلي عليهم 

األالعيب السخيفة 
وأصبحوا يوجهون 

االتهام إلى السيسي 
مباشرًة

آراء

ماجد عبد الهادي

ألوف السنني، وأنت تهرول وراء غرائزك، فال تقوُدك، بعد والئم  القطيع؛ منذ  أيها 
وخــرج عن  تمّرد  ملن  املسالخ. طوبى  إلــى خطاطيف  إال  التكاثر،  العشب وحظائر 

صفك، فنجا، أو نهشته كالب الراعي.
 عن 

ّ
يكف أن  دون  من  والغابات،  الحقول  في  الناَر   

ُ
الطاغية ُيضِرم  الخنوع؛  طبائع 

التغني بُحبَّ الشجر، فيعلو هتاف الرعية، ُمَرِحبًا بقدوم عصر األنوار.
أمــام اآلخرين. روحــك تقودك، فإن كانت  لِق بالالئمة على ركبتيك، إن جثوَت 

ُ
ت ال 

بــتــروا ساقيك  لــو  ، حتى 
ً
مــرفــوعــة هامتك  تظل  للطّي،  قابلة  وغير   ،

ً
 صلبة

ً
عمودية

من أعلى الفخذ، وإال فال. ُيصاب اإلنسان بالهلع والحزن، إن دبَّ الورم في بعض 
جسده، وقد يجوب الدنيا بحثًا عن عالج، غير أنه يفرح حني تتورم ذاته، وبأورامها 

ُيباهي ويفخر، إلى أن تقضي عليه.
، حدثًا الحقًا ومعطوفًا على 

ّ
منذ قابيل وهابيل، كانت الجريمة، وال تزال، وستظل

حدث سابق هو الخيانة. انظروا حولكم وستدركون السبب وراء كل هذا املوت الذي 
يجتاح حياتنا.

ِتها، لكنك ستصادف دومًا من يعوم  جَّ
ُ
ال يعرف األعماق إال من اختبر الغوص في ل

ارًا، وُيحّدث الناس عن ُدّرٍر يراها هناك بأم عينه. على شبر ماء، فيتوهم نفسه بحَّ
مــرة سابقة، وأن  امتطيته في  إلــى حيث   بمفرده 

َ
الــوصــول الحمار يستطيع  حتى 

تكون إنسانًا يعني أن تختار طريقًا إلى إنسانيتك، من دون أن يمتطي ظهرك أحد.
كذب باأللوان: البيت األبيض، الخطوط الحمراء، املنطقة الخضراء، الثورات البرتقالية، 
الفضية، الصحافة  الــشــاشــة  ــود،  الــذهــب األســ الجيش األحــمــر،  الــكــتــاب األخــضــر، 
لسان  ولها   ،

َ
ة حيَّ األولــى  الجاهلية  عــادت  والعشرين،  الحادي  القرن  في  الصفراء. 

الة الحطب. أحياها الشعوبيون الجدد، بالفنت املذهبية، وينفخ  البسوس ومكر َحمَّ
الــدم،  الجهلة عبر فيسبوك وتويتر. هــل كــان علينا أن ندفع كــل هــذا  فــي روحــهــا 
لنكتشف حقيقة ما حدث؛ الذئب افترس ليلى وجّدتها، ونجا بفعلته، ثم أعاد كتابة 

القصة، بما يتيح له التهام املزيد من أمهاتنا وأطفالنا.
عند أبواب املخابز يموت العربي أحيانًا، ال من الجوع، بل من عطش الحرية املزمن 
الثكالى، في بالدنا، ال يصل  للدم. كل صــراخ األطفال املذبوحني ونحيب األمهات 
 في متحف 

ً
إلى أسماع الضمير العاملي، ألن هذا الضمير صار، منذ عقود، رهينة

إسرائيلي لضحايا الهولوكوست اسمه »ياد فاشيم«.
وقود الثورة موجود على كل رصيف، ووسط كل حي فقير، في العالم العربي، لكن 
ام الطغاة تعمى قلوبهم، فال يرونه، وال يكفون عن اللعب بإشعال أعواد الثقاب.

َّ
الُحك

ليست الثورة هي من تحتاج كلماتنا، بل نحن من نحتاج شرف التقّرب إلى روحها، 
بصراخنا في أذن العالم النائم.

الشموع فهي أعجز  أمــا  الشمس،  البهيم ســوى شــروق  الليل  ال شــيء يبّدد عتمة 
من أن تفعل، وإن كان في وسعها أن تؤنس وحشة املقهورين، ريثما يطلع الفجر.

ما من طاغيٍة إال توهم، نعم توهم، بأنه يستطيع أن يثقب عجلة التاريخ، أو يعرقل 
دورانها، قبل أن تسحق عنقه.

إلى من يسألونني من أين؛ أنا سوري من حمص اآلن، وكنت عراقيًا من بغداد حني 
غزاها األميركيون، ولبنانيًا من بيروت عندما احتلها اإلسرائيليون، وفلسطينيًا 

قبل ذلك وبعده.
كالم نهائي: ليس بالنبض وحده يواصل القلب وظيفته، وال بتوقفه فقط ينطفئ 
ت 

ّ
انفك مــا  لكنها  الــقــبــور،  تـــراب  وابتلعها  نهائيًا،  قــلــوٍب سكتت  مــن  كــم  ويــمــوت. 

 بانتظام، وتمارس وظيفتها 
ّ

الدنيا، وكم من قلوٍب مازالت تدق تنشر الضياء في 
البيولوجية، دونما خلل، لكنها تغرق في العتمة، وتنشر الظالم على كل من حولها؟ 
ره، 

ُ
الك القدرة على  الــذي ال يموت، وفــي  الضياء  الحب، يكمن سر  القدرة على  في 

يكمن ربما سر الظلمة األبدية، ومعها الظلم بال حدود. أقول ربما.

عبد الحكيم حيدر

وتعال  وصنافير،  تيران  جزيرتي  مسألة  في  الحديث  اآلن  يا صاحبي،  ب، 
ّ
جن

في  معي  وركـــز  للخاتمة،  ليليان  مــوضــوع  ودع  صافينار،  مسألة  فــي  نتحدث 
املوضوع، وسّمعني الصالة على الحبيب قلبك يطيب، على رأي املرحوم الشيخ 
عبد الحميد كشك. بدأت صافينار رحلة كفاحها وهّزاتها األرضية والهوائية في 
مصر متأثرة، على وجه خاص، بسلفها الصالح في مهنتها، فيفي عبده. وكان 
أول تعاقد لها في قاهرة املعز، بعد موت كافور اإلخشيدي بمئات السنني، مع 

ملهى ليلي تمتلكه زوجة أحمد عّز. 
هكذا ترسم األقدار ما بني القاهرة اململوكية وأرمينيا، حتى من أيام بدر الجمالي. 
وال تــنــَس أن أول مــن جـــاء بــاألرمــن هــو بـــدر الــجــمــالــي، وأســكــنــهــم منطقة بــاب 
ه كان يمتلك ساعتها مصنعًا للنحاس أو الرصاص في الفجالة أو 

ّ
الشعرية. ولعل

بكوم عيسى. املهم أن صافينار كافحت وكانت تتنقل في أيام الراحات إلى شرم 
الشيخ، ألداء تنسكاتها الخاصة في طور سيناء، فعلمت باألمر زوجة أحمد عّز، 
فقّدمتها للمحاكمة، وذلك بالطبع قبل محاكمة ارتداء صافينار العلم املصري، 
والرقص به على »تسلم األيادي«، فصافينار قّدمت وستقّدم ملحاكمات كثيرة، 
وسيحكم عليها بالسجن، وهي بالطبع في شرم الشيخ تقوم بباقي تنسكاتها، 
إال أن صافينار استطاعت بتوصيات أوالد الحالل من املحامني )تخصص بير 
سلم(، أوصــوا صافينار بأن تقول إن املحامي تقصد محامي زوجة عز »كان 

عاوز يعمل معايا حاجة وحشة«. 
وبذلك، استطاعت صافينار أن تذهب إلى شرم الشيخ في أي وقت، خصوصًا 
وأن التنسك والتبتل حالة شخصية جدًا بني العبد وربه، ثم زادتنا صافينار من 
نت من قوة وتأثر وجاذبية هزاتها 

ّ
الشعر بيتًا، بعد 30 يونيو، وذلك بعدما تمك

األرضية، فقالت علنًا إنها لبست النقاب ورقصت كمان على »تسلم األيادي« في 
هذا اليوم، فقالوا لها: )وهل أنت بالفعل تلبسني النقاب؟(، فرّدت في ثبات وقوة، 
من دون أن يهتز لها حاجب أو هدب: نعم، أنا ألبس النقاب والعباية من زمان، وأنا 

في دبي قبل ما أكون في مصر. 
واآلن، نعود إلى موضوع ليليان، فبعد ساعات من انتهاء عقد عملها في قناة 
أبو هشيمة بيعًا في جوهرة  فضائية، كان يمتلكها ساويرس، وباعها ألحمد 
»فض مائدة رحمان اليسار«، وسيكون لنا معه حديث آخر، إذا بالشرطة ترّحل 
ليليان، بحقيبة يدها من دون ابنتها الصغيرة، وكأنها لصة أو مهّربة هيروين، 
ليليان،  بــأن  السلم«،  »بير  بالطبع صحافة  وانطلقت  آخــر.  الله شــيء  قــدر  أو ال 
والعياذ بالله، مريضة باإليدز. وهذا بالطبع من كمال األخالق واألدب مع الضيف، 
قرن  مــن  الصحافي  بالعمل  عــالقــة  لها  عائلٍة  مــن  الضيف  كــان  إذا  خصوصًا 
ونصف في مصر، سواء في »الهالل« أو »األهرام«، حتى ذلك لم يضمن لليليان 
أي شيء من التعامل الكريم، حتى إن الصحافي الكبير صالح عيسي سئل عن 
ترحيل ليليان، فقال بال تعتعة أو اضطراب: هذا إنفاذ لصحيح القانون. شكرًا يا 
عم صالح، وأدامك الله تعالى، أسطى في العالقات الدولية، بعدما تركت الحزب، 
وتخصصت في املسالك البوليسية ومصالح العسس وعنب األنظمة وترحيالت 

 بأمر الدرك.
ً
الخصوم ليال

فيا رب، طاملا الرئيس، بقدرة الله، يمشي على خطى محمد علي، كما قال نقيب 
ًا على خشبة 

ّ
الصحافيني السابق، دكتور ضياء رشوان، وصافينار، أراها ترّك رك

املرقص أمام املطرب محمود الليثي، وتضرب للوراء في أحد أفالم العيد الذي ال 
أعرف كيف استطاعت أن تصّوره، وهي بني كل تلك القضايا واألحكام التي غالبًا 
ما تخرج، في نهايتها، بالبراءة، وطاملا األمر ميّسر إلى هذا الحد، ونحن نقتفي 
خطى محمد علي باشا تمامًا في البر والبحر والجو، وننفذ صحيح القانون، كما 

قال األسطى صالح، فلماذا نوجع دماغنا بموضوع ليليان؟ 

سالمة كيلة

بعد ثالث سنوات، يبدي بعض ممن شارك في ثورة 30 يونيو 2013 في مصر 
»الــنــدم« على املشاركة فيها، بعد أن ملس ما وصــل إليه الوضع. ال أظــن أن هذه 
النتيجة صحيحة، وربما هي نتاج »نزق« فئاٍت وسطى، أخذت تقيس األمور بـ 

 و«سلمي«. 
ٌ

»نتائجها« القريبة، وكانت تعتقد أن التغيير قريٌب وسهل
، كان ما حدث »حتمية« )وليس ضــرورة فقط( ألن نظام محمد مرسي لم 

ً
أوال

االقتصادي  الوضع  ازداد  فقد  يناير 2011،  ثــورة 25  يحقق شيئًا من مطالب 
 للمشكالت املجتمعية 

ً
ســوءًا، ولم يظهر أن لدى جماعة اإلخــوان املسلمني حال

التي فّجرت ثورة 25 يناير. 
الحشود  )تلك  الشارع  إلــى  يناير  أن تعود حشود 25  الطبيعي  كــان من  ولهذا، 
التي كان وجود اإلخوان املسلمني فيها محدودًا، نتيجة ميلهم التهادني مع نظام 
الــذي هم فيه. وقد تمّردوا  حسني مبارك(، ألنه لم يعد بإمكانهم قبول الوضع 
قــّرر  الكنبة«  ازداد تعقيدًا، ألن »حــزب  األمــر  قــويــًا. لكن  نــظــاٍم كــان يعتبر  على 
أنه  املتدينة  الفئات  »اإلخـــوان« ومرسي من  اكتشف منتخبو  الثورة كذلك، حني 
أنه  اعتبروا  ولهذا  السابق،  النظام  كــان يطرح، واستمّر في سياسة  بما  يــِف  لم 
»كذب«، األمر الذي دفعهم إلى التراجع عن دعمه، وإلى الثورة ضده. كما أن النخب 
املدينية خشيت من سياسة »التمكني« التي تهدف إلى الوصول إلى فرض »الدولة 
الدينية«، وهو ما ظهر في السياسات التي اتبعها »اإلخوان« بعد أن وصلوا إلى 

السلطة. ولهذا، انخرطت في الثورة.
النزول إلى  الثورة حتمية، فكل ذلك هو الذي فرض  كانت هذه العناصر تجعل 
الشارع، ووّسع الحشد أكثر مما كان ضد حسني مبارك. وبالتالي، كان يتعلق 
األمر بثورٍة حقيقيٍة أرادت التغيير. وفي هذه الحالة، ال فائدة من »الندم«، على 
 الثورة بقيادة حقيقية، ذلك أن جبهة اإلنقاذ 

َ
ضوء الظرف التالي. لكن، لم تحظ

التي ضمت معظم األحــزاب املعارضة، وأيضًا حركة تمرد، قبلت بأن تنضوي 
الــثــورة  ــذي أظــهــر  الـــذي جــرى ترتيبه، والـ الــجــيــش«، وتقبل اإلخــــراج  تحت »دور 
أسقطت محمد مرسي  التي  الــثــورة  الــثــورة،  على  كانقالب  كانقالب. وسيظهر 
وحكم »اإلخــوان«. بالتالي، كانت املشكلة في أن الحشد الشعبي الكبير لم يجد 
من يوجهه، بحيث يفضي إلى استالم السلطة، األمر الذي يعني أن ما ينقص هذا 
الحراك الشعبي الكبير هو القيادة التي تطرح الشعارات الصحيحة، والتي تنظمه، 
ق هو التغيير، أي ال ينتظر التغيير من داخل النظام، أو من طرٍف ال 

ّ
بحيث يحق

يعّبر عن مصالح الشعب.
للشعب نفسه، ويبلور في  الخبرة  العفوي يعطي  الشعب  أن حــراك  ال شك في 
التغيير  قبول  إلــى  توصل  بحيث  وتتطور  أفضل،  تكون  بدائل  الــصــراع  خضم 
الجذري. ولهذا، فإن التجربة ربما أوصلت الشعب إلى تجاوز املراهنة على بديٍل 
من داخل النظام، وأنها طرحت عليه أن يقّرر في ثورة مقبلة أن يحاول فرض 
 مهمة ومتقدمة، وقد اكتسبها الشعب بالتجربة، 

ٌ
بديٍل يختاره هو. وهذه خطوة

التجربة التي ستتكّرر كذلك.
انكسار حالة الــخــوف بعد الــثــورة األولـــى، والــظــروف التي لــم تتغّير، بــل ســاءت، 
سوف تبقي الثورة قائمة، على الرغم من الركود الذي يحدث بني ثورة وأخرى، 
وهو ركود طبيعي، ألن بعضهم يأمل في أن يحقق التغيير مطالبه، وألن العفوية 
ال تسمح بتمرٍد طويل. وهذا يوضح أننا ما زلنا في بداية طريٍق، يعتمد طوله أو 
قصره على تبلور البديل من داخل الحراك الشعبي، وبفعل فئاٍت عرفت ما تريد 

وكيف تريد تحقيقه. 
وفي سياقه، سيتراجع بعضهم، وُيحبط آخرون، و«يرتّد« بعض ثالث. وهكذا في 
سيرورٍة سوف تفرض، بكل تأكيد، التغيير الذي يحقق مطالب الشعب، الشعب 
الذي لم يعد قادرًا على االستمرار في الوضع الذي هو فيه، وبات النظام عاجزًا 

عن الحكم، كما كان في السابق.

نصوص برقية أسلوب ضيافة
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حرف ساقط

16

بعد التفجيرات التي هّزت مطار أتاتورك في اسطنبول، واتهمت تركيا تنظيم 
داعش اإلرهابي بتنفيذ العملية، من املنطقي أن تقوم أنقرة بتغيير سياستها 
امللتبسة حيال التنظيم املذكور أكثر من ثالث سنوات، بسياسة أخرى مناوئة 

للتنظيم، وأكثر اندفاعًا في مقارعته. 
لتركيا،  إقليمية جــديــدة  العربية دار حديث عــن سياسة  اإلعـــالم  فــي وســائــل 
بعد التطورات التي حدثت، منها تدهور عالقاتها مع إسرائيل، بسبب اعتداء 
الــروســيــة، وتفجيرات مطار  الــطــائــرة  األخــيــرة على سفينة مــرمــرة، وإســقــاط 
أتاتورك. ولذلك، ترى أنها بعد تلك التطورات ستعود إلى سياساتها السابقة 

على الربيع العربي، وذلك باالنضواء تحت املظلة األميركية بالكامل.
ليحتل  سيعود  االقتصاد  أن  أنقرة  تــرى  الجديدة،  اإلقليمية  سياستها  وفــي 
أن  الطبيعي  ومــن  باستثناء سورية،  املنطقة،  في  أنقرة  لــدى  السياسة  أولوية 
تحاول تركيا، في الوقت نفسه، لجم طموحات األكراد، ومنعهم من أن يتمكنوا 
دولية. وهنا،  بموافقة  ربما  الثالث جغرافيًا،  الذاتية  اإلدارة  من وصل مناطق 
نقصد االقتصاد، والذي ال يعني بمفهومه املبادالت التجارية الكالسيكية مع 
دول املنطقة، وإنما قد يعني أكثر عبر التحّول أيضًا إلى ملتقى طريق الغازين، 

الروسي واإلسرائيلي، إلى األسواق العاملية.
الــحــيــوي، ستعود  مــطــارهــا  الــتــي شهدها  التفجيرات  هــذه  أنـــه، بعد  وال شــك، 
أنقرة إلى تلميع صورة اإلسالم املعتدل الذي ترعاه، ليكون البديل الفكري عن 
الغرب.  اإليجابية في  الذهنية  استعادة صورتها  بهدف  املتشّددة،  التنظيمات 
وهنا، ُيرى في سياستها اإلقليمية الجديدة أن جماعة اإلخوان املسلمني باركت 
أن  في  إسرائيل. وال شك  االنفتاح على  فيها  بما  الجديدة،  التركية  السياسة 
جماعة اإلخــوان ستبني على األمر مقتضاه، وتتخلى عن طموح السلطة في 

بلدان الربيع العربي.
كما أن عودة تركيا إلى املنطقة في سياستها الجديدة، وضمن األجندة الدولية، 
موازين  في  تغييرًا  عودتها  تعد  إنما  أميركا،  تحّدده  الــذي  القياس  وبحسب 

القوى في سورية واملنطقة، ملصلحة االصطفاف اإلقليمي املناوئ إليران. 
عطا اهلل شاهين )فلسطين(

ال تزال ردود الفعل املستنكرة للهجمات التي استهدفت السعودية تصنع الحدث، 
الذين فشلوا في مخططهم  الجريمة  فيما تتقصى قــوات األمــن أصابع مرتكبي 
أولها  استهدف  انتحارية،  تفجيرات  ت ثالث 

َ
تلق قد  السعودية  وكانت  اإلرهــابــي. 

شــاب سعودي  قــام  الــنــبــوي، حيث  املسجد  زوار  بحماية  فني 
َ
املكل األمـــن  رجـــال 

)18 سنة( بتفجير نفسه، ما أدى إلى استشهاد أربعة من رجال األمن وإصابة 
خمسة. وفي عملية أخرى فَجر باكستاني )36 سنة(، مقيم في السعودية، نفسه 
بحزام ناسف في جدة، من دون وقوع ضحايا، فيما فَجر انتحاريان نفسيهما 
في محافظة القطيف، حيث تَم العثور على أشالء ثالثة أشخاص يجري التحقق 
من هويتهم. وفيما تباينت ردود فعل العالم تضامنا مع اململكة التي تواجه إرهابا 
أعمى، مثل دوٍل وقعت ضحية التطرف والغلو الفكري املتشّدد غير اإلنساني الذي 
يستهدف األبرياء بوحشية وبدم بارد، خدمة ألجندات ومصالح معينة، خرج ملك 
السعودية ليؤكد عزم بالده على الضرب بيد من حديد كل من يستهدف عقول 

الشباب وتوجهاتهم، وأن املجتمع شريك للدولة في مواجهة الفكر الضال.
نعم إنه الفكر الضال، الذي أوقع 43 شخصا منذ أيام في تركيا ومئات الجرحى، 
وما يزيد، في العراق وسورية وفي مناطق تشهد حروبًا ونزاعات ساخنة بسبب 
خالفات تاريخية أو عقائدية طائفية أو عشائرية قبلية، ترمي بسكان هذه املناطق 

وأهاليها في مستنقع املجهول. ولئن كان تنظيم داعش أول املتهمني، خصوصًا 
وأنـــه أشـــار إلــى تــورطــه فــي التفجيرات على مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، إال أن 
له  السعودي عن صمته، ويؤكد  اإلعــالم  لُيخرج  السعودية كان كفيال  استهداف 
قناعة كانت ترَسخت منذ نشوب الخالف بني السعودية وإيــران، خصوصًا وأن 
اع 

َ
الحدود السعودية تشهد معارك طاحنة ضد الحوثيني اليمنيني، ما جعل صن

القديح،  االتهام إليــران، خصوصا في تفجير  السعوديني يوَجهون أصابع  الــرأي 
بزعم أنه تفجير داعشي بإشراف إيراني، جاء ذلك وتوافق ومادة الصنع املصنوع 
التي تحاول  التي فَجر بها االنتحاري نفسه، وهي نفسها  الناسف  الحزام  منها 
البحرين، كما ورد  السعودية عن طريق  إلــى  اللبناني تهريبها  الله  إيــران وحــزب 
ت األخيرة 

َ
في وسائل إعالم سعودية. لم تهدأ تهديدات إيران للسعودية، منذ شن

حربا ضد جماعة الحوثي في »عاصفة الحزم«، وما أعقب ذلك من تهديداٍت  لقائد 
إيراني »بانفجار مفرقعات في الرياض«، بالتوازي مع حديث إيراني متواٍل لتفجير 
السعودية إن استمرت في قتل األبرياء من اليمنيني، حسب مساعد وزير الخارجية 
اإليراني، وسبقه، في تصريحاٍت تكاد تكون مماثلة، مسؤولون إيرانيون، وتوالت 
تصريحات مضادة من السعوديني الذين لن يسلموا بسبب مواقفهم حسب إيران.
حسين عمري )الجزائر(

مجتمعنا كأي مجتمع شرقي ذكوري، فيه ما فيه من عادات وتقاليد بالية، وجار 
عليها الزمن. في أغلب األحيان، تكون ضد املرأة، أو دعونا نقول تظلم املرأة، بذريعة 

الحفاظ عليها، حيث لألسف تغلب هذه العادات والتقاليد على األحكام الشرعية.
األرامل الصغار يحكم عليهن باملوت البطيء في إطار عاداتنا وتقاليدنا فور وفاة 
طلق عليهن، وكأنهن سجينات لتزيد من حسرتهن 

ُ
أزواجهن، حيث تبدأ األحكام ت

وآالمهن، ولتجعلهن في قوقعة منعزلة عن العالم الخارجي. وتبدأ بعدها األرملة 
العيش في دوامة من األفكار املتالحقة التي تؤرقها ليل نهار: كيف سأكمل حياتي 
بال زوج يحميني؟ ومن سيكون سندي في تحمل أعباء الحياة؟ وماذا ستكون ردة 

فعل الناس، إذا قّررت الزواج؟ أبلغتني إحدى النساء، قائلة: »أرغب بالزواج ملعرفتي 
بأن والدي لن يدوما لي طوال العمر، وبحثًا عن األمان والحنان، وهذا ليس معناه 
أنني أتنكر لزوجي الذي توفي أو قليلة الوفاء له، لكنني ألغيت الفكرة، لكثرة النظرات 
توفي  إذا  في مجتمعنا  ملــاذا  هنا:  والــســؤال  عــلــّي«.  الكالم  وتراشقات  لي  الدونية 
الرجل على زوجته أن تبقى دفينة ذكريات زوجها، أما إذا توفيت الزوجة نجد أهل 
الزوج على الفور يبحثون له عن عروس لقولهم »أعزب دهر، وال أرمل شهر«. وملاذا 

هذه املفارقات بني الرجل واملرأة؟ إذا كان للرجل مطالب وحقوق«.
آالء أحمد المدهون )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

باسل الحاج جاسم

تشهد الــعــاقــات بــن روســيــا وتركيا تــوتــرًا، 
 روسية، 

ً
 حربية

ً
عقب إسقاط األخيرة طائرة

ــتـــرقـــت مــجــالــهــا الــــجــــوي فــي  ــا اخـ ــهـ ــالـــت إنـ قـ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، واعــتــبــر 
الحادث األخطر بن روسيا وتركيا، العضو 
ــم يـــحـــدث  أن  فـــي حــلــف شــمــال األطــلــســي، ولـ
 روسية منذ 

ً
الحلف طائرة في  أسقط عضو 

إلى فرض  الباردة، وسارعت روسيا  الحرب 
عقوباٍت اقتصادية ضد تركيا، ونفت اختراق 
مراقبون  اتــفــق  وبينما  أجــواءهــا.  طائراتها 
على أن هذا التطور سينعكس على التوازنات 
اإلقليمية، إال أن االختاف كان على ردة فعل 
أنـــه سيكون  إلـــى  إذ ذهـــب بعضهم  روســـيـــا، 
ردًا عسكريا قد يجّر املنطقة إلى حرب. وفي 
هـــذا، أجــابــنــي ســيــرغــي غــازيــيــف، مستشار 
االقتصادية  العقوبات  أن  الروسي،  الرئيس 
وأوصلت  العسكري،  العمل  من  أفضل  تبقى 
 إلـــى الــقــيــادة التركية 

ً
مــوســكــو بــذلــك رســـالـــة

أن ما قامت به يعتبر تهديدًا لألمن القومي 
الــــروســــي، ويــــرى املــســتــشــار أن هــــذا الــــرد لم 
يــعــادل مــا قامت بــه تركيا، إال أنــه أفضل من 
الصراع السياسي العسكري، ألنه ُيبقي هذا 

الصراع في إطار املجال االقتصادي.
د هذا كله املشهد السوري، املعقد أساسًا، 

ّ
ُيعق

 سلمي محتمل، أمرًا 
ٍّ

ويجعل الحديث عن حل
املنظور.  املستقبل  في  األقــل  على  مستبعًدا، 
وكــمــا كـــان مــتــوقــعــًا، لــجــأت روســيــا إلـــى دعــم 

سمير حمدي

على الرغم من مرور أكثر من خمس سنوات 
عــلــى ســقــوط نــظــام االســتــبــداد فــي تــونــس، 
وانــفــتــاح املــشــهــد الــســيــاســي عــلــى مــكــونــاٍت 
حــزبــيــة مــخــتــلــفــة، وبــســط مــجــال الــحــريــات 
والتنظم  والتفكير  التعبير  عــلــى  والـــقـــدرة 
ــراك الــحــزبــي في  ــتـــجـــاج، مـــا زال الـــحـ واالحـ
أزمــاٍت بنيويٍة متراكمٍة،  تونس يعاني من 
األحـــزاب،  تركيبة  بنمط  خصوصًا  تتعلق 
ــاعـــل مــــع الــــتــــطــــورات  ــفـ ــتـ ــلـــى الـ ــا عـ ــهــ ــدرتــ وقــ
املــجــتــمــعــيــة، وفــاعــلــيــتــهــا فـــي االســتــقــطــاب 

والتأثير.
كـــان األصـــل أن األحـــــزاب، فــي مهامها  وإذا 
ــبــــات  ــــن الــــواجــ ــقــــوم بـــجـــمـــلـــٍة مـ ــة، تــ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ املـ
األســـاســـيـــة، والـــتـــي يــمــكــن اخــتــصــارهــا في 
ــنـــن، وإيـــجـــاد  ــاٍط أهــمــهــا تــأطــيــر املـــواطـ ــقـ نـ
منفذ للفاعلن السياسين للعمل والتأثير، 
الشأن  إدارة  الــقــادرة على  الــكــوادر  وإعــــداد 
التنظيمية، األطر  الناحية  العام، وهي، من 
الـــقـــادرة عــلــى اجـــتـــذاب الــعــنــاصــر الــنــوعــيــة، 
العمل  وتــصــدر  للقيادة،  الفرصة  ومنحها 
ــإن مــتــابــعــة املــشــهــد الـــعـــام يــوحــي  الـــعـــام. فــ
ــــل ضعفه  ــذا الــــــدور، أو عــلــى األقـ بــغــيــاب هــ

الشديد.
ــان الــدســتــور الــتــونــســي الــجــديــد قد  وإذا كـ
 يؤكد بوضوح أن »الشباب 

ً
خّصص فصا

الدولة  الوطن، تحرص  بناء  قوة فاعلة في 
على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات 

حزب صالح مسلم، االمتداد السوري لحزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي، املــصــنــف »إرهــابــيــا« 
ــاتـــو،  ــنـ ــلـــف الـ ــا وحـــلـــفـــائـــهـــا فــــي حـ ــيـ ــركـ فــــي تـ
الــدور التركي في سورية، وإلثــارة  إلضعاف 
االضطرابات داخل تركيا، نوعًا من االنتقام.

وقـــال غــازيــيــف، فــي حديثي مــعــه، إنــه ال بد 
من إيجاد توافٍق، ومن الضروري إعادة الثقة 
ببعضنا، فحادث الطائرة أدى إلى انهيارها 
د كثيرًا في إيجاد 

ّ
بن موسكو وأنــقــرة، وعق

اســتــراتــيــجــيــة مــشــتــركــة ضــــروريــــة لــتــســويــة 
األزمة في سورية.

صحيح أن األمور تأزمت بن البلدين، وتبادال 
ــان هــــنــــاك خــــطــــاٌب إعــــامــــيٌّ  ــ ــ ــــات، وكـ ــامـ ــ ــهـ ــ االتـ
فاديمير  الرئيس  أن  حتى  روســي،  انفعاليٌّ 
بوتن وصف ما جرى بأنه طعنة في الظهر. 
لكن، يبدو أن السياسة ستتفوق في النهاية، 
ــن تـــتـــطـــور األمـــــــور أكــــثــــر، وال ســيــمــا بــعــد  ــ ولـ
رسالة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 
إلـــى بــوتــن، وتــبــعــهــا اتــصــال بــوتــن هاتفيًا 
بأردوغان، وبات جلوس الطرفن وحل األزمة 
بالطرق الدبلوماسية مسألة وقت. والواضح 
ــا، فــي  ــيـ ــان تـــطـــويـــق تـــركـ ــ ــا كـ ــيــ ــــدف روســ أن هـ
لم تنو  أنها  إال  البحرين األســود واملتوسط، 
الـــحـــرب، عــلــى الـــرغـــم مـــن حــــّدة الــتــصــريــحــات 
الــصــادرة بــن الطرفن، والــتــي عكست توترًا 
شديًدا، ال سيما مع مطالبة الرئيس الروسي 

مواطنيه بعدم التوجه إلى تركيا.
ــق، إلـــى اآلن، أن أزمــة  إال أنـــه لــم يــلــح فــي األفــ
قد  بــن تركيا وروســيــا  اقــتــصــاديــٍة  مقاطعٍة 

ــبـــاب وتــفــعــيــل طـــاقـــاتـــه، وتـــعـــمـــل عــلــى  الـــشـ
إسهامه  توسيع  وعلى  املسؤولية،  تحمله 
فــــي الــتــنــمــيــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
والــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة« )الــفــصــل الــثــامــن 
االنتخابي  القانون  وينص  الــدســتــور(.  من 
عـــلـــى ضـــــــرورة وجــــــود تــمــثــيــلــيــٍة لــلــشــبــاب 
ممن تقل أعمارهم عن 35 عامًا في القوائم 
االنــتــخــابــيــة. وفــــي الــســيــاق نــفــســه، تــعــتــزم 
وطني  مــؤتــمــر  تنظيم  الــســيــاســيــة  السلطة 
للشباب، للبحث في املشكات الحادة التي 
املجتمع  في  الحيوي  القطاع  هــذا  يعانيها 

التونسي.
عــلــى أهميتها،  اإلجــــــراءات،  هـــذه  كــل  تبقى 
مــجــرد خـــطـــواٍت قـــد يــغــلــب عــلــيــهــا الــجــانــب 
الــشــكــلــي مــن الــنــاحــيــة الــواقــعــيــة، فــمــا زالــت 
 ،

ً
ــزاب الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة خــاضــعــة ــ األحــ

للجيل  القيادية،  وتركيبتها  كياناتها  فــي 
ــذه األحـــــــزاب  ــ ــم، فــمــعــظــم قـــــيـــــادات هــ ــديــ ــقــ الــ
تنتمي إلى شريحٍة عمريٍة جاوزت الستن، 
وهـــو مـــا مــنــع الــشــبــاب مـــن تــولــي مناصب 
الــخــيــارات املركزية  قــيــاديــة، والــتــأثــيــر على 
إلى  دفعه  ما  وهــو  السياسية،  للتنظيمات 
االنشقاق والتشكل في مجموعاٍت صغيرٍة 
مــن جــهــة، أو إلــى عـــزوف جيل الــشــبــاب عن 
املمارسة الحزبية، بل وحتى االنخراط في 
الشأن العام )مثل املشاركة في االنتخابات(، 
ــر تــنــظــيــمــًا من  ــثـ ــقـــوى األكـ ــن الـ ــَكـ ــا َمـ ــو مـ وهــ
اكتساح املشهد االنتخابي، وأعطى الفرصة 

لقوى النظام القديم للعودة إلى السلطة.

