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كيارستمي يغادر حقول الزيتون
رحل المخرج اإليراني، عباس كيارستمي، عن دنيانا، تاركًا إرثًا سينمائيًا من محاوالت 

إعادة قراءة الواقع واالحتفاء بالحياة. ]24ـ25[

بغداد ــ العربي الجديد

ال تــزال الحيــاة السياســية فــي العــراق تحكمهــا 
تنظيــم  نفذهــا  التــي  الكــرادة  مجــزرة  تداعيــات 
»داعش« في بغداد ليل السبت املاضي، وال تزال 
حصيلــة ضحاياهــا ترتفــع لتصل، حتى مســاء 
 وعشــرات الجرحــى. وقــد 

ً
أمــس، إلــى 213 قتيــا

أدى التفجيــر إلــى اتخاذ حكومة حيدر العبادي، 
سلســلة قــرارات وإجــراءات انتقامية في محاولة 
الحتواء الوضع ولتخفيف النقمة الشعبية ضد 
تقصيرهــا. وبعدمــا أعدمــت الســلطات العراقيــة 

عــددًا مــن املتهمــن بالتــورط في تفجيــر الكرادة، 
الغبــان  محمــد  العراقــي  الداخليــة  وزيــر  أعلــن 
)الصــورة(، أمــس الثاثــاء، تقديــم اســتقالته إلــى 
كتلــة  علــى  املحســوب  الغبــان،  وقــال  العبــادي. 
إحــدى  وهــي  العامــري،  هــادي  بزعامــة  »بــدر« 
الحليفــة  الشــعبي«  »الحشــد  مليشــيات  أكبــر 
إليــران، فــي مؤتمر صحافي: »قدمت اســتقالتي 
مــن منصبــي إلــى رئيــس الوزراء، بســبب تقاطع 
املوّحــد  التنســيق  وعــدم  األمنيــة  الصاحيــات 
»أتحّمــل  الغبــان  وأضــاف  األمنيــة«.  لألجهــزة 
كافة مســؤولياتي الدســتورية وال أتنصل منها، 

لكــن بشــرط أن تعالــج هذه األمــور التي هي خلل 
أساســي. وال ُيمكــن أن نمضــي بمنظومــة األمــن 
بهــذه األوضــاع وبهــذا الخلــل املوجــود«. وتابــع 
األمــن،  ُيســتجاب إلصــاح منظومــة  أن  »يجــب 
إصاحــا حقيقيــا، وليس مجــرد كام أو مجرد 
ســحب األجهــزة. مــا هــي فائــدة ســحب األجهزة 
ومــا هــو البديــل مــن دونهــا؟«. وحــول الســيارة 
بأنهــا  الرســمية  الروايــة  تفيــد  التــي  املفخخــة 
الغبــان  قــال  الكــرادة،  تفجيــر  فــي  خدمت 

ُ
اســت

إنهــا »كانــت آتيــة مــن محافظــة ديالى« )ســبعن 
كيلومترًا، شــمال شــرق بغداد(«. وانتقد الوزير 

 إن »الحواجز األمنية في 
ً
حواجز التفتيش قائا

بغداد غير مفيدة إطاقا. هناك خلل بنيوي في 
كل موضــوع املنظومــة األمنيــة«. وطالــب الوزيــر 
»بتســليم امللــف األمنــي فــي بغــداد واملحافظــات 
إلــى وزارة الداخليــة، وأن تكــون مســؤولية قيــادة 
العمليــات والجيــش خــارج املــدن لتقــوم بمهامها 
بغــداد  أمــن  مســؤولية  أن  العلــم  مــع  القتاليــة«. 
تتحملــه قيــادة عمليــات بغــداد التــي تقــع تحــت 
والداخليــة.  الدفــاع  وزارة  مــن  قــوات  ســلطاتها 
كام يفســره كثيــرون بأنــه يهــدف إلــى تســليم 

املليشيات بالكامل أمن بغداد.

استقالة وزير الداخلية العراقي: حكومة العبادي تترنّح
الحدث

تشهد مصر دعاٍوى 
قضائية إللغاء جهاز 
األمن الوطني، الذي 

كانت تجاوزاته محركًا 
رئيسيًا لثورة يناير.
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األمر بسيط: الصالة ليست حقًا، 
واشكروا ربكم أننا دافعنا عنكم 
وبقيت لديكم جوامعكم لتصلوا. 

هكذا ُيمكن لنا أن نفهم من الخطوة 
التي قام بها بعض »حماة الديار 

وحرية الرأي واملعتقد« في جنوب 
لبنان، عندما منعوا عددًا من مقلدي 
املرجع الديني الشيعي الراحل محمد 

حسني فضل الله من تأدية صالة 
عيد الفطر )أمس الثالثاء بحسب 

فضل الله( في أحد جوامع بلدة 
كوثرية السياد. في الواقع، يضم 

حزب الله في صفوفه عددًا ال بأس 
به من مناصري فضل الله، الذي أدى 
دورًا بارزًا في حماية الحزب ودعمه 

في سنينه األولى، رغم االختالف 
الحاد بني الطرفني الحقًا، وقد عولج 

الخالف خالل حرب يوليو/ تموز 
2006. لكن فعل املنع، الذي سُيبرره 

البعض من دون شٍك بأنه »حادث 
فردي«، يأتي في سياق فائض القّوة 
م 

ّ
وامتالك الحقيقة املطلقة الذي يتحك

بتصّرفات مناصري حزب الله.
هم منتصرون ال محالة، في سورية، 

في لبنان، في العراق واليمن، في 
السعودية والبحرين. ال يدخل 

سأل القيادة 
ُ
الشّك إلى خطابهم. ال ت

الحزبية عن مئات الشبان الذي 
 في الحرب السورية. 

ً
قضوا قتال

سأل هذه القيادة عن الحصار 
ُ
ال ت

االقتصادي الذي يتحّول إلى خانق 
تدريجيًا. فالقيادة تملك الحقيقة 

املطلقة. والفرد، أي فرٍد من الحزب 
يمتلك الحقيقة املطلقة أينما ُوجد. 

ُيقّرر في الجامعة اللبنانّية كيف 
تلبس الطالبات وماذا. ويفتي في ما 
يجوز أو ال يجوز لجهة العالقة بني 
الطالبات والطالب. وُيقفل مسبحًا 

في مجمع جامعي حفاظًا على 
»األخالق العامة« ربما. إعالمي 

من الحزب، ُيقّرر أن مكان النساء 
الطبيعي هو املنزل، وليس العمل 

السياسي، فيما يسأل زميله »أختي 
املثقفة جدًا في هذا الفضاء الرائع. 

شو وضع بيتك؟«. وآخر، ُيعلن 
قدم 

ُ
أنه سُيقاطع املطاعم التي ت

الطعام للمفطرين. ثم ُيريد أن ُيبرر 
موقفه، فُيعلن زميله أن املقصود 
هو »املناطق اإلسالمية«. قرر أن 
»املناطق« في لبنان إسالمّية أو 

مسيحّية. لكنه مع »الوحدة الوطنية« 
طبعًا.

 هذه األجواء، انتشرت في 
ّ

في ظل
شوارع الضاحية الجنوبية، إعالنات 
عن دجاج )فروج( مستورد مباشر 
من »العتبات العباسّية املقدسة«. هل 

هو دجاج مقّدس، أم أنه مخصص 
للشيعة دون غيرهم؟ ال أحد يعلم.

حَمَلة الحقيقة 
المطلقة

محمد أمين

الفطر  عيد  بعد  يبدأ  أن  املنتظر  مــن 
ــيــــاســــي إقـــلـــيـــمـــي ودولـــــــي  حـــــــــراك ســ
خــــال الــشــهــر الـــجـــاري فـــي مــحــاولــة 
ــادة الـــــــروح« إلــــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  ــ »إعـ ـــ ــ لـ
واملفاوضات بني املعارضة السورية والنظام، 
املاضي.  نيسان  إبــريــل/  شهر  منذ  واملتوقفة 
ويـــأمـــل املــجــتــمــع الـــدولـــي أال يــنــقــضــي صيف 
يــمــهــد لبدء  اخـــتـــراق  الــعــام دون تحقيق  هـــذا 
مرحلة انتقالية من مرحلتني، يقودها مجلس 
عــســكــري فـــي املــرحــلــة األولـــــى، ثـــم هــيــئــة حكم 
مشتركة بني شخصيات من املعارضة وأخرى 
مـــن الـــنـــظـــام، وفــــق مـــصـــادر مــطــلــعــة. وســاهــم 
التقارب الروسي التركي أو بمعنى آخر عودة 
العاقات بني العب إقليمي مساند للمعارضة 
وآخر دولي مساند للنظام في إنعاش اآلمال 
بتحقيق انفراج في الوضع السوري، وتقريب 
إلى  الفرقاء للعودة مــرة أخــرى  املسافات بني 
طاولة التفاوض في جنيف، للدخول في صلب 
االنتقال  هــذا  التفاوضية. ومــن شــأن  العملية 
السياسي أن يساعد، ربما، على إيقاف الحرب 
أمام  املجال  وإفــســاح  والنظام،  املعارضة  بني 
التي  التنظيمات  بمواجهة  الــجــهــود  تكثيف 
مــن املمكن أن تقف عــثــرة فــي طــريــق »تبريد« 

امللف السوري الساخن.
وتــــأمــــل املــــعــــارضــــة أن يـــكـــون ألنــــقــــرة تــأثــيــر 
ــن املــلــف  عـــلـــى مـــوســـكـــو لــتــغــيــيــر مـــواقـــفـــهـــا مــ
الـــســـوري، وتــوجــيــه الـــدعـــم لــلــشــعــب الــســوري 
بــداًل مــن بشار األســـد، وفــق مــا أوضــح رئيس 
وفــد املــعــارضــة املــفــاوض، أســعــد الــزعــبــي، في 
ــد«، مــشــيــرًا إلــى  ــديـ ــع »الـــعـــربـــي الـــجـ حـــديـــث مـ
ــيــــا »ال يـــروق  أن الـــتـــقـــارب بـــني تــركــيــا وروســ
لــبــشــار األســــد«، متوقعًا أن يــصــب هـــذا األمــر 
فــي صــالــح املــعــارضــة. وتــعــقــد الــهــيــئــة العليا 
للمفاوضات املنبثقة عن املعارضة اجتماعات 
الرياض،  السعودية  العاصمة  في  مقرها  في 
العديد  للتداول في  الجاري،  الشهر  منتصف 
إلــى جولة  العودة  القضايا، في مقدمتها  من 
جــديــدة مــن املــفــاوضــات الــتــي مــن املــتــوقــع أن 
يدعو إليها املوفد األممي إلى سورية ستيفان 
املقبل على  الشهر  بــدايــات  فــي  دي ميستورا، 
أبعد تقدير، ال سيما أن تقدمًا حدث في امللف 
اإلنساني، ودخلت قوافل مساعدات إلى أغلب 
ــن قــبــل قـــــوات الــنــظــام،  املـــنـــاطـــق املـــحـــاصـــرة مـ
السياق،  وفــي  تساندها.  طائفية  ومليشيات 
اجتماعات  الــســوري  الوطني  االئــتــاف  يعقد 
فــــي مـــقـــره بــمــديــنــة إســـطـــنـــبـــول الـــتـــركـــيـــة فــي 
الحادي عشر والثاني عشر من الشهر الجاري 
لــلــتــصــديــق عــلــى الــحــكــومــة الــســوريــة املــؤقــتــة 
ــواد أبـــو حــطــب، ومــنــاقــشــة  الــتــي يــتــرأســهــا جــ
قــضــايــا أخــــرى مــنــهــا تــوســيــع حــجــم التمثيل 

النسائي، وفق مصدر في االئتاف.
ـــقـــت 

ّ
ــل وكــــــانــــــت املـــــعـــــارضـــــة الـــــســـــوريـــــة قــــــد عـ

إبــريــل/  املــفــاوضــات فــي شهر  مشاركتها فــي 
نــيــســان املـــاضـــي بــســبــب عــــدم تــحــقــيــق تــقــدم 
ــك الـــحـــصـــار  ــي املــــلــــف اإلنــــســــانــــي لـــجـــهـــة فـــ ــ فـ
املـــحـــاصـــرة، وإطـــــاق معتقلني،  املــنــاطــق  عـــن 
وبسبب اســتــمــرار طــيــران الــنــظــام واملــقــاتــات 
ــكـــاب  الـــروســـيـــة فـــي اســـتـــهـــداف املــدنــيــني وارتـ
مجازر. وذكرت مصادر مطلعة في املعارضة 
»مــســارًا خفيًا«  هناك  أن  الجديد«  »العربي  لـــ 
في سير العملية السياسية في سورية، مواٍز 
ملــســار الــتــفــاوض فـــي جــنــيــف »وربـــمـــا يتقدم 
عــلــيــه«، مــشــيــرة إلـــى أن هــنــاك ســيــنــاريــوهــات 
الطاولة  على  االنتقالية  للمرحلة  طرح 

ُ
ت عــدة 

تشكيل هيئة  منها  وواشــنــطــن،  بــني موسكو 
حكم كاملة الصاحيات من دون األسد، تدير 
مــرحــلــة انــتــقــالــيــة تــنــتــهــي بــانــتــخــابــات وفــق 

دستور جديد.
وكشفت املصادر أن سيناريو تشكيل مجلس 
ملــدة تسعة  يقود مرحلة  عسكري في سورية 

مــؤســســة الــجــيــش، وحـــتـــى لــــدى الــبــعــض في 
املعارضة، وكان من الرافضني للحل العسكري 
فــي ســوريــة، وهــو مــا أدى إلــى استبعاده عن 
منصبه من قبل األسد في األشهر األولــى من 
الثورة، وفق ما ذكرت املصادر، والتي أكدت أن 
حبيب الذي ينتمي للطائفة العلوية الحاكمة 
فــــي ســــوريــــة »لــــيــــس طـــائـــفـــيـــًا، ولــــديــــه ســجــل 
وطــنــي نــاصــع« خــصــوصــًا فــي أشــهــر املــعــارك 
ضد إسرائيل خال اجتياح لبنان عام 1982. 
وتضيف املــصــادر أن »الــجــنــرال حبيب قــادر، 
بفضل خــبــرتــه الــطــويــلــة وتــجــاربــه املــتــنــوعــة، 
ـــى مــــن الـــجـــيـــش، وإعــــــادة 

ّ
ــا تـــبـــق عـــلـــى ملــلــمــة مــ

الباد  لوحدة  األهــم  الضمانة  ليكون  هيكلته 
والحيلولة دون تقسيمها«.

وأعــربــت املــصــادر عــن اعــتــقــادهــا بــأن الوضع 
الــراهــن فــي ســوريــة »يحتاج ملجلس عسكري 
ــًا«، مضيفة:  ــيــ قــــوي، ومـــدعـــوم إقــلــيــمــيــًا ودولــ
»وجــــود الــعــشــرات مــن املــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة، 
ــي،  ــرانــ ــوري اإليــ ــثــ واملــــدعــــومــــة مــــن الــــحــــرس الــ
والــتــنــظــيــمــات الـــراديـــكـــالـــيـــة، يــتــطــلــب وجـــود 
قـــادرة على لجم هذه  قــيــادة عسكرية حــازمــة 
وتفكيك  خـــارج ســوريــة،  وطــردهــا  املليشيات 
املـــلـــيـــشـــيـــات املــحــلــيــة الـــتـــي شــكــلــهــا الـــنـــظـــام، 
وخــــاصــــة مــلــيــشــيــات الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي الــتــي 
تحولت إلــى دولــة داخــل الــدولــة، تتحرك وفق 

مصالح إقليمية ال تخفى على أحد.
الفرقاء فــي سورية  املــصــادر أن جميع  وتــرى 
»وصلوا إلى حافة الهاوية«، بعد سنوات من 
الــحــرب، و»بــاتــوا يبحثون عــن حــل سياسي، 
تــحــت صــيــغــة ال غــالــب وال مــغــلــوب«، معربة 
عــن اعــتــقــادهــا بــأن دول اإلقــلــيــم بــاتــت تبحث 
عن مخرج كي ال تخرج األمــور عن السيطرة، 
وتـــصـــل حــمــم الـــبـــركـــان الــــســــوري إلــــى جميع 
ــاالت  ــادر أن االتــــصــ ــ ــــصـ األطــــــــــراف. وأكــــــــدت املـ
»شبه اليومية« بني وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي الفــــــروف، ونــظــيــره األمـــيـــركـــي جــون 
ــدد وضـــع  ــ ــيــــري، تـــشـــي أن الـــطـــرفـــني فــــي صـ كــ
اللمسات األخيرة »على اتفاق ما«، لن يتأخر 
حـــتـــى يــبــصــر الــــنــــور. ورفــــضــــت مــــصــــادر فــي 
الهيئة العليا للتفاوض التعليق على ما يتم 
واكتفت  عسكري،  مجلس  تشكيل  عن  تداوله 
بــالــقــول: »لــيــس هــنــاك شــيء رســمــي على هذا 

الصعيد«.

عثمان المختار

ــة فـــــي املـــــدن  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ ــات الـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ دخــــلــــت الـ
ــة مـــنـــهـــا، وخـــصـــوصـــًا  ــيـ ــالـ ــمـ ــيــــة الـــشـ الــــعــــراقــ
العراقية  القوات  الدين، بني  نينوى وصــاح 
والـــكـــرديـــة ومــلــيــشــيــات »الــحــشــد الــشــعــبــي« 
الــدولــي من جهة،  التحالف  قــوات  تساندهم 
وبني تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش( من 
جهة أخــرى، أسبوعها الثاني على التوالي، 
العراقية،  للقوات  للغاية  بطيء  تقّدم  وســط 
تـــقـــول بـــأنـــه قـــضـــم أراضـــــــي الــتــنــظــيــم بــأقــل 
الخسائر. وأسهمت االعتداءات الدامية التي 
طاولت العاصمة بغداد في تشتيت االهتمام 
اإلعامي والشعبي بشكل عام بتلك املعارك، 
وقــد تحدد  مــن كونها مفصلية  الــرغــم  على 
مامح العراق مع مطلع العام املقبل في حال 

ستبقى املوصل خارجه أم ستعود إليه.
ووسط مخاوف من تكرار جرائم مليشيات 
ــد« لـــــإعـــــدامـــــات املــــيــــدانــــيــــة بــحــق  ــ ــشـ ــ ــحـ ــ »الـ
املدنيني، وأعمال السرقة والنهب على غرار 
ية 

ّ
ما حصل في الفلوجة، تسعى قيادات سن

وكردية ومسيحية إلقناع الطرف األميركي 
والحرس  الشعبي  »الحشد«  منع  بــضــرورة 

الثوري من دخول أراضي نينوى. 
»الــعــربــي  عليها  ملــعــلــومــات حصلت  ووفــقــًا 

ــة  ــرديــ ـــيـــة وكــ
ّ
ــد«، فــــــإن قـــــيـــــادات ســـن ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ

ومــســيــحــيــة اجـــتـــمـــعـــت بـــشـــكـــل مـــتـــفـــرق مــع 
السفير األميركي في بغداد ستيوارت جونز 
ــراالت فـــي الــجــيــش األمــيــركــي،  ــنــ ــادة وجــ ــ وقــ
أو  القاطع والــتــام دخــول  وأبلغتهم رفضها 
مــشــاركــة مــلــيــشــيــات »الـــحـــشـــد« فـــي مــعــارك 
مــحــافــظــة نــيــنــوى بــشــكــل تــــام ولـــيـــس فقط 

املوصل، عاصمة املحافظة املحلية.
وبــحــســب مــســؤول عــراقــي رفــيــع، فـــإن الـــرأي 
ــركـــي الـــحـــالـــي هـــو إشــــــراك مــلــيــشــيــات  ــيـ األمـ
»الـــحـــشـــد« بـــاملـــعـــارك فـــي الـــقـــرى والـــبـــلـــدات 
الــثــانــويــة وجــعــلــهــا ضــمــن خــطــوط الهجوم 
األولـــيـــة، لــكــن لـــن ُيــســمــح لــهــا بــالــتــقــّدم إلــى 
املوصل بل ستتوقف عند مشارفها ليتولى 
الــجــيــش والــبــيــشــمــركــة مــهــمــة االقــتــحــام مع 

قوات عشائر املوصل. 
وأشار إلى أن هذه الرواية األميركية مكررة 

وسبق أن تحدثت بها مع الزعماء املحليني 
ــار، وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك ارتــكــبــت  ــبـ فــي األنـ
املــلــيــشــيــات جــرائــم فظيعة مــن قــتــل وســرقــة 
واعـــتـــداء وحـــرق وتفجير فــي الــفــلــوجــة ولــم 
التي  شمر  لعشائر  خصوصًا  مقنعة،  تعد 
تــتــولــى مــهــمــة قــيــادة أبــنــاء الــعــشــائــر لقتال 
»داعــــــش«، مـــؤكـــدًا أن املــلــيــشــيــات مــتــواجــدة 
حــالــيــًا فــي مــحــور الــشــرقــاط، بينما املــحــور 
ــمـــور، فـــيـــه عـــنـــاصـــر مــن  الــــثــــانــــي، وهـــــو مـــخـ
الــجــيــش والــعــشــائــر والــبــيــشــمــركــة. وأفــــادت 
»العربي الجديد«،  مصادر عسكرية عراقية لـ
بأن املعارك التي تجري منذ نحو أسبوعني، 
تــتــركــز فــي مــنــاطــق سهلية ووديـــــان وتــال 
كـــيـــلـــومـــتـــرًا جــنــوب  ــيــــارة )90  ــقــ الــ بــمــحــيــط 
املــوصــل(، والــشــرقــاط )100 كيلومتر شمال 
تــكــريــت(، مــشــيــرة إلـــى أن الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
واملليشيات املساندة لها تجد حرية كبيرة 
الشرقاط، فيما تجد  التحرك في محور  في 
العراقي نفسها  والجيش  البيشمركة  قوات 
أمـــام مهمة غــيــر سهلة فــي مــحــور مخمور، 
غــيــر أن املــحــوريــن يــحــظــيــان بــدعــم أميركي 
جوي واســع. وأعلن قائد قــوات الجيش في 
املوصل، اللواء الركن نجم الدين الجبوري، 
والبيشمركة  )الجيش  املشتركة  الــقــوات  أن 
ــــي(،  ــــدولـ ــــران الـــتـــحـــالـــف الـ ــيـ ــ ــائـــر وطـ ــعـــشـ والـ

من  كيلومترًا   70 نــحــو  تــحــريــر  مــن  تمّكنت 
األراضـــــــي الــســهــلــيــة والــجــبــلــيــة فـــي مــحــور 
ــادة 11 قـــريـــة فـــي محيط  ــعـ ــتـ مـــخـــمـــور، واسـ

القيارة، جنوب املوصل.
ــن تــكــريــت،  ــاط، إلــــى الـــشـــمـــال مـ ــرقـ وفــــي الـــشـ
املحور الثاني من املعارك، قال العقيد الركن 
في الجيش العراقي عدنان سلمان الخالدي، 
»العربي الجديد«، إن املعارك تجري بشكل  لـ
التقّدم حذر،  لكن  الطرفني،  بني  يومي  شبه 
ــعــتــبــر مــصــيــدة ألي 

ُ
فــتــضــاريــس املــنــطــقــة ت

الـــازم، الفتًا  ل أكثر من 
ّ
التوغ قــوات تحاول 

إلى أن املعركة لم ُيحدد لها وقت معنّي وال 
توجد ضغوط الستعجالها وهذا هو املهم.

وســــط هــــذه األجـــــــواء، يــســقــط املـــدنـــيـــون من 
دائــــرة حــســابــات كــا الــطــرفــني املــتــصــارعــني، 
إذ تؤكد مصادر محلية في نينوى وشمال 
صاح الدين، مقتل ما ال يقل عن 100 مدني 
ــارك والــقــصــف  ــعـ وجــــرح الـــعـــشـــرات خــــال املـ
الجوي، فيما تشير تقارير عسكرية عراقية 
إلى أن 51 عسكريًا من الجيش و22 عنصرًا 
تلوا منذ مطلع هذا 

ُ
من مليشيا »الحشد«، ق

 
ً
األسبوع في معارك الشمال العراقي، فضا
تل ما ال 

ُ
عن 6 من قوات البيشمركة، بينما ق

يقل عن 80 مسلحًا من »داعـــش« غالبيتهم 
بالقصف الجوي.

تواصل القوات العراقية، 
بمساندة البيشمركة 

و»الحشد« والتحالف 
الدولي، قضم مناطق 
يسيطر عليها »داعش« 

في شمال البالد، مع تزايد 
المطالبات لألميركيين 

بمنع المليشيات من 
دخول نينوى

باريس منذ خروجه  السوري األسبق، علي حبيب، في  الدفاع  يقيم وزير 
من  آب  أغسطس/  شهر  بداية  في  منصبه  من  إقالته  بُعيد  سورية  من 
عام 2011، وتسليم وزارة الدفاع للعماد داود راجحة، والذي قتل في 
األزمة« مع  استهدف ما كان يسمى »خلية  بتفجير  منتصف عام 2012 
عدد من أركان النظام في دمشق. وتناقل السوريون، بُعيد إقالة حبيب، 
إعالمية  مصادر  أن  إال  النظام،  قبل  من  تصفيته  أو  اعتقاله  عن  أنباء 

فرنسية أكدت وصوله إلى باريس.

حبيب في باريس

للحدث تتمة...

الحوار األميركي الروسي حول المجلس العسكري ال يدخل في إطار مسار جنيف )هانس بونز/فرانس برس(

السعودية... »داعش« ينتقم لخسائره

بدر الراشد

يمكن قراءة االعتداءات الدموية الثاثة التي 
أخيرًا،  السعودية  العربية  اململكة  شهدتها 
والتي  املنورة،  واملدينة  والقطيف  في جدة 
»الدولة اإلسامية«  تحمل بصمات تنظيم 
ــار تــــراجــــع الــتــنــظــيــم فــي  ــ )داعـــــــــش(، فــــي إطــ
الــعــراق وســوريــة، وصعوبة إيــجــاد أرضية 
صــلــبــة لــلــتــنــظــيــم فـــي الـــســـعـــوديـــة، فـــي ظل 
»ذئــابــه  استراتيجيات  على  سيطرته  عــدم 
املنفردة«، األمر الذي قاد في نهاية املطاف، 
إلـــى اســتــهــداف الــحــرم الــنــبــوي فــي املــديــنــة 
املنورة، ما سيؤدي إلى نتائج كارثية على 
شابه تداعيات استهداف تنظيم 

ُ
»داعش«، ت

الــريــاض في  القاعدة ملبنى األمــن العام في 
.2004

 4 مقتل  السعودية  الداخلية  وزارة  وأكـــدت 
رجــال أمــن، وإصــابــة 5 آخــريــن، في االعتداء 
ــــس، في  ــتـــحـــاري، أول مـــن أمـ ــذي نـــفـــذه انـ ــ الـ
النبوي  الــحــرم  مــن  قريب  للسيارات  موقف 
املنورة. وأشــار املتحدث األمني  املدينة  في 
بــاســم وزارة الــداخــلــيــة، إلــى وجـــود »أشــاء 
أحد  بالقرب من  أشــخــاص،  لثاثة  بشرية« 
مساجد القطيف، في الهجوم الفاشل الذي 
إلــــى مقتل  املــســجــد، وأدى  يــســتــهــدف  ــان  كــ
من  أنــه  ُيعتقد  ثالث،  انتحاريني، وشخص 

قام بنقل املهاجمني.
منذ انطاق عمليات التحالف الدولي ضد 
»داعــــــش«، الــــذي تـــقـــوده الـــواليـــات املــتــحــدة 
األمـــيـــركـــيـــة، فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
2014، انتهت فاعلية شعار »باقية وتتمدد« 
الــذي رفعه التنظيم، فــي إشـــارة إلــى »دولــة 
الـــخـــافـــة« الـــتـــي أعـــلـــن زعـــيـــم الــتــنــظــيــم أبــو 

نفوذ  فمناطق  عــن نشأتها.  الــبــغــدادي  بكر 
ــة، تــنــكــمــش  ــ ــــوريـ الــتــنــظــيــم فــــي الــــعــــراق وسـ
مــنــذ ذلـــك الـــوقـــت، فــي ظــل زيــــادة تــهــديــدات 
التنظيم، وعملياته االنتحارية على األرض، 
خصوصًا منذ األشهر األخيرة لسنة 2015.

العراقية،  الفلوجة  مدينة  التنظيم  وخسر 
التي يسيطر عليها،  املــدن  أهــم  وهــي ثالث 
لــم تكن  الــرقــة واملــوصــل. وإن  بعد مدينتي 
خـــســـارتـــه لــلــفــلــوجــة نــهــائــيــة بـــعـــد، فـــي ظل 
استمرار املعارك في املناطق القريبة منها، 
ـــل ضـــربـــة قــويــة 

ّ
إال أن ســـقـــوط املـــديـــنـــة، مـــث

للتنظيم على الصعيد العسكري واملعنوي، 
تجاوز  إلــى محاولة  أن يسعى  املتوقع  مــن 
هــذه الــخــســارة، مــن خــال تكثيف عملياته 
الدولية، ليرفع معنويات أتابعه، خصوصًا 
بــعــد الــصــعــوبــات الــتــي بـــات يــواجــهــهــا في 
التجنيد، بــعــد خــســارتــه ملــنــاطــق حــدوديــة، 
وإغــــــاق الــــحــــدود الــتــركــيــة فـــي وجـــهـــه، ما 
جعل قدراته على استقطاب مقاتلني جدد، 

تنخفض بصورة كبيرة.
فــــاألحــــداث األخـــيـــرة الـــتـــي تــحــمــل بــصــمــات 
»داعش« في السعودية وبنغاديش وتركيا 

ولــبــنــان، تــأتــي فـــي ظـــل هـــذا الــتــراجــع على 
أرض املعارك املباشرة في العراق وسورية، 
وامتدادًا لدعوات أحد قيادات التنظيم، أبو 
ــــذي هــــدد قــبــل دخـــول  مــحــمــد الـــعـــدنـــانـــي، الـ
شهر رمضان، بأن التنظيم سيشن هجمات 
عاملية واسعة النطاق، ودعا املتعاطفني مع 
التنظيم، إلـــى شــن هــجــمــات عــلــى أي هــدف 

يستطيعون استهدافه. 
ووضــــع الــتــنــظــيــم لــهــذه الــعــمــلــيــات عــنــوانــًا 
جذابًا، هو استراتيجية »الذئاب املنفردة«. 
فــأصــبــح يــــروج لــفــكــرة أن أي شــخــص، في 
من  عنصرًا  يصبح  أن  يستطيع  مــكــان،  أي 
عناصر التنظيم، ويخدم قضيته، من خال 
القيام بأي عملية، حتى لو طعن أحد املارة 

تغّيرت  االستراتيجية  هــذه  لكن  بالسكني. 
فجأة، ولم يقم التنظيم بتبني أبرز عملياته 
القليلة املاضية. فلم  األخــيــرة، خــال األيـــام 
يــقــم بــتــبــنــي تــفــجــيــرات مـــطـــار إســطــنــبــول، 
وال تــفــجــيــرات بـــلـــدة الـــقـــاع فـــي لــبــنــان، وال 
ــرة الــتــي اســتــهــدفــت جــدة  ــيـ الــعــمــلــيــات األخـ
السعودية.  فــي  املــنــورة  واملــديــنــة  والقطيف 
ومــــن الــصــعــب الــتــنــبــؤ بــســبــب عــــدم تبني 
أنها  الــعــمــلــيــات، خــصــوصــًا  لــهــذه  التنظيم 
التنظيم  أن  كما  وأسلوبه.  بصماته  تحمل 
ــــاالت ســابــقــة، إلــــى تــبــنــي أي  ــارع، فـــي حـ ــ ســ
عــمــلــيــة، حــتــى لـــو لـــم يـــعـــرف عــنــهــا إال من 
وسائل اإلعام، ضمن استراتيجية »الذئاب 
املــنــفــردة«. ومـــا يفسر صــمــت »داعــــش« عن 
تبني العمليات هو رغبته بزراعة الشكوك 
في الدول التي استهدفها. فالهجمات ضد 
بــلــدة الــقــاع تحمل بصمات أكــثــر مــن جهة، 
شــأنــهــا شـــأن عــمــلــيــة مــطــار إســطــنــبــول، ما 
الـــدول املستهدفة ويعزز  يــزيــد اإلربــــاك فــي 

هالة التنظيم أيضًا.
ــتـــهـــداف الــحــرم  ال يــمــكــن قــــــراءة عــمــلــيــة اسـ
الــنــبــوي فـــي املــديــنــة املــــنــــورة، إال فـــي إطـــار 
»الذئاب  الكارثية الستراتيجية  االرتــدادات 
لها.  وروج  التنظيم  اها 

ّ
تبن التي  املنفردة« 

فالتنظيم كان يعتقد أنه يستطيع بسهولة 
شن »حــرب عصابات دولــيــة«، كما وصفها 
رئيس االستخبارات األميركية )سي أي إيه( 
لعمليات  الترويج  برينان، من خــال  جــون 
»الـــذئـــاب املــنــفــردة«. لــكــن ارتـــــدادات عكسية 
ــــدأت بــالــظــهــور، مــنــذ اســـتـــهـــداف مــســاجــد  بـ
واألحـــســـاء،  الــقــطــيــف  بمنطقتي   ،2014 فــي 
شرقي السعودية. كان التنظيم في البداية، 
ــأن املــســاجــد التي  ــذا االســتــهــداف بـ يــبــرر هـ
كان  بــل   ،

ً
أصـــا مساجد  ليست  يستهدفها 

»املعابد« لكونها مساجد شيعية.  يصفها بـ
لكن هذا التبرير، والذي لم يكن مقبواًل في 
العالم اإلسامي، سقط الحقًا أيضًا، عندما 
الطوارئ  لقوات  التنظيم مسجدًا  استهدف 
السعودية في منطقة عسير بجنوب الباد.

ــة جـــدًا  ــــى نــقــطــة حـــرجـ ـــل الــتــنــظــيــم إلـ ــ ووصـ
بــاســتــهــداف املــديــنــة املـــنـــورة. هـــذه العملية 
تــداعــيــات  بكثير  تــفــوق  تــداعــيــات  ستحمل 
استهداف تنظيم القاعدة ملبنى األمن العام 
ــريــــاض فـــي 2004، والـــتـــي أنـــهـــت أي  الــ فـــي 
تعاطف مع »القاعدة«، في وقتها، وسّهلت 
ماحقة التنظيم، على املستويني التنظيمي 

والفكري.

أسفر هجوم المدينة المنورة عن مقتل 4 أمنيين )فرانس برس(

بدأت ترتسم في 
الكواليس الدبلوماسية، 

على ما يبدو، أفكار 
جديدة لتسوية تقوم 

على تشكيل مجلس 
عسكري يحكم سورية 

لمدة محددة، تمهيدًا 
للدخول في مرحلة 
انتقالية تتمثل فيها 

أطراف المعارضة 
والنظام

استهداف »داعش« 
للحرم النبوي في 

المدينة المنورة، يندرج 
في إطار تراجعه في 

العراق وسورية، ويظهر 
أن استراتيجية الذئاب 

المنفردة خرجت عن 
سيطرته

مناف طالس وعلي 
حبيب مطروحان لرئاسة 

المجلس المحتمل

قيادات تبلغ األميركيين 
رفضها مشاركة الحشد 

بمعركة نينوى

داعش لم يقم 
بتبني هجمات تركيا 

ولبنان والسعودية

  شرق
      غرب

محاوالت إلطفاء حريق 
في  الطائرة المصرية 

ــادث  بــــــدأت لــجــنــة الــتــحــقــيــق فــــي حــ
ــقــــوط الــــطــــائــــرة املــــصــــريــــة، أمـــس  ســ
الــثــاثــاء، تــفــريــغ الــصــنــدوق األســـود 
الــــخــــاص بــالــتــســجــيــات الــصــوتــيــة 
الــطــيــران املــدنــي.  فـــي مــعــامــل وزارة 
التحقيق،  لجنة  عن  مصادر  ونقلت 
الطائرة أظهرت محاوالت  أن »قمرة 
إلخــمــاد حــريــق قــبــل تــحــطــمــهــا، وأن 
نصف  سجل  التسجيات  صــنــدوق 
الساعة األخــيــرة مــن املــحــادثــات بني 
ــــوات التي  الــقــائــد ومــســاعــده، واألصـ
التي دارت  أو  القمرة،  ُسمعت داخــل 
 عن 

ً
بني الطاقم وبرج املراقبة، فضا

أصوات الفرقعة«. وكانت الطائرة قد 
تحطمت في 19 مايو/ أيار املاضي، 
أثناء رحلتها من مطار شارل ديغول 

في باريس إلى القاهرة.
)العربي الجديد(

نتنياهو يسّوق 
لـ»مكافحة اإلرهاب« 

من أفريقيا 
وعـــد رئــيــس الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة 
بــــنــــيــــامــــني نـــتـــنـــيـــاهـــو )الـــــــصـــــــورة(، 
من  الثاني  اليوم  في  الثاثاء،  أمــس 
ــيـــة، والــــتــــي تــنــتــهــي  ــقـ جـــولـــتـــه األفـــريـ
»تــعــزيــز الــتــعــاون  غــــدًا الــخــمــيــس، بـــ
ــي مــــجــــال مــكــافــحــة  ــ ــع أفـــريـــقـــيـــا فـ ــ مـ
اإلرهــاب«. وقال في مؤتمر صحافي 
عــقــده فــي عــاصــمــة كينيا، نــيــروبــي، 
الرئيس أوهــورو  فــي ختام لقاء مــع 
ــًا ســيــكــون  ــعـ كـــيـــنـــيـــاتـــا: »بـــعـــمـــلـــنـــا مـ
ــرع  ــ ــتــــحــــرك بـــشـــكـــل أسـ ــا الــ ــنـ بـــإمـــكـــانـ
للقضاء على هذه اآلفة التي اسمها 
ــان نــتــنــيــاهــو قـــد بــدأ  ــ اإلرهــــــــاب«. وكـ
جولته »التاريخية«، حسب تعبيره، 
ــنــــني، عــلــى أن  فـــي أوغــــنــــدا، يــــوم االثــ
تتواصل اليوم األربــعــاء في روانــدا، 

وغدًا الخميس في إثيوبيا.
عــددًا كبيرًا  الــرجــل معه  ويصطحب 
مــن رجـــال األعــمــال، فــي زيـــارة يعّول 
ــرًا ســـيـــاســـيـــًا وأمـــنـــيـــًا  ــيــ ــثــ ــا كــ ــيـــهـ ــلـ عـ

واقتصاديًا.
)فرانس برس(

أشـــهـــر تــســبــق املـــرحـــلـــة االنــتــقــالــيــة الـــتـــي من 
املفترض أن تهّيئ الباد النتخابات برملانية 
ورئــاســيــة، »بـــدأ ُيــطــرح بــقــوة« خــصــوصــًا في 
الـــحـــوار املــتــواصــل بـــني مــوســكــو وواشــنــطــن. 
وأشــارت إلى أنه يجري تــداول أسماء ضباط 
العميد  منها  املجلس  هــذا  لــقــيــادة  محتملني 
وزيـــــر  نــــجــــل  ــو  ــ ــ وهـ  ،)1964( ــــاس  ــ طـ مــــنــــاف 
الــدفــاع الــســابــق مصطفى طـــاس، وكـــان أحد 
قــادة الــحــرس الجمهوري، وانــشــق عــن جيش 
الــنــظــام مــنــتــصــف عـــام 2012، مـــغـــادرًا الــبــاد 
إلـــى الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، اعــتــراضــًا 
في  الجيش  زج  وعــلــى  املتظاهرين  قمع  على 
الــســوري، ليتحدث بعد  مــواجــهــة مــع الشعب 
ذلــك عــن أن األســـد »بـــاع ســوريــة لإيرانيني«. 
ويعتبر طاس نقطة تقاطع إماراتية روسية 
فرنسية تركية، وتنبع نقاط قوته من عاقاته 
وفي  النظام  في  الضباط  من  بعدد  املستمرة 
املعارضة، ومــن واقــع أنــه ابــن النظام ويعرف 
تفاصيل آليات عمله، وهي مواصفات مطلوبة 

في شخص املرشح ملثل هذا املنصب.
ــافـــت املـــصـــادر أن حــظــوظ وزيــــر الــدفــاع  وأضـ
أقـــوى  الــعــمــاد عــلــي حــبــيــب )1939(  ــبـــق  األسـ
ــيـــادة املـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري فــــي حـــــال اتــفــق  ــقـ لـ
الروس واألميركيون بالفعل على تشكيل هذا 
املجلس، ألن حبيب من الشخصيات العسكرية 
التي تحظى باحترام داخــل أوساط  السورية 
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الحدث



تزداد النقمة 
ضد جهاز األمن 

الوطني في مصر، 
وهي تتجلى بحراك 

قانوني يهدف، 
من خالل رفع 

دعاوى قضائية، 
إلى حل الجهاز، 

ألنه يكرر ممارسات 
قمعية سبق 

أن أشعلت ثورة 
25 يناير لإلطاحة 

بنظام حسني 
مبارك. مع العلم 
أن »أمن الدولة«، 
هو جهاز معني 

بأمن الحكومة 
وليس بأمن 

الشعب، وغالبًا ما 
يحدث تضارب بين 

المفهومين

تونس ـ بسمة بركات

بــــدأ الــحــديــث فـــي تــونــس يــتــنــامــى عـــن خطر 
استقطاب تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش( 
ــيـــة أبـــنـــاء شــخــصــيــات  والــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـ
تــونــســيــة، وســيــاســيــن، ونـــــواب، مــمــا ُيــســّهــل 
عـــمـــلـــيـــات االخــــــتــــــراق، وتـــنـــفـــيـــذ املـــخـــطـــطـــات. 
وتـــأتـــي هــــذه املـــخـــاوف بــعــد تــمــكــن »داعــــش« 
مــن استقطاب أنـــور بــيــوض، ابــن العميد في 
تل 

ُ
ق الــذي  التونسي، فتحي بيوض،  الجيش 

في تفجير مطار أتاتورك في تركيا األسبوع 
املاضي، خالل رحلة البحث عن ابنه.