وأوكرانيا  سورية  حول  الكبيرة  خافاتهما 
ــًا، وســـعـــيـــا إلــــى،  ــبـ ــانـ ــبــــرص جـ ــنـــيـــا وقــ ــيـ وأرمـ
ونجحا في، إيجاد وسائل لتعميق التعاون 
أوجـــه شبه  تجاهل  يمكن  وال  بلديهما.  بــن 
كثيرة بينهما، وهما الشخصيتان املثيرتان 
لــلــجــدل فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة، وهـــمـــا يــحــكــمــان 
ــى الـــــحـــــدود الـــشـــرقـــيـــة  ــلـ ــتـــن عـ ــويـ ــــن قـ ــتـ ــ دولـ
ــلـــى مــنــطــقــتــي الــبــحــر  ألوروبـــــــــــا، مــطــلــتــن عـ
األســـود والــشــرق األوســـط، ويتفقان فــي عدة 
قضايا مشتركة، لكنهما يتصادمان، أحيانًا، 
فـــي بــعــض األهـــــداف والــقــضــايــا الــســيــاســيــة، 
وكاهما يناهز الستن، وكاهما في السلطة 
مــنــذ زمــــن طـــويـــل، بـــوتـــن مــنــذ الـــعـــام 1999، 
الــرجــان  وأردوغـــــان مــنــذ 2002، كــمــا يتمتع 
بنفوذ واســع فــي بلديهما، وقــد أعــاد بوتن 
إلــى روســيــا هيبتها على الــســاحــة الــدولــيــة، 
بعدما فقدتها بانهيار االتحاد السوفييتي، 
وجـــعـــل أردوغـــــــان اقــتــصــاد تــركــيــا الـــســـادس 
أوروبيًا، والسادس عشر على مستوى العالم 

لجهة االزدهار والتأثير.
الــرجــان  يــكــاد يمر أســبــوع حتى ينتقد  وال 

الــتــشــغــيــل، والـــدعـــوة إلـــى مــحــاربــة الــفــســاد، 
غير أنه يظل من الضروري أن تحاول القوى 
وقبل  املــدنــي،  املجتمع  ومنظمات  الحزبية 
اآلليات  أن توجد  الحكم،  هذا وذاك، أجهزة 
الــــضــــروريــــة إلدمــــــــاج الـــشـــبـــاب فــــي الــعــمــل 
الــســيــاســي، ألن تـــوّســـع حــالــة الـــعـــزوف عن 
املشاركة قد يفضي إلى نتائج وخيمة، كأن 
الشباب ملصلحة الجماعات  يتم استقطاب 
إلــى رصيٍد  يتم تحويلهم  أن  أو  اإلرهابية، 
احــتــيــاطــي لـــانـــحـــراف االجــتــمــاعــي. وعــلــى 
الــشــخــصــانــيــة  أن  إدراك  األحـــــــــــزاب  قــــــــادة 
والــتــعــنــت والــرغــبــة فـــي تــصــدر املــشــهــد من 
ــــداد قــــنــــوات الــتــعــبــيــر داخــــل  ــــسـ جــــانــــب، وانـ
األحزاب الكبرى، فضا عن تشبث القيادات 
ــر، هــمــا الــســبــبــان  بــمــواقــعــهــا مـــن جــانــب آخــ

 بينهما 
ْ
أميركا وأوروبا، لكن العاقة لم تُسؤ

وبــن الغرب على الـــدوام، ولــم تصل إلــى حد 
شعبية  بقاعدة  االثــنــان  ويحتفظ  القطيعة. 
الرغم من االتهامات  الداخل، على  كبيرة في 

التي توجه إليهما بالتسلط.
ومــيــراث الــبــلــديــن الــتــاريــخــي غــنــي بــاأللــقــاب 
ومعارضيهما  الرجلن  ملــؤيــدي  يحلو  التي 
إطـــاقـــهـــا، أردوغـــــــــان »الـــســـلـــطـــان«، وبـــوتـــن 
ــقــــيــــصــــر«، وكـــاهـــمـــا ال يـــــتـــــرّدد فــــي فــهــم  »الــ
أي  أن  يـــدرك  فبوتن  السياسية،  الجغرافيا 
زعــيــم روســــي يــجــب أن يــوفــر مــنــاطــق عــازلــة 
ــا فــــي أوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة والـــقـــوقـــاز،  ــيـ لـــروسـ
وأردوغـــــان يـــدرك أن تــركــيــا يــجــب أن تصبح 
 في الشرق األوسط، من أجل كسب 

ً
 مهمة

ً
قوة

الــنــفــوذ فــي أوروبـــــا. ويــحــظــى بــوتــن بنظام 
رئاسي روســي قــوي ومستمر، أمــا أردوغــان 
فيطمح إلـــى تــحــويــل الــنــظــام فــي بــــاده إلــى 
ــــزاب  ــٍخ ألحـ ــاريـ ــتـ ــي، فــتــركــيــا تــتــمــتــع بـ ــاســ رئــ
املدني  بــروســيــا، واملجتمع  مــقــارنــة  مــتــعــّددة 
ــا، ويــمــكــن  ــيــ فـــي تــركــيــا أقـــــوى مــنــه فـــي روســ
إضــافــة أن انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط الحالي 

ُيضعف بوتن، ويريح أردوغان.
ــان وبـــوتـــن ســيــكــون  ــ ــ وأي اتـــفـــاق بـــن أردوغـ
لــه انــعــكــاس عــلــى ســوريــة الــتــي تنظر إليها 
روســيــا عــلــى أنــهــا آخـــر معاقلها فــي الــشــرق 
الدافئة، بينما  املياه  األوســط، وقاعدتها في 
هــي أكثر مــن مجرد وســـادٍة أمنية لخاصرة 

تركيا الجنوبية.
)كاتب وإعالمي سوري(

الـــجـــوهـــريـــان لــحــالــة اإلقــــصــــاء غــيــر املــعــلــن 
للقوى الشبابية في املجتمع التونسي.

املثلى،  بــصــورتــه  الــحــزبــي،  العمل  يقتضي 
الكيانات  استمرارية  لضمان  آلياٍت  إيجاد 
السياسية، وقدرتها على التجدد الداخلي. 
وال يــكــون هــذا بغير بــنــاء جــيــٍل شـــابٍّ قــادٍر 
منطق  عن  بعيدًا  املسؤوليات،  تحمل  على 
الوصاية التي يفرضها القادة التاريخيون 
السياسية  املــشــاركــة  أزمـــة  لــألحــزاب. تكمن 
للشباب في األحزاب التونسية بعد الثورة 
ــة  ــم تــصــل بــعــد إلــــى درجـ فـــي أن األخــــيــــرة لـ
السياسي في  الحزب  النضج، وفهم معنى 
بنيته العميقة، باعتباره، وبالدرجة األولى، 
مــــدرســــة لــلــتــربــيــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــمـــواطـــن، 
ــتــــدّرب عـــلـــى مــســاهــمــتــه  ــيــ يـــنـــخـــرط فــيــهــا لــ
فـــي الـــشـــأن الـــعـــام، وعــلــى مــمــارســة حقوقه 

السياسية األساسية. 
ــذه املــهــمــة، فـــي صــورتــهــا  ولـــكـــن تــحــقــيــق هــ
ــل حــالــة  ــى، لـــيـــس أمــــــرًا يـــســـيـــرًا فــــي ظــ ــلـ ــثـ املـ
الذي تشهده غالبية  التنظيمي  االضطراب 
تعرفها،  التي  االنشقاق  وحـــاالت  األحـــزاب، 
ــا تــعــرفــه مـــن صــــــراٍع بن  بـــاإلضـــافـــة إلــــى مـ
قياداتها، من أجل التموقع التنظيمي، وما 
 انبناء أحزاٍب كثيرٍة على 

ً
يزيد املشهد قتامة

مــا يجعلها أشبه  ــد،  ــ الــزعــيــم األوحـ مــنــطــق 
بالشتات الذي تجمعه املصلحة اآلنية، أكثر 
بنية واضحة وأهــداف  مما هي تنظيم ذو 

محّددة.
)كاتب تونسي(

التي أرسيت،  حدثت، إذ إن غالبية املشاريع 
استراتيجي،  طابع  ذات  البلدين  بن  أخــيــرًا، 
وأّي ضــرر سيكون ذا حــّديــن، بسبب ازديــاد 
الــعــاقــات االقــتــصــاديــة بــن موسكو وأنــقــرة، 
ــاز  ــغــ الــ ــن  ــ مــ  %60 ــــن  ــ ــؤّم ــ تــ ــا  ــ ــيــ ــ روســ أن  ــا  ــمــ كــ
ولفترة  تركيا.  من  تستهلكه  الــذي  الطبيعي 
ــكــــزت صــنــاعــة الـــغـــاز الــطــبــيــعــي  طـــويـــلـــة، ارتــ
فـــي روســـيـــا عــلــى أوروبــــــا، ســـوق تــصــديــرهــا 
الرئيسية. ولــكــن، فــي اآلونـــة األخــيــرة، يبدو 
تــحــول اهــتــمــامــهــا إلـــى تــركــيــا الــتــي تــحــرص 
 ألســواق الطاقة 

ً
على ترسيخ مكانتها بوابة

فـــي االتـــحـــاد األوروبـــــــي، وتــمــاشــيــًا مـــع هـــذا، 
لبناء  مقترحاٍت  بالفعل  حكومتها  ناقشت 
خــطــوط أنــابــيــب لــنــقــل الـــغـــاز مـــن أذربــيــجــان 
إلــى أوروبـــا  وتركمانستان والــعــراق وإيـــران 
ــن أي  ــ أقــــــــرب مـ ــا، وهــــــي اآلن  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ عـــبـــر أراضـ
وقــــت لــتــحــقــيــق هــــذا الــــهــــدف، نـــظـــرًا النــهــيــار 
ــي  ــ الــعــاقــات بـــن روســـيـــا واالتـــحـــاد األوروبـ
بشأن أوكرانيا، وقــرار روسيا إلغاء مشروع 
»ســاوث ستريم« لصالح وصلٍة جديدٍة عبر 

البحر األسود إلى تركيا.
وتبقى االشارة إلى أن ما جرى من استفزازاٍت 
جــويــة قــد يــكــون وراءه تــنــافــس وصــــراع بن 
الــجــنــراالت الــــروس ونــظــرائــهــم األتـــــراك، كما 
يــحــدث فـــي مــعــظــم األزمــــــات واملـــنـــاطـــق الــتــي 
تـــكـــون حــولــهــا نـــزاعـــات عــســكــريــة، وال صلة 
لــلــقــيــادة الــســيــاســيــة فــي الــبــلــديــن بــمــا حــدث. 
الزعيمن  براغماتية  بسبب  أنــه،  يخفى  وال 
)أردوغــــــــــــــان – بــــــوتــــــن(، نــــّحــــى كـــــل مــنــهــمــا 

وعلى الرغم من محاوالٍت محتشمة ُيحاول 
أصـــحـــابـــهـــا الــتــعــبــيــر عــــن مـــطـــالـــب شــبــاب 
األحـــــــــزاب، عـــلـــى نـــحـــو مــــا يــفــعــل نــاشــطــون 
ــلـــى أنـــفـــســـهـــم »حــــركــــة الــفــصــل  يـــطـــلـــقـــون عـ
الــــثــــامــــن«، والــــتــــي تـــضـــم عـــنـــاصـــر شــبــابــيــة 
مــنــتــمــيــة إلــــى قــــوى حــزبــيــة مــخــتــلــفــة، غير 
أن هـــذه املـــبـــادرة، وعــلــى الــرغــم مــمــا تجده 
مــــن تــغــطــيــة إعـــامـــيـــة واضــــحــــة، مــحــكــومــة 
لها،  كــابــحــًا  الــعــوامــل، ستشكل  مــن  بجملة 
وقــد تفضي بها إلــى الفشل. ومــن أهــم هذه 
ــعـــوامـــل أن تــركــيــبــة هــــذه الـــحـــركـــة قــامــت  الـ
على منتمن ألحــزاب سياسية )مثل حركة 
الــنــهــضــة ونــــــداء تـــونـــس وقـــــوى يـــســـاريـــة(، 
التجانس، ويخضعون،  إلى  يفتقرون  وهم 
تقف  التي  األحـــزاب  النهاية، لحسابات  في 
وراء هذه العناصر، وهو ما يجعل قدرتها 
واقــعــيــٍة،  نــاحــيــٍة  مــن  الفعلي،  التغيير  على 

محدودة جدًا.
ــلـــهـــا شــبــابــيــة  ــورة الـــتـــونـــســـيـــة فــــي أصـ ــ ــثـ ــ الـ
ــامـــن اجـــتـــمـــاعـــيـــة،  بــــامــــتــــيــــاز، تـــحـــمـــل مـــضـ
التأسيس  في  ورغبة  الحرية،  في  ومطالب 
تطورات  أن  غير  واملواطنة،  الحقوق  لدولة 
ــلـــى الــرغــم  املــشــهــد الــســيــاســي بـــعـــدهـــا، وعـ
ــي املـــســـار  ــن الــــخــــطــــوات الـــتـــي تــحــقــقــت فــ مــ
ــــت بــعــيــدة عـــن تحقيق  الـــديـــمـــقـــراطـــي، الزالــ
أهداف الشباب التونسي. من دون أن يعني 
هــذا نفي وجــود مــبــادراٍت لنشاٍط سياسيٍّ 
، يـــجـــد تـــعـــبـــيـــراتـــه خـــصـــوصـــًا فــي  ــبــــابــــيٍّ شــ
تحركاٍت احتجاجيٍة ومطالباٍت بالحق في 

مفاتيح الحل بين السلطان والقيصر

الشباب التونسي والعمل السياسي

أي اتفاق بين أردوغان 
وبوتين سيكون له 
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موسكو ــ رامي القليوبي

وســــط تـــــردي األوضـــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة في 
الــجــمــهــوريــات الــســوفــيــيــتــيــة الــســابــقــة في 
آسيا الوسطى، ال يجد ماين الشباب في 
 عن 

ً
طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان بديا

الــتــوجــه إلــى روســيــا بحثًا عــن مــصــدر رزق وحياة 
أفضل.

تعتمد اقتصادات هذه الدول على تحوياتهم بشكل 
كبير، إذ تقدر حصتها في الناتج املحلي اإلجمالي 
بما  وقــرغــيــزســتــان  الـــدول مثل طاجيكستان  ألفــقــر 
يتراوح بن 30 في املائة و40 في املائة. وعلى الرغم 
من األزمة االقتصادية التي تمر بها روسيا بسبب 
 الــوضــع فــيــهــا مــا زال 

ّ
تــراجــع أســعــار الــنــفــط، إال أن

أفضل بكثير منه في جمهوريات آسيا الوسطى.
توجد  التي  الغربية  الــعــواصــم  بعض  عكس  وعلى 
ــهــم في 

ّ
فــإن فيها أحــيــاء كــامــلــة يقطنها مــهــاجــرون، 

إلى  جنبًا  العادية  العمارات  في  يعيشون  موسكو 
جــنــب مـــع الـــســـكـــان املــحــلــيــن، لــكــن فـــي شــقــق غير 
ــّرة مــن طابقن.  الــبــنــاء. ويــنــامــون عــلــى أســ مكتملة 
كما يصل عدد املقيمن في الغرفة الواحدة إلى 10 

أشخاص في بعض األحيان.
 مواطني جمهوريات آسيا الوسطى 

ّ
وبالرغم من أن

 
ّ
ال يــحــتــاجــون إلـــى تــأشــيــرة لــدخــول روســـيـــا، إال أن
مشهد تحقق رجال الشرطة من وثائق هويتهم في 

مترو األنفاق في موسكو بات أمرًا معتادًا.
وعـــلـــى صــعــيــد اإلجــــــــراءات الــبــيــروقــراطــيــة، يعتبر 
الوضع بالنسبة إلى املهاجرين القرغيز أفضل من 
هم يحتاجون فقط إلى تسجيل أنفسهم 

ّ
غيرهم، إذ إن

في محل اإلقامة من دون استخراج ترخيص عمل، 
نظرًا النضمام بادهم في أغسطس/ آب 2015 إلى 
االتــحــاد االقــتــصــادي األوراســــي الـــذي تــأســس على 
وبياروسيا  روسيا  بن  الجمركي  االتــحــاد  قاعدة 
ــم إلــــيــــه أرمـــيـــنـــيـــا  ــنـــضـ ــبــــل أن تـ وكـــــازاخـــــســـــتـــــان، قــ

وقرغيزستان.
يقّدر رئيس اتحاد القرغيز في موسكو إغيمبردي 
بــاده في روسيا  املهاجرين من  ميرزابيكوف عدد 
بنحو مليون شخص، يقيم أكثر من 600 ألف منهم 

في العاصمة موسكو وضواحيها.
»معظمهم  الجديد«:  لـ«العربي  ميرزابيكوف  يقول 
شباب تتراوح أعمارهم بن 18 و27 عامًا، جاءوا إلى 
روسيا بعد تخرجهم من املدرسة من دون االلتحاق 
بــالــتــعــلــيــم الـــجـــامـــعـــي. يـــعـــمـــلـــون بـــشـــكـــل أســـاســـي 
فــي مــجــال الــبــنــاء، ومــخــتــلــف الــوظــائــف فــي املــراكــز 
)كاشير(،  والصندوق  النظافة  عمال  بن  التجارية 
وأيضًا في التجارة في األسواق، وكسائقي سيارات 

أجـــرة أو شــاحــنــات«. وحـــول مــســتــوى األجــــور التي 
 30 يبلغ  الوسطي  املــعــدل   

ّ
أن يــوضــح  يتقاضونها، 

ألف روبل )نحو 450 دوالرًا أميركيًا(، بينما يمكن 
للسائقن جني ما بن 40 و60 ألف روبل )أي ما بن 

600 و900 دوالر(.
 مــعــظــم املـــشـــكـــات الـــتـــي يـــتـــعـــرض لــهــا 

ّ
يــعــتــبــر أن

إلـــى تصرفاتهم وعـــدم اطاعهم  تــعــود  املــهــاجــرون 
 
ً
عــلــى ثــقــافــة بــلــد الـــوصـــول وقــوانــيــنــه. يــضــرب مثا
على ذلك: »قد يجد الشاب نفسه با مال في جيبه، 
ويدفعه اليأس إلى السرقة، ثم تلقي الشرطة القبض 

عليه«.
عباس، شاب قرغيزي الجنسية أوزبكي األصل في 
الـ20 من عمره، جاء إلى موسكو قبل عامن، والتحق 
بالعمل في مجال البناء )تشطيب الشقق(، ملساعدة 
عائلته في اإلنفاق على أشقائه. يقول عباس الذي 
ــه فـــي منطقة  يــقــيــم فـــي غـــرفـــة مـــع ثـــاثـــة مـــن زمـــائـ
غــولــيــانــوفــو فـــي شـــمـــال شــــرق مــوســكــو لـــ«الــعــربــي 
ــور في  ــ ــديـــد«: »بـــالـــرغـــم مـــن تـــراجـــع قــيــمــة األجــ الـــجـ
روسيا، إاّل أنها ما زالت أعلى منها في قرغيزستان. 

لكنني سأعود إلى بلدي عندما أتزوج«.
تجاه  سلبية  نــظــرة  الــروســي  املجتمع  فــي  تشكلت 
املهاجرين بسبب عدم إملامهم بتقاليد البلد املضيف 
ــلـــوع بعضهم  وضــعــفــهــم فـــي الــلــغــة الـــروســـيـــة وضـ

األمــر ببعض أصحاب  أعمال إجرامية. ووصــل  في 
الــشــقــق فــي مــوســكــو إلـــى االشـــتـــراط فــي إعــانــاتــهــم 
أن يكون املستأجر سافيًا أي مــن أصــل روســي أو 

بياروسي أو أوكراني.
 آخـــر الـــحـــوادث املتعلقة بــاملــهــاجــريــن والــتــي 

ّ
ولــعــل

هزت الرأي العام في روسيا هي واقعة قيام مربية 
أوزبكية مريضة نفسيًا بقطع رأس فتاة في الرابعة 
ــادات الــجــالــيــة  ــيــ مـــن عـــمـــرهـــا. وهــــو مـــا نـــــددت بـــه قــ

األوزبكية.

مجتمع
توافد آالف املسلمن في الصن، صباح أمس األربعاء، إلى مسجد نيوجيه في بكن، ألداء صاة 
عيد الفطر. وقد أغلقت طرقات عديدة مؤّدية إلى املسجد أمام حركة املرور، الستيعاب املصلن، 
أقليات مسلمة تعيش في الصن،   عشر 

ّ
أن ُيذكر  ــراءات األمنية حــول املسجد.  ـــّددت اإلجـ

ُ
فيما ش

من أصل 56 أقلّية في الباد، وهي تترّكز في شمال الباد وشمال غربها عمومًا. واألقليات هي: 
مسلمو الهوي، واألويغور، والقرغيز، والكازاخ، والطاجيك، والتتار، واألوزبك، والساالر، والباوان، 
)األناضول( والدونغشيانغ. 

 األشخاص الذين يضعون في معاصمهم أجهزة تحسب معدالت 
ّ
أشــارت دراســة أميركية إلى أن

اســتــهــاك الــطــعــام، يــمــيــلــون إلـــى تقليل الــكــمــيــات الــتــي يــتــنــاولــونــهــا. وكـــان بــاحــثــون فــي جامعة 
كليمسون في ساوث كاروالينا، قد طّوروا قبل سنوات طريقة لتتّبع كمّية الطعام التي يتناولها 
 مراقبة 

ّ
الشخص اعتمادًا على حركة معصمه من خال جهاز يشبه ساعة اليد. وقد شّددوا على أن

الذات مسألة حيوية عند محاولة تحقيق أهداف تتعلق بالصحة، قائلن: »علينا أن نأخذ في عن 
)رويترز( االعتبار صعوبة فقدان الوزن والحفاظ على ما فقدناه«. 

أجهزة تحّذر من اإلفراط في استهالك الطعامآالف من مسلمي الصين يؤّدون صالة العيد

إليهم  تحتاج  روسيا،  إلى  المهاجرون  يحتاج  كما 
وظائف  وفي  متدنية  بأجور  عملهم  إلى  نظرًا 
االقتصادية  األزمة  قبل  الروس.  معظم  يقبلها  ال 
الحالية، كان األمر مربحًا للمهاجرين فكّل 30 ألف 
روبل كانت تعادل نحو 1000 دوالر أميركي. اآلن لم 
يعد األمر مغريًا فالثالثون ألف روبل ال تعادل أكثر 

من 450 دوالرًا.

روسيا لم تعد مغرية

العربي الجديد

باكرًا، تستيقظ الفتاة الغزّية الصغيرة، 
تـــرتـــدي فستانها  ــعــيــد.  ال يــــوم  صــبــاح 
الــجــديــد وتنتعل حــذاءهــا الـــذي أصــّرت 
ليتناسب  أيــضــًا  عــلــى شـــرائـــه جـــديـــدًا 
مــع ثــوبــهــا، قــبــل أن تــثــّبــت عــلــى رأســهــا 
 مصنوعًا من األزهار الصناعّية 

ً
إكليال

ــة. هـــذا أيــضــًا إكليل  ــ ــــوردّي الــبــيــضــاء وال
خصيصًا  والدتها  لها  ابتاعته  جــديــد، 

لعيد الفطر.
ــيــــرة حـــــــول مــعــصــمــهــا  ــغــ ــــصــ ــع ال تــــضــ
ــل، ذلـــك املــصــنــوع من 

ّ
ــا املــفــض ســـوارهـ

كريات بالستيكّية ملّونة، فيما ترفض 
الخروج من املنزل من دون عقد اللؤلؤ 
الخاص بأختها. تحاول األخيرة ثنيها 
عــن األمـــر، إذ إّن ذلــك العقد الضخم ال 
ها تلّح. وفي 

ّ
ها، غير أن

ّ
يليق بصغر سن

 
ّ

الــنــهــايــة، تــخــرج ظــافــرة. فــي الــعــيــد، كــل
شيء مسموح!

ال تكتمل فرحة العيد من دون بالونات، 
ــا. خــمــســة  ــهــ ــعــــضــ فـــتـــحـــصـــل عــــلــــى بــ
بالونات بألوان مختلفة. تحملها بفخر 
وتتبختر بهندامها الخاص بالعيد، بني 
قريناتها. مّر زمن طويل على ارتدائها 
مالبس جديدة. األوضاع في قطاع غّزة 
تأتي  هكذا،  بذلك.  تسمح  ال  املحاصر، 
ــّرات،  ــّرات ومــ الــعــيــد مضاعفة مــ فــرحــة 
بالنسبة إلى كثيرين من صغار القطاع.

ُيــســمــح  الـــعـــيـــد،  مــــن  األّول  ــــيــــوم  ال ــه  ــ ــ ـ
ّ
وألن

للصغيرة باستخدام الهاتف الخلوّي. هي 
فتحمله  العادّية.  األيــام  في  منه  ممنوعة 
لنفسها صور »سيلفي«.  وتلتقط  بثقة، 
تتجّمع  حيث  مرتفعة،  حافة  على  تقف 
بصالة  لالحتفال  وفتياتها  غـــّزة  نــســاء 
ــك فـــي مـــوقـــع أعــلــى  ــ الـــعـــيـــد، فــيــجــعــلــهــا ذل
مــنــهــّن. يــرضــي األمـــر غــرورهــا الــبــريء. 
وتــلــتــقــط تـــلـــك الــــصــــور، قـــبـــل أن تــســرع 

ملعايدة قريبات لها رحن يندهنها.
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)محمود حمس/ فرانس برس(

»سيلفي« 
العيد



إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

 يوم في الصباح الباكر إلى سوق الخضار، في 
ّ

يخرج برويز خان )24 عامًا( كل
ضواحي العاصمة الباكستانية إسالم أباد. يشتغل منذ الفجر حتى وقت متأخر 
من املساء ليكسب الرزق ألهله. مصاعب الحياة الكثيرة تثقل كاهل الشاب وأبيه، 

كليم خان، بالرغم من عملهما الشاق واملتواصل.
قبل 15 عامًا هربت أسرة برويز خان إلى باكستان بسبب الوضع األمني السائد 
في أفغانستان. األسرة تتكون من 13 فردًا هم األب واألم و11 ابنًا وبنتًا، أكبرهم 
 األب ال يأمل أن 

ّ
برويز. جميع األوالد صغار ويــدرســون، باستثناء برويز، لكن

يواصل هؤالء الدراسة، أو يختلف مستقبلهم كثيرًا عن مستقبل ابنه األكبر. ذلك 
 الوضع املعيشي قد ال يسمح له بإرسال أوالده إلى املدرسة.

ّ
ألن

يقول كليم خــان: »كانت لدي ولــدى زوجتي طموحات كثيرة إزاء أوالدنــا. كنت 
 
ّ
باكستان ألن إلــى  البالد وجئت  تركت  أجلهم  أعمل بجّد ألجــل مستقبلهم. من 
حياتهم كــانــت فــي خــطــر. لكن فــي نهاية املــطــاف هــكــذا حــال ابننا بــرويــز، فهو 

يمضي شبابه في سوق الخضار والفواكه وفي حّر الشمس وبرد الشتاء«.
 ما في وسعه كي يدرس باقي 

ّ
ه يبذل كل

ّ
الرجل ال يأمل حاليا أن يدرس برويز، لكن

أوالده، ومع ذلك يواجه صعوبات كثيرة أهمها كثرة األوالد، وعدم االستقرار في 
باكستان، فالحكومة الباكستانية تغير سياساتها إزاء الالجئني بني حني وآخر.
من هنا يخشى كليم أن يكون مستقبل باقي أوالده كمستقبل برويز، ال سيما 
والــعــداءات  األمني صعب،  فالوضع  أفغانستان  إلــى  العودة شبه مستحيلة   

ّ
أن

 برويز يطلب من والده العودة 
ّ
القبلية والشخصية تخيم على عائلة خان. لكن

 الوضع 
ّ
إلى أفغانستان بأمل العودة إلى دراسته إن استطاع ذلــك، ال سيما أن

إليه، فهو يعتبرها بالد غربة، ويقول: »أريد  في باكستان غير مريح بالنسبة 
الذهاب إلى بالدي مهما كان الوضع فيها. نعمل هنا وال تتغير حالتنا املعيشية 
 ذلك سيتغير«. كغيرهما من األفغان يعرب برويز ووالده عن قلقهما 

ّ
وال أظن أن

الشديد إزاء ما يحدث على الحدود األفغانية- الباكستانية من تشديد إجراءات، 
واشتباكات متقطعة بني قوات الدولتني، ما يؤثر مباشرة على الالجئني األفغان. 
الحدود  على  مناوشة تحصل  أية  عقب  معهم  تتشدد  الباكستانية  فالسلطات 
 الصعوبات، يصّر الوالد على 

ّ
مع الجانب األفغاني بحسب برويز. بالرغم من كل

إقامتهم،  فترة  الباكستانية  الحكومة  تمديد  ينتظر  ه 
ّ
لكن باكستان،  في  البقاء 

وتحسني شروط عيشهم، وإاّل فإنه سيفكر هذه املرة في العودة إلى أفغانستان، 
كما يطمح ابنه برويز، بالرغم من جميع املخاطر.

يصف  مثًال،  بإنفلونزا  أحدهم  أصيب  كلّما  العربيّة،  البلدان  في 
ذلك  لكّن  الفور.  على  حيويًا  مضادًا  الطبيب  له  يصف  أو  لنفسه 

ما  الحيويّة،  للمضادات  الجسم  مقاومة  إلى  الوقت  مع  يؤّدي 
يؤّدي إلى تعقيدات كثيرة عند حاجتنا إلى مضاد حيوي بحّق
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عّمان ــ محمد الفضيالت

رحلة عالج جديدة بدأها عرفان 
الــــــعــــــمــــــاري، الجــــــــئ ســـــــــوري فــي 
جــرحــه   

ّ
أن تــبــنّي  بــعــدمــا  األردن، 

الناتج عــن إصــابــة تــعــّرض لها فــي سورية 
السنوات  لم يلتئم طــوال  عــام 2012،  نهاية 
حتى  يعاني،  زال  مــا  فالثالثيني  املــاضــيــة. 
بــعــد خــضــوعــه إلـــى عملية جــراحــيــة ُبــتــرت 
اليوم  يأمل  ه 

ّ
لكن عاَمني.  قبل  قدمه  خاللها 
أن تنتهي أوجاعه التي طالت.

الـــعـــمـــاري الــــذي يــرقــد فـــي مــســتــشــفــى تــابــع 
العاصمة  فــي  حــــدود«  بــال  »أطـــبـــاء  ملنظمة 
ـــه أصــيــب بشظية 

ّ
األردنـــّيـــة عــّمــان، يخبر أن

قذيفة في قدمه في قريته نامر في محافظة 
ِقلت على األثــر إلى 

ُ
درعــا الــســوريــة، »وقــد ن

املــســتــشــفــى املــيــدانــي هــنــاك الــــذي عالجني 
 
ّ
أن يــدرك  هو  وتضميده«.  الجرح  بتنظيف 
العالج الذي قّدم له في ذلك املستشفى، هو 
ر لجريح في سورية، 

ّ
أفضل ما يمكن أن يتوف

ال سيما مع النقص الحاد في املستلزمات 
املرضى  أعـــداد  زيـــادة  مقابل  فــي  العالجية 

والجرحى.
بعد أشهر، غادر العماري قريته إلى األردن 
الزعتري  مخّيم  في  ليقيما  زوجته،  ترافقه 

لالجئني السوريني الواقع في مدينة املفرق 
)80 كيلومترًا شمال شرق عّمان(. استمّرت 
عليه  يتحايل  راح  فيما  األلـــم،  مــع  معاناته 
بــتــنــاول املــســكــنــات. وانــتــهــت بــه الــحــال في 
ها 

ّ
عام 2014، مع قدم مبتورة بعدما تبنّي أن

مصابة بالتهاب استحال عالجه.
يقول العماري الذي يشعر بمرارة من جّراء 
عت أال 

ّ
فقدان قدمه، »بعد تلك الجراحة، توق

أشعر باأللم مّرة أخرى. لكن بعد أيام قليلة، 
ص األطباء حالة 

ّ
عاد شديدًا«. واليوم، يشخ

بكتيريا  عن  ناتج  »التهاب  بأنها  العماري 
مــقــاومــة لــلــمــضــادات الــحــيــويــة«، وهــــذا هو 

التبرير الذي يقّدمونه لعدم شفائه.
هــــذا الـــنـــوع مـــن الــبــكــتــيــريــا يـــــؤرق منظمة 
اتها  إذ تشير إحصاء بــال حـــدود«،  »أطــبــاء 
منذ تاريخ انطالق مشروعها الجراحي في 
 أكثر من 50 في 

ّ
األردن في عام 2006، إلى أن

املائة من مجموع أربعة آالف إصابة، كانت 
تعاني من مقاومة املضادات الحيوية. ُيذكر 
الذين يعالجون في مستشفى  الجرحى   

ّ
أن

ــــوا مـــن بـــلـــدان ومــنــاطــق تــعــانــي  املــنــظــمــة أتـ
نــزاعــات مسلحة وهــي سورية والعراق  من 

ة.
ّ
واليمن وقطاع غز

بــــدأ الـــعـــمـــاري رحــلــتــه الــعــالجــيــة الــجــديــدة 
مطلع يــونــيــو/ حــزيــران املــنــصــرم، وخضع 

رشـــيـــد  الـــطـــبـــيـــب  األردن(  ــتـــب  ــكـ )مـ حـــــــدود 
الـــســـامـــرائـــي. ويـــقـــول لــــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
 جــرحــى الــحــروب أكــثــر عــرضــة لإلصابة 

ّ
إن

ببكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، »إذ 
إصابتهم  نتيجة  جروحهم  تأتي  ما  غالبًا 
بشظايا أو طلقات نارية تــؤّدي إلى دخول 
مـــلـــّوثـــات فـــي جــســمــهــم«. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
املــســتــشــفــيــات  أهـــمـــّيـــة دور  تـــأكـــيـــده عـــلـــى 
ـــه 

ّ
ــراعـــات، إال أن املــيــدانــيــة فـــي مــنــاطــق الـــصـ

م للمصاب فيها ال يفي  يــقــدَّ  مــا 
ّ
أن يــوضــح 

ـــر اإلمــكــانــات، 
ّ
بــاملــطــلــوب، نــتــيــجــة عـــدم تـــوف

خصوصًا تلك املتعلقة بالتعقيم والتنظيف 
والتمريض وغيرها.

وفي حني يشير السامرائي إلى عدم وجود 
تفسير علمي دقيق ألسباب ظهور البكتيريا 
تبنّي  والتي  الحيوية،  للمضادات  املقاومة 
انــتــشــارهــا بــني صــفــوف الـــقـــوات األمــيــركــيــة 
في العراق وأفغانستان، يعيد »السبب إلى 
ســـوء اســتــخــدام املـــضـــادات الــحــيــويــة. وهــذا 
أمر ينتشر في الــدول العربية ومعظم دول 
الــعــالــم الـــثـــالـــث. فــاملــريــض يــســتــطــيــع شـــراء 
دون  من  الصيدليات  من  أّي مضاد حيوي 
ــــت الحــــق،  ــو مــــا يــجــعــلــه فــــي وقـ ــ رقــــابــــة. وهـ
يعاني من مقاومة ملضادات حيوية عديدة، 
ــواق«. وإذ  خصوصًا تلك الــدارجــة فــي األســ
 عدد املضادات الحيوية في العالم 

ّ
يقول إن

إلى  يلفت  150 مضادًا حيويًا،  بنحو  يقّدر 
الـــجـــرحـــى مـــقـــاومـــة ملــعــظــم تلك  لــبــعــض   

ّ
أن

ــادات، مـــا يــضــطــرهــم إلــــى الــبــحــث عن  املــــضــ
رة في األســواق 

ّ
مضادات نــادرة وغير متوف

املحلية لعالجهم.
الناتجة  »التحديات   

ّ
أن السامرائي  ويتابع 

للمضادات  مقاومة  ببكتيريا  اإلصــابــة  عن 
ــادة تــكــلــفــة الــعــالج  ــ الــحــيــويــة، تــكــمــن فـــي زيـ
الــنــاتــجــة عــن االســتــعــانــة بــمــضــادات غالية 
ـــل  ـــحـــمُّ

َ
ــــى صـــعـــوبـــة ت ــة إلــ ــافــ الـــثـــمـــن، بــــاإلضــ

املريض بعض أنواع تلك املضادات واآلثار 
ــك،  ــه. إلــــى ذلـ ــديـ ــفــهــا لـ

ّ
الــجــانــبــيــة الـــتـــي تــخــل

يــأتــي تــهــديــد حــيــاة املــصــابــني بــهــا نتيجة 
 »كل التهاب 

ّ
ر عالجهم«. ويلفت إلى أن

ّ
تأخ

ــــدة أو  ــــراء عــمــلــيــة جــراحــيــة واحـ ــب إجـ
ّ
يــتــطــل

عالج  يليها  والتنظيف،  لالستئصال  أكثر 
ــّدة تــــقــــارب ســتــة  ــ ــ بــــاملــــضــــادات الـــحـــيـــويـــة ملـ

أسابيع«.
ويــشــّدد الــســامــرائــي على »ضــــرورة التفات 
، خصوصًا دول العالم الثالث، إلى خطر 

ّ
الكل

البكتيريا املقاومة للمضادات الحيوية، من 
خـــالل اعــتــمــاد خــطــط وطــنــيــة لــلــتــعــامــل مع 
املضادات الحيوية لتقليل وصفها«، مشيرًا 
 دواًل أوروبــيــة عــديــدة كــانــت تعاني 

ّ
إلــى أن

للمضادات  املقاومة  البكتيريا  انتشار  مــن 
قبل سنوات قليلة، قبل أن تتنّبه السلطات 
الــطــبــيــة هــنــاك إلـــى مــخــاطــر تــلــك البكتيريا 
وتــعــمــد إلـــى تــطــويــر خــطــط وطــنــيــة لتقنني 
أثبتت تلك  الحيوية. وقد  وصف املضادات 

الخطط نجاحها«.