ــيــــم أبــــنــــاء  ــنــــظــ ــتــ فــــــي ســـــيـــــاق اســــتــــقــــطــــاب الــ
الــشــخــصــيــات الــتــونــســيــة، يــــرى مـــراقـــبـــون أن 
فئة معينة تعاني  »اإلرهـــاب ال يقتصر على 
من التهميش والفقر، بل قد يطاول كل فئات 
املجتمع«، معتبرين أن »في استقطاب هؤالء 
لـــلـــدولـــة، وأن على  ــا  خـــطـــرًا مــضــاعــفــا وضـــربـ

 ناقوس الخطر«.
ّ

الجميع دق
ولـــئـــن تـــم الــقــبــض مـــســـاء األحــــــد، عــلــى أنـــور 
بـــيـــوض، بــرفــقــة صــديــقــتــه فـــي مـــطـــار تــونــس 
قــرطــاج بعد عــودتــه مــن تركيا، وإحــالــتــه إلى 
الوحدة الوطنية ملكافحة جرائم اإلرهــاب، إال 

أن الحاالت املشابهة متعددة، والخطر يبقى 
بن  على سفيان  القبض  تــّم سابقا  إذ  قائما، 
تــومــيــة شــقــيــق الــنــائــبــة الــســابــقــة، ســنــيــة بن 
تومية، الذي ُوّجهت إليه تهمة »االنضمام إلى 
للقتال.  إلى سورية  والسفر  إرهابي«  تنظيم 
كما يجري الحديث عن استقطاب ابن قيادي 
بارز، محسوب على الشق املتشدد في »حركة 

النهضة«، ضمن التنظيمات اإلرهابية.
ــنـــة فــي  ــن املـــبـــالـــغـــة املـــمـــكـ ــ وبـــقـــطـــع الـــنـــظـــر عـ
ــــى ظــــاهــــرة، يــقــول  ــذه الــــحــــاالت إلـ ــ تـــحـــويـــل هـ
األمنية  الــشــؤون  فــي  االســتــراتــيــجــي  الخبير 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــريــــف، لـ والـــعـــســـكـــريـــة، مـــــــازن الــــشــ
 »الـــوصـــول إلـــى اخـــتـــراق أبــنــاء 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

شـــخـــصـــيـــات تــشــغــل مـــنـــاصـــب حـــســـاســـة فــي 
ُيـــعـــّد أمـــرًا  الــــدولــــة، أو نـــــواب أو ســيــاســيــن، 
ــن أن االرهـــــــاب في  خــطــيــرًا جـــــدًا، ويــكــشــف عـ

ل«.
ّ
مرحلة متقدمة جدًا من التوغ

ويــــوضــــح الـــشـــريـــف أن »االعــــتــــقــــاد الـــســـائـــد 
بــــأن الــشــخــصــيــات الـــتـــي تــضــطــلــع بــمــهــمــات 
الدولة، وأبناءهم لديهم حماية  حساسة في 
خاصة ونوع من الرقابة، ولكن استراتيجية 
ــيــــة تــعــمــل عـــلـــى ضـــرب  ــابــ املـــجـــمـــوعـــات اإلرهــ
ــاء«. ويـــرى أنــه  ــنـ الـــدولـــة مــن خـــالل ضـــرب األبـ
، يــظــهــر أن 

ً
»بــاســتــقــطــاب ابــــن بـــيـــوض مـــثـــال

حــاالت  فــي  تستخدم  اإلرهــابــيــة  التنظيمات 
عدة األبناء كورقة ضغط على األولياء«.

 تـــّم 
ً
ويـــشـــيـــر إلــــــى أنــــــه »فــــــي الــــجــــزائــــر مــــثــــال

ــقـــاء وأبـــنـــاء الـــجـــنـــود، ألن في  اســتــقــطــاب أشـ
حــوزتــهــم مــعــطــيــات ومــعــلــومــات عــن ذويــهــم، 
لكونهم يشاركونهم نفس البيت وحواسيبهم 
أدنى  دون  من  اليد،  متناول  في  وتحركاتهم 
رقـــابـــة«، مـــذكـــرًا بــحــادثــة اســتــقــطــاب أمــنــيــن، 
أعلن  أن  التونسي، سبق  الجيش  في  وطيار 
انضمامه إلــى »داعــــش«. ويــبــّن أن »األخــطــر 

ــذا الــشــخــص يــعــرف  فـــي املــــوضــــوع هـــو أن هــ
الخرائط الجوية ومختلف األسرار«.

مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول أســـتـــاذة عــلــم االجــتــمــاع، 
رئــــــيــــــســــــة املـــــــــركـــــــــز الــــــــــدولــــــــــي لـــــــلـــــــدراســـــــات 
االســتــراتــيــجــيــة األمــنــيــة والــعــســكــريــة، بـــدرة 
قــعــلــول، إن »اســتــقــطــاب ابـــن الــعــمــيــد بيوض 
يكشف عن وجــود خلل داخــل العائلة، فطاملا 
املسؤولية  أن  فاألكيد  االستقطاب حصل،  أن 
فــي حديثها مع  الــعــائــلــة«. وتــنــّوه،  تقع على 
»العربي الجديد«، إلى أنه »ال بد من تطبيق 
القانون على هذا الشخص، مهما كان منصب 
والده، ألنه ال تبرير لإلرهاب من قبل شخص 
القيام بأعمال  أراد  أنــه  أو  بــه وآخــر ال،  مغرر 

إنسانية بحكم عمله كطبيب«.
وتؤكد قعلول أنها »ليست املرة األولــى التي 

يقع فيها استقطاب أبناء مسؤولن بارزين، 
فقد سبق أن تم استقطاب ابنة مسؤول يعمل 
ــه »تمكن  فـــي األمــــن الـــرئـــاســـي«، الفــتــة إلـــى أنـ
تّم  أنــه  غير  تسفيرها،  قبل  استرجاعها  مــن 

التعتيم على املوضوع«.
»التنظيمات تستخدم   

ّ
أن إلى  شير قعلول 

ُ
وت

أبناء الشعب، أما أبناء  وفق استراتيجيتها، 
في  مثلما حصل  والسياسين،  الشخصيات 
، فهناك خطط خاصة الستقطابهم 

ً
ليبيا مثال

ــّوه إلـــــى أن »شــبــكــات  ــ ــنـ ــ ــم«. وتـ ــهــ واإليـــــقـــــاع بــ
التسفير إلى بؤر التوتر ما زالــت تعمل، وأن 
املــجــمــوعــات اإلرهــابــيــة لــم تــتــوقــف يــومــا عن 
تحدثت  داعــش  فخارطة  الشباب،  استقطاب 
عن تواجدها الخفي في تونس، وهو ما يبّن 

حجم األخطار املحدقة«.

القاهرة ـ العربي الجديد

أثارت القرارات املتوالية من الرئيس املصري 
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي بـــاإلطـــاحـــة بـــعـــدد من 
العامة،  االستخبارات  وقيادات جهاز  وكــالء 
تـــحـــت مــســمــيــات مــخــتــلــفــة، مــــن بــيــنــهــا عـــدم 
اللياقة الصحية أو بناًء على رغبتهم، حالة 
من الريبة والجدل داخل األوساط السياسية، 
فــي وقـــٍت تــتــزايــد فيه املــؤشــرات حــول صــراع 
داخـــل أجــهــزة نــظــام السيسي. ثــالثــة قـــرارات 
رئاسية كانت نتيجتها خروج 39 من قيادات 
الصف األول في الجهاز من الخدمة، معظمهم 
من املسؤولن عن ملفات السياسة الداخلية، 

و4  الفلسطيني،  امللف  من مسؤولي  واثــنــان 
ــــوالت الــنــقــاش  ــريـــن مــمــن شــــاركــــوا فـــي جـ آخـ
اإلثــيــوبــي، بحسب  النهضة  بشأن ملف ســد 

مصادر مصرية بارزة.
الجديد«،  »العربي  لـ خاصة  مصادر  وتقول 
ــرارات األخــــيــــرة، إن »الـــعـــالقـــة بن  ــ ــقـ ــ عــقــب الـ
السيسي وجهاز االستخبارات العامة ليست 
فـــي أفـــضـــل أحـــوالـــهـــا ألســـبـــاب عـــــدة، أهــمــهــا 
الحربية  االستخبارات  على  الدائم  اعتماده 
ــا يــتــعــلــق بـــالـــشـــأن الـــداخـــلـــي املـــصـــري،  فـــي مـ
والثاني أن السيسي لديه قناعة بأن الجهاز 
ــرًا مــــن املـــــوالـــــن لــلــمــرشــح  ــيـ ــبـ ــم عـــــــددًا كـ يـــضـ
الرئاسي السابق أحمد شفيق والذي تشهد 
العالقة بينه وبن السيسي توترًا ملحوظا«.
الحكم  مقاليد  توليه  منذ  السيسي  وأصـــدر 
في عام 2014، ثالثة قرارات أبعد بمقتضاها 
39 مــن قــيــادات الجهاز عــن العمل بــه، أولها 
والــــــذي خــرج  لــســنــة 2015  رقــــم 242  ــقــــرار  الــ
بمقتضاه 11 من وكالء الجهاز من الخدمة، 
رقــم 476 لسنة  الرئاسي  الــقــرار  فيما تسبب 
2015 أيــضــا بــخــروج 11 آخــريــن مــن قــيــادات 
الــجــهــاز لــلــتــقــاعــد، حــتــى جـــاء الـــقـــرار األخــيــر 
الــصــادر فــي 3 يوليو/ تموز الحالي والــذي 
مفاجآت  ليحمل  للجهاز،   

ً
وكــيــال بــــ17  أطـــاح 

عدة، أهمها أن الغالبية العظمى منهم كانوا 
من املسؤولن عن ملفات السياسة الداخلية 
واألحزاب، كما أنهم كانوا ممن أشرفوا على 
تــرتــيــبــات الــفــتــرة الــتــي أعــقــبــت الــثــالثــن من 
يونيو/ حزيران، وفي مقدمتهم اللواء إيهاب 
أســعــد إســمــاعــيــل الـــذي حــل اســمــه رابــعــا في 

قائمة املحالن إلى التقاعد.
وتـــكـــشـــف مــــصــــادر ســيــاســيــة أن إســمــاعــيــل 
البرملانية  االنــتــخــابــات  عملية  مهندس  كــان 
إلــى  األخــيــرة واملــشــرف عليها بشكل كــامــل، 

جـــانـــب الـــضـــابـــط فـــي الـــجـــهـــاز يـــاســـر ســلــيــم، 
ــو الــــــذي بــاشــر  ــيـــل هــ مـــوضـــحـــة أن »إســـمـــاعـ
تــشــكــيــل قــائــمــة فـــي حـــب مــصــر االنــتــخــابــيــة 
التي كان يقودها اللواء الراحل سامح سيف 
البرملان  بعد دخولها  تتحّول  أن  قبل  اليزل، 
ــم مــصــر الــــذي يــمــلــك أغلبية  إلـــى ائــتــالف دعـ

البرملان، ويسيطر عليه«.
ــادر أن بــعــض الـــقـــيـــادات الــــ17  وتــتــابــع املـــصـ
قــرار  بموجب  للتقاعد  إحالتهم  تمت  الــذيــن 
الــســيــســي األخـــيـــر، كــانــوا مــن بــن مهندسي 
التي شهدت  األخيرة،  الرئاسية  االنتخابات 
مــنــافــســة بــن الــســيــســي وحــمــديــن صــبــاحــي، 
السيسي  التي يوجد لدى  االنتخابات  وهي 
اعتقاد بأن أجهزة في الدولة حاولت إحراجه 
خاللها وإثبات تواجدها عبر تعطيل حسم 
نسبة املشاركة، ما أجبر النظام على تمديد 
اإلقبال  بسبب ضعف  ثالث  ليوم  التصويت 
خالل أول يومن لعملية التصويت، بحسب 

املصادر.
التي  القائمة األخــيــرة  املــصــادر أن  وتــوضــح 
صــــدرت مــواكــبــة لــلــذكــرى الــثــالــثــة الجــتــمــاع 
2013، وشملها  تــمــوز  يــولــيــو/  مـــن  الــثــالــث 
عد صادمة بالنسبة 

ُ
القرار الرئاسي األخير، ت

لكثيرين في الوسط السياسي، خصوصا أن 
بعضهم كان قد أصدر السيسي قرارًا رئاسيا 

في أغسطس/ آب 2015 بتعيينه في األمانة 
العامة ملجلس الدفاع الوطني.

ُيذكر أن السيسي كان قد أصدر يوم 3 الحالي 
بــإبــعــاد 17 ضابطا و6 موظفن عن  قــراريــن 
أعــمــالــهــم فـــي جــهــاز االســـتـــخـــبـــارات الــعــامــة، 
وهي املرة العاشرة التي ُيصدر فيها قرارات 
بإبعاد ضباط أو موظفن، ألسباب مختلفة، 
ــاًء عــلــى طلب  ــنـ أبــــرزهــــا اإلحــــالــــة لــلــمــعــاش بـ
العضو، أو عدم الصالحية الطبية، أو للنقل 

للعمل بوظائف مدنية.
الـــقـــرار األول عــلــى إحـــالـــة 17 ضــابــطــا  ونــــص 
ــة »وكــــيــــل املـــخـــابـــرات  ــ ــ كــــانــــوا يـــشـــغـــلـــون درجـ
الــعــامــة« لــلــمــعــاش بــنــاء عــلــى طــلــبــهــم. ونــص 
بالدرجة  موظفن   3 نقل  على  الــثــانــي  الــقــرار 
وزارات  إلــى  وكتابية  فنية  املتوسطة  الثالثة 
ــران املـــدنـــي،  ــيــ ــطــ الـــســـيـــاحـــة واالســـتـــثـــمـــار والــ
والخامسة  الثالثة  بالدرجتن  ونقل موظفن 
ــــي الــكــهــربــاء واالتـــصـــاالت،  املــهــنــيــة إلـــى وزارتـ
ــات  ــدمـ ــة خـ ــعــ ــرابــ ــة الــ ــدرجــ ــالــ ــقــــل مــــوظــــف بــ ونــ
أعـــداد  وزادت  الــكــهــربــاء.  وزارة  إلـــى  مــعــاونــة 
ــفـــن املـــحـــالـــن لــلــمــعــاش أو  الـــضـــبـــاط واملـــوظـ
املــنــقــولــن لــوظــائــف مــدنــيــة مــنــذ تــولــي خــالــد 
ــاز االســــتــــخــــبــــارات، خــلــفــا  ــهـ ــــوزي رئــــاســــة جـ فــ
للواء محمد فريد التهامي، إذ عمد فوزي إلى 
إعـــادة هيكلة الجهاز، وتــم انــتــداب عــدد كبير 
من ضباط االستخبارات الحربية توسعا في 
هــذه السياسة الــتــي بـــدأت بــوضــوح فــي عهد 
التهامي. وأدت هذه السياسة، بحسب مصادر 
ــــى تـــصـــاعـــد الـــغـــضـــب بــــن ضــبــاط  مــطــلــعــة، إلـ
االستخبارات القدامى، الذين تم تعيينهم في 
ثمانينيات وتسعينيات القرن املاضي، بسبب 
إذ تم اعتبارهم غير موثوق بهم،  تهميشهم، 
أنهم كانوا مقربن من رئيس  الرغم من  على 

الجهاز األسبق عمر سليمان.

45
سياسة

تزايد خطر استقطاب »داعش« أبناء شخصيات تونسيةالسيسي يطيح بمهندسي المشهد السياسي من االستخبارات

وانــتــهــاكــاتــه اســـتـــمـــرت وتــفــاقــمــت مـــع مـــرور 
األيـــــام والـــســـنـــن، حــتــى بــاتــت تــتــســم بــطــابــع 
املخلوع حسني  الرئيس  »وحــشــي« في عهد 
أهم  أحــد  الــجــهــاز  انتهاكات  مــبــارك. وشكلت 
أسباب اندالع الثورة، التي لم يتردد خاللها 
الــثــوار املــصــريــون بــمــحــاصــرة فـــروع الجهاز 
واقتحام بعضها وحــرق بعضها اآلخــر، إلى 

قويا في كبت حريات الشعب والتنصت على 
مــكــاملــات كــثــيــر مــن كــبــار الـــدولـــة وصــغــارهــا، 
وكان أحد أهم »مراكز القوى« في تلك الحقبة.
وبعد ثورة التصحيح في مايو/ أيار 1971، 
تـــم تــغــيــيــر االســـــم مـــن املـــبـــاحـــث الـــعـــامـــة إلــى 
»مباحث أمن الدولة«، وذلك في عهد الرئيس 
الــراحــل أنـــور الـــســـادات، إال أن نــفــوذ الجهاز 

أن صــدر في 15 مــارس/ آذار 2011، قــراٌر من 
املــجــلــس الــعــســكــري وقــتــهــا، بــحــل جــهــاز أمــن 
الــدولــة، وإنشاء جهاز مــواٍز له باسم »جهاز 

األمن الوطني«.
أحــــدث وأهــــم الـــدعـــاوى املــقــامــة أمــــام مجلس 
الدولة، في هذه األيام، تختصم )تدعي على( 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء شـــريـــف إســمــاعــيــل، 

الــداخــلــيــة مــجــدي عبدالغفار، ووزيــر  ووزيـــر 
العدل حسام عبدالرحيم، فهي تطالب بإلغاء 
ــرار إنــشــاء جــهــاز األمــــن الــوطــنــي، أي »حــل  قــ
الجهاز«، وكل ما يتعلق بتطبيق القرار وما 
ــار، مــثــل مــقــرات الــجــهــاز،  يــتــرتــب عليه مــن آثــ
والضباط العاملن فيه، وتوزيعهم في حالة 
صالحيتهم على قطاعات الوزارة أو إقالتهم 

فـــي حــالــة عـــدم الــصــالحــيــة. وتـــذكـــر الــدعــوى 
ــن  ــتـــصـــاصـــات جـــهـــاز األمــ الـــقـــضـــائـــيـــة أن اخـ
الوطني حاليا، هي ذاتها اختصاصات جهاز 
أمن الدولة سابقا، إذ يختص الجهاز حاليا 
بكافة الجرائم التي تضر بأمن الحكومة من 
جــهــة الـــخـــارج، ومـــن جــهــة الـــداخـــل. وتضيف 
أن جــهــاز األمـــن الــوطــنــي، وفــقــا لــلــقــانــون في 
الجنائية  اإلجـــــــراءات  مـــن   1588 ــادة  ــ املـ نـــص 
والــتــي نصت صــراحــة على أن »أمــن الــدولــة« 
الجرائم ســواء كانت جنحا  مختص بجميع 
الحكومة، هو  بأمن  والتي تضر  أو جنايات 
وليس  الحكومة  بأمن  بالتالي  معني  جهاز 
بأمن الشعب، وغالبا ما يحدث تضارب بن 
ل على 

ّ
الحكومة هــو مفض فــأمــن  املــفــهــومــن، 

أمــن الــشــعــب، فــي هــذا الــجــهــاز، وخــيــر شاهد 
على ذلك أحداث ثورة 25 يناير.

وتـــوضـــح الـــدعـــوى أن جــهــاز األمــــن الــوطــنــي 
يختص بالتحقيق والتحري عن التظاهرات 
ــات، ومـــراقـــبـــة الـــجـــامـــعـــات وســيــر  ــ ــرابــ ــ واإلضــ
التعليم في املعاهد والجامعات، وفي السابق 
كان يتم تعين اتحادات الطالب بمعرفة أمن 
الــدولــة. وهــذا هو الوضع حاليا، ذلــك أن هذا 
 
ً
فضال الــجــامــعــات،  بأنشطة  يتحكم  الــجــهــاز 

الــذي يتبع  الديني،  النشاط  عن وجــود قسم 
أئمة  الــدولــة بفرض رقابته على  أمــن  لجهاز 
على  املفروضة  الرقابة  عن  ناهيك  املساجد، 
املسموع  اإلعـــالم  وعــلــى  السياسية  األحــــزاب 

واملرئي واملكتوب.
ويتدخل األمن الوطني في كل نواحي الحياة 
العامة. وتفيض األمثلة في هذا الشأن. وقبل 
النيابة  أو  القضائية،  الهيئات  فــي  التعين 
العامة أو جهاز الشرطة أو الجيش، أو حتى 
أن يجري  العادية، يجب  الحكومية  الهيئات 
جهاز أمن الدولة، »األمن الوطني«، تحرياته 

على املتقدم لشغل هذه الوظيفة.
الدعوى الوحيدة املقامة لحل  ولــم تكن هــذه 
جــهــاز األمــــن الــوطــنــي بــمــســمــاه الــجــديــد، بل 
ــرى مــقــامــة من  سبقتها دعــــوى قــضــائــيــة أخــ
املحامي أبو الفتوح عبداملقصود، وتختصم 
وزيـــر الــداخــلــيــة، وتــطــالــب بــحــل جــهــاز األمــن 

الوطني.
أن  الــدعــوى في أسباب طلبها على  وتستند 
إنشاء الجهاز األمني الجديد قد تم بموجب 
قرار »سري« غير معلن ولم ينشر في الجريدة 
ــم تـــتـــخـــذ أي مــــن اإلجـــــــــراءات  ــ الـــرســـمـــيـــة، ولــ
القانونية السليمة لنشر قرار إنشاء الجهاز 
القنوات املحددة لذلك ليحل محل جهاز  في 
أمــــن الــــدولــــة، وهــــي اإلجــــــــراءات الـــواجـــبـــة في 
االتــبــاع والتطبيق لــكــي يــكــون قـــرار اإلنــشــاء 

صحيحا من الناحية القانونية.
ــا شــكــوى  ــا ســـبـــقـــت هــــــذه الـــــدعـــــوى أيــــضــ ــمـ كـ
القانوني  الباحث  أخــرى مقامة من  قضائية 
حــامــد صــديــق، وتــطــالــب بــوقــف قــــرار إنــشــاء 
لــعــدم قيامه على سند  الوطني  األمـــن  قــطــاع 
ــه  ــ قــانــونــي، وبـــمـــصـــادرة مـــقـــاره بــكــافــة إداراتـ
لشهداء  تــذكــاري  ونصب  ملتحف  وتحويلها 

25 يناير.
وتذكر الدعوى أنه بعد التخلص من النظام 
)البوليس  السياسي  اعتمد على األمن  الذي 
الحكم،  نــظــام  على  السيطرة  فــي  السياسي( 
في العصر امللكي، وبعده تغيير اسم الجهاز 
»املباحث العامة« والذي  - بداًل من إلغائه - لـ
كان ظاهره حماية األمن العام ولكن وظيفته 
ــة كـــانـــت حــمــايــة شــخــص الــنــظــام.  ــيـ ــاسـ األسـ
الجهاز  استمر  السلطة،  انتقال  بعد  وحتى 
تــحــت اســـم »مــبــاحــث أمـــن الـــدولـــة« ثــم قطاع 
مباحث »أمن الدولة« ثم »جهاز أمن الدولة«، 
الــجــهــاز  ــارك، إال أن  ــ ــبـ ــ نـــظـــام مـ حـــتـــى ســـقـــط 
ــارس/ آذار  ــ ــه فـــى 15 مــ اســتــمــر. وتـــوضـــح أنــ
2011 صــدر قـــرار مــن وزيـــر الــداخــلــيــة بإلغاء 
جهاز مباحث أمن الدولة، ولكن صدر القرار 
رقم 445 بإنشاء قطاع جديد بالوزارة تحت 

اسم »قطاع األمن الوطني«.

تقريرتحليل

السيسي مقتنع بأن 
الجهاز يضم عددًا كبيرًا 

من أنصار شفيق

جهاز »األمن الوطني« المصري

يوجد قسم في أمن الدولة متخصص في شؤون الموظفين، سواء 
والتعليم  والتربية  الجامعات  في  مدنيين  موظفين  أو  الشرطة  في 
والموظفين في جميع مرافق الدولة، حتى القطاع الخاص لم يسلم 
أن يصرح  التي يجب  األنشطة  إذ توجد بعض  الدولة.  أمن  من تدخل 
جهاز أمن الدولة بالموافقة على مزاولتها، وهي أنشطة قد تكون 
تجارية أو خدمية، أي أن الجهاز يراقب ويتدخل في حياة المواطنين، 

في تعيينهم وعزلهم وفي تعليمهم، وفي كل نواحي الحياة.

تحّكم بالحياة الخاصة

تحقيق

القاهرة ـ طارق نجم الدين

ــع والــــتــــعــــذيــــب  ــمــ ــقــ مـــــمـــــارســـــات الــ
واالعــــــتــــــقــــــال والــــتــــضــــيــــيــــق عــلــى 
في  والتحكم  والتنكيل  الــحــريــات 
مفاصل الدولة وفي كافة الشؤون السياسية 
فـــي مـــصـــر، كــلــهــا شــكــلــت قـــواعـــد عــمــل جــهــاز 
ــورة 25 يــنــايــر«،  أمـــن الـــدولـــة حــتــى انــــدالع »ثــ
التي أسست ملرحلة تخللها حل هذا الجهاز 
التي  املتراكمة  واالنتهاكات  الجرائم  نتيجة 
الرئيسي  السبب  كانت  والــتــي  يرتبكها  كــان 

الندالع الثورة.
ــثــــورة، تـــم إنـــشـــاء جـــهـــاز أمـــنـــي جــديــد  بــعــد الــ
بــاســم »جــهــاز األمــــن الــوطــنــي«، لــيــحــل مكان 
جهاز أمــن الــدولــة، إال أنــه تبّن منذ تأسيس 
الــجــهــاز الــجــديــد وحــتــى اآلن، أن الــتــجــاوزات 
واالنـــتـــهـــاكـــات املــخــالــفــة لــحــقــوق اإلنـــســـان ال 
تزال قائمة، وكأن وزارة الداخلية قامت فقط 
باستبدال اسم بآخر، من دون أي تعديل في 

سلوك أجهزتها األمنية وأدائها.
هذا ما تشير إليه الدعاوى القضائية املرفوعة 
أمام محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة 
املــصــري، والــتــي حصلت »الــعــربــي الــجــديــد« 
ــاوى  ــ ــ ــــالث دعـ ــ عــــلــــى نــــســــخ مــــنــــهــــا. وهـــــنـــــاك ثـ
قــضــائــيــة، أبــــرزهــــا وأحـــدثـــهـــا الــــدعــــوى الــتــي 
والناشط  والكاتب  املحامي  أخيرًا  بها  تقدم 

الحقوقي صالح حسب الله.
كـــانـــت   ،1952 ــــوز  ــمـ ــ تـ يــــولــــيــــو/  ثـــــــــورة  ــبــــل  قــ
اخــتــصــاصــات مــبــاحــث أمـــن الـــدولـــة، منوطة 
بجهاز يــعــرف بــاســم »القلم املــخــصــوص« أو 
»القسم السياسي« أو »القلم السياسي«. مقره 
املركزي كان في القاهرة، إضافة إلى فروع له 
فـــي املــحــافــظــات. وتــمــّيــزت طــبــيــعــة عــمــل هــذا 
لصالح  والعمل  للمواطن  الــعــداء  في  الجهاز 
امللك والسفارة البريطانية في القاهرة آنذاك.

وفي عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، 
صـــدر قـــرار بــإنــشــاء الــجــهــاز الــجــديــد وُســمــي 
البكباشي  وتــولــى  الــعــامــة«.  املــبــاحــث  »إدارة 
أحمد رأفت النحاس إدارته، وكان ذلك في 22 
دورًا  اإلدارة  هــذه  وأدت  آب 1952.  أغسطس/ 

صنعاء ـ العربي الجديد

لتهتز  السعودية  اليمنية  الحدود  عادت 
ــــوات الــشــرعــيــة  ــــع مــــعــــارك بــــن قــ عـــلـــى وقـ
الــيــمــنــيــة مــــن جـــهـــة، وقـــــــوات الــحــوثــيــن 
عبدالله صالح  علي  املــخــلــوع  والــرئــيــس 
ــرى، بــعــد فــتــرة هـــدوء دامــت  مــن جــهــة أخــ
نحو شهر. فقد اندلعت اشتباكات، أمس 
الـــثـــالثـــاء، فـــي مــديــنــتــي مـــيـــدي وحـــرض 
بــمــحــافــظــة حـــجـــة، شـــمـــال غـــــرب الــيــمــن، 
ــيــــن وقــــــــــوات صـــالـــح  بــــعــــد دفـــــــع الــــحــــوثــ
بـــتـــعـــزيـــزات عـــســـكـــريـــة كـــبـــيـــرة ملــهــاجــمــة 
مـــواقـــع الــجــيــش املـــوالـــي لــلــشــرعــيــة، وفــق 
مـــا أفــــاد مــصــدر فـــي املــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الــخــامــســة الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، 
لــوكــالــة »األنـــاضـــول«. ولــفــت املــصــدر إلى 
وقــوات  للحوثين  التابعة  التعزيزات  أن 
صــالــح قــدمــت مــن معسكر الــعــمــالــقــة في 
والذي  محافظة عمران، شمالي صنعاء، 
ســيــطــر عــلــيــه الــحــوثــيــون مــطــلــع مــايــو/ 
ــار املــاضــي. ودفــعــت هـــذه االشــتــبــاكــات  أيـ
استهدفت  إذ  ل، 

ّ
للتدخ العربي  التحالف 

في  للحوثين  عسكرية  أرتــــااًل  طــائــراتــه 
مدينة حرض، وتم تدمير عتاد عسكري 
بينه دبابة شوهدت وهي تحترق، وفق 

املصدر نفسه.
التابعة  »املـــســـيـــرة«،  قــنــاة  أعــلــنــت  بينما 
للحوثين، أن مقاتالت األباتشي التابعة 
لهم في  العربي قصفت مواقع  للتحالف 
مبنى »جمارك حرض« ومنطقة الرمضة، 
فــي مدينة مــيــدي. ُيــذكــر أنــه منذ سريان 
اليمن  فــي  القتالية  اتــفــاق وقــف األعــمــال 
ليل 10-11 إبريل/ نيسان املاضي، شهدت 
محافظة حجة خروقات طفيفة لالتفاق، 
املحافظة منذ 4  فــي  الــهــدوء استمر  لكن 
أســـابـــيـــع، قــبــل أن يــتــجــدد الــقــتــال أمـــس. 
وكــانــت قـــوات الــتــحــالــف الــعــربــي أعلنت، 
لــصــاروخ  اإلثــنــن، تصديها  األول  أمـــس 
باليستي تــم إطــالقــه مــن داخــل األراضــي 

اليمنية، فوق مدينة أبها السعودية.

ــيـــاق نـــفـــســـه، جــــــّدد الــحــوثــيــون  فــــي الـــسـ
واملوالون لصالح قصف مناطق تسيطر 
عليها قوات الشرعية بمحافظتي مأرب 
من  قريبة  وأوضحت مصادر  والجوف. 
الشعبية« في محافظة مأرب،  »املقاومة 
»العربي الجديد«، أن قذيفة صاروخية  لـ
نــــوع »كـــاتـــيـــوشـــا« ســقــطــت فـــي منطقة 
سكنية، في ضواحي مدينة مأرب، قرب 
أحد املعسكرات مساء أمس، ما أدى إلى 
ســقــوط قــتــلــى وجـــرحـــى. وفـــي محافظة 
ــادر مــحــلــيــة بـــأن  الــــجــــوف، أفـــــــادت مــــصــ
قذائف كاتيوشا عدة سقطت في مناطق 
ــنـــشـــآت حــكــومــيــة  ــة مــــن مـ ــبـ ــريـ ــة قـ ــيـ ــالـ خـ
بــمــديــنــة الــــحــــزم، مـــركـــز املـــحـــافـــظـــة. كما 
شــهــدت مــنــطــقــة الــهــيــجــة فـــي املــحــافــظــة، 
ــوات مــن  ــ ــ ــــس، بــــن قـ ــ مــــعــــارك عـــنـــيـــفـــة، أمـ
الشعبية« والــحــوثــيــن. وقــال  »املــقــاومــة 
إن  »األناضول«،  لـ »املقاومة«  مصدر في 
الــعــشــرات مــن الحوثين فـــروا مــن أرض 
املــعــركــة، بــعــد اشـــتـــداد املـــعـــارك، باتجاه 
الواقعة تحت سيطرتهم غربي  املناطق 

مديرية املصلوب.
وفــــــي الـــــجـــــوف أيـــــضـــــا، أعــــلــــن املـــتـــحـــدث 
ــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة«،  ــم »املــ الـــرســـمـــي بـــاسـ
ــــرف، مــقــتــل قـــيـــادي حــوثــي  عــبــدالــلــه األشــ
بــن نسعة، بنيران  يــدعــى علي بــن حسن 
»املقاومة« في املحافظة. وتشهد الجوف 
مواجهات شبه متواصلة بن الحوثين 
وحلفائهم من جهة وبن قوات الشرعية 
مـــن جــهــة أخـــــرى، عــلــى الـــرغـــم مـــن اتــفــاق 
الهدنة املفترض، والذي بدأ منذ العاشر 

من إبريل/ نيسان املاضي.
ــع انــتــقــال  ويـــتـــزامـــن تــصــاعــد املــــعــــارك، مـ
إطــالق  لــوقــف  والتنسيق  التهدئة  لجنة 
الـــنـــار مـــن الــكــويــت إلـــى مــديــنــة الــظــهــران 
ــادر حــكــومــيــة  ــالــــت مــــصــ الـــســـعـــوديـــة. وقــ
»األناضول«، إن اللجنة ستباشر عملها  لـ
يـــوم غـــد، الــخــمــيــس، بــعــد اســتــكــمــال كافة 
الــتــرتــيــبــات وإنـــشـــاء مــقــر لــهــا فــي مدينة 

الظهران، املقابلة ملدينة صعدة.

معارك الحدود ُتهدد 
الهدنة اليمنية الهشة

التجاوزات المخالفة 
لحقوق اإلنسان ال تزال 

قائمة

أمن الحكومة هو مفّضل 
على أمن الشعب في 

جهاز أمن الدولة

كشفت قضية ابن أنور 
بيوض، مدى الجهد 

المبذول من »داعش« 
الستقطاب أبناء 

شخصيات تونسية رفيعة، 
في سياق تغلغله

جاء القرار األخير للرئيس 
المصري عبدالفتاح 
السيسي بإطاحة 17 

وكيًال لجهاز االستخبارات 
العامة، ليؤكد أن العالقة 

بين السيسي والجهاز 
ليست بخير

تقرير حملة دعاوى قضائية لحلّه في ظّل تكراره 
جرائم حقبة مبارك
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وائل قنديل

»أخرج اآلن في زيارة تاريخية في 
أفريقيا، نحن نفتح أفريقيا أمام 

إسرائيل من جديد«. هكذا تحدث 
»الفاتح« بنيامني نتنياهو وهو يشد 

الرحال إلى أفريقيا السمراء، محتفال 
بالعودة، منتشيًا بالنصر، ذهب 

محموال فوق عربة تجرها خيول 
االنتصار، من هذه الخيول عبد الفتاح 

السيسي، حاكم مصر النموذجي، 
 للمعايير واملواصفات 

َ
وفقا

الصهيونية. هل كانت صدفة أن 
يقال في صحافة الكيان الصهيوني، 

يوم توغل رئيس حكومتها في 
عمق أفريقيا، إن السيسي يعشق 
نتنياهو؟ الواقع يقول إن دكتاتور 

مصر الخائب مهد الطريق وكنسها، 
وزرع جانبيها بالورود، على مدار 

الشهور املاضية، لكي تعود إسرائيل 
إلى أفريقيا، وما االستعراض املاجن 

املبتذل في دار األوبرا املصرية، عشية 
وقوف نتنياهو متزعما اللقاء مع 

زعماء سبع دول أفريقية، إال رقصة 
احتفالية من وكيل أعمالهم في 

القاهرة بهذا النصر املظفر.
قل ما تشاء عن دكتاتورية عبد 
الناصر، وعن هزيمته العسكرية 

في 1967، غير أن هناك فرقا بني 
دكتاتور مقاوم، ودكتاتور مقاول.. 
بني مستبد يقمع الداخل، بحجة أنه 
في صراع مع العدو الخارجي، وبني 

مستبد يقتل الداخل إرضاء لعدو 
الخارج وتزلفا إليه. يولد الطفل في 
ظه والداه أن 

ّ
البيت الناصري فيحف

أمن مصر يبدأ من أفريقيا وينتهي 
عندها، وأن »الزعيم« عبد الناصر 

قطع الطريق على الصهاينة، كي ال 
يعبثوا بالقارة السمراء.. هنا من 

املهم أن يوضع السؤال أمام أشاوس 
الناصرية الذين تحولوا إلى مهرجني 
في سيرك عبد الفتاح السيسي: ما 

رأيكم، دام انبطاحكم، في عربدة 
رئيس وزراء العدو في عمق مصر 

الحضاري، برعاية جنرالكم البائس؟
حسنا، نبدأ بالسيد محمد فايق، 
وزير إعالم جمال عبد الناصر، 

والرجل القوي في جهاز أمنه 
القومي، والذي يعرفه الناصريون 

بأنه مستشار عبد الناصر لشؤون 
القارة ومهندس العالقات األفريقية 

املصرية.. وهو اآلن رئيس ما يسمى 
املجلس القومي لحقوق اإلنسان 
الذي عينه عبد الفتاح السيسي. 

سئل محمد فايق في حوار 
لصحيفة »الدستور« عام 2010 

عن عالقات مصر األفريقية فقال: 
»لم نكن نستطيع أن نعيش بعيدًا 
عن الصراع الدائر بني 200 مليون 

أفريقي وخمسة مليون من البيض، 
ولم نكن نستطيع أن نعيش بعيدا 
عن محاوالت عزل املنطقة العربية 

من أفريقيا وكان أكبر استثمار 
تستثمره ثورة يوليو 1952 في 

م الناس، كانوا 
ّ
أفريقيا هو أن نعل

يأتون إلينا سيرًا على األقدام«.
يحلو للناصريني والقوميني أن 
يقولوا إن أنور السادات أضاع 

أفريقيا من مصر، حني قفز في 
قطار كامب ديفيد، فماذا يقولون 

م مفاتيح 
ّ
اآلن مع السيسي الذي سل

أفريقيا إلسرائيل، بل وسبقها إلى 
هناك لتنظيفها وتهويتها وتغيير 
فرشها، في استخزاء مذل؟ بعد 

فضيحة حصول مصر على »صفر« 
من األصوات في انتخابات »الفيفا« 

2010 وحصول جنوب أفريقيا على 
حق تنظيم املونديال، قال زعيمها 

نيلسون مانديال »لو كان عبد 
الناصر على قيد الحياة النسحبت 

جنوب أفريقيا من أمام مصر، لكنها 
لم تعد مصر جمال عبد الناصر«.
يعلم محمد فايق والناصريون أن 

ملف جنوب أفريقيا لم يفز بالبطولة 
ألنه، فقط، أكثر اكتماال من الناحية 

الفنية، بل أيضا ألن الذي قدمه للعالم 
هو نلسون مانديال، أيقونة النضال 

الوطني واإلنساني في العالم، 
نعم فازت جنوب أفريقيا تكريما 

وانتصارا لقيم حقوق اإلنسان، 
تلك القيم التي يقتلها عبد الفتاح 
السيسي اآلن، عن طريق مجلس 

يرأسه محمد فايق، الذي زاره 
مانديال شاكرا، عقب خروجه من 

زنزانة.. زنزانة تشبه زنازين مقفلة 
على أول رئيس في التاريخ يحكم 

مصر عن طريق الديمقراطية.. تلك 
الديمقراطية التي يعمل السيد فايق 

اآلن في خدمة قاتليها.

نتنياهو فوق عربة 
يجّرها السيسي

مرور
الكرام

انتهاكات الجهاز كانت سببًا رئيسيًا في ثورة يناير )خالد الدسوقي/فرانس برس(

أبعد السيسي 39 من قيادات الجهاز منذ توليه الرئاسة )األناضول(

تدابير أمنية تونسية في سوسة )فتحي بلعيد/فرانس برس(

مواجهات متواصلة في الجوف )عبداهلل القادري/فرانس برس(
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سياسة

D D

  شرق
      غرب

أردوغان يستبعد 
المصالحة مع مصر

استبعد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــــــــــان )الــــــصــــــورة(، فــــي الـــوقـــت 
الراهن أي تقارب مع النظام املصري، 
 إن »إطار )التطبيع( مع مصر 

ً
قائال

يختلف عن النهج الــذي بــدأنــاه مع 
عنه  نقلت  كما  وإسرائيل«،  روسيا 

وكالة دوغان لألنباء. واستنكر في 
تصريحات للصحافيني، أمس، بعد 
القضائي  الــقــرار  الفطر،  صــالة عيد 
بــــــإدراج الــرئــيــس املـــصـــري املــعــزول 
محمد مرسي و34 آخرين في قوائم 
اإلهــــــــاب. وأكــــــد أردوغــــــــــان احــتــمــال 
فالديمير  الــروســي  بالرئيس  لقائه 
ــالـــي أو  بـــوتـــني نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الـــحـ

بداية أغسطس/ آب املقبل.
)فرانس برس، العربي الجديد(

فرنسا: الحكومة تمّرر 
قانون العمل بال البرلمان 

أعــــلــــن رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــفـــرنـــســـي 
مانويل فالس، أن حكومته ستلجأ 
ــد الــــدســــتــــوري  ــنــ ــبــ ــددًا إلـــــــى الــ ــ ــجــ ــ مــ
الـــــذي يــتــيــح تــمــريــر قـــانـــون الــعــمــل 
إلى  الــلــجــوء  دون  مــن  للجدل  املثير 
تصويت الــنــواب. وقـــال فــالــس أمــام 
حقنا  نستخدم  أن  »قررنا  البرملان: 
ــوري إلقــــــــرار هـــــذا الـــقـــانـــون  ــتــ ــدســ الــ
ــة تـــحـــالـــف املــحــافــظــني  ــهـ ــواجـ ــي مـ فــ
ــك فـــي إشـــارة  مـــع املـــعـــارضـــني«، وذلــ
ــواب اشـــتـــراكـــيـــني  ــ ــ إلـــــى مـــعـــارضـــة نـ
ــــني لــــلــــقــــانــــون بــــاإلضــــافــــة  ــاريـ ــ ــــسـ ويـ
وشــهــدت  اليمينية.  املــعــارضــة  إلـــى 
بـــاريـــس وكـــبـــرى املـــــدن الــفــرنــســيــة، 
أمــــــس، تـــظـــاهـــرات احـــتـــجـــاجـــا عــلــى 
إصــــــــــــرار الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى تـــمـــريـــر 
نقابي  ائتالف  من  بدعوة  القانون، 
تقوده نقابة »سي جي تي«. ومرت 
هـــذه الــتــظــاهــرات فــي أجــــواء هــادئــة 

نسبيا. 
)العربي الجديد(

االنتخابات الرئاسية 
النمساوية في أكتوبر

ــا، أمــــس  ــســ ــمــ ــنــ ــة الــ ــومــ ــكــ ــنــــت حــ ــلــ أعــ
ــن تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات  ــاء، عــ ــالثــ ــثــ الــ
رئـــاســـيـــة جــــديــــدة فــــي الـــثـــانـــي مــن 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املــقــبــل بني 
مرشح دعاة حماية البيئة ألكسندر 
ــر بـــيـــلـــني، ومــــرشــــح الــيــمــني  ــ ــان ديـ ــ فـ
إلغاء  املتطرف نوربرت هوفر، بعد 
االقــتــراع  مــن  الثانية  الـــدورة  نتائج 
التي جرت في مايو/ أيــار املاضي، 

بقرار من املحكمة الدستورية.
)فرانس برس(

أول مشاركة ألوباما 
في حملة كلينتون 

ــيــــركــــي بـــــاراك  انـــضـــم الـــرئـــيـــس األمــ
أوبـــامـــا )الــــصــــورة(، أمـــس الــثــالثــاء، 
للمرة األولى إلى الحملة االنتخابية 
ــا إلــــــــى جــــنــــب مــــــع املــــرشــــحــــة  ــبــ ــنــ جــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــلـــرئـــاســـة هـــيـــالري 
ذلــك  يعطي  أن  أمـــل  عــلــى  كلينتون، 

ــي مـــواجـــهـــة  ــ دفــــعــــا حـــاســـمـــا لـــهـــا فـ
ترامب.  دونالد  الجمهوري  املرشح 
وشــــــــارك أوبـــــامـــــا وكـــلـــيـــنـــتـــون مــعــا 
فــي تــجــّمــع انــتــخــابــي فــي شــارلــوت، 
بــــواليــــة كـــارولـــيـــنـــا الـــشـــمـــالـــيـــة، فــي 
خــــطــــوة هـــــي األولــــــــــى فـــــي ســلــســلــة 
لقاءات يفترض أن تحشد الناخبني 

لصالح األخيرة.
)فرانس برس(

مقتل ثالثة جنود 
أوكرانيين شرقًا 

ــود أوكـــــرانـــــيـــــني  ــ ــنــ ــ ــة جــ ــ ــالثــ ــ ــل ثــ ــ ــتــ ــ ــ
ُ
ق

وأصــيــب 13 آخــــرون بــجــروح خــالل 
الساعات املاضية في مواجهات بني 
املتمردين املوالني لروسيا والقوات 
الــبــالد. وأعلن  فــي شــرق  الحكومية 
املتحدث العسكري أندريه ليسنكو، 
تلوا في نقاط مختلفة 

ُ
أن الجنود ق

عـــلـــى خــــط الـــجـــبـــهـــة، الفـــتـــا إلـــــى أن 
»الــوضــع األكثر توترًا هو في جهة 

دونيتسك وماريوبول«.
)فرانس برس(

يشهد األســبــوعــان الــثــالــث والــرابــع مــن شهر 
ــمـــوز الـــحـــالـــي حـــدثـــني ســيــاســيــني  ــيـــو/تـ يـــولـ
الجمهوري  الحزبني  بعقد  يتمثالن  كبيرين، 
ــيـــني  ــنـ ــــي مـــؤتـــمـــريـــهـــمـــا الـــوطـ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ والـ
فـــــي واليـــــتـــــني مــــتــــجــــاورتــــني، هــــمــــا أوهــــايــــو 
السباق  فــي  ممثليهما  لتتويج  وبنسلفانيا 
اثنني  األبيض واختيار مرشحني  البيت  إلى 
في  الحزبني  يمثالن  الــرئــيــس،  نــائــب  ملنصب 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي ســتــجــري فــي 8 

نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
ــــزب  ــحـ ــ ــر الـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــــس مـ ــيــ ــ ــة رئــ ــ ــبـ ــ ــائـ ــ وتـــــــقـــــــول نـ
»الــعــربــي  الــجــمــهــوري، ســــارة أرمــســتــرونــغ، لـــ
الــــجــــديــــد«، إن الـــتـــحـــضـــيـــرات تـــجـــري حــالــيــا 
فــي مدينة كليفالند بوالية  قــدم وســاق  على 
أوهايو، بعدما اقترب العد التنازلي للمؤتمر 
املقرر أن يعقد في الفترة املمتدة من 18 إلى 21 
إلى  أرمسترونغ  وتشير   .2016 يوليو/تموز 
أن جـــدول أعــمــال املــؤتــمــر يتسم بــاملــرونــة مع 
إمكانية إدخال تعديالت عليه، تحسبا لبروز 
مــنــافــســني لــلــمــرشــح الـــجـــمـــهـــوري املــفــتــرض 
تؤكد  الحزبية  املسؤولة  لكن  ترامب.  دونالد 
ملدة  املؤتمر  أعمال  تمديد  أن  في تصريحها 
ــكـــون مـــطـــروحـــا، مــهــمــا كــانــت  إضـــافـــيـــة لــــن يـ
أن االحتكام ألصوات  إلى  التباينات، مشيرة 
املـــنـــدوبـــني كــفــيــل بــقــطــع أي جــــــدل. وتـــجـــري 
مؤتمره  الجمهوري  الــحــزب  يعقد  أن  الــعــادة 
قبل الحزب الديمقراطي املقرر أن تستضيفه 
مدينة فالدلفيا بوالية بنسلفانيا في الفترة 
الواقعة بني 25 و28 من الشهر الحالي. وعلى 
ــــالق وصــــف »الـــرئـــاســـيـــة« على  الـــرغـــم مـــن إطـ
الــتــمــهــيــديــة، وتسليط األضـــواء  االنــتــخــابــات 

باريس ـ عبداإلله الصالحي

أثار التقرير الذي أنجزته لجنة عمل برملانية 
الــنــائــب جــــورج فينيش حـــول األداء  بــرئــاســة 
األمـــنـــي الــفــرنــســي فـــي مـــواجـــهـــة الــتــهــديــدات 
بـــعـــد اعـــــــتـــــــداءات 13 نـــوفـــمـــبـــر/  اإلرهـــــابـــــيـــــة 
العديد  فرنسا،  ضربت  التي  الثاني،  تشرين 
مـــن الـــتـــســـاؤالت حـــول الــقــصــور الــكــبــيــر الـــذي 
يــشــوب عــمــل أجــهــزة االســتــخــبــارات. وأوصـــى 
أداء  فــي  النظر بشكل جــذري  بــإعــادة  التقرير 
االستخبارات الفرنسية على شاكلة النموذج 
األمــــيــــركــــي بـــعـــد اعـــــــتـــــــداءات 11 ســبــتــمــبــر/ 
أيــلــول 2001، ذلــك ألنــهــا مــا تـــزال تعيش على 
فترة  إلــى  أمنية تعود جــذورهــا  استراتيجية 
كّيف 

ُ
ت ولـــم  املــاضــي،  الــقــرن  مــن  الثمانينيات 

عملها مــع املــتــغــّيــرات الــنــوعــيــة الــهــائــلــة التي 
أحــدثــتــهــا الــتــنــظــيــمــات املــتــطــرفــة فـــي خريطة 

التهديدات اإلرهابية وطبيعتها.
فـــــقـــــد خـــــلـــــص الـــــتـــــقـــــريـــــر إلــــــــــى اعــــــتــــــبــــــار أن 
»االستخبارات الفرنسية بأجهزتها املختلفة، 
عجزت عن أداء مهمتها في مكافحة اإلرهاب 
ــا فــــي الـــوقـــت  ــ ــّدهـ ــ ــداءات وصـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــادي االعـ ــ ــفـ ــ وتـ
أنها كانت في حالة  الرغم من  املناسب، على 
الثاني  كــانــون  يناير/  منذ  قــصــوى  استنفار 
ح على طاقم مجلة 

ّ
املسل االعــتــداء  2015، بعد 

شـــارلـــي إيـــبـــدو، وعــلــى املــتــجــر الـــيـــهـــودي في 
باريس«.

وكشف التقرير أن »العجز االستخباراتي بدا 
صارخا بالنظر إلى أن الفرنسيني املساهمني 
في هذه االعتداءات، كانوا جمعيهم معروفني 
لدى أجهزة االستخبارات والقضاء ومصلحة 
الــســجــون. وكــانــوا مصنفني فــي خــانــة )ســني( 
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ ــيـــهـــا أجـــــهـــــزة االســ الــــتــــي تــــضــــع فـ
ــه فــــــي تــــعــــاطــــفــــهــــم مــع  ــبــ ــتــ ــشــ األشـــــــخـــــــاص املــ
ــة املــتــطــرفــة واحــتــمــال  ــيـ ــابـ الــتــنــظــيــمــات اإلرهـ
هــــؤالء سبق  أن  كــمــا  العــــتــــداءات.  تخطيطهم 

مهام  أن  إال  الــرئــاســة،  على مرشحي  خاللها 
رئاسي  مــرشــح  أي  اخــتــيــار  ليست  املقترعني 
 بقدر ما تتمثل في اختيار مندوبني 

ً
مباشرة

الــحــزبــني، ليتولوا هــم اختيار  إلــى مــؤتــمــري 
ــــى الــــرئــــاســــة. ويـــبـــلـــغ عـــدد  مـــرشـــح الــــحــــزب إلـ
مــنــدوبــي الــحــزب الــجــمــهــوري 2470 مــنــدوبــا، 
فـــي حـــني أن مـــنـــدوبـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
املندوبني  أن  الـــ 4700 مندوب. وبما  يتجاوز 
فــي األســــاس هــم مــن أنــصــار هـــذا املــرشــح أو 
الــتــمــهــيــديــة  االنــتــخــابــات  نــتــائــج  أن  إال  ذاك، 
ــنـــدوب نــظــريــا  غــيــر مــلــزمــة لــهــم، ومــــن حـــق املـ
أن يــغــيــر رأيـــــه، خــصــوصــا إذا طــلــب املــرشــح 
ــــذي الـــتـــزم لـــه املـــنـــدوب مــســبــقــا،  الـــرئـــاســـي، الـ
أن يـــصـــوت ملـــرشـــح اإلجــــمــــاع. لــكــن اإلجـــمـــاع 
املطلوب الــذي يسعى كل حــزب إليه من أجل 
رص الــصــفــوف يــبــدو بــعــيــد املـــنـــال، وال تــزال 
الخارجية  وزيــرة  الحزبني،  مرشحي  تسمية 
الــســابــقــة، هــيــالري كلينتون، ورجـــل األعــمــال 
مضمونة  غير  ترامب،  دونالد  للجدل،  املثير 
ألي منهما بغض النظر عن تفوقهما الكاسح 
ــل مــنــهــمــا فـــي االنــتــخــابــات  عــلــى مــنــافــســي كـ
التمهيدية. ويقترب موعد مؤتمري الحزبني 
في وقت تتزايد فيه التشكيكات والصعوبات 
الـــقـــانـــونـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة املــحــيــطــة بـــكـــل مــن 
ــة أصــــبــــح مــن  ــ ــ تــــرامــــب وكـــلـــيـــنـــتـــون إلـــــى درجـ
من  أي  بــآمــال  اإلطـــاحـــة  فيها  املستبعد  غــيــر 

املرشحني أو بكليهما.
التحدي األكبر الذي يواجهه كل من املرشحني 
يكمن في وجود كتلة أو كتل مناوئة من داخل 
حزبيهما. ومع أن املعارضني ليس بإمكانهم 
أن  إال  وتــرامــب،  كلينتون  التغلب على  عدديا 
مستوى تأثيرهم على كل من املرشحني كبير 
جدًا ويسبب قلقا لحملتيهما. ومن الواضح أن 
يعانيان  والجمهوري،  الديمقراطي  الحزبني 
ــن انـــقـــســـام بـــني مــؤســســة الـــحـــزب املــهــيــمــنــة  مـ
الــقــرار فيه وكتلة أخــرى  واملــؤثــرة على صنع 
نــاشــئــة مـــن الــنــاقــمــني عــلــى مــؤســســة الــحــزب، 
في  لهم  الغلبة  وأصبحت  متمردون  يقودها 

كثير من الواليات األميركية.
ــيـــالري  تــنــتــمــي املــــرشــــحــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، هـ
الديمقراطي،  الــحــزب  مؤسسة  إلــى  كلينتون، 
ــه تـــحـــديـــا كـــبـــيـــرًا مــن  ــواجــ ــة تــ وهــــــذه املـــؤســـسـ
الــنــاخــبــني الـــشـــبـــاب. ويــتــضــح ذلــــك مـــن خــالل 
الدعم الذي حصل عليه السيناتور الليبرالي، 
ــرة  ــ ــدرز، أثــــنــــاء مـــنـــافـــســـتـــه وزيــ ــ ــانــ ــ ــرنـــي ســ ــيـ بـ
ســانــدرز  إصـــرار  ويظهر  السابقة.  الخارجية 
عــلــى تــحــدي كــلــيــنــتــون خـــالل مــؤتــمــر الــحــزب 

أن تـــم االســـتـــمـــاع إلــيــهــم مـــن طــــرف املــحــقــقــني 
وبــعــضــهــم خـــضـــع لـــالعـــتـــقـــال أو الــتــنــصــت«. 
وأضــاف التقرير أنه »على الرغم من كل هذا، 
نجح هــؤالء في تنفيذ االعتداء األكثر دموية 
ــا، وصــــالــــوا وجــــالــــوا فــــي شـــــوارع  ــرنـــسـ فــــي فـ
بــاريــس مــدجــجــني بــاألســلــحــة الــرشــاشــة، من 
تتحرك  أو  االســتــخــبــارات  لهم  تفطن  أن  دون 

لصدهم واحباط مخططهم«.
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أن »األخــــويــــن كــواشــي 
واألخــويــن كوليبالي، الــذيــن نــفــذوا اعــتــداءات 
شارلي إيبدو واملتجر اليهودي على التوالي، 
كانوا وجوها معروفة لدى االستخبارات. مع 
اتــهــم  ذلـــك أفــلــتــوا مــن املــراقــبــة ونـــفـــذوا اعــتــداء
بــاريــس، من دون  العاصمة  بسهولة في قلب 

عراقيل أمنية«.
جنة 

ّ
لل بالنسبة  األســاســي  الــتــســاؤل  ويــبــقــى 

هذا  وأسباب  منصّبا حول طبيعة  البرملانية 
الــقــصــور االســتــخــبــاراتــي، عــلــى الــرغــم مــن أن 
كــل رؤســـاء األجــهــزة األمــنــيــة، كــانــوا يخشون 
ســيــنــاريــو الــرعــب الـــذي وقـــع فــي 13 نوفمبر، 
أي تنفيذ حفنة من األشخاص العتداءات في 
محالت مزدحمة بالناس وإطالق النار بشكل 
عشوائي إللحاق أكبر عدد ممكن من الخسائر 

البشرية.
ــتـــبـــرت الــلــجــنــة أن »عـــمـــل االســـتـــخـــبـــارات  واعـ

ــنــــاء املــؤتــمــر  ــــالل مـــوقـــف ســــانــــدرز أثــ ــن خـ ــ ومـ
سيتضح مــا لــديــه مــن مــعــلــومــات عــن قضية 
يـــتـــم إحـــبـــاط  يـــتـــوقـــع أن  كـــــان  كـــلـــيـــنـــتـــون، إن 
طموحها الحقا لصالحه أم ال. وإذا ما تراجع 
عن إصراره على تحد خاسر فإن ذلك سيكون 
مـــؤشـــرًا عــلــى أنــــه يــســعــى فــقــط إلــــى تحقيق 
مكاسب في أجندة الحزب املستقبلية لصالح 

الناخبني الشباب.
أما املرشح الجمهوري، دونالد ترامب، فهو 
ــارج مــؤســســة الـــحـــزب املهيمنة  ــادم مـــن خــ قــ
لهذه  تحديه  في  قوته  وتكمن  واشنطن  في 
املـــؤســـســـة. وبـــســـبـــب الــــخــــالف الــعــمــيــق بــني 
ــح املـــفـــروض  ــرشــ ــزب وهــــــذا املــ ــحــ ــادات الــ ــ ــيـ ــ قـ
عليها، من املحتمل أن تتم محاصرة ترامب 
بــــأي قــضــيــة قــانــونــيــة تــتــعــلــق بــتــخــلــفــه عن 
دفــع الــضــرائــب أو بــالــدعــوى املــدنــيــة املقامة 
التي يمتلكها  الجامعة  فــي  مــن طــالب  عليه 
وتحمل اسمه، بتهمة االحتيال. األمر املؤكد 

وبــــات واضـــحـــا أن »االســـتـــخـــبـــارات الــداخــلــيــة 
ــدرة عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة فـــــي مـــجـــال  ــ ــقــ ــ ــ فــــقــــدت ال
اشــتــغــالــهــا األســــاســــي، أي الــتــقــاط اإلشـــــارات 
ولـــــو الـــضـــعـــيـــفـــة، الـــتـــي تـــؤشـــر إلـــــى احــتــمــال 
ــة وتــحــلــيــلــهــا في  ــيـ ــابـ وجـــــود مــخــطــطــات إرهـ
الــــوقــــت املـــنـــاســـب، مــــع اقــــتــــراح خـــطـــة نــاجــعــة 
تشديد  هنا  ومــن  فتيلها«.  ونـــزع  الحتوائها 
اللجنة البرملانية على »ضــرورة إنشاء شبكة 
استخباراتية تنشط في السجون واملعتقالت، 
ــــددًا كــبــيــرًا مـــن املـــتـــورطـــني فـــي األعـــمـــال  ألن عـ
اإلرهابية، يتّم استقطابهم داخل السجون من 
طرف عناصر متطرفة، تتحرك بحرية في هذه 
الفضاءات املغلقة، وتكّون شبكات أخطبوطية 

يمتد نشاطها إلى خارج السجن«.
الفظيع  الــقــصــور  اللجنة  تقرير  ســّجــل  أيــضــا 
لجهاز االســتــخــبــارات الــخــارجــيــة، الـــذي فشل 
ــتــــداءات 13 نــوفــمــبــر، ذلـــك أن  فـــي اســتــبــاق اعــ
ط لها من خــارج التراب 

ّ
ط

ُ
هــذه االعــتــداءات خ

ــنـــي، فـــي ســـوريـــة وبــلــجــيــكــا، وهـــــذا هو  الـــوطـ
تحديدًا املجال الذي يتوجب على هذا الجهاز 
أجــهــزة  مــع  والتنسيق  بفاعلية  فــيــه  الــتــحــرك 

االستخبارات الداخلية بشأنه.
وإذا كان القصور واضحا في العمل القاعدي 
ألجــهــزة االســتــخــبــارات، فــإن ثمة قــصــور آخر 
والتدبير  الــدولــة  قــيــادة  أهمية يشوب  يقل  ال 
في  اإلرهـــاب  مكافحة  لسياسة  االستراتيجي 
قمة الهرم. ومن هنا يمكن فهم تسجيل اللجنة 
ــزة  ــهـ الـــبـــرملـــانـــيـــة لـــغـــيـــاب الــتــنــســيــق بــــني األجـ
ــوزارة الــداخــلــيــة  ــ االســتــخــبــاراتــيــة املــرتــبــطــة بــ
وتـــلـــك املــلــحــقــة بــالــرئــاســة ودعـــوتـــهـــا إلنــشــاء 
والرئاسة  الحكومة  عمل  على  يشرف  مكتب 

وينسق بينهما.
ــضــت عن 

ّ
 الــفــكــرة األســاســيــة الــتــي تــمــخ

ّ
ولــعــل

عــمــل الــلــجــنــة الــبــرملــانــيــة، تتمثل فــي ضـــرورة 
إنشاء وكالة وطنية ملكافحة اإلرهاب وتعيني 
تعمل  املكتب،  هــذا  رأس  على  قوية  شخصية 
تــحــت إمــــرة رئــيــس الــحــكــومــة بــشــكــل مــبــاشــر، 
ــتـــهـــديـــدات  ــلـــى عـــاتـــقـــهـــا تــحــلــيــل الـ وتــــأخــــذ عـ
ــراح خــطــط عــمــل اســتــراتــيــجــيــة وتـــأديـــة  ــتــ واقــ
دور املنّسق األعلى بني أجهزة االستخبارات. 
البرملانية  اللجنة  رئيس  أن  الالفت  من  وكــان 
جورج فينيش أَسرَّ لصحيفة »لوموند« بأنه 
من خالل محادثاته مع مسؤولني أمنيني كبار 
في تركيا واليونان والواليات املتحدة، سجل 
أن هــــؤالء اســتــغــربــوا مـــن كــونــهــم ال يــعــرفــون 
املكلف  األســاســي  الجهاز  أو  الشخص  هــويــة 

بمحاربة اإلرهاب فرنسيا.

الــديــمــقــراطــي، أنــــه يـــعـــّول عــلــى تــفــاقــم قضية 
»البريد اإللكتروني«، التي تواجهها كلينتون 
مــنــذ مـــدة، بحيث يجبر مــؤتــمــر الــحــزب على 

 منها.
ً
اختياره بديال

غير أن عــدم توجيه اتــهــام رســمــي مــن مكتب 
املرشحة  إلــى  األميركي  الفدرالي  التحقيقات 
الديمقراطية في أي قضية جرمية، حتى اآلن، 
يجعل مــن املــرجــح أن الــجــمــهــوريــني عــازمــون 
عــلــى مــحــاصــرتــهــا قــانــونــيــا بــعــد اخــتــيــارهــا 
ذلــك.  قبل  ولــيــس  الديمقراطي  للحزب  ممثلة 

يشوبه التعقيد والبيروقراطية، وأن التنسيق 
املختلفة،  أجهزتها  بــني  منعدما  يــكــون  يــكــاد 
التي ال تنجح في تقاسم املعلومات وتحليلها 
بشكل جماعي وسريع وفّعال«. وملواجهة هذه 
»ضرورة  املعطيات السلبية، أوصت اللجنة بـ
إحـــداث تغيير جـــذري فــي هــذا املــجــال، ودمــج 
الداخلية،  لالستخبارات  الرئيسية  املصلحة 
مع  الوطنية،  الشرطة  إمــرة  تحت  تعمل  التي 
مصلحة إدارة واستباق العمليات، التي تعمل 

تحت إمرة الدرك«.
االستخبارات  »ادارة  أن  اللجنة  اعتبرت  كما 
التابعة لشرطة باريس يجب حلها وإلحاقها 
ــذي يجد  بــجــهــاز االســتــخــبــارات الـــداخـــلـــي، الــ
نفسه مبعدًا عن العمل في باريس ومحيطها، 
مــا يــعــرقــل األداء االســتــخــبــاراتــي الــعــام لكون 
وتعّرضا  املناطق حساسية  أشــد  من  باريس 

للتهديدات اإلرهابية«.

هــو أن تــرامــب ســيــواجــه تــحــديــا قــويــا داخــل 
املــعــارضــني الختياره  املــنــدوبــني  املؤتمر مــن 
 للحزب ومن املتظاهرين خارج قاعات 

ً
ممثال

املؤتمر، ال سيما أن بعض املنظمات أعلنت 
عــزمــهــا عــلــى رص صــفــوفــهــا وحـــشـــد أكــبــر 
املتظاهرين لالحتجاج على  عــدد ممكن من 
املــؤتــمــر. وإذا  انعقاد  أثــنــاء  تــرامــب،  ترشيح 
لم ينجح املناوئون للمرشحني البارزين في 
إحباط أمليهما في خوض معترك الرئاسة، 
إال أن هـــذا ال يــعــنــي انــتــهــاء املـــحـــاوالت، ألن 
الــفــتــرة املــمــتــدة حــتــى الــثــامــن مــن نوفمبر/

لحصول  كافية  تبقى  املقبل  الثاني  تشرين 
االنتخابات،  مسار  تغّير  أن  يمكن  تــطــورات 
ــراط وجــه  ــانـــخـ وهــــو مـــا ســيــتــجــســد ربـــمـــا بـ
ثالث قد ال يكون في مستوى قوتهما، ولكنه 
سيكون بكل تأكيد أقل منهما إثارة لغضب 

املناوئني ومخاوف املستقلني.
منير...

أزمات حملة ترامب

بداًل عن ذلك، قائمة طويلة من اإلخفاقات التي 
يتحملها مدير الحملة بحكم إدارته لها«. كما 
تـــزامـــن قــــرار الـــطـــرد مـــع تـــأكـــيـــدات مـــن تــرامــب 
نفسه، بــأن اســم املــرشــح أو املــرشــحــة ملنصب 
انــعــقــاد املؤتمر  لــن ُيعلن قبل  الــرئــيــس  نــائــب 
العام للحزب الجمهوري في كليفالند، بوالية 
يومني  قبل  اللقاء  لكن  املقبل.  الشهر  أوهــايــو 
بني ترامب والسيناتور عن والية أيوا، السيدة 
أنها  يقولون  الكثيرين  إرنــســت، جعل  جوني 
للمرشحني  القصيرة  القائمة  على  تــكــون  قــد 
لــشــغــل مــنــصــب نــائــب الــرئــيــس فـــي حـــال فــوز 
ترامب. مع العلم أن تغيير مدير الحملة يأتي 
الشهر على موعد  أقــل من شهر ونصف  قبل 
املــؤتــمــر الــوطــنــي لــلــحــزب الــجــمــهــوري، وبعد 
أشــهــر مــن الــشــائــعــات بــوجــود خــالفــات داخــل 
معسكر ترامب حول الطريقة األمثل ملواجهة 

هيالري كلينتون.
لـــلـــتـــمـــويـــل االنـــتـــخـــابـــي األهــــمــــيــــة الـــقـــصـــوى 
انتخابات عام 2012،  لترامب، ففي  بالنسبة 
أنفق املرشح الجمهوري الثري ميت رومني 
ــن مــلــيــار دوالر، وكـــــان مـــدعـــومـــا من  أكـــثـــر مـ
جميع أجــنــحــة الــحــزب بــصــورة كــامــلــة. ومــع 
ــن الـــتـــغـــلـــب عــلــى  ــنــــي مــ ــم يــتــمــكــن رومــ ذلـــــك لــ
ــاراك أوبــامــا.  املــرشــح الــديــمــقــراطــي حينها بــ
ومــــن أجــــل الــتــغــلــب عــلــى هـــيـــالري كلينتون 
يحتاج تــرامــب إلــى الكثير مــن املــال قبل بدء 
التسريبات  لكن  الــعــامــة.  االنــتــخــابــات  حملة 
بــأن حجم  الخارجة من أروقــة الحملة، تفيد 
األمــوال النقدية املتوفرة حاليا، تناقص إلى 
لــم يعد فــي خزينة الحملة  إذ  كــافــيــة،  درجـــة 
ســـوى مــلــيــون وربـــع املــلــيــون دوالر، بحسب 
ــنـــني إلــــى الــحــكــومــة  تــقــاريــر رفــعــهــا يــــوم االثـ
الــفــيــدرالــيــة، وهـــو مبلغ قــيــاســي فــي ضآلته 
ــزب كــبــيــر. يــعــانــي  تــشــهــده حــمــلــة مـــرشـــح حــ

واشنطن ـ منير الماوري

ــلــــى مـــــا يـــــرام  ــر األمــــــــــور عــ ــيـ ــسـ ال تـ
بــالــنــســبــة لــلــمــرشــح املـــفـــتـــرض عن 
ــة  ــاسـ ــرئـ ــلـ ــــوري لـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الــــــحــــــزب الـ
ــا أكــدتــه  ــق مـ األمـــيـــركـــيـــة، دونــــالــــد تــــرامــــب، وفــ
تراكمت  فقد  املاضية.  القليلة  األيــام  تطورات 
حملة  منها  تعاني  التي  واملــصــاعــب  املشاكل 
تــرامــب، إلـــى درجـــة بـــدأت فيها بــعــض قــنــوات 
ــلـــك املـــصـــاعـــب  ــفـــزة األمـــيـــركـــيـــة تـــصـــف تـ ــلـ ــتـ الـ
ــــذي جــعــل الــجــمــهــوريــني  ــر الـ ــ بــاملــصــائــب، األمـ
م آمالهم قبل آمال ترامب في 

ّ
يخشون من تحط

الوصول إلى البيت األبيض.
ــرة لــلــمــأل تـــؤرق  ــاهـ وإذا كـــانـــت املـــشـــاكـــل الـــظـ
الـــراغـــبـــني فـــي إيـــصـــال تـــرامـــب لــلــرئــاســة، فــإن 
مشاكل ما وراء الكواليس أكثر خطورة، ألنها 
دون  مــن  االنتخابية،  الحملة  فــي  سلبا  تؤثر 
إال عندما تبرز  تــرامــب بها  أنــصــار  أن يشعر 
املاضي  الشهر  أعراضها، مثلما حدث  بعض 
االنتخابية  حملته  مدير  تــرامــب  طــرد  عندما 
ــتــــرافــــه بـــأن  كــــــوري لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي، رغـــــم اعــ
الفضل يعود لألخير في إنجاح الحملة خالل 
التمهيدية. وصاحب اإلعالن عن  االنتخابات 
طــرد الــرجــل، تــواتــر األنــبــاء والــتــســريــبــات عن 
ســلــســلــة مـــن الــنــكــســات الـــتـــي تــحــاصــر حملة 
ترامب من كل صوب، بدأت بالخالفات وربما 

تنتهي باالنقسامات.
فــي مــســألــة لــيــفــانــدوفــســكــي، كــشــفــت صحيفة 
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« فـــي حــيــنــهــا أن »الــســبــب 
املـــبـــاشـــر لـــطـــرد مـــديـــر الـــحـــمـــلـــة االنــتــخــابــيــة 
املفاضلة  قائمة  أراد تسريب  أنه  لترامب، هو 
ــيـــس فــي  بــــني املـــرشـــحـــني ملــنــصــب نـــائـــب الـــرئـ
بطاقة ترامب، سعيا منه إلعطاء الحملة زخما 
إعالميا جديدًا. وهو ما عارضه ترامب مسّربا 

الشعبي  التأييد  تناقص  مــن  حاليا  تــرامــب 
الشهر  كلينتون، وخــالل  له لصالح هيالري 
املـــاضـــي تــراجــعــت نــســبــة املـــؤيـــديـــن لــتــرامــب 
أقــل مــن 40 فــي املــائــة، لتتقدم كلينتون  إلــى 
ــاط عــلــيــه فــــي اســتــطــالعــات  ــفــــارق ســــت نـــقـ بــ
الــــرأي. وإذا مــا اســتــمــرت عجلة الــهــبــوط فإن 
ذلــك سيهدد حــظــوظ تــرامــب بــصــورة كبيرة 
فـــي الـــفـــوز بــالــرئــاســة. وقـــد أظــهــر اســتــطــالع 
أجرته شبكة »أي بي سي« أخيرًا، أن 70 في 
املـــائـــة مـــن األمــيــركــيــني يــكــرهــون تـــرامـــب، من 

»يكرهونه  إنهم  قالوا  املائة  في   56 ضمنهم 
بشدة«. كما أن 9 من بني كل 10 أميركيني من 
ذوي األصول الالتينية، لديهم وجهات نظر 
سلبية عن ترامب، وثالثة أرباع هؤالء قالوا 

إن »وجهة نظرهم فيه سلبية للغاية«.
يــعــمــل فـــي حــمــلــة تـــرامـــب حــالــيــا 73 مــوظــفــا، 
يعملون  بأجر  800 موظف  نحو  مع  مقارنة 
 عــن أن قلة عدد 

ً
فــي حملة كلينتون. وفــضــال

ص من قدرة 
ّ
املوظفني املتفّرغني للحملة، يقل

املــرشــح على أداء املــهــام األســاســيــة، فــإن هذا 

الــقــدرة على  النقص يتسّبب أيــضــا فــي عــدم 
ــانـــات، أو  ــيـ ــبـ االســـتـــفـــادة مـــن املـــعـــلـــومـــات والـ

توظيفها توظيفا أمثل لصالح املرشح.
ــــي حـــمـــلـــة كـــلـــيـــنـــتـــون آالف  ــارك فــ ــ ــشــ ــ ــا يــ ــمــ كــ
املــتــطــوعــني عــلــى نــطــاق الـــواليـــات الخمسني، 
فيطرقون أبواب املنازل لتسجيل واستقطاب 
وتنظيم هذا  الناخبني.  من  عــدد ممكن  أكبر 
حملة  أن  إال  للتنسيق،  وقتا  ب 

ّ
يتطل الجهد 

تـــرامـــب تــعــتــزم تــكــلــيــف الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
وقــد  بــهــا.  الــقــيــام  الــتــي ال يستهويه  باملهمة 

أدرك الــجــمــهــوريــون أن تــقــصــيــرهــم فـــي هــذا 
ــاب الــتــي أدت إلــى  ــبـ الـــجـــانـــب، مـــن أبــــرز األسـ
خــســارتــهــم انــتــخــابــات الــرئــاســة مــرتــني، رغــم 
تــقــديــم الـــحـــزب اثـــنـــني مـــن أقـــــوى املــرشــحــني 
فــيــهــمــا، األول هـــو الــســيــنــاتــور جــــون مــاكــني 
فــي انــتــخــابــات 2008، والــثــانــي هــو الــقــيــادي 
ــي انـــتـــخـــابـــات  ــي فــ ــنــ ــهـــوري مـــيـــت رومــ ــمـ الـــجـ
تــرامــب  لسير حملة  مــتــابــعــون  ويـــرى   .2012
االنتخابية، أنها تفتقد إلى التنظيم، لدرجة 
أصــبــح هـــؤالء يــنــظــرون إلــى حملة كلينتون 

الوقت  وفــي  طويلة.  بمراحل  متقدمة  بأنها 
ــن تــمــويــل  الــــــذي تــســتــفــيــد فـــيـــه كــلــيــنــتــون مــ
والصغار،  الكبار  املتبرعون  مصدره  ضخم 
ــإن تـــرامـــب يــعــتــمــد بـــصـــورة رئــيــســيــة على  فــ
الــتــي تسعى إليها  املــجــانــيــة،  االســتــضــافــات 
محطات التلفزة لالستفادة من عامل اإلثارة 
املتوقع عن إطالق كل تصريح من تصريحات 
ترامب املستفزة لفئة معينة من فئات الشعب 

األميركي أو ألقلية ما.
تراكمت مشاكل ترامب الناجمة عن تصريحاته 

للجدل، خصوصا عندما يتحدث عن  املثيرة 
العرق والهوية، في توقيت يحاول فيه الحزب 
الجمهوري تعويض خسارته نسبة كبيرة من 
األميركيني األفارقة، بكسب األقلية الالتينية، 
لكن ترامب أضاع الفرصة باستعداء املكسيك، 
الوطن األم ملاليني األميركيني الناطقني باللغة 
املسلمني  حــول  تعليقاته  أن  كما  اإلســبــانــيــة. 
بعد اعتداء أورالنــدو أثــارت استنكارًا واسعا 
حتى من غير املسلمني. وإذا كان ترامب يهدف 
مـــن اســـتـــعـــداء األقـــلـــيـــات إلــــى كــســب الــغــالــبــيــة 

العظمى من البيض، فقد حصد من أصواتهم 
التمهيدية 14 مليون صوت،  االنتخابات  في 
وهو رقم قياسي بالنسبة للجمهوريني، لكن 
بــأصــوات 66 مليون  فــاز  الديمقراطي  أوبــامــا 
أمــيــركــي مــن أصــل 131 مليونا فــي مواجهته 

رومني في 2012.
كــمــا أن لــتــرامــب »هــمــومــا خــارجــيــة«، إذ أثــار 
ــراره الــتــوجــه إلـــى اســكــتــلــنــدا هـــذا األســبــوع  ــ قـ
ــداًل مـــن مــواصــلــة  ــ لــتــدشــني مــلــعــب لــلــغــولــف بـ
الــحــمــلــة، االســتــغــراب واملـــخـــاوف حـــول قــدرتــه 
على التركيز على السباق إلى البيت األبيض، 
ــد لــلــحــزب  ــيــ ــح الــــوحــ ــ ــرشـ ــ بـــعـــد أن أصــــبــــح املـ
الجمهوري. وهنا يرّكز مهاجمو ترامب على 
إنها  قــائــلــني  شخصيته،  فــي  التقلبات  ــراز  إبــ
»ال تــتــالءم مــع املــنــصــب الــرئــاســي، وأنـــه غير 
عن  ناهيك  االنتخابية،  حملته  لقيادة  مؤهل 
قيادة قوى عظمى بحجم الواليات املتحدة«. 
وعلى الرغم من أن ترامب تعّهد بتبني لهجة 
أقــل حــّدة وأكثر تصالحا مع اآلخــريــن، إال أنه 
ــيـــزة وســــرعــــان مع  ســيــلــتــزم بـــذلـــك لــفــتــرة وجـ
يعود إلى سابق عهده، مما يثير قلق قيادات 

الحزب الجمهوري.
تـــقـــّدم تـــرامـــب فـــي االنــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة، 
قــادة  فــي صفوف  انقسامات خطيرة  أحــدث 
الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، إذ لـــم يــســبــق ملــرشــح 
ــــط أن تــــعــــرض لـــهـــجـــمـــات مــن  ــهــــوري قـ ــمــ جــ
له  يتعرض  مثلما  يمثله  الـــذي  الــحــزب  قبل 
ترامب من أوصاف. وقال عنه رئيس مجلس 
بول  الجمهوري  القيادي  األميركي،  الــنــواب 
ــال عــنــه زعــيــم  ــه »عـــنـــصـــري«، كــمــا قــ ــن إنــ ــ رايـ
األغــلــبــيــة الــجــمــهــوريــة فــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
ــه »دائــــــم الــــخــــروج عن  مــيــتــش مــاكــونــيــل، إنــ
النص«. وتعّهد قياديون آخرون في الحزب 
الجمهوري بالعمل على إسقاطه والحيلولة 
دون وصــولــه إلــى البيت األبــيــض بــأي ثمن، 
وهــــو مـــا ســيــتــم عــلــى األرجــــــح بــأيــديــهــم أو 

بأيدي منافسيهم في الحزب الديمقراطي.

)Getty( ال تزال كلينتون تواجه تحديًا من ِقبل ساندرز

أداء االستخبارات تعود جذوره إلى فترة الثمانينيات من القرن الماضي )فيليب هوغوان/فرانس برس(

)Getty/تقدم ترامب أدى إلى انقسامات داخل الجمهوريين )مارك بيسكوتي

تجتاح حملة المرشح الجمهوري المفترض للرئاسة األميركية، دونالد ترامب، مصاعب عدة، 
مالية وإدارية وسياسية، على وقع اقتراب حسم موضوع الترشيح الرسمي، في مؤتمر الحزب 
الجمهوري الشهر الحالي، والذي تبدو سيناريوهاته ضبابية حتى اآلن. مشاكل كثيرة تعصف 

بالحملة، تبدأ من طرد ترامب مدير حملته االنتخابية، كوري ليفاندوفسكي، وال تنتهي بشحذ 
األموال في خزينة الحملة، التي لم يتبقَّ منها سوى المليون وربع المليون دوالر، على وقع 

اقتراب مؤتمر الحزب الجمهوري الشهر الحالي
قضية

مشاكل إدارية ومالية 
تصّب لمصلحة كلينتون

جوني إرنست صارت 
مرشحة لشغل منصب 

نائب الرئيس إذا فاز ترامب

يتناقص التأييد 
الشعبي لترامب لصالح 

هيالري كلينتون

التحدي األكبر للمرشَحين 
وجود كتل مناوئة داخل 

حزبيهما

ضرورة لوكالة مكافحة 
اإلرهاب مسؤولها يتبع 

رئيس الحكومة

مع بدء العد 
العكسي لمؤتمري 

الحزبين الديمقراطي 
والجمهوري، الختيار 

مرشحيهما لالنتخابات 
األميركية، تزداد التكهنات 

حول احتمال استبعاد 
هيالري كلينتون ودونالد 

ترامب

اعتبرت لجنة برلمانية 
فرنسية، أن هناك قصورًا 

لدى األجهزة األمنية 
الفرنسية يختصر بالفشل 
والبيروقراطية وتضارب 

صالحيات األجهزة

في سياق الحمالت اإلعالنية، خصصت المرشحة عن الحزب الديمقراطي، 
هيالري كلينتون، )الصورة(، والجماعات المؤيدة لها، أكثر من 23 مليون 
واليات  ثماني  في  لإلعالنات  دوالر 
رئيسية، وفقًا لشبكة »إن بي سي«، 
وآيوا  وفلوريدا  كولورادو  وهي 
ــورث  ون هامبشير  ونيو  ونــيــفــادا 
وفيرجينيا.  ــو،  ــاي وأوه كارولينا، 
ستة  طيلة  ــات  اإلعــالن بــث  وسيتم 
أسابيع حتى موعد مؤتمر الحزب 
يوليو/تموز   25 بين  الديمقراطي، 
فيالدلفيا  في  منه،  و28  المقبل 

بوالية بنسلفانيا.

المرشحة الديمقراطية واإلعالنات

تقرير سيناريوهات
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تنبُّه لضرورة تصحيح أخطاء االتحاد

الصدمة البريطانية جرس إنذار لألوروبيين

بلير يواجه اليوم انتقادات بالجملة

االتحاد األوروبي 
قادر على إعادة اإلمساك 

بزمام المبادرة

برلين ـ شادي عاكوم

مــن  بريطانيــا  خــروج  شــكل 
االتحــاد األوروبــي إعالنــا لســاعة 
أجــل  مــن  أوروبــا  فــي  الصفــر 
استعادة قدراتها وتوازنها، على اعتبار أنه 
مــن الســهل »فتــح جبهــة«، لكــن مــن الصعــب 
هــذا  وبعــد  حقيقــي.  ســالم  إلــى  الوصــول 
التغّيــر األساســي، بــات صنــاع القــرار وقــادة 
االتحــاد ينظــرون إلى األمور بشــكل مختلف 
تعزيــز  ضــرورة  إلــى  ويدعــون  ســبق،  عمــا 
التماســك األوروبــي والكفــاح مــن أجــل إعادة 
قيادتــه باالتجــاه الصحيــح، وهــو مــا يشــير 
إليــه أخيــرًا رئيــس كتلــة تحالــف »التقدميني 
االشــتراكيني« في البرملان األوروبي، جياني 
»تاغــس  صحيفــة  مــع  مقابلــة  فــي  بيتيــال، 
: »إن أوروبا في وضع حزين 

ً
شــبيغل«، قائال

لكــن لســنا كمــن يقــف فــي جنــازة«، الفتــا إلى 
»أهميــة االعتــراف بــأن التصويــت كان خطــأ 
مســؤوليته  ويتحمــل  تاريخيــة،  أبعــاد  ولــه 
رئيــس الــوزراء البريطانــي، ديفيد كاميرون، 
سياســية  الغــراض  االســتفتاء  باســتخدامه 
»داوننــغ  مغــادرة  وعليــه  حزبــه،  داخــل 
ســتريت« حااًل، وعدم االنتظار حتى )شــهر( 

أكتوبر/تشرين األول« املقبل.
إلــى  هربــت  بريطانيــا  أن  مطلعــون  ويــرى 
السياســي  املســتويني  علــى  أكبــر  مشــكلة 
مــن  الكثيــر  ســتفقد  وأنهــا  واالقتصــادي 
املزايــا. ويلفــت خبــراء إلــى أن االعتقــاد بــأن 
لندن يمكنها التعامل بمرونة مع التحديات 

العاملية بعد عزلتها، هو اعتقاد خاطئ.
وعلــى عكس مــا يتوقعه البعض، فإن الكثير 
مــن املؤيديــن الجــدد لليمــني الشــعبوي فــي 
بتوجهاتهــم،  التفكيــر  ســيعيدون  أوروبــا 
التبعــات  تبــنّي لكثيــر منهــم حقيقــة  بعدمــا 
عــن  االنشــقاق  عــن  ســتنتج  التــي  العمليــة 
التعامــل  ســيتم  وكونــه  األوروبــي،  االتحــاد 
مــع بلدهــم كبلــد ثالــث مــن خــارج، وســيفقد 
املكانة االقتصادية والشراكات داخل السوق 
ســينعكس  مــا  وهــذا  املشــتركة،  األوروبيــة 
أقلــه علــى القدرة الشــرائية للفــرد، مع ارتفاع 
األســعار نتيجــة زيــادة الضرائــب إال إذا تــّم 
اعتماد الحل النرويجي، الدولة غير العضو 
كيانــات  أحــد  تشــكل  والتــي  االتحــاد،  فــي 

الفضاء االقتصادي األوروبي.
وعلــى املســتوى السياســي، يبــدي مراقبــون 
بعض التفاؤل استنادًا إلى فرضية أن رحيل 
بريطانيا قد يتيح لالتحاد األوروبي تسريع 
وتيــرة تحقيــق التكامــل البعيــد املــدى علــى 
مســتوى السياســة الخارجية واألمن، والتي 
وقفت بريطانيا دائما بوجهها وعارضتها، 
 عن تحقيق مزيد من الرقابة الداخلية 

ً
فضال

وتعميــق  األوروبيــة،  امليزانيــة  وتعزيــز 
الوحــدة النقديــة. ويرى البعض أنه ليس من 
مصلحــة أملانيــا أن تقــود االتحــاد األوروبــي 
وحدها، وهي ال تريد ذلك إنما تسعى دائما 
الســتمزاج أراء القــادة األوروبيــني علــى كافة 

األصعدة.