650 ألف طالب 
جامعي في السعودية 

اليوم، أكثر من %83 
منهم في كليات نظرية

إلى تنظيف عميق للجرح وعالج بمضادات 
الــتــي أصابته  البكتيريا  تــطــّور  لــم  حــيــويــة 
 األطـــبـــاء يــتــحــدثــون 

ّ
مــقــاومــة ضـــّدهـــا. لـــكـــن

اليوم عن احتمال بتر جزء من ساقه، نتيجة 
وصول االلتهاب إلى مرحلة متقّدمة، وهو 

اه.
ّ
ما ال يتمن

ولــيــســت حـــال الــجــريــح الــعــراقــي لــفــتــه رحــم 
أفــضــل مـــن حـــال الـــعـــمـــاري. هـــو أصــيــب من 
جّراء انفجار لغم في مدينة الدورة العراقية 
ــم تــفــلــح الــتــدخــالت  قــبــل ثــــالث ســـنـــوات، ولــ
الــعــالجــيــة الــتــي خــضــع لــهــا فـــي وضـــع حــّد 

 
ّ
أن األربعيني  يخبر  الزمته.  التي  لألوجاع 

األيمن  فــي فخدي  »االنــفــجــار تسّبب بكسر 
وأســنــانــي وفـــّكـــي... وبــعــد إصــابــتــي، نقلت 
ــــوا  إلــــى املــســتــشــفــى حــيــث عــالــجــونــي وزرعـ
 أوجاع رحم لم تنتِه. 

ّ
بالتني في ساقي«. لكن

يقول: »في كل مــّرة كنت أراجــع طبيبًا، كان 
يصف لي أدوية جديدة ومسّكنات. أّما األلم 

فيبقى«.
قبل ثمانية أشهر، في مراجعة قام بها رحم 
في أحد مستشفيات بغداد، أخبره األطباء 
 الكسر لم يلتئم نتيجة التهاب، وهو ما 

ّ
بأن

يستدعي مــعــاودة عــالجــه مــن الــصــفــر. لــذا، 
قصد قبل شهر مستشفى أطباء بال حدود 
بالتهاب  صت حالته 

ّ
خ

ُ
عــّمــان، حيث ش فــي 

بكتيري مقاوم للمضادات الحيوية. وبدأت 
رحلة عالج جديدة، بعد العثور على مضاد 
حـــيـــوي لـــم تـــطـــّور الــبــكــتــيــريــا املـــصـــاب بها 

مقاومة ضّده.
املقاومة  االلتهابات   

ّ
أن إلــى  اإلشـــارة  تجدر 

ـــســـّجـــل فـــي حـــاالت 
ُ
لـــلـــمـــضـــادات الــحــيــويــة ت

ــني، بحسب مــا يشرح  كــســور الــعــظــام والــفــكَّ
ــاء بال  ــبـ املـــنـــّســـق الـــجـــراحـــي فـــي مــنــظــمــة أطـ

بمناسبة عيد 
الفطر، عمد بعض 
مستخدمي موقع 

»فيسبوك« إلى إضافة 
العلم العراقي كخلفيّة 
لصور البروفايل الخاصة 

بهم. فعلوا ذلك 
معلنين تضامنهم مع 
الشعب العراقي، عقب 

االستهداف اإلرهابي 
الذي طاول حّي 

الكرادة في بغداد قبيل 
حلول عيد الفطر. إلى 
ذلك، نشر آخرون صورًا 
من مكان التفجير حيث 
تجّمع عراقيّون إكرامًا 
ألرواح الذين سقطوا، 

مع تعليقات من قبيل 
»ليلة العيد في العراق« 

و»ليلة عيد شهداء 
الكرادة«.

بعد تخريج مئات 
آالف الطالب العاطلين 

من العمل، ارتأت 
السعوديّة إدخال 

تغييرات على نظام 
القبول في الجامعات

الرياض ــ خالد الشايع

بــتــشــديــد  الـــســـعـــوديـــة  الــتــعــلــيــم  بـــــدأت وزارة 
القيود على القبول في الجامعات، خصوصًا 
ــادة الــتــوازن  الــنــظــريــة مــنــهــا، وذلـــك بــهــدف إعــ
مـــا بـــني مــتــطــلــبــات ســـوق الــعــمــل ومــخــرجــات 
تخريج  فــي  تباينها  تسّبب  بعدما  التعليم، 
نحو نصف مليون طالب وطالبة ال يحتاجهم 
ســوق الــعــمــل. بــالــتــالــي، دخــلــوا فــي حسابات 
الجامعات،  مديري  على  تعميم  في  البطالة. 
قبل نحو  بـــدأت  الــتــي  التعليم  وزارة  شـــّددت 
14 شهرًا باإلشراف على كل مجاالت التعليم 
فـــي الــــبــــالد، بــمــا فــيــهــا الــتــعــلــيــم الــــعــــام، على 
ضرورة االلتزام بالضوابط الجديدة الخاصة 
الجامعي  للعام  التربية  كليات  فــي  بالقبول 
املقبل. من شأن ذلك تخفيض أعداد املقبولني 
ي 

َ
بنسبة تصل إلــى 50 فــي املــائــة فــي مرحلت

البكالوريوس أو الدبلوم التربوي. وأوضحت 
ــهــا تسعى مــن خــالل ذلــك التعميم، 

ّ
الـــوزارة أن

إلـــى تحسني الــوضــع فــي الــكــلــيــات الــتــربــويــة، 
 نسبة الدرجة املوزونة )متوسط 

ّ
حتى ال تقل

الدرجات( الثنائية أو الثالثية للمتقّدمني إلى 
كلية التربية عن 85 في املائة. أيضًا، من جملة 
االشتراطات، إخضاع املتقّدمني إلى مقابالت 
 
ّ
ــارات تـــحـــريـــريـــة، عـــلـــى أن ــبــ ــتــ شــخــصــيــة واخــ

التحويل  الراغبني في  تطّبق هذه حتى على 
من كليات أخرى.

ــانــــت الـــجـــامـــعـــات  ــــي األعــــــــــوام الــــســــابــــقــــة، كــ فـ
ــبــــول الـــخـــّريـــجـــني  ــى قــ ــ الـــســـعـــوديـــة تـــعـــمـــد إلــ
الــراغــبــني فــي مــواصــلــة الـــدراســـة وااللــتــحــاق 
وذلك،  بأكثرهم.  والدينية،  األدبية  بالكليات 
املــطــلــوب  مــعــّدالتــهــم دون  كـــانـــت  حــتــى وإن 
ــيـــوم. أّمــــا الــتــغــيــيــر الــــذي أحــدثــتــه الـــــوزارة  الـ
أخيرًا، فمن شأنه أن يحرم خّريجني كثيرين 

 الــــــوزارة بحسب 
ّ
ــاَمـــني، لــكــن تــطــبــيــقــه بــعــد عـ

مــا يبدو تريد دفــع الــطــالب عنوة فــي اتجاه 
التخصصات اليدوية وامليكانيكية«.

 تطبيق االشــتــراطــات 
ّ
تــجــدر اإلشــــارة إلــى أن

ه جاء بعد 
ّ
من دخول هذه الكليات، السيما أن

امــتــحــانــات نــهــايــة الــعــام الــجــامــعــي ولـــم يعد 
بإمكان الطالب بالتالي رفع معّدالتهم.

طبق بشكل جّيد«، 
ُ
ها لم ت

ّ
»الفكرة جّيدة ولكن

ــقــــول املـــتـــخـــصـــص فــــي مــجــال  بـــحـــســـب مــــا يــ
الشمري.  عبدالله  الــدكــتــور  الــعــالــي،  التعليم 
 »الــتــغــيــيــر 

ّ
يــضــيــف لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن

بــعــد ظــهــور نــتــائــج امــتــحــانــات نــهــايــة الــعــام 
الجامعي هو ظلم كبير للطالب، إذ لم يسمح 
ــدور الـــقـــرار«.  ــ لــهــم بـــرفـــع مــعــدالتــهــم قــبــل صـ
في  كبير  اكتظاظ  ثّمة   

ّ
أن »صحيح  ويتابع: 

 من 
ّ
الــتــخــصــصــات األدبـــيـــة والــديــنــيــة، إال أن

الخطأ اتخاذ مثل هذا القرار في وقت متأخر 
كــان مــن املفترض بدء  الــفــور.  وتطبيقه على 

الجديدة قد ال يكون ممكنًا في كل الجامعات، 
في  كبير  نقص  مــن  تعاني  ثّمة جامعات  إذ 
يقول  القرى.  أم  الطالب، ومنها جامعة  عــدد 
الدكتور  الجامعة،  بــاســم  الرسمي  املــتــحــّدث 
 »هـــذه االشــتــراطــات 

ّ
ــادل بــانــاعــمــة، عــلــى أن عـ

ــة األولــــــــى إلـــــى رفـــــع جــــودة  ــالــــدرجــ تــــهــــدف بــ
املــــدخــــالت لــلــطــالب الـــراغـــبـــني فـــي االلــتــحــاق 
بــالــبــرنــامــج الـــتـــربـــوي الــتــتــابــعــي«. يــضــيــف: 
»نحاول املوازنة بني قبول أكبر عدد ممكن من 
الطالب وبني رفع مستوى املخرجات العلمي. 
ورغبة في إتاحة أكبر قدر ممكن من املقاعد 
إلــى تقنني  الــقــرى  أم  لــلــطــالب، سعت جامعة 
القبول ليشمل التخصصات كافة، األمر الذي 
التخصصات  وتنويع  الــــوزارة  هــدف  يحقق 

واختيار األنسب واألكفأ وأصحاب املعدالت 
املرتفعة«.

ال يــقــتــصــر األمـــــر عــلــى الـــجـــامـــعـــات املــحــلــيــة 
فــحــســب، فــقــبــل نــحــو شـــهـــَريـــن بـــــدأت وزارة 
الــتــعــلــيــم فـــي وضــــع شـــــروط جـــديـــدة لــنــظــام 
التخصصات  مراجعة  إلــى  يهدف  االبــتــعــاث 
لدراستها  الجامعيون  الطالب  ُيبتعث  التي 
رة 

ّ
وربطها بحاجة الدولة وبالوظائف املتوف

في سوق العمل من أجل ترشيد اإلنفاق. وهو 
م 

ّ
ما يتفق مع التعديالت الجديدة التي تنظ

عملية ضّم املبتعثني على حسابهم الخاص 
الــشــروط الجديدة  الــدولــة. ومــن تلك  لصالح 
لــضــّم املــبــتــعــثــني، أن يــكــون الــطــالــب املــتــقــّدم 
ــاق بــالــبــعــثــة مــلــتــحــقــًا بجامعة  بــطــلــب اإللـــحـ
خمسني  أفضل  ضمن  من  ومصنفة  متمّيزة 
)الـــذي اخــتــاره( على  جامعة فــي التخّصص 
مائة جامعة على  أفضل  أو  العالم،  مستوى 
مــســتــوى الــعــالــم وفــــق قـــوائـــم تــعــدهــا وزارة 
التعليم لهذا الغرض. أّما في تخصص الطب 
النوعية والعلمية  الهندسية  والتخصصات 
النوعية التي تحددها وزارة التعليم، يشترط 
أن يـــكـــون الــطــالــب املــتــقــدم مــلــتــحــقــًا بــإحــدى 

الجامعات التي تحّددها وزارة التعليم.
فــي هـــذا الــســيــاق، يــؤكــد األســـتـــاذ الــجــامــعــي، 
 
ّ
ــــور عــــبــــدالــــعــــزيــــز الــــبــــشــــيــــر، عــــلــــى أن ــتـ ــ ــــدكـ الـ
ــيــــرة جـــــاءت مــتــوافــقــة مع  »الـــتـــعـــديـــالت األخــ
تــعــديــالت االبــتــعــاث، والـــهـــدف مــنــهــا ضمان 
ــفـــادة منهم  ــتـ تـــخـــّرج طــــالب مـــن املــمــكــن االسـ
ــهـــم واالنـــضـــمـــام  ــتـ بـــــداًل مـــن أن يــنــهــوا دراسـ
البطالة«.  فــي طــابــور  ون 

ّ
إلــى آخــريــن يصطف

»التعديالت   
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ  ويشرح 

املحلية  الجامعات  طــالب  يكون  أن  تضّمنت 
دراســة  يتابعون  الــخــارج،  إلــى  املبتعثني  أو 
 
ّ
تخصصات تحتاج إليها البالد«. يضيف أن
التخصصات  من  املطلوب  فوق  اكتفاًء  »ثّمة 
 الخريجني الجامعيني 

ّ
النظرية واألدبية، وأن

معظمهم  في  هم  البطالة  من  يعانون  الذين 
ال  بالتالي،  التخصصات.  تلك  خــّريــجــي  مــن 
 مزيد من هــؤالء في ســوق عمل ال 

ّ
داع لضخ

تحتاجهم في األساس«.
 نحو 650 ألــف طالب 

ّ
تــجــدر اإلشـــارة إلــى أن

ــوم دراســــتــــهــــم فــي  ــ ــيـ ــ ــة يـــتـــابـــعـــون الـ ــبــ ــالــ وطــ
املــرحــلــة الجامعية ومـــا بعد  الــســعــوديــة فــي 
ــة مــنــهــم  ــائــ الـــجـــامـــعـــيـــة، أكـــثـــر مــــن 83 فــــي املــ

منتسبون إلى كليات نظرية.

تحقيق

فسبكة

بكتيريا خارقة
تقاوم المضادات الحيويّة وتفاقم آالم المصابين

إرث النبّي محمد في مسجد نابلس الحنبلّي

برويز خان ووالده ومعهما باقي أفراد العائلة يعيشون في 
باكستان، لكّن الشاب يطمح في العودة إلى أفغانستان

قصة الجئ

عمان

العقبة

ا�ردن

150
نوعًا من المضادات 

الحيويّة متوّفرة 
حول العالم، قد 

يعاني البعض من 
مقاومة معظمها

برويز خان 
الجئ في سوق الخضار

ُتعرض شعرات الرسول 
في يوم 27 رمضان الذي 

يلي ليلة القدر

نابلس ــ محمود السعدي

تــواصــل عــائــلــة الــبــيــطــار فــي مــديــنــة نابلس، 
شمال الضفة الغربية، سدنتها في املحافظة 
عــلــى شــعــرات الــنــبــي مــحــمــد مــنــذ نــحــو مائة 
عام، بعدما ُعهدت إلى أحد أجدادها القاضي 
الشرعي الشيخ رشيد البيطار، لالعتناء بها. 
وكــانــت تــلــك الــشــعــرات قــد أوِدعــــت فــي خزنة 
في  القديمة  البلدة  فــي  الحنبلي  فــي مسجد 
البيطار  عائلة   

ّ
حــق تؤّكد  وثيقة  مع  نابلس 

في ذلك.
مطلع القرن املاضي، أراد السلطان العثماني 
الخامس تكريم علماء نابلس،  محمد رشاد 

ومنهم مفتي الدولة العثمانية آنذاك الشيخ 
منيب هاشم، فبعث إليهم بثالث من شعرات 
النبي محمد. فخرج أهالي نابلس وعلماؤها 
في موكب مهيب الستالم الهدّية، ومن بينهم 
الشيخ رشيد البيطار الذي عهدت إليه وإلى 

عائلته سدانة تلك الشعرات التي وضعت في 
زجــاجــة مــفــرغــة مــن الــهــواء فــي خــزانــة داخــل 

مسجد الحنبلي.
ـــت نــابــلــس تــحــافــظ عــلــى هـــذه الــهــديــة  مـــا زالـ
وتــجــدد تعريف األجــيــال عليها فــي كــل عــام، 
ــعــرض شــعــرات الــرســول فــي يــوم السابع 

ُ
إذ ت

الــذي يلي ليلة  والعشرين من شهر رمضان 
ـــي الــظــهــر والـــعـــصـــر في 

َ
الــــقــــدر، خــــالل صـــالت

مــســجــد الــحــنــبــلــي. هـــكـــذا، يـــراهـــا املــؤمــنــون 
النبوي  املــديــح  يعلو  بينما  بها،  ويتبّركون 
مــن فــرق أتــبــاع الــطــرق الصوفية فــي املدينة، 
ــا الــنــقــشــبــنــديــة والــقــادريــة، 

َ
مــن أبـــرزهـــا فــرقــت

ــام مــســجــد الحنبلي  ــ بــحــســب مـــا يـــوضـــح إمـ
سعد شرف لـ »العربي الجديد«.

مذ ُبِنَي املسجد وسط بلدة نابلس القديمة 
في العصر اململوكي في عام 1309، كان يؤم 
املــصــلــني فـــي املــســجــد عــلــمــاء مــســلــمــون من 
أتباع مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، فأطلق 
ويــقــول  الحنبلي.  مسجد  اســـم  الحــقــًا  عليه 
الله كلبونة  الباحث في تاريخ نابلس عبد 
يقع  الــذي  »املسجد   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ 

فـــي حـــــارة الـــغـــرب مـــن الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة في 
نابلس، ُعرف باسمني هما الجامع الغربي 
 إمامة املصلني في 

ّ
ومسجد الحنبلي، إذ إن

ذلك الوقت كانت ألصحاب املذهب الحنبلي، 
الـــذي دخـــل إلـــى فلسطني مــع دخـــول صــالح 

الدين األيوبي إليها«.
عـــّدة.  تــطــويــر  بــمــراحــل  الحنبلي  مـــّر مسجد 
ــم، أصـــبـــحـــت  ــجــ ــحــ ــيـــر الــ ــان صـــغـ ــ ــ ــا كـ ــدمــ ــعــ وبــ
سع 

ّ
مساحته اليوم تمتّد على 1500 متر فتت

 تقدير. واملسجد 
ّ

لنحو 1500 مصٍل على أقل
الذي يقصده مرتادو السوق وزائــرو املدينة 
ــــرف،  ــح شـ ــا يــــوضــ ــ ــن الــــــخــــــارج، بـــحـــســـب مـ ــ مـ
»ُيــعــّد منبرًا إعــالمــيــًا دعــويــًا ومــركــزًا إلحياء 

املناسبات الدينية«.
 
ّ
أحمد عبد العزيز الدجني )أبو ربحي( مسن
نــابــلــســي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 84 عـــامـــًا، يقصد 
أكــثــر مــن 20  مــنــذ  لــلــصــالة  الحنبلي  مسجد 
ـــي الــظــهــر والــعــصــر، 

َ
عـــامـــًا، خــصــوصــًا صـــالت

إذ هــــو صـــاحـــب مـــحـــل تــــجــــاري فــــي املــديــنــة 
 »مسجد 

ّ
»العربي الجديد« إن نابلس. يقول لـ

نظم 
ُ
وت دائــمــًا،  ممتلئ  الــســوق  فــي  الحنبلي 

فيه دروس دينية يومية«، مشيرًا إلى »بنائه 
خالل  يمتلئ  ال  املسجد   

ّ
لكن املمّيز«.  القديم 

ي املغرب والعشاء، إذ يكون السوق قد 
َ
صالت

فــرغ بعد عــودة الناس إلــى منازلهم. ويخبر 
ه يستغل وجوده في املسجد في 

ّ
أبو ربحي أن

السابع والعشرين من شهر رمضان من كل 
عام، لرؤية شعرات الرسول ويتبّرك بها هو 

وجميع املصلني.
ــه، اعــــتــــاد زاهـــــــي الـــشـــخـــشـــيـــر )62  ــتـ ــهـ مــــن جـ
عــامــًا( الــصــالة فــي مــســاجــد الــبــلــدة القديمة 
إذ  الحنبلي،  مسجد  خصوصًا  نــابــلــس،  فــي 
يــجــذبــه »بـــنـــاؤه الــقــديــم املــمــّيــز ولــطــف الــجــّو 
 
ً
فيه. فأنا اعــتــدت الــصــالة فيه مــذ كنت طفال

يصطحبني والدي معه«.
يــتــمــّيــز املــســجــد بــبــنــائــه الــقــديــم الــتــاريــخــي، 
ــــواس الــجــمــيــلــة الـــتـــي تـــزّيـــن جـــدرانـــه  ــــاألقـ وبـ
فقد جلبت  األســاســيــة،  أعمدته  أّمــا  وأسقفه. 
من بلدة سبسطية التاريخية، شمال نابلس، 
التي ُبنيت أيام الرومان. تلك، أعمدة رومانية 

تعلوها تيجان جميلة.
الفلسطينية  األوقـــاف  ذلــك، تولي وزارة  إلــى 
اهــتــمــامــًا خــاصــًا بــاملــســاجــد الــتــاريــخــيــة في 
 فــلــســطــني. ويــقــول مدير 

ّ
نــابــلــس كــمــا فــي كـــل

وزارة األوقـــــاف فـــي نــابــلــس مــحــمــد جــهــاد لـ 
ــمــا كـــان املسجد 

ّ
ـــه »كــل

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن

ــمــا كـــانـــت روحــانــيــتــه أكـــبـــر وكــذلــك 
ّ
أقـــــدم، كــل

االرتباط به، وكانت له مّيزات خاصة لكل من 
ه بهدف املحافظة على تلك 

ّ
يرتاده«. يضيف أن

رّمم وتتلقى 
ُ
املساجد القديمة، ال بّد من أن ت

متابعة دورية. فتشّكل وزارة األوقاف لجانًا 
الترميم،  لــإلشــراف على  املحلي  املجتمع  من 
وذلــك مــن خــالل الــــوزارة والــجــهــات املختصة 

في وزارة اآلثار.
 فـــي الــبــلــدة الــقــديــمــة 

ّ
ــارة إلـــى أن ــ تــجــدر اإلشــ

فـــي نــابــلــس، تــســعــة مــســاجــد تــاريــخــيــة هي 
ــيــــك، والــحــنــبــلــي،  ــبــ ــبـــيـــر، والــ الـــصـــالحـــي الـــكـ
والــســاطــون، والــتــيــنــي، واألنــبــيــاء، والــنــصــر، 
والخضر، والخضراء. منها ما ُبني في العهد 
الــعــثــمــانــي، ومــنــهــا مــا ُبــنــي قــبــلــه، فيما ُيــعــّد 
ذلــك، نحصي  إلــى  أقدمها.  الساطون  مسجد 
في محافظة نابلس 264 مسجدًا، 107 منها 
عّد 

ُ
ت واملحافظة  وحــدهــا.  نابلس  مدينة  فــي 

الــثــانــيــة مــن مــحــافــظــات الــضــفــة الــغــربــيــة في 
املساجد في  املساجد، بينما يبلغ عدد  عدد 
مــحــافــظــات الــضــفــة الــغــربــيــة أكــثــر مـــن ألــفــي 
ــًا لــبــيــانــات حــصــلــت »الــعــربــي  ــقـ مــســجــد، وفـ
الجديد« عليها من مدير العالقات العامة في 

وزارة األوقاف خالد الزواوي.
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متى تنتهي رحلة عذاب عرفان العماري؟ )العربي الجديد(

تغيّرت شروط القبول في الجامعات اليوم )العربي الجديد( مؤمنون يتبّركون بالشعرات )فرانس برس(



MEDIA
منوعات قضايا

جوليان بيليسييه

 هــائــلــٌة عــلــى نــتــائــِج 
ٌ

عــلــقــت آمـــــال
املشتَرِك  الــشــامــِل  العمِل  بــرنــامــِج 
ــران ودول مــجــلــس األمـــن  ــ بـــن إيــ
 Joint Comprehensive Plan of( وأملـــانـــيـــا 
األحــــداِث  مــتــابــعــَة   

َّ
أن إال   ،)Action, JCPOA

ــنـــا إلـــــى الــــــحــــــَذِر. وخــــيــــُر دلــــيــــٍل عــلــى  ــُعـ تـــدفـ
هـــشـــاشـــِة اتــفــاقــيــة فــيــيــنــا املــتــعــلــقــة بــاملــلــف 
الـــنـــووي اإليـــرانـــي هــو إدراُج الــبــنــِد املــغــايــِر 
ِة  ِق بمنظومِة العودِة التلقائيَّ للبديهِة املتعلِّ
ــِحــدِة  ــِم املــتَّ ــراراِت األمـ ــ ــران )وقـ إلــى حــصــاِر إيـ
فــي حــاِل   ،snapback ى بــه( واملسمَّ املــرَتــِبــطــِة 
ة.  فاِقيَّ تــمَّ إثــبــاُت خــرِق إيـــران أحــد بــنــوِد االتِّ
ــذا بــالــتــحــديــد مـــا يــخــشــاُه املــســَتــثــمــرون  وهــ
الـــوقـــوُف على  ـــه يمكُننا  أنَّ الـــدولـــّيـــون. عــلــى 
تة.  الوضِع الستخاِص بعِض الدروِس املؤقَّ
 

ُ
ــَرك، تــقــبــل ــتــ ــشــ ــِج الـــعـــمـــِل املــ ــامـ ــرنـ ــبـ ــًا لـ ــقــ ووفــ

ـــِة بشكٍل  ــران الـــحـــدِّ مـــن تــجــارِبــهــا الـــنـــوويَّ ــ إيـ
ط  املتوسِّ اليورانيوم  مــخــزوِن  )تدميُر  كبير 
الــيــورانــيــوم  مــخــزوِن   

ُ
تخفيض التخصيب، 

 
ُ

الضعيِف التخصيب بنسبة %98، تخفيض
عدِد أجهزِة الطرِد املركزيِّ للغاِز إلى الثلثن 
ِة ثاثَة عشَر عاما، تحديُد التخصيِب  وذلك ملدَّ
بنسبِة 36.7 باملئة للسنواِت الخمس عشرَة 
ــدٍة لــلــمــاء الــثــقــيــل(،  ــ ــدم إنـــشـــاِء وحـ املــقــبــلــة، عـ
ــِع الــعــقــوبــاِت الــتــي ُفــِرَضــت  وذلــــك مــقــابــَل رفــ
عــلــيــهــا بــحــكــِم بــرنــامــِجــهــا الــــــنــــــَوِوّي. تبعًا 
للجدول، وبعَد موافقِة الكونغرس األميركي 
ة رسِمّيًا  فاقيَّ والبرملان اإليراني، تمَّ تبّني االتِّ
تــشــريــن األول 2015، وبــدأ  أكــتــوبــر/  فــي 18 
 بها في 16 يناير/ كانون الثاني، مع 

ُ
العمل

ِة 2231 في مجلِس األمن. من  التصويِت للمادَّ
بمجمِلها  العقوباِت  إلغاُء  يتمَّ  أن  املفروِض 
في 20 أكتوبر/ تشرين األول 2023، وأن يكفَّ 
ة 2231 في 20  مجلُس األمِن عن العمِل باملادَّ

أكتوبر/ تشرين األول 2025. 
قاَم الرئيس اإليراني، حسن روحاني، برفقِة 
وفــٍد مــن رجـــاِل األعــمــاِل وأصــحــاِب املصاِنع 
ــدأت فـــي 25 ديــســمــبــر/  ــــٍة، بــ بــجــولــٍة أوروبــــيَّ
فرنسا  خاَلها  زاَر  و   ،2016 الثاني  كــانــون 
ثمَّ إيطاليا. تمَّ توقيُع عقوٍد صناعّيٍة  كبيرٍة 
الضخِم مع   كالعقِد  يــورو،  مليار  بقيمِة 40 
  Airbus إيــربــاص الــطــائــرات  شــركــِة تصنيِع 
ــراِء 118 طــائــرًة مدنّيًة  َشــ الـــذي يــنــصُّ على 
تــتــمُّ حاليًا  دوالر.  مــلــيــاَر   27 يــقــارُب  بمبلٍغ 
ــِع  ـــفـــاٍق مــشــابــٍه مــع امُلــَصــنِّ املــفــاوضــُة عــلــى اتِّ
ــُر  ــ ح وزيـ ــرَّ ــ ــــِن صــ األمــــيــــركــــيِّ بـــويـــنـــغ، فــــي حـ
 بــرنــامــَج العمِل 

َّ
ــة، جــون كــيــري، أن الــخــارجــيَّ

ة«.  املشتَرِك »يسمُح بتصديِر الطائراِت املدنيَّ
ــــَع منُذ   ُوقِّ

ٌ
ـــفـــاق وفـــي قــطــاِع الــنــفــط، يــنــصُّ اتِّ

يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي مـــع شـــركـــِة تــوتــال 
نفٍط  بــرمــيــِل   160000 َشــــراِء  على  الفرنسية 
ــعــت عــقــوٌد لبيِع النفِط  . كما وقِّ خــام يــومــيــّاً
الــخــام مــع شـــركـــاِت شــيــل ســــارس ، إيــبــلــوم،  
لتقريٍر  وفقًا  بتروليوم.  وهّلينيك  ريسبول، 
قّدَمه الرئيُس روحاني للمرشِد األعلى علي 
يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران 2016.  فـــي 14  خــامــنــئــي 
يناير/  منذ  الخام  النفِط  تصديُر  تضاعَف 
إلــى مليوَني  الــثــانــي 2016، ووصـــَل  كــانــون 
إلـــى 0.6 مليون  ــًا، بـــاإلضـــافـــِة  بــرمــيــٍل يــومــّي
فة. وصَل  الــغــازات النفطّية املكثَّ برميل مــن  
إلــى 3.8 ماين برميٍل  الــخــام  النفِط  إنــتــاُج 
َع وزيــرُ النفِط،  بيجان  يوميًا، في حِن توقَّ
اليومّي  اإلنتاِج  مستوى  يرتفَع  أن  زنغانه، 
بنسبِة 0.7 مليون برميٍل إضافيٍّ في غضوِن 
لشركُة  ُسِمح  إذ  املقبلة،  الخمسِة  السنواِت 
 )NIOC( للنفِط  ــِة  اإليــرانــيَّ ــِة  الــوطــنــيَّ الــنــفــِط 
بــَبــيــِع الــنــفــِط الــخــام مــن جــديــد، واســتــعــمــاِل 
ســفــِنــهــا أو اســتــئــجــار نـــاِقـــات بــحــريــة. وقــد 
لشؤون  ــِة  ــّيـ األوروبـ العليا  لة  املمثِّ حــت  صــرَّ
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة واألمــــــــن، فــيــديــريــكــا 
حاِد   التبادَل التجاريَّ بن االتِّ

َّ
موغيرني، أن

َر بنسبِة %22 منذ  تــطــوَّ ــران  األوروبـــــّي وإيــ
تفعيِل برنامِج العمِل املشترك. 

هشاشة النظام المصِرفّي 
ــّيـــة  ــنـــوِك اإليـــرانـ ــبـ ــقـــدوِر مــعــظــِم الـ وبــــــاَت بـــمـ
دًا،  التحويِل املصِرفيِّ مجدَّ  خدمِة 

ُ
استعمال

أي نـــظـــاِم الــســويــفــت، مــنــذ شــبــاط/فــبــرايــر- 
الــرئــيــس  ــَب  ــائـ نـ  

َّ
أن إاّل   .2016 آذار/مـــــــــارس 

زيارِته  أفــاد، في  اإليــرانــي محمد نهفاديان 
لندن،  في  ــدِة  املــوحَّ للخدماِت  امللكّي  املعهِد 
ــــت  ــا زاَل ــة الـــكـــبـــرى مـ ــ ــّيـ ــ  الـــبـــنـــوَك األوروبـ

َّ
ــأن ــ بـ

ًة قليلًة   ِقلَّ
َّ

تمتِنُع عن التجارِة مع إيران، وأن
فقط من االعتمادات امُلستندّية حصلت على 
 معظَم البنوِك األوروبية، 

َّ
مواَفقات. علمًا أن

ما األهمَّ منها، لم تسَتِعْد بعُد تعامَلها  ال سيَّ
 رئيَس 

َّ
ُة التايمز أن مع إيران. وقد كشَفت مجلَّ

الوزراء البريطاني، جيمس كامرون، قد أّنَب 
بنك باركليز لرفِضها دفَع مستَنداٍت لصالِح 
ــٍة إيــرانــّيــة، وهـــو مــا اعــتــبــَره  كــيــانــاٍت تــجــاريَّ
البريطانّية«،  الحكومة  لسياسِة  »مخاِلفًا 
 مــنــَع الــبــنــوِك األمــيــركــّيــة مــن الــقــيــاِم 

َّ
كــمــا أن

بشكٍل  ــُر  يــؤثِّ بـــالـــدوالر  ــٍة  مــصــرفــيَّ ات  بعمليَّ
ة، من  غيِر مباشٍر على البنوِك غير األميركيَّ

ِة التعويض.  خاِل آليَّ
ــُم الـــبـــنـــِك  ــ ــاكـ ــ ــيــــف، حـ ــه ســ ــلــ ح ولـــــــيُّ الــ وصـــــــــرَّ

ــاَم بـــه في  ــ املــــركــــزيِّ اإليــــرانــــي، فـــي خـــطـــاٍب قـ
الــخــارجــّيــِة فــي نيويورك  الــعــاقــاِت  مجلِس 
لم  »شيئًا   

َّ
أن  ،2015 نيسان  أبــريــل/   15 فــي 

َيفوا  لم  إيــران   »شركاَء 
َّ

َيحدث تقريبًا«، وأن
بالتزاماِتهم«. وقد انتشَر هذا التصريُح في 
 مــعــاِرضــي االتــفــاِقــّيــة. 