عادلــة.  بطريقــة  االتحــاد  دول  أراضــي  علــى 
األوروبــي  االتحــاد  تأثــر  مــن  الرغــم  وعلــى 
بخــروج بريطانيــا، إال أن عــددًا مــن الخبــراء 
يجزمــون بــأن االتحــاد قادر، فــي ظل بوجود 
دول مثل أملانيا وفرنسا، على إعادة اإلمساك 
بزمــام املبــادرة، شــرط املصارحــة والتواصــل 
أجــل  مــن  النــاس  مــع  البســاطة  مــن  بكثيــر 
القيــام بمــا هــو أفضــل ألوروبــا، وتحويلهــا 
فــي العالــم. ومــن  أثــر كبيــر  إلــى منــارة ذات 
بــني الخطــوات التــي يمكــن القيام بهــا، هناك 
االتصــال باملجموعــات التــي تضمهــا القــوى 
التقدميــة واملجتمــع املدنــي للتفكيــر معــا من 
أجــل مســتقبل أفضــل ألوروبــا. بمــوازاة ذلك، 
مــن  التخفيــف  الــدول  بعــض  علــى  ينبغــي 
األنانيــة والتمعــن فــي حالــة اإلحبــاط التــي 
األوروبيــة،  املجتمعــات  مــن  الكثيــر  تضــرب 
وزيادتهــا،  االتحــاد  ميزانيــة  وإصــالح 
الــذي  األوروبــي  االقتصــاد  إدارة  وتطويــر 
يجمع بني السياسة االقتصادية واملالية، أي 
تليــني ميثــاق االســتقرار األوروبــي والبحــث 
في عناصر أساســية واســتراتيجية ملكافحة 
أزمة اليورو، على حد تعبير نائب املستشارة 
األملانية، وزير االقتصاد، ســيغمار غابريال. 

جديــد،  اســتفاء  إجــراء  عــن  الحديــث  ومــع 
الشــعبية  التظاهــرات  مــن  الرغــم  وعلــى 
التــي تشــهدها لنــدن للمطالبــة بالبقــاء فــي 
الخارجيــة  أوروبــا، يؤكــد خبــراء بالشــؤون 
فــي  تتجــاوز  الديمقراطيــات  أن  األوروبيــة 

مثــل هــذه الحــاالت البرملانــات، وبالتالــي من 
البريطانــي  البرملــان  يصــوت  أن  املســتبعد 
ضــد إرادة الشــعب، علمــا أن االســتفتاء غيــر 
ملــزم مــن الناحيــة الدســتورية، وباســتطاعة 
البرملان عدم املصادقة عليه، مشيرين إلى أن 
املخرج يكون بطرح الثقة بالحكومة من قبل 
البرملان والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة.
االســتفتاء  نتائــج  لقيــه  الــذي  التهليــل  مــع 
فــي بريطانيــا مــن قبــل العديد مــن الرافضني 
للوحدة األوروبية والتوقعات بأن تعمد عدد 
من الدول إلى إجراء اســتفتاءات مماثلة، من 
شــأنها التبشــير بنهايــة االتحــاد األوروبــي، 
يــرى خبــراء أن تفــكك االتحــاد صعــب املنــال، 
أنهــم يبــدون  املــدى املتوســط. إال  أقلــه علــى 
تخوفهــم مــن اســتمرار انعــدام التــوازن بــني 
شــمال وجنــوب أوروبــا، ومــن تجــدد األزمــة 
إلــى مــا قالــه  اليونــان. ويشــير الخبــراء  فــي 
بوغوســالف  التشــيكي،  الــوزراء  رئيــس 
ســوبوتكا، مــن أن خــروج بريطانيا ســيؤدي 
فــي  واالنفصاليــة  القوميــة  مــن  موجــة  إلــى 
النتائــج  عــززت  بعدمــا  وذلــك  أوروبــا«، 
معنويات األحزاب الشــعبوية، وعلى رأســها 
حــزب »الجبهــة الوطنيــة« اليمينــي املتطرف 
التــي  لوبــان،  ماريــن  بزعامــة  فرنســا،  فــي 
حــني  فــي  مماثــل،  اســتفتاء  بإجــراء  طالبــت 
وصفــت السياســية األملانيــة املنتميــة لحــزب 
»البديــل مــن أجــل أملانيــا«، بياتريكــس فــون 
»اليــوم  بـ البريطانــي  االســتفتاء  ســتورش، 
التاريخــي«، فيمــا طالب بدوره رئيس حركة 
»خمــس نجــوم« فــي إيطاليــا، بيبــي غيرللو، 
باســتفتاء علــى عضويــة بــالده فــي منطقــة 

اليورو.
املرونــة  اعتمــاد  يجــب  ذلــك،  كل  مــن  انطالقــا 
فــي التعامــل ألن الــدول األوروبية ليســت فقط 
هيكليــات  لديهــا  لكــن  متنوعــة  ثقافــات  ذات 
اقتصادية وأخالقيات عمل مختلفة جدًا، كما 
أن أوروبــا تســير بســرعات مختلفــة، وينبغي 
القويــة  االقتصــادات  صاحبــة  الــدول  علــى 
مســاعدة الــدول األعضــاء الواقعــة فــي جنــوب 

القارة والضعيفة اقتصاديا.

8
سياسة

ينتظر البريطانيون ورئيس 
وزرائهم األسبق، توني 

بلير، والعالم أجمع، 
اإلعالن اليوم عن 

نتائج تحقيق »لجنة 
تشيلكوت« في مشاركة 
بريطانيا في غزو العراق 

عام 2003

يدرك األوروبيون أن هدم ما تم بناؤه أسهل من عملية إعادة البناء. لذلك، ليس بوسعهم إال التعامل مع االستفتاء البريطاني 
كجرس إنذار يحذرهم أن انهيار البناء األوروبي ممكن إذا لم يتخذوا التدابير اإلصالحية التي ترضي المواطنين

)Getty/رافضو الخروج من أوروبا يتظاهرون آملين بالبقاء )جوناثان نيكولسون

لندن ـ نواف التميمي

كلفــة 
ُ
امل تشــيلكوت«  »الســير  لجنــة  تنشــر 

بالتحقيــق فــي مشــاركة بريطانيــا إلى جانب 
الواليــات املتحــدة األميركيــة فــي غــزو العــراق 
فــي العــام 2003، اليوم األربعاء، تقريرها بعد 
تأخيــر دام خمــس ســنوات. وعمــدت اللجنــة، 
تقريرهــا  تنشــر  أن  فتــرض 

ُ
امل مــن  كان  التــي 

نهايــة العــام 2011، إلــى تأجيــل اإلعــالن عــن 
أثــار  أكثــر مــن مــرة، ممــا  نتائــج تحقيقاتهــا 
النــواب  مجلســي  أعضــاء  مــن  عــدد  حفيظــة 
واللــوردات، مثــل اللــورد هيــر، والنائــب ييتــر 
ديانــا  الظــل،  فــي حكومــة  والوزيــرة  تابســل، 
نشــر  فــي  التأخيــر  أن  هــؤالء  واعتبــر  أبــوت. 
نتائــج التحقيــق »عــار وفضيحــة«، ووجهــوا 
نفــوذ  ذوي  أشــخاص  إلــى  االتهــام  أصابــع 
سياســي بالوقوف وراء التأجيل. وأثار تأخر 
أســر  احتجــاح  تقريرهــا  إصــدار  فــي  اللجنــة 
العــراق،  حــرب  فــي  قتلــوا  بريطانيــني  جنــود 

هدد بعضهم باللجوء إلى القضاء.
نتظــر أن توجــه اللجنة في حوالى 2.6 

ُ
ومــن امل

ي كلمة مطبوعة، مرفقة بـ 1500 وثيقة، 
َ
مليون

األســبق،  الــوزراء  لرئيــس  شــديدة  انتقــادات 
تونــي بليــر، بوصفــه املســؤول األول عــن قــرار 
مشاركة بريطانيا في غزو العراق إلى جانب 
الواليــات املتحــدة األميركيــة. ومــن املتوقــع أن 
التــي  الحيثيــات  علــى  ضــوءًا  التقريــر  يلقــي 
الحــرب،  فــي  للمشــاركة  بليــر  إليهــا  اســتند 
التــي قتــل فيها 179 جنديــا بريطانيا، وكلفت 
مليــارات   10 حوالــى  البريطانيــة  الخزينــة 

جنيه إسترليني. 
وتشير املعلومات املسربة عن لجنة التحقيق، 
البريطانــي  الــوزراء  رئيــس  شــكلها  التــي 
الســابق، غــوردن بــراون، فــي العــام 2009، إلــى 
»ســوء التخطيــط والتقديــر«، ال  اتهــام بليــر بـ
ســيما فــي مــا يخــص إدارة العراق فــي مرحلة 
مــا بعــد ســقوط نظام صدام حســني، وما نتج 
تــزال تلقــي  عــن الغــزو مــن »حــرب أهليــة« ال 
واســتقراره  وأمنــه  العــراق  علــى  بظاللهــا 
حتــى اليــوم، و»الكــذب« فــي املعلومــات التــي 
قدمهــا بليــر للشــعب البريطانــي و»تضليــل« 
ممثليــه فــي مجلــس العمــوم، فــي مــا يخــص 
خطــر أســلحة الدمــار الشــامل العراقيــة. وبعد 
االســتماع ألكثــر مــن 150 شــاهدًا، وعقــد أكثــر 
حكوميــني،  مســؤولني  مــع  اجتمــاع   200 مــن 
ومراجعــة حوالــى 150 ألــف وثيقــة حكوميــة، 
وحوالى 130 جلســة اســتماع، وإنفاق حوالى 
9 ماليــني جنيــه إســترليني، ُيتوقــع أن توجــه 
لجنــة »تشــيلكوت« انتقــادات لكامــل الفريــق 
السياســي والعســكري الــذي شــارك بليــر قرار 
الحــرب، بمــا فــي ذلــك وزيــر الخارجيــة آنــذاك، 
االســتخبارات  جهــاز  ورئيــس  ســترو،  جــاك 
ديرلــوف،  ريتشــارد  آي6«،  »إم  الخارجيــة 
ورئيــس لجنــة االســتخبارات املشــتركة، جون 
سكارليت، ووزير الدفاع، جيف هون، ووزيرة 

التنمية الدولية، كلير شورت.
أن  صنــدي«  أون  »ميــل  صحيفــة  وكشــفت 
ديرلوف سيواجه اتهامات بالكذب والتلفيق 

فــي  بالتحقيــق  الخاصــة  اللجنــة  قبــل  مــن 
مالبســات املشــاركة بغــزو العــراق، ألنــه ضلــل 
ــاع القــرار بمعلومات ُمفبركة، وال تســتند 

ّ
صن

إلــى أيــة معلومــات اســتخباراتية مفصلــة، ال 
سيما املعلومات التي زعمت أن صدام حسني 
الشــامل  الدمــار  أســلحة  اســتخدام  قادرعلــى 

خالل 45 دقيقة.
يذكــر أن لجنــة تشــيلكوت هي لجنة التحقيق 
 ،»2003 هاتــون  »اللــورد  لجنــة  بعــد  الثالثــة، 
تشــكلت  التــي   »2004 باتلــر  »اللــورد  ولجنــة 
للنظر في مشاركة بريطانيا في غزو العراق. 
فــي مجلــس العمــوم البريطانــي  نــواب  وبــدأ 
فــي  بليــر  ملحاكمــة  املطلــوب  الدعــم  بحشــد 
حــال إدانتــه بتضليــل نــواب الشــعب فــي عــام 
2003، وذلــك حســبما أفــاد موقــع صحيفة »ذا 
وذكــرت  املاضــي.  الســبت  البريطانيــة،  ميــل« 
الصحيفــة أن عمليــة محاكمــة بليــر مــن قبــل 
الســلطة التشــريعية قــد تبــدأ بطلــب من نائب 
ثــم  بأدلــة،  مشــفوعا  اقتراحــا  يقــدم  واحــد، 
تشرع لجنة من مجلس النواب بإعداد وثيقة 
لة القانونيــة«. وإذا تمــت إدانــة بليــر  »املســاء
مــن قبــل الســلطة التشــريعية، تحــال القضيــة 
ملحاكمــة  تمهيــدًا  القضائيــة  الســلطات  إلــى 

قضائية قد تؤدي إلى سجن بلير.
كان  عمــا  »الغارديــان«  صحيفــة  وتســاءلت 
تحقيــق »تشــيلكوت« سيكشــف عــن جوانــب 
ســيبرئ  أنــه  أم  العــراق،  غــزو  فــي  غامضــة 
صحيفــة  اســتبعدت  حــني  فــي  املتهمــني، 
»تلغراف« قبول اإلدعاء في املحكمة الجنائية 
الدوليــة مالحقــة بليــر بتهمــة ارتــكاب جرائــم 
حــرب. وذكــرت »تلغــراف« الســبت املاضــي، أن 
ســتحقق   )ICC( الدوليــة  الجنايــات  محكمــة 
تشــيلكوت«  »لجنــة  تقريــر  محتــوى  فــي 
بخصوص مشــاركة الجنود البريطانيني في 
جرائم حرب، لكن قرار مشــاركة بريطانيا في 

الغزو يظل خارج نطاق اختصاصها.

انطالقــا مــن الواقــع الجديــد ومــا يرافقــه مــن 
ال  أنــه  مراقبــون  يــرى  الثغــرات،  فــي  البحــث 
بــني  املتزايــد  العــداء  علــى  التركيــز  مــن  بــد 
املواطنــني واالتحــاد األوروبــي، والبحــث فــي 
بالتشــوهات  تســببت  التــي  املشــكلة  جــذور 
فــي االتحــاد ومعالجتهــا. وتتمثل الخطوات 
الخلــل،  عناصــر  مــن  للتخلــص  الضروريــة 
كان  الــذي  األوروبــي  التقشــف  بتصحيــح 
والســعي  النطــاق،  واســعة  ســلبية  آثــار  لــه 
مكافحــة  خــالل  مــن  فعلــي  تغييــر  إلحــداث 
البطالــة، وتحفيــز النمــو وإيجــاد املزيــد مــن 
مقنعــة  حلــول  عــن  والبحــث  االســتثمارات، 
ألزمــة الالجئــني مــن خــالل إقامة اســتثمارات 
فــي البلــدان املصدرة لهم، وحماية الســواحل 
األوروبيــة وإعــادة توزيــع مــن يتواجــد منهم 

متابعة

■ التفجير اإلرهابي لن ينال من #السعودية، إذا كانت #باريس استحقت 
دقيقة صمت، فمدينة رسول الله تستحق أن يصمت من أجلها العالم أجمع

■ القاسم املشترك في كل ما يحدث في #حلب، و#الفلوجة، و#املدينة_
املنورة، و#صنعاء، هو أن أنظمة #العرب جزء ال يتجزأ من الفشل والهزيمة

■ لنثبت لهؤالء املسلحني بأننا فخورين برجالنا األبطال في السعودية، 
ملواقفهم تجاه اإلرهابيني

■ أكثر من يفرح بتفجيري املدينة املنورة والقطيف إما صفوي فارسي أو 
داعشي إرهابي، فاألول يعتبره دفاعا عن املقدسات والثاني يراه جهادا 

ضد الطغاة

■ اختاروا من املباني املساجد.. واختاروا من الناس الوالدين.. واختاروا 
من األشهر رمضان.. واختاروا من األرض أطهرها! ما هي جنتهم؟

■ أكبر عملية قصاص للشهداء رحمهم الله هي اقتالع السياسيني 
الخونة واقتالع نظام املحاصصة الطائفية الذي يكرس لتقسيم العراق 

#القصاص_لشهداء_الكرادة

■ أخطر ما في العراق اآلن هو أن العراق أصبح محكوما باملليشيات عمليا، 
اليوم مثال يتسابق قادة املليشيات لتهديد حكومة العبادي بإعدام بعض 

السجناء

■ هناك ازدواجية واضحة من الدول العربية بخصوص التعاطف مع 
العراق، وهناك تعاطف غربي لكنه صامت

* توافقت أهداف #داعش مع كل حاسد وحاقد على بالد الحرمني وعلى 
األبرياء في #سورية والعراق

■ عندما ُيبكى شهداء #الكرادة وال ُيبكى شهداء #الفلوجة و#سورية 
و#اليمن و#فلسطني و#مصر و#ليبيا أو العكس، فاعلم أننا لسنا أمة 

واحدة

■ يأتي العيد وبالد #العرب محتلة إما من األجنبي أو العسكر، ففّرج اللُهمَّ 
وحرر األرض والبشر

 1.2 حوالي  أن  أخيرًا،  »ابينيوم«  مؤسسة  أجرته  للرأي  استطالع  أظهر 
مليون بريطاني ممن صوتوا في استفتاء 23 يونيو/حزيران أعلنوا أنهم 
نادمون على تصويتهم لمصلحة خروج بالدهم من االتحاد األوروبي، 
للخروج،  المائة من أصل 17.4 مليون شخص صوتوا  نحو 7 في  وأن 
الخسارات في  الخاطئ، بعدما شاهدوا  الخيار  اتخذوا  بأنهم  يشعرون 
تحول  وجود  إلى  يشير  ما  اإلسترليني،  الجنيه  وتراجع  المالية  األسواق 

سريع في الرأي العام من مسألة العضوية األوروبية.

1.2 مليون بريطاني نادمون

األربعاء 6  يوليو / تموز 2016 م   1 شوال 1437 هـ  ¶  العدد 674  السنة الثانية
Wednesday 6 July 2016

الصين تعدل 
حجم اقتصادها

قال مكتب اإلحصاءات في 
الصني، أمس، إن البالد عدلت 

حجم اقتصادها صعوديا من 
خالل إضافة اإلنفاق على البحث 
والتطوير إلى أرقام الناتج املحلي 

اإلجمالي.
وذكر املكتب الوطني لإلحصاءات، 

في بيان على موقعه اإللكتروني، 
أمس، أن الطريقة الجديدة زادت 

من قيمة الناتج املحلي اإلجمالي، 
لكنها لم تؤثر سوى بشكل 

طفيف على معدالت النمو 
السنوية.

وأضاف املكتب أن تغيير طريقة 
حساب الناتج املحلي اإلجمالي 
يعكس، في األساس، مساهمة 
اإلنفاق على البحث والتطوير 

في النمو.
وأشار إلى أنه جرى تعديل حجم 
االقتصاد عام 2015 بزيادة 1.3 

 طفيفًا على 
ً
%.، وأدخل تعديال

النمو االقتصادي السنوي لعام 
2015 ، لكنه ظل بشكل أساسي 
عند 6.9 % كما لم يتغير كثيرا 

معدل النمو لعام 2014 وظل 
عند 7.3 %.

قروض ألوكرانيا 
على دفعات

قرر صندوق النقد الدولي 
تخصيص الشريحة الثالثة من 

األموال ألوكرانيا، على شكل 
دفعات، بسبب تخلف كييف 

عن تطبيق عدد من توصيات 
الصندوق. 

وقال رئيس مجموعة مستشاري 
رئيس الوزراء األوكراني، نائب 

رئيس الوزراء، وزير املالية 
السلوفاكي السابق، إيفان 

ميكلوس، أمس األول، في مقابلة 
مع صحيفة »سيفودنيا«: »أجل 
هذا هو السبب الرئيسي... عدم 

االمتثال لتوصيات صندوق النقد 
الدولي، كما تعلمون هناك بعض 
االلتزامات في ما يتعلق بإصالح 
نظام التقاعد، الذي اعتمد جزئيا، 

خاصة في ما يتعلق بتحييد 
مزايا مجموعات محددة 

من املهن. 
ولكن لم يتم قبوله وتنفيذه، مما 

يعني أنه كان السبب الرئيسي في 
تخصيص الشريحة الثالثة على 

دفعات ».

ارتفاع أسعار 
النفط القطري

 سجلت أسعار النفط القطري 
ارتفاعًا في يونيو/حزيران 

املاضي بنسبة تراوحت ما بني 
3.6 و %3.7.

وأعلنت قطر للبترول عن سعر 
نفط قطر البري لشهر يونيو/

حزيران عند 47.80 دوالرًا 
للبرميل، مقابل 46.10 للشهر 

السابق، ليرتفع بنسبة 3.7%، كما 
حددت سعر نفط قطر البحري 

لشهر يونيو/حزيران عند 46.15 
دوالرًا للبرميل، مقابل 44.55 

دوالرًا للبرميل خالل مايو/أيار، 
مرتفعًا بنسبة %3.6.
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األردن يتصّدى لهروب االستثمارات
عمان ـ زيد الدبيسية

األراضــي  دائــرة  عــام  مديــر  قــال 
فــي  الصايــغ،  معــني  األردنيــة، 
الجديــد«،  »العربــي  لـ تصريحــات 
إن بــالده اتخــذت عــدة إجراءات، ومنها إعداد 
يســمح  للعقــارات  جديــد  قانــون  مشــروع 
بملكيــة األجانــب لها، لتحفيز االســتثمار في 
واضحــا  تراجعــا  ســجل  الــذي  القطــاع،  هــذا 
أن  الصايــغ  وأضــاف  الحالــي.  العــام  خــالل 
اســتقطاب  أيضــا  اإلجــراءات تســتهدف  تلــك 
اســتثمارات األردنيــني املرتفعــة فــي الخــارج، 
وخاصــة فــي اإلمــارات، حيــث أنهــم يحتلــون 
مرتبة متقدمة بني مستثمري قطاع العقارات 

في دبي ومناطق أخرى هناك.
وأظهــرت بيانــات حكوميــة إماراتيــة، صدرت 
االســتثمارات  حجــم  أن  الجــاري،  األســبوع 
األردنيــة فــي قطــاع العقارات فــي دبي تجاوز 

أشــهر  الخمســة  خــالل  دوالر  مليــون   320
األولــى مــن العام الحالــي، فيما يقدر إجمالي 
القطــاع  هــذا  فــي  األردنيــني  اســتثمارات 
باإلمارات بحوالى 5 مليارات دوالر. وحسب 
بلــغ عــدد االســتثمارات  الرســمية،  البيانــات 

األردنية بالقطاع 641 استثمارًا.
إن  األردنيــة،  األراضــي  دائــرة  مديــر  وقــال 
مجلس الوزراء اتخذ األســبوع املاضي، قرارًا 
األراضــي  وبيــع  تســجيل  رســوم  بتخفيــض 
بمقــدار النصــف، حيث انخفضت النســبة من 
9% الــى 4.5% لنهايــة العــام الحالــي، بهــدف 

تنشيط االستثمارات العقارية محليا.
وأضــاف أن الحكــم علــى نتيجــة هــذا اإلجــراء 
يحتــاج إلــى بعــض الوقت، متوقعا أن تشــهد 
الفطــر،  عيــد  بعــد  تحســنا  العقــارات  ســوق 
وخاصــة مــع عــودة املغتربــني األردنيــني فــي 

موسم اإلجازات الصيفية.
وكان رئيــس الــوزراء األردنــي، هانــي امللقــي، 

إنــه ســتتم  فــي تصريحــات ســابقة،  قــال  قــد 
ألي  تحفيزيــة  إجــراءات  بــأي  النظــر  إعــادة 
قطــاع مــا لــم تحقــق أهدافهــا، فــي إشــارة منــه 
إلى إمكانية العودة عن تخفيض رســوم بيع 
تــم  إنــه  الصايــغ  وقــال  األراضــي.  وتســجيل 
إعداد مشــروع قانون جديد لتملك العقارات، 
يتضمــن بنــودا تحفز االســتثمار في القطاع، 
بمــا فــي ذلــك إجــراءات التملــك، الفتــا إلــى أن 
القانــون يســمح بملكيــة األجانــب للعقــارات 

شريطة تطبيق مبدأ املعاملة باملثل.
وأوضــح أنــه ال يســمح لألجانــب غيــر العــرب 
وفــق  ذلــك  ويتــم  الزراعيــة،  األراضــي  بتملــك 

آليات واضحة واشتراطات محددة.
العقــار  بســوق  التــداول  حجــم  وانخفــض 
األولــى  الخمســة  األشــهر  خــالل  األردن،  فــي 
مــن العــام الحالــي، بنســبة 3 % ليبلــغ 3.87 
 مــع نفــس الفتــرة مــن 

ً
مليــارات دوالر مقارنــة

العــام املاضــي. وحســب إحصائيــات رســمية، 

بلــغ عــدد مبيعــات العقارات ملســتثمرين غير 
أردنيــني خــالل األشــهر الخمســة األولــى مــن 
 و461 

ً
هذا العام 1521 عقارًا، منها 1060شــقة

العراقيــة  الجنســّية  واحتلــت  أرض.  قطعــة 
املرتبة األولى بمجموع 589 عقارًا والجنسّية 
 297 بمجمــوع  الثانيــة  باملرتبــة  الســعودية 
جمعيــة  رئيــس  أكــد  جانبــه،  ومــن  عقــارًا. 
مســتثمري اإلسكان الســابق، كمال العواملة، 
»العربي الجديد«، أن االستثمارات العقارية  لـ
األردنيــة مــا تزال توالي هروبها إلى الخارج، 
وخاصــة إلــى دول خليجيــة وتركيــا بســبب 
فــي  االســتثمار  بيئــة  منهــا  تعانــي  مشــاكل 
األردن. وأضــاف أن عــددا كبيــرا مــن شــركات 
إلــى بلــدان  تــدرس حاليــا االنتقــال  اإلســكان 
أخــرى، مثــل اإلمــارات، بســبب ارتفــاع أســعار 
إعــادة  وعــدم  البنــاء  ومســتلزمات  األراضــي 
النظر بنظام األبنية، الذي يشــكل عائقا أمام 

املستثمرين في قطاع العقار.

الكويت ـ محمود بدير

املؤسســات  جميــع  فــي  الفطــر  عيــد  عطلــة  بــدء  مــع 
اســتعداداتها  الكويتيــة  املصــارف  رفعــت  الحكوميــة، 
لتغطيــة خدمــات عمالئهــا علــى مــدار األيــام املقبلة من 
خدمــات إلكترونيــة وماليــة. وعــززت املصــارف أجهــزة 
الصــراف اآللــي لديهــا بضــخ نحــو مليــاري دوالر لســد 
احتياجــات املواطنــني واملقيمــني مــن األمــوال وتوفيــر 
العيديــة مــن أمــوال جديدة، من مختلــف الفئات للعملة 

النقدية املحلية. 
وشهدت صاالت املصارف الكويتية في آخر يوم عمل، 

أمــس األول، قبــل عطلــة العيــد، ازدحامــا شــديدًا نظــرًا 
الســتقبالها أعــدادًا كبيــرة مــن العمــالء، الذيــن يريدون 

أموااًل جديدة أو صرف مبالغ استعدادًا للعيد.
وفــي هــذا الســياق، تقــول الخبيــرة االقتصاديــة بقطاع 
الجديــد«،  »العربــي  لـــ  الســويدي،  نجــاة  املصــارف، 
جميــع  بإنهــاء  العمــالء  قيــام  إلــى  يعــود  الزحــام  إن 
حيــث  العطلــة،  فــي  البــدء  قبــل  املصرفيــة  معامالتهــم 
تتنــوع العمليــات بــني إيــداع وصــرف نقــدي وشــيكات، 
جميــع  اتخــاذ  إلــى  املصــارف  دعــا  الــذي  األمــر  وهــو 
التدابيــر ملواجهــة الزحــام فــي جميــع أفرعهــا، لتلبيــة 
جميع متطلبات العمالء في وقت قياسي دون تقصير.

تؤكــد  البنــوك،  اتخذتهــا  التــي  التدابيــر،  وحــول 
الســويدي أنــه تــم تجهيــز العمالت النقديــة »الجديدة« 
وذلــك  الفئــات،  جميــع  مــن  العمــالء  يفضلهــا  التــي 
إلعطائهــا عيديــة لألطفال، فضال عن تجهيز ماكينات 
العطلــة،  خــالل  املصــرف  بــدور  للقيــام  اآللــي  الصــرف 
وذلــك بالتنســيق مــع شــركة »كــي نــت«. وتوضــح أنــه 
تــم تجهيــز عربــات خاصــة بتحويل األمــوال ووضعها 
أو  اآللــي، تحســبا ألي تكــدس  الســحب  ضمــن مكائــن 
نفاد األموال من مكائن السحب اآللي، علما بأن شركة 
كي نت لديها غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة 
لتلقي أية شــكاوى أو أعطال. وأعلن عدد من املصارف 

عن فتح فروع لها خالل إجازة العيد، بدوام جزئي في 
الفترتــني الصباحيــة أو املســائية، بدايــة مــن ثانــي أيام 
لــت املصارف ابتداًء من أمس الثالثاء 

ّ
عيــد الفطــر. وعط

وحتى يوم السبت املقبل. 
وأكــدت املصــارف الكويتيــة أن املعامــالت اإللكترونيــة 
مــن خــالل  أو  املحمــول،  الهاتــف  مــن خــالل تطبيقــات 
املواقــع اإللكترونيــة، ســتكون البديــل الشــامل للعمــالء 
فــي إجــراء أيــة تعامالت مصرفية، مثل ســداد األقســاط 
وتحويل األموال، بعد أن توسعت املصارف في توفير 
حســاباتهم  علــى  للدخــول  للعمــالء،  آمنــة  مصــادر 

املصرفية وإجراء أية عمليات عليها.

مصارف الكويت تضخ ملياري دوالر في الصراف اآللي

أخبار

الشركات 
البريطانية 

متشائمة

أظهــر مســح، نشــر أمــس، أن الثقــة بــني الشــركات البريطانيــة هبطــت بشــكل حــاد فــي أعقــاب التصويت لصالح الخــروج من االتحــاد األوروبي، مما يعــزز الرأي 
القائــل بــأن اقتصــاد بريطانيــا قــد يواجــه أوقاتــا صعبــة بعد هذا القرار التاريخي. وقفز عدد الشــركات، التي تشــعر بتشــاؤم بشــأن االقتصاد على مدى اإلثني 
عشــر شــهرا القادمة، إلى 49% في األســبوع الذي أعقب االســتفتاء من 25% قبل إعالن نتيجة التصويت، حســبما أظهر مســح أجرته مؤسســة يوجوف ومركز 
البحوث االقتصادية واألعمال. وقال املدير في مركز البحوث االقتصادية، سكوت كورفي: »هذه األرقام... تشير إلى رد فعل مذعور إلى حد كبير على )خروج 

بريطانيا من االتحاد األوروبي(«. )فرانس برس(

اقتصاد
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اقتصاد

الكويت ـ محمود بدير

عززت أزمة انخفاض أسعار النفط 
التي ضربت بمعولها في مصارف 
بــعــض  إقــــــــدام  مــــن  ــيـــج،  ــلـ الـــخـ دول 
املــصــارف عــلــى الــدخــول فــي عمليات انــدمــاج 
لتجاوز األزمة، إال أن مصارف الكويت تواجه 
وفق خبراء صعوبات في اإلقدام على مثل هذا 
الحل، مما يضع قطاع املصارف الكويتي أمام 

تحديات خالل الفترة املقبلة.
وبعد عدة سنوات ظلت أرباح املصارف تقفز 
فــيــهــا بــفــضــل طــفــرة اإليــــــرادات الــنــفــطــيــة التي 
شهدتها املنطقة، بدأ يظهر تأثير الوعكة التي 

أملت بسوق النفط. 
وتــم اإلعـــالن يــوم األحــد املــاضــي فــي اإلمـــارات 
الــعــربــيــة املــتــحــدة عــن مــوافــقــة مجلسي إدارة 
مصرفي »الخليج األول« و»أبوظبي الوطني« 
عــلــى االنـــدمـــاج بــإجــمــالــي أصـــول تــقــدر بنحو 
642 مليار درهم إماراتي )175 مليار دوالر(، 
فـــي أكـــبـــر عــمــلــيــة انــــدمــــاج مــصــرفــي بمنطقة 

الشرق األوسط.
لكن وضع ملكية املصارف في الكويت يضع 

تــحــديــات أمـــام إحــــداث صــفــقــات انــدمــاج وفــق 
خبراء مصرفيني، ذلك أن أغلب املصارف هناك 
من  يجعل  مــا  وهــو  عائلية،  بملكيات  تتمتع 
فرضيات الدمج وتوحيد األعمال أمرًا صعبًا.

وقــال خالد املنيع، الخبير املصرفي، إن دولة 
مثل اإلمــارات بــدأت التفكير في حلول عملية 
ملــواجــهــة تــداعــيــات انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط، 
بــهــدف خلق  كــيــانــات مصرفية  انــدمــاج  منها 
تــكــتــالت قــويــة تــســتــطــيــع مــواجــهــة الــضــغــوط 
االقــتــصــاديــة واملــنــافــســة الــشــرســة، بــاإلضــافــة 
إلـــى مــســاهــمــة عــمــلــيــات االنـــدمـــاج فــي خفض 
التكاليف والعمل على زيادة الحصة السوقية. 
»الــعــربــي  وأضــــــاف املــنــيــع فـــي تــصــريــحــات لـــ
الــجــديــد«، أن هــنــاك مــصــارف مملوكة بنسبة 
ال تقل عن 24% للصندوق السيادي الكويتي 
القرار  أن  إال  الحكومية،  امللكيات  وغيرها من 
يبقى للقطاع الخاص، لتظل الحكومة مشاركًا 

صامتًا وحياديًا في املصارف الكويتية.
وأشار إلى أن األمر يختلف في دول خليجية 
القابضة  أخــــرى، حــيــث تمتلك مــؤســســة قــطــر 
الــســيــادي للبالد نحو  الــصــنــدوق  وهــي ذراع 
ــارات  ــ 50% مـــن بــنــك قــطــر الــوطــنــي، وفـــي اإلمـ
يملك مجلس أبوظبي لالستثمار حصة تصل 

إلى 69% في بنك أبوظبي الوطني.
ورأى عــلــي املــديــهــيــم، الــخــبــيــر املـــصـــرفـــي، أن 
تــمــلــك الــحــكــومــة بــنــســب كــبــيــرة فــي املــصــارف 
يسهل عمليات الدمج بينها، واالستفادة في 
في  الكبرى  املصرفية  الكيانات  من  املستقبل 

عملياتها الخارجية والداخلية.

ويبلغ إجمالي أصول املصارف الكويتية نحو 
198 مليار دوالر، لتشكل 10.5% من إجمالي 
ــتـــي تــنــاهــز  أصــــــول املــــصــــارف الــخــلــيــجــيــة، الـ
الودائع  تريليوني دوالر، فيما يبلغ إجمالي 
متضمنة الودائع الحكومية 132 مليار دوالر.

ويعمل في السوق الكويتي 11 مصرفًا محليًا، 
مـــنـــهـــا 10 مــــصــــارف مــــدرجــــة فــــي الـــبـــورصـــة 
نحو  إلــى  السوقية  قيمتها  الكويتية، وتصل 
31 مليار دوالر، فيما يعمل بالسوق 12 فرعا 

ملصارف أجنبية.
وبجانب التحديات الكبيرة املتمثلة في أزمة 
الكويتي،  التي تواجه قطاع املصارف  النفط، 
هناك تحديات داخلية تواجه القطاع، ومنها 
باإلضافة  الشديدة،  واملنافسة  السوق  تشّبع 

إلى صغر حجم سوق االئتمان املحلي.
وكــــان أكــثــر مـــن ثــلــثــي مـــصـــارف الــخــلــيــج، قد 
ــق تــقــريــر نــشــرتــه رويــــتــــرز فـــي 25  أعــلــنــت وفــ
القروض  مايو/أيار املاضي، زيــادة في حجم 
غــيــر املــســددة فــي األشــهــر الــثــالثــة األولــــى من 

العام الحالي 2016.
وقد أدى هبوط النفط إلى خفض التصنيفات 
االئــتــمــانــيــة لــبــعــض الــحــكــومــات والـــشـــركـــات، 
الــتــي تــربــطــهــا عـــالقـــات وثــيــقــة بــالــدولــة ومــن 

بينها بعض املصارف.
ــالـــة مـــوديـــز لــلــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي  كـــانـــت وكـ
املاضي،  مــــارس/آذار  لها في  قالت في تقرير 
من  النفط سيزيد  أسعار  تراجع  استمرار  إن 
الــتــأثــيــر الــســلــبــي عــلــى املـــصـــارف فـــي منطقة 

الخليج على النطاقني املباشر وغير املباشر.
املباشر يشمل  التأثير  أن  وأضافت »مــوديــز« 
إضــعــاف قـــدرة الــحــكــومــة واســتــعــدادهــا لدعم 
ــارف املـــحـــلـــيـــة، والـــتـــأثـــيـــر غـــيـــر املــبــاشــر  املــــصــ

يتضمن الظروف التشغيلية.
ــن بـــلـــدان  وتـــســـعـــى الـــكـــويـــت شـــــأن الـــعـــديـــد مــ
ــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، إلــــــى تــنــويــع  ــعــ ــتــ مـــجـــلـــس الــ
اقــتــصــادهــا ومــصــادر الــدخــل، فــي ظــل تنامي 
استمرار  مــن  للنفط  املنتجة  الـــدول  فــي  القلق 

القاهرة ـ خالد المصري

قال مسؤول بارز في وزارة السياحة املصرية، 
ــــود عــنــاصــر أمــنــيــة  إن روســـيـــا اشــتــرطــت وجـ
ــارات الــســيــاحــيــة فــــي شـــرم  ــ ــطـ ــ ــة فــــي املـ ــيــ روســ
الشيخ شمالي شرق مصر والغردقة )شرق(، 
مــن أجـــل اســتــئــنــاف الـــرحـــالت الــســيــاحــيــة إلــى 
مصر، مشيرا إلى أن وزارة الطيران املدني ما 

تزال تنظر في الطلب الروسي.
وأضــاف املسؤول، الــذي فضل عدم ذكر اسمه 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن مصر  فـــي تــصــريــح لــــ
في  األمــن  تقييم  مراجعة  مــن  االنتهاء  بصدد 
اإلعــالن عن ذلك  السياحية، متوقعا  املطارات 
ــار إلــــى أنــه  ــ خــــالل أغـــســـطـــس/آب املـــقـــبـــل. وأشــ
تــم االنــتــهــاء مــن تــأســيــس شــركــة إلدارة األمــن 
باملطارات عبر التعاون بني شركة أمن خاصة 
وإحدى شركات األمن البريطانية املتخصصة 

فى تدريب العناصر األمنية.
وفقا للمسؤول املصري، فإن الحكومة ترفض 
ــارات  ــاملـــطـ وجــــــود عـــنـــاصـــر أمـــنـــيـــة أجــنــبــيــة بـ
السياحية، وهو تراه روسيا شرطًا الستئناف 

الرحالت مجددًا.

ــا قـــــد أوقـــفـــتـــا  ــيــ ــانــ ــريــــطــ وكـــــانـــــت روســـــيـــــا وبــ
رحالتهما إلى شرم الشيخ بداية من نوفمبر/

تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــى، إثـــر ســقــوط طــائــرة 
ركاب روسية في سيناء )شمال شرق( ومقتل 
جميع ركابها، وتبنت جماعة مسلحة موالية 
الدولة اإلسالمية إسقاطها عبر زرع  لتنظيم 
عبوة ناسفة على متنها، فيما تقول السلطات 
للكشف  جــاريــًا  يـــزال  ال  التحقيق  إن  املصرية 
السياحة  وتمثل  الطائرة.  أسباب سقوط  عن 
الروسية ملصر نحو 35% من إجمالي الحركة 
ــوافـــدة ســنــويــًا، بــيــنــمــا تــســتــحــوذ الــســيــاحــة  الـ

البريطانية على نحو %15.
السياحة  اتحاد  الزيات، رئيس  إلهامي  وقــال 
الــســابــق، إن عـــودة الــرحــالت الــروســيــة ملصر، 

قــرار سياسي بــني البلدين، وخــرج مــن دائــرة 
متى  يتوقع  أحــد  ال  حيث  السياحي،  القطاع 

سيتم استئناف الرحالت.
ــات فــــي تـــصـــريـــح لـــــ »الـــعـــربـــي  ــ ــزيـ ــ وأضــــــــاف الـ
الــجــديــد«، أن أكــثــر املــنــاطــق تــأثــرًا بــقــرار وقف 
الرحالت، هي املناطق الساحلية على شاطئ 
البحر األحمر، والتى تمثل 65% من إجمالي 

الطاقة الفندقية العاملة بمصر.
وأجلت شركة »توماس كــوك« إحــدى كبريات 
شــركــات الــســيــاحــة الــبــريــطــانــيــة واألوروبـــيـــة، 
ــــودة رحــالتــهــا لـــشـــرم الــشــيــخ إلــــى فــبــرايــر/ عـ

السياحة ملصر  الدخل  املقبل. وتراجع  شباط 
خالل الخمس األولــى من العام الحالي 2016 
إلى 831 مليون دوالر، فاقدا 62% من اإليرادات 

خالل نفس الفترة من العام املاضي.
وذكرت وزارة السياحة، إن إيرادات البالد من 
السياحة انخفضت بنحو 15% في عام 2015 

لتصل إلى 6.1 مليارات دوالر. 
وكانت مصر قد استقبلت في عام 2010 أكثر 
من 14.7 مليون سائح، قبل أن يتراجع العدد 
إلــى 9.8 ماليني في 2011، لكنه زاد في 2012 
إلى 11.5 مليون سائح، قبل أن يتراجع مجددًا.