َ
ما بــن طــهــران، ال سيَّ

وتــصــاَدَف هــذا التصريُح مــع قـــراِر املحكمِة 
مليار  مليوَنّي  مــصــادرِة  الُعليا  األمــيــركــّيــِة 
َدِة  البنك املركزيِّ اإليرانيِّ املجمَّ من أرصــدِة 
، لتعويِض ضحايا  بحكِم القانوِن األميركيِّ
ــَدَف الــجــنــوَد  ــهـ ــتـ ــذي اسـ ــ انـــفـــجـــاِر بــــيــــروَت الـ
َث حسن روحاني  األميركّين عام 1983. تحدَّ

ِة احتياٍل صاِرخة«.  حيَنها عن »عمليَّ
َح املــرشــُد  ــرَّ ــ وبــمــنــاســبــِة أســـبـــوِع الــعــمــل، صـ
اإليرانيُّ األعلى في 27 أبريل/ نيسان 2016 
الـــورق« وحسب.  ُرِفــعــت »على  العقوباِت   

َّ
أن

ـــحـــَدة بــتــخــويــِف  ــاِت املـــتَّ ــ ــــواليـ ــُم الـ ــِهـ ـ ــتَّ فــهــو يـ
بـــاِده. في  مــع  التعامَل  َتــنــوي  التي  البنوك 
ــِت نــفــســه، تــنــتــشــر إشـــاعـــاٌت فـــي إيــــراَن  الـــوقـ
ــِة  عــن تــأثــيــِر مــجــمــوعــاِت الــضــغــط الــســعــوديَّ
ِة  واإلسرائيلّية للحدِّ من املعاَمات املصرفيَّ
َر وزيــر الخارجية األميركي،  مــع إيـــران. فــقــرَّ
جـــون كــيــري، فــي اجــتــمــاِع لــه فــي 12 مــايــو/ 
البنوك  أيار مع نظرائه األوروبّين وبعِض 
 

ٍّ
ــَع حــد ــة،  »تــوضــيــَح األمــــوِر ووضــ ــ ــّي األوروبــ

قِة  املتعلِّ ــاِت  ــاعـ الــخــاطــئــِة واإلشـ لــلــتــأويــاِت 
ــًا الـــبـــنـــوَك غــيــَر  ــيـ ــّيـــة«، داعـ ــاقـ ــفـ بــتــطــبــيــِق االتـ
األوروبــّيــة إلى التعامِل مع إيــران. في اليوِم 
نفسه، أعلَن البنُك ستاندارد شاترد، والذي 
ــه لن يقبَل »أيَّ  كــاَن مدعّوًا إلى االجِتماع، أنَّ
زبــوٍن جديٍد مقيٍم في إيــران، ولن يقوَم بأيِّ 
أّيــُة  أو  إيـــران   فيها 

ُ
تــدخــل ٍة  معاملة مصِرفيَّ

شركٍة إيرانّية«.
ليفي  التالي، وصــف ستيوارت  الــيــوِم  وفــي 
لــبــنــك HSBC واملـــســـاعـــُد  الـــقـــانـــونـــيُّ  ــُر  املــــديــ
 لوزيِر املالّية األميركّي املسؤوِل عن 

ُ
األسبق

ــاِب واالســتــخــبــارات املصرفّية،  شـــؤوِن اإلرهـ
ه » شديُد الغرابة«.  موقِف جون كيري على أنَّ
ِة   البنوَك غيَر األميركيَّ

ُ
ز وقال إن كيري يحفِّ

عــلــى الــقــيــاِم بــمــا تــســتــِمــرُّ واشــنــطــن بــَنــهــِي 
َه ليفي إلى أّنه  الشركاِت األميركية عنه.و نوَّ

ــٍة في  ـــُة صــاحــيَّ أيَّ الخارجّية  لــــوزارِة  ليَست 
ــرًا، فــي الــوقــِت نفِسه،  ، مــذكِّ املــجــاِل املــصــرفــيِّ
 الدوليَّ املشتَرَك بن الحكومات 

َ
 »الفريق

َّ
بأن

 Groupe Intergouvernemental d’action(
فــبــرايــر/   18 فـــي  أعـــــرَب   )financière GAFI
شباط 2016 »عن قلِقة الشديِد والخاصِّ من 
فشِل إيران في صدِّ خطِر تمويِل اإلرهاب...«، 
النظاَم  ِة تعتبُر  األميركيَّ الخزينُة  زاَلــت  فما 
الــبــنــكــيَّ اإليـــرانـــي، بــمــا فــيــه الــبــنــُك املــركــزّي، 
سلطًة »مثيرًة للقلق« فيما يتعّلق بتبييض 
األموال. ولذلك، من املنطقيِّ أن تجَد البنوُك 
ــهــاِت  ـــُة صــعــوبــًة فـــي تــبــيــاِن الــتــوجُّ الـــخـــاصَّ
الجديدِة للسلطاِت املصرفّيِة األميركية، وأن 

مة.
َ

تراها ُمبه

تحّفظ مرّشحيِن للرئاسِة األميرِكيّة  
ــل انــتــخــابــاُت أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول  وتــشــكِّ
الـــرئـــاســـيـــة األمـــيـــركـــيـــة مـــصـــدرًا آخـــَر   2016
ــُة هــيــاري  ــحــُة الــديــمــقــراِطــيَّ لــلــقــلــق. فــاملــرشَّ
ِة  كلينتون، وإن كاَنت قد واَفقت على اتفاقيَّ
ها أعلَنت منذ سبتمبر/ أيلول  فييّنا، إال أنَّ
ــراِز  ــ ــ ــِت ــ إلـــــى »االحــ فـــيـــِه  تـــدعـــو  2015 مـــوقـــفـــًا 
ــُح الــجــمــهــورّي، دونالد  ــد«. أّمــا املــرشَّ

ُّ
والــتــأك

ها »كاِرثة«   ة بأنَّ ترامب، فقد وصَف االتفاقيَّ
ثم تأرَجَحت مواقُفه بن »َتفكيِك االتفاقّيِة« 
 

ُ
نقض كــان  ولئن  بحذافيِرها«.  و»َتطبيِقها 

ِة بالنسبِة للرئيِس الجديِد املحتَمِل  االتفاقيَّ
َقد  الــتــي  الــتــِبــعــاِت  أمـــرًا »غــيــَر واِرد«، بحكِم 
ٍة تجرُّ  إقليميَّ انـــدالِع حــرِب   ُب، وخطِر  تترتَّ
 

َّ
ــا، إاّل أن هـ ــدَّ إلـــى أمــيــركــا َتــحــاُلــفــًا كــبــيــرًا ضـ

هذه التصريحات على درجٍة من الخطورة، 
كفيلٍة ببثِّ الحذِر بشكٍل يسيء إلى التطبيِق 
ـــة. وفــــي مــنــَتــدى أوســلــو  ـــفـــاِقـــيَّ الــعــمــلــيِّ لـــاتِّ
ــُر  يــونــيــو/ حـــزيـــران 2016، رأى وزيـ فــي 14 
ــد جـــواد ظــريــف،  ، مــحــمَّ الــخــارجــّيــُة اإليـــرانـــيُّ
ــِظ الــبــنــوِك على التعامِل مــع إيــران 

ُّ
فــي تــحــف

َة لسنواٍت عديدٍة كاَن البلُد  »النتيجَة النفسيَّ
للعقوبات«. وكــاَن في وسعه  فيها خاضعًا 
 الغرامَة الهائلَة التي سحَبتها 

َّ
أن يضيَف أن

ــِة  ــ ــيَّ األوروبــ الــبــنــوِك  مـــن  ـــٌة  األمـــيـــركـــيَّ اإلدارُة 
باتجاه  االنــِدفــاع  مــن  َفت  خفَّ سابقًة  ل  ُتشكِّ

التعاوِن التجارّي إيران.   
ــاَت صـــبـــُر الــــــرأِي الـــعـــامِّ يــنــفــد،  ــ فـــي إيــــــران، بـ
ــاَرت املــعــارضــُة ضـــدَّ حــكــومــِة روحــانــي  ــ وصـ
ــِقـــه  ــريـ ــــمــــا تـــــجـــــاَه فـ ــيَّ ــًا، ال ســ ــ ــاحـ ــ ــــحـ أكـــــثـــــَر إلـ
االقـــِتـــصـــادي )نـــائـــِب الــرئــيــس نــهــاوانــديــان، 
وزيــــــــِر االقــــِتــــصــــاد عـــلـــي طـــيـــب نــــيــــا، حـــاكـــِم 
واملسَتشاِر  سيف،  الله  ولــيِّ  املــركــزيِّ  البنِك 
ِة  ولحدَّ تــركــان(.  أكبر  الرئاسيِّ  االقِتصادي 
ــد جـــــواد ظــريــف  ــرَّ مــحــمَّ ــطـ ــادات، اضـ ــقــ ــ ــِت االنــ
البريطانيِّ  املوضوِع مع نظرائه،  طــرِح  إلى 
فـــيـــلـــيـــب هــــامــــونــــد واألوروبـــــــــّيـــــــــِة فـــيـــدريـــكـــا 
مــوغــيــريــنــي واألمـــيـــركـــيِّ جـــون كـــيـــري، على 
هامِش اللقاِء حوَل سورية في فييّنا في 17 
مايو/ أيار 2016. وفي 14 يونيو/ حزيران، 
 

َّ
بـــدأ املـــرشـــُد األعــلــى بــالــتــصــعــيــِد، ُمــعــِلــنــًا أن
، من تلقاِء 

َ
َة لن تخرق »الجمهورّيَة اإلساميَّ

 احتراَم 
َّ

نفِسها، برنامَج العمِل املشتَرك، ألن
؛ أّما إن نّفذ  ًد بها مبدٌأ قرآنيٌّ

ُّ
كلمٍة تّم التعه

حوَن لانِتخابات الرئاسّية األميركية  املرشَّ
تهديداِتهم بتمزيِق برنامِج العمِل املشتَرك، 
ــُة بــحــرِقــه  ـ ــيَّ فــســتــقــوُم الــجــمــهــورّيــُة اإلســـامـ
حــيــنــئــذ«. وفـــي 16 يــونــيــو/ حـــزيـــران 2016 
ــــد جــــون كـــيـــري، فـــي مــقــابــلــٍة  ـ فـــي أوســـلـــو، أكَّ
 

َّ
أن  ،  ABC ة أي بــي ســي القناِة األميركيَّ مــع 

تجاَه  موقِفها  ــِحــدِة ستوضح  املــتَّ الــواليــاِت 
املعاَمات املصرفّيِة مع إيران. 

سوق إيرانيّة خطيرة
 بــرنــامــَج الــعــمــِل املــشــتــَرِك 

ُ
 تــحــمــيــل

ُ
ال ُيــمــكــن

ــقــة  ـــَة الـــصـــعـــوبـــاِت املــتــعــلِّ وحـــــــَده مـــســـؤولـــيَّ
ــِة  ــ ــيَّ ــبــ ــنــ األجــ األمـــــــــــــواِل  رؤوِس  بــــــاجــــــِتــــــذاِب 
ــران فــي الــنــظــاِم املــصــرفــيِّ الــدولــيِّ  ــِج إيــ ودمــ
ُة كافيًة  )السويفت(. لم َتكن املبادراُت اإليرانيَّ
ـــة، فــســيــاســُة  لــتــســهــيــِل املـــعـــاَمـــاِت املـــصـــرفـــيَّ
الــقــرِض مـــحـــدودٌة، بــاإلضــافــِة إلـــى ضــوابــَط 
األرصــدِة  استعاَدَة  قٍة بصعوبِة  متعلِّ ٍة  ماليَّ
املديونّيِة في  وارِتفاِع  الخارج،  دة في  املجمَّ
الــقــطــاِع الــتــجــاري الــعــاّم والـــخـــاّص، وحــجــُم 
البنوك،  ِة  دِة في ميزانيِّ املــســدَّ القروِض غيِر 
ــِة االستثمار   مــن إمــكــانــيَّ

ُّ
 تــحــد

ُ
ــهــا عــوامــل

ُّ
كــل

ــّي. فــاملــســتــثــمــرون األجــانــُب  مــع شــريــٍك مــحــلِّ
ــلـــدخـــول إلـــــى ســــــوٍق َمــحــفــوفــٍة  دون لـ ــردَّ ــ ــتــ ــ يــ
ــا مــتــشــاِبــكــة،  ــــت أمــــوُرهــ ــ ــا زاَل بــاملــخــاطــر، ومــ
ُمــهــا  عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــســهــيــاِت الــتــي تــقــدِّ
ــانــــوِن  ــًا مــــن خـــــــاِل قــ الـــســـلـــطـــات، خـــصـــوصـ

تشجيِع وحمايِة االسِتثماِر األجَنبّي. 
 سوُء التفاهِم في تطبيِق برنامِج العمِل 

ُّ
يدل

ه لم يتمَّ االحتساُب  الشامِل املشتَرِك على أنَّ
ـــٍة،  مسبقًا لــجــوانــَب عــمــلــّيــٍة عـــديـــدٍة ضـــروريَّ
فالواضُح  ة،  لاتفاِقيَّ كامٍل  بتطبيٍق  تسمُح 
فــي حالٍة  ُط  ــة تتخبَّ األمــيــركــيَّ ــة  الــخــارجــيَّ أن 
تنظُر  ال  ٍة  اتفاِقيَّ في  دخَلت  ها  إنَّ إذ  ُمرِبكة، 
إلــيــهــا األقــــســــاُم الــحــكــومــّيــُة األخــــــرى بــعــِن 
األميركّية. وصَل  الخزانُة  ما  ال سيَّ الرضى، 
َة العاملَة   البنوَك األوروبيَّ

َّ
اللغُط إلى درجٍة أن

َدت  ِحدِة، وفي فعٍل ناِدر، ندَّ في الوالياِت املتَّ
األميركّيَتن.  والحكوَمِة  ِة  الخارجيَّ بموقِف 
 تــلــَك الــشــكــوُك الــثــقــَة بــن الــبــلــَديــن، 

ُ
ز

ِّ
لــم تــعــز

الفاِعلن االقِتصادّين، ومن  وأخــَذ عدٌد من 
من  بًا  مترقِّ موِقفًا  العاملّية،  البنوُك  ضمِنها 
 

ُّ
َتِقل ُمهلًة ال   

َّ
أن اإليــرانــّي، معتِبرين  الــســوِق 

قبَل  ــٌة،  اثَني عشر شهرًا ضــروريَّ ُتها عن  مدَّ
خاِذ أيِّ قراٍر تجارّي. اتِّ

لرفٍع  ملحٍّ  بشكٍل  روحــانــي  حكومُة  تحتاُج 
أحـــَد وعـــوِده  كـــاَن ذلــك  إذ  عمليٍّ للعقوبات، 
نقطة  سيكون  العقوباِت  فرفُع  ة.  االنِتخاِبيَّ
انــــطــــاٍق لــســيــاســتــه االقـــِتـــصـــادّيـــة، بـــعـــَد أن 
قــضــى ثـــاَث ســـنـــواٍت مــن مــفــاوضــاٍت تعيُد 
األمـــــوَر إلـــى مــســاِرهــا الــطــبــيــعــي. لـــن يـــؤّدي 
أيُّ تــأخــيــٍر أو انـــِحـــراٍف عــن تــطــبــيــِق الــقــراِر 
ــِن مــصــيــِر االنـــِتـــخـــابـــات املــقــبــلــة في  ــ إلــــى رهـ
ــراِن 2017 وَحـــســـب. ال بـــل قد  ــزيـ يــونــيــو/ حـ
يؤدي ذلك أيضًا إلى إضعاِف سيرورِة البلِد 
ــة نــحــَو االنــِفــتــاح واإلصـــاحـــاِت  االقــتــصــاديَّ

ة املتاَحة بحكِم هذا االنِفتاح. البنيويَّ
)باحث فرنسي(
ترجمة هناء جابر

حكومة روحاني تحتاج رفع العقوبات بشكل ملّح

صعوبات تطبيق اتفاقية 
الملف النووي اإليراني

وفقا لتقرير قدمه 
روحاني لخامنئي 

تضاعف تصدير النفط 
الخام منذ يناير 2016، 

ووصل إلى مليونَي 
برميل يوميًّا 

  
تنتشر إشاعات 

في إيران عن تأثير 
مجموعات الضغط 

السعوديّة واإلسرائيليّة 
للحّد من المعامالت 
المصرفيّة مع إيران 

ما زالت الخزينة 
األميركيّة تعتبر النظام 
البنكّي اإليراني، سلطة 

»مثيرة للقلق« فيما 
يتعلّق بتبييض 

األموال

بقاء البند المتعلق بعودة العقوبات الدولية على طهران حال خالفت طهران أحد بنود االتفاقية الموقعة مع الغرب بشأن 
الملف النووي، والضغوط المصرفية على طهران، أمور تقلق المستثمرين الدوليين وإيران أيضًا

رئيس وكالة الطاقة الذرية اإليرانية ومدير عام وكالة الطاقة الذرية األممية يتبادالن وثائق االتفاقية في فيينا في 14 يوليو 2015 )األناضول(

في اجتماع له مع نظرائه األوروبيّين وبعض البنوك األوروبيّة، دعا وزير 
التعامل مع  إلى  األوروبيّة  البنوَك غير  الخارجية األميركي، جون كيري، 
إيران. وفي اليوم نفسه، أعلَن البنُك ستاندارد شاترد، وكاَن مدعّوًا إلى 
اليوم  وفي  إيران«.  في  مقيٍم  جديٍد  زبوٍن  »أيَّ  يقبَل  لن  َّه  أن االجتماع، 
التالي، وصف ستيوارت ليفي المديُر القانونيُّ لبنك HSBC، موقف كيري 
القياِم  البنوَك غيَر األميركيَِّة على  ُز  أنه يحِفّ الغرابة«، معتبرًا  َّه »شديُد  بأن

بما تستِمرُّ واشنطن بَنهِي الشركاِت األميركية عنه.

ازدواجية كيري
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MEDIA

عيد العالم العربي على مواقع التواصل

ميشال روكار... اليساري المحبوب في الحقل اإلعالمي

بيروت ــ العربي الجديد

بـــمـــزيـــج مــــن الـــحـــنـــن واألمــــــــل والـــتـــمـــنـــّيـــات 
 عيد الفطر هــذا العام 

ّ
بــظــروف أحــســن، حــل

ــد الــــــذي أتـــى  ــيـ ــعـ ــم الــــعــــربــــي. والـ ــالـ ــعـ عـــلـــى الـ
بــعــد أيـــام مــن تفجير قــتــل أكــثــر مــن مائتن 
ــرادة بـــالـــعـــراق، وثـــاثـــة تــفــجــيــرات في  ــ فـــي كـ
السعودية، أحدها كان قرب املسجد النبوي، 
وتــفــجــيــر اســـتـــهـــدف مـــطـــار »أتـــــاتـــــورك« في 
 قتل وقصف في سورية 

ّ
إسطنبول.. في ظل

ــتــــال إســرائــيــلــي  ومـــعـــانـــاة الـــاجـــئـــن، واحــ
ُيــــغــــلــــق بــــــاحــــــات املــــســــجــــد األقــــــصــــــى أمــــــام 
مــواقــع  عــلــى  تــوّجــســًا  عــكــس  الفلسطينين، 
التواصل االجتماعي. وأتت التعليقات على 
مواقع التواصل االجتماعي، لتعكس وضع 
العالم العربي واإلسامي خصوصًا. بينما 
أجــواء  مــن  املستخدمن صـــورًا  نشر بعض 
وا السعادة والسام 

ّ
العيد في بلدانهم، وتمن

بحلول عيد الفطر. على »تويتر«، انتشرت 
وســــوم »#عـــيـــد_الـــفـــطـــر«، »#فــطــر_ســعــيــد«، 
 .»EidMubarak#«و ــبـــارك«،  ــيـــدكـــم_مـ و»#عـ
القلوب  »لــتــتــصــافــح  يحيى  بــارعــة  فكتبت 
قبل تصافح األيــدي«، وكتبت ريتا »ينعاد 
عــلــى جميع املــســلــمــن بــالــصــحــة والــعــافــيــة 
ــد عــــلــــى خــيــر  ــيـ ــعـ ــالـ ــه بــــيــــمــــرق هـ ــلــ ــالــ ــشــ وإنــ
ــارلـــو »#فــطــر_ســعــيــد  وســــامــــة!«. وكـــتـــب كـ

وعأمل ينعاد علينا بظروف أحسن«.
ــاد بــعــض املــســتــخــدمــن نشر  فـــي مــصــر، أعــ
ــور الـــســـجـــنـــاء ظـــلـــمـــًا، كـــاتـــبـــن »عــيــدهــم  ــ صـ
وانتشر  الزنزانة«.  في  عيدهم  معانا..  مش 
وسم »#بقول_لحرس_الحدود_بالعيد« في 
األردن، مع عبارة »األمة اإلسامية«. فكتب 
غسان »كل عام وأنتم بألف خير حفظكم الله 
بجهودكم تكتمل فرحة العيد«. وقال محمد 
»صقور حرة ما تهاب املنية. ربي يجزيكوا 

الخير وكل عام وانتوا بألف خير«.
انتشر وســم »#غيبوبه_ الــســعــوديــة،  وفــي 
العيد«، حيث تحدث املغردون عن مشاكلهم 
نومهم  عملّية  وتنظيم  بــالــنــوم  الــغــرق  فــي 
بعد شهر رمضان، إذ كانوا يسهرون الليل 
فـــي الــشــهــر الـــكـــريـــم. فــكــتــبــت ريــمــا »أتــوقــع 
ــــع، مــنــســدحــن،  ــــوضـ الـــحـــن كــلــنــا نـــفـــس الـ

جوال، مكيف، شاحن.. بس نوم ما فيه«.
أما في سورية، فامتألت صفحات وسائل 
الـــتـــواصـــل بــمــعــايــدات الـــســـوريـــن، ألقــــارب 
وأصدقاء ال يستطيعون لقاءهم على أرض 

تغريد

الواقع. وطغى على أغلب املعايدات الحزن 
على حال سورية، التي تعيش اليوم تحت 
خــطــر الــقــصــف وفــــي ظـــل الــفــقــر والــتــشــرد. 
وامتألت أخرى بدعوات الفرج واألمل بعيد 
ــرون  ــام املـــقـــبـــل. وتـــنـــاقـــل آخــ ــعـ أفـــضـــل فـــي الـ
صورًا من حلب وإدلب في يوم العيد، حيث 
لـــم تــتــوقــف طـــائـــرات الــنــظــام عـــن الــقــصــف. 

وعلى الرغم من ذلك، لم تغلق األسواق، كما 
لم يتوقف الناس عن التحضير للعيد. 

أمــا تــغــريــدات الــاجــئــن الــســوريــن، فكانت 
مــلــيــئــة بــالــحــنــن لــســوريــة وألجــــــواء الــعــيــد 
فيها، فكتب محمد عزيزي مستذكرًا أجواء 
العيد في حلب »في هذا العيد كما كل عيد، 
أشتاق إلى السندوانات والقبوات، وجميع 

أنــواع الكبب، إضافة لــلــزردة والــرز بحليب 
والبالوظة«. وكتبت غفران »وتبدأ مفرقعات 
الــعــيــد هــنــا.. فتعلن روحــــي الــرحــيــل إلــيــك.. 

غاليتي حلب وهل لنا عيد في سواك«.
وشارك السوريون على »فيسبوك« شريط 
فيديو وّجــهــه الــنــاشــط اإلعــامــي الــســوري 
هادي العبدالله، عبر مقطع فيديو مصّور، 
ظـــهـــر فـــيـــه لـــلـــمـــرة األولـــــــــى بـــعـــد إصـــابـــتـــه 
األخــــيــــرة، الــتــهــانــي ملــنــاســبــة عــيــد الــفــطــر. 
 وضعه الصّحي يتحّسن 

ّ
وأكد العبدالله أن

ــة أشــهــر يستطيع 
ّ
ــه خـــال ســت ــ ـ

ّ
يــومــيــًا، وأن

املشي على قدميه مجددًا. 
وأصيب العبدالله مع املصور خالد العيسى، 
الـــذي تــوفــي مــتــأثــرًا بــجــراحــه الــخــطــرة، إثر 
استهداف منزلهما بعبوة ناسفة في حلب 
الــشــهــر املـــاضـــي. ولــخــالــد، قـــال الــعــبــدالــلــه: 
»سأثبت لك حّبي عبر متابعة عملنا الذي 
بدأناه وعملنا عليه سويًا، حتى لو أصبت 
مــجــددًا واســتــشــهــدت«، مضيفًا: »مـــا ندفع 

ثمنه غاٍل جدًا.. هو سورية الحّرة«.
مــنــشــور آخـــر حــظــي بــاهــتــمــام واســــع على 
املــرة من رئيس  ه أتى هذه 

ّ
»فيسبوك«، لكن

ــكـــنـــدي، جـــاســـن تــــــــرودو، الــــذي  الـــــــــوزراء الـ
ــالـــم، وفــــي كــنــدا  عـــايـــد املــســلــمــن حــــول الـــعـ
خصوصًا، ملناسبة عيد الفطر، عبر شريط 
فيديو نشره على حسابه على »فيسبوك« 
وحصد  واإلنــكــلــيــزيــة.  الفرنسية  باللغتن 
ــاركــــات  ــن املــــشــ ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ فـــيـــديـــو تـــــــــرودو الـ
والــتــعــلــيــقــات اإليـــجـــابـــّيـــة، وشـــاهـــده خــال 

عشر ساعات أربعة ماين شخص.
»السام  وقال ترودو في املقطع الذي بدأه بـ
عــلــيــكــم، مــرحــبــًا أصـــدقـــائـــي«: »فــــي الــشــهــر 
األخير، صام املسلمون من الفجر للمغرب 
فــي كــنــدا وحــــول الــعــالــم. عــيــد الــفــطــر يرمز 
إلـــى نــهــايــة صـــوم الــشــهــر الــكــريــم رمــضــان، 
ــمــــان وخـــدمـــة األقـــــل مـــاديـــًا«.  ويــعــكــس اإليــ
ــا فـــخـــور لــلــمــشــاركــة فـــي هــذا  ــ وأضــــــاف: »أنـ
الوقت املميز، الذي يحتفل بالقيم املشتركة 
والكرم  كالتعاطف  جميعًا،  تجمعنا  التي 
واألدب واالحــــتــــرام. هـــذه مــبــادئ أســاســّيــة 
ــنـــدا«. أمـــا عــلــى »ســنــاب  تــأســســت عــلــيــهــا كـ
تشات«، فأطلق التطبيق قصة »عيد الفطر« 
تحت عنوان »الصاة واألكل واالحتفاالت«، 
وفـــيـــلـــتـــر خــــاصــــا بـــاملـــنـــاســـبـــة، حـــيـــث نــشــر 
ــــورا من  املــســتــخــدمــون مــقــاطــع فــيــديــو وصـ

احتفاالتهم وأجوائهم حول العالم.

أطلق »سناب تشات« 
قصة عيد الفطر وفيلتر 

خاصا بالمناسبة

روكار يرى في كل 
قرار سياسي يًدا طولى 

لوسائل اإلعالم

باريس ــ أحمد عيساوي

في الرابع من الشهر الجاري، رحل ميشال 
ــوزراء الــفــرنــســي األســبــق  ــ روكـــــار، رئــيــس الــ
والرجل الذي يعّده كثيرون آخر اليسارين 
الــكــبــار الـــذيـــن طــبــعــوا الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
ــًرا خـــال  ــيــ ــبــ الـــفـــرنـــســـيـــة، وتـــــركـــــوا أثـــــــــًرا كــ
أربــعــة عــقــود خلت مــن تــاريــخ الجمهورية 
الخامسة. فأصبحت »الروكاردية« مدرسة 
وتـــيـــاًرا ســيــاســًيــا، لـــه مـــؤيـــدوه فـــي فرنسا 
وأوروبا، أنجز قراءة نقدية مميزة لتجارب 
ــار فــي  ــيــــســ ــة والــ ــيــ ــراكــ ــتــ الـــشـــيـــوعـــيـــة واالشــ

ستينيات وسبعينيات القرن املاضي. 
ــة، بـــقـــي مـــيـــشـــال روكــــــار  ــلــ ــويــ ــنــــوات طــ ــســ لــ
الــشــخــصــيــة الــيــســاريــة املــحــبــبــة فــي الحقل 
املـــعـــهـــد  ــــف  ــيــ ــ ــــوي أرشــ ــحـ ــ يـ إذ  اإلعـــــــامـــــــي، 
ــنــــي الـــســـمـــعـــي والــــبــــصــــري عـــشـــرات  الــــوطــ
املــقــاطــع املـــصـــّورة لـــروكـــار، فــيــهــا مــقــابــات 
وتصريحات إعامية ومحاضرات وندوات 
عـــــدا عــــن املـــــداخـــــات الـــبـــرملـــانـــيـــة، ويــغــمــز 
ــن بــاب  بــعــض الــصــحــافــيــن الــفــرنــســيــن مـ
 ،1981 قبل  الروكاردي/امليتيراني  الصراع 
لتعليل العاقة الودية بن روكار واإلعام. 
 عطائه 

ّ
 روكــار كان في عز

ّ
ويقول هــؤالء إن

ونضوجه الفكري في السبعينيات، وكانت 
انحسرت وموقفه  قد  بالشيوعين  عاقته 
من حــرب الجزائر مــال إلــى تجريم فرنسا، 
على عكس رفيقه اللدود فرانسوا ميتيران. 
وفـــــي مــــعــــرض حـــديـــثـــهـــا عــــن الـــعـــاقـــة بــن 
روكـــار ووســائــل اإلعـــام، اســتــذكــرت يومية 
»األوبــــســــرفــــتــــور« الــــحــــادثــــة الــــتــــي أطــلــقــت 
غضب روكار سنة  2008، في وجه صحيفة 
املقابلة  حــّرفــت محتوى  التي  »لــوفــيــغــارو« 
استناًدا  األســاتــذة  رواتـــب  بــزيــادة  قة 

ّ
املتعل

ع بها كل 
ّ
الــتــي يتمت الــجــدارة  إلــى مستوى 

ــــى إســـقـــاط  أســــتــــاذ. وعــــمــــدت الــصــحــيــفــة إلـ
ــــذي أرفــقــتــه »لــو  الـــحـــادثـــة عــلــى الـــعـــنـــوان الـ
التالي لرحيل روكار  اليوم  بــوان« صبيحة 
»الــيــســار الــفــرنــســي هــو األكــثــر رجــعــيــة في 
 روكار لن 

ّ
أوروبــا«. وقالت »الفارق اليوم أن

يخرج في اليوم التالي ليتصّدى للتحريف 
الذي اعتمدته لوبوان، فالعنوان أخذ خارج 
روكــار؛  شرحها  التي  العامة  الفكرة  سياق 
 رواسب املاركسية السياسية ال تزال 

ّ
وهي أن

الفرنسية؛  اليسارية  األحــزاب  على  تسيطر 

ل يسار ماضويا ال يعيش على 
ّ
وهذا ما يمث

نقد تجاربه التي أثبتت رجعيتها«.
روكــار الذي عايش تطّور اإلعــام الفرنسي، 
ــذ أواســـــــــط  ــ ــنـ ــ ــان املـــــــــــال مـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ وســـــيـــــطـــــرة حـ
الستينيات على الحقل اإلعامي في أوروبا، 
وصعود نجم روبرت مردوخ وكونراد باك، 
ــرار ســيــاســي يــدا  ــ يــــرى فـــي كـــل خـــطـــوة أو قـ
طولى لوسائل اإلعام. وهو لذلك كان بارعا 
ا في مكامن 

ً
في ردوده على محاوريه وعامل

الــقــوة والضعف لــديــه. وهــو االنطباع الــذي 

تركه لدى كل الذين تابعوه في الحوار الذي 
أجــــراه مــعــه تــيــري أرديـــســـون فــي برنامجه 
سنة   »Tout le monde en parle« الــشــهــيــر 
2001 وفيه يحاول أرديــســون إحــراج روكــار 
في طرحه أسئلة متعلقة بالحب والجنس، 
ــًمــــا بــديــمــقــراطــيــة  ــرّد دائــ ــ ــان يـ ــار كــ ــ  روكــ

ّ
لـــكـــن

 من 
ً
ـــه خـــرج قــلــيــا

ّ
ــدوء ســاخــر كــمــا لــو أن وهــ

عالم السياسة إلى عالم يحّبه أكثر ويبادله 
فيه الصحافيون هذا الحب. في نقاش حول 
وسائل  نقل  وطريقة  السياسية  الــحــوارات 
اإلعام الفرنسية للمضمون، ينقل ماتياس 
تيبو في »ال تريبون« عن روكار، استياءه من 
»سكوب«  الفرنسي للخبر كـ »تقديم اإلعام 
تحت  بشكل مختصر  املعلومة  نقل  يبتغي 
حـــجـــة »رفــــــض الـــتـــعـــقـــيـــد«. فـــنـــرى حــــــوارات 
طــويــلــة تــتــنــاول مــســائــل عــديــدة وإشــكــالــيــة، 
لكننا في اليوم الثاني نقرأ الصفحة األولى 
قاتل  وتعاط  أمــام ضحالة صحافية  فنقف 

مع السياسي«. 
مثل  السياسين  مــن  ــة 

ّ
»قــل تيبو  ويضيف 

ــتــــجــــاوزات الــنــظــام  روكـــــــار لــــم يـــرضـــخـــوا لــ
اإلعامي الحالي، فكان الخطاب السياسي 
لديه تعريفا بالخط الفكري الذي ينتهجه 
وانــعــكــاســا ملــســار طــويــل مــن تـــازم الفكر/
ــة. وهـــــي املـــعـــضـــلـــة الـــتـــي قــّدمــهــا  ــيـــاسـ الـــسـ
اإلعــام عندنا طويا لتمييز يسار روكــار 
)السياسي(  ميتيران  يــســار  مــن  )الــفــكــري( 
وفي الحالتن كانت وسائل اإلعام تصنع 
املادة. لذلك كان يدعو دوًما إلى أمرين: أوال 
مع  التعاطي  فــي  السياسين  الــقــادة  حــذر 
وسائل اإلعام، بشكل ال يمّكن املراسل من 
وثانيا  للكام،  األساسي  املحتوى  تحوير 
على  الصحافين  وتــدريــب  الــوعــي  تكثيف 
كيفية إدارة الحوار وتقديم املعلومة املفيدة 

على حساب السكوب اإلعامي«.

العيد في القدس )بيرك أوزكان/األناضول(

رحل روكار في الرابع من يونيو )توماس سامسون/فرانس برس(

أمضى مسلمون في العالم العربي، عيد الفطر، على مواقع التواصل االجتماعي، فكتبوا عن أجوائهم االحتفاليّة، وعن حزنهم 
ألوضاع بلدانهم، وتمنّوا ظروفًا أحسن من التي يعيشها العالم حاليًا

الخميس 7  يوليو / تموز 2016 م   2 شوال 1437 هـ  ¶  العدد 675  السنة الثانية
Thursday 7 July 2016

أثار خبر حكم محكمة إسبانيّة 
على العب برشلونة ليونيل 

ميسي ووالده بالسجن 21 شهرًا 
بعد إدانتهما بالتهرب الضريبي 

باإلضافة إلى غرامة مادية، بلبلًة 
على مواقع التواصل، حيث تساءل 
المستخدمون إن كان هناك إمكانيّة 

لسجن ميسي فعًال.

على وسم »#افضل_مسلسل_
في_رمضان«، الذي وصل الى 

قمة الئحة األكثر تداوًال في 
مصر وبعض الدول العربية، غرد 

المستخدمون بأسماء المسلسالت 
المفضلة لديهم هذا العام، 

فيما أّكد آخرون أنّهم قاطعوا 
المسلسالت كلّها وتفرغوا للعبادة.

نقلت وسائل إعالم لبنانية عن وزير 
الداخلية نهاد المشنوق، قوله 

إنّه »شاهد فتاًة في أحد شوارع 
بيروت ترتدي »شورتًا« قصيرًا 

ومالبس ُتظهر مفاتنها على 
الطريق، ما يعني تمايز لبنان عن 

محيطه«، األمر الذي أطلق موجة 
سخرية وسخط على »فيسبوك«.

أثار خطاب الرئيس األميركي باراك 
أوباما في تشارلوت في والية 

نورث كاروالينا عن المرشحة 
للرئاسة هيالري كلينتون، وتحديدًا 

عبارة »إن لم تكونوا أميركيين 
أصليين، فأنتم مهاجرون هنا«، 

اهتمام مستخدمي مواقع 
التواصل، الذين نشروها بكثافة.



ــن لـــبـــنـــان يــوســف  ــ تــحــســن بــــك وآخـــــــــرون. ومـ
ــر،  وورد الـــخـــال، وطـــونـــي عــيــســى، وبـــيـــار داغـ
فــي »فــانــتــازيــا شــامــيــة« بــعــيــدة عــن النمطية 
التي ســادت صــورة »الــحــارة«، وتأليف طالل 
ــيـــة لــســيــف حــامــد،  مـــارديـــنـــي، ومــعــالــجــة درامـ

وإخراج تامر إسحق.

عطر الشام
وعلم أيضًا أن التحضيرات لتصوير جزء ثان 

. يروي 
ً
الــشــام« بــدأت فعال من مسلسل »عطر 

ــة دخـــــول االحــــتــــالل الــفــرنــســي  ــدايـ املــســلــســل بـ
لسورية، حيث عاش الناس في توتر وتخبط 
وعــدم قبول للجيش الفرنسي.  وهــو ما دعا 
بعض الناس لالستفادة من هذا الظرف ومن 
الــفــوضــى، للعمل عــلــى االنــتــقــام مــن بعضهم 
ــعـــي لــلــســيــطــرة والــــنــــفــــوذ مــن  الـــبـــعـــض والـــسـ
خالل مساعدة االحتالل الفرنسي له .... حتى 
استبعد ســكــان الــحــارة و تــحــولــوا إلـــى خــدم 

بيروت ــ العربي الجديد

اللبنانية  املــحــطــات  بــعــض  تــعــود 
ــا املـــــعـــــتـــــادة، وفــــق  ــهــ ــرامــــجــ إلـــــــى بــ
استراحة  فإن ال  معلومات خاصة 
صيفية مــن الــبــرامــج الــتــي كــانــت تــعــرض قبل 
مــوســم رمــضــان، لكن مــا هــي خــارطــة األعــمــال 

الدرامية لهذا العام وما هو جديدها؟

3 أعمال سورية
ستتابع  الشامية  البيئة  مسلسالت  أن  يبدو 
هذا العام في أجزاء جديدة ما ُعرف منها حتى 
اليوم مواصلة تصوير جزء ثان من »خاتون« 
إخـــارج تــامــر إســحــق، ومتابعة عــرض الجزء 
األول ملا بعد رمضان بعد أن صور 60 حلقة، 
على أن ُيستكمل تصوير الجزء الثاني خالل 
القليلة املقبلة، بعد أن رأى املنتجون  األشهر 
بتنفيذ جزء  القيام  العمل يتطلب  نجاح هذا 
ثــان منه لــرمــضــان 2017، والــعــمــل مــن بطولة 
واللبنانين،  السورين  النجوم  من  مجموعة 
مـــن أبـــرزهـــم بــاســم يـــاخـــور، وســـالفـــة مــعــمــار، 
وم حداد، وميالد يوسف، 

ّ
ار، وسل

ّ
وكاريس بش

ــمــــن رضــــــا، وشــــكــــران مـــرتـــجـــى،  ونـــاديـــن  وأيــ

قارب المسلسل موضوع 
العنصرية ضد العمال 

األجانب واآلسيويين

جزء جديد من »باب 
الحارة« سيصّور رغم 

كل االنتقادات

ساهم األردنيون 
والسوريون في نجاح 

المسلسالت المصرية

2223
منوعات

أن  إلــى  االحــتــالل،  سيطرة  تحت  مضطهدين 
جاء من يخلصهم فكانت أحداث كثيرة تم من 
خاللها تحرير رقاب الناس من ظلم االحتالل. 
يقع هذا املسلسل في جزأين مترابطن. النص 
مــن كتابة أكـــرم قـــاووق وإخـــراج محمد زهير 
رجب، وبطولة رشيد عساف وسلمى املصري 

وإمارات رزق. 
التي طاولت  االنتقادات  الحارة: رغم كل  باب 
ــرار  ــ  االصـ

ّ
ــــاب الــــحــــارة«، يـــبـــدو أن مــســلــســل »بـ

للمنتجن  تقديمه  أصبح حاجة ماسة  على 
وليس للمشاهدين الذين دعوا إلى مقاطعته 
العام  هذا  وقاموا بحمالت  وتوقف تصويره 
من أجل ذلك عبر مواقع التواصل االجتماعي 
الجزء  طــرحــه  الـــذي  ف 

ّ
التخل مــنــدديــن بحجم 

يمثل سورية  ال  ذلــك   
ّ
أن اعتبار  السابع، على 

وال شعبها وال نمط الحياة فيها. هكذا سيبدأ 
تصوير الجزء الثامن  مطلع العام املقبل وفق 
السابع  للجزء  تكملة  وهــو  مؤكدة  معلومات 
بــتــفــاصــيــل تــقــرب الــحــيــاة الــســوريــة الــيــومــيــة 

لعقدي الستينيات والسبعينيات.

تيم حسن ونادين نجيم
الفنان  إن  تقول  أخبار  إشاعة  الرغم من  على 
ــم مــــع شــركــة  تـــيـــم حـــســـن وقـــــع لـــثـــالثـــة مــــواســ
الصّباح لإلنتاج، وبعد مسلسلي »تشييللو« 
و»نــص يــوم« هــذا الــعــام لــم ُيــعــرف مــا إذا كان 
فــي 2017، وإن كانت  الــثــالــث سيتم  الــتــعــاون 
مــصــادر املــخــرج ســامــر الــبــرقــاوي الـــذي تبنى 
هــذا الثنائي، وهـــذا النمط مــن أنـــواع الــدرامــا 
بعض  اقتباس  على  القائم  شتركة 

ُ
امل العربية 

الــــروايــــات واألفـــــالم الــعــاملــيــة وتــحــويــلــهــا إلــى 
مسلسل مؤلف من 30 حلقة، أكدت أنه سيجمع 
ــن نــجــيــم وتـــيـــم حـــســـن لـــلـــمـــرة الــثــالــثــة.  ــاديــ نــ
وتؤكد هذه املعلومات أن في جعبة البرقاوي 
مسلسال جديدا يجري اإلعداد له بعنوان »حد 
فاصل« سيكون أقرب إلى تجربتي املخرج في 
ــو« و»تــشــيــلــلــو«، لــكــن لــم ُيــبــت حــتــى الــيــوم  »لـــ
نادين  أن ترشيح  ولــو  العمل،  أبطال  بأسماء 
ــتـــاجـــات  ــبــــح مــــتــــالزمــــًا إلنـ نـــســـيـــب نـــجـــيـــم أصــ
صاحب الشركة صادق الصّباح. ويصف هذا 
األخير نجيم بأنها ابنته واملمثلة الذكية التي 
عــرفــت كــيــف تــديــر الــكــفــة ملــصــلــحــتــهــا، بينما 
تــؤكــد املــعــلــومــات نفسها أن املــمــثــل الــســوري 
تيم حسن وقع عقدًا لبطولة مسلسل مصري 
سيكون واحــدا من األعمال املنتظرة للموسم 
لوقت  التفرغ  منه  سيتطلب  ذلــك  وإن  املقبل، 

في القاهرة إلتمام هذا العمل.

نيللي كريم
ــك، يـــبـــدو أن املــمــثــلــة املـــصـــريـــة نيللي  ــ ــى ذلـ إلــ
كــريــم ســتــبــدأ بــاخــتــيــار أدوار مــخــتــلــفــة، بعد 
العام،  خروجها من املنافسة الرمضانية هذا 
بسبب عدم اإلقبال الجماهيري على مسلسل 
فيه،  البطولة  الـــذي لعبت دور  »ســقــوط حــر« 
األدوار  نمطية  تغير  لــم  إنها  الجمهور  وقــال 
الـــتـــي أدتـــهـــا فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة ومــنــهــا 
السيطرة«،  و»تحت  النسا«،  و»سجن  »ذات«، 
على الرغم من أن أداء كريم كان ممتازًا في دور 
الزوجة التي تعاني اضطرابات نفسية تؤدي 
بها إلى جريمة قتل. والواضح أن كريم أخذت 
االنـــتـــقـــادات واملـــتـــابـــعـــات عــلــى مــحــمــل الــجــد، 
وقــررت وفق املعلومات االنقالب على األدوار 
أدوار  إلــى  نفسية  درامية  تتطلب عناية  التي 

جّهز لها.
ُ
أخرى ت

تركي عربي
ال مــعــلــومــات مــؤكــدة حــتــى الــســاعــة عــن قبول 
في  عــرفــت  الــتــي  بيرين ســات  التركية  املمثلة 
مسلسل »العشق املمنوع«، واستحوذت على 
وموافقتها  العربي  العالم  في  واسعة  شهرة 
عــــلــــى بــــطــــولــــة عــــمــــل درامــــــــــي مــــؤلــــف مـــــن 60 
حــلــقــة، لــكــن كـــل املــعــلــومــات املــتــقــاطــعــة حــول 
مع  لتنفيذه  االتــجــاه  أن  تــؤكــد  املسلسل  هـــذا 
اللبناني زياد  التي يديرها  شركة »اونالين« 
شــويــري، وعــلــم أيــضــًا أن بــيــريــن ســـات وبعد 
زيـــارتـــهـــا لـــبـــنـــان األخــــيــــرة وحـــصـــولـــهـــا عــلــى 
جائزة »موركس دور« التقت عدد من املهتمن 
بتنفيذ هذا العمل الجديد، وأنه لم يبق سوى 
التركية   املمثلة  أن  وعلم  العقد.  على  التوقيع 
ستؤدي دور زوجــة أحــد رجــال االعــمــال الذي 
يصارع للبقاء في أجواء من املافيا والتشويق.

A

محمد كريم

 شمال مدينة »عشق آباد« 
ً
على بعد 160 ميال

عاصمة تركمانستان، ومنذ أكثر من أربعن 
ســنــة اشــتــعــلــت الـــنـــار فـــي إحـــــدى الــفــجــوات 
األرضــــيــــة الــقــريــبــة مـــن قـــريـــة »ديــــرويــــز« في 
وســـط صــحــراء »قـــرقـــوم«، وقـــد أطــلــق العامة 
عليها بوابة الجحيم أو حفرة جهنم بسبب 
الــذي يغلي  املشتعلة والطن  النيران  مشهد 
من  تنبعث  الــتــي  البرتقالية  اللهب  وألــســنــة 
الـــحـــفـــرة الـــواســـعـــة، وتـــصـــل الــــحــــرارة داخـــل 

الحفرة إلى 1000 درجة مئوية.
ــان فـــريـــق مــــن املـــهـــنـــدســـن الــســوفــيــيــت قــد  ــ كـ
أقـــامـــوا فــي هـــذا املــوقــع فــي عـــام 1971 أثــنــاء 
بــحــثــهــم عــــن الــــبــــتــــرول، وعـــنـــدمـــا عـــســـكـــروا 
لتقييم  الــحــفــر  وآالت  املـــجـــســـات  ــعــــوا  ووضــ
الكمية املتوفرة باملكان من البترول؛ اكتشفوا 
ــنــــاء عملهم  بـــالـــغـــاز، وأثــ مـــمـــلـــوءة  الــبــئــر  أن 
انهارت األرض أسفل آالت الحفر الثقيلة مما 
وعمقها  قــدم   200 اتساعها  حــفــرة  عنه  نتج 

230 قدمًا.
 حتى اكتشف 

ً
لم يستغرق األمــر وقتًا طويال

االنـــدمـــاج واالنــخــراط  جــديــدًا يصعب عليه 
ــــدم تـــرحـــيـــب ونــــفــــورًا مــن  ــــى عـ ــه، فـــقـــد القـ ــيـ فـ
ــرة والـــــده الـــثـــريـــة، والـــتـــي لــهــا مكانتها  ــ أسـ
ــــن كــشــف  ــار مـ ــ ــعـ ــ ــــاف الـ ــــخـ االجــــتــــمــــاعــــيــــة، وتـ
أن  الثرية  الــطــاروف  لعائلة  فكيف  حقيقته، 
الصورة  أن  خصوصًا  الدخيل؟  ذلــك  تتقبل 
الــعــربــيــة، تعتبر  ــدول  الــ أغــلــب  فــي  النمطية 
ــن الــــعــــرب، مع  الــفــيــلــيــبــيــنــي أدنـــــى مــرتــبــة مـ
الــذي  والعنف  العنصرية،  منسوب  ارتــفــاع 
تتعرض له العامالت الفيليبينيات في أكثر 

من بلد عربي.
العائد  الــشــاب  أزمـــة  تتضاعف  املسلسل  فــي 
إلـــى الــكــويــت، بــوجــود ســيــدة متسلطة على 
ــده ال تـــرضـــى االبـــتـــعـــاد عن  ــ رأس عــائــلــة والــ

العادات والتقاليد السائدة في املجتمع.
نــقــطــة أخـــــرى تـــوقـــف عــنــدهــا الــعــمــل هـــي أن 
الفيليبن تربى  القادم من  الــطــاروف  عيسى 
بن  يرتدي صليبها  املسيحية  الديانة  على 
أســــرة مــســلــمــة، ومـــن حــولــه كــلــهــم مسلمون، 
فقد عاش صراعًا داخليًا ال يدري فيه إن كان 

مسيحيًا كما تربى أم مسلمًا كوالده.
ُمنع العمل من التصوير والعرض في الكويت؛ 
النص  عليها  يعتمد  الــتــي  لإلشكالية  نــظــرًا 
الــدرامــي املستقى من الــروايــة، وألنــه يتناول 

سنان ساتيك

ساق البامبو رواية للكاتب الكويتي، سعود 
الــســنــعــوســي، خــلــقــت ضــجــة عــنــد إصـــدارهـــا، 
تــوجــت بنيلها جــائــزة الــبــوكــر الــعــربــيــة عــام 
الــروايــة في  انبعثت عن  التي  الضجة   .2013
تطرق  الكاتب  ألن  كانت  الكويتية  األوســـاط 
ــة فــي  ــيـ ــالـ ــكـ فــيــهــا إلـــــى نـــقـــاط حـــســـاســـة وإشـ

املجتمع الكويتي.
بعد كــل اآلراء والــخــالفــات والــنــقــاشــات التي 
حكيت حــول الــروايــة كــان ال بد من استغالل 
لــت إلـــى عــمــل تلفزيوني  ذلـــك الــنــجــاح، فــُحــوِّ
ــه رامــــــي عــبــد  كـــتـــب الـــســـيـــنـــاريـــو والـــــحـــــوار لــ
ــرزاق، وبـــإشـــراف درامــــي مــن مــحــفــوظ عبد  ــ الـ
الرحمن، ومعالجة وتحرير وتكويت سعود 
إلى  الــحــوار  تحويل  )الــتــكــويــت  السنعوسي 
عبد  رامــي  أن  اعتبار  على  الكويتية  اللهجة 
ــرزاق كــتــبــه بــالــلــهــجــة الــعــامــيــة(، وتــصــدى  ــ الــ
بطولة سعاد  مــن  القفاص،  إلخــراجــه محمد 
عبد الله وشجون الهاجري وفاطمة الصفي 

وفيصل العميري وآخرين.
ع لــيــتــنــاول مــوضــوع  ـــــوِّ

ُ
فـــي قــالــب درامـــــي ط

البحث عن الهوية وتشظياتها وتداعياتها 
وآفـــاقـــهـــا لـــشـــاب كــويــتــي – فــيــلــيــبــيــنــي كــان 
)راشــــــد  كـــويـــتـــي  ثــــــري  بـــــن  زواج  نـــتـــيـــجـــة 
فيليبينية  مــنــزلــيــة  عــامــلــة  مـــن  ــاروف(  ـــطــ الـ
)جوزفن(، وأجبر بعد والدته على الرحيل 
مـــع أمــــه إلــــى الــفــيــلــيــبــن، ولــكــن بــعــدمــا كبر 
شجعته أمـــه عــلــى الــعــودة إلـــى الــكــويــت كي 
يــنــال حــقــوقــه، مـــصـــورة لـــه أن الــكــويــت هي 
الجنة املفقودة بالنسبة له، فتمكن من ذلك 
بــمــســاعــدة صــديــق والــــده. هــنــا تــبــدأ رحلته 
التائهة في البحث عن هويته ودخوله عاملًا 

الـــبـــاحـــثـــون أن املـــكـــان يــحــتــوي عــلــى غــــازات 
سامة مثل غاز امليثان، وخوفًا من أن تسبب 
الغازات ضررًا فادحًا لسكان املناطق القريبة 
من املوقع؛ قــرروا إشعال النار في املكان كله 
للتخلص من تلك الغازات. كان أعضاء الفريق 
البحثي مقتنعن بأن األمر لن يستغرق أكثر 
مــن أسبوعن ثــم ينتهي كــل الــغــاز املــوجــود، 
وأن الــنــار ســرعــان مــا ســـوف تــنــطــفــئ، ولكن 
ــانـــت خـــاطـــئـــة، فـــقـــد اســتــغــرق  حــســابــاتــهــم كـ
األمر حتى اآلن أربعة عقود، وال يزال املوقع 

 والحفرة الضخمة ملتهبة.
ً
مشتعال

الــنــار املشتعلة بــصــورة دائــمــة في  أســهــمــت 
جـــذب الــســائــحــن، إذ يــجــتــذب املــكــان سنويًا 
ــذيـــن  والـ زائـــــــر،   15000 ــــى  إلـ  12000 بــــن  ــا  مــ
يــدفــعــهــم الــفــضــول لـــرؤيـــة الــحــفــرة املشتعلة 
املمتلئة بالطن امللتهب والنيران والتي تقدم 
الجحيم.  لــبــوابــة  مــغــريــا  مــشــهــدا  للسائحن 
ــد الــســائــحــن: »إن املــشــهــد يجعلك  يــقــول أحـ
تقشعر وتفكر فورا في كل ما اقترفته من آثام 

في حياتك«.
الكندي »جورج كورونيس« هو أحد العلماء 
املــغــامــريــن، قــرر فــي عــام 2013 الــنــزول داخــل 
الحفرة بزي خاص، من أجل جمع عينات من 
التربة لفهم ما يحدث، وما إذا كان من املمكن 
وجود حياة في داخل الحفرة. واملفاجأة أنه 
وجد بعض البكتيريا التي ما زالت على قيد 

الحياة في وسط كل هذا الجو امللتهب.
تظن  الحفرة  تــرى  »عندما  كورنيس:  يقول 
أنــــك تــشــاهــد فــيــلــم خـــيـــال عــلــمــي، فــبــعــد أن 
ــتـــي ال  ــذه الـــصـــحـــراء الـــشـــاســـعـــة الـ ــ تــقــطــع هـ
يوجد بها شيء تقريبا، تفاجأ بهذه الحفرة 
الــتــي تــلــفــح املـــكـــان بــحــرارتــهــا، أمـــر مــدهــش 
بــحــيــث ال تستطيع  الـــشـــدة  مـــن  فـــالـــحـــرارة 

حتى النظر مباشرة في الريح املنبعثة في 
املـــكـــان«. ويــصــف جــــورج األمــــر بــأنــه اســتــاد 
روماني مملوء بالنار، آالف من قطع النيران 
زئير محرك  فيشبه  الــصــوت  أمــا  الصغيرة، 
ــوات اشــتــعــال الـــغـــاز ال  ــ طـــيـــارة نــفــاثــة، وأصــ
تــتــوقــف. وال يـــوجـــد دخـــــان، فــالــنــار تــســري 

ويشتعل الغاز بمنتهى النقاء؛ لذلك ال شيء 
يحجب الــرؤيــة عــن املــكــان كــلــه، فــكــأن للهب 

ألسنة تلعق الحفرة واملكان.
وبـــالـــرغـــم مـــن أن الــرئــيــس الــتــركــمــانــســتــانــي 
بغلق  قــــــرارًا  واتـــخـــذ   2009 عــــام  املـــوقـــع  زار 
ــن حــقــول  ــادة مــ ــفــ ــتــ الـــحـــفـــرة حـــتـــى تـــتـــم االســ

الغاز الطبيعي؛ فإن األمر لم يكن بالسهولة 
حتى  الرئيس  مطلب  يتحقق  ولــم  املتوقعة، 
إلى  أن السبب في ذلــك يعود  اآلن، إذ يرجح 
احتياطي الغاز املوجود في املنطقة أحد أكبر 
يمتد تحت  والــذي  العالم،  في  االحتياطيات 

بحر قزوين.

قــضــايــا حــســاســة فـــي املــجــتــمــع الــخــلــيــجــي، 
تحديدًا أن العمل يطرح قضية شائكة أخرى 
هي قضية البدون )فئة ال تحمل جنسية أي 
دولة، وهم يعتبرون أنفسهم كويتين يجب 
أن يــنــالــوا حــقــوق املــواطــنــة كــامــلــة، مــع رفض 
الحكومة ذلك( التي تؤرق املجتمع الكويتي؛ 
ذلــك املنع كــان لــه أثــر سلبي فــي بيئة العمل 
ألن األحــداث تجري بن الفيليبن والكويت، 
مصداقية  فخفتت  بــدبــي،  عنها  فاستعيض 
الـــعـــمـــل وضـــعـــفـــت بـــعـــد الــــخــــروج مــــن بــيــئــتــه 
ــــف الـــعـــمـــل عـــلـــى بــعــض  ــة؛ كـــمـــا وقـ ــيــ األســــاســ
األحــداث التاريخية مثل: اختطاف الجابرية 
واالجتياح العراقي للكويت في خط تأريخي 
مــا؛ خــط يساير األحــــداث االجتماعية  نــوعــًا 
ــة لــلــعــمــل. وأضـــيـــفـــت إلــى  والـــقـــصـــة املـــحـــوريـ
املــســلــســل شــخــصــيــة لــــم تـــكـــن مــــوجــــودة فــي 
الرواية، تلك الشخصية هي نور، ابنة عمته، 
التي تؤدي دورها املمثلة شجون الهاجري؛ 
ــرام عــيــســى الـــطـــاروف ابــن  والـــتـــي تــقــع فـــي غــ

خالها القادم من الفيليبن.
تتصف الرواية بسالسة األسلوب البعيد عن 
التعمق والتحليل؛ وهو ما أفاد العمل الفني 
فـــي املــســلــســل فـــي ســرعــة الـــحـــوار ورشــاقــتــه، 
وال ســيــمــا أن ســـعـــود الــســنــعــوســي هـــو من 
كــّوت الحوار؛ فذلك يقّوي موقف الحوار في 
الــنــص الــــذي جـــاء مــن شــخــص كــتــب الــروايــة 
 الحزن كان مسيطرًا 

ّ
وعــارف بخباياها. لكن

على األجــــواء واحــتــل املــكــانــة األبــــرز، وتغلب 
 في 

ً
 فــاعــال

ً
عــلــى الــتــشــويــق الــــذي يــعــد عــامــال

ــا فـــي املــســلــســل  ســــرد األحــــــداث الـــروائـــيـــة، أمــ
فــتــلــك الـــلـــوعـــة واالنــــكــــســــار فــــي روح الــعــمــل 
أكسباه تعاطفًا من الجمهور ودعمًا لعيسى 

الطاروف. 

هنا بوابة الجحيم التركمانية»ساق البامبو«... كيف نجا من حقل األلغام؟
قبل أكثر من أربعين 

سنة اشتعلت النيران في 
فجوة أرضية وسط 
صحراء قرقوم في 

تركمانستان... ومنذ ذلك 
اليوم لم تنطفئ

محمد فتحي

ت أمس، انتهى موسم 
ّ
مع الحلقات األخيرة التي ُبث

2016 لـــلـــدرامـــا الــرمــضــانــّيــة. بــيــنــمــا كــــان اإلنــتــاج 
الــكــّمــي ضعيفًا هـــذا الــعــام فــي مــصــر، إذ انخفض 
 
ّ
ــــوام الــســابــقــة، إال أن إلـــى الــنــصــف تــقــريــبــًا عــن األعـ
هناك مسلسالت نجحت بقوة، وسط خيبة كبيرة 
ملسلسالت أخرى. لعب املمثلون العرب دورًا كبيرًا 
في املسلسالت الرمضانّية هذا العام، إذ كان ظهور 
في  والفــتــًا  كبيرًا  واألردنــيــن  التونسين  املمثلن 
الدراما  في  املستمّرة  السورين  مشاركة  ومــع  آن. 
املصرّية هذا العام، كان الفتًا أيضًا خروج املمثلن 
ل هؤالء املشاركة في 

ّ
اللبنانين من اللعبة، إذ فض

ــا املــشــتــركــة«، وتــنــّحــى آخـــرون  مسلسالت »الـــدرامـ
في  أسماؤهم  ملعت  مّمن  الرمضاني  التمثيل  عــن 
السنوات السابقة، كهيفا وهبي وسيرين عبدالنور 
هذا  اللبناني  التمثيل  ليقتصر  فـــارس،  ومــيــريــام 

العام على بعض األسماء.

السوريون
القبة« كان  »أفــراح   نجاح مسلسل 

ّ
إن القول  ُيمكن 

بدعم سوري - أردني، إذ شارك فيه الفنان السوري 
الهاللي،  بــدور سرحان  قــام  الــذي  جمال سليمان، 
بدور  قامت  التي  كندة علوش،  السورية  والفنانة 
مصرية  مسلسالت  فــي  شــاركــوا  وجميعهم  فتنة، 
ســابــقــة. الــالفــت فــي هــذا العمل أن أدوارهــــم كانت 

أصــولــهــا شــامــيــة، عــلــى عــكــس املــعــتــاد أن يــقــومــوا 
بـــــــــأدوار مـــصـــريـــة خـــالـــصـــة. وقـــــــام بــــاســــل خــيــاط 
ببطولة مسلسل »املــيــزان« إلى جانب غــادة عادل. 
وفـــي مــســلــســل »الــخــانــكــة« الــــذي قــامــت ببطولته 
والــفــنــان ماجد املصري،  عــبــدالــرازق  غــادة  الفنانة 
ظهر الــفــنــان الــســوري بــســام عــلــي، فــي أول أدواره 
ــة، بـــــدور مـــدحـــت. وشــــارك  ــريـ عــلــى الـــشـــاشـــة املـــصـ
املمثل السوري جهاد سعد في مسلسلي »مأمون 

وشركاه« و»القيصر« ليوسف الشريف.
أمــا رانــيــا املـــالح، فــشــاركــت فــي مسلسالت »وعــد« 
و»املــــــيــــــزان« و»الــــكــــيــــف«، كـــمـــا شــــــارك الــــســــوري - 
»املغني«  في مسلسلي  فــراس سعيد  األرجنتيني 

و»7 أرواح«. 

األردنيون
ــّي كبيرًا وواضــحــًا هــذا الــعــام،  كــان الــظــهــور األردنــ
دريــة  بـــدور  مــبــارك  األردنــيــة صبا  الفنانة  فقامت 
فـــي مــســلــســل »أفــــــراح الـــقـــبـــة«، بــيــنــمــا أدى الــفــنــان 

األردنــــــي مـــن أصــــل فــلــســطــيــنــي، إيــــاد نـــصـــار، دور 
طــارق رمــضــان. وشهد سباق مسلسالت رمضان 
ظهور التوأم األردنــي من أصل فلسطيني، نضال 
ووائــل نجم، حيث كان لهما ظهور في مسلسالت 
الدرامية. وشارك  العام على الساحة  مختلفة هذا 
وائـــل فــي مسلسل »األســـطـــورة«، الـــذي حقق أعلى 
نسب مشاهدة هذا العام )بطولة محمد رمضان(، 
بدور بدر، والذي كان الظهور الثاني له في الدراما 

املصرية بعد مسلسل »سرايا عابدين«.
أمــا نــضــال، فظهر فــي مسلسلن هــذا الــعــام، فكان 
ضيفًا في مسلسل »يوميات زوجــة مفروسة أوي 
البحيري  دالــيــا  الفنانة  ببطولته  تــقــوم  الـــذي   ،»2
ــان، واملــســلــســل الــثــانــي كــان  والـــفـــنـــان خــالــد ســـرحـ
فيه  يلعب  كــان  6«، حيث  الــجــزء  الحلمية  »لــيــالــي 
دور أمير مختار، وهو املسلسل الذي قام ببطولته 
مجموعة كبيرة من الفنانن، أبرزهم إلهام شاهن 

وهشام سليم.
ولــنــضــال نــجــم الــعــديــد مــن األعــمــال املــصــريــة مثل 
مسلسل »نصيبي وقسمتي« )بطولة هاني سالمة 
ودرة( ومسلسل »الصياد« )بطولة الفنان يوسف 

الشريف(.
من جانبه، شارك باسل الزارو )مقدم ET بالعربي(، 
وهو أردني فلسطيني من أّم مصرية، في مسلسل 
»فــــوق مــســتــوى الــشــبــهــات« )بــطــولــة يـــســـرا(، فيما 
شــاركــت مــي ســلــيــم فــي »هـــي ودافــنــشــي« )بــطــولــة 

ليلى علوي(.

أجزاء جديدة... وانقالب باألدوار

)Getty( النار لم تنطفئ منذ أربعين عامًا

كنده علوش 
)MBC(

سعاد عبد اهلل )فيسبوك(

)talpa( رغم أدائها، ستخلع نيللي كريم عباءة األدوار المركبة

طوت الدراما العربية موسمها السنوي بحلول عيد الفطر، بعض المسلسالت نجحت وغيرها 
فشلت، بينما كشف صنّاع هذه األعمال عن أجزاء جديدة قيد التحضير

الدراما باقية

شاميون برعوا في مصر

فنون وكوكتيل
رصد

فّن

سفرمسلسل

بينما يُختتم الموسم 
الدرامي، يتفرّغ عدد من 

الممثلين للسينما، مع 
استكمال تصوير عدد من 
األفالم التي توقفت في 

انتظار انتهاء شهر رمضان. 
فيما ينتظر نجوم آخرون 

بدء عرض أفالمهم. ومن 
الفنانين الذين سيتابعون 

تصوير أفالمهم، محمد 
رمضان، الذي كان مشغوال 

بمسلسله »األسطورة«، 
وسيصور فيلمه »جواب 

اعتقال«. كذلك األمر بالنسبة 
لعمرو واكد )الصورة( 

وفيلم »فرد خرطوش«، 
واألمر نفسه بالنسبة لخالد 

الصاوي وتامر حسني...

العودة 
إلى االستديو
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 سماوية وتصيبه بالخبل، 
ٌ
فتضربه صاعقة

وتـــتـــمـــّرد عــلــيــه ابـــنـــتـــه، فــيــعــلــن إيـــمـــانـــه بــإلــه 
التوراتيني، ويعمل على إعادتهم إلى مدينة 
يتخذها  أن  يحدث  بل  »أورشليم«،  تسميها 
ــــي- أمــيــركــي -  أصــحــاب اتــحــاد نــفــطــي، أوروبـ
إسرائيلي - شرق أوسطي اسمًا لخط  أنابيب 
بترول وغــاز يمر عبر تركيا إلــى أوروبــا من 
أواســط  مــن  دول  منتجات  ينقل  أن  املخطط 
إلى  الــعــراق ومــصــر  آســيــا ودول عربية مثل 
على  اعتمادها  لتخفيف  األوروبــيــة  الــســوق 
مصادر الطاقة الروسية. جرى هذا في العام 
ع أصحاب هذا املشروع اتفاقية 

ّ
2009 حني وق

ــــدف، وشـــــاهـــــدوا عــــرضــــًا لــــأوبــــرا  ــهـ ــ بــــهــــذا الـ
التسمية، وصار  فتبنوا  فيينا،  في  املذكورة 

اسم الخط »نبوكو«.  
الــروايــة ومــا تختلقه في مخّيلة العالم،  هــذه 
ــرار عــرضــهــا  ــ ــكـ ــ والــــغــــربــــي مـــنـــه بـــخـــاصـــة، وتـ
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــًا، إضـ ــ ــامـ ــ ــــارب 174 عـ ــقـ ــ ــا يـ ــ طـــيـــلـــة مـ
أدبــيــة وسينمائية  أخــــرى،  روايـــــات وأعـــمـــال 
هوليودية وموسيقية، تثير في الذهن جانبًا 
بــالــغ األهــمــيــة مــن الــصــراع الــعــربــي/الــغــربــي، 
العربي/ الصهيوني منه بخاصة،  والجانب 
نعني ذلــك املــســرح الــذي يــدور عليه الصراع 
والــعــربــيــة، ويتم  روايــتــني؛ االستعمارية  بــني 
فيه التالعب باملخيلة الغربية وصياغتها في 
ظل غياب يكاد يكون مطلقًا للرواية العربية.  
وفــــــي ضــــــوء اســــتــــعــــراض بـــســـيـــط لـــأعـــمـــال 
ــة املــســتــعــمــريــن، غربيني  ــ الــتــي واجـــهـــت روايـ
 لوجود 

ً
وصهاينة، نكتشف أن هناك تجاهال

 من أهميته، أو العجز 
ً
هذا املسرح، أو تقليال

عن الصعود إلى خشبته لسرد رواية عربية، 

ال نـــقـــول تــتــالعــب، بـــل تـــرســـخ وقـــائـــع روايــــة 
تتعّرض للتشويه في الذهنية الغربية. 

يــحــضــر فـــي الـــذهـــن عــمــل األخـــويـــن رحــبــانــي 
 ،)1955( »راجــــعــــون«  واملــوســيــقــي  الــغــنــائــي 
وعمل املوسيقار الفلسطيني يوسف خاشو   
إلى  وتــتــبــادر   )1967( الــقــدس«  »سيمفونية 
ستيفان  الفرنسي  املــخــرج  مسرحية  الــذهــن 
ــأخـــوذة مــن نــص »أربــــع ســاعــات  أولــيــفــيــه ااملـ
فـــي شــاتــيــال« لــلــكــاتــب جـــان جــيــنــيــه، وكــانــت 
قــد ُعــرضــت فــي بــيــروت مــرتــني، وهـــي ذاتــهــا 
الــعــمــل الــــذي قــدمــتــه الــفــنــانــة املــغــربــيــة ثــريــا 
جبران في العام 2001. كما تتبادر إلى الذهن 
مسرحية »اسمي رتشيل كوري«، للصحافية 
الــبــريــطــانــيــة كــاثــريــن فــنــر واملــمــثــل واملــخــرج 
الـــبـــريـــطـــانـــي آلــــــن ركـــــمـــــان، واملـــــــأخـــــــوذة مــن 
يوميات ورسائل املناضلة األميركية الشابة 
الصهيوني  الــجــيــش  جــّرافــة  سحقتها  الــتــي 
فــي رفـــح وهـــي تــحــاول منعها مــن هـــدم بيت 
لندن  فــي  عــرضــت  والــتــي   )2003( فلسطيني 
في العام 2005، واتجهت النية إلى تقديمها 
في نيويورك، إال أن املسرح النيويوركي قّرر 
ــل غــيــر مــســمــى، أو  تــأجــيــل عــرضــهــا إلــــى أجــ
االمــتــنــاع عــن عــرضــهــا فــي الــحــقــيــقــة، بحجة 

»مضمونها السياسي«. 
وكــمــثــال، نــســأل اآلن عــن هـــذه األعـــمـــال، فهي 
ولــم تستطع  يتكّرر عرضها،  لم  تها، 

ّ
قل على 

محمد األسعد

ــنــــوات األخــــيــــرة،  ــســ تـــكـــاثـــرت فــــي الــ
مــن  األول  الـــعـــقـــد  فــــي  وخـــصـــوصـــًا 
ــرن الـــــحـــــالـــــي، عـــــــــروض روايـــــــة  ــ ــقــ ــ ــ ال
ــة تـــدعـــى »نـــبـــوكـــو« )اخـــتـــصـــار اســم  ــيـ ــرالـ أوبـ
اإليطالي  موسيقاها  وضــع  نــصــر(،  نبوخذ 
ــتـــب كـــلـــمـــات نــّصــهــا  جـــوســـيـــّبـــي فــــيــــردي، وكـ
وُعرضت  سوليرا،  تيميستوكلي  األوبــرالــي 
ــرا »ال  ألول مـــرة فــي الــعــام 1842 فــي دار أوبــ

سكاال« في ميالنو. 
هـــذه الــعــروض لــم تــتــرك جــمــهــورًا غــربــيــًا من 
أشهر  فــي  فــطــافــت  بنفسها،  تــعــّرفــه  أن  دون 
ــرا املــعــروفــة. واملــثــيــر فــي أمـــر هــذه  ــ دور األوبـ
الرواية ليس أنها تختلق أحداثًا تضاف إلى 
إلــى بابل  اليهود  روايـــات توراتية عن سبي 
رّبــًا  نفسه  يعلن  نصر  نبوخذ  فتجعل  فقط، 

باريس ـ محمد المزديوي

يــقــتــرب الـــدخـــول األدبــــي فــي فــرنــســا )خــريــف 
مــن  ــئــــات  املــ ــــي جــعــبــتــه  وفـ كـــعـــادتـــه،   ،)2016
ــات الــفــرنــســيــة، بــعــضــهــا يـــدخـــل بها  ــ ــروايـ ــ الـ

م الكتابة الروائية، ألول مرة.
َ
أصحابها عال

َيشَهد الدخول األدبي أيضًا صدور كثير من 
الروايات املترجمة إلى اللغة الفرنسية. وهو 
ما يفتح شهية القارئ الفرنسي، الوفّي لهذا 
النشر  األدبـــي، كما يفتح شهية دور  املــوعــد 
الفرنسية التي تفعل كل شيء من أجل عرض 
جّيد إلصداراتها، وفي مرحلة ثانية تأمل في 
فوز روائييها بالجوائز األدبية، التي سيبدأ 
ابتداء من 17 آب/ أغسطس،  التباري عليها 
دون أن تهمل تكتيكات الدخول األدبي الثاني 
في شهر آذار/ مارس )الشتاء(، الذي يترافق 
في  الــســنــوي،  الباريسي  الكتاب  مــع معرض 

الــدخــول  هـــذا  مــــارس. وسيشهد  آذار/  شــهــر 
الــذي يبدأ مع منتصف شهر آب/ أغسطس 
صدور نحو 560 رواية ومجموعة قصصية، 
ــا كــشــفــت عــنــه  ــة، وهـــــو مــ ــيـ ــبـ ــنـ فـــرنـــســـيـــة وأجـ
الكتاب  الفرنسية املتخصصة في  الصحيفة 
»لــيــفــر إيـــبـــدو«. هـــذا الــرقــم الـــذي يــبــدو كبيرًا 
يــشــّكــل انــخــفــاضــًا فـــي اإلصـــــــــدارات، مــقــارنــة 
ــتــهــا األدبــيــة 

ّ
بــســنــتــي 2014، الــتــي بــلــغــت غــل

607 روايات و2015 التي شهدت صدور 589 
روايــــة فرنسية وأجــنــبــيــة، خــصــوصــًا فــي ما 
الفرنسية، حيث ستصُدُر  بالروايات  يتعلق 
في هــذا الدخول 363 روايــة، مقارنة مع 393 

رواية فرنسية في السنة املاضية.
ــهـــور  ــمـ ــذه املــــنــــاســــبــــة، ســـيـــكـــتـــشـــف الـــجـ بـــــهـــ
الـــفـــرنـــســـي 66 روائــــيــــًا جــــديــــدًا، يــكــتــبــون أو 
ــرة. وكــــكــــل ســنــة  ــ ــ يـــنـــشـــرون روايـــــــــات ألول مـ
يحافظ بعض الروائيني البارزين على املوعد 
الذي يضربونه مع قّرائهم في هذا الدخول، 
)محمد  خــضــرا  ياسمينة  الــجــزائــري  ومنهم 
بوملسهول(، الذي يصدر رواية بعنوان »الرّب 
ال يسكن هافانا«، حيث يتناول حنني شباب 
ــائــــع، وســـــط مـــتـــغـــيـــرات ال تـــرحـــم،  كـــوبـــي ضــ

مسرح خاٍل 
لرواية األعداء

من اآلن، بدأت أخبار 
الدخول األدبي الفرنسي 

تتزاحم في الصحافة 
الثقافية. أرقام كبيرة 

تؤكد حرصًا فرنسيًا على 
إبقاء الكتاب حيًا في 

سوق االستهالك

في ظل غياب شبه 
مطلق للرواية العربية، 

تقّدم الكثير من األعمال 
الفنية قصصًا شرقية 

يجري فيها التالعب 
بالمخيلة الغربية، وقد 

يمتد األمر للتالعب 
بالمخيلة العربية

تقّصى صاحب »الريح 
ستحملنا« التفاصيل 

الفنية التي ال يغلب فيها 
الشكل على المضمون، 

وال يمكن ألي إطار 
جمالي أن يقيّدها أو 

يّدعي انتماءها إليه

560 رواية في الدخول األدبي الفرنسي الجديد

عباس كيارستمي  الكلمات وحدها ال تصف

نبوكو استعارة حكايات وتالعب بالمخيلة

في الصراع 
على المخيلة، تبدو 

األعمال العربية غائبة

ال تزال فرنسا غيورة 
وحريصة على الموعد 
السنوي للدخول األدبي

شخصياته تبحث عن 
طرق وأشخاص وأمكنة 

ال تصل إليها غالبًا

تأثير األعمال الفنية 
أعمق من تأثير االستعمار 

المادي
ال يزال مكان السرديات العربية المقاومة على مسرح الصراع العالمي 
والعربي  الفلسطيني  االسم  تنتحل  »سرديات«  أن  واألســوأ  بل  خاليًا، 
ــذا  بـــــدأت تـــحـــاول احـــتـــالل ه
مشّوهة  صورًا  فتقّدم  المكان، 
المستعِمرين  لمنطق  خاضعة 
وسردياتهم، تحت مزاعم شتى، 
و«وضع  »اآلخر«،  مع  »التسامح« 
ــات«، و«لــقــاء  ــهــوي ــنــزاع ال حــد ل
األديان«، وغيره مما يزيّف الوعي، 
التالعب  تــعــزيــز  ــي  ف ويــســاهــم 
بل  الغربية،  بالمخيلة  الصهيوني 

وبالمخيلة العربية أيضًا.