تونس ـ فرح سليم

رفضت املنظمات العمالية في تونس مقترحًا 
حكوميًا، باملضي في »هدنة اجتماعية« ملدة 
تجميد  بمقتضاها  يتم  األقـــل،  على  عــامــني 
ــــف اإلضـــــرابـــــات وكـــافـــة  زيـــــــادة األجـــــــور ووقــ
مساعدة  بهدف  العمالي،  االحتجاج  أشكال 

االقتصاد على الخروج من مرحلة األزمة.
لكن النقابات العمالية أشارت إلى أن العمال 
ــثـــر تـــضـــررًا مـــن الــتــراجــع  هـــم الــشــريــحــة األكـ
االقــتــصــادي عــلــى مــــدار الــســنــوات املــاضــيــة، 
وأن هدف الحكومة من الهدنة هو التضييق 
للعمال، وفق منظمة  النقابية  الحقوق  على 
 في االتحاد 

ً
الشغالني )العمال( األكثر تمثيال

العام التونسي للشغل )اتحاد العمال(.
وتــرى األحـــزاب املشاركة فــي ضبط برنامج 
النقابات  أن  الــقــادمــة،  للحكومة  اقــتــصــادي 
العمالية يجب أن تنخرط في هذا البرنامج 
ــب االجــــتــــمــــاعــــي،  ــانــ ــجــ بـــالـــســـيـــطـــرة عــــلــــى الــ
والسيما أن منظمة الشغالني قد عبرت عن 
قائد  الباجي  الــدولــة  رئيس  ملقترح  رفضها 
ــأن تـــكـــون مــمــثــلــة فـــي الــحــكــومــة  الــســبــســي بــ

القادمة.
وقال سامي الطاهري، األمني العام املساعد 
الذي أعدته الحكومة  ملنظمة الشغالني: »ما 

ــمـــال( حــتــى تــطــالــب بــهــدنــة  لــلــشــغــالــني )الـــعـ
اجتماعية؟«.

ــد«، إن  ــديــ ــجــ ـــ »الــــعــــربــــي الــ ــ وقــــــال الــــطــــاهــــري ل
ــر تـــضـــررًا من  ــثـ ــم الــشــريــحــة األكـ الــشــغــالــني هـ
الــــتــــراجــــع االقـــــتـــــصـــــادي، مـــشـــيـــرًا إلــــــى أنـــهـــم 
يتحملون العبء الجبائي )الضريبي( األكبر، 
وال يمكن إثقال كاهلهم بمزيد من اإلجراءات 

التقشفية. 
االقــتــصــادي  الفشل  شماعة  تعليق  أن  ويـــرى 

ــائـــر، الســيــمــا أن آخــر  ــر جـ عــلــى الــشــغــالــني أمــ
الــشــؤون  وزارة  عنها  كشفت  الــتــي  الــبــيــانــات 
االجتماعية أكدت أن معدل اإلضرابات تراجع 

إلى أكثر من %86.
ــتـــصـــادي نحو  ويــحــتــاج تــغــيــيــر الـــوضـــع االقـ
األحــســن، وفـــق األمـــني الــعــام املــســاعــد ملنظمة 
الـــشـــغـــالـــني، إلــــى بـــرنـــامـــج اقـــتـــصـــادي واضـــح 
املعالم تجمع عليه األطراف املشاركة في الحكم 
العميقة،  إلى جانب اإلســراع في اإلصالحات 
)الضريبي(  الجبائي  اإلصــالح  رأسها  وعلى 
جديدة  مـــوارد  بتحصيل  لــلــدولــة  يسمح  بما 

والتصدي للمتهربني من الضرائب.
وأعلنت رئاسة الجمهورية األسبوع الجاري، 
عـــن االنـــتـــهـــاء مـــن صــيــاغــة وثــيــقــة ستضبط 
أولويات عمل الحكومة املقبلة، على أن تكون 
ملزمة لكافة األحزاب التي ستشارك في الحكم. 
وتــطــالــب املــنــظــمــات الــعــمــالــيــة واملـــدنـــيـــة، بــأن 
يكون امللف االقتصادي في صدارة األولويات 
في املرحلة القادمة، مع انخراط غير مشروط 
لكافة األطــراف في دفــع االقتصاد واملساهمة 
في التنمية لتفادي تفجر الوضع االجتماعي.

وتــعــيــش تــونــس فــي األشــهــر األخــيــرة وضعا 
مـــتـــأزمـــًا، بــســبــب انـــهـــيـــار الــــديــــنــــار، وارتــــفــــاع 
ــمــــو، فـــضـــال عــن  ــنــ ــيــــة وانــــخــــفــــاض الــ املــــديــــونــ

استشراء الفساد وهروب املستثمرين.

تكتل مالي 
لمواجهة النفط

جانب من احتجاج عمالي سابق في تونس 
)فرانس برس(

أمن روسي بمطارات مصر مقابل العودة

تونس ... العمال يرفضون »الهدنة االجتماعية«

د  االندماج... طريق غير ممهَّ
في الكويت

الحكومة ترفض بقاء »المركزي« في قبضة الحوثيين

انعكست آثار 
وعكة النفط على 

المصارف الخليجية، مما 
عزز من إمكانية دخول 
الكيانات المصرفية في 

تكتل لمواجهة األزمة، 
لكن مصارف الكويت 

تواجه صعوبات 
في هذا االتجاه

سياحة مصارف

تشغيل

%11.4
للبنك  حــديــث  تقرير  ــار  أشـ
العجز  اتساع  إلــى  الــدولــي 
المالي في اليمن، من نحو 
الــنــاتــج  ــي  إجــمــال ــن  م  %5
إلى   ،2014 ــام  ع المحلي 
زاد  كما   ،2015 في   %11.4
الفقراء ألكثر من 20 مليون 

شخص.

تحقيق

قطاع المصارف 
الكويتي أمام تحديات 

خالل الفترة المقبلة

الحكومة تتهم البنك 
المركزي بصرف 100 مليون 

دوالر شهريًا للحوثيين

احتياطي النقد األجنبي 
تراجع إلى 1.1 مليار دوالر 

نهاية العام الماضي

السياحة الروسية تمثل 
35% من إجمالي 

الوافدين لمصر سنويًا

صنعاء ـ فاروق الكمالي

تـــحـــتـــدم املـــعـــركـــة بــــني الــحــكــومــة 
ــي الـــيـــمـــن وجــمــاعــة  الـــشـــرعـــيـــة فــ
البنك  على  للسيطرة  الحوثيني 
املركزي، وسط انتقادات من جانب الحكومة 
فــي عــدن لــدعــم املــؤســســات املــالــيــة الــدولــيــة، 
وعلى رأســهــا صــنــدوق النقد الــدولــي، بقاء 
الــبــنــك املـــركـــزي فــي صــنــعــاء، الــتــي يسيطر 
عــلــيــهــا الــحــوثــيــون، وبــالــتــالــي الــتــحــكــم في 

املوارد املالية للبالد.
ويقول مسؤولون يمنيون إن صندوق النقد 
يــقــف حــجــر عــثــرة، أمـــام مــحــاوالت السلطة 
الــشــرعــيــة نــقــل الــبــنــك املـــركـــزي مــن صنعاء، 
ــــى الــعــاصــمــة  ــانـــت تــتــجــه لــنــقــلــه إلـ حـــيـــث كـ
املؤقتة، والبدء في تحصيل إيرادات املوانئ 
لسيطرتها  الخاضعة  واملـــطـــارات  واملــنــافــذ 

وتمويل برامجها.
وهاجم رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن 
دغر، في تصريحات له يوم السبت املاضي، 
املــؤســســات الــدولــيــة الــتــي فــرضــت »الــهــدنــة 
االقتصادية«، في إشارة إلى صندوق النقد 
»الهدنة  الدولي. وقال بن دغر إن ما سميت بـ
االقتصادية«، التي فرضتها بعض الدوائر 
العاملية  االقتصادية  السياسة  في  النافذة 
مــع بــدايــة األزمــــة، شجعت الــحــوثــيــني على 
التمادي في قطع الجزء األكبر من املرتبات 
ــــراء  ــم شـ ــــك املــــبــــالــــغ املـــخـــصـــصـــة لــــدعــ ــــذلـ وكـ
املشتقات النفطية. وأضاف أنه »تم االتفاق 
اليمني خــالل  املــركــزي  الــبــنــك  عــلــى تحييد 
لم  االنقالبية  املليشيا  لكن  املاضية،  الفترة 
تــلــتــزم بــهــذا األمــــر، بــل عــلــى الــعــكــس قامت 
بممارسة العديد من الخروقات واستفادت 

منها ماليًا ملحاربة الدولة«.
واعــتــبــر مــســؤولــون حــكــومــيــون أن خــطــاب 
بمثابة  يعتبر  الــيــمــنــيــة،  الــحــكــومــة  رئــيــس 
ــرار فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ إعــــــــالن رفــــــض الـــحـــكـــومـــة االسـ
وبدء  الحوثيني،  مع  االقتصادية«  »الهدنة 

السيطرة على إيرادات املدن املحررة.
ــنــــك املــــــركــــــزي قــــال  ــبــ ــكــــن مــــــســــــؤواًل فـــــي الــ لــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن » صـــنـــدوق الــنــقــد  لـــ
يعارض بشدة طلب الحكومة اليمنية نقل 

الــبــنــك املــــركــــزي، ويـــؤكـــد دعـــمـــه الســتــمــرار 
اتـــفـــاق الــهــدنــة االقــتــصــاديــة بـــني الــحــكــومــة 
البنك  تحييد  تتضمن  والــتــي  والحوثيني، 
املــركــزي عــن الــصــراع وبــقــاءه فــي صنعاء«. 
وأضاف املسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: 
»يــرى صندوق النقد أن املــركــزي اليمني ال 
يـــزال يــمــارس مــهــامــه بــحــيــاديــة، ويــؤكــد أن 
املركز الرئيسي بصنعاء هو األجدر واألقدر 
على إدارة االحتياطي النقدي، بحكم خبرته 
ومــؤهــالت كــــوادره، الــذيــن تــم قبولهم وفق 
شـــروط معينه وكــذلــك حــيــاديــة أغــلــب هــذه 

الكوادر«.
وتـــابـــع أن الــصــنــدوق هـــو إحــــدى الــجــهــات، 
ــة  ــدنــ ــهــ ــاق » الــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــى اتـ ــلـ ــ ــت عـ ــ ــ ــرفـ ــ ــ ــــي أشـ ــتــ ــ ــ ال
االقــتــصــاديــة » بــني الــحــكــومــة والــحــوثــيــني، 
وهو اتفاق يضمن استقاللية البنك املركزي 

وتم بموافقة الحكومة.
غــيــر أن الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة تــتــهــم املــصــرف 
ــــع الــــحــــوثــــيــــني، مــن  املـــــركـــــزي بــــالــــتــــواطــــؤ مـ
خــــالل االســـتـــمـــرار فـــي صــــرف 100 مــلــيــون 
ملليشيا  الــحــربــي  للمجهود  شــهــريــًا  دوالر 

املخلوع  للرئيس  تابعة  وقـــوات  الحوثيني 
علي عبدالله صالح، وقيامه بخفض سعر 

الريال مقابل الدوالر بدون التشاور معها.
ولــوحــت الــحــكــومــة، مطلع يــونــيــو/حــزيــران 
املاضي، بنقل املصرف املركزي من صنعاء، 
إلى عدن، فيما تعاني من عجز مالي كبير، 
ــال دون مــعــالــجــة أزمــــات انـــعـــدام الــوقــود  حـ

وانــقــطــاع الــكــهــربــاء فـــي الــعــاصــمــة املــؤقــتــة 
ــــررة. واعـــتـــبـــر مــصــطــفــى  ــــحـ ــــدن املـ وبـــقـــيـــة املــ
نصر، رئيس مركز اإلعالم االقتصادي، في 
»العربي الجديد« أن أية  قرارات  تصريح لـ
لالستقالل املالي عن صنعاء ذات حساسية 
كبيرة، وتحتاج إلى تنسيق إقليمي وعربي.

وقـــــال نــصــر :« مـــا لـــم يــكــن هـــنـــاك تنسيق 
وتعاون بني الحكومة مع التحالف العربي 
بــقــيــادة الــســعــوديــة، فــالــوضــع مقلق جـــدًا«. 
اليمن ضائقة مالية بسبب توقف  وتعاني 
إيـــــرادات الــنــفــط والــغــاز وتــراجــع اإليــــرادات 

الجمركية والضريبية .
األجنبي  النقد  مــن  الــبــالد  احتياطي  وكـــان 
عـــام  مــطــلــع  دوالر  ــيــــارات  ــلــ مــ  4.5 بـــلـــغ  ــد  قــ
إلــى 1.1 مليار دوالر  تــراجــع  أنــه  إال   ،2014
املـــاضـــي، فيما  فــي ديــســمــبــر/كــانــون األول 
مليار  بقيمة  وديــعــة  االحتياطات  تتضمن 

دوالر قدمتها السعودية لليمن عام 2012.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن مطلع 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2014، عــن مــوافــقــتــه على 
مليون   552.9 بقيمة  لليمن  قـــرض  تــقــديــم 

الــحــفــاظ على  فـــي  الــيــمــن  ملــســاعــدة  دوالر، 
استقرار اقتصاده الكلي، وذلك قبل أيام من 
اجتياح الحوثيني صنعاء في 21 من الشهر 

نفسه. 
وبعد   ،2014 األول  أكتوبر/تشرين  ومطلع 
العاصمة،  الحوثيني على  أيــام من سيطرة 
تمثل  مــلــيــون دوالر   37 نــحــو  الــيــمــن  تسلم 
من  االئتماني  التسهيل  مــن  األولـــى  الدفعة 

صندوق النقد الدولي.
لكن مصادر في البنك املركزي اليمني قالت 
قرر  النقد  صــنــدوق  إن  الجديد«  »العربي  لـ
إعـــالن الحوثيني  الــقــرض بعد  إيــقــاف بقية 
ــقــــالب عــلــى ســلــطــة الـــرئـــيـــس، عــبــد ربــه  االنــ
األول  ديسمبر/كانون  فــي  هـــادي،  منصور 

.2014
الحوثي تحكم سيطرتها  تــزال جماعة  وال 
على مؤسسات الدولة املالية واالقتصادية، 
ــتــــحــــرر مــالــيــًا  ــاول الـــحـــكـــومـــة الــ ــ ــــحـ فـــيـــمـــا تـ

واالحتفاظ بإيرادات املدن املحررة.
وكــان مــســؤول بــارز فــي مجلس الـــوزراء قد 
»العربي الجديد«، أن الحكومة تسعى  أكد لـ
ــرادات املـــدن املــحــررة،  إلــى السيطرة على إيــ

وقد بدأت خطوات عملية في هذا الجانب.
كــمــا أعــلــنــت أحـــــزاب وتــنــظــيــمــات سياسية 
يــمــنــيــة مـــؤيـــدة لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة، يــوم 
األحــــد املـــاضـــي، دعــمــهــا لــجــهــود الــحــكــومــة 
فـــي االســـتـــقـــالل املـــالـــي عـــن صــنــعــاء والــبــدء 
بـــخـــطـــوات لــلــســيــطــرة عــلــى إيــــــــرادات املـــدن 
املـــحـــررة والــقــيــام بــمــهــامــهــا الــطــبــيــعــيــة في 

إدارة االقتصاد الوطني.
ــالــــت، فـــي بـــيـــان، نــشــرتــه وكـــالـــة األنـــبـــاء  وقــ
االقــتــصــاد  إدارة   « إن  الــرســمــيــة،  الــيــمــنــيــة 
وتحصيل املوارد وإعادة الخدمات وبرامج 
إعــادة اإلعمار هي مهام خالصة للحكومة 
الشرعية، بما في ذلك تصدير النفط والغاز 
وتحصيل اإليــرادات وإدارة املوازنة العامة 

للدولة«.
وكـــان رئــيــس الــحــكــومــة قــد قـــال فــي خطاب 
بــثــه الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي الــيــمــنــي، مــســاء 
الــجــمــعــة، إن تــصــديــر الــنــفــط الــخــام املجمد 
ال يحل مشكلة عــدن واملناطق املــحــررة، بل 
الكهرباء في صنعاء  انقطاع  أزمــة  ويعالج 
ــا جــــاورهــــا  ــ وتــــعــــز والــــحــــديــــدة واملــــكــــال ومــ
مـــن املــحــافــظــات األخـــــرى، كــمــا يــعــيــد شيئًا 
مــن االســتــقــرار لــحــيــاة الــنــاس االقــتــصــاديــة 

واالجتماعية.
وأدت الحرب إلى احتجاز كميات من النفط 
الخام تقدر بنحو 3.5 ماليني برميل، كانت 
في خزانات ميناء الضبة النفطي بمحافظة 
حـــضـــرمـــوت عــلــى الــبــحــر الـــعـــربـــي )جــنــوب 

شرق اليمن(، وفق البيانات الرسمية. ومنذ 
الربع الثاني من عام 2015، توقفت صادرات 
الــنــفــط والــــغــــاز. كــمــا انــكــمــشــت الــــــــواردات، 
الــغــذائــيــة ومنتجات  املــنــتــجــات  بــاســتــثــنــاء 
الطاقة الحيوية. وأشار تقرير حديث للبنك 
الــــدولــــي، إلــــى أن املـــالـــيـــة الـــعـــامـــة تــتــعــرض 
لــضــغــوط شــديــدة. واتــســع الــعــجــز مــن نحو 
5% مــن إجــمــالــي الــنــاتــج املحلي عــام 2014 

إلى 11.4% في 2015.
وحــســب تــقــريــر حــديــث للبنك الـــدولـــي، فــإن 
الــفــقــراء زاد مــن 12 مــلــيــون نسمة في  عـــدد 
أبريل/نيسان 2015، إلى أكثر من 20 مليونًا 
اآلن، من إجمالي سكان البالد البالغ عددهم 

26 مليون نسمة. صراع على 
أموال اليمن

يقف صندوق النقد حجر عثرة، أمام محاوالت السلطة الشرعية في اليمن نقل البنك المركزي 
الدولة، وسط  لالستفادة من موارد  الحوثيون، في محاولة  التي يسيطر عليها  من صنعاء، 

العجز المالي الكبير الذي تعانيه
عدن تتراجع عن حظر القات

تراجعت السلطات الحكومية في العاصمة اليمنية املؤقتة عدن )جنوب 
البالد(، عن قرار تم بمقتضاه منع بيع القات، مشيرة إلى أنها ستسمح 
بــعــودة أســواقــه إلــى املــديــنــة وتنظيمها، وفــق بــيــان صـــادر، أمـــس، عن 
األمنية، بمحافظة  السلطات  الزبيدي. وكانت  محافظ عدن، عيدروس 
عدن، قد أصدرت يوم 15 مايو/أيار املاضي، قرارًا يقضي بمنع دخول 
نبتة القات إلى املدينة طوال أيام األسبوع ما عدا يومني، وإزالة أسواق 
الــقــات مــن داخــل املــديــنــة. وأثـــار قــرار منع دخــول الــقــات إلــى العاصمة 
املؤقتة سخطًا رسميًا ومجتمعيًا لدى أبناء محافظة الضالع، )وسط 

القات وتسويقه في مدينة  لزراعة  الرئيسية  املحافظة  الــبــالد(، وهــي  
عدن ومحافظات جنوب البالد. ورفع محافظ الضالع،  فضل الجعدي، 
في  النظر  بــإعــادة  طالبهما  الحكومة  ورئيس  اليمني  للرئيس  خطابًا 
القرار، ملا له من آثار كبيرة على حياة العامة في املحافظة، التي  يعتمد 
غالبية سكانها على القات كمصدر دخل . ويتعاطى غالبية اليمنيني، 
البالغ عددهم نحو 26 مليون نسمة، القات ، الذي يقال إنه منّبه خفيف. 
ووفقًا للعديد من الدراسات الحكومية، فإن أكثر من 700 ألف مواطن 
يعملون في زراعة أشجار القات في اليمن، نصفهم تقريبًا من النساء.

تراجع األسعار عامليًا. واضطرت الكويت إلى 
اللجوء إلــى إصـــدار ســنــدات دولــيــة للحصول 
ــــات قـــاســـيـــة ملــواجــهــة  ــــالحـ عـــلـــى تـــمـــويـــل وإصـ

مرحلة صعبة اقتصاديًا.
وكـــان نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء الكويتي 

ووزيــــر املــالــيــة ووزيــــر الــنــفــط بــالــوكــالــة، أنــس 
ــام مــجــلــس األمـــة  الــصــالــح، قـــال فـــي كــلــمــتــه أمــ
ــان(، يــــوم األحـــــد املــــــاض، إن الــنــتــائــج  ــرملــ ــبــ )الــ
األولـــيـــة لــلــحــســاب الــخــتــامــي لــــــإدارة املــالــيــة 
التي   ،2016/  2015 املالية  السنة  عــن  للدولة 

انتهت في مـــارس/آذار، أظهرت تحقيق عجز 
 18.2( كــويــتــي  ــار  ــنـ ديـ مـــلـــيـــارات  مــــقــــداره 5.5 
مــلــيــار دوالر(، مــقــارنــة مــع الــعــجــز املــقــدر في 
مشروع امليزانية لذات السنة والبالغ نحو 8.2 

مليارات دينار )27.2 مليار دوالر(.

هبوط النفط أدى 
إلى خفض التصنيفات 
االئتمانية للمصارف 
)Getty( الخليجية

اليمنيون 
يعانون من 
تردي األوضاع 
المالية 
واالقتصادية 
)فرانس برس(
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اقتصاد

موسى مهدي

إلى أين يتجه اإلسترليني؟ سؤال 
في  املستثمرين  بـــال  يشغل  مــهــم 
أنحاء العالم، خاصة املستثمرين 
ــافـــة خـــال  ــثـ ــكـ ــمــــروا بـ ــثــ ــتــ ــن اســ ــ ــذيـ ــ ــرب الـ ــ ــعـ ــ الـ
ــم كــل  ــ الـــســـنـــوات املــقــبــلــة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا. رغـ
االستفتاء،  الــذي سبق  والتخويف،  التهويل 
ــذي قـــدر مــســتــويــات دنــيــا لــإســتــرلــيــنــي،  ــ والـ
ــة عــاملــيــة،  ــاديـ ــتـــصـ ــة اقـ ــارثــ ــا حــــــدوث كــ ــمــ وربــ
ــال الـــتـــصـــويـــت لـــصـــالـــح الــــخــــروج مــن  ــ فــــي حـ
عضوية االتحاد األوروبي، فإن ما حدث كان 

متواضعًا مقارنة بالتقديرات.  
لم يتحقق منها شيء  املتشائمة  التوقعات   
رغـــم بــقــاء املــخــاطــر عــلــى االقــتــصــاد الــعــاملــي 
وحسب  اإلسترليني.  ومستقبل  واألوروبـــي 
الجديد« عليها،  التي اطلعت »العربي  اآلراء 
فـــإن مــعــظــم  املــتــعــامــلــن والــخــبــراء فــي ســوق 
ــاملــــي، يـــســـتـــبـــعـــدون انـــخـــفـــاض  ــعــ الــــصــــرف الــ
ناهيك  1.30دوالر،  مــن  أقــل  إلــى  اإلسترليني 
الصيف  خـــال  دوالر،   1.15 مــســتــويــات  عـــن 
الجاري. وتأتي هذه التوقعات رغم الظروف 
السياسية غير املؤاتية التي تؤثر سلبًا على 
االقــتــصــاد الــبــريــطــانــي فـــي أعـــقـــاب تصويت 
ــي.  ــ بــريــطــانــيــا لــلــخــروج مــن االتـــحـــاد األوروبـ
ــان مــحــافــظ بــنــك إنــكــلــتــرا املـــركـــزي، مـــارك  وكــ
ــد قـــــال يـــــوم الــخــمــيــس إن اآلفـــــاق  كــــارنــــي، قــ
االقتصادية تدهورت ومن املرجح أن يضطر 
البنك إلى اتخاذ املزيد من إجراءات التحفيز 
ــراء أن  ــبـ ــوقـــع خـ ــاري. وتـ ــجــ خــــال الــصــيــف الــ
يـــدخـــل االقـــتـــصـــاد الـــبـــريـــطـــانـــي  مــرحــلــة من 
الــركــود خــال العام الــجــاري، رغــم اإلجـــراءات 
العديدة التي يتخذها بنك إنكلترا في الوقت 
الـــراهـــن ملــســاعــدة الـــنـــوم االقـــتـــصـــادي، ودعـــم 

اإلسترليني واستقرار السياسات النقدية. 
وفي هذا الصدد، قال النائب السابق ملحافظ 
بــنــك إنـــكـــلـــتـــرا، الــبــنــك املــــركــــزي الــبــريــطــانــي، 
جون غييف، أن الخطوات التي اتخذها بنك 
إنــكــلــتــرا حــتــى اآلن ســاهــمــت إلـــى حــد مــا في 
قد  إنكلترا  بنك  وكــان  اإلسترليني.  استقرار 
البريطانية،  للبنوك  املال  خفض كفاية رأس 
كما أعلن عن نيته خفض نسبة الفائدة خال 

الشهور املقبلة. 
ويــــــقــــــول نـــــائـــــب مــــحــــافــــظ الــــبــــنــــك املـــــركـــــزي 
الــبــريــطــانــي الـــســـابـــق، أن الــبــنــوك الــتــجــاريــة 
ومستقرة،  كافية  سيولة  لديها  البريطانية 
ولديها رساميل اآلن أفضل من عام أزمة املال 
فــي الــعــام 2008. وأشـــار فــي هــذا الــصــدد إلى 
املــخــاوف الــتــي تنتاب الــســوق مــن نقص في 

حجم اإلقراض املقدم لألعمال التجارية. 
أمس،  تلفزيونية  تعليقات  في  ورأى غييف، 
في  تتلخص  حاليًا  اإلسترليني  مشكلة  أن 
حـــال عـــدم الــيــقــن الــســيــاســي، وهـــو مــا يدفع 
املستثمرين األجــانــب إلــى الــتــردد فــي دخــول 
ــوق، ويــــؤثــــر حــقــيــقــة فــــي ســـعـــر صـــرف  ــ ــسـ ــ الـ
اإلســتــرلــيــنــي. ويـــذكـــر أن املــســتــثــمــر الــعــاملــي 
ــــورج ســـــورس، قـــد تـــوقـــع أن  ــلـــيـــارديـــر، جـ واملـ
ــال الــتــصــويــت  يــنــخــفــض اإلســتــرلــيــنــي فـــي حـ
للخروج من االتحاد األوروبي إلى 1.15 دوالر، 
ينخفض  أن  آخـــرون  متشائمون  توقع  فيما 
1.10 دوالر. ولكن،  مــن  أقــل  إلــى  اإلسترليني 
وحــســب خــبــراء، فـــإن انــخــفــاض ســعــر صــرف 
اإلسترليني بنسبة 10%، يعد ممتازًا مقارنة 
باملخاطر والتوقعات السابقة. ويرى العديد 
من الخبراء  أن اإلسترليني حافظ، حتى اآلن، 
االضــطــراب  فــي ظــل  على مستويات معقولة 
السياسي وشبه الفراغ، الذي تركته استقالة 
ديــفــيــد كـــامـــيـــرون والـــفـــوضـــى الـــتـــي ضــربــت 
وتنصل  السياسية،  األحـــزاب  فــي  بأطنابها 
الساسة من مسؤولياتهم في لحظات حرجة 

تمر بها بريطانيا. 
ــلـــة  ــــر صـــــــــرف الـــعـــمـ ــعـ ــ ــد انـــــخـــــفـــــاض سـ ــ ــعــ ــ ويــ
ذا  ساحًا  اإلسترليني،  الجنيه  البريطانية، 
إيــجــابــيــًا بالنسبة  يــلــعــب دورًا  فــهــو  حــديــن، 
للصادرات وبالنسبة للمستثمرين األجانب، 
بريطانية، حيث  مــوجــودات  الــذيــن يشترون 
سيجدون هذه املوجودات أصبحت رخيصة 
بــنــســبــة 10 % عـــلـــى األقــــــل قـــبـــل االســتــفــتــاء 
البريطاني الذي أخرج بريطانيا من عضوية 

الــيــورو مــن تداعيات  تــدفــع مــخــاوف منطقة 
ــاد  ــحــ ــن عـــضـــويـــة االتــ ــ ــيـــا مـ ــانـ خــــــــروج بـــريـــطـ
ــركــــزي  ــنـــك املــ ــبـ األوروبــــــــــــي، إلـــــــى  انــــتــــهــــاج الـ
ــات الــتــيــســيــر  ــاسـ ــيـ ــد مــــن سـ ــزيــ األوروبــــــــــي املــ
الــنــقــدي خــال الــشــهــور املقبلة. ولــكــن هنالك 
منطقة  دول  بــعــض  تــســتــغــل  أن  احـــتـــمـــاالت 
التي  وتــلــك  الــيــونــان،  الضعيفة مثل  الــيــورو 
تــعــانــي مــشــاكــل مــالــيــة مــثــل إيــطــالــيــا أزمـــة 
ــد مــن  ــزيــ ــانـــي، وتـــطـــلـــب املــ ــبـــريـــطـ ــــروج الـ ــــخـ الـ
التسهيات والقروض من املركزي األوروبي. 
الـــــيـــــورو مــن  ــتــــى اآلن تـــمـــكـــنـــت مـــنـــطـــقـــة  وحــ
ــا عــلــى  ــيـ ــانـ ــريـــطـ تـــخـــفـــيـــف صــــدمــــة خــــــــروج بـ
األعمال  قطاع  نمو  استقر  فقد  اقتصاداتها، 

االتحاد األوروبي. أما على الصعيد السلبي، 
هبوطه  واحتماالت  اإلسترليني  هبوط  فــإن 
إلـــى أدنــــى مــن مــســتــواه الــحــالــي، فــهــو مضر 
الــشــرائــيــة للمواطنن  الـــقـــوى  إلـــى  بــالــنــســبــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــن الــــذيــــن يـــرغـــبـــون فــــي قــضــاء 
اإلجـــــــــــازات والــــســــفــــر خـــــــارج بـــريـــطـــانـــيـــا فــي 
هـــذا الــصــيــف، حــيــث أنــهــم ســيــجــدون أســعــار 
اإليــــجــــارات والـــخـــدمـــات والــطــعــام فـــي الـــدول 
الـــدول التي تتعامل بــالــدوالر،  األوروبــيــة أو 
أغــلــى مــمــا كــانــت عليه قــبــل االســتــفــتــاء، كما 
أن املـــتـــســـوقـــن فــــي األســــــــواق الــبــريــطــانــيــة، 
التي  املستوردة  البضائع  أسعار  سيجدون 
يشترونها في املتاجر البريطانية، أغلى مما 

كانت عليه قبل االستفتاء. 
أمــــا بــالــنــســبــة لــلــمــســتــثــمــريــن الـــعـــرب، الــذيــن 

البريطانية،  العقارات  في  بكثافة  استثمروا 
خـــاصـــة املــســتــثــمــريــن األفـــــــراد الـــذيـــن يــرغــب 
وبقية  البريطاني،  مسكنه  بيع  في  بعضهم 
املستثمرين األجانب، فإن هبوط سعر صرف 
اإلسترليني سيمنعهم من بيع موجوداتهم 
خسارتهم  عمليًا  سيعني  ألنــه  البريطانية، 
ــبـــوط الــعــمــلــة  ــــي نــســبــة هـ بــنــســبــة 10%، وهـ
االستفتاء.  نتيجة  ظــهــور  منذ  البريطانية، 
كــمــا أن عــــدم اســـتـــقـــرار الــعــمــلــة الــبــريــطــانــيــة 
ــفــــاعــــات عـــــدم الـــيـــقـــن ســـيـــعـــنـــي، عــمــلــيــًا،  وتــ
ــب فـــــي دخـــــول  ــ ــانــ ـــ ــثـــمـــريـــن األجـ ــتـ تــــــــردد املـــسـ
الراهن. ويرى  الوقت  البريطانية في  السوق 
خـــبـــراء أن جـــفـــاف الـــتـــدفـــقـــات االســتــثــمــاريــة 
الــراهــن سيضر تدريجيًا بالنمو  الــوقــت  فــي 
االقتصادي البريطاني وسيقلل من جاذبية 

بمنطقة اليورو في يونيو/حزيران، مدعومًا 
الوتيرة  لكن  والتوظيف  الجديدة  باألعمال 
املحدودة تشير إلى أن النمو في الربع الثاني 
بــلــغ نــصــف مــعــدلــه فـــي الــفــتــرة بـــن يــنــايــر/

كانون الثاني ومارس /آذار.
ة الــنــهــائــيــة ملـــؤشـــر مـــاركـــت  ــراء ــ ــقـ ــ وبـــلـــغـــت الـ
املجمع ملديري املشتريات في منطقة اليورو 
ــراءة  ــقـ الـ لــتــفــوق  53.1 فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
أي  تسجل  لــم  لكنها   ،52.8 الــبــالــغــة  األولـــيـــة 

تغيير مقارنة مع مايو/أيار.
 وحسب رويترز، قال كريس وليمسون كبير 
الـــخـــبـــراء االقــتــصــاديــن لــــدى مـــاركـــت لجمع 
البيانات »يشير املسح إلى أن الناتج املحلي 
فــقــط بما  بــنــســبــة  %0.3  اإلجــمــالــي سينمو 
على  سجلها  الــتــي  البطيئة  الــوتــيــرة  يماثل 
مــدى السنة األخـــيـــرة«. ونــمــا الــنــاتــج املحلي 
في   %0.6 بنسبة  الــيــورو  ملنطقة  اإلجــمــالــي 

الربع األول.
ولكن ياحظ أن خفض األسعار الذي نفذته 
الـــشـــركـــات لـــم يــحــســن أداء قـــطـــاع الــخــدمــات 
الــيــورو حيث  منطقة  اقــتــصــاد  على  املهيمن 
ــــري املــــشــــتــــريــــات فــي  ــديـ ــ ــر مـ انـــخـــفـــض مــــؤشــ
 
ً
القطاع إلى 52.8 في يونيو/حزيران مسجا
الثاني  يناير/كانون  منذ  لــه  مستوى  أدنــى 
2015 مقارنة مع 53.3 في مايو/أيار وإن كان 
قــد زاد عــن الــقــراءة األولــيــة البالغة 52.4 في 
الجوانب املضيئة  املــاضــي. ومــن بــن  الشهر 
ــركـــات  ــيـــف فــــي شـ ــتـــوظـ ــعــــدل الـ فــــي املــــســــح مــ
الـــذي تــســارع فــي يونيو/حزيران  الــخــدمــات 
ليرتفع مؤشره إلى 53.1 من 52.6 في القراءة 

األولية و52.3 في مايو/أيار.  
)العربي الجديد، رويترز(

مـــن الــعــمــات الـــقـــويـــة، والـــتـــي حــافــظــت على 
االســتــقــرار، مــقــارنــة بــالــيــورو وحــتــى الـــدوالر 
طـــوال الــعــقــود املــاضــيــة، وهــو مــا أدى عمليًا 
إلــى أن تصبح عملة املــاذ اآلمــن في أوروبــا، 
ــك الـــســـويـــســـري. وحــســب  ــرنـ ــفـ إلـــــى جـــانـــب الـ
ــإن جــمــيــع األزمـــــــات، الـــتـــي مـــر بها  خـــبـــراء، فــ
الــيــورو واقــتــصــادات منطقة الــيــورو، انتهت 

إلى زيادة التدفقات في حي املال البريطاني. 
وذلــك ابتداء من أزمــة ديــون اليورو إلى أزمة 
املاضي.  العام  حتى  استمرت  التي  اليونان، 
وكلمة اإلسترليني مشتقة من الكلمة األملانية 
»ستيرـ  Ster«، والتي تعني باألملانية القوة 
قوته  اإلسترليني على  وقد حافظ  والثبات. 
طـــــوال الـــقـــرن الـــثـــامـــن عــشــر والـــتـــاســـع عشر 
وحــتــى الــعــقــود األولــــى مــن الــقــرن العشرين، 
وكــــان حــتــى نــهــايــة الـــحـــرب الــعــاملــيــة األولــــى 
يساوي 5 دوالرات. وهو في ذلك الوقت كان 
عــمــلــة االحــتــيــاط الــعــاملــيــة والــعــمــلــة األقــــوى، 
البريطانية  اإلمبراطورية  قــوة  من  مستفيدًا 
الــعــالــم. ولكنه في  فــي 20% مــن دول  املمتدة 
أعـــقـــاب الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة أزيـــــح من 
مكانته العاملية بواسطة الدوالر، حيث ورثت 

أمــيــركــا عــمــلــيــًا اإلمـــبـــراطـــوريـــة الــبــريــطــانــيــة، 
وأصبح الدوالر عملة االحتياط العاملية. 

ورغــــــــــــم حــــــلــــــول الــــــــــــــــدوالر مــــــكــــــان الـــجـــنـــيـــه 
اإلســــتــــرلــــيــــنــــي، وتـــقـــلـــص حـــجـــم االقـــتـــصـــاد 
الــبــريــطــانــي مـــع تــقــلــص اإلمـــبـــراطـــوريـــة، إال 
أن وهـــج اإلســتــرلــيــنــي لـــم يــنــطــفــئ حــتــى في 
لحظات اضــطــراب االقــتــصــاد الــعــاملــي. وهــذه 
هي املرة األولى التي يهبط فيها اإلسترليني 
فــي ظـــرف أســبــوع واحــــد منذ  بنسبة 10 % 
ــود. وفـــــي أولــــــى بـــــوادر  ــقــ ــن ثـــاثـــة عــ أكـــثـــر مــ
مــتــاعــب االقــتــصــاد الــبــريــطــانــي، أظــهــر مسح 
نشرت نتائجه أمس أن حالة الضبابية التي 
سبقت االستفتاء أدت إلى تباطؤ نمو قطاع 
الــخــدمــات فــي يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي إلــى 

أدنى مستوياته في ثاث سنوات.

تتوقع السلطات التركية أن تستقبل الباد ما ال يقل عن 750 
ألف سائح روسي قبل نهاية العام الجاري، بعد قرار موسكو 
إلى تركيا. ويقدر دخل  السياحية  الرحات  الحظر عن  رفع 
السياحة السنوي في تركيا بحوالى 33 مليار دوالر. ورغم 
العام إلى ضرب  التي عمدت خال هذا  الهجمات اإلرهابية 
السياحة في تركيا، فإن األفواج السياحية تواصل رحاتها  
السياحية إلى تركيا وتهدي إكسيرالحياة للسياحة التركي. 
ووفقا لرابطة منظمي الرحات السياحية من روسيا، فإنه 
من املتوقع أن تستقبل تركيا خال موسم الصيف الجاري 

ما ال يقل عن 750 ألف سائح روسي.
الــفــنــادق واملستثمرين في  رئــيــس جمعية أصــحــاب  وأشـــار 
قـــطـــاع الــســيــاحــة فـــي املــنــتــجــعــات الــتــركــيــة بــمــنــطــقــة الــبــحــر 
األبيض املتوسط ، التركي يوسف حاج سليمان  ، أمس، في 
إلـــى أن أولـــى رحــات  الـــروســـي،  الــتــلــفــزيــون  تعليقات نقلها 
التركية ستستأنف بن  إلى املنتجعات  الطيران من روسيا 

7-8 يوليو/ تموز الجاري.