تحت مزاعم شتى

2425
ثقافة

قضية

متابعة

سينما

إصدارات

ــــى الـــجـــمـــهـــور الـــعـــاملـــي، أي إلـــى  الــــوصــــول إلـ
املسرح الذي يدور عليه الصراع على املخيلة 
ــدان والـــعـــقـــل، بـــل وال تــعــرفــهــا حتى  ــ ــــوجـ والـ
بعد ظهورها،  توالت  التي  العربية  األجــيــال 
عرض على نطاق 

ُ
ولــم يقّيض لها حتى أن ت

واسع في أيام ظهورها ألول مرة. 
وحني نسمع عن ظهور ناشطني ومناضلني 
ــراء  ــعــ ــطـــني، شــ ــلـــسـ ــفـ ــتــــصــــرون لـ ــنــ ــيــــني يــ ــربــ غــ
وسينمائيني،  وموسيقيني  ومغنني  وكتابًا 
ــل مــعــهــم  ــامـ ــعـ ــتـ ــــي الـ أال نــــالحــــظ تـــقـــصـــيـــرًا فـ
وتــقــديــر أعــمــالــهــم الــفــنــيــة واألدبــــيــــة؟ ألــيــس 
لتقديم  ودعمهم  أنظارهم  توجيه  باإلمكان 

وإيريك إيمانويل شميدت وفيليب فوريست 
وفرانسوا  تويل  وكــاريــن  جوفري  وريجيس 
بيغودو وياسمينا رضى وأيضًا البلجيكية 
أمــيــلــي نــوثــومــب، الــتــي لـــم تــغــب عـــن املشهد 
ــتـــني أو  مــنــذ ســنــة 1992، والـــتـــي تــؤلــف روايـ
أكثر في السنة. ومثلما يوجد لهؤالء الكتاب 
أوفــيــاء،  ــّراء  قـ الفرنكوفونيني  أو  الفرنسيني 
فكذلك سيكون جمهور الترجمات الفرنسية 
لــلــروايــات األجــنــبــيــة عــلــى مــوعــد مــع الــراحــل 
جيم هاريسون ومــع سلمان رشــدي ودافيد 

فان، وغيرهم. 
وتــجــدر اإلشــــارة إلـــى أن الــجــمــهــور يــجــد في 
هـــــذه اإلصــــــــــــدارات كــــل أذواقـــــــــه وهـــواجـــســـه، 
ــذه الــــــروايــــــات خـــــيـــــارات كــثــيــرة  ــ ــقــــدم هــ إذ تــ
ــة الــكــالســيــكــيــة والــتــجــريــبــيــة  ــروايــ ــا بـــني الــ مـ
الذاتي،  التخييل  وكتابة  واألوتوبيوغرافية 
مــع ظــهــور جــنــس أدبـــي جــديــد فــي الــســنــوات 
من  انطالقًا  التخييل  يخلق  األخيرة  القليلة 
عناصر واقعية )exofiction(، وغيرها، كما ال 
النصوص،  هــذه  بعض  فــي  السياسة  تغيب 
الفرنسية،  الرئاسية  االنتخابات  اقتراب  مع 
وال الـــواقـــع األمـــنـــي والــنــفــســي الــضــاغــط في 
فرنسا خصوصًا بعد االعــتــداءات اإلرهابية 

التي عرفتها فرنسا وبلجيكا.
هكذا، ال تزال فرنسا غيورة على هذا الدخول 
األدبي الذي ال يوجد في بلد غيرها، وهو ما 
على  العزيز  الثقافي«  بـــ«االســتــثــنــاء  تسميه 
قلب السياسيني الفرنسيني من كل األطياف، 
ــه األْمــــَركــــة  ــ ــًا فــــي وجـ والـــــــذي تـــشـــهـــره ســـالحـ

الزاحفة.

درامــيــة وموسيقية  املــســتــوى،  عالية  أعــمــال 
وسيمفونية، تقّدم إلى الجمهور الغربي في 

مسارحه وبلغاته؟ 
موسيقية  أعــمــااًل  بالفعل  لــديــنــا  أن  األغــــرب 
تــكــاد تكون  أنــهــا  إال  عــاملــيــة،  اكتسبت مكانة 
وتــقــف على  العربية.  األوســـاط  فــي  مجهولة 
رأس هــذه األعــمــال مــنــجــزات يــوســف خاشو 
املولود في القدس في العام 1927، واملتوفى 
فــي عــّمــان فــي الــعــام 1997. يـــرى  املوسيقي 
األردنـــــي هــيــثــم ســكــريــة أن خــاشــو كـــان أحــد 
الــذيــن صاغوا  العشرين  الــقــرن  مؤلفي  أبـــرز 
ــيـــة كـــتـــصـــويـــر لـــأفـــكـــار  ــقـ ــيـ أعـــمـــالـــهـــم املـــوسـ
الدرامية، واليقل في مستواه الفني والتقني 
ــرن، ولــــه من  ــقــ عـــن غـــيـــره مـــن مــؤلــفــي هــــذا الــ
تــصــويــريــة تعتبر  األعـــمـــال 14 ســيــمــفــونــيــة 
فــي نــظــر الــخــبــراء تــراثــًا إنــســانــيــًا وحــضــاريــًا 
عــن مستوى  يقل مستواها  ال  فنية  قيمة  ذا 

األعمال العاملية.  
والــجــديــر بــالــذكــر أن الــتــالعــب بــاملــخــيــلــة، أو 
األميركي  الكاتب  تعبير  حسب  استعمارها 
تــأثــيــر أعـــمـــق بكثير  ــالـــدويـــن، ذو  بـ جــيــمــس 
مــن تــأثــيــر االســتــعــمــار املــــادي؛ أو االســتــيــالء 
الجسدي  والتعذيب  والسجن  األرض،  على 
والــقــتــل، فكل هــذه األفــعــال هــي بمثابة بناء 
على الرمال، ما دامت الضحية تمتلك الوعي 

واملخيلة الحّرة من أي قيد.

تصويب

مناش بتاشارجي

في أرض الطاهرين، قتلوا منشدًا 
صوفّيًا

مــن  أطــــهــــر  اآلن  الـــــرصـــــاصـــــات 
النشيد. 

كان أنشَد قصيدة املديح النبوي، 
منتحبًا 

ه 
ّ
مع السامعني. من كان يدري أن

لن ينتحب بعدها أبدًا؟ 
أّمــــا الــقــتــلــة فــلــم يــبــكــوا، اشــتــّدت 

قلوبهم قسوة، 
ــــي رؤوســـــهـــــم قـــبـــرًا  وحـــــفـــــروا فـ

للمنِشد. 
يا لروحه الطيبة، كان يرنو لنيل 

نظرة من النبي، 
فــالــتــقــى قــاتــلــيــه فـــي الـــيـــوم الـــذي 

يليه. يا للمفارقة الشقّية. 
 هذا إرهاص بنهاية العالم، 

ّ
أو لعل

من يدري. ما دمنا 
إلى أجل.  فالعالم يمضي  أحياء، 

من املوت. 
إلــى املـــوت، أّيــامــنــا، تراكمت فوق 

بعضها
ــة أحـــزان الــعــالــم. فكم من 

ّ
على تــل

موت 
ــــى لـــنـــقـــيـــم أتـــــراحـــــنـــــا، وكــــم 

ّ
ــق ــبــ تــ

سننتظر إلى أن 
تصير قلوبنا حجارة، ترفض أن 

تأسى أكثر؟ 
هل لنا إذًا، أن نأخذ ذاك الحجر، 

ونلقيه 
نحو السماء كما يفعل املجانني، 

أو األطفال، وننتظر.
ى يعود 

ّ
أن يختفي بني الغيوم، حت

ويسقط علينا، مخّيبًا أملنا، بال 
معجزة؟ 

الحجر ثقيل في قلوب أحّبته، من 
ينتحبون في غيابه اآلن. 

)شــاعــر هــنــدي والــقــصــيــدة مرثية 
لــلــمــنــشــد الـــصـــوفـــي الــبــاكــســتــانــّي 
الـــذي اغتيل الشهر  أمــجــد صــبــري 

املاضي.  ترجمة: محمد زيدان(

جنون القراءة في مواجهة العولمة

كأن يمشي إنسان وحيدًا

للباحثة  لــإســالم  الثالثة  األعــمــدة  كتاب  مــؤخــرًا  صــدر  ســـوي«،  ــو  »ل مــنــشــورات  عــن 
األنثروبولوجية، التونسية األصل، جاكلين شابي. يشير العنوان الفرعي إلى أن العمل »قراءة 
اإلنسانية  العلوم  أدوات  لتطبيق  عام  مشروع  ضمن  يأتي  وهو  للقرآن«،  أنثروبولوجية 

الحديثة على النص الديني وفهم شبكة العالقات الحضارية التي تحيط به.

مهدي  للباحث  الفرنسي  الراب  كتاب  مؤخرًا  صدر  لوراست«،  إي  »لومو  منشورات  عن 
معيزي. العمل يقوم على إعطاء بُعد سوسيوثقافي لظاهرة فنية تعتبر »هامشية«، 
حيث  يقّدم أنطولوجيا لـ 100 ألبوم ضمن هذا النمط، يكشف من خاللها المؤلف تداخل 

هذا النمط الغنائي الشبابي مع الحياة العامة في فرنسا منذ عام 2000.

على خلفية مقال نشره في جريدة »لوموند« الفرنسي، حول حادثة كولونيا، والذي اعتبر 
كمال داود على وقع  الجزائري  الكاتب  الالجئين يعيشون صدمة جنسية، عاش  أن  فيه 
بعنوان  عمل  وفي  وغيرها.  الثقافية  والتفرقة  االعتداءات  وتبرير  اإلسالموفوبيا  تهم 
ضجة عالمية )منشورات »نوفال إيديسون دولوب«( يعود داود إلى هذه الحادثة بشكل 

موّسع مفّصًال موقفه، كما يرّد على التهم التي وّجهت له.

صدر مؤخرًا عن »منشورات آكت سود«، نص مسرحية دموع أوديب للمسرحي اللبناني 
وجدي معّوض، وهو واحد من سبعة أعمال اقتبسها معّوض من مآسي  الفرنسي 
كبريات  صياغة  بإعادة  لديه  عام  توّجه  ضمن  سوفوكليس،  القديم  اليوناني  المسرحي 
موزارت  أعمال  على  مؤخرًا  اشتغل  وقد  العالمي،  الفني  الذوق  بلورت  التي  األعمال 

األوبرالية.

سليمان الحقيوي

فـــي كــثــيــر مـــن املـــهـــرجـــانـــات الــســيــنــمــائــيــة 
الــتــي تعقد فــي املــغــرب وأثــنــاء الجلسات 
اد يدعون 

ّ
والنقاشات، كان إعالميون ونق

بالسينما  االقــتــداء  إلــى  املــغــرب  مخرجي 
اإليــــرانــــيــــة، مــســتــشــهــديــن بـــاســـم عــبــاس 

كيارستمي على وجه الخصوص.
كـــان صــاحــب »طــعــم الـــكـــرز« )ســعــفــة كــان 
أفــكــار  ــطــــالق مـــن  قــــــادرًا عــلــى االنــ  )1997
بسيطة وتحقيق أفالم عاملية من خاللها، 
 سينمائي يفهم كيارستمي يعلم 

ّ
لكن كل

أن معادلته هذه مطلب صعب على سواه، 
وقــلــيــلــون مـــن عـــبـــاقـــرة الـــفـــن الـــســـابـــع من 
أخرجوا من قبعة البساطة أفالمًا عظيمة.

األمر بالنسبة لسينما كيارستمي، والذي 
دروســه  مــن  م 

ّ
يتعل أن  كــامــل  لجيل  يمكن 

اإلخراجية، هو كما وصف السيناريست 
ــلـــود كـــاريـــيـــه »أعـــمـــالـــه  ــان كـ ــ الـــفـــرنـــســـي جـ
ــبـــاشـــرة وبــســيــطــة،  ــرزة بــــالــــبــــراءة، مـ ــطــ مــ
فــيــهــا  ــال  ــ ــــجـ مـ فـــــال  ــــع أي شـــــعـــــار،  ــرفـ ــ تـ ال 
ــات الــجــفــن. الفيلم 

ّ
لــالســتــطــرادات وال لــرف

يعطي االنطباع بأنه يخلق نفسه تلقائيًا 
من دون أي أسلوب مقّرر سلفًا«.

ــــح ســتــحــمــلــنــا«  ــريــ ــ تـــقـــّصـــى صــــاحــــب »الــ
الــتــفــاصــيــل الــفــنــيــة الـــتـــي ال يــغــلــب فيها 
الشكل على املضمون وال يمكن ألي إطار 
جمالي أن يقيدها أو يّدعي انتماءها إليه. 
هو أسلوبه الذي مّيزه عن غيره، ليس في 
سياق السينما اإليرانية فحسب، بل على 

صعيد السينما في العالم. 
 في 

ً
يــنــقــل عـــن كــيــارســتــمــي أنـــه كـــان مــقــال

مدرسة،  ينحز ألي  فلم  األفـــالم،  مشاهدة 
ــه مــــن مـــدرســـة  ــ ــال عـــنـــه مــــن أنـ ــقـ ــا يـ ــم مــ ــ رغـ
مع  التقاطعات  لكن  اإليطالية،  الواقعية 
هذه املدرسة، مرّدها ظرفي أكثر مما هو 
ســيــنــمــائــي، حــيــث إن ظــــروف إيـــــران بعد 
الثورة اإلسالمية كانت تقترب أو تتقاطع 
مع ظروف إيطاليا بعد الحرب، تلك التي 
وســمــت املـــدرســـة الــواقــعــيــة فـــي السينما 
اإليــطــالــيــة. ال يــرتــبــط كــيــارســتــمــي كثيرًا 
ــدأ يكتبها  ــه بـ ــم أنـ بــنــصــوص األفـــــالم، رغـ
بنفسه منذ فيلمه الثاني »وقت الفسحة« 
تــكــون  مــــا  غـــالـــبـــًا  فـــالـــحـــكـــايـــات   ،)1972(
صغيرة الحجم وبعيدة عن التعقيد، غير 
أنه يعتمد بشكل أساسي على املصادفات 
الفنية التي يكشف عنها مكان التصوير 
وأحــداثــه، رغــم أنــه يــرى أن كــل شــيء بعد 
أن يدخل غرفة املونتاج ال يصير صدفة. 
ــل أيــضــا الــحــدث املــبــاغــت، 

ّ
نــجــده ال يــفــض

الحياة« )1992(، حني ذهب املخرج نفسه 
إلــى بــلــدة كــوكــر بعد الــزلــزال ليبحث عن 
صديقي؟«  منزل  »أيــن  بطل  أحمد  الطفل 

وصنع عنه فيلمًا.
الــعــالقــة بــني الـــصـــورة والــكــلــمــة فــي أفــالم 
صاحب »كلوز أب« ال تخضح بالضرورة 
ـــر لها 

ّ
لـــوظـــائـــف مـــتـــبـــادلـــة، فــهــي كــمــا نـــظ

بــازولــيــنــي »تــصــيــر كـــأن يــمــشــي اإلنــســان 
الــشــارع بــآذان مغلقة، دون أن  وحيدًا في 

يمنعه ذلـــك مــن إنــشــاء حـــوار داخــلــي مع 
نفسه بــني ذاتـــه ومــحــيــطــه« وهـــذه إحــدى 
عّبرت  التي  الشاعرية  السينما  مقّومات 
بـــهـــا أغـــلـــب أفــــــالم كـــيـــارســـتـــمـــي، حـــيـــث ال 
تـــجـــاور مـــتـــالزم بـــني الـــصـــوت والـــصـــورة؛ 
في فيلمه الوثائقي »آي بي سي أفريقيا« 
دقائق  بسبع  الفيلم  يــبــدأ  نــجــده   )2002(
من السواد ويترك الجمهور وسط تأويله 

الخاص لتفسير ما يحصل.
وإن كان املخرج الياباني أكيرا كيروساوا 
ــمــا تـــحـــدث فـــي مــســيــرتــه الــطــويــلــة عن 

ّ
قــل

ــال عــن  ــ مـــخـــرجـــني نــــالــــوا إعـــجـــابـــه؛ فـــقـــد قـ
ال  وحــدهــا  »الكلمات  كيارستمي:  عــبــاس 
أفالمه«،  نحو  تستطيع وصــف مشاعري 
وقد يعبر هذا الكالم عن مشاعر كثير من 
سينمائيي العالم اليوم، بعد رحيل واحد 

من أهم األسماء في تاريخ الفن السابع. 

املــتــعــددة، يستطيع أن يبني  وال األمــاكــن 
قصصه فــي املــكــان نفسه مــن دون حاجة 
إلى ترف التعدد؛ وبكلمات قليلة وأحيانًا 
منعدمة كما فعل في فيلم »شيرين« 2008 
املمثالت اإليرانيات  عندما جعل مئة من 
السينما  أمام شاشة  والفرنسيات يبكني 

وهن يشاهدن قصة فرهاد وشيرين. 
ليس البحث في أعمال كيارستمي، بحثًا 
عـــن غــايــة الــقــصــة وحـــســـب، بـــل هـــو حــدث 
أصــيــل داخــــل أعــمــالــه، حــيــث شخصياته 
مــنــهــمــكــة بــالــبــحــث عـــن طــــرق وأشـــخـــاص 
الغالب؛ مثلما  إليها في  وأمكنة ال تصل 
هو الحال في فيلمه »أين منزل صديقي؟« 
كــيــارســتــمــي عن  بـــه  أعــلــن  الــــذي   ،)1987(
نــفــســه؛ حــيــث يــبــحــث أحــمــد الــتــلــمــيــذ عن 
أنه  اكتشف  أن  بعد  محمد  صديقه  بيت 
أخذ كراسته بالخطأ، أو في فيلم »تستمر 
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من عرض »نبوكو«، دار أوبرا برلين 2013

أمام مكتبة »ال أون« في باريس، الدخول األدبي مارس 2015، )دومينيك فاجيه(

أغنية الصوفي 
األخيرة
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فرحة العيد
كيف نجعل أطفالنا سعداء؟

فيروز عمر

تعاني  العربية  بيوتنا  مــن  كثير 
ضــغــوطــا وكــآبــة عــلــى مــــدار الــعــام 
بــســبــب مـــســـؤولـــيـــات الـــحـــيـــاة، أو 
األســريــة،  الــخــافــات  أو  واألم،  األب  انــشــغــال 
املربن  فــإن  ولذلك  االجتماعية...  الظروف  أو 
املبدعن هم فقط الذين يتلمسون أية فرصة 
الــكــآبــة، وفــتــح نافذة  أو مناسبة  لكسر هــذه 
ــواء نــاعــمــة عــلــى عــاقــاتــهــم  ــــال نــســمــة هــ إلدخـ

داخل األسرة.
 كــثــيــر مــنــا – مـــع األســـــف –  يــقــومــون 

ْ
ولـــكـــن

بشكل  ولكن  املناسبات  هــذه  بإحياء  بالفعل 
يحول املناسبة أو الفرصة ذاتها إلى مصدر 
ــادر الــــضــــغــــوط، فــيــتــحــول  ــن مــــصــ ــي مــ ــافــ إضــ
رمــضــان إلـــى مــــآدب تــجــلــب الــعــبء الــجــســدي 
واملـــــــادي والــنــفــســي عــلــى األســــــر، و تــتــحــول 
اإلجـــــــازة إلــــى ســلــســلــة مـــن الـــشـــجـــارات حــول 
املـــكـــوث طـــويـــا أمـــــام الــكــمــبــيــوتــر، وتــتــحــول 
األعياد إلى مجموعة من الطقوس امليتة التي 

يمارسها األبناء با روح. 
وهـــا هــو الــعــيــد يــطــرق الــبــاب، لــيــطــرح علينا 
السؤال: هل نحن مستعدون ملراجعة أسلوبنا 
يمنح  نحو  على  املناسبات  مــع  التعامل  فــي 
أبناءنا الفرحة أو يغذي حياتهم بالذكريات 
الجميلة؟ وكيف سنفرح و يفرح أبناؤنا في 

العيد؟
واإلجــابــة عــن هــذا الــســؤال تستلزم أن نعرف 
نــا« حــتــى يــتــحــول هــذا  »مـــا الـــذي يــفــرح أبــنــاء
الـــفـــرح إلـــى مـــاء عـــذب يــــروي الــعــاقــة بيننا، 

وهذا سؤال صعب باملناسبة. 
والفرح في العيد يرتبط غالبا بوجود أمرين، 
كلما تحققا شعر األبناء بفرحة العيد، وهما: 

املعنى املبهج، والحب والتواصل.
1. أن يكون للعيد معنى مبهج:

البعض يعتبر أن األجيال السابقة كانت أكثر 
فرحا بالعيد في طفولتها من أطفال العصر 
العيدية  أو  الهدية  تسعدهم  فكانت  الحالي، 
أو النزهة البسيطة، أما األجيال الحالية فقد 
ارتفعت تطلعاتهم واعتادوا االستهاك، ولم 
تــعــد تــلــك األمـــــور تــســعــدهــم. وأتـــصـــور – من 
التفسير ليس دقيقا  هــذا  أن   – وجهة نظري 
الــحــقــيــقــي النــخــفــاض  الـــســـبـــب  ــا، وأن  ــامـ ــمـ تـ
من  كثير  لــدى  معناه  فقد  العيد  أن  السعادة 
واملوائد  واملراسم  الهدايا  وتحولت  األطفال، 
إلــى طقوس روتينية، وال جديد، ال روح وال 

حياة.
لذلك، إذا أردت أن تعيد فرحة العيد لألطفال 
ابــحــث عما  أي  مــبــهــجــا،  للعيد معنى  اجــعــل 
ــذ فــي  ــ يــبــهــج أطـــفـــالـــك واربــــطــــه بـــالـــعـــيـــد، وخـ
ــال لــيــســوا ســـــواء، وأن ما  ــفـ اعـــتـــبـــارك أن األطـ

يبهج هذا قد ال يبهج ذاك:
- إذا كــــان أحــــد أبــنــائــك يــبــهــجــه لــعــب الــكــرة، 
فاربط العيد بمباراة كرة سنوية تلعبها معه.
- إذا كـــان ابــنــك يــحــب الـــرســـم، فـــاربـــط العيد 
بــشــراء أدوات رســم هــذا الــعــام، ثــم تجهيزات 
فنية في العيد التالي، ثم كتاب عن الرسم في 
العيد الثالث أو معرض رسم في العام الذي 

يليه.   
- إذا كــانــت ابــنــتــك تــحــب الــغــنــاء فــأقــم حفلة 

عائلية كل عيد واجعلها تشارك فيها بأغنية.
مــعــارف يحبهم  أقــــارب أو  كـــان هــنــاك  - وإذا 
أبــــنــــاؤك وال تـــوجـــد فـــرصـــة لـــزيـــارتـــهـــم أثــنــاء 
الــعــام، فــاحــرص على أن يــزوروهــم فــي العيد 
ألن هذا هو املعنى املبهج للعيد بالنسبة لهم. 
)ونكرر: يحبهم أبناؤك في األساس، ثم أنت(.
ويبقى هــذا واجـــب كــل مـــرب، أن يــســأل نفسه 
الذي  املبهج  املعنى  هو  ما  للعيد:  استعدادا 
تفرض  أن  دون  بالعيد،  الــعــام  هــذا  ستربطه 
على أبنائك ما كان يبهجك أنت في طفولتك 

أو ما هو سائد في عرف الناس.

2. الحب والتواصل:
أجــمــل مــا فــي مــابــس العيد ليس ارتــداؤهــا، 
وإنــمــا لــحــظــات شــرائــهــا، ابــتــســامــة األم وهــي 
تــتــســوق مــع ابــنــتــهــا لــشــراء املـــابـــس، عندما 
صــعــدا الــســلــم الــكــهــربــائــي وهــمــا تضحكان، 

أو  املــابــس،  قياس  أثــنــاء  احتضنتها  عندما 
عندما أعطتها مساحة من الحرية واالختيار 
ــــن ذوقـــــهـــــا، هــــــذه الــتــفــاصــيــل  ولــــــم تـــســـخـــر مـ
الـــصـــغـــيـــرة هــــي الـــعـــيـــد، ألنـــهـــا تــحــمــل الــحــب 

والتواصل واألمان. 
أكثر احساسا  السابقة  األجيال  كانت  وربما 
ربما-    – بالعيد  املــرتــبــط  والــتــواصــل  بالحب 
الذين يحبونهم،  األقــارب  الترابط مع  بسبب 
أبــنــاء الــعــم وأبـــنـــاء الــخــال املــتــحــابــن معهم، 

وبعض  والــتــســامــر  معهم  باللعب  يــســعــدون 
املغامرات واألسرار.   

فـــإذا أردت أن يــفــرح أبــنــاؤك فــي الــعــيــد، ال بد 
أن يــرتــبــط الــعــيــد بــالــحــب. ربـــمـــا حــبــك أنـــت، 
فــاجــعــلــهــم يـــشـــعـــرون بـــأعـــلـــى درجـــــــات حــبــك 
وأجــمــل صــور الــتــواصــل معك فــي يــوم العيد 
وأثـــنـــاء االســـتـــعـــداد لــــه. اجــعــل الــعــيــد فــرصــة 
إلذابة الخافات أو الجليد الذي تراكم بسبب 
الحياة. تحرر من ضغوطك وحررهم  بــرودة 
ــــوط، وابـــــحـــــث عــمــا  ــغـ ــ ــــضـ ــلــــك الـ ــا مـــــن تــ ــ أيـــــضـ

يشعرهم بالحب:
معهم  تلعب  عندما  بالحب  يشعرون  ربما   -

لعبة محببة لديهم.
- قد يحتاجون أن تستمتعا بحوار يجمعكم 
دون وعظ أو ارشــاد، وإنما تستمع أنت أكثر 

مما تتكلم.
- ربــمــا تحتاج أن تــخــرج قليا عــن تخشبك، 

فتغني أو ترقص أو تلعب.
- سيحتاجون أن يروا االبتسامة على وجهك، 
تعطيهم  أن  أو  مــعــك  بــــاملــــزاح  ويــســتــمــتــعــوا 
الـــفـــرصـــة لـــعـــرض مــواهــبــهــم أو أفـــكـــارهـــم أو 

مشاعرهم.
ولنتذكر جميعا أن زماننا غير زمان أبنائنا، 
وظروف نشأتنا غير ظروف نشأتهم، ونحن 
آبائنا وأمهاتنا، ولنراع  أنفسنا نختلف عن 

أن هناك ظواهر اجتماعية ضدنا، مثل: 
- انتشار األلعاب اإللكترونية بشكل سرطاني 

لتسرق أبناءنا منا في املناسبات السعيدة.
- تباعد املسافات بن األهل واألقــارب بسبب 
ظروف السفر أو انقطاع الروابط االجتماعية 

مما يجعل أطفالنا داخل كهف منعزل.
املبكرة  واملــراهــقــة  ألبنائنا  العقلي  النضج   -
التي يعيشها بعضهم مما يعجل بمقاومتهم 
ألفكارنا، أو رغبتهم في االنعزال عنا ليعيشوا 

العيد مع أصحابهم وعلى طريقتهم.
- غياب األلعاب الجماعية )أو ألعاب الشارع(، 
ــفــــال  ــــي ألــــعــــاب شـــعـــبـــيـــة  يــصــمــمــهــا األطــ وهــ
ويـــمـــارســـونـــهـــا مـــعـــا فــتــســعــدهــم كـــمـــا تــنــمــي 

ذكاءهم االجتماعي.
- ظروف الحروب والصراعات التي تعيشها 
أوطاننا العربية، والتي خيمت بظال الكآبة 
أفقدتهم  أو  األســر وربما فرقت شملهم  على 

أحد األفراد. 
كل هذه الظواهر ال تعني استحالة الفرح في 
أكبر،  التحدي  أن  تعني  فقط  ولكنها  العيد، 
وأن هـــذا الــتــحــدي األكــبــر يــحــتــاج اســتــعــدادا 
أكبر، وإبداعا أكثر، وقدرة على ابتكار البدائل 

من أجل الفرحة في العيد.
نــقــول: حتى يفرح أبناؤنا  وفــي هــذا السياق 
ال بد أن نكون نحن أوال قادرين على الفرح، 
قـــادريـــن عــلــى الــبــهــجــة، قـــادريـــن عــلــى الــحــب، 
والسعادة،  والحيوية  باالبتسامة  متمسكن 
وأن نـــحـــول الــلــيــمــون املــــر إلــــى شـــــراب حــلــو، 
اإللكترونية  األلــعــاب  يتركوا  لــن  نــا  أبــنــاء ألن 
لــلــجــلــوس مــع أب كــئــيــب أو أم ســخــيــفــة، ولــن 
يــتــجــاوزوا آالم الــحــروب والــصــراعــات إال إذا 
كـــانـــت أمـــهـــم قـــد تــجــاوزتــهــا واســتــطــاعــت أن 
يقتطعوا  ولــن  الحياة،  وتثمن  الفرحة  تنشر 
من وقتهم مع أصدقائهم ليجلسوا محنطن 
في انتظار أم تقضي نصف يومها في املطبخ.   )Getty( افرحوا وساعدوا أبناءكم على الفرح

ياسر محمود

تحمل املسؤولية.. مثلها مثل غيرها 
من القيم، ال يولد اإلنسان مزودًا بها، 
خال  مــن  ويكتسبها  يتعلمها  لكنه 
عملية اجتماعية تربوية، تعتمد على 
التفاعل بن الفرد وأسرته ومجتمعه، 
وهي عملية مقصودة ينبغي أن يقوم 

بها املربون تجاه األبناء.
في  املــســؤولــيــة  تــغــرس تحمل  فكيف 

نفوس أبنائك منذ نعومة أظفارهم؟

تنمية الشخصية
1- كــن نموذجًا جــيــدًا أمـــام طفلك في 
تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــك املــخــتــلــفــة فــي 
العمل واألسرة واملجتمع.. إلخ؛ حتى 

يقتدي بك ويتعلم منك.
احـــتـــرام شخصيته،  عــلــى  احـــرص   -2
وأعــطــه قـــدره وقيمته أمـــام اآلخــريــن، 

وأشعره بثقتك فيه.
3- شجعه على املشاركة في املناقشات 
األســريــة، واحــرص على احترام رأيــه، 
وتجنب السخرية من رأيه مهما كان.

4- احك له بعض القصص التي تبرز 
تــحــمــل الــبــطــل مــســؤولــيــاتــه، رغــــم ما 
يــواجــهــه مــن صــعــاب ومـــشـــاق، وعــدم 

تخليه عن القيام بها.
بـــصـــفـــات  ــه  ــ ــفـ ــ ــلــــى وصـ 5- احـــــــــرص عــ
إيجابية على مسمع منه، كالشهامة 
ــل املــــســــؤولــــيــــة  ــ ــمـ ــ ــــحـ والـــــــرجـــــــولـــــــة وتـ
لديه  ينمي  فذلك  املحتاج؛  ومساعدة 

اإلحساس باملسؤولية.
نْب 

َ
ت فــا  الــزائــدة،  الحماية  6- تجنب 

الــقــيــام بــمــا ينبغي أن يقوم  عــنــه فــي 
هو به، فينشأ ضعيف الثقة بالنفس، 

غير قادر على تحمل أعباء الحياة.
7- ابتعد عن التدليل الزائد عن الحد 
ــدال فــي  ــ ــتـ ــ فــــي تــنــشــئــتــه، والــــتــــزم االعـ
تــلــبــيــة طــلــبــاتــه؛ ألن االســتــجــابــة لكل 
مــا يــريــده، ســـواء كـــان مــتــاحــًا أو غير 
قـــادر على تحمل  مــتــاح، يجعله غير 
املسؤولية، ويتربى على عدم املباالة.

8- تجنب القسوة الزائدة في تربيته؛ 
ألنــهــا قــد تــولــد شخصًا ضعيفًا غير 

قادر على تحمل أعباء الحياة.

اتخاذ القرارات
فــي أخذ  أن تساعده  احـــرص على   -9
قـــراراتـــه املــتــعــلــقــة بــشــؤونــه الــخــاصــة 
دور  فـــيـــهـــا  دورك  واجــــعــــل  بـــنـــفـــســـه، 
ــرارات  ــقــ ــقـــط، وال تـــأخـــذ الــ املـــســـاعـــد فـ
نــيــابــة عــنــه، فمثا عــنــد الــذهــاب معه 
لـــشـــراء حــقــيــبــتــه املـــدرســـيـــة، اتـــــرك له 
الفرصة بل وشجعه على أن يختارها 

هو بنفسه.
10- إذا اختلفت معه حول أمر ما فا 
فيه  ناقشه  ولكن  عليه،  رأيــك  تفرض 
وامــنــحــه عـــددًا مــن الــخــيــارات املتاحة 
حول هذا األمر، واترك له حرية اختيار 
ما يناسبه منها؛ فذلك يساعده على 

تحمل مسؤولية اختياراته.
11- شجعه عــلــى مــشــاركــة رفــاقــه في 
بــعــض األلـــعـــاب الــجــمــاعــيــة، فــهــي من 
فيه اإلحساس  التي تغرس  الوسائل 
باملسؤولية، حيث يكون مسؤوال في 
أثناء اللعب عن القيام ببعض األدوار 
واملـــهـــام، الــتــي إن اجــتــهــد فـــي الــقــيــام 
بها انعكس ذلــك على فريقه بصورة 
ــَر فــي أدائــهــا كــان  إيــجــابــيــة، وإن قــصَّ
سببا في تأخر فريقه وربما خسارته.