مــن جــهــتــه، أعــلــن مــديــر الــخــطــوط الــتــركــيــة لــلــطــيــران املــدنــي، 
»آتور«  »آتور«، عن اتفاق روسي - تركي تسمح به موسكو لـ
الــتــركــيــة بــالــبــدء بــاســتــئــنــاف 17 رحــلــة ســيــاحــيــة ابـــتـــداء من 
7 يــولــيــو/تــمــوز الــجــاري. هــذا ولــم تــؤكــد »روس أفياتسيا« 
الرحات  استئناف  على  موافقتها  الــجــوي،  للنقل  الروسية 
الــجــويــة الــســيــاحــيــة مــن روســيــا إلـــى تــركــيــا. وكــــان الــرئــيــس 
الروسي، فاديمير بوتن، قد صادق على مرسوم الخميس 
الــازمــة  الــتــدابــيــر  بــاتــخــاذ جميع  املــاضــي، يــوعــز للحكومة 
املنتظمة  الطيران غير  املفروض على رحــات  الحظر  إللغاء 

»تشارتر«، من وإلى تركيا.
وقبل ذلك، أعلنت وزارة النقل الروسية أنها باشرت بتنفيذ 
تركيا،  إلــى  »التشارتر«  رحــات  استئناف  حــول  التعليمات 
مشترطة تعهد الجانب التركي باتخاذ تدابير فعالة لضمان 
لقضاء  تركيا  إلــى  املسافرين  الـــروس  السياح  وأمـــن  ســامــة 

عطلتهم. 
)آر تي(

اإلسترليني 
والتداعيات

المركزي األوروبي يُخفف 
من سلبيات الخروج البريطاني

)Getty( أوروبا على وجنات الشباب البريطاني رغم التصويت بالخروج

)Getty( سياح أمام جامع محمد الفاتح في إسطنبول

)Getty( سائحات روسيات يالعبن الدولفين في أنطاليا

)Getty( سواح في الشواطئ التركية )Getty( جانب من الحي المالي في بكين
ماريو دراغي واجتماعات دائمة لترتيب منطقة 

)Getty( اليورو

)Getty( الرئيس فالديمير بوتين في لقاء مع وزير دفاعه سيرغي شويغو

العملة البريطانية تمكنت 
من هزيمة معسكر 

المتشائمين حتى اآلن

الجنيه  وهبط  البريطانية.  الخزينة  سندات 
اإلســتــرلــيــنــي، أمــــس، إلـــى أدنــــى مــســتــوى في 
ــام الـــيـــورو، وجـــرى  عــامــن ونــصــف الـــعـــام أمــ
تداوله قــرب أدنــى مستوى في 31 عامًا أمام 
الدوالر في أسواق سادها عزوف املستثمرين 
اليورو  ومقابل  الثاثاء.  أمــس  املخاطرة  عن 
إلــى 84.58  الجنيه اإلسترليني %0.7   هبط 
ديسمبر/ منذ  أدنــى مستوى   

ً
بنسًا مسجا

اإلسترليني  تراجع  .كما   2013 األول  كانون 
الــتــعــامــات  فـــي  دوالر   1.3163 إلــــى    %0.9
 أدنــى مستوى منذ 

ً
املبكرة في لندن مسجا

أن هوى إلى 1.3122 دوالر األسبوع املاضي. 
يوم  الــصــادرة  البيانات،  أظهرت  اآلن  وحتى 
اإلثنن، أن قطاع التشييد سجل انكماشًا هو 
األســوأ في سبع سنوات. ويعد اإلسترليني 

استبعاد انخفاضه دون 1.30 دوالر 
رغم الفوضى السياسية

أفـــــــــــادت صـــحـــيـــفـــة »فــــيــــدومــــوســــتــــي« 
ــأن  ــ الــــــروســــــيــــــة الـــــرســـــمـــــيـــــة، أمـــــــــــس، بـ
ميزانية  تجميد  على  وافقت  الحكومة 
اإلنـــفـــاق ملـــدة ثـــاث ســـنـــوات وإبــقــائــهــا 
ــل.  عــنــد مــســتــوى 15.78 تــريــلــيــون روبـ
ــة، فــــــــإن رئـــيـــس  ــفــ ــيــ وبــــحــــســــب الــــصــــحــ
الــروســي دمــيــتــري مدفيديف،  ــــوزراء  الـ
وافـــــق خــــال اجـــتـــمـــاع لــلــحــكــومــة على 
مقترح وزارة املالية الروسية بتجميد 
امليزانية الفيدرالية لإنفاق، ملدة ثاث 

سنوات.
وقال مصدر للصحيفة: »وافق عدد من 
الوزراء، بينما اشتكى الكثيرون من أن 
املال ال يغطي جميع النفقات... وستتم 
مــعــالــجــة هـــذه املـــســـائـــل... ثـــم سيصدر 
الخميس  الحكومة  النهائي عن  القرار 
املــقــبــل«. وأكـــد مــســؤول آخــر أنــه سيتم 
املالية، وربما ستجري  اقتراح  اعتماد 

إعادة توزيع البرامج الداخلية لإنفاق.
ــا  ــيــ ــالــ ــاتــ ــا، أوضـــــــحـــــــت نــ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مـــــــن جـ
تـــيـــمـــاكـــوفـــا، الـــســـكـــرتـــيـــرة الــصــحــافــيــة 
ــــوزراء الـــروســـي، أنـــه لــم يتم  لــرئــيــس الــ
ــك  ــــددة، وذلــ ــــحـ ــاذ أي إجــــــــــراءات مـ ــخــ اتــ
اتخاذ  فــي  الــحــق  تملك  ال  »اللجنة  ألن 
مثل هذه الــقــرارات... كل ما هنالك أنها 

استمعت ملقترحات وزارة املالية«.
املالية  وزارة  أن  إلـــى  ــارة  ــ اإلشـ وتــجــدر 
في  اإلنــفــاق  تجميد  اقترحت  الروسية 
املــيــزانــيــة الــفــيــدرالــيــة خـــال الــســنــوات 
 15.78 مــــســــتــــوى  ــنــــد  عــ  2019-2017
الــعــام، كما طالبت  فــي  تريليون روبـــل 
بــتــقــلــيــص بـــرامـــج اإلنـــفـــاق، بــاســتــثــنــاء 
بـــرامـــج تــمــويــل املــعــاشــات الــتــقــاعــديــة، 
املالية  وإدارة  االقــتــصــاديــة،  والتنمية 

العامة »الديون«. 
)آر تي(

توقع بنك »يو بي إس«، أكبر البنوك 
الـــســـويـــســـريـــة، فــــي تـــقـــريـــر، أن تــظــهــر 
املؤشرات االقتصادية الرسمية املقبلة 
محافظة الصن على نمو مستقر في 
الــثــانــي مــن عـــام 2016. ويضع  الــربــع 
ــااًل  ــ مــــســــؤولــــو الــــــــدول الـــصـــنـــاعـــيـــة آمــ
كبيرة على النمو الصيني في تحريك 
االقتصاد العاملي في أعقاب تداعيات 
الــتــصــويــت الــبــريــطــانــي لــلــخــروج من 

الكتلة األوروبية. 
أمــس »وضع  وحسب وكالة شينخوا 
الــبــنــك الـــســـويـــســـري نــمــو الـــصـــن في 
أســاس  6.7% على  الثاني عند  الــربــع 
الربع  ســنــوي، دون تغير مــقــارنــة مــع 

األول« .
وذكــــر الــبــنــك أن »مــبــيــعــات الــعــقــارات 
هدأت على مدى أبعد مع استقرار نمو 
اإلنــتــاج الصناعي . وعلى األرجــح أن 

يبقى االستثمار في البنية األساسية 
قــويــًا لــتــخــفــيــف ضــغــوط الــهــبــوط من 
االســـتـــثـــمـــار الــــخــــاص الـــــــذي ال يــــزال 
ضعيفًا«. وجاء هذا التوقع قبل أقل من 
أسبوعن من نشر البيانات الرسمية، 
الـــتـــي تــضــم إجــمــالــي الــنــاتــج املــحــلــي 
والــنــاتــج الــصــنــاعــي واالســتــثــمــار في 
األصول الثابتة والبيع بالتجزئة في 

الربع السابق. 
ويــعــتــقــد بــنــك »يـــو بــي إس« أن الــربــع 
الــثــانــي ســيــمــثــل قــمــة زخـــم الــنــمــو في 
الــــــــدورة املـــصـــغـــرة الــــجــــاريــــة، وتـــوقـــع 
ا خــال األشــهــر الباقية مــن عام  هـــدوء
2016. ولكنه أشــار إلى أنه يتوقع من 
تكثيف الحكومة الدعم السياسي  أن 
الــبــاد هــدف النمو طــوال العام  تلبي 

الكامل من 6.5 إلى %7.0. 
)شينخوا(

روسيا تجمد ميزانية 
الدفاع

الصين تتجه لتحقيق نمو 
يقترب من %7

مال وناس

المشهد  يظلل  الذي  السياسي،  والفراغ  الحزبية  الفوضى  رغم 
أن  إال  واإلسترليني،  االقتصاد  على  سلبًا  تداعياته  وتنعكس  البريطاني 
خبراء يستبعدون انخفاض العملة البريطانية إلى أقل من 1.30 دوالر 

خالل الصيف الجاري

أمــس  ــمــركــزي  ال إنــكــلــتــرا  بــنــك  تبنى 
البنوك  استمرار  من  للتأكد  خطوات 
ــدم  ــراض وع ــ ــي اإلقـ الــبــريــطــانــيــة ف
السندات  من  التأمين  شركات  تخلص 
فترة  فــي  الــشــركــات  تصدرها  الــتــي 
»صعبة« يبدو أنها ستعقب تصويت 
االتحاد  من  الخروج  لمصلحة  البالد 
األوروبي.  وقال واضعو سياسات البنك 
توقعها  التي  المخاطر  إن  المركزي 
البنك قبل التصويت بدأت تتحقق بما 
العقارات  طاولت  التي  تلك  ذلك  في 

التجارية.

بنك إنكلترا يراقب المخاطر

االقتصاد في صور

تركيا تتوقع 750 ألف سائح روسي 
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باسل الحاج جاسم

ــا وتــركــيــا  ــيــ تــشــهــد الــــعــــاقــــات بــــن روســ
 
ً
 حربية

ً
توترًا، عقب إسقاط األخيرة طائرة

ــا اخـــتـــرقـــت مــجــالــهــا  ــهـ ــالـــت إنـ روســــيــــة، قـ
الــــجــــوي فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الــثــانــي 
ــر بن  ــطـ املــــاضــــي، واعـــتـــبـــر الــــحــــادث األخـ
في حلف شمال  العضو  وتركيا،  روسيا 
ــم يــحــدث  أن أســقــط عضو  األطــلــســي، ولـ
 روســـيـــة مــنــذ الــحــرب 

ً
فـــي الــحــلــف طـــائـــرة

ــــى فـــرض  الـــــبـــــاردة، وســــارعــــت روســــيــــا إلـ
عــقــوبــاٍت اقــتــصــاديــة ضـــد تــركــيــا، ونــفــت 
اختراق طائراتها أجواءها. وبينما اتفق 
التطور سينعكس  هــذا  أن  مراقبون على 
على التوازنات اإلقليمية، إال أن االختاف 
ذهـــب  إذ  روســـــيـــــا،  ــعـــل  فـ ردة  ــلـــى  عـ كــــــان 
بعضهم إلى أنه سيكون ردًا عسكريا قد 
يجّر املنطقة إلى حرب. وفي هذا، أجابني 
ســيــرغــي غـــازيـــيـــف، مــســتــشــار الــرئــيــس 
الروسي، أن العقوبات االقتصادية تبقى 
أفــضــل مـــن الــعــمــل الــعــســكــري، وأوصــلــت 
 إلى القيادة التركية 

ً
موسكو بذلك رسالة

ــامـــت بــــه يــعــتــبــر تـــهـــديـــدًا لــأمــن  ــا قـ أن مــ
القومي الروسي، ويرى املستشار أن هذا 
الــرد لم يعادل ما قامت به تركيا، إال أنه 
العسكري،  السياسي  الــصــراع  من  أفضل 
ألنــه ُيبقي هــذا الــصــراع فــي إطـــار املجال 

أنور الجمعاوي

أن سياسة  الــثــورة،  بعد  التونسّيون،   
ّ
ظــن

ــلـــة الــــتــــي كــانــت  ــتـــعـــذيـــب وســـــــوء املـــعـــامـ الـ
عهدي  فــي  البوليسّية،  الــدولــة  تنتهجها 
الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، 
ت 

ّ
للتنكيل باملحتّجن واملعارضن، قد ول

 الواقع خاف 
ّ
إلى غير رجعة، والظاهر أن

ذلـــك. فقد ذكـــرت تــقــاريــر مــتــواتــرة صــادرة 
 الــتــعــذيــب مــا زال 

ّ
عــن جــهــات حــقــوقــّيــة أن

ــرًا فــــي تــــونــــس، بـــعـــد مــــــرور خــمــس  حــــاضــ
ســنــوات مــن االنــتــقــال الــّديــمــقــراطــي، على 
أّي  التونسي  الــدســتــور  مــن تجريم  الــرغــم 
شكل منه، وعلى الرغم من مصادقة تونس 
على االتفاقية الدولّية ملناهضة التعذيب، 
بمقاومة  معنّية  ة 

ّ
مستقل هيئة  وإحداثها 

السنوي  التقرير  الظاهرة. وجــاء في  هــذه 
التعذيب،  ملناهضة  الــتــونــســّيــة  للمنظمة 
ـــهـــا تــلــقــت خــــال الــســنــة املــنــقــضــيــة 250 

ّ
أن

شـــكـــوى مـــن ضــحــايــا الــتــعــذيــب وذويـــهـــم. 
ــز  ــراكـ ــــي مـ ــاكــــات فـ ــهــ ــتــ وجـــــــدت مـــعـــظـــم االنــ
ــقــــاف والـــســـجـــون الـــتـــونـــســـّيـــة، وأغــلــب  اإليــ
ــوان  حــــاالت الــتــعــذيــب )70%( ارتــكــبــهــا أعـ
بـ  السجون  الشرطة، فيما استأثر حــّراس 
 

ّ
)30 %( من االنتهاكات الحاصلة في حق
لــم تــتــجــاوز نسبة ســوء  مــواطــنــن، بينما 
املــعــامــلــة مـــن أعـــــوان الـــحـــرس الــوطــنــي الـــ 
فمنها  التعذيب،  أشكال  وتنّوعت   .)%10(
ما كــان في شكل عقاب )62%(، ومنها ما 
كـــان نــاتــجــا عــن انــتــزاع اعــتــرافــاٍت بــالــقــّوة 
مختلفة،  إهــانــاٍت  كــان  مــا  ومنها   ،)%19(
واالستفزاز  والشتم  التهديد  بن  تــتــراوح 
 الشباب بن 19 

ّ
املهن. ويفيد التقرير بأن

لانتهاكات،  األكــثــر عرضة  هــم  عاما  و39 
 80%  من الضحايا من الذكور. 

ّ
وأن

وجاء في تقريٍر متصل للرابطة التونسّية 
لــلــدفــاع عــن حــقــوق اإلنـــســـان، ســنــة 2015، 
 نــســبــة الـــعـــودة إلــــى اقـــتـــراف الــتــعــذيــب 

ّ
أن

الــتــونــســّيــة  الـــســـجـــون   »
ّ
وأن  ،%45 فـــاقـــت 

ذات  منها  أكثر   
ٌ
مهينة عقابّية  مؤّسساٌت 

ــّيـــة«. وأكـــــدت وجــــود آثـــار  وظــيــفــة إصـــاحـ
تعذيٍب لــدى بعض املــســاجــن، و»تــعــّرض 
اٍت  متهمن بــجــرائــم إرهــابــّيــة إلـــى اعـــتـــداء
بدنّيٍة ولفظّيٍة يومّيا«. ويخشى حقوقّيون 
ــدنــــي مــــن أن  ومـــنـــتـــمـــون إلـــــى املــجــتــمــع املــ

أحمد سيف

ثــّمــة قــلــق إســرائــيــلــي حقيقي مــن عــواقــب 
الـــزلـــزال الــبــريــطــانــي وأبـــعـــاده، إذ تخشي 
حــــكــــومــــة نـــتـــنـــيـــاهـــو مـــــن فـــــقـــــدان رئـــيـــس 
الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي، ديــفــيــد كـــامـــيـــرون، 
بتغطية  قـــام  إلســرائــيــل،  حقيقيا  حليفا 
ســيــاســاتــهــا،  فــي وقـــت تــمــر فــيــه املنطقة 
أشــّد، لن تنجو إسرائيل  بــزلــزال  العربية 
مـــن عــواقــبــه. وأول مـــا تــخــشــاه إســرائــيــل 
غــيــاب  الــعــائــق واالعـــتـــراض الــبــريــطــانــي 
الـــدائـــم والــقــائــم أمـــام ســيــاســات أوروبــيــة 
املنطقة  تــجــاه  وأفــضــل  واقــعــيــة  مستقلة 

العربية املجاورة وقضاياها.
أقوى  بنت بريطانيا، في عهد كاميرون، 
ــة واألمــــنــــيــــة مــع  ــاديــ ــتــــصــ الــــعــــاقــــات االقــ
إسرائيل، وشهدت العاقات الفلسطينية 
الــبــريــطــانــيــة  تـــدهـــورًا  وضــغــوطــا  للحد 
وحمات  السياسية  األنشطة  بعض  مــن 
ــن خـــفـــض ســقــف  ــة، ولـــلـــمـــزيـــد مــ ــعـ ــاطـ ــقـ املـ
املــطــالــب  الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــل وبــتــهــديــدات 
ــوقـــف بـــعـــض املــــســــاعــــدات، الــتــي  ــا بـ أيـــضـ
غالبا مــا كــانــت تــذهــب إلــى أجــهــزة األمــن 

الفلسطينية.
النظر رسميا  ت  حكومة املحافظن 

ّ
غض

قضت  التي  اإلسرائيلية،  السياسات  عن 
عــلــى فـــرص الــتــوصــل إلـــى حـــل الــدولــتــن 
الذي  تعلن بريطانيا أنها تؤيده، لكنها لم 
تفعل شيئا لتفعيله، أو حتى لعدم دفنه. 
وقـــد اتــضــحــت أبــعــاد التغيير املــعــلــن في 
سياسات بريطانيا نحو عاقاٍت خاصة 
ــارة كــامــيــرون تــل أبــيــب فــي مطلع  إثـــر زيــ
العام املــاضــي، ومــا ترتب عليها من رفع 
البريطاني  والتنسيق  التعاون  مستوى 
اإلسرائيلي السياسي واألمني والتجاري 
والعلمي إلى مستويات استراتيجية. كما 
تعززت  هذه األبعاد أيضا، واتضحت إثر 
سبتمبر/  فــي  بريطانيا  نتنياهو  زيـــارة 
أيـــلـــول املـــاضـــي، عــبــر مــزيــد مـــن صــفــقــات 
ــاون وتـــطـــبـــيـــق شــــــراكــــــات عــلــمــيــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
وتـــجـــاريـــة و»تــنــســيــق أمـــنـــي يــمــتــد حتى 

شمال أفريقيا«، وفق إعان الطرفن. 
خاصة ذلك كله أن العاقات البريطانية 
ــــى مـــســـتـــويـــاٍت  ــلــــت إلــ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة وصــ
ــم تـــصـــل إلـــيـــهـــا قـــبـــل ذلــــــك، حـــيـــث دأبــــت  لــ
ــل عـــلـــى الـــشـــكـــوى مــــن الــســيــاســة  ــيـ ــرائـ إسـ
ــراع الـــعـــربـــي  ــ ــــصــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــــجــــاه الــ
الخارجية  وزارة  وانــحــيــاز  اإلســرائــيــلــي، 
بي  »بــي  البريطاني، خصوصا  واإلعـــام 
ســي« إلــى الجانب الــعــربــي، وهــو أمــر  لم 
أن   الصحيح  تماما  لكن   يكن صحيحا، 
كاميرون   عهد  فــي  املحافظن  ســيــاســات 
ــا قــيــاســيــة  فـــي الــتــبــادالت  ــامـ ضــربــت أرقـ
االقتصادية والشراكات املتعددة والتأييد 
السياسي، الذي بلغ حد تطابق وجهات 
النظر بشأن الشرق األوسط بن نتنياهو 
ــــظ دبــلــومــاســيــون  ــرون. كـــمـــا الحـ ــيــ ــامــ وكــ
بــريــطــانــيــون، فـــي ســيــاقــاٍت مــخــتــلــفــٍة، أن 
 اســتــراتــيــجــيــة في 

ً
كــامــيــرون أحــــدث نــقــلــة

العاقات الخاصة مع إسرائيل، تأسست 
على ما بدأه رئيس الوزراء األسبق، توني 
بلير، سيىء الصيت الذي كوفئ  لدوره في  
بتعين  الــعــراق واحتاله وتدميره،  غــزو 
واشــنــطــن لـــه مــمــثــا لــلــربــاعــيــة الــدولــيــة، 
لكنه لم يقم بأكثر من  مواصلة دوره في 
خدمة الغرب ومصالح إسرائيل، وإحباط 
حل  لتحقيق  حقيقي،  دولـــيٍّ  مجهوٍد  أي 
ــر إلــــى تبني  ــ ــتـــن، وانــتــهــى بـــه األمـ الـــدولـ
سياسة إعادة ترتيب املنطقة وفق أجندٍة 
وظــروف  إسرائيل  مصالح  تأخذ  غربيٍة، 
استمرار بقائها، ما كان محل تطابق تام 

مع كاميرون.
فترت العاقات  الفلسطينية البريطانية،  
التأكيد  العام املاضي. وكــاد يغيب  خال 
البريطاني على مواقف تقليدية معارضة 

عبد اللطيف السعدون

الـــظـــال«، ينشط شــرلــوك  فــي فيلم »لــعــبــة 
هـــوملـــز وصـــديـــقـــه الـــدكـــتـــور واطــــســــون في 
ــذي مأ  مــاحــقــة الــبــروفــيــســور الــشــريــر الــ
العالم رعبا، فّجر عبوات ناسفة في فيينا 
وبــطــرســبــورغ، قــتــل عــشــرات هــنــا وهــنــاك، 
زرع املــــوت الــغــامــض فــي كــل مــكــان، جعل 
 تتطير وتتوجس 

ً
 نافذة

ً
شخصياٍت عاملية

من أفعاله، ُعد مسؤواًل عن موت إمبراطور 
أكبر  أميركا، ومالك  الصلب في  صناعات 
مــصــانــع الــقــطــن فـــي الــهــنــد، وأكـــبـــر تــجــار 
في مخابئ  وكّدسها  أسلحة  نقل  الصن، 
ســـريـــة فـــي أكـــثـــر مـــن مـــديـــنـــٍة فـــي أوروبــــــا، 
أقــام اتــصــاالٍت مــع تجار مــخــدراٍت ورجــال 
بورصة. لكن، لم يستطع أحٌد التعرف على 
السرية  الخيوط  كشف  حتى  أو  حقيقته، 

التي تربط هذه األحداث بعضها ببعض.
تطّوع شرلوك هوملز لهذه املهمة الصعبة، 
أوروبــا،  في   بخطوة، الحقه 

ً
تابعه خطوة

ــاريـــس وبـــرلـــن وجــنــيــف، وكلما  لــنــدن وبـ
ــدٍة عــرف أنــه غــادرهــا، وكلما  حــط فــي واحـ
خــّيــل لــه أنـــه وصـــل إلـــى الــحــقــيــقــة، عاجله 
الــبــروفــيــســور بــعــمــلــيــٍة مــفــاجــئــٍة تــربــك كل 
خططه. لم يفقد هوملز األمــل، ولــم يتوقف 
عــن الــبــحــث، أمــســك ببعض الــخــيــوط، ثّمة 
 كـــبـــرى لــتــدمــيــر الـــعـــالـــم، يــقــودهــا 

ٌ
مــــؤامــــرة

الــبــروفــيــســور الــشــريــر، وكـــل مــا ظــهــر على 
السطح في هذا البلد أو ذاك مجرد البداية 
أدرك هــوملــز، في  يــحــدث مستقبا.  قــد  ملــا 
الــنــهــايــة، أن تــحــديــا شــريــرًا كــهــذا ال يمكن 
مــواجــهــتــه بــالــســاح املــــادي وحــــده، الحل 
في أن يقترن ذلك باستخدام ساح الفكر. 
األفـــكـــار وحــدهــا يــمــكــن أن تــوقــف الــدمــار، 

وتهزم الشر، وأن تغير العالم. 
ــبــــة الــــــظــــــال« األمــــيــــركــــي-  ــم »لــــعــ ــلـ ــيـ فـــــي فـ
الــــبــــريــــطــــانــــي الــــــــذي أنــــتــــج وعــــــــرض قــبــل 
 بــمــا حـــدث بــعــد ذلــك، 

ٌ
ة بــضــع ســنــن نـــبـــوء

 ملا يمكن أن تفعله عصابة 
ٌ
 متقن

ٌ
وتوصيف

مكائد  إرهابية، من  أو منظومة  إجرامية، 
وشرور تعم العالم كله، وتستنزف موارده، 
وتقتل أعدادًا كبيرة من البشر من دون أن 
يستطيع أحد أن يكبح جماحها أو يوقف 
إلــى أن يقتنع رجــال  الــهــادر، ربما  سيلها 
املجتمع النافذون أن الساح املادي وحده 
لن يستطيع، مهما بلغت قدرته وفاعليته، 
أن يجنب العالم الدمار، وأن األفكار وحدها 
الــشــرور  مــن  الــتــي تحمي املجتمعات  هــي 

ــــد هــــــذا كـــلـــه املــشــهــد 
ّ
ــق ــعــ ــ االقـــــتـــــصـــــادي. ُي

السوري، املعقد أساسا، ويجعل الحديث 
مستبعًدا،  أمـــرًا  محتمل،  سلمي   

ٍّ
حــل عــن 

املــنــظــور. وكما  فــي املستقبل  األقــــل  عــلــى 
كان متوقعا، لجأت روسيا إلى دعم حزب 
ــتـــداد الـــســـوري لحزب  صــالــح مــســلــم، االمـ
»إرهابيا«  املصنف  الكردستاني،  العمال 
فـــي تــركــيــا وحــلــفــائــهــا فـــي حــلــف الــنــاتــو، 
إلضــــعــــاف الــــــــدور الـــتـــركـــي فــــي ســــوريــــة، 
داخــل تركيا، نوعا  وإلثـــارة االضطرابات 

من االنتقام.
وقال غازييف، في حديثي معه، إنه ال بد 
من إيجاد تــوافــٍق، ومــن الــضــروري إعــادة 
الثقة ببعضنا، فحادث الطائرة أدى إلى 
ــد 

ّ
انـــهـــيـــارهـــا بـــن مــوســكــو وأنــــقــــرة، وعــق

كــثــيــرًا فــي إيــجــاد اســتــراتــيــجــيــة مشتركة 
ضرورية لتسوية األزمة في سورية.

البلدين،  بــن  تــأزمــت  األمــــور  أن  صحيح 
وتــبــادال االتــهــامــات، وكـــان هــنــاك خــطــاٌب 
إعاميٌّ انفعاليٌّ روسي، حتى أن الرئيس 
فــاديــمــيــر بـــوتـــن وصــــف مـــا جــــرى بــأنــه 
طعنة في الظهر. لكن، يبدو أن السياسة 
ستتفوق في النهاية، ولن تتطور األمور 
ــة الــرئــيــس  ــالــ ــثــــر، وال ســيــمــا بـــعـــد رســ أكــ
ــيــــب أردوغـــــــــــــــان، إلــــى  ــــي، رجـــــــب طــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
بـــوتـــن، وتــبــعــهــا اتـــصـــال بــوتــن هاتفيا 
بـــأردوغـــان، وبـــات جــلــوس الطرفن وحل 

الــهــدف، نظرًا  مــن أي وقـــت لتحقيق هـــذا 
النــهــيــار الــعــاقــات بــن روســيــا واالتــحــاد 
األوروبـــي بشأن أوكــرانــيــا، وقــرار روسيا 
إلــغــاء مــشــروع »ســـاوث ســتــريــم« لصالح 
ــــود إلــى  وصـــلـــٍة جـــديـــدٍة عــبــر الــبــحــر األسـ
تركيا. وتبقى االشارة إلى أن ما جرى من 
استفزازاٍت جوية قد يكون وراءه تنافس 
وصراع بن الجنراالت الروس ونظرائهم 
ــراك، كــمــا يــحــدث فــي مــعــظــم األزمــــات  ــ األتــ
ــنـــاطـــق الـــتـــي تـــكـــون حــولــهــا نـــزاعـــات  واملـ
عسكرية، وال صلة للقيادة السياسية في 
البلدين بما حدث. وال يخفى أنه، بسبب 
براغماتية الزعيمن )أردوغان – بوتن(، 

نّحى كل منهما خافاتهما الكبيرة حول 
ســـوريـــة وأوكـــرانـــيـــا وأرمــيــنــيــا وقــبــرص 
إيجاد  فــي،  ونجحا  إلــى،  وسعيا  جانبا، 
بلديهما.  بــن  الــتــعــاون  لتعميق  وســائــل 
وال يـــمـــكـــن تـــجـــاهـــل أوجـــــــه شـــبـــه كــثــيــرة 
املــثــيــرتــان  الــشــخــصــيــتــان  وهــمــا  بينهما، 
كثيرة، وهما يحكمان  أحيان  في  للجدل 
دولـــتـــن قــويــتــن عــلــى الـــحـــدود الــشــرقــيــة 
البحر  منطقتي  عــلــى  مطلتن  ــا،  ــ ألوروبــ
ــــط، ويــتــفــقــان في  األســــود والـــشـــرق األوسـ
عدة قضايا مشتركة، لكنهما يتصادمان، 
ــداف والــقــضــايــا  ــ أحـــيـــانـــا، فـــي بــعــض األهــ
الـــســـيـــاســـيـــة، وكـــاهـــمـــا يـــنـــاهـــز الــســتــن، 
وكــاهــمــا فـــي الــســلــطــة مــنــذ زمـــن طــويــل، 
ــان منذ  ــ الــعــام 1999، وأردوغـ بــوتــن منذ 
الــرجــان بنفوذ واسع  2002، كما يتمتع 
في بلديهما، وقد أعاد بوتن إلى روسيا 
هــيــبــتــهــا عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة، بــعــدمــا 
فــقــدتــهــا بــانــهــيــار االتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، 
وجعل أردوغــان اقتصاد تركيا السادس 
والــســادس عشر على مستوى  أوروبـــيـــا، 

العالم لجهة االزدهار والتأثير.
وال يكاد يمر أسبوع حتى ينتقد الرجان 
 
ْ
أمــيــركــا وأوروبـــــــا، لــكــن الــعــاقــة لـــم تــُســؤ

بــيــنــهــمــا وبــــن الـــغـــرب عــلــى الـــــــدوام، ولــم 
تصل إلى حد القطيعة. ويحتفظ االثنان 
الــداخــل، على  بــقــاعــدة شعبية كبيرة فــي 

الــرغــم مــن االتــهــامــات التي توجه إليهما 
بالتسلط.

وميراث البلدين التاريخي غني باأللقاب 
التي يحلو ملؤيدي الرجلن ومعارضيهما 
إطــاقــهــا، أردوغــــان »الــســلــطــان«، وبوتن 
»الــقــيــصــر«، وكــاهــمــا ال يـــتـــرّدد فـــي فهم 
الجغرافيا السياسية، فبوتن يدرك أن أي 
زعيم روسي يجب أن يوفر مناطق عازلة 
لــروســيــا فــي أوروبــــا الــشــرقــيــة والــقــوقــاز، 
وأردوغان يدرك أن تركيا يجب أن تصبح 
 فــي الــشــرق األوســــط، مــن أجل 

ً
 مهمة

ً
قـــوة

كسب النفوذ في أوروبــا. ويحظى بوتن 
ــــي قــــوي ومــســتــمــر،  بــنــظــام رئـــاســـي روسـ
النظام  أما أردوغــان فيطمح إلى تحويل 
ــــاده إلــــى رئـــاســـي، فــتــركــيــا تتمتع  فـــي بـ
بتاريٍخ ألحزاب متعّددة مقارنة بروسيا، 
ــــوى منه  واملــجــتــمــع املـــدنـــي فـــي تــركــيــا أقـ
فــي روســيــا، ويمكن إضــافــة أن انخفاض 
أســـعـــار الــنــفــط الــحــالــي ُيــضــعــف بــوتــن، 

ويريح أردوغان.
وأي اتفاق بن أردوغــان وبوتن سيكون 
له انعكاس على سورية التي تنظر إليها 
روسيا على أنها آخر معاقلها في الشرق 
ــط، وقــاعــدتــهــا فـــي املـــيـــاه الــدافــئــة،  ــ األوســ
أمنية  أكثر من مجرد وســـادٍة  بينما هي 

لخاصرة تركيا الجنوبية.
)كاتب وإعالمي سوري(

تـــتـــحـــّول االنـــتـــهـــاكـــات مـــن كــونــهــا حــــاالٍت 
فــــردّيــــة، ومـــخـــالـــفـــاٍت اســتــثــنــائــيــة عـــابـــرة، 
ُيقدم عليه رجــال األمن  إلى سلوك يومّي، 
ــاء قــيــامــهــم  ــ ــنـ ــ ــــي أثـ وأعــــــــــوان الــــســــجــــون، فـ
ــب 

ّ
ـــق بــتــعــق

ّ
بـــواجـــبـــهـــم الـــتـــنـــفـــيـــذي، املـــتـــعـــل

ومــدار  وإيــقــافــهــم.  واستنطاقهم  املتهمن 
بعض  باستغال  هنا، متصل  االنــشــغــال، 
األمــنــّيــن حــالــة الـــطـــوارئ الــتــي تشهدها 
الــبــاد، لتوسيع صــاحــّيــاتــهــم، وارتــكــاب 
ــاٍل ردعــــــّيــــــة، يـــشـــوبـــهـــا اإلفـــــــــــراط فــي  ــ ــمــ ــ أعــ
استخدام القّوة، مما يؤّدي إلى إيذاء بعض 
املـــواطـــنـــن نــفــســّيــا وجـــســـدّيـــا. ويــتــحــّصــن 
ــقــــانــــون مـــكـــافـــحـــة اإلرهـــــــــاب،  األمــــنــــيــــون بــ
وبحّجة حماية الباد من خطر الجماعات 
املتطّرفة، فينصرف بعضهم إلى التشريع 
ــو ما  ــّوة، وهــ ــقـ ــالـ ــرافـــات بـ ــتـ ــى انــــتــــزاع اعـ إلــ
يتعارض مع مبادئ حقوق اإلنسان، ومع 
مــطــلــب تــوفــيــر أســـبـــاب املــحــاكــمــة الــعــادلــة 

للمشتبه فيهم.
التعذيب  ظــاهــرة  تــنــامــي  تفسير  ويــمــكــن 
 أهّمها 

ّ
بــعــد الــثــورة بــعــّدة مــعــطــيــات، لــعــل

مــحــدودّيــة الــجــهــد الــحــكــومــي املـــبـــذول في 
مستوى تأهيل القّوات األمنّية والسجنّية، 
الســتــيــعــاب ثــقــافــة حــقــوق اإلنـــســـان، وعــدم 
ــاراٍت جـــديـــدٍة  ــهــ تــمــكــيــنــهــم مـــن اكــتــســاب مــ
ومـــنـــاهـــج مـــتـــطـــّورة فـــي مــســتــوى الــبــحــث 
واالســـتـــعـــام وآلــــّيــــات تــقــّصــي الــحــقــيــقــة، 
وفي مستوى تطوير أساليب التعامل مع 
األساليب  تقديم  يتم  مــا  فكثيرًا  املــواطــن. 
االستعام  منهج  على  العقابّية  الردعّية/ 
ــّي، فـــي أثــنــاء  ــذكــ الـــدقـــيـــق واالســـتـــنـــطـــاق الــ
التعامل مع املشتبه فيهم، وهو ما ُيفضي 
ــــَرك االســتــخــدام املــفــرط 

َ
إلـــى الــوقــوع فــي ش

للقّوة ضّد املتهمن.
 استجواب املشتبه فيه 

ّ
ُيضاف إلى ذلك أن

من دون حضور محاٍم يدافع عنه، وطبيب 
النفسي،  ووضعه  الصحّية  حالته  يعاين 
يمكن  وبــعــده،  االبتدائي  البحث  أثناء  في 
ز من إمكانّية حدوث انتهاكاٍت في 

ّ
أن ُيعز

 املتهم. كما ُيعتبر التلّكؤ في التحقيق 
ّ

حق
ــــات  ــــن إفـ ــأمـ ــ ــتــــعــــذيــــب، وتـ ــي قـــضـــايـــا الــ ــ فـ
الثورة وبعدها،  العقاب قبل  مرتكبيه من 
مــن األســبــاب الــرئــيــســّيــة الــتــي تــســاهــم في 
انتشار هذا السلوك غير اإلنسانّي، املشن. 
ــدم  ــاب املــحــاســبــة وعـ ــيـ ــة، وغـ ــبـ ــراقـ ــة املـ

ّ
فــقــل

ــان، ومــــــؤيــــــدة إلقـــــامـــــة دولـــــة  ــيــــطــ ــتــ لــــاســ
فلسطينية مستقله على األراضي املحتلة 
انـــتـــقـــادات إســرائــيــل  عــــام 1967. وغـــابـــت 
رسميا، ومورست ضغوط على  وسائل 
اإلعــــام، خصوصا »بــي بــي ســي »، التي 
غيرت سياساتها، وتبنت تماما ما يدعم  

الرواية اإلسرائيلية الراهنة والتاريخية.
فــــي هـــــذه األثـــــنـــــاء، تـــواصـــلـــت الـــعـــاقـــات 
ــرٍة  ــيــ ــوتــ ــيــــة بــ ــانــ ــبــــريــــطــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــ
ــارات  ــزيــ مــنــخــفــضــة، ونـــــوع مـــن تـــبـــادل الــ
أو الــــدعــــوات غــيــر الـــرســـمـــيـــة، وتـــبـــّن أن 
الفلسطيني  التمثيل  إعــان رفع مستوى 
فــي لــنــدن لــم يــعــن شــيــئــا، وأبــلــغ الــجــانــب 
الفلسطيني رسميا، مطلع العام الجاري، 
الــفــلــســطــيــنــي يشبه  أن وضــــع »الــتــمــثــيــل 
وضـــع تـــايـــوان فــي بــريــطــانــيــا«، واملــعــلــوم 
ــوان وضــعــا  ــايــ ــنـــدن تـــتـــفـــادى مـــنـــح تــ أن لـ
ــــاب الـــصـــن،  ــــضـ مـــعـــتـــرفـــا بــــــه، خـــشـــيـــة إغـ
هــذا  الفلسطينية  املــفــوضــيــة  إبــــاغ  وتـــم 
البريطانية  الخارجية  إثر رفض  املوقف، 
رسمين  لعاملن  إقامة  تأشيرات  إعطاء 

ودبلوماسين فيها. 
وتبع االستياء الفلسطيني، الذي عبر عنه  
السفير الفلسطيني،  مانويل حساسيان، 
رســمــيــا وفــــي أكـــثـــر مـــن وســيــلــة إعــامــيــة 
بـــريـــطـــانـــيـــة، تـــبـــنـــي حـــكـــومـــة كـــامـــيـــرون 
مطالب سياسية إسرائيلة مباشرة، كما 
ظهر فــي أثــنــاء معركة االعــتــراف بالدولة 
الفلسطينية، ورفض القياده الفلسطينية 
مــطــالــب بــريــطــانــيــة مــــحــــّددة، فـــي مــعــركــة 
التصويت على االعتراف بدولة فلسطن 
ــفـــة مـــــراقـــــب فـــــي الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة  بـــصـ
وضع  فــي  أسابيع،  وقبل  املتحدة.  لأمم 
بريطانيا  الــِعــِصــّي فــي عــجــات املــبــادرة 

الفرنسية. 
البريطاني  الخارجية  وزيــر  طلب  آنـــذاك، 
الـــــســـــابـــــق، ولــــــيــــــام هـــــيـــــغ، مــــــن الــــقــــيــــادة 
مــحــددٍة  تــعــديــاٍت   إدخــــال  الفلسطينية 
ودقــــيــــقــــٍة عـــلـــى الـــصـــيـــغـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
املقترحة، لكي  تؤيد املسعى الفلسطيني 
إلى رفع مكانة فلسطن إلى دولــٍة بصفة 
املتحدة، أهمها موافقة   األمــم  فــي  مــراقــب 
إلــى  الـــعـــودة  عــلــى  الفلسطينية   الــقــيــادة 
املــفــاوضــات مــبــاشــرة »مــن دون شـــروط«، 
ــام  الـــــدولـــــة  ــ ــمــ ــ ــــضــ ــد  بـــــعـــــدم انــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــــى مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات 
الــتــي يمكن مــن خالها توجيه  الــدولــّيــة، 
أو  حــرب،  بجرائم  اتــهــامــات إلسرائيلين 
رفـــع قــضــايــا قــانــونــيــة أخـــرى فــي محكمة 

العدل ضد إسرائيل.
ذهــــبــــت بـــريـــطـــانـــيـــا إلـــــى أبــــعــــد مــــن ذلــــك، 
ــتـــطـــابـــق مــــع املـــوقـــف  وظــــهــــر نـــــــوٌع مــــن الـ
ــة بـــريـــطـــانـــيـــا  ــاولــ ــحــ اإلســــرائــــيــــلــــي فـــــي مــ
الــتــنــســيــق مـــع فــرنــســا، الــتــي كــانــت أقـــرب 
إلـــى تــأيــيــد املــســعــى الــفــلــســطــيــنــي، وأبــلــغ 
هــيــغ  نــظــيــره الــفــرنــســي الــســابــق،  لـــوران 
تكون  لكي  عمقا  أكــثــر  مطالب  فــابــيــوس، 
جزءًا من مرجعية  املفاوضات املسقبلية 
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ــربــــي اإلســ ــعــ ــراع الــ ــ ــــصــ حــــــول الــ
وتخص مسألتي الاجئن الفلسطينين 
وتــعــويــضــهــم وتــوطــيــنــهــم، وفــــي الــوقــت 
نــفــســه، تــضــمــن الــصــيــغــة املــقــتــرحــة بــنــدًا 
يــنــص عــلــى أن إســرائــيــل دولــــة يــهــوديــة، 
وفق نص  قرار تقسيم فلسطن 181 الذي 
دعا  إلى قيام دولتن »عربية ويهودية«، 
د القيادة الفلسطينية »بعدم عرض  وتعهُّ
األمن  مجلس  على  الفلسطينية  القضية 
أو مــطــالــبــتــهــا بــتــطــبــيــق الـــبـــنـــد الــســابــع 
»الـــــذي يــلــزم إســـرائـــيـــل بــتــطــبــيــق قــــرارات 

الشرعية الدولية«.
ساهمت املطالب البريطانية اإلسرائيلية 
إياها، أخيرًا، في إفراغ املسعى الفرنسي 
مـــن آلـــيـــات املــشــاركــة الـــدولـــيـــة، أو إســنــاد 
املبادرة إلى مرجعياٍت واضحة، وتم األخذ 
بريطانيا خصوصا،  إثــر إصــرار  مجددًا، 

التي يزرعها خارجون على إرادة املجتمع. 
فــي لعبة »داعــــش« الــشــريــرة الــتــي شغلت 
العالم كله، على مدى العامن املنصرمن، 
ما يشبه »لعبة الظال«، فهي تحمل أكثر 
مــن عــقــدة، وتــحــوي، فــي طياتها، أكثر من 
لغز، ربما لو قّدر لشرلوك هوملز أن يسعى 
إلى تفكيكها وحل طاسمها، ملا استطاع، 
وقـــد يــحــتــاج زمــنــا أطــــول، لــكــي يــصــل إلــى 
كـــل الــحــقــائــق الــخــفــيــة بــخــصــوص والدة 
الــســريــع، واستئثارها  »داعــــش« ونــمــوهــا 
من  نشهده  لــم  نحٍو  على  العالم  باهتمام 
تدانيها  ال  بأشكاٍل  بالبشر  وفتكها  قبل، 

حتى وحشية ما قبل قرون. 
فــصــلــهــا املـــاثـــل املــرتــبــط بــحــرب الــفــلــوجــة، 
وقطعا هو ليس فصلها األخير، يبدو أكثر 
بــدأت  والــتــســاؤل، فعندما  للفضول  إثـــارة 
ــرارًا ومــســاومــاٍت  الــحــرب، تـــرّدد أن ثمة أسـ
قــد ال تطابق مــا هــو معلن مــن تفصياٍت 
ووقائع يومية، وأن ثمة سعيا حثيثا من 
إلــى إحــداث تغيير  قــوى دولية وإقليمية، 
فــي املــعــادالت ومــراكــز الــقــوة، وفــي حــدود 
الــدول والخرائط معا، وما ينتج عنها ما 
يــــزال فـــي حــالــة ســيــولــة، وقـــد يــأخــذ وقــتــا 

 قبل أن يستقر على حال الثبات.
ً
طويا

رتــل »داعـــش« الطويل الــذي لبس »طاقية 
اإلخـــفـــاء« قــبــل أن يــأخــذ طــريــقــه مــن داخــل 
املــديــنــة كـــان مــجــّرد خــيــط لــوقــائــع ال ُيـــراد 
ــداول الـــنـــاس، في  ــ لــهــا أن تــكــون مــوضــع تـ
هــذا الوقت على األقــل، لكنه فتح الحديث 
عــن مــحــادثــاٍت ســريــٍة مزعومٍة انتهت إلى 
ــادات »داعــــشــــيــــة«، وإعـــــان  ــ ــيـ ــ انـــســـحـــاب قـ
»تــحــريــر« املــديــنــة، وقيل إن »الــرتــل« حمل 
تلك الــقــيــادات فــي ســيــارات تـــراوح عددها 
روايــة  إلــى سبعمائة، حسب  بــن سبعن 
هذا املسؤول أو ذاك، وســار مسافة عشرة 
كـــيـــلـــومـــتـــرات، قــبــل أن يــضــربــه مـــن الــجــو 
الــطــيــران األمــيــركــي أو الــعــراقــي، وقــيــل إن 
الــقــتــلــى كــانــوا »داعــشــيــن« مــن جنسياٍت 
عربية، وقال آخرون إن معظمهم كانوا من 
أبــنــاء املدينة الــنــازحــن، وتـــرّدد أن بعض 
أولـــئـــك »الـــداعـــشـــيـــن« وصـــلـــوا إلـــى املــكــان 
تل آخرون على يد 

ُ
الذي أرادوه ساملن، وق

أبناء العشائر، أو الجيش، وجاءت مجزرة 
مربعها  إلـــى  كلها  اللعبة  لتعيد  الـــكـــرادة 

األول. 
 من اللعبة الشريرة التي ُيراد لها 

ٌ
هو فصل

أن تتناسل، وال يراد لها أن تنتهي فصواًل.
)كاتب عراقي(

األزمة بالطرق الدبلوماسية مسألة وقت. 
والــواضــح أن هــدف روســيــا كــان تطويق 
واملتوسط،  األســـود  البحرين  فــي  تركيا، 
إال أنــهــا لــم تــنــو الـــحـــرب، عــلــى الــرغــم من 
حّدة التصريحات الصادرة بن الطرفن، 
والتي عكست توترًا شديًدا، ال سيما مع 
الروسي مواطنيه بعدم  الرئيس  مطالبة 

التوجه إلى تركيا.
إال أنه لم يلح في األفق، إلى اآلن، أن أزمة 
تركيا وروســيــا  بــن  اقــتــصــاديــٍة  مقاطعٍة 
التي  املــشــاريــع  إن غالبية  إذ  قــد حــدثــت، 
أرســيــت، أخــيــرًا، بــن الــبــلــديــن ذات طابع 
استراتيجي، وأّي ضرر سيكون ذا حّدين، 
االقتصادية بن  العاقات  ازديــاد  بسبب 
مــوســكــو وأنـــقـــرة، كــمــا أن روســـيـــا تــؤّمــن 
تستهلكه  الــذي  الطبيعي  الغاز  من   %60
من تركيا. ولفترة طويلة، ارتكزت صناعة 
أوروبــا،  على  روسيا  في  الطبيعي  الغاز 
ســــوق تــصــديــرهــا الــرئــيــســيــة. ولـــكـــن، في 
ــة األخـــيـــرة، يــبــدو تــحــول اهتمامها  اآلونــ
إلــــى تــركــيــا الـــتـــي تـــحـــرص عــلــى تــرســيــخ 
ــاقــــة فــي   ألســـــــــواق الــــطــ

ً
مـــكـــانـــتـــهـــا بـــــوابـــــة

االتـــحـــاد األوروبــــــــي، وتــمــاشــيــا مـــع هـــذا، 
نــاقــشــت حــكــومــتــهــا بــالــفــعــل مــقــتــرحــاٍت 
لــبــنــاء خـــطـــوط أنـــابـــيـــب لــنــقــل الـــغـــاز من 
أذربيجان وتركمانستان والعراق وإيران 
إلى أوروبا عبر أراضيها، وهي اآلن أقرب 

تنتج شعورًا  العدالة،  إلــى  املذنبن  إحالة 
ر 

ّ
توت مــن  وتــزيــد  الضحايا،  لــدى  بالضيم 

العاقة بن األمنّين واملواطنن، وتسمح 
أفعالهم  فــي  بالتمادي  التعذيب  ملقترفي 
البشعة، وتبريرها بحجٍج وهمّيٍة واهية، 
وتتيح آلخرين تقليدهم في غير حرٍج أو 
خــوٍف من العواقب، على نحٍو يساهم في 
إلى  القامعة، ويسيء  الدولة  إنتاج  إعــادة 
صـــورة تــونــس الــجــديــدة ومــســاعــيــهــا إلــى 

إقامة جمهورّية ثانية.
 الـــحـــّد مـــن ظـــاهـــرة الــتــعــذيــب 

ّ
والــــواقــــع أن

ــقــــل األمــــنــــي،  مــــمــــكــــن، بــــــإعــــــادة بــــنــــاء الــــعــ
وتخليصه من رواسب السلوك السلطوي 
ــــال تـــعـــزيـــز املــنــظــومــة  ــن خـ ــ الـــعـــنـــيـــف، ومـ
الــقــانــونــّيــة، الــتــي تــحــمــي حــقــوق املشتبه 
ــيــــهــــم، وتــــضــــمــــن حـــرمـــتـــهـــم الـــجـــســـدّيـــة  فــ
اإليــقــاف.  السجون ومــراكــز  فــي  والنفسّية 
ومن املهّم تحويل تلك القوانن من كونها 
منجزًا،  واقعا  كونها  إلــى  دستورّيا  نّصا 
يعيشه املــســؤول واملـــواطـــن عــلــى الــســواء. 
ومــن الـــضـــرورّي فــي هــذا الــســيــاق، تفعيل 
التعذيب،  ملكافحة  الــوطــنــّيــة  الهيئة  دور 
ودعـــمـــهـــا مــــادّيــــا ولـــوجـــســـتـــّيـــا لــتــضــطــلــع 
ــة فــي  ــ ــّيـ ــ ــــاحـ ــّيــــة واإلصـ ــابــ بـــمـــهـــامـــهـــا الــــرقــ
أحــســن الـــظـــروف. ومـــن املــهــّم بــمــكــان فتح 
ــات الــتــعــذيــب قــبــل الـــثـــورة وبــعــدهــا، 

ّ
مــلــف

ملــحــاســبــة املــذنــبــن وإنـــصـــاف املــظــلــومــن، 
ــة االنـــتـــقـــالـــيـــة،  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــلـــب الـ ــطـ تـــحـــقـــيـــقـــا ملـ
وتأسيسا ملصالحٍة منشودٍة بن املواطن 

ومؤّسسات الدولة. 
)كاتب تونسي(   

باملطلب اإلسرائيلي، إبعاد األمم املتحدة  
الــفــاعــلــة، والتمسك   الــدولــيــة  أو املــشــاركــة 
مـــجـــّددًا بــمــهــزلــة  الــتــفــاوض املــبــاشــر بن 
 
ً
وحيدة  

ً
وسيلة وإسرائيل  الفلسطينين 

للتوصل إلـــى حـــل، عــلــى الــرغــم مــن ثبات 
عدم جدواه عشرات املرات. 

وعــكــســت ســيــاســات حــكــومــة املــحــافــظــن، 
بما  الحقيقي  تمّسكه  كاميرون،  بزعامة 
أعــلــنــه فــي زيــارتــه إســرائــيــل فــي فــبــرايــر/ 
شباط من العام املاضي، من مواقف  بالغة 
التعاطف مع إسرائيل، وتم تجاهلها في 

املنطقة العربية على نطاق واسع.
بــعــد كـــامـــه  فـــي خــطــاب أمــــام الكنيست 
الخارقة  إسرائيل  »رحلة  اإلسرائيلي عن 
ــن الــــتــــاريــــخ عــلــى  ــر آالف الـــســـنـــن مــ ــبــ ..عــ
عــن  تــــــحــــــّدث  املــــــقــــــدســــــة«،  األرض  هــــــــذه 
صـــلـــتـــه بـــالـــيـــهـــود، حــــن هــــاجــــر أجـــــــداده 
ــا مــن  ــامـ ــة وخـــمـــســـن عـ ــائـ الـــيـــهـــود قـــبـــل مـ
أملــانــيــا إلـــى بــريــطــانــيــا، وكــتــابــة قــريــب له 
ــال إنــه  أول عــمــل بــالــلــغــة الــيــديــشــيــة«. وقــ
الــيــهــوديــة«،  والشخصية  القيم  »يتفهم  
و»يــلــتــزم أمـــن إســـرائـــيـــل«، وإنــــه رأى »كــم 
هــي ضيقة وغــيــر آمــنــة املــنــطــقــة، الــواقــعــة 
ــتـــي  تــتــعــّرض  ــا بـــن الــنــهــر والـــبـــحـــر، الـ مـ
ــم هــــي غــيــر  ــ ــريـــب، وكـ ــهـ ــتـ لـــلـــصـــواريـــخ والـ
تتبنى مدرسة  املنطقة، عندما  آمنة هذه 
الــجــوار اســم منفذ عملية  فلسطينية في 
انتحارية«. وافتخر كاميرون بأن زيارته 
»الــتــاريــخــيــة« تـــجـــيء وقــــد أنـــجـــز »أقــــوى 
موضحا  بلدينا«،  بــن  املمكنة  الــعــاقــات 
أن »إيــمــانــه بــإســرائــيــل لــن يــتــزعــزع، وأن 
التزامه بأمنها سيكون قويا كالصخر«. 

ــا، فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن،  ــيـ ــانـ تــــقــــّدم بـــريـــطـ
اإلسرائيلية،  للسياسات  ودعــمــا  تغطية 
إذ لــيــس أكـــثـــر مـــن بــريــطــانــيــا مـــن يـــدرك 
ــرار املـــــشـــــروع  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ عــــمــــق وحـــــــاجـــــــات اســ
الـــصـــهـــيـــونـــي املــــرتــــبــــك، واملــــــعــــــّرض اآلن 
ملــخــاطــر اســتــراتــيــجــيــة، الرتــبــاط مصيره 
وحاله بما يجري في املنطقة،  على الرغم 
مـــن الــتــظــاهــر اإلســـرائـــيـــلـــي بــعــكــس ذلـــك. 
وفـــي بــعــض مــن هـــذا الــتــظــاهــر، اطمئنان 
إسرائيلي لعاقاٍت »جيدة »مع موسكو، 
ــغــــرب، أو بــعــضــه، فـــي وضــع  وضـــلـــوع الــ
بما  واإلثنية،  الجغرافية  املنطقة  خرائط 

في ذلك أيضا مع إسرائيل وفيها.
أوقعت بريطانيا، في منطقتنا وشعبنا، 
وخــصــوصــا فــي فــلــســطــن، أكــبــر ظــلــٍم في 
ــاريـــخ بــريــطــانــيــا االســـتـــعـــمـــاري. ويـــرى  تـ
كــامــيــرون، فــي وعــد بلفور الــذي وعــد من 
ال يــمــلــك )الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة( مـــن ال 
بــإقــامــة  الــيــهــود(  )املــســتــوطــنــن  يستحق 
ــلــــى أرض  ــعـــب الـــــيـــــهـــــودي عــ ــلـــشـ وطـــــــن لـ
ــر عـــلـــى حــيــاة  فــلــســطــن، عـــلـــى أن ال يـــؤثـ
في  الفلسطينيون  سمي  )هــكــذا  الــســكــان 
ــة مـــن الــحــلــم  ــم( »لــحــظــة االنـــطـــاقـ بــــادهــ
إلـــى خــطــة، وافــتــخــار بــريــطــانــيــا  بــدورهــا 
الـــحـــيـــوي فـــي تـــأمـــن إســـرائـــيـــل كـــدولـــة لـ 

)الشعب اليهودي(«.
)كاتب فلسطيني(

مفاتيح الحل السوري بين السلطان والقيصر

تعذيب وإفالت من العقاب في تونس

حين يخشى نتنياهو فقدان كاميرون

عن لعبة »داعش« الشريرة

أي اتفاق بين 
أردوغان وبوتين 

سيكون له انعكاس 
على سورية

الحّد من ظاهرة 
التعذيب ممكن 

بإعادة بناء العقل 
األمني

بنت بريطانيا، في 
عهد كاميرون، 
أقوى العالقات 

االقتصادية واألمنية 
مع إسرائيل

آراء

توفيق بوعشرين

شح بالسواد، والذهول 
ّ
دمــاٌء تغطيها دمــاء، وأشــالء في ركابها أشــالء، وحــزن مت

45 مسلما  لقتل  ومعنى  تفسير  عن  تبحث  منكوبٍة،  وجــوٍه  على  العالمات  سيد 
في مطار إسطنبول، وقتل 20 إيطاليا ويابانيا في مطعم في بنغالديش، وتفجير 
شاحنة مملوءة باملتفجرات في شارع الكرادة في بغداد، الغاّص باملحالت التجارية 
قبيل العيد، وقتل 220 مواطنا بريئا. وأي رسالة وراء استهداف مسجد الرسول 
باحته  فــي  الصائمني  مــن  وقتل سبعة  املــنــورة،  املدينة  فــي  عليه وسلم  الله  صلى 
الــدم هذا الذي  اآلمنة؟ ما هي الرسالة التي يريد اإلرهــاب الداعشي توقيعها بنهر 

يتدفق في كل مكاٍن، تستطيع داعش الوصول إليه، وتجنيد انتحاريني فيه؟
الرسالة واضحة، وصلت قصة تنظيم الدولة اإلسالمية إلى نهايتها، فكرًا وسالحًا 
 على األرض، هذه العمليات املجنونة ليست عمليات من 

ً
 وسيطرة

ً
وتنظيمًا وشعبية

يّدعي أنه )باق ويتمّدد(. الخسارات التي ُمني بها تنظيم الدولة على كل الجبهات، 
في األسابيع األخيرة، جعلته ينتقل من الهجوم إلى الدفاع، ومن الدفاع إلى التراجع، 
ومن التراجع إلى خسارة مناطق شاسعة في العراق وسورية وليبيا. ومع خسارة 
األرض، يخسر تنظيم البغدادي املتوحش مصادر التمويل ومنافذ العبور والقدرة 
بغية  مدنيٍة سهلٍة،  أهـــداٍف  إلــى  بانتحارييه  يدفع  لهذا  مقاتلني جــدد.  تجنيد  على 
 إظهار 

ً
الضغط على التحالف العربي والدولي، لالنسحاب من املعركة ضده، محاوال

إعالميٍة  بفرقعاٍت  ميدانيًا  الكبيرة  خسائره  وتعويض  عنده،  مــوجــودة  غير  قــوٍة 
الــيــوم مثل الحيوان  ه فــي قلوب الضعفاء مــن املــواطــنــني. حــال »داعـــش« 

ّ
وذعـــٍر يبث

املذبوح الذي يخرج آخر ما عنده من قوة، وهو يصارع املوت.
هــذا أقصى ما يستطيع تنظيم داعــش ارتكابه من مجازر، وهــذه أقصى درجــات 
رقعٍة جغرافيٍة  إدارة  في  نفسه  وّرط  مسلح،  تنظيٌم  إليها  يصل  أن  يمكن  جنوٍن 
والغرب، ويصل  الشرق  بناء دولــٍة بمليشياٍت مسلحٍة، تعادي   

ً
محاصرٍة، محاوال

الجنون بها إلى استهداف مسجد نبي اإلسالم الذي يقصده للصالة مسلمون من 
كل بقاع العالم، ومن كل املذاهب الفقهية على اختالفها.

في كل الحروب، هناك خطأ استراتيجي، يرتكبه طرف من أطراف الحرب، ال يعود 
املــبــادرة، وخطأ داعش  بعده قــادرًا على وقف مسلسل هزائمه، أو استعادة زمــام 
القاتل أنها تجرأت على الحرمات املقدسة للمسلمني في شهر الغفران. هذا خطأ لم 
يرتكبه تنظيم القاعدة من قبل، على الرغم من تطّرفه العقدي، ونزعته اإلرهابية، ألنه 
يعرف أن قتل األبرياء في األماكن املقدسة خط أحمر، لكن داعش علمنا أنه يفعل 
أي شيء يخطر على باله، وال يخطر على بال أحد، وهو منساق وراء التوحش وبث 
الرعب في قلوب الجميع. إن استهداف قبلة املسلمني سيجعل من تنظيم البغدادي 
عدوًا للمؤمنني قبل غيرهم، وسينزع عنه ما بقي من رداٍء كاذٍب،  يّدعي به الدفاع 
عن اإلسالم أو أهل السنة عند عوام الناس اليائسني من استرجاع حقوقهم بالعقل، 

ال بالجنون. 
يعتبر خبراء التنظيمات اإلرهابية أن هذه تموت بعدة أسباب، منها موت الزعماء 
إلــى تسوياٍت  والــوصــول  أجلها  مــن  التنظيم  الــتــي خــرج  القضايا  ومـــوت  امللهمني 
سياسيٍة لنزاعاٍت مسلحٍة،  لكن أكثر األسباب تأثيرًا على هذا النوع من التنظيمات 
املسلحة هو فقدان السند الشعبي، أو الحاضنة االجتماعية. وهذا ما فقدته »داعش«، 
أول من أمس، وهي تقترب من مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال 
للعاملني« )سورة  إال رحمة  أرسلناك  »ومــا  الحق، سبحانه وتعالى، في كتابه  عنه 
العاملني،  التي تشمل  الرحمة  ابــن عباس في تفسير هــذه  األنبياء اآليــة 107(: قــال 
مؤمنني وغير مؤمنني: من آمن بالله واليوم اآلخر، كتب له الرحمة في الدنيا واآلخرة، 
ومن لم يؤمن بالله ورسوله، عوفي مما أصاب األمم من الخسف والقذف والغرق. 
رحمة  »للمؤمن   :)91/1( »الشفا«  في  عياض  القاضي  وقــال   .)552/18 )الطبري 

بالهداية، وللمنافق رحمة باألمان من القتل، ورحمة للكافرين بتأخير العذاب«.

أنطوان شلحت

سارعت إسرائيل إلى الترحيب بالبيان الجديد، الذي نشرته اللجنة الرباعية الدولية 
للسالم في الشرق األوسط، أخيرًا، وصاغته، من خالل االتكاء على نهج »التبادلية« 
األرعن، إلصدار أحكاٍم تعوزها الصدقية و»النزاهة السياسية« على املواقف والسلوك 

واالتجاهات لدى طرفي الصراع.
وبــمــوجــب بــيــان ديــــوان رئــاســة الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة، جـــرى الــتــشــديــد فــي سياق 
»الدور الرئيسي الذي يلعبه التحريض والعنف  الترحيب  باعتراف الرباعية الدولية بـ
»إخفاق  الفلسطينيان في تكريس الصراع«، لكن، في الوقت نفسه، تم إبداء األسف لـ
هذه الهيئة الدولية في التعامل مع الجذور الحقيقية للصراع، وهي رفض الفلسطينيني 

العنيد االعتراف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، مهما تكن حدودها«.
وهكذا وجدنا أنفسنا مرة أخرى إزاء إعادة إنتاج حكايٍة مستهلكة، وهي إعادة إنتاٍج 
مكرورٍة منذ انطالق ما تسمى »عملية السالم« قبل أزيد من عقديـن. ومثلما قيل 
وُيقال دومــًا، لم تكن تلك أكثر من »مجّرد عمليٍة« انعكست في اتفاقاٍت وتسويات 

»السالم«. عديدة، وفي القليل القليل من املضامني املهمة، وذات الداللة املتعلقة بـ
الفلسطينية  االنتفاضة  عقب  فأكثر  وأكثر   ،)1993( أوسلو  اتفاقات  توقيع  ومنذ 
الثانية )2000(، أشير في مقاماٍت كثيرة إلى أن »شروط السالم اإلسرائيلية املعلنة« 
باإلعالن عن  »تطالبهم  بل  منذ 1967،  االحتالل  بنهاية  الفلسطينيني حتى  تِعُد  ال 
على خارطة  يتعّرفوا  أن  قبل  أجلها،  من  الصراع  وبإنهاء  الوطنية،  مطالبهم  انتهاء 
بالدهم الجديدة... وذلك في مقابل حق غامض في إضفاء صفة الدولة على شبه دولٍة 
الجغرافيا، وحيث  مكان  االستعارة  تتبوأ  والسيادة، حيث  االستقالل  محرومٍة من 
 عن املدلول والداللة، وال تعثر الرموز على أرضها، وفق ما كتب محمود 

ّ
ينفصل الدال

درويش وغيره من املثقفني الفلسطينيني. 
وراوحت رّدات الفعل الفلسطينية على تقرير الرباعية الدولية بني اإلعراب عن االستياء 
الفلسطينية ستدرس خياراتها في ما يتعلق بكيفية  القيادة  الشديد والتلميح بأن 
بالرباعية  العالقة  فــي  النظر  إعـــادة  إلــى حــّد  األمــر  التقرير، وقــد يصل  التعاطي مــع 
الدولية، وبني القول إن التقرير ال يلبي توقعات الشعب الفلسطيني، لكونه يساوي بني 

شعٍب واقع تحت االحتالل واملحتل. 
باعتبار  السياسية،  املؤسسة  ملقاربة  »مغايرة«  فعل  ردات  اتسمت  إسرائيل،  وفــي 
التقرير »إهانة للذكاء«، نظرًا لكونه اكتفى بـ »قول البديهيات مع تجاهل واضح لفرص 
كت في إمكان التوصل، في عهد الحكومة اإلسرائيلية الحالية، إلى 

ّ
تحقيقها«، وشك

أغلبيٍة تدعم »حل الدولتني«، ووقف البناء في املستوطنات ضمن أراضي 1967.
تــوفــر هــذه األغلبية إلى  يــعــيــدوا سبب عــدم  فــعــٍل كــهــذه أن  ويحلو ألصــحــاب رّدات 
الطيف السياسي  ألــوان  بــأن سائر  التذكير  الــراهــن. وحيال هــذا، يجدر  اليمني  ُحكم 
اإلسرائيلي التي وقفت وراء »عملية السالم« )اليسار والوسط( انساقت، هي أيضًا، 
وراء »العملية«، وما أسماه باحثون في حينه »سحرها املسياني«، ولم تقرأ »الحروف 
الصغيرة« التي كان يتعنّي عليها االنتباه إليها. وهكذا تغاضت عن واقع أن غالبية 
»شروط السالم املطلوبة« بقيت في األدراج، وأن االحتالل استمر كما لو أنه لم يحدث 
شيء يذكر، وأن أية مستوطنٍة لم تتحّرك من مكانها، وأن »العنف« الفلسطيني نتيجة 

لذلك، لم يتوقف!.
ومــا زلــت أذكــر أحــد هــذه األبــحــاث الــذي تــطــّرق إلــى موقف تلك الجهات »السالمية« 
الصراع مع  إلــى  األخيرين ينظرون  أن هــؤالء  إلــى  الفلسطينيني عمومًا، فأشار  من 
املسياني:  اليسار  تمامًا عن خطاب  باالنطالق من وجهتي نظر غريبتني  إسرائيل 
األولــى، االتكاء على املاضي، وباألساس نكبة الشعب الفلسطيني في 1948 وفيما 
بعد في 1967. الثانية، البعد الديني، خصوصًا في كل ما يتعلق باملسجد األقصى. 
 يتحدث فقط عن 

ّ
وقد محا اليسار املسياني بجّرة قلٍم هذين العنصرين تمامًا، وظل

املستقبل، بانقطاع كلي عن املاضي والراهن.  
تب أيضًا أن أية تسويٍة 

ُ
 بهذا القدر من االبتذال، ك

ً
وقبل أن تصبح الحكاية مستهلكة

تستند إلى وضع الشرط اإلسرائيلي في مكانة املقّدس الذي ال مساس به، ويحّدد 
، وإن وصفها 

ً
مــرفــوضــة  

ً
الحقوق، ستكون تسوية الــقــوى وحــده حجم  تـــوازن  فيها 

فقهاء الواقعية بالقول: هذا هو املمكن. وهذا يعني أن السالم الحقيقي غير ممكن.

بدر الراشد

بعون أبو 
ّ
، يت

ً
اشني، من أتباع شيخ الجبل، حسن الصباح، وال قرامطة

ّ
ليسوا حش

طاهر ابن أبي سعيد، في غزواته ضد املسلمني، من البصرة إلى الحجاز، يقتلونهم، 
ويستبيحون أعراضهم، وأموالهم. لكن أتباع أبي بكر البغدادي ليسوا بعيدين عن 
البشر، من  الرغم من خروجهم من لعبة »الظاهر والباطن« إلباحة قتل  هذا، على 
إلــى مدينة  السالم  دار  بغداد  ومــن  التركية،  األميركية وحتى إسطنبول  أورالنـــدو 

النبي وقرب مسجده وقبره. 
على الرغم من أن عقيدة تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( ليست باطنية، إن صّح أن 
لهم عقيدة غير »الدولة«، إال أن صرختهم لن تختلف كثيرًا، عن شعار أبي طاهر بن 
أبي سعيد، أحد قادة القرامطة في القرن الرابع الهجري، حني رفع راية »أجهزوا على 
الكفار وعبدة األحجار«، حني استباح قتل املسلمني، في حرم الله، في مكة املكرمة. 
فهم يفعلون هذا حرفيًا، كل يوم، على امتداد ساحات ندائهم، من أقاصي األرض، 

حتى أقاصيها، حتى استباحوا حرم الله فعليًا، في املدينة املنورة. 
الــنــاس، قــام أبــو طاهر ابــن أبي  بعد غــزو القرامطة البصرة، وفــرض ضرائب على 
سعيد، باعتراض قوافل الحجاج في الحجاز، فقتل الرجال، وسبى النساء واألطفال، 
حتى دخل مكة، وسرق الحجر األسود، وقلع باب الكعبة، و»فرش« حرم الله بجثث 

الرجال، كما وصف مؤرخون ضحايا هجوم القرامطة على الحرم املكي. 
عجزت »الخالفة اإلسالمية« عن التخلص من القرامطة، حتى هادنتهم، ودفعت لهم 
« مقدارها 120 ألف دينار، بمعايير ذلك الزمان، بعد أن احتلوا الكوفة. ولم 

ً
»جزية

ُيعاد الحجر األسود إلى مكة، إال بعد عشرين سنة، من اقتالع القرامطة له، أول مرة. 
ال يبدو أننا أمــاٍم مشهد مختلف، بعد سلسلة االعتداءات اإلجرامية التي ضربت 
إلى  ومــن إسطنبول  القطيف،  إلــى  بــغــداد  مــن  املــاضــيــة،  القليلة  األيـــام  فــي  املنطقة 
أورالندو، حتى جاءت ذروة عدمية املشهد، باستهداف حرم الله، ومدينة نبيه، في 

آخر شهر رمضان.
العملية بأنها موجهة ضد  التبريرات، سيصفون  لن ُيعدم منفذو هذه االعتداءات 
»الكفر والردة«، في أدبيات داعش والقاعدة.  رجال األمن، املحكوم عليهم مسبقًا بـ
لكن هذا لن يغّير من حقيقة أن هذه العملية االنتحارية التي شهدتها املدينة املنورة 
تتجاوز بعدها الحرفي إلى انتحاٍر رمزي لتنظيم داعش، إن صح الوصف، كما كان 
استهداف مبنى األمن العام، في 2004 في الرياض، انتحارًا فعليًا ورمزيًا لتنظيم 

القاعدة، فانهار التنظيم بعد الحادثة في السعودية. 
تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( بات يضع »الدولة«، دولته، فوق أي اعتبار دينيٍّ أو 
 لترسيخ مشروعه السياسي في 

ً
أخالقي، فأصبح يبّرر كل فعل، باعتباره خطوة

املنطقة، وبناء »خالفته«. فقام حرفيًا هذه املرة، بتعطيل امللة التي يّدعي تمثيلها، 
وبـــّرر كــل جــرائــمــه واستباحته دمـــاء األبـــريـــاء، بــتــأويــالٍت ديــنــيــٍة تــخــدم مشروعه 

السياسي، فالدولة فوق كل شيء، حتى أحكام الدين الذي تّدعي تمثيله.
ــاره،  لــن يستطيع تنظيم داعـــش الــخــالص مــن وزر اســتــهــداف املــديــنــة املــنــورة وعـ
مهما فعل، فالتنظيم الذي كان يسارع إلى تبني أي عمل إرهابي، في أية بقعٍة في 
العالم، وكان يضع هذه العمليات ضمن رؤيٍة استراتيجيٍة واسعة »هجمات الذئاب 
املنفردة« لن يستطيع أن يأتي اليوم، بعد أن رّسخ سياساته وطريقته، أن يّدعي أن 
»انحرافًا« ما ضرب منهجه املنحرف ابتداًء. ولن يقوى على استنكار عملياٍت، كان 

يشجعها عند املربع األول، كما أن استنكاره لن يجدي. 
كان التنظيم، طوال الوقت، يستمتع بتبني عملياٍت ُيقتل فيها أبرياء، وتستهدف كل 
 إلى الــوراء، بعد أن 

ً
شيء، حتى مساجد الله، فلن يستطيع اليوم أن يتراجع خطوة

 إلى األمام، واستهدف حرم الله، في املدينة املنورة، ليعلن 
ً
ذهب أحد »ذئابه« خطوة

أن التنظيم أبعد ما يكون عن أيِّ شرع، وأقرب ما يكون إلى تلك الفرق، التي كنا نقرأ 
عنها في التاريخ، كالحشاشني والقرامطة، ثم بتنا نعايش إحداها، تتمّدد من العراق 

إلى سورية، وتقتل البشر من إسطنبول إلى مدينة رسول الله. 

صوت الدم دائمًا أقوى حكاية مستهلكة

قرامطة هذا الزمان
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يوٌم دام جديد تشهده بغداد.
هــا هــو اإلرهــاب يضــرب العاصمــة العراقية 
األحــد،  يــوم  صبــاح  دمويــن  بتفجيريــن 
وســط ســوٍق مكتــٍظ باملتســوقن فــي مدينــة 
بــن  مــن 400  أكثــر  راح ضحيتــه  الكــرادة، 
قتيــٍل وجريــح، فــي وقــٍت كانــوا يتبضعــون 
بْيــل عيــد الفطــر الســعيد، لكــن اإلرهــاب 

ُ
بــه ق

 العراقيــن، 
ّ

جعــل عيــد أهالــي الشــهداء، وكل
 االتجاهات.

ِّ
حزينًا يحيط به الرعب من كل

بغــداد بناهــا الخليفــة العباســي أبــو جعفــر 
املنصور في القرن الثامن امليالدي، واتخذها 
 للدولــة العباســية، فأصبحــت أهــم 

ً
عاصمــة

مراكــز العلــم والفكــر والتجــارة، وفــي فتــرٍة 
طلــق عليهــا 

ُ
وأ القديــم،  للعالــم  باتــت مركــزًا 

تســميات كثيــرة، كاملدينــة املــدورة والزوراء، 
لكــن أشــهرها »مدينــة الســالم«، علــى الرغــم 

من أنها لم تشهد السالم أبدًا.
فــي عــام 1258، غزاهــا املغــول والتتــار، وقاد 
واملدينــة،  األســواق  إحــراق  حملــة  هوالكــو 
 في 

ً
وحّولهــا إلــى خــراٍب بعد أن كانــت منارة

العلــم. وتقــول بعــض كتب التاريــخ، إن بغداد 
مليئــة  مدينــة  هوالكــو  عهــد  فــي  أصبحــت 
برائحــة الجيــف، وأشــالء القتلــى املطروحن 

أرضًا.
وبعــد ثالثــة قــرون، عــاد تيمورلنــك، حفيــد 
مــن  اآلالف  وأزهــق  بغــداد،  إلــى  هوالكــو، 
الكبيــرة،  البــالد  بخيــراِت  طمعــًا  األرواح 
وأمــر بعــد ذلــك بإبــادٍة جماعيــة. وفــي القرن 
الســادس عشــر امليالدي، تبادل الصفويون 
الســيطرة علــى بغــداد، ولكــن  والعثمانيــون 

ُحســم األمــر، فــي النهايــة، للعثمانيــن عــام 
1534م بقيادة سليمان القانوني.

وهكذا استمرت بغداد باالنتقال من عدواٍن 
إلــى آخــر، كان جديدهــا العــدوان األميركــي 
أن  تاريخيــة  مصــادر  وتؤكــد   ،2003 عــام 

.
ً
بغداد احتلت أكثر من ثالثن مرة

 سنوات، ونحن العراقين، نناُم ونصحو 
ْ
ُمذ

علــى أصــواِت التفجيــرات، ونشــرات األخبار 
 هنــا، وحــزاٌم 

ٌ
العاجلــة ال تتوقــف، فمفخخــة

 هناك، وشــهيٌد هنا، وشــهيٌد هناك.. 
ٌ

ناســف
مســتمرًا،  الوضــع  هــذا  ســيبقى  متــى  إلــى 
 الدمــاء، فبالــكاد 

ُ
إلــى متــى سيســتمر نزيــف

أصبح املوُت ال يفارقنا.
تلــوا 

ُ
ق مئــاٍت  مســؤولية  يتحمــل  ومــن 

وجرحــوا، ومــن ســُيعُن آالف العوائــل التــي 
تقــف وراء تلــك املأســاة اإلنســانية، وما ذنب 
الطفــل الــذي فقــد أبــاه، والزوجــة التــي فقــدت 
زوجهــا، واألخ الــذي فقــد أختــه، واالبــن الــذي 
 هــؤالء األبرياء؟ ربما 

ّ
فقــد أمــه، فمــا ذنب كل

ذنبهم الوحيد أنهم عراقيون.
فــرج«  لــه  هــٍم   

ّ
»كل الشــعبي  التــراث  يقــول 

مفتــاح  الصبــر  و»إن  وتــزول«  و»شــدة 
 
ّ
نفــذ العراقيــن  أن  أجــزُم  الفرج«،لكنــي 

 فــي جعبتهــم أّي رشــفٍة 
َ

صبرهــم، ولــم يبــق
من صبر أيوب.

العراقيــون أهلكتهــم الحــروب، واســتنزفتهم 
اللعــن  واإلرهــاب  الفاســدة،  الحكومــات 
ــم األبناء، ورّمــل األزواج، 

ّ
قطعهــم أشــالًء، فيت

كل األمهات حزنًا وحرمانًا.
ّ
وأث

احتــالٍل جديــد،  تحــت  بغــداد  تقــع   ،
ً
حقيقــة

بقيادة السياسين الفاسدين غير الكفوئن، 
»الفضائيــة«  الشــكلية  املناصــب  وأصحــاب 
بأنواعهــا الذيــن قــادوا بغــداد إلــى الطائفيــة 
النتنــة، والفســاد الفاحــش، والوضع املتفجر 
 عما سبقه، 

ً
 وطأة

ُ
 ال يقل

ٌ
أمنيًا، وهو احتالل

 عائقًا 
ُ

فهــو أشــُد فتــكًا وعنفوانــًا؛ ألنــه يقــف
أمام نهوض البغدادين وتقدمهم من جديد.

ال أعــرف مــا فائــدة القــرارات التــي اتخذهــا 
العبــادي،  حيــدر  العراقــي،  الــوزراء  رئيــس 
أيــام  البالدثالثــة  فــي  العــام  الحــداد  إعــالن 
و»حفنــة  الشــهداء،  أهالــي  مــع  تضامنــًا 
فشــلها  أثبتــت  بربريــة،  أمنيــة«  إجــراءات 
الكبيــر فــي عمليــة اســتبداد األمــن، فــي ظــل 

السياسات الرخوة التي تتبعها حكومته.
الحكومــة  إصابــة  علــى   

ُ
تــدل قــراراٌت  هــي 

»بشــلٍل نصفــي«، فاألْولــى أن يقــدَم العبادي 
الــوزراء  رئيــس  فعــل  كمــا  اســتقالته، 
البريطانــي، ديفيد كاميرون، احترامًا إلرادة 
الشــعب البريطانــي الــذي اختــار االنفصــال 
عــن االتحــاد األوروبي، فكيــف الحال بمقتل 
إننــا  لنــا  يقولــوا  ألــم  األبريــاء؟  مــن  مئــات 

سنجعل العراق دولة ديمقراطية؟
علــى الرغــم مــن املأســاة التــي تعرضــت لهــا 
»مدينة الســالم« عبر التاريخ، إال أنها عادت 
والفكــر  للعلــم  منــارة   

ُ
وســتقف  ،

ً
شــامخة

والحضارة من جديد، شــاء بعضهم أم أبى، 
لكــن الســؤال الــذي ال بــدَّ أن يطــرَح هنــا: متى 
ســيتوقف عــّداد قتــل األبريــاء؟.. ربمــا حتى 

يشاء الله.
بشير الكبيسي )العراق(

بــال أعمــام، وال أخــوال، وال أجــداد، وال أي أقرباء، 
وجــدت نفســي فــي األردن، بعــد هجــرة والــدي 
إليهــا مــن البوســنة فــي الثمانينــات، وهكــذا كان 

العيد من أشد األيام صعوبة علّي.
تتعالــى أصــوات التكبيــرات فــي الخــارج، وتبــدأ 
اللعــب  مسدســات  أصــوات  مــن  العيــد  ضجــة 
الصاخبــة، وأصــوات النــاس على أبــواب بيوتهم، 
املعايــدة  ويكــّررون جمــل  ببعضهــم،  يرحبــون 
املألوفة، وصوت األم تنادي طفلها، ليســلم على 

خاله الذي سيغادر بعد قليل.
أتابــع األصــوات كلهــا مــن وراء بــاب بيتنا املغلق 
علــى يقــن أنــه لــن يفتح اليوم للخــروج، وإلى أين 

سنذهب مثال؟ 
ليــس لنــا هنــا، حتــى قبر، ألحــد األقربــاء نزوره، 
البــاب  هــذا  يفتــح  لــن  ونترحــم عليــه. وبالطبــع، 

ألحد قادم ليعّيد علينا.
دوام  يبــدأ  حــن  فكانــت  األدهــى  اللحظــة  أمــا 
بنــات صفــي  تبــدأ  العيــد،  بعــد عطلــة  املدرســة 
واحــدة  كل  املشــوقة،  العطلــة  أحــداث  بروايــة 
اشــترت.  ومــاذا  رأت،  ومــن  ذهبــت،  أيــن  تخبــر 
بــد أن تنــدرج العيديــة، ويبــدأ  وفــي الســياق، ال 
الغلــة  قيمــة  فــي  و»مــزاودة«  علنــي  اســتعراض 
التي كســبتها كل واحدة : »عمي من الســعودية 
أنــا  »طيــب  واحــدة،  تقــول   ،« ليــرة   20 عيدنــي 
جمعــت فــي العيــد 55 دينار«، ترد عليها أخرى، 
وتهتــف ثالثــة كانــت تســمع الحوار: »أنــا 70 ألن 
الكبــار صــاروا هالســنة يعيدونــي 10  أخوتــي 
ليــرات بــدل 5«، وأصمــت هنــا محاولــة أال أثيــر 

اهتمام أحد ليسألني .
أترحــم اآلن، وأنــا أذكــر تلــك األيــام علــى جارتنــا 

صاحبــة بيتنــا األول التــي كنــا، ألعيــاٍد متتاليــة، 
نصّبــح عليهــا بعــد عودتنــا مــن صــالة العيــد، 
فتبادرنــا بدعــوة لطعــام اإلفطــار معهــا، ويكــون 
كنــا  ألنــا  وقتهــا،  نعيشــه  طقــس  أجمــل  هــذا 
نلتقــي بأحفادهــا الكثيريــن، فــي أثنــاء نزولهــم 
الســتعراض املالبــس الجديــدة، والســالم عليهــا 
ونيــل نصيبهــم مــن العيديــة، فتناولهــم، بعــد أن 
يقّبلوا كفها، عيديتهم مضمومة في اليد، حتى 
ال يعــرف أحــد مقدارهــا، وال يطيــب لهــا إال أن 
وكانــت  وإخوتــي،  أنــا  فنفــرح،  مثلهــم،  تعيدنــا 
العيدية من يدها أول عيدية أتلقاها في حياتي .