دعم معنوي
12- التمس له العذر في أثناء تدريبه 
عـــلـــى تــحــمــل املـــســـؤولـــيـــة وتـــفـــهـــم مــا 
يــقــع فــيــه مــن أخـــطـــاء، فــمــن الطبيعي 
يقع  وأن  عـــديـــدة  مــشــاكــل  يـــواجـــه  أن 
فـــي أخـــطـــاء مــتــنــوعــة، فــكــن رفــيــقــًا به 
وسانده في تخطيها، ودربه على أن 
يتعلم من أخطائه، حتى ال يقع فيها 

مرة أخرى.
13- احرص على دعمه معنويًا بمدحه 
والثناء عليه كلما قام بسلوك ينمي 
املسؤولية،  تحمل  على  الــقــدرة  لــديــه 
ألن هذا يؤكد هذه القيمة لديه، ومن 
ــه: »جــمــيــل أنــك  أمــثــلــة ذلـــك أن تــقــول لـ
أنجزت هذا العمل، أنتظر منك الكثير، 
رائــــع، مــمــتــاز... إلــــخ«، وكــذلــك بمدحه 
أمـــام األقــــارب واألصـــدقـــاء خــاصــة من 

يحبهم. 

تدريب عملي
14- دربــــــه عـــلـــى تــحــمــل املـــســـؤولـــيـــة، 
املسؤولية  تحمل  يتعلم  لــن  فالطفل 
دون أن يبذل اآلبــاء جهدا في تدريبه 
ــواقــــف  ــي مــ ــ ــلــــى ذلـــــــك فــ وتـــــعـــــويـــــده عــ

مختلفة، ومن أمثلة هذه املواقف:
¶ تشجيعه ومساعدته على أن يأكل 
ويـــشـــرب ويــــرتــــدي مــابــســه بــنــفــســه، 
ــفــــف هــــذه  ومــــــــع مــــــــــرور الــــــوقــــــت تــــخــ

املساعدة حتى يقوم بذلك وحده. 
¶ تــدريــبــه عــلــى املــشــاركــة فــي ترتيب 
سريره وأدواته ولعبه ومشاركته في 
أعمال  املــائــدة، ونحوها من  تحضير 

املنزل، التي يمكنه أن يقوم بها.
مــع  ــامــــل  ــعــ ــتــ يــ أن  عــــلــــى  ســــــاعــــــده   ¶
مــصــروفــه الــشــخــصــي بـــحـــريـــة.. مـــاذا 
يشتري ومـــاذا يــتــرك، وقــم فقط بــدور 

املوجه له. 

14 وسيلة 
ليتحمل طفلك 

المسؤولية

5 أفكار مفيدة للطالب في اإلجازة

سعد لطفي

عد اإلجـــازة الصيفية أحــد األوقـــات الذهبية 
ُ
ت

ــتـــي يــمــكــن اســتــغــالــهــا بـــشـــكـــٍل مـــثـــالـــي فــي  الـ
في  الــطــاب  تــســاعــد  أهــــداف مختلفة  تحقيق 
ســـواء.  حـــٍد  عــلــى  والــعــلــمــيــة  العملية  حياتهم 
على  تساعد  الــتــي  األفــكــار  يلي بعض  وفيما 

استغال أمثل لإجازة.

1 ـ التدريب الصيفي
أثناء إجازة الصيف، تقدم العديد من الشركات 
في  للطاب  تدريب مختلفة  فــرص  واملصانع 
كافة املجاالت سواًء داخل الدولة أو خارجها 
ملدة تتفاوت بن أسبوع إلى ثاثة أشهر وفي 
بعض األحــيــان تصل إلــى ستة أشــهــر. املميز 
في التدريبات أنها توفر فرصة جيدة للطاب 
باإلضافة  امليدانية،  العمل  مهارات  الكتساب 
ــبـــرات مــخــتــلــفــة فـــي مــجــاالت  إلــــى اكــتــســاب خـ
التخصص. لذا إذا كنت طالًبا جامعًيا يمكنك 
االلتحاق بأحد الشركات أو املصانع في مجال 

تخصصك والحصول على فترة تدريب.

2 ـ التعلّم الذاتي
م العلم فإنك ال تــدري متى تحتاج إليه« 

ّ
»تعل

وال وقــــت أفـــضـــل مـــن اإلجــــــازة مـــن أجــــل تعلم 
بعض العلوم واملهارات والخبرات في مجاالت 
مختلفة. في ظل التطور التكنولوجي الهائل 
الذي يشهده العالم مؤخًرا، أصبحت وسائل 
التعلم الذاتي بسيطة ومتنوعة باإلضافة إلى 
كونها مجانية. ويمكن التعلم عن طريق الكتب 
اإللكترونية  املساقات  أو عن طريق  والقراءة، 
مفتوحة املصدر، حيث تقوم املئات من مواقع 
ــيـــرا، إيــدكــس،  الــتــعــلــيــم الــعــاملــيــة مــثــل »كـــورسـ
أكــاديــمــيــة خــــان، يـــوداســـتـــي« بـــاإلضـــافـــة إلــى 
أفضل الجامعات حول العالم بطرح مناهجها 
الــعــلــمــيــة والــتــعــلــيــمــيــة عــبــر اإلنــتــرنــت بشكٍل 
م. لذا يمكنك كطالب 

ّ
مجاني للراغبن في التعل

والــبــدء في تعلم  املميزات  تلك  كافة  استغال 
مهارة جديدة تساعدك في استكمال دراستك 

أو في االنخراط بسوق العمل والحصول على 
ا االستعداد 

ً
وظيفة مرموقة. كذلك يمكنك أيض

للعام الدراسي الجديد، وقضاء بعض الوقت 
فـــي تــصــفــح املــــــواد الـــتـــي ســتــقــوم بــدراســتــهــا 

والبدء في تعلمها. 

3 ـ برامج التبادل الطالبي
تقوم العديد من الدول واملؤسسات الحكومية 
وغير الحكومية بتنظيم بعض برامج التبادل 
معينة  مجموعة  اختيار  يتم  حيث  الطابي، 
مــــن الــــطــــاب لـــديـــهـــم مــجــمــوعــة مــــن املــــهــــارات 
والخبرات من أجل السفر إلى أحد الجامعات 
أو املؤسسات بالخارج وقضاء فترة تدريبية 
برنامج.  كــل  طبيعة  باختاف  تختلف  هناك 
التبادل  إلــى تعزيز دور  الــبــرامــج  تلك  تــهــدف 

الــدول، وإكساب الطاب مهارات  الثقافي بن 
العمل الدولي، باإلضافة إلى فتح آفاق جديدة 
لـــلـــتـــعـــاون، ورؤيــــــة األمــــــور مـــن وجـــهـــات نظر 

مختلفة ومتباينة. 

4 ـ األنشطة المجتمعية
يمكن تخصيص بعض الوقت من فترة اإلجازة 
مـــن أجــــل الـــتـــطـــوع فـــي األنـــشـــطـــة املــجــتــمــعــيــة 
ــادرات الــخــيــريــة والــتــنــمــويــة املــخــتــلــفــة.  ــ ــبـ ــ واملـ
فــبــجــانــب مــســاعــدة الــغــيــر، هــنــاك الــعــديــد من 
مــن أهمها  لــلــطــاب  الــتــطــوع بالنسبة  فــوائــد 
تــنــمــيــة وتـــطـــويـــر مــــهــــارات الــتــفــكــيــر املــنــطــقــي 
والــعــلــمــي واإلبـــداعـــي عــن طــريــق حــل املشاكل 
املختلفة، وتعزيز روح التعاون والعمل ضمن 
فــريــق، وبــنــاء الــعــاقــات، واكــتــســاب املــهــارات 
والـــخـــبـــرات فـــي مـــجـــاالت مــخــتــلــفــة، وغــيــرهــا 
مــن األمـــور الــتــي تساعد الــطــاب فــي حياتهم 

األكاديمية والعملية.

5 ـ العمل
عد فترة اإلجــازة الصيفية وسيلة جيدة من 

ُ
ت

الـــذي يساعد في  الــدخــل  أجــل تحقيق بعض 
ا 

ً
تحقيق أفكار وأهداف الطلبة. بل ليس شرط

أن تــكــون بــحــاجــة إلـــى املــــال مـــن أجـــل الــعــمــل، 
فالعمل في سن مبكرة يساعد في تنشئة جيل 
قدٍر  االعتماد على نفسه وتحقيق  قــادر على 
كبير من االستقالية عن طريق كافة الوسائل 
املــشــروعــة، بــاإلضــافــة الــى اكتساب املــزيــد من 
ــا لــم يــعــد مــن الصعوبة 

ً
الــخــبــرات. األمـــر أيــض

بمكان، حيث يمكن للطاب العمل عن طريق 
الكتابة،  مــجــاالت مختلفة مثل  فــي  اإلنــتــرنــت 
إدخال  البيع،  التصميم،  البرمجة،  التصميم، 
التسويق، وغيرها  التنظيم،  البيانات، أعمال 
الــتــي يمكن للطاب الحصول من  مــن األمـــور 

خالها على دخٍل جيد.

ما بين فرص التدريب 
والعمل والقراءة 

وتطوير المهارات، يمكن 
للطلبة استغالل أوقاتهم 

الصيفية بشكل مفيد 
وممتع

االستهالك ولم يعودوا كما  اعتادوا  بات مهمة صعبة، فقد  ابنك سعيدا  أن يصبح 
الزمان؟ هذا  أطفال  يفرح  الذي  فما  الجديدة،  ألعابنا  أو  الجديدة  بمالبسنا  نفرح  كنا 

تحقيق

قضاء الوقت مع األبناء 
من األمور التي تسعدهم 

وتجعلهم مستمتعين

)Getty( استغالل وقت اإلجازة بشكل جماعي يثري األفكار ويضاعف اإلفادة
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أعلن أتليتيكو مدريد عن التعاقد مع الكرواتي 
شيمه فرساليكو، مدافع ساسولو اإليطالي، ملدة 
خمس سنوات. وكان عقد فرساليكو )24 عامًا(، 

الذي خاض مع منتخب باده بطولة أوروبا، 
مع ساسولو يمتد حتى يونيو/حزيران 2019. 

وينضم فرساليكو إلى الفريق اإلسباني بعدما 
لعب ثاثة مواسم في دوري الدرجة األولى 

اإليطالي، ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة التي 
قدرت صحف إسبانية أنها بلغت 16 مليون يورو.

عاد املتسابق مارسيل كيتل إلى األضواء مجددًا 
بعدما فاز بإحدى مراحل سباق فرنسا للدراجات 

للمرة التاسعة في مسيرته والذي شهد منافسة 
قوية، وأحبط سائق إيتكس كويك ستيب،  رغم 
البداية املحبطة للسباق وغيابه عن منافساته 

العام املاضي بسبب إصابته بفيروس، انتفاضة 
متأخرة من الفرنسي بريان كوكار، وفاز عليه 

بفارق بسيط، وقال كيتل بعد السباق »تخالجني 
الكثير من املشاعر قاتلت كي أعود«.

توّصل الدولي البرتغالي لويس ناني إلى اتفاق 
لانضمام لنادي فالنسيا اإلسباني ملدة ثاثة 
مواسم قادمة. وأعلن النادي، في بيان، تعاقده 

مع الاعب )29 عامًا( قادمًا من فنربخشه التركي. 
ولعب ناني من قبل ألندية سبورتينغ لشبونة 

البرتغالي ومانشستر يونايتد وفنربخشه 
التركي، وحقق مع الشياطن الحمر أكثر ألقابه، 

 حقق لقب دوري األبطال وكأس العالم 
ُ
حيث

لألندية ولقب البريمييرليغ أربع مرات.

أتليتيكو يضم 
الكرواتي فرساليكو 

مدافع ساسولو

كيتل بفوز في سباق 
فرنسا للدراجات وساجان 

يحتفظ بالصدارة

فالنسيا اإلسباني 
يعلن رسميًا ضم 

البرتغالي لويس ناني

ذكر بيان صادر 
عن محكمة 
في برشلونة أنه 
تمت معاقبة 
ليونيل ميسي 
نجم برشلونة 
بالسجن لمدة 
21 شهرًا، بعد 
إدانته بارتكاب 
ثالث تهم 
تتعلق بالتهرب 
الضريبي.، 
كما قضت 
المحكمة أيضا 
بسجن خورخي، 
والد ميسي 
لمدة بنفس 
العقوبة، وأمرت 
المحكمة 
ميسي بدفع 
نحو مليوني 
يورو )2.21 
مليون دوالر(.

)Getty( ليونيل ميسي لدى وصوله إلى إحدى جلسات المحاكمة

العقوبة
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حرب الكالم 
قبل حوار األقدام
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نبيل التليلي

ــيـــوم إلــى  تــتــجــه األنــــظــــار مـــســـاء الـ
مــلــعــب الــفــيــلــودروم، ملــتــابــعــة قمة 
أوروبـــا، بني  أمــم  مباريات بطولة 
الــفــرنــســي، واملــنــتــخــب األملـــانـــي، في  املنتخب 
الــدور نصف النهائي، مواجهة جعلت  إطــار 
ــة تـــبـــدأ حــرب  ــيـ ــانـ الــصــحــف الــفــرنــســيــة واألملـ

الكالم قبل حوار األقدام الليلة بني الالعبني.
الحديث  فضلت  الفرنسية  ليكيب  صحيفة 

باريس ـ العربي الجديد

قــبــل املــواجــهــة املــرتــقــبــة بــني فــرنــســا وأملــانــيــا 
يــورو 2016، على صاحب  في نصف نهائي 
أكثر حــذرًا ملا  أن يكونوا  األرض وجماهيره 
يــنــتــظــرهــم مـــن مــنــتــخــب »املـــانـــشـــافـــت« الـــذي 

يملك تاريخًا مشرفًا أمام البلد امُلنظم.
بــدأت أملانيا مــشــوار إقــصــاء صاحب األرض 
أخرجت  عندما   ،1972 يــورو  فــي  والجمهور 
املنتخب البلجيكي في الدور النصف نهائي 
)2 - 1(، لتصل إلى املباراة النهائية وُتحقق 
تاريخها  فــي  األولـــى  للمرة  األوروبــــي  اللقب 
الكروي. في يورو 1976، نجح منتخب أملانيا 
املــنــتــخــب اليوغسالفي  الــغــربــيــة فــي إقــصــاء 
فــازت  عندما  آنـــذاك،  العاملية  البطولة  ُمنظم 
أشــــــواط  إلــــــى  الـــــذهـــــاب  ــد  ــعـ بـ  )2  -  4( عـــلـــيـــه 
ــة، لــكــنــهــا خـــســـرت فـــي الــنــهــائــي من  ــيـ ــافـ إضـ

تشيكوسلوفاكيا بركالت الترجيح )5 – 3(.
وشــهــدت بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 1986 نجاحًا 
أرجــنــتــيــنــيــًا عــلــى األراضـــــي املــكــســيــكــيــة، لكن 
ــه دور كــبــيــر قــبــل  املــنــتــخــب األملــــانــــي كـــــان لــ
الوصول إلى نهائي املونديال آنــذاك، عندما 
ــــدور الــربــع  نــجــح فـــي إقـــصـــاء املــكــســيــك فـــي الـ
نهائي بركالت الترجيح )4 - 1( بعد انتهاء 

الوقت األصلي للمباراة بالتعادل السلبي.
يــورو 1992 في محاولة  السويد  استضافت 
مــنــهــا لــتــحــقــيــق أول لـــقـــب أوروبـــــــــي، لــكــنــهــا 
اصطدمت في الدور النصف نهائي بأملانيا، 
لتخسر في ذلك اللقاء )3 - 2(، قبل أن يخسر 
ــبــــاراة  مــنــتــخــب »املـــانـــشـــافـــت« الـــلـــقـــب فــــي املــ

النهائية أمام الدنمارك بهدفني نظيفني.
ــا الــــنــــاجــــح أمــــام  ــوارهــ ــشــ وتــــابــــعــــت أملــــانــــيــــا مــ
أصحاب األرض، حيُث أقصت إنكلترا منظمة 
يـــورو 1996، حــني أخــرجــت منتخب »األســـود 
الثالثة« في املباراة النصف النهائية بركالت 
الوقت األصلي  انتهاء  - 5(، بعد   6( الترجيح 

الــعــالــم 2002،  بــالــتــعــادل )1 – 1(. وفـــي كـــأس 
ــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان  ــوريـ الـــــذي حــضــنــتــه كـ
بشكل مشترك، حققت كوريا الجنوبية إنجازًا 
تاريخيًا بعد أن بلغت الدور النصف نهائي، 
قــدرهــا أن تخسر  أملــانــيــا ويــكــون  مــع  لتلعب 
مــن قــاهــر أصــحــاب األرض املــنــتــخــب األملــانــي 
بــهــدف نظيف. وفــي يـــورو 2008 أصــبــح عدد 
أملــانــيــا مـــن أصـــحـــاب األرض سبعة  ضــحــايــا 
بعد أن حرمت النمسا املنظمة رفقة سويسرا 
مــن الــتــأهــل إلـــى الــــدور الــثــانــي، عــنــدمــا فــازت 
عليه بــهــدف نــظــيــف، فــي وقـــت كــانــت النمسا 
بــحــاجــة لــلــفــوز فــي املـــبـــاراة األخـــيـــرة للتأهل، 
ــاء أحـــد  لـــتـــكـــون الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي فــــي إقــــصــ
ــرًا فـــي كــــأس الــعــالــم  ــيـ مــنــظــمــي الــبــطــولــة. وأخـ
2014، ومن ينسى تلك املباراة التاريخية التي 
تــعــرضــت خــاللــهــا الـــبـــرازيـــل صــاحــبــة األرض 

أملــانــيــا في  إثــر خسارتها مــن  لنكسة كــرويــة، 
 -  7( عريضة  بنتيجة  نهائي  النصف  الـــدور 
1(، الــتــي مــا زالـــت حــتــى الــيــوم حــديــث العالم 
ومحط سخرية للكثيرين، لتكون أملانيا أكثر 
املنتخبات التي تقصي أصحاب األرض، فهل 
إلى  الضحايا  عــدد  لترفع  فرنسا  مع  تفعلها 
تــســعــة؟ الــفــرنــســيــون ســيــدخــلــون املــواجــهــة، 
محملني بـــ »كــلــمــات ســــر«، هــامــة، قــد تشكل 
األملــانــي،  املنتخب  لــتــجــاوز  ذهــبــيــة،  مفاتيح 
وبلوغ الدور النهائي، في مواجهة يعتبرها 
وأصعب  األوان،  قبل  نهائيًا  املالحظني  جــل 

خطوة في طريق الفوز باللقب.
»الفيلودروم«،  األجــواء بملعب  من ال يعرف 
فعليه أن يــســأل نــجــوم الــكــرة الــذيــن سنحت 
لــهــم الــفــرصــة، ملــواجــهــة أوملــبــيــك مــارســيــلــيــا، 
املــشــجــعــون هــنــاك ال يــهــتــمــون بـــاملـــبـــاراة وال 

ســان  بــاريــس  لــجــمــاهــيــر  خــالفــًا  بنتيجتها، 
جيرمان أو أوملبيك ليون أو غيرها.

جــمــاهــيــر مــارســيــلــيــا تـــرفـــع شـــعـــارهـــا الـــذي 
الــفــوز«،  أو  الــفــوز  »إمـــا  املنافسني  كــل  يعرفه 
املنافس  على  كبيرًا  وجودها يسلط ضغطًا 
منذ أن تطأ قدماه ميدان املباراة، واملنتخب 
ــر فـــور  ــ ــــذا األمــ ــي ســيــكــتــشــف الــــيــــوم هـ ــانــ األملــ

وصوله إلى الفيلودروم.
معتمدًا  املواجهة  سيدخل  األملــانــي  املنتخب 
ــــدوا صالبتهم  عــلــى خــبــرة العــبــيــه الـــذيـــن أكـ
وتــفــوقــهــم فـــي املــنــافــســات الــكــبــرى وخــاصــة 
ــر وأوزيـــــــــــل، بـــيـــنـــمـــا يـــســـتـــمـــد املــنــتــخــب  ــولــ مــ
املتشوقني  الفرنسي قوته من عطش العبيه 
ــتــــاريــــخ وفـــــي مــقــدمــتــهــم مــهــاجــم  لـــكـــتـــابـــة الــ
أتلتيكو مدريد غريزمان والعــب وســت هام 

ديميتري باييت.

فرنسا ألمانيا... أصعب خطوة قبل اللقـب

عن مواجهة ثأرية، وقد أكد أكثر من العب في 
صفوف املنتخب الفرنسي، وجود ثأر داخل 
الهزيمة أمام »املانشفت«  املباراة، وبأن  هذه 
ــت راســـخـــة  ــ ــل، مــــا زالــ ــرازيــ ــبــ فــــي مـــونـــديـــال الــ
باألذهان، وبأن مباراة الدور نصف النهائي 

فرصة مواتية إلعادة الضربة.
فقال باتريس إيفرا، العب املنتخب الفرنسي، 
»ســـتـــكـــون فـــرصـــة مـــواتـــيـــة لـــلـــثـــأر، ســنــواجــه 
األملــان على أرضنا وأمــام جماهيرنا، وليس 
املــبــاراة، ونمر إلى  مــن املنطقي أال نفوز فــي 
الـــدور نصف النهائي، فــي كــرة الــقــدم تزيدك 
األفــضــل، وآخــر  لتقديم  أحيانا دفعا  ــام  األرقـ
األرقــــام تــعــود إلـــى هزيمتنا أمــامــهــم، وهــذه 
فرصتنا للثأر«. وذهب املهاجم أوليفي جيرو 
فــي نفس االتــجــاه عندما تــحــدث عــن »رغبة 
شديدة تحدو الالعبني للثأر من الهزيمة في 
لنؤكد  والـــروح  العزيمة  لدينا  الــعــالــم،  كــأس 

بأننا قادرون على هزمهم«.
ــة املـــقـــابـــلـــة، واصــــلــــت الــصــحــف  ــهـ ــي الـــجـ ــ وفــ
الفرنسيني  مــحــاوالتــهــا الســتــفــزاز  األملــانــيــة 
قبل مباراة الدور نصف النهائي أمام منظم 

بطولة أمم أوروبا 2016، املنتخب الفرنسي.
ــيـــة الــشــهــيــرة  ــانـ وكــتــبــت صــحــيــفــة بــيــلــد األملـ
عــلــى صفحتها  بـــالـــريـــاضـــة،  واملــتــخــصــصــة 
الــوداع يا أزرق«،  األولــى، باللغة الفرنسية:« 
وهــــــي عـــــبـــــارة الـــقـــصـــد مـــنـــهـــا أن املــنــتــخــب 
ــيــــودع الـــبـــطـــولـــة فــــي مــواجــهــة  الـــفـــرنـــســـي ســ
املنتخب األملاني. وشرحت الصحيفة األملانية 
الــذي  بالعنوان  القصد  أن  صفحاتها  داخــل 
ــارة إلــى قــوة املنتخب  تــم اخــتــيــاره، هــو اإلشــ
باملنتخبات  اإلطــاحــة  األملــانــي وقــدرتــه على 
الــتــي تستضيف الــبــطــولــة، وذلــــك مـــن خــالل 
إلــى عــام 1972،  األرقـــام التي يعود تاريخها 
إلــى متوسط  الصحيفة رســالــة  كما وجــهــت 
العب  بوغبا،  بــول  الفرنسي  املنتخب  ميدان 
على  فرنسا  فــوز  بعد  اإليــطــالــي،  يوفنتوس 
أيسلندا قالت خاللها: »عفوًا بوغبا، لن يكون 
مـــن الــســهــل عــلــيــك أن تــســجــل أمــامــنــا بنفس 
الــطــريــقــة«، فــي إشـــارة إلــى الــهــدف الـــذي كان 
أحـــرزه بوغبا بــرأســه، فــي مــبــاراة الـــدور ربع 

النهائي أمام املنتخب األيسلندي.
ــكـــون املــنــتــخــبــان فــي  ــذا أن يـ ــ ــم فــــي كــــل هـ ــهـ املـ
مــســتــوى تــطــلــعــات الــجــمــاهــيــر وعـــشـــاق كــرة 
مباراة  بمتابعة  النفس  يمنون  الــذيــن  الــقــدم، 
تليق بحجم كل منتخب، وبأن تكون املواجهة 
الــفــوز  ولــيــكــن  األوان،  قــبــل  نــهــائــيــا  بــالــفــعــل 

لألجدر، وملن يثبت علو كعبه فوق امليدان

EURO  2016  يورو

هل تعلم أنه وبعد أعمال الشغب 
التي شهدتها بطولة يورو 2016، 
قرر »فيفا« اتخاذ قرارات احترازية 
لمنع تكرار ما حدث في البطولة 

األوروبية، حيُث سيتخذ بعض 
القرارات التي تحُد من حدوث أي 

خلل في التنظيم.
وكشفت األمينة العامة لالتحاد 

الدولي لكرة القدم فاطمة 
سامورة أن إجراءات احترازية أمنية 

سُتطبق في مونديال روسيا 
2018، وذلك بسبب ما حصل في 
البطولة األوروبية، خصوصًا بين 

الجماهير الروسية واإلنكليزية في 
مدينة مارسيليا الفرنسية.

وأكدت سامورة أن الفيفا سيقوم 
بإحصاء للكشف عن المجموعات 

المشاغبة وخصوصًا »الهوليغينز« 
وذلك لمنعهم من حضور مباريات 
كأس العالم، وهناك اجراءات أمنية 
تفوق التي كانت في يورو 2016.

وواحدة من هذه اإلجراءات 
تتعلق بأسعار تذاكر مباريات 

المونديال، حيُث أكدت سامورة أن 
سعر التذكرة للجماهير القادمة 

من الخارج سترتفع بحوالي 
16%، ومن المتوقع أن يُصبح 
سعر تذكرة واحدة في دور 

المجموعات حوالي 105 دوالرات، 
أي زيادة حوالى 15 دوالرًا.

هل تعلم

تتحول بعض األقالم 
أحيانًا إلى مشجعين 

لدعم فرقهم أو 
منتخباتهم، ومواجهة 
فرنسا وألمانيا الليلة سارت 

في هذا السياق

بوغبا 
وجيرو 
ثنائي 
تنتظره 
الجماهير 
الفرنسية 
)Getty(

)Getty( أوزيل استعاد حاسة التهديف أمام إيطاليا

)Getty( جماهير فرنسا تأمل بتحقيق اإلنجاز

)Getty( فرحة نجوم ألمانيا بتخطي إيطاليا )Getty( 2014 من مواجهة كأس العالم)Getty( فرحة فرنسا بالتأهل

اليويفا يطالب بمنع دخول أسر الالعبين للملعب بعد 
المباراة

طالب االتحاد األوروبي لكرة القدم، ولدوافع أمنية، منع نزول أي شخص ألرض 
امللعب بعد املباراة إال األشخاص املصرح لهم رسميا بذلك، وذلك بعد أن دخل 
املباريات مؤخرًا، وصرح  انتهاء  بعد  لالحتفال  للملعب  الالعبني  أبناء بعض 
)يــورو 2016(،  األوروبــيــة  األمــم  لبطولة  التنفيذي  الرئيس  بذلك مارتن كالني، 
حيث أصر على مسؤولية الويفا عن ضمان األمن داخل االستادات وتحديد 
وأن  نكون حذرين  أن  ولكن يجب  تمامًا،  ذلــك  »لسنا ضد  وأوضـــح:  املخاطر. 
نضمن األمن، ففي كل مرة يشيع األمر أكثر، ولكن هذه بطولة أوروبا وليست 
فالدخول ألرضية  رأينا،  نظام محدد في  يكون هناك  أن  أسرية. يجب  حفلة 
امللعب فقط لألشخاص املصرح لهم، وليس ألي شخص آخر«. وأشار كالني 
العشب  الحفاظ على  إلــى ضــرورة  اإلعــالم  أيضا في حديث ملختلف وسائل 
وأبدى ثقته في أن استاد فرنسا سيكون في حالة جيدة عندما يشهد املباراة 

النهائية للبطولة يوم األحد القادم، على الرغم من أنه ليس ممتازًا«.

تغييرات قبل مواجهة فرنسا في ما قبل النهائي

سيتعني على يواكيم لوف، مدرب منتخب أملانيا، إجراء تغييرات على فريقه 
الــقــدم بسبب  لــكــرة  ــا  أوروبــ بطولة  نهائي  قبل  مــا  فــي  الـــذي سيلتقي فرنسا 
لــلــهــداف مــاريــو غوميز.  الــبــديــل  اإلصــابــات واإليــقــاف كما يجب عليه إيــجــاد 
وسيغيب غوميز لذي سجل هدفني قاد بهما أبطال العالم ملا قبل النهائي، عن 
باقي البطولة بسبب إصابته في عضالت الفخذ الخلفية كما سيغيب العب 
الوسط املدافع سامي خضيرة بسبب إصابته في أعلى الفخذ. ويشكل قلب 
الغيابات بسبب اإليقاف عقب تلقيه  الدفاع ماتس هوملز ثالث أضالع مثلث 
التي حسمتها  إيطاليا  أمــام  الثمانية  دور  مباراة  الثانية في  الصفراء  البطاقة 
أملانيا بركالت الترجيح. وقال لوف للصحافيني: »أمام فرنسا مازلت أفكر في 
األمر. إيطاليا تلعب بطريقة آلية وفريق من طراز عاملي ولكن يمكن توقعهم، 
»فرنسا مختلفة هناك تغيير دائم في مراكز الالعبني لذا فانه من الصعب توقع 

طريقة لعبها كما أن من الصعب التنبؤ بما ستفعله تشكيلتها.«

جاي رو: ريناتو سانشيز يبلغ 24 عامًا وليس 18
أكــد املـــدرب الفرنسي الــســابــق، جــاي رو، أن العــب خــط وســط بــايــرن ميونخ، 
البرتغالي الصاعد، ريناتو سانشيز، عمره الحقيقي 24 عاما أي أكبر بستة 
أعـــوام مــن عمره املــعــروف )18 عــامــا(. وأوضـــح املـــدرب الفرنسي السابق في 
مع  املــتــألــق  الــدولــي  البرتغالي  الــالعــب  أن   )Dolce Sport( لقناة  تصريحات 
منتخب بالده في بطولة كأس أمم أوروبا )يورو 2016( املقامة بفرنسا حاليا، 
»يقول إن عمره 18 عاما ولكنني أعتقد أنه يجب أن ينظر إلى املاضي. تاريخ 
ميالده تم تسجيله بعد أعــوام من ميالده الفعلي، ومن ثم فإن تاريخ ميالده 
املقيد في السجالت ليس صحيحا. أؤكد لكم أن عمره 23 أو 24 عاما«. وتقول 
شهادة ميالد سانشيز إنه من مواليد أغسطس/آب 1997 في لشبونة، رغم أن 
أصوله تنحدر من الرأس األخضر، ويبدو أن ريناتو تم تقييده بالسجل املدني 

في العاصمة لشبونة بينما كان عمره خمسة أعوام بسبب انفصال والديه.

بصراحة
رياض الترك 

إنه يورو املفاجآت، اليورو الذي لم يتوقعه أحد، ورغم تواجد منتخبني 
تأهل  فإن  النهائي،  الــدور نصف  وأملانيا في  كبيرين بحجم فرنسا 
ُمميزة  امتالكه عناصر  النظر عن  بغض  مفاجأة،  بمثابة  كان  ويلز 
على أرض امللعب، في وقت وصل املنتخب البرتغالي إلى املربع الذهبي 

ربما بمساعدة كبيرة من الحظ الذي سانده في كل مبارياته.
واملنتخبات  الكبيرة في جهة  املنتخبات  تواجد  القرعة عن  وأسفرت 
ــر الـــذي ســهــل طريق  الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة فــي الــجــهــة األخــــرى، األمـ
منتخبات ويلز والبرتغال لو استثنينا بلجيكا التي خرجت بعد أداء 
الثاني  الــدور  البرتغال تخطت كرواتيا في  فــإن  لذلك  لــآمــال،  ُمخيب 
بمساعدة الحظ بهدف وحيد. خرجت منتخبات تستحق البقاء مثل 
إيطاليا وكرواتيا ألنها قدمت عرضًا كرويًا قويًا، لكن الحظ وضعها 
في قرعة صعبة بعض الشيء، وخصوصًا »األزوري« الذي عبر بطل 
أوروبا السابق وخرج على يد بطل العالم بركالت الترجيح، قد تصل 
النهائية. وهــذا إنجاز تاريخي لها ومــن يعرف قد  املــبــاراة  إلــى  ويلز 
اآلخر  الطرف  في  وهناك  األوروبــيــة،  البطولة  نهاية  في  باللقب  تفوز 
تتصارع بطلة العالم مع صاحبة األرض والجمهور من أجل مقعد في 

النهائي إلنهاء البطولة بأفضل طريقة ممكنة.

من الملعب

   على
هامش 

   الحدث
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الدار البيضاء ـ توفيق الصنهاجي

األخيرة  الثالث  مشاركاته  بفضل 
في نهائيات كأس العالم، ولكونه 
ــي آخـــــر نــســخــة  بـــطـــال إلفـــريـــقـــيـــا فــ
لكأس إفريقيا لألمم نظمت عام 2015 بغينيا 
ساحل  منتخب  منطقيًا  وضــع  االســتــوائــيــة، 
التصنيف األول كواحد من أفضل  العاج في 
اإلفريقي  الصعيد  على  الخمس  املنتخبات 
بفضل تصنيفه على مستوى ترتيب االتحاد 
الدولي فيفا، لكرة القدم، إلى جوار منتخبات 
ذات صيت وبــاع كذلك مثل تونس، الجزائر، 
غانا، والسنغال، ليسمح له بالتالي تصنيفه 
بترؤس مجموعة من املجموعات الخمس في 
الدور األخير من إقصاءات كأس العالم املقبل. 
ووضــع املنتخب املغربي فقط في التصنيف 
القرعة األخيرة رفقة منتخبات  الثالث خالل 
منها من فقد الكثير من بريقه خالل السنوات 
ــربـــي،  ــغـ ــه شــــــأن املـــنـــتـــخـــب املـ ــأنــ األخــــــيــــــرة، شــ
ــا، وأخـــــرى  ــيـ ــقـ ــريـ كـــالـــكـــامـــيـــرون، وجــــنــــوب إفـ
غينيا،  مثل  منطقيًا  الثالث  تصنيفها  يبدو 
والكونغو برازافيل اللذين ال يملكان تاريخًا 
اإلفريقية  الساحة  على  اإلنــجــازات  من  كبيرًا 

مقارنة مع باقي منتخبات نفس التصنيف.
فيه  الـــذي وضــع  الــثــالــث،  التصنيف  ويعكس 

المغرب 
ومخاطر التصنيف

وضعت القرعة األخيرة لدور المجموعات األخير من تصفيات كأس العالم 
تضم  صعبة  مجموعة  في  المغربي  المنتخب   ،2018 روسيا  القدم،  لكرة 
كال من ساحل العاج، الغابون، ومالي، وهي منتخبات قوية على الصعيد 

اإلفريقي أبانت عن علو كعبها خالل السنوات األخيرة
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قضية

التراجع  األخــيــرة،  القرعة  في  املغرب  منتخب 
املـــهـــول الـــــذي عـــرفـــه األخـــيـــر طــيــلــة الــســنــوات 
األخــيــرة. هــذا التراجع كــان له تأثير كبير في 
كـــل مــنــاســبــة عــلــى تــرتــيــب املـــغـــرب عــنــد أكــبــر 
وبالعودة  الفيفا.  عامليًا،  اللعبة  ينظم  جهاز 
العاملي،  الفيفا  ترتيب  مع  املغرب  تاريخ  إلــى 
نــجــد أن أســـــود األطـــلـــس كـــانـــوا مـــن األوائـــــل 
ــًا فــــي االرتـــــقـــــاء إلـــــى أحــســن  ــيـ ــقـ ــريـ عـــربـــيـــًا وإفـ
املــراتــب، خصوصا خــالل الفترة األولـــى التي 
تسعينيات  نهاية  الترتيب  هذا  نشأة  أعقبت 
الــقــرن املــاضــي، حيث وبفضل وصــول املغرب 
وبدون  بفرنسا   1998 مونديال  نهائيات  إلى 
ــذاك فـــي مـــشـــوار الــتــصــفــيــات،  ــ أخـــطـــاء تــذكــر آنـ
وبــفــعــل مــشــاركــتــه فــي نــهــائــيــات أمـــم إفريقيا 
كــذلــك فـــي نــفــس الــســنــة، وخـــروجـــه مـــن الـــدور 
الوصول  من  املغربي  املنتخب  تمكن  الثاني، 
مــارس 1998،  فــي  العاشرة عامليًا  املرتبة  الــى 

أي ثالثة شهور قبل انطالقة املونديال، وكان 
ذلك أحسن ترتيب يصله املغرب تاريخيا، ولم 
يحصل أن وصل اليه بعد ذلك و طيلة 18 سنة 
الــســابــقــة. وإن أخــذنــا بعني االعــتــبــار آخــر ما 
نهاية مونديال  منذ  املغربي  املنتخب  حققه 
2014، والـــذي لــم يــشــارك فيه أســـود األطلس 
تمامًا كما كان الحال منذ 1998، لنرى تأثير 
ذلك على ترتيبه عامليا، سنجد أنه لعب ست 
مباريات دولية ودية قبل 2015، من ضمنها 
5 مباريات كانت ضد منتخبات أقصيت من 
الــــدور الــتــمــهــيــدي إلقــصــائــيــات أمـــم إفريقيا 
2015، وحقق خاللها انتصارات ال تسمن وال 
كانت  املنتخبات  تلك  لكون  جــوع  مــن  تغني 
تعد ضعيفة للغاية على مستوى التصنيف 
ــذه املــبــاريــات  الــعــاملــي واإلفـــريـــقـــي. وكــانــت هـ
الــوديــة فــي إطــار اســتــعــدادات أســود األطلس 
 ،2015 لألمم  إفريقيا  كــأس  لنهائيات  آنـــذاك 
والــتــي كــان مــقــررًا إجــراؤهــا بــاملــغــرب، لكنها 
ُحولت في آخــر لحظة الــى دولــة أخــرى وهي 
وبــدون مشاركة منتخب  االستوائية،  غينيا 
املغرب، الذي اعتذر عن التنظيم بسبب إبوال 
ذلــك العهد، ومــا كــان ذلــك إال أن يزيد الطني 
بلة ويــســاهــم مــرة أخـــرى فــي تــراجــع النخبة 

املغربية على مستوى التصنيف.
بــعــد هــــذه الـــفـــتـــرة، دخـــلـــت الــنــخــبــة املــغــربــيــة، 
تحت قيادة املدير الفني السابق، بادو الزاكي 
مشوار تصفيات أمم إفريقيا 2017 بالغابون، 
حــيــث وضـــع املــنــتــخــب املــغــربــي فــي مجموعة 
كانت تتضح على الورق بأنها صعبة للغاية 
مع تواجد منتخب في طينة الرأس األخضر. 
اإلفريقية،  املنتخبات  أقــوى  األخير، بات أحد 
وهو ما يعكسه تصنيفه آنذاك على الصعيد 
ــان يــحــتــل الـــرتـــبـــة الـــرابـــعـــة  ــ الـــعـــاملـــي، حـــيـــث كـ
السنوات  في  الرائعة  نتائجه  بفضل  إفريقيا 
األخيرة. وما كان يعاب على فترة املدير الفني 
الـــســـابـــق، وهــــو مـــا ســـاهـــم أيـــضـــا فـــي تــراجــع 
ترتيب املنتخب املغربي، وعدم تحسينه، عدم 
اســتــغــاللــه الــجــيــد لــتــواريــخ الــفــيــفــا فــي إجـــراء 
ــرى، كــانــت لتساعد  مــبــاريــات دولــيــة وديـــة أخـ
الترتيب ولربما جمع نقط  على تحسني هذا 
أكبر وتحسني تصنيف الفيفا من الثالث الى 

الثاني مثال في الظرفية األخيرة.
بغينيا  لألمم  إفريقيا  كــأس  نهائيات  فبعد 
االســتــوائــيــة، والــتــي لــم يــشــارك فــيــهــا أســود 
األطلس، أتيحت مجموعة من تواريخ الفيفا، 
ففي كل شهر من شهور تواريخ الفيفا، يكون 
ممكنًا إجراء مباراتني، إال أن بادو الزاكي كان 
يفضل إجراء لقاء واحد فقط، ونذكر هنا على 
سبيل املثال، شهر مارس 2015، حيث أجرى 
املنتخب املغربي لقاء واحــدا فقط انهزم فيه 
أمام األوروغواي العتيد، يونيو 2015، حيث 
أجرى أسود األطلس أول لقاءاتهم الرسمية 
أمــام ليبيا،  أمــم إفريقيا 2017،  في تصفيات 
ولــم يجروا لقاء وديــا آخــرا كما كــان متاحا، 
تم  السنة، حيث  ثم شهر سبتمبر من نفس 

أسود األطلس كانوا 
من األوائل في االرتقاء 

إلى أحسن المراتب

ضربة آلمال سموحة في اللعب بأفريقيا
أصبحت آمال سموحة في انتزاع املركز الثالث والتأهل ألفريقيا معلقة بخيط رفيع بعد 
تعادله )1 - 1( مع الزمالك في الدوري املصري املمتاز لكرة القدم، وضمن الزمالك إنهاء 
إلــى 68  التقليدي األهــلــي البطل، ورفــع رصــيــده  الثاني خلف غريمه  املــركــز  املــوســم فــي 
نقطة من 33 مباراة، وتتبقى له مواجهة واحدة أمام منافسه يوم السبت القادم. ويملك 
سموحة 52 نقطة في املركز السادس بفارق نقطتني عن املصري البورسعيدي، صاحب 
املركز الثالث املؤهل لكأس االتحاد األفريقي. وتتبقى للمصري مباراة أمام غزل املحلة 
الهابط يوم الجمعة القادم، بينما يلعب سموحة خــارج أرضــه ضد طالئع الجيش، لدى 
اإلسماعيلي 53 نقطة واإلنتاج الحربي 52 نقطة، لكنهما أنهيا مبارياتهما بالفعل هذا 
املوسم. وفاز اإلسماعيلي بهدفني نظيفني على أسوان، بينما خسر اإلنتاج الحربي )2 - 

1( أمام الداخلية.

مورينيو: اليونايتد سيكون التحدي األكبر إلبراهيموفيتش
يونايتد  قال جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر 
املنضم  إبراهيموفيتش،  زالتـــان  إن  اإلنــكــلــيــزي، 
ــبـــر في  حــديــثــا لــلــفــريــق، ســيــواجــه الــتــحــدي األكـ
مسيرته املتوهجة املوسم املقبل. وقال مورينيو، 
اإلنترنت، »زالتــان هو زالتــان،  النادي على  ملوقع 
التهديفي مذهل  عــام، معدله  هو يفوز عاما بعد 
بالتأكيد، وشغفه باللعبة ال يصدق، وممكن فقط 
مع شغفه وطموحه وسيرته الذاتية أن يتخذ هذا 
القرار في هذه املرحلة من مسيرته ليصبح أكبر 
تحد له«، وأضاف املدرب البرتغالي »إنه أكبر ناد 
ــدوري األكــثــر صعوبة  ــ يلعب لــه على اإلطـــالق وال
ــع. مــن الجيد أن  الـــذي يــشــارك فــيــه. إنــه العــب رائـ

يملك املدرب العبا مثله«.

تحديد قيمة تذاكر كأس القارات 2017 وكأس العالم 2018
أعلن الفيفا عن قيمة تذاكر مباريات كأس القارات 2017 ومونديال 2018 في روسيا، 
والتي تتراوح بني 75 و1100 دوالر. جاء ذلك عقب اجتماع للجنة املحلية املنظمة بمشاركة 
ممثلني عن االتحاد الدولي لكرة القدم، وتم خالله اإلبقاء على نفس سعر تذاكر مونديالي 
فئات، خصصت  أربــع  إلى  التذاكر  والبرازيل 2014. وتم تقسيم  أفريقيا 2010  جنوب 
الرابعة منها للجماهير املحلية التي سيكون لها 100 ألف تذكرة في كأس القارات، بدءا 
من سعر 960 روبال. أما بقية فئات التذاكر فتتراوح بني 70 و245 دوالرًا. وبالنسبة إلى 
الفئة  األقــل من  ألف تذكرة على  املتوفرة 350  التذاكر  العالم 2018، سيكون عدد  كأس 
الرابعة للمقيمني في روسيا، وتبدأ أسعار تذاكرها من 1280 روباًل، وتصل قيمة التذاكر 
في النهائي حتى 7040 روباًل. أما التذاكر املتاحة لكافة الجماهير في بقية الفئات فتبدأ 

أسعارها من 105 دوالرات حتى 110 للمباراة النهائية.

كريستال باالس يضم تومكينز من وست هام
اإلنــكــلــيــزي، عبر  بـــاالس  نـــادي كريستال  كشف 
حسابه على تويتر، أنه تعاقد مع املدافع جيمس 
مقابل عشرة  يونايتد،  هــام  تومكينز من وســت 
دوالر(.  مليون   13.06( إسترليني  جنيه  ماليني 
ــــذي ســجــل 11  ــــاض املـــدافـــع )27 عـــامـــا( - الـ وخـ
هدفا في 243 مباراة مع وست هام خالل تسعة 
مواسم - 25 مباراة املوسم املاضي، وساهم في 
احتالل الفريق املركز السابع في الدوري، ليضمن 
املشاركة في الدوري األوروبي، للعام الثاني على 
التوالي. وسيفتتح باالس، الذي تعاقد أيضا مع الجناح اندروس تاونسند من نيوكاسل 
يونايتد األسبوع املاضي، مبارياته في دوري املوسم الجديد بمواجهة وست بروميتش 

ألبيون، في 13 أغسطس/آب املقبل.

كرانفيتر في طريقه لالنضمام إلى إشبيلية 
على سبيل اإلعارة

أعرب املدير الرياضي إلشبيلية اإلسباني، بطل الدوري األوروبي، عن أمله في استكمال 
إجراءات التعاقد مع ماتياس كرانفيتر، العب وسط أتليتيكو مدريد، على سبيل اإلعارة. 
وخاض الالعب الدولي األرجنتيني )23 عاما( ثماني مباريات مع أتليتيكو مدريد منذ أن 
انضم إلى صفوفه من ريفر بليت في ديسمبر/كانون األول 2015. وأبلغ مونشي، املدير 
الرياضي إلشبيلية، محطة كادينا كوبي اإلذاعية »نتفاوض مع أتليتيكو مدريد، واقتربنا 
للغاية من التعاقد مع كرانفيتر على سبيل اإلعارة. نتوقع حدوث تطورات جديدة خالل 
البولندي جزيجوز  الوسط  إلــى تعويض رحيل العــب  هــذا األســبــوع«. ويسعى مونشي 
كريكوفياك، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، بقيادة مدربه 

الجديد أوناي ايمري، مدرب إشبيلية السابق.

مباراة سجل فيها أربعة أهداف، لكن في عام 2009 تعاقد 
ليفربول اإلنكليزي مع أكويالني، حيُث مثله في 18 مباراة 
ونجح فــي هــز الشباك مــرة واحـــدة فقط، وفــي عــام 2010 
أيضا،  اإلعـــارة  على سبيل  اإليطالي  يوفنتوس  إلــى  انتقل 

ولعب بقميص »اليوفي« 33 مباراة وسجل هدفني فقط.
في عام 2011 أصبح العبا في ميالن ُمعارًا من ليفربول 
اإلنكليزي الذي كان تعاقد معه في 2009، لعب أكويالني 
ــم لــعــب مع  ــا، ثـ ــدفـ ــبــــاراة ســجــل فــيــهــا هـ ــع مـــيـــالن 23 مــ مـ
فيورنتينا 81 مباراة منذ عام 2012 حتى 2015 وسجل 
البرتغالي  الــيــوم يلعب مــع سبورتينغ  13 هــدفــا، وهــا هــو 
الــذي تعاقد معه في عــام 2015، وحتى اآلن مثله في 19 
مــبــاراة وســجــل ثــالثــة أهــــداف. فــي املــقــابــل مــّثــل أكويالني 
مباراة   38 لعب  حيُث   ،2006 عــام  منذ  اإليطالي  املنتخب 
وسجل خمسة أهداف. وعلى صعيد ألقاب أكويالني طوال 

روما  مع  إيطاليا  كــأس  لقب  فقد حقق  الكروية،  مسيرته 
عام  في  اإليطالي  »السوبر«  ولقب  و2008،   2007 عامي 
2007، في وقت حصل على املركز الثالث في كأس القارات 
مع منتخب »األزوري« في عام 2013، كما حقق لقب يورو 

تحت 19 سنة في عام 2003.
هــو مــن الــالعــبــني الـــذي تــركــوا بصمة كــبــيــرة فــي املــالعــب 
اإليطالية، وما زال حتى اليوم أحد أبرز النجوم التي عرفها 
الـــــدوري اإليــطــالــي مــنــذ عـــام 2002، وأمـــامـــه حـــوالـــي ست 
نهائيا.  القدم  اعتزال كرة  بالتفكير في  البدء  قبل  سنوات 
ُيذكر أن قيمة الشرط الجزائي في عقد أكويالني مع الفريق 
قد  الــالعــب  وكـــان  يـــورو،  مليون  إلــى 45  البرتغالي تصل 
انضم إلى فيورنتينا عام 2012 بينما خاض مع منتخب 
بالده 38 مباراة أحرز فيها خمسة أهداف، وشارك معه في 
كأس العالم 2014 في البرازيل، باإلضافة إلى يورو 2008.

رياض الترك

روبيرتو أكويالني، نجم إيطالي نتحدث عنه اليوم بمناسبة 
عيد ميالده الـــ31، وهو العب خط الوسط الذي قدم الكثير 
فــي مــالعــب كـــرة الــقــدم مــع الــعــديــد مــن األنــديــة األوروبـــيـــة، 
ــا مــع  ــبـ خـــصـــوصـــا اإليـــطـــالـــيـــة مـــنـــهـــا، قـــبـــل أن يــصــبــح العـ
الكروية  العام 2015، ونستعرض مسيرته  سبورتينغ في 
أكويالني مسيرته مع  بدأ  التقرير.  اليوم في هذا  الناجحة 
روما اإليطالي الذي لعب معه 109 مباريات وسجل تسعة 
أهداف، وربما حقق نجاحات كبيرة مع »الذئاب«، رغم عدم 
تحقيق النادي ألقابا كثيرة، لكنه على الصعيد الشخصي 
لفت األنــظــار منذ عــام 2002، حتى أصبح في عــام 2004 
في  تريستينا  إلــى  انتقل  ذلــك  بعد  »األزوري«.  فــي  العــبــا 
الدرجة الثانية اإليطالية على سبيل اإلعارة، حيث لعب 41 

روبيرتو أكويـالني

على هامش الحدث

في يوم ميالده 
ُتكرم العربي 

الجديد في فقرة 
وجه رياضي 

اإليطالي ألبيرتو 
أكويالني

رونار مدرب 
المنتخب 
المغربي أمام 
اختبار صعب 
)Getty(

أعلن نادي النصر اإلماراتي تعاقده مع المغربي عبد العزيز برادة قادمًا 
من مرسيليا الفرنسي لمدة 3 سنوات. ولم يشر النصر إلى قيمة الصفقة 
المالية التي قدرتها وسائل إعالم محلية بنحو 11 مليون يورو. ويرغب 
آسيا  أبطال  دوري  نهائي  ربع  في  القطري  الجيش  يلتقي  الذي  النصر 
في  بعيدًا  للذهاب  صفوفه  تعزيز  في  المقبل  آب/أغسطس   24 في 
البطولة القارية. وسبق لبرادة أن لعب مع الجزيرة اإلماراتي عام 2013 

قبل أن ينتقل إلى مرسيليا.

برادة من مارسيليا إلى النصر

وجه رياضي

االقتصار على مواجهة ساو تومي الرسمية 
فقط. وفي أكتوبر 2015، حــاول بــادو الزاكي 
تدارك املوقف، بإجرائه مباراتني وديتني أمام 
أســود  مــن  ترتيبا  أحسن  إفريقيا  منتخبات 
األطــلــس، وبــاملــغــرب، لكنه فــشــل فــي تحسني 
ترتيبه منها، بعد الهزيمة أمام بطل إفريقيا 
ساحل العاج، والتعادل أمام غينيا، املتواجد 

إياًبا بهدف وحيد. ورغم التأهل فإن الهزيمة 
فــي اإليــــاب كــانــت غــيــر مــقــبــولــة لــلــغــايــة داخــل 
ــاط املــغــربــيــة، ويــمــكــن اعــتــبــارهــا أيضا  ــ األوسـ
ــراجـــع تــرتــيــب  ــبـــاب اســـتـــمـــرار تـ ســبــبــا مـــن أسـ
املــنــتــخــب املــغــربــي، وهـــو مـــا عــجــل مـــن رحــيــل 
ــرك مــنــصــبــه  ــ املــــديــــر الـــفـــنـــي الـــســـابـــق، الــــــذي تـ
في  الــقــادم  رونـــار،  الفرنسي، هيرفي  للمدرب 

مع املغرب في نفس التصنيف الحالي. وفي 
نوفمبر 2015، دخل املنتخب املغربي، مشوار 
العالم 2018، بخوضه مباراة  تصفيات كأس 
الدور األول ذهابا وإيابا أمام منتخب غينيا 
االســتــوائــيــة، وهـــي املـــبـــاراة الــتــي تــأهــل منها 
أسود األطلس الى دور املجموعات بعد تغلبه 
الصغيرة  وهزيمته  نظيفني،  بهدفني  ذهــابــا 

فــبــرايــر املــاضــي. ورغـــم وقــوعــه فــي املجموعة 
الــثــالــثــة صــحــبــة املــنــتــخــبــات الــســالــف ذكــرهــا، 
فـــإن الــكــثــيــر مــن املتتبعني فــي املـــغـــرب، يــرون 
بأن حظوظ أسود األطلس قائمة للتأهل الى 
نهائيات روسيا 2018، كما يرون بأن املنتخب 
قادر على تحقيق أفضل النتائج في نهائيات 

كأس إفريقيا القادمة بالغابون.

بسبب  األرجنتني  تدريب  من  استقال  مارتينو  خــيــراردو  أن  األرجنتيني  االتحاد  أعلن 
املشاكل التي يعاني منها االتحاد املحلي للعبة، وكذلك بسبب صعوبة اختيار تشكيلة 
من 18 العبا ستمثل البالد في أوملبياد ريو دي جانيرو. وقال االتحاد في بيان أصدره 
القدم والتي  لكرة  املتعلقة باختيار قيادة جديدة لالتحاد األرجنتيني  »بسبب املشاكل 
تؤثر على اختيار التشكيلة التي ستمثل البالد في أوملبياد ريو املقبلة قرر الجهاز الفني 
للمنتخب الوطني تقديم استقالته«. وتأتي استقالة مارتينو بعد هزيمة األرجنتني أمام 

تشيلي في نهائي كأس كوبا أميركا.

صورة في خبر

وداعًا مارتينو
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ال ينتهي عمل المرأة الجزائرية مع نهاية رمضان، فللعيد استعداداته أيضًا، والتي تتلص في إعداد قائمة طويلة من الحلويات 
التي ال تكتمل بهجة العيد من دونها

هوامش

سعدية مفرح

 صــبــاح الــخــيــر، أيــهــا العيد الــســعــيــد.. اعــذرنــا على قلة 
ذوقنا، وعدم لياقتنا، لتقصيرنا باستقبالك كما ينبغي، 
لبهائك الصافي، ويليق ببهجتك الغامرة. جئتنا حامال 
بني يديك هدايا الفرح وأغنياته املرحة وبالوناته امللونة 
 في حزٍن عميٍق شامٍل ومتنوع، 

ّ
كالعادة، فوجدتنا نغط

وتبنيناه جاهزًا؛  اآلخــرون  علينا  تحت عنوان فرضه 
العربية،  ــاب«.  وهــكــذا أعــدنــا تأليف روزنــامــتــنــا  ــ »اإلرهـ
على  والقرى  املــدن  في  الدامية  اليومية  ألحداثنا  وفقا 
 إلى مدينة النبي 

ً
امتداد الوطن العربي الكبير، وصوال

الكريم صلى الله عليه وسلم، وبالقرب من مثواه على 
هــذه األرض املــقــدســة،  فــأي فــرٍح نستحقه بعد ذلــك؟ 
تفجير ونفطر على  أن نصوم على  األمــر  بنا  وصــل 
 وساء من القتل 

ّ
آخر، وبعدهما نتسّحر على ما خف

املجاني لآلباء واألمهات واألشقاء واألقرباء. وبني هذا 
وذاك، نتبادل االتهامات املعلبة، ونحن نجمع األشالء، 
والجرحى  القتلى  بــدمــاء  ونــتــوضــأ  الجثث  ونحصي 

لنصلي صالة العيد.
الشيطانية  الــتــطــرف  أكــبــر.. سكاكني  والــلــه  الــلــه   بسم 
تنغرس في قلب األم، وقلب األمة التي كانت خير أمٍة 
الــتــي ضحكت من  لــلــنــاس، فأصبحت األمـــة  أخــرجــت 

جهلها األمــم، وهي تراقبها تنتحر بكل شيء يتوفر 
أمامها، ذلك ألنها استسلمت للكسل والحلول الجاهزة 

ونظريات الغرباء في تفسير ما يحدث.
 عيد جديد آخر يطل علينا موشحًا بالدماء البريئة 
التي حاصرت مسلسالت رمضان على الشاشات، 
وتفوقت عليها في نسب املشاهدة، ونافست برامج 
الــكــامــيــرا الــخــفــيــة، وغــلــبــتــهــا فـــي ســبــاقــات الــرعــب 
واألحــزان  الوجل  والدهشة، وسالت من بني شقوق 
البشر.  اإلنسانية بني  العالقات  أوثــق  طــاول  تطرفًا، 
التوأمني  الشابني  إقــدام  كارثة  نكد نصحو من  فلم 
الرياض، حتى كــادت أشالء  على قتل والدتهما في 
ــواق الـــكـــرادة في  الــجــثــث الــعــراقــيــة املــتــطــايــرة فــي أســ
بغداد تحتل املشهد الرمضاني كله. وهكذا بدا املوت 
البشر  أليف ومتوقع، حيث تحول  كثيفًا جــدًا، لكنه 
الداعشي الضخم إلى  التفجير  الذين ماتوا في ذلك 
بعد  املتتالية، نشرة  األخبار  في  يتزايد  رقم  مجرد 
نــشــرة، بعدد مــن مــاتــوا، وعــدد مــن نجوا بإصاباٍت 
مختلفة، وعــدد مــن تيتموا، وعــدد مــن فــقــدوا األهــل 
ــدد مـــن بــقــوا عــلــى قيد  ــاب واألحــــبــــاب. وعــ ــحـ واألصـ
الحزن والــيــأس والحياة بال أســمــاء، وال أشكال وال 
مــالمــح وال قصص فــرديــة. ال مــجــال وال مــكــان وال 
لكل  القديم، حيث  الصحافي  الــتــرف  هــذا  لكل  وقــت 

ماض  فالتطرف  التفاصيل.  بتفاصيل   
ٌ
قصة جثٍة 

لكل   
ً
تــجــاريــة »مــاركــة«  ومتعجل، وداعـــش أصبحت 

الله والله  تفجير يقدم عليه الشيطان الرجيم باسم 
أكبر.

الــكــســول والــعــقــل املــغــرض هما مــن يعلق آثــام   العقل 
املناهج  مشاجب  على  داعــش  ترتكبها  التي  التطرف 
واملشايخ والفتاوى والكتب التراثية القديمة، وطبعًا ابن 

تيمية وكفى.
 لست أقلل من أهمية كل ما سبق في تكوين كثيٍر 
التي  العنف  املتطرفة، لكن تفريغ ظواهر  الــرؤى  من 
أسباب  لصالح  الكبرى  أسبابها  من  باألمة  أحاقت 

صغرى، ال يؤدي إال إلى نتائج مزيفة في النهاية. 
ــن تــيــمــيــة فـــي الـــعـــام 1263 مـــيـــالديـــة، وتـــوفـــاه  ــد ابــ ــ  ول
عــام  أن سبعمائة  أي  مــيــالديــة،  الــعــام 1328  فــي  الــلــه 
تــقــريــبــا تــفــصــلــنــا عـــن هـــذا الــفــقــيــه املــجــتــهــد، امــتــالت 
جهاد  بني  ما  والظواهر  والنظريات  االجتهادات  بكل 
واجتهاد واحتالل واستقالل، لكن بعض من يتصّدى 
ــر الـــتـــطـــرف املــتــمــثــلــة فـــي تــنــظــيــمــاٍت،  ــواهـ لــتــفــســيــر ظـ
الرجل  للعامة، وكأن  كالقاعدة وداعــش، يصور األمر 
ــــــه يــنــتــمــي  ــد بــالــنــســبــة لـــلـــشـــبـــاب، وأن ــديـ اكـــتـــشـــاف جـ
بــني ظهرانينا، وهــذا غريب  أو هــو مــوجــود  لعصرنا، 

وعجيب، وبال تفسير سوى التدليس والكسل.
ابــن تيمية يقال عــن غيره مــن أسماء   ومــا يقال عــن 
تــراثــيــة ظــهــرت فــي عــصــوٍر قــديــمــٍة بنظريات فقهية، 
ــــن مــعــايــيــرهــا  ــذ عـ ــشـ ــك الــــعــــصــــور، وال تـ ــلـ ــم تـ تــــالئــ
وأخــالقــيــاتــهــا الـــعـــامـــة. وال يــمــكــن أن تــتــعــّداهــا إلــى 
عصرنا قفزًا على األزمــة، كي نفسر بها ما استجّد 
التفكير بما   من 

ً
 بدال

ً
علينا من تطرف،.. هكذا فجأة

استجد علينا، وجعل بعضهم من شبابنا، يستعيد 
ذلك التراث القديم بشكل جماعي، من خالل املناهج 
الدراسية أو بشكل فردي واجتهادات خاصة.. ينفض 
عنه غبار الزمن، وينتقي منه ما انتهت صالحيته من 

فتاوى. والحديث يطول. 

 اعتذار للعيد السعيد

وأخيرًا

 عيد جديد آخر يطل 
علينا موشحًا بالدماء 

البريئة التي حاصرت مسلسالت 
رمضان على الشاشات
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حلوى العيد
ختام شهر الصيام بالفرح في الجزائر

الجزائر ـ محفوظ صدوقي

تــســتــقــبــل املـــــرأة الـــجـــزائـــريـــة عيد 
الفطر عادة بنشاط بالغ، توارثته 
البنت عن أّمها، واألم عن جدتها، 
فتشرع في تنظيف البيت بكل ما فيه، كما 
ر أطباق الحلوى التقليدية الشهيرة 

ّ
تحض

استقبااًل للعيد.
املـــــــرأة الـــجـــزائـــريـــة تــغــســل أوانـــــــي الــبــيــت 
قــديــمــهــا وجـــديـــدهـــا، كــمــا تــغــســل األثــــاث 
والفرش واألغطية، حتى النوافذ والجدران 
ال تـــســـلـــم مــــن ذلـــــــك، مـــبـــاهـــاة بـــالـــنـــظـــافـــة، 
وتــعــبــيــرًا عــن شــعــورهــا الــداخــلــي بــحــاوة 
الــصــيــام وفــرحــة اإلفـــطـــار. كــمــا تــشــّمــر عن 
ساعديها، أواخـــر رمــضــان، واصــلــة ليلها 
ــا، لـــتـــعـــّد حـــلـــويـــات الـــعـــيـــد عــلــى  ــارهـ ــهـ ــنـ بـ
اخـــتـــاف أشــكــالــهــا وألـــوانـــهـــا وأنـــواعـــهـــا، 
فمنها اللوزية، املصنوعة من اللوز، وجوز 
املختلفة  العجائن  ومــن  والــبــنــدق،  الهند، 

املعّسلة واملسّكرة، وغيرها.
تعدها  التي  التقليدية  الحلويات  وتشتهر 
ومن  تسمياتها،  تختلف  كما  الجزائريات، 

)Getty( حلويات تقليدية من أساسيات العيد في الجزائر

أشهرها املقروط، وبعض الجهات والبلدان، 
ــــروض(،  ــقـ ــ كـــمـــا فــــي تــــونــــس، يــســمــونــهــا )املـ
ــك حـــلـــوى كـــعـــب الـــــغـــــزال، ويــســمــيــهــا  ــذلــ وكــ
غير  ألنها  العريان«  »تــشــاراك  الجزائريون 
مسّكرة، وهناك »تشاراك« املسّكرة، داخلها 
رقيقة  قشرة  تغطيه  باللوز(  )محشوة  لــوز 
ــن الــســكــر  مـــن الــعــجــيــنــة، تــغــطــيــهــا طــبــقــة مـ
املـــســـحـــوق الـــنـــاعـــم بــطــعــم مــــاء الــــزهــــر، إلــى 
ــة عـــربـــيـــا وحــتــى  ــروفـ ــعـ ــقـــاوة املـ ــبـ جـــانـــب الـ

عامليا، وأنواع أخرى كثيرة ومتنوعة.
بــاإلضــافــة إلـــى »الـــتـــشـــاراك«، تــبــرز أنـــواع 
ــز ،  ــ ـ ــبَّ ــ ـ

َ
ــخ ــ ــلــــويــــات مـــثـــل امِلـ ــن الــــحــ ــ خـــــــــرى مـ

ُ
أ

والـــعـــرايـــش، والــجــنــجــانــيــة، والــقــنــيــدالت 
ــيـــة  ــبـ ــد والـــغـــريـ ــيــ ــانــ ــفــ ــات والــ ــعــ ــبــ ــويــ ــطــ والــ
والبقاوة وغيرها. أّما حلوى »القريوش« 
الحلويات، ويتم تحضيرها  ألذ  فهي من 
مستطيات  إلــى  خفيفة  عجينة  بتقطيع 
يــتــم تقطيعها فــي الــوســط وقــلــبــهــا حــول 
بعضها ثم قليها في الزيت، وبعدها يتم 

تغطيتها بالعسل. 
وقد يظن بعضهم لوهلٍة أولى أن الجزائر 
»الدزيريات«  فحلوى  الحلويات،  عاصمة 

ــنــــى اســــمــــهــــا هــو  مــــعــــروفــــة أيـــــضـــــا، ومــــعــ
»الـــجـــزائـــريـــات« بــالــلــهــجــة املــحــلــيــة، وهــي 
ــــواع الــحــلــويــات الــتــي  تــعــتــبــر مـــن أفــخــر أنـ
تــتــبــارى نــســاء الــعــاصــمــة فــي تحضيرها 
 ،

ّ
 وتراثهن

ّ
كونها جزءًا مهما من ثقافتهن

تبرز خــال املنافسة بــراعــة كــل ربــة منزل 
وقدرتها على تحضيرها بشكل ممّيز. 

إلــى دفــع بناتهن  وتسعى أمهات كثيرات 
الـــصـــغـــيـــرات ملــســاعــدتــهــن لـــكـــي تــورثــهــن 
عــــادات الـــجـــدات، وتــدربــهــن عــلــى صناعة 

الحلوى وتصنيفها.
وتــتــغــيــر نــظــرة املــجــتــمــع الـــجـــزائـــري لــربــة 
الــبــيــت الــتــي ال تــجــهــد نــفــســهــا بتحضير 
الــعــيــد بنفسها، فــقــد تــكــون محط  حــلــوى 
انـــتـــقـــاد بـــن الـــنـــســـاء قــريــنــاتــهــا، ويــشــيــع 
بينهن أن تلك السيدة ليست في مستوى 
نجب أوالدًا 

ُ
أن تبني دارًا وتفتح بيتا، وت

وتربيهم. كما ينظر بعن االزدراء للمرأة 
الـــتـــي تــشــتــري حـــلـــوى الــعــيــد، مـــن صــانــع 

الحلويات، من املخبز.
وتزيد فرحة املــرأة الجزائرية، وهي تقدم 
ــلـــوى الـــعـــيـــد فــــي بــيــتــهــا، إلـــى  أصــــنــــاف حـ

جانب الشاي األخضر والقهوة بالحليب 
في أجمل 

األطـــــبـــــاق، الــــتــــي تـــضـــيـــف عـــلـــى الـــحـــلـــوى 
املهنئن  للزوار  تكريما  جمااًل،  واملجلس 
ــة بــتــوفــيــق  ــ ــيـ ــ بـــعـــيـــد الـــفـــطـــر، وســـــط األدعـ
الله لهم بصيام رمــضــان وإتــمــامــه، وبــأن 
من  الكريم  الشهر  هــذا  عتقاء  مــن  يكونوا 
ــنـــار، مـــا يــضــاعــف فــرحــة الــعــيــد بفرحة  الـ
»للصائم  للقول  وفقا  الله  ولــقــاء  اإلفــطــار 
ــرحـــتـــان يـــفـــرحـــهـــمـــا، فـــرحـــة عـــنـــد فــطــره  فـ

وفرحة عند لقاء ربه«.
الـــجـــزائـــريـــات يجتمعن  الـــنـــســـاء  وكـــانـــت 
ــارات أو الـــقـــريـــبـــات فــي  ــ ــــجـ ــدى الـ ــ عـــنـــد إحــ
ــادة مـــا يــكــون االجــتــمــاع عند  بــيــتــهــا، وعـــ
أكــبــرهــن قــيــمــة لــجــهــة اتــصــافــهــا بــالــِحــلــم 
والـــعـــطـــاء واإلحــــســــان لـــآخـــريـــن، ويــشــار 
إليها باللهجة الجزائرية )الدار الكبيرة(، 
فيصنعن الحلوى جماعة، ويقضن ليلة 

أو ليلتن، في صناعتها قبل العيد.
تـــتـــبـــادل املــجــتــمــعــات الـــّســـمـــر عــــن طــريــق 
الـــنـــســـاء  )الـــــُبـــــوقـــــالـــــة(، وهــــــي أن تـــســـمـــر 
فــــي رمــــضــــان، خـــاصـــة فــــي أحـــــد الــبــيــوت 
ـــن كــــامــــا مــنــظــومــا  ــ ــداهـ ــ ــن إحــ ــهـ ــعـ ــمـ ــسـ ـ

ُ
وت

ــرًا، وكـــل  ــالــــضــــرورة شــــعــ مــــوزونــــا لـــيـــس بــ
ــدة مــنــهــن تــعــقــد فـــي قــلــبــهــا )تـــنـــوي(  ــ واحــ
ــه. 

َ
اســم أحــد مــا، وتــكــون تلك الــُبــوقــالــة فــأل

بــهــذا يــتــرافــق تحضير حــلــوى الــعــيــد مع 
جو مبهج وفرحة عارمة، تدفعهن إلعداد 
في  بامللل  اإلحــســاس  دون  مــن  الحلويات 
تــســام عــن األنــانــيــة والــعــزلــة يــــذوب فيها 

الفردي ويقوى الجماعي. 

تشتهر الحلويات 
التقليدية التي تعدها 

الجزائريات، كما 
تختلف تسمياتها، 

ومن أشهرها املقروط، 
وبعض الجهات 
والبلدان، كما في 
تونس، يسمونها 

)املقروض(.

■ ■ ■
تتغير نظرة املجتمع 
الجزائري لربة البيت 
التي ال تجهد نفسها 
بتحضير حلوى العيد 
بنفسها، فقد تكون 

محط انتقاد بني النساء 
قريناتها.

■ ■ ■
قد يظن بعضهم 

لوهلٍة أولى أن الجزائر 
عاصمة الحلويات، 

فحلوى »الدزيريات« 
معروفة أيضًا، 

ومعنى اسمها هو 
»الجزائريات« باللهجة 

املحلية.

باختصار