فــي  اللــه  أمــد  الثانــي،  بيتنــا  وجارتنــا صاحبــة 
عمرها، كانت تصر على أن نتناول من كعكات 
بنفســها، وال  »وتقســم«  التــي صنعتهــا  العيــد 
تهدأ، حتى تتأكد أن كل أخوتي أخذوا نصيبهم، 

وعبأوا جيوبهم من امللبس والشوكوالتة .
توضــح هــذه املواقــف كم يحدث ســلوك الجيران 
واملحيطن من فرق للبعيد عن وطنه، وكم تعني 
لفتــة االهتمــام فــي العيــد ملــن ال يجد ســلوى عن 

افتقاد األحبة بسبب االغتراب.
األردن،  فــي مجتمــع  اندماجــي  وازداد  وكبــرت 
ألكتشــف أن الغربــاء تضاعفــوا، بعــد مــا جــرى 
فــي العــراق وســورية، وأن معانــاة الطفولــة  فــي 
العيــد صــار يعانيهــا كثيرون، وأن مباهج الفرح 
واملشــاركة بن الناس التي كنت أتوق للحصول 
أحيــاٍن  فــي  منهــا مجــرد مظاهــر  بعــض  علــى 
كثيــرة، حتــى أن هنــاك مــن يمضــي للزيــارات، 
ويعايد األسرة، ويوزع ابتسامات، لكن »الغربة« 

مستحوذة عليه تماما.
مريم تولتش )البوسنة(

فضاء مفتوح

آراء

علي أنوزال

ســاخٍن  صيــٍف  وقــع  علــى  املغــرب  يعيــش 
سياســيًا، ألنه يســبق االنتخابات التشريعية 
أكتوبــر   7 يــوم  تجــرى  أن  املرتقــب  مــن  التــي 
انطــاق  قبــل  وحتــى  املقبــل.  أول(  )تشــرين 
مــن اآلن  بــدأت  حملتهــا االنتخابيــة رســميًا، 
التــي  باألجــواء  تنبــئ  »تســخينات«  حملــة 

ستسود الحملة املقبلة.
تأتــي أهميــة االســتحقاقات املقبلــة مــن أنهــا 
فــي ظــل  انتخابــات تشــريعية تجــري  ثانــي 
إّبــان  املغــرب،  عليــه  الــذي صــادق  الدســتور 
مــن  »رزنامــة«  إطــار  فــي  الشــعبي  الحــراك 
اإلصاحــات، تقّدمــت بهــا الســلطة املغربيــة 
عاصفــة  تمــر  حتــى  الشــارع،  لتهدئــة  آنــذاك 
»الربيــع العربــي«. كمــا تكتســي االنتخابــات 
 كبيــرة فــي املغــرب، ألنهــا أول 

ً
املقبلــة أهميــة

بعــد  اإلســاميني  لشــعبية  حقيقــي  اختبــار 
خمــس ســنوات مــن تدبيرهــم الشــأن العــام، 
كثيــرة،  قــراراٍت  اتخــاذ  علــى  فيهــا  أقدمــوا 
وصفها خصومهم، بل ووصفوها حتى هم، 
بأنها لم تكن شــعبية، وبّرروها بأنها كانت 
مــن أجــل الصالــح العــام، حســب رأيهــم. وإذا 
كان اإلســاميون قــد وصلــوا إلــى الحكومــة، 
2011، محمولــني  عــام  املغــرب  فــي  مــرة  أول 
فــإن  آنــذاك،  املنتفــض  الشــارع  أكتــاف  علــى 
خصومهــم يراهنــون اليــوم علــى إســقاطهم 
الــذي  بالطعــن فــي حصيلــة أداء حكومتهــم 

منى عبد الفتاح

مــع هطــول األمطــار الغزيــرة فــي دولــة جنــوب 
السودان، من شهر أبريل/ نيسان إلى نوفمبر/ 
املعارضــة  قــوات  دخلــت  الثانــي،  تشــرين 
املســلحة الجنوبيــة مدينــة واو، عاصمــة والية 
بحــر الغــزال، ومــن أكبــر مــدن جنوب الســودان. 
االســتوائية  الغابــات  فــي  املشــهد  هــذا  يتكــرر 
 

ّ
املطيــرة فــي جنــوب الســودان، وال تتخيلــه إال
الســينما األميركية في نســخ مشــابهة لغابات 

األمازون وحياة العصابات هناك.
بــني حكومــة  الرئيســي  الخــاف  كان  مــا  بعــد 
دولــة الجنــوب وغالبيتهــا مــن قبيلــة الدينــكا، 
والقبائــل املتمــردة األخــرى مــن النويــر، ثم بني 
جونقلــي،  أحــداث  فــي  كمــا  واملورلــي،  النويــر 
قبيلــة  أبنــاء  بقيــادة  جديــٌد  تمــرٌد  يظهــر 
الفراتيــت، املتحالفــة مــع القبائــل التي تناصب 
مــن  مقاتلــني  إلــى  باإلضافــة  العــداء،  الدينــكا 
جيــش الــرب للمقاومة، وهي جماعة مســيحية 
مســلحة، تشــن هجمــاٍت على حكومــة الجنوب 

من أوغندا.
هــذا  شــنت  التــي  الفراتيــت،  قبيلــة   

ّ
أن وُيذكــر 

فــي  الســابق  الوزيــر  بقيــادة  هــي  الهجــوم 
حكومــة الســودان، قبــل انفصــال الجنوب، علي 
حــزب  إلــى  ينتمــي  كان  والــذي  فرتــاك،  تميــم 
املؤتمــر الوطنــي الحاكــم في الســودان، وشــغل 
منصــب وزيــر الطيــران والكهربــاء، ثــم منصــب 

يقّدمه اإلســاميون بأنه »إنجاز أســطوري«، 
كمــا وصفه بذلك رئيس الحكومة، ويتهمهم 
خصومهــم بأنهــم أغرقــوا البــاد فــي ديــوٍن 
خارجية، ويحذرون من أن استمرار حكومٍة، 
إلــى  البــاد  اإلســاميون، ســيقود  يترأســها 
بتبعاتهــا  التنبــؤ  يصعــب  محققــٍة،  أزمــٍة 

االقتصادية واالجتماعية.
ومــن اآلن، يبــدو أن لانتخابــات املقبلــة عــدة 
يختــزل  أن  يريــد  مــن  هنــاك  لكــن،  رهانــات. 
قطبــني  بــني  الصــراع  فــي  الرهانــات  هــذه 
نفســه  يصــف  الــذي  القطــب  همــا  كبيريــن، 
»اإلصاحي« يقوده الحزب اإلسامي الذي  بـ
خصومــه  يصفــه  وقطــب  الحكومــة،  يــرأس 
»املنقــذ«  بـ نفســه  هــو  »املتحكــم«، ويصــف  بـ
و»املخلــص« مــن هيمنــة اإلســاميني، يقوده 
الحــزب الــذي أّسســه قبــل ســنوات مستشــار 

حالي للملك محمد السادس.
ويتمثل التحّدي الكبير لهذه االستحقاقات، 
قدرتهــم  إثبــات  فــي  لإلســاميني،  بالنســبة 
علــى الفــوز لاســتمرار فــي الحكومــة. وفــي 
يصفونهــا  مــا  مواصلــة  نفســه،  الوقــت 
فيرفعــون  خصومهــم  أمــا  »اإلصاحــات«.  بـ
تحّدي إزاحة اإلساميني من الحكومة، حتى 
ال تتغلغــل هيمنتهــم التي َيعتقد خصومهم 
أنهــم فرضوهــا داخــل املجتمــع، إلــى دواليــب 
اإلدارة وأجهــزة الدولــة العميقــة. ومــن هنــا، 
الصــراع  عليــه  يطغــى  الــذي  النقــاش  حــدة 
السياســي، ويغيــب فيه الجانــب االقتصادي 

مستشــار للرئيس عمر البشــير عام 2008. كما 
كانت القوات التابعة للقبيلة تقاتل إلى جانب 
القــوات املســلحة الســودانية فــي أثنــاء الحــرب 
األهليــة بــني شــمال وجنــوب الســودان. ولــدى 
أبنــاء هــذه القبيلــة مــا يكفــي مــن الغــن تجــاه 
حكومــة الجنــوب، إلشــعال حرٍب أهليــة أخرى، 
فقد منع ســلفاكير ميارديت، عندما كان زعيم 
وقائــد  الســودان  لتحريــر  الشــعبية  الحركــة 
الجيــش الشــعبي، أبنــاء الفراتيــت من التدريب 
الــذي  الشــعبي،  الجيــش  فــي  واالســتيعاب 

أصبح في ما بعد جيش حكومة الجنوب.
يونيــو/   25 يــوم  فجــر  واو  مدينــة  ســقطت 
حزيــران 2016، أي بعــد ثاثــة أيــام مــن ســقوط 
فــي  مدينــة  وأهــم  أكبــر  ثانــي  راجــا،  مدينــة 
الواليــة نفســها، وهــي معقــل قبيلــة الفراتيــت، 
الســودان،  جنــوب  رئيــس  معارضــي  أكبــر 
املعارضــة  زعيــم  داعمــي  وأكبــر  ســلفاكير، 
الجنوبيــة املســلحة، ريــاك مشــار، املنتمــي إلــى 
قبيلــة النويــر. وتمثــل قبيلــة الدينــكا غالبيــة 
الجيــش الحكومــي، بينما تمثل قبيلتا النوير 
والفراتيــت أســاس قــوات املعارضــة املســلحة، 
باإلضافة إلى بقية القبائل الجنوبية األخرى.
 عــدم 

ّ
 أن

ّ
وعلــى الرغــم مــن األمطــار الكثيفــة، إال

املســتمرة  الصراعــات  بســبب  االســتقرار، 
والحــرب األهليــة منــذ عــام 2013، أثبــت فشــل 
دولــة الجنــوب فــي اإلبقــاء علــى مواطنيها بني 
فــي جوبــا،  الحــرب  تلــك  بــدأت  الدولــة.  حــدود 

التــي انتقدهــا، تتهمــه فــي والئــه للمؤسســة 
امللكية، وبالتشــكيك في »املســار الديمقراطي 

املغربي«.
ولم يقف سقف هذا »النقاش« السياسي عند 
مثل هذه االتهامات ذات الطبيعة السياسية. 
ق منها، وإنما 

ّ
لذلك، ال يتحّرك القضاء للتحق

تجاوز ذلك إلى بعض أســاليب الدعاية التي 
يغلب عليها الكذب، وتطغى عليها املزايدات 
مناصــب  بتوفيــر  الوعــود  مثــل  السياســية، 
شــغٍل خياليــٍة يقدمهــا أصحابهــا فــي صيغة 
علــى  قدرتهــا  مــن  التأكــد  يصعــب  مشــاريع، 
تحقيــق مــا يعــدون بــه النــاس مــن مناصــب 
باســتعمال  أو  اآلالف،  بمئــات  تقــّدر  شــغل، 
األماكــن الدينيــة لترويج خطاباتهم، فعندما 
ظهــر رئيــس الحكومة يــؤدي صاة التراويح 
املصلــني،  عمــوم  بــني  العــام  الشــارع  فــي 

الجنــوب، فاملاحــظ أنــه يتــم باســتمرار تغييــر 
دولــة  رئيــس  أقــال  فقــد  إبعادهــم.  أو  الــوزراء 
خارجيتــه،  وزيــر  ســلفاكير  الســودان  جنــوب 
برنابــا مريــال بنجامني، والــذي تم تعيينه في 
عــام 2013 مــن منصبــه، بعــد يومــني مــن تزايــد 
حدة االنتقادات للوزير، بسبب وثيقٍة أرسلها 
لألمــم  التابعــة  اإلنســان  حقــوق  لجنــة  إلــى 
فــي جنيــف، ردت فيهــا وزارتــه علــى  املتحــدة 
اتهامــات ضــد جوبــا بانتهــاك حريــة التعبيــر 
فــي البــاد. وبحســب الوثيقــة، اعتبــرت وزارة 
الخارجيــة وزيــرًا جنوبيــًا ســابقًا فــي حكومــة 
الوحــدة الوطنيــة قبل انفصــال الجنوب، وكان 
قد تّم طرده من دولة الجنوب؛ مواطنًا أجنبيًا 
فــي الســودان، لكونــه ينتمــي إلــى منطقــة أبيي 
وقــد  والخرطــوم.  جوبــا  بــني  عليهــا  املتنــازع 
الخارجيــة،  وزارة  علــى حقيبــة  برنابــا  خلــف 

انتشــرت صــورة لغريمه زعيــم حزب األصالة 
واملعاصــرة، وهــو يخــرج، فــي الهزيــع األخير 
مــن الليــل مــن أحــد املســاجد، فــي إشــارة إلــى 
ورعه وثقته. وعندما تحدث رئيس الحكومة 
عــن عاقتــه بوالدته التــي قال إنها من علمته 
السياسة، ظهر رئيس الحزب املنافس له في 
برنامــج تلفــزي يبكــي هــو وأمــه التــي ذّكرتــه 

بالظروف الصعبة لتنشئة أسرته.
املنظــور،  االســتحقاق  موعــد  اقتــرب  وكلمــا 
ســقف  ويرتفــع  املبالغــات،  شــحنة  تزيــد 
الرمــوز  اســتعمال  ويكثــر  املزايــدات، 
أغلبيتــه  جمهــور  مــن  للتقــّرب  والعواطــف 
العمليــة  فــي  يثقــون  ال  ممــن  املترّدديــن  مــن 
السياســية، مــن دون الحديــث عــن األســاليب 
مــن  القانــون،  عليهــا  يعاقــب  التــي  األخــرى 
اســتعماٍل للمــال وغيــره مــن أســاليب اإلغــراء 

والضغط الستمالة أصوات الناخبني.
واملزايــدات  املبالغــات  أســلوب  عــن  وبعيــدًا 
التي غالبا ما تطبع النقاشــات السياســوية، 
قــد تعرفــه الحملــة  وعلــى الرغــم مــن كل مــا 
فــإن  انزالقــات،  مــن  بــدأت  التــي  االنتخابيــة 
املحطــة  علــى  والحقيقــي  األكبــر  الرهــان 
االنتخابيــة املقبلــة يتجّســد في مدى قدرتها 
قــادر  حقيقــي،  مغربــي  نمــوذج  بنــاء  علــى 
علــى تجــاوز كل الهــزات العاصفة في منطقة 
االضطرابــات الحاليــة التــي تمــر منهــا أكثــر 

من دولة عربية.
)كاتب مغربي(

دينــق ألور، الذي شــغل منصــب وزير خارجية 
الســودان قبــل االنفصــال، ثــم أصبــح اآلن وزيــر 
خارجيــة دولــة جنــوب الســودان. ومــن غريــب 
أبيــي  منطقــة  إلــى  ينتمــي  ــه 

ّ
أن املصادفــات 

الحدودية املتنازع عليها بني الدولتني.
هنــاك تحديــات عديــدة تواجــه حكومــة جوبــا، 
النزاعــات  بأطــراف  اإلمســاك  عــن  وتقعدهــا 
التدخــل  فــي  يازمهــا  عجــز  وهنــاك  الدائــرة، 
لفض هذه النزاعات. وعلى الرغم من تعزيزات 
فــي  إرســالها  يتــم  التــي  الدوليــة،  القــوات 
هــا لــم تتمّكــن مــن فــض 

ّ
 أن

ّ
ظــروٍف مشــابهٍة، إال

هــا، ومنــذ لحظــة 
ّ
االشــتباكات الدائــرة. كمــا أن

رحــى حلولهــا الحتــواء  تــدور  الدولــة،  ميــاد 
الصراعــات مــع الجماعــات املســلحة املعارضة، 

مما أسهم في إنهاك قواتها.
وهنــاك تحــدٍّ آخــر يكمــن فــي انتشــار الســاح 
وصعوبــة جمعــه مــن املواطنــني، بعــد انتهــاء 
الحــرب األهلية بني شــمال وجنوب الســودان. 
النخبــة  لــدى  ســائد  اعتقــاد  هنــاك  كان  فقــد 
زمــن  فــي  الحكــم  فــي  الشــريكة  الجنوبيــة، 
 حكومــة الخرطوم كانت 

ّ
وحــدة الســودان، بأن

مــن أي  الجنــوب  لديهــا رؤيــة، وهــي تجريــد 
ذلــك  بعــد  حــدث  مــا  أمــا  اســتراتيجي.  شــأن 
فهــو تســليح حكومــة الجنــوب القبائــل ودعــم 
القــوات املواليــة لها، حتى انقلب الســحر على 

الساحر.
)كاتبة سودانية(

واالجتماعــي والثقافــي. ومثــل كل الحمــات 
االنتخابيــة والصراعــات السياســية من أجل 
السلطة، فإن كل فريق بدأ، من اآلن، في حشد 
ممنوعــة  تعتبــر  التــي  فيهــا  بمــا  أســلحته، 
قانونــا، أو »محظــورة« فــي العــرف املغربــي، 
أو املذمومــة فــي التقاليد االنتخابية عمومًا، 
واالتهامــات  االتهامــات  تبــادل  خــال  مــن 
املضادة التي قد تصل، أحيانًا، إلى مستوى 
مثــل  الجنائيــة،  الطبيعــة  ذات  االتهامــات 
اتهــام زعيــم سياســي بأنــه تاجــر مخــدرات، 
فريــق  زعيــم  باتهــام  اآلخــر  الفريــق  ورد 
خصمــه بأنــه تابع لتنظيــم داعش اإلرهابي، 
واتهامــات زعيــم سياســي آخر ملنافســه بأنه 

هّدده بالقتل.
يســلما  لــم  امللكيــة  واملؤسســة  امللــك  وحتــى 
السياســية  األحــزاب  رؤســاء  تراشــق  مــن 
الحكومــة  رئيــس  أملــح  فقــد  بينهــم،  فيمــا 
اإلســامي  والتنميــة  العدالــة  حــزب  وزعيــم 
بنكيــران،  اإللــه  عبــد  الحكومــة،  يقــود  الــذي 
إلــى وجــود حكومتــني داخــل املغــرب، رســمية 
وأخــرى  الســادس،  محمــد  امللــك  يرأســها 
قــال زعيــم اإلســاميني إنــه ال يعــرف مــن أيــن 
إشــارة  فــي  وتوجيهاتهــا،  بقراراتهــا  تأتــي 
إلــى مــا بــات يصنــف فــي العالــم العربــي بعــد 
»الدولة العميقة«.  ثورات »الربيع العربي«، بـ
 بعــد صــدور هــذا التصريــح علــى 

ً
ومباشــرة

منتخــب،  مغربيــة  حكومــة  رئيــس  لســان 
انبــرت لــه عــدة أقــام محســوبة علــى الدولــة 

عاصمــة دولــة جنــوب الســودان، نتيجة صراٍع 
الرئاســي،  الحــرس  مــن  قبليــة  عناصــر  بــني 
فة حوالى 50.000 من القتلى وحوالى 2.5 

ّ
مخل

ي من الاجئني والنازحني.
َ
مليون

وُيعتبــر املشــّردون مــن دولــة الجنــوب الجئــني 
الســودان،  فــي   

ّ
إال املجــاورة،  الــدول  كل  فــي 

إعاميــًا  النازحــني،  معاملــة  معاملتهــم  فتتــم 
ومــن األمــم املتحــدة. ولهــذا، ال يتــم إنصافهــم، 
وذلــك القتســامهم معونــة النازحــني فــي إقليــم 
دارفــور، بســبب الحرب أيضــًا، ومنطقة جنوب 
ذاتــه  حــد  فــي  املقتســم  الجــزء  وهــذا  كردفــان. 
الســامية  املفوضيــة  ضئيــل، حيــث خصصــت 
لشــؤون الاجئني في األمم املتحدة نحو %80 
لألنشــطة   2017  -2016 لعامــي  امليزانيــة  مــن 
املتعلقــة بقضايــا اللجوء فــي كل العالم، بينما 
ألزمــات   %20 وقــدره  الباقــي،  تخصيــص  تــم 

النزوح.
بــني  ســام  اتفــاق  وجــود  مــن  الرغــم  وعلــى 
فــي  توقيعــه  تــم  والحكومــة،  املتمرديــن 
تقاســم  علــى  ونــص    ،2015 آب  أغســطس/ 
الســلطة بــني أطــراف النــزاع، وتشــكيل حكومــٍة 
انتقالية، مدتها ثاثون شــهرًا،  تجري بعدها 
 االتفاقية 

ّ
 أن

ّ
انتخاباٌت على كل املستويات، إال

لــم تتســع لجميــع أطــراف الصــراع، كمــا جــاء  
قرار الـ28 والية قاصَم ظهٍر لاتفاقية الهشة.

وإرث  الطبيعيــة  الكــوارث  إلــى  باإلضافــة 
الصراعــات القبليــة، هنــاك أزمــة حكــم في دولة 

صيف مغربي ساخن سياسيًا

جنوب السودان... توالي السقوط

االنتخابات المقبلة 
أول اختبار حقيقي 
لشعبية اإلسالميين 
بعد خمس سنوات 

من الحكم

تحديات عديدة 
تواجه حكومة جوبا، 

وتقعدها عن اإلمساك 
بأطراف النزاعات الدائرة
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ال حدائق وال ألعاب
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الجزائر ـ عبد الرزاق بوكبة

يحمــل كثيــر مــن الجزائرّيــني اســم »العيــد« 
و»عيــدة«، داللــة علــى ارتباطهــم بهــذا اليــوم 
الذي يمارســون فيه طقوســًا فرحة ويغنون 
ويلعبون. وعادة ما يرفضون مظاهر الحزن والبكاء، 
حتــى خــال زيــارة املقابــر صبيحة العيــد، والتي تعّد 

من املظاهر الافتة لانتباه.
باكــرًا،  األطفــال  األخــرى، يصحــو  األيــام  علــى عكــس 
فرحني بارتداء مابســهم الجديدة. الســائد أن ُيكســى 

تفكيــر وســلوك الطفــل واملراهــق والشــاب في املدرســة 
والشارع وامللعب؟«.

فــي الســياق، يقــول عضــو الجمعيــة الخيريــة »الوفاء 
بالعهــد« عبــد الــرؤوف ط. إن هنــاك تراجعــًا فــي هــذا 
بالحدائــق  البلديــات  اهتمــام  عــدم  ظــل  فــي  املجــال، 
مــن كونهــا  الرغــم  علــى  املــدن،  مــن  عــدد  فــي  العامــة 
طائلــة  أمــوااًل  تــدر  األصــل،  فــي  تجاريــة  مشــاريع 
أم  كانــت  حكوميــة  عليهــا،  املشــرفة  الجهــات  علــى 
خاصــة. ويبدي اســتغرابه: »مــا معنى أن تبيع بلدية 
 األلعاب املخصصة للحدائق في جبل 

ً
قسنطينة مثا

 يقصــده املنحرفون، 
ً
الوحــش، لتصبــح فضــاء مهمــا

وتســمح بلديــة ســطيف لشــخصية نافــذة أن تنجــز 
مركــزًا تجاريــًا علــى أنقــاض أكبــر حديقــة تســلية فــي 

الشرق؟«.
، وعلى بعد 400 كيلومتر من الجزائر العاصمة، 

َ
غربا

تضــّم مدينــة معســكر حديقــة عامــة كبيــرة، كانــت فــي 
املســرحي  بحســب  أنهــا،  إال  صنوبــر.  غابــة  األصــل 
ألعــاب مبتكــرة تنســجم  إلــى  تفتقــر  مختــار حســني، 
وعقلية أطفال هذا العصر. يسأل: »هل تحتاج الدولة 
إلــى املــال أم األفــكار؟ فالحديقة تضّم ألعابًا تعود إلى 
ســبعينيات القــرن العشــرين. هــل هــذا جهــل باأللعاب 

الجديدة، أم استهزاء بالطفل الجزائري؟«.
ويقتــرح أن تنســحب البلديــات من هــذا العمل، بعدما 
أثبتت التجارب فشــلها، على أن تتولى األمر شــركات 
إلــى  يحتــاج  طفــل  »هنــاك  أعمــال.  رجــال  أو  خاصــة 
فضاء مليء باأللعاب الجديدة، ورجل أعمال مستعد 
فلمــاذا  أجنبيــًا.  أم  كان  جزائريــًا  ذلــك،  لــه  يوفــر  ألن 
الوقــوف فــي وجــه فرحة األطفال؟«. مــن جهتها، تقول 
الطفلة شيماء )15 عامًا( إن األسرة التي تملك سيارة 
تتمكــن مــن أخــذ صغارهــا إلــى حديقــة »بــن عكنــون« 
فــي الجزائــر العاصمــة، أمــا تلــك التي ال تملك ســيارة، 

فيقضي صغارها عيدهم في الحومة.

الطفــل فــي عيــد الفطــر الــذي يســمى شــعبيًا بـــ »العيد 
ــى أيــادي األطفــال )الفتيات 

ّ
الصغيــر«. وعــادة مــا تحن

والصبيــان( ليلــة العيــد. يشــّكل األطفــال مجموعــات 
صغيرة ويزورون بيوت الجيران حتى وإن لم يكونوا 
بالحلــوى،  محّملــني  منهــا  يعــودون  أقاربهــم.  مــن 
خصوصًا »املقروض« املصنوع من الســميد والعســل 
إكرامّيــات  علــى  يحصلــون  كذلــك،  املعجــون.  والتمــر 

نقدية من بعض من يصادفونهم في طريقهم.
ون هذه النقود عادة لشراء األلعاب من املحال 

ّ
يستغل

التجاريــة، أو الطــاوالت التــي توضــع فــي يــوم العيــد 
علــى األرصفــة وفــي مداخــل األحيــاء، مــن قبــل شــباب 
خــال  والعصائــر  والحلويــات  العمــل،  مــن  عاطلــني 

تنزههم  في النصف الثاني من اليوم مع أهلهم.
املرافــق  ــر 

ّ
توف بمــدى  قــة 

ّ
متعل أســئلة  تطــرح  هنــا، 

اســتيعاب  علــى  القــادرة  والحدائــق  واملســاحات 
أطفــال الجزائــر فــي مثــل هــذه املناســبات، خصوصــًا 
أنهــم املعنّيــون بالعيــد. فــي هــذا اإلطــار، يقــول فــارس 
»العربــي  لـــ  تربــوي،  مستشــار  وهــو  لوماســني، 
الجديــد«، إن الحديــث عــن النواقــص املتعلقــة بالكبار 
قــة 

ّ
فــي الجزائــر يطغــى علــى الحديــث عــن تلــك املتعل

االجتماعيــة«.  »األنانيــة  بـــ  األمــر  واصفــًا  بالصغــار، 
يضيــف أن مظاهــر حرمــان الطفــل كثيــرة، إال أنهــا ال 
تجــد طريقهــا إلــى النقــاش أو الحلــول علــى مســتوى 
املؤسسات املعنية بها، من األسرة واملدرسة والبلدية 

والحكومة والبرملان واإلعام.
يقول لوماســني إن املســاحات املخصصة لألطفال، إن 
وجــدت، فهــي تفتقر إلــى األلعــاب الضرورية. يضيف: 
يولــدوا  أن  أطفالهــم  مــن  يريــدون  الجزائرّيــني  »كأن 
كبــارًا. لذلــك، ال يوفــر املســؤولون فضــاءات للعــب، وال 
علــى  يحتجــون  مثلمــا  غيابهــا،  علــى  اآلبــاء  يحتــّج 
 

ّ
أزمــة الســكن«. ويســأل: »فــي ظــل واقع كهــذا، هل يحق
ملجتمع االحتجاج على الجرعة الزائدة من العنف في 

مجتمع
 بــاده تجــري اســتفتاًء فــي الثانــي مــن أكتوبــر/ تشــرين األول 

ّ
أعلــن الرئيــس املجــري يانــوس أديــر، أن

املقبــل، حــول قبــول 1290 الجئــًا، فــي إطــار نظــام الحصــص اإللزاميــة لاتحــاد األوروبــي علــى الــدول 
 االســتفتاء هــو ســؤال واحــد موّجــه إلــى الشــعب: »هــل توافــق علــى 

ّ
األعضــاء. وقــال أديــر، فــي بيــان، إن

توطــني االتحــاد األوروبــي أجانــب فــي املجــر مــن دون موافقــة البرملــان املجــري؟«. وكانــت الحكومــة 
املجريــة قــد قّدمــت فــي فبرايــر/ شــباط املاضي، اقتراحًا للبرملان يقضي بإجراء اســتفتاء شــعبي على 
)األناضول( برنامج االتحاد األوروبي الخاص بتوزيع 160 ألف الجئ في إطار نظام الحصص.  

أعلنــت وزارة سياســات الهجــرة اليونانيــة منــح الجنســّية لســتة آالف و29 مهاجرًا خال األشــهر الـ 
12 املاضية. وقالت إنها تدرس طلبات الحصول على الجنســية املقدمة من أفراد الجيل الثاني من 
املهاجرين، عقب إقرار قانون في هذا الشأن العام املاضي. وقد تقّدم 27 ألفًا و720 مهاجرًا بطلبات 
إلى الســلطات اليونانية للحصول على الجنســية، وقد وافقت على تجنيس ســتة آالف و29 منهم، 
فيمــا تــدرس بقيــة الطلبــات. وأوضحــت أن إجــراءات الجنســية للجيل الثاني من املهاجرين »تســير 
)األناضول( بشكل جيد على الرغم من بعض املشاكل التقنية البسيطة«.  

اليونان تمنح جنسيّتها لنحو 6 آالف مهاجر المجر تعّد الستفتاء حول خطة توزيع الالجئين  

العربي الجديد

ال ُياحــظ وجــود اختافــات جوهرّيــة فــي 
احتفال الدول اإلسامية بعيد الفطر، وإن 
دولــة  مــن   

ً
قليــا تختلــف  التقاليــد  كانــت 

إلــى أخــرى. فــي أول أيــام عيــد الفطــر فــي 
ماليزيــا، يــرّدد الناس عبارة: »ماف زاهير 
دان باتــني«، أي اغفــر لــي أخطائــي. العيــد 
بالنســبة إليهــم هــو يــوم غفــران الذنــوب 

ونشر روح التسامح.
العربّيــة،  الــدول  بعــض  غــرار  وعلــى 
هنــاك تقليــد فــي ماليزيــا يســّمى »البيــت 

علــى  املاليزّيــون  يحــرص  إذ  املفتــوح«. 
واألقــارب  واألصدقــاء  الجيــران  اســتقبال 

لتبادل التهاني بالعيد. 
هــذا التقليــد ينســحب أيضــًا علــى الصــني 
والهنــد. وال يقتصــر األمــر علــى التهنئــة، 
معــًا.  الشــهية  األطعمــة  يتناولــون  بــل 
ومــن أشــهر مأكــوالت العيــد فــي ماليزيــا 
الــذي  األرز  مــن  ويتكــون  »الكيتوبــات«، 
ُيطهــي فــي أوراق »البامبو«، و»الليمانج« 
الــذي يتكــّون مــن األرز املخلــوط مع حليب 
الخيــزران،  فــي  واملطهــو  الهنــد،  جــوز 
ويعتمــد  »الريندانــج«،  إلــى  باإلضافــة 

بشــكل أساســي علــى لحــم البقــر.  أمــا فــي 
إندونيسيا، فيبدو الفتًا حرص املواطنني 
بالعيــد  التهنئــة  بطاقــات  إرســال  علــى 
إحــدى  هــذه  وتعــّد  واألصدقــاء.  لألقــارب 
بالعيــد،  لاحتفــال  األساســية  العــادات 

خصوصًا في املناطق الريفية. 
وإلــى تايانــد، التــي يعــّد املســلمون فيهــا 
جنــوب  فــي  غالبّيتهــم  ويعيــش  أقلّيــة 
الفطــر  زكاة  بدفــع  هــؤالء  يهتــّم  البــاد، 
وأداء صــاة العيــد. وفــي الصــني، يرتــدي 
إلــى  ويتوجهــون  العيــد  ثيــاب  املســلمون 
املســاجد. وتعّد الزيارات العائلّية في أول 

أيام عيد الفطر جزءًا أساسيًا من العادات 
والتقاليــد التركيــة املتوارثــة منــذ أجيــال. 
في أول أيام العيد، تبدأ العائات التركية 
ثــم  ســنًا،  األكبــر  األقــارب  بزيــارة  يومهــا 
زيارة بقّية األقارب واألصدقاء والجيران، 
والشــكوالتة  الحلويــات  ويتبادلــون 

التركية. 
خاصــًا  زّيــًا  األتــراك  يرتــدي  مــا  وعــادة 
املــآدب  ــم 

ّ
نظ

ُ
وت »البايراملــك«.  يســّمى 

األتــراك  ينســى  وال  الراقصــة،  والحفــات 
لهــم  فيقدمــون  واملحتاجــني،  الفقــراء 
الطعــام والهدايــا. كذلــك، يــزورون موتاهم 

األطفــال،  أمــا  لهــم.  ويدعــون  املقابــر  فــي 
للتهنئــة  آخــر  إلــى  بيــٍت  مــن  فيتنقلــون 
البيــت  ســكان  ويبــادر  العيــد،  بحلــول 
فهــذه  والســكاكر.  النقــود  إعطائهــم  إلــى 

التفاصيل تفرحهم.
رّبما تكون فرحة العيد أقل في بنغادش، 
حون مطعمــًا راقيًا في 

ّ
بعدمــا اقتحم مســل

دكا  العاصمــة  فــي  الدبلوماســي  الحــي 
ليــل الجمعــة املاضــي، وقتلــوا 20 رهينــة، 
بينهم على األقل تســعة إيطاليني وسبعة 
تنظيــم  أعلــن  وقــد  وأميركــي،  يابانيــني 
الدولة اإلسامية مسؤوليته عن العملية.  

»بيوت مفتوحة« في عدد من الدول اإلسالميّة

تلمسان  في  الشباب  دور  أحد  مدير  يطالب 
بوشناق،  خـــالدي  مــهــدي  ــر،  ــجــزائ ال فــي 
المعروفة  التسلية  حديقة  تجربة  بتعميم 
الحديقة  هذه  أن  ويوضح  ستي«.  »اللة  بـ 
ــدق وألــعــاب  ــن تــحــتــوي عــلــى بــحــيــرة وف
ومطاعم.  خضراء  ومساحات  لألطفال 
عليها  األطفال  إقبال  »يدهشني  ويقول: 
مع عائالتهم يوم العيد، ليس من تلمسان 
فقط، بل من المحافظات المجاورة أيضًا«. 
ويسأل: »ما المانع من أن يكون لكل مدينة 

فضاء شبيه؟«.

»اللة ستي«

عصام سحمراني

رمضان دائمًا أجمل في الشتاء. ليس ذلك 
متعلقًا بِقَصر نهار الصوم بل بغير ذلك 

مما كان يشغلنا - نحن املراهقن- في ذلك 
الرمضان من العام 1995 والذي صادف 

في شهر فبراير/ شباط، وصادف عيده في 
بداية مارس/ آذار.

كانت بدايته جميلة بالنسبة إلينا. الصوم 
في املدرسة له نكهة أجمل مع ما فيه من 

تساهل داخل الفصل وفي الفروض املنزلية، 
األمر الذي كان يسمح لنا بلعب كرة القدم 

كما نشتهي في ملعب الحّي، املعروف 
»البورة«، أي األرض الرملية البور. بـ

كانت البورة تشهد على صراخنا اليومي 
وقتالنا منذ الثانية والنصف عصرًا وهو 

موعد عودتنا من املدرسة، حتى موعد 
اإلفطار قبيل الخامسة والنصف. ولم نكن 

نعود إلى املنازل إذا كانت املباراة الحامية لم 
 بعد ألف تهديد من أهالينا في 

ّ
حَسم، إال

ُ
ت

املباني املحيطة.
 في رمضان الشتاء، 

ّ
 شيء طعم ألذ

ّ
لكل

حتى أّن شهيتنا على األكل تكون أكبر من 
رغبتنا باملياه، فإذا حضرت املشاوي كان 

 حلول عيد الفطر.
ّ
عيدًا ال يضاهيه إال

، لكّن 
ً
 رمضان شتوي كان جميال

ّ
كل

رمضان العام 1995 خذلنا، خصوصًا في 
عيده. ففي أواخر الشهر طلب منا »الشيخ« 
وقتها طلبًا مميزًا. والشيخ هو رجل الدين 
الوحيد الذي كان يعيش في الحّي ويحظى 

باحترام متفاوت بن األهالي. أما نحن 
ه لم يكن يشغل 

ّ
ا نحترمه ونحّبه ألن

ّ
فكن

ه لم يكن يبالي بلعبنا 
ّ
باله بنا، خصوصًا أن

في البورة. لم يكن مثل بعض السكان ممن 
كانوا يرشقوننا باملياه أو بحبات البندورة 

والبطاطا حن ينزعجون منا.
ا نحو خمسة عشر فتى، 

ّ
جمعنا، وكن

ر مفاجأة لنا بحلول 
ّ

ه يحض
ّ
وقال لنا إن

عيد الفطر. مفاجأة هي عبارة عن تنظيم 
مهرجان مليء باأللعاب البهلوانية 

والدراجات النارية واملباريات واملنافسات 
ه أقسم 

ّ
والهدايا املتنوعة في البورة. حتى أن

على جلب حصانن إن استطاع ذلك.
كانت فرحتنا عظيمة، فنحن موعودون 

بأجمل عيد على اإلطالق. وليس مطلوبًا 
ا أكثر من تنظيف البورة من األوساخ 

ّ
من

والحجارة، وتسوية أطراف أرضيتها 
باملعاول والرفوش كي تتسع مساحتها، 

باإلضافة إلى تنظيف املنزل املهجور 
امللتصق بامللعب من أكياس النفايات التي 

يستسهل السكان رميها إليه من شققهم. 
فهناك أيضًا ستعّد املأكوالت والحلويات 

الخاصة بالعيد.
طوال أكثر من أسبوع قبل العيد توقفنا عن 
اللعب، وعملنا كما لم نعمل في حياتنا. لكّن 

 وصدمنا، إذ لم تصل إلى البورة 
ّ

العيد حل
ها آتية ال ريب 

ّ
أّية تجهيزات بقينا مؤمنن أن

فيها. وبعد انقضاء العيد مباشرة، بدأت 
ورشة بناء في املكان.

لم نكن نعرف أّن شقيق الشيخ نفسه 
كان قد اشترى األرض من أجل مشروعه 

الجديد.

الشيخ
الذي خذلنا

مزاج

ال مكان آخر يلعبون فيه )إسماعيل مالكي(
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كنّا نمشي مثل »الكاوبوي«

1819
مجتمع

لبنى سالم

 عيد يأمل السورّيون أن يكون 
ّ

ما حل
ّ
كل

»الــعــيــد املــقــبــل« أفــضــل، وأن يقضوه في 
ــرهـــم وعــــودة  ــة بــعــد لــــّم شــمــل أسـ ــوريـ سـ
تــتــضــاءل عيدًا  آمــالــهــم  املعتقلني واملــفــقــوديــن. لكن 
بعد آخر. هذا العام أيضًا، لن يكون هناك عيد في 
بيوت الشهداء واملعتقالت وخيام النازحني ومنازل 
الشهداء  مقابر  السوريون  يزور  رّبما  املحاصرين. 

أكثر من بيوت األقارب أو األصدقاء. 
والــجــوارب  األطــفــال  بحلويات  مليئة  بسطة  خلف 
واإلكــســســوارات فــي أحــد أســـواق مدينة حلب، كان 
أبــــو مــصــطــفــى يــقــف مــتــكــئــًا عــلــى عـــكـــازه، ويــنــادي 
بصوته املبحوح: »يلي مالو جراب مالو عيد، يلي 
النساء:  تــرّد عليه إحــدى  مالها حلق مالها عــيــد«. 
»لم يبق لنا عيد«. يضيف: »ويلي مالو وطن مالو 
عيد«. يحكي هــذه الحادثة وهــو يضحك، ثم يرفع 
سبابته ويقول: »لو بقي من عمرنا يوم واحد نريد 

أن نعّيد ونعيش، غصبًا عنه«. 
كــثــيــرون، على غـــرار أبو  فــي مدينة حــلــب، يتمّسك 
لــلــفــرح. تــقــول هالة  مصطفى، بــأي فــرصــة صغيرة 
عــبــد الــرحــمــن، وهـــي مـــدّرســـة فــي حــلــب: »اشــتــريــت 
ــداًل مــن املــعــمــول )كــعــك الــعــيــد(، واشــتــريــت  الــكــعــك بـ
أحــذيــة جــديــدة ومــالبــس صيفية ألطــفــالــي. العيد 
ليس لنا بل لألطفال، وال ذنــب لهم في ما يحدث. 
مـــن حــقــهــم عــلــيــنــا أن نــجــعــلــهــم يــفــرحــون بــقــدر ما 

نستطيع. يكفيهم ما يعيشونه«.
في املقابل، ال يقوى آخرون على أحزانهم ويرفضون 
ــارة قــبــور  ــ مــمــارســة أي مـــن مــظــاهــر الــعــيــد، عـــدا زيـ
األصغر  ابنها  فقدت  والتي  أم صبحي،  شهدائهم. 
في غارة جوية منذ أشهر عدة، من بني هؤالء. تقول: 
العيد   منذ استشهاده. في 

ً
»لــم أعــرف يومًا جميال

ي 
ّ
سنشتري الريحان ونــزور قبره، وسأعود وأصل

وأقرأ له القرآن ليرتاح ويشفع لنا«. 
الــتــي وّدعـــت الكثير مــن سكانها  إلــى مدينة إدلـــب 
الــعــام املــاضــي، مــأل الــبــاعــة املــتــجــولــون والبسطات 
وأحذية  لألطفال  ألعابًا  تجد  أن  يمكنك  األســــواق. 
ومالبس وحلويات. في هذا اإلطار، يقول أبو شاكر 
إنه لم يبع أكثر من قطعة مالبس حتى الظهر، لكنه 
يتوقع أن تنشط حركة السوق بعد اإلفطار »صار 
السوق خشية سقوط  إلــى  النزول  الناس يخشون 
تراقب  فيما  املحل  أمــام  يقفون  املتفجرة.  البراميل 

عيونهم السماء. 
أمــــا نــحــن، فــهــذا رزقـــنـــا وال يــمــكــن تـــركـــه. اشــتــريــت 
فال  األولـــى،  ليست  أنها  إال  للعيد،  بضاعة جديدة 

كنّا نستيقظ باكرًا 
الرتداء ثياب العيد والحصول 

على العيديّة

األشخاص المعوقون 
جزء من المجتمع، وقد كفل 

القانون حّقهم في الترفيه 
والتمتع بالحياة

أحد يستطيع دفع ثمنها. مع ذلك، فإن معظم الذين 
نراهم في السوق يتفّرجون وال يشترون. كان الله 

في عون الناس«.
حال املناطق املحاصرة في العيد هو األصعب، على 
غرار حي الوعر في حمص وغوطة دمشق ومدينة 
ــزور. ال بضائع جــديــدة وال حــلــويــات. تقول  ديــر الــ
مت وعــددًا من 

ّ
هبة حلواني من غوطة دمشق: »نظ

العيد.  لألطفال خالل  ترفيهيًا  برنامجًا  املــّدرســات 
ــا نـــقـــّدمـــه لــهــم إال بــعــض املــــــرح، من  لــيــس لــديــنــا مـ
رقصات وألعاب ومسابقات«. تضيف أن الكثير من 
األطفال الذين تدّرسهم يتامى وفقراء، وليس هناك 
»أخبرني  تــقــول:  العيد.  فــي  لهم شيئًا  مــن يشتري 
أحد التالميذ أن والدته قالت له إن عيد هذا العام 
رجئ«. فعلت هذا حتى ال تخيب آماله، وألنها غير 

ُ
أ

قادرة على شراء شيء له. 
على الرغم من املخاطر الكثيرة، يصّر عشرات آالف 
إلــى تركيا على زيـــارة سورية  الــفــاريــن  الــســوريــني 
خالل فترة العيد. ومنذ 30 يونيو/ حزيران املاضي، 
من  التركي  الجانب  على  الــســوريــني  آالف  يحتشد 
التركية،  السورية  الــحــدود  الــهــوى على  بــاب  معبر 
بعدما أصدرت اإلدارة التركية للمعبر قرارًا يسمح 
للسوريني الحاملني بطاقة الحماية املؤقتة )كملك( 
ــعـــودة مــنــهــا خـــالل مــدة  بــالــدخــول إلـــى ســـوريـــة والـ

أقصاها عشرة أيام بعد العيد. 
)57 عامًا(  أحــمــد  أم  استطاعت  عـــدة،  بعد ســاعــات 
الدخول إلى األراضي السورية. منزلها ُهّدم بالكامل 
في ريف إدلب، ومن بقي من عائلتها يعيش خارج 
سورية. تريد فقط زيــارة املقبرة، حيث يرقد ابنها 
لزيارة  آتــي  أن  »قـــّررت  تقول:  الحليم.  األصغر عبد 
ابــنــي مهما كــان الــثــمــن. حــني استشهد ودفــنــوه لم 
أوّدعه. لم أضّم جسده وأشم رائحته للمرة األخيرة. 
هذه حسرة في قلبي. ال تهّمني البراميل املتفّجرة. 
سأزور قبره وأجلس قربه وأبكي، ربما يطفئ هذا 
النار املشتعلة في قلبي«. تضيف: »الحمدلله على 
كل حال. نصف من دخلوا سورية اليوم سيزورون 

شهداءهم. هذا ما بقي لنا من هذه البالد«.
صهيب الحمدان )أبو علي(، وهو رجل خمسيني، 
عبر في اليوم نفسه إلــى سورية لقضاء العيد في 
مــديــنــة إدلــــب. مــشــى كــيــلــومــتــرات عـــدة وهـــو يحمل 
ــه، مـــن ثــيــاب  ــديـ ــوالـ حــقــيــبــة ثــقــيــلــة فــيــهــا أغــــــراض لـ
وبطاريات وأدوية وغيرها. كالكثير من السوريني، 
لــم يستطع والــــدا أبـــو عــلــي الــلــحــاق بــه إلـــى تركيا 
بسبب إغالق الحدود »حالهما مأساوي هنا. كنت 
ــام، لكنني  ــعـ خــائــفــًا أال أســتــطــيــع رؤيــتــهــمــا هـــذا الـ

عبرت أخيرًا. هذا اللقاء هو العيد بالنسبة إلي«.

بيروت ـ ربى أبو عمو

ــدًا( الــعــيــد ومــنــعــّيــد، ومــنــدبــح )نــذبــح( بقرة  »بــكــرا )غــ
الــســّيــد..«. اعــتــدنــا تــــرداد هـــذه األغــنــيــة صــغــارًا. كانت 
أحد أساليبنا الستقبال العيد. لم نكن لنفّكر بمعنى 
، أو حتى الذبح. 

ً
هذه الكلمات، التي ال معنى لها أصال

العيد،  إنه  ورثناها وحفظناها.  كلمات  مجّرد  ها 
ّ
لكن

ومــا بعده »عــيــدّيــة«، وإطـــراء على مالبسنا الجديدة، 
أحــدًا ال  أن  ا نكرهها، خصوصًا 

ّ
كن  

ٌ
قبل  كثيرة. 

ٌ
وقــبــل

 من ثالثة، والعائلة كبيرة.
ّ

يقبل بأقل
ال شيء يبقى على حاله. في ما مضى، كان األكبر سنًا 
نصّدقهم.  وال  العبارة  هــذه  يقولون  إلينا(  )بالنسبة 
الـــيـــوم، نـــرّددهـــا وقـــد صــّدقــنــاهــا، مـــن دون أن نشغل 
الصغار بها. العيد في بيروت لم يعد كما كان. سؤالنا 
ب. أطفال اليوم 

ّ
عن موعده باهت. ال شغف فيه أو ترق

يعرفون العيد. موعده غدًا. لكن ماذا بعد؟ القليل من 
التفاصيل والقليل من الجمال.

ا نستيقظ 
ّ
يقول نادر الثالثيني، إنه في ما مضى، كن

ــــول عــلــى  ــــصـ ــــحـ بـــــاكـــــرًا الرتـــــــــــداء »ثـــــيـــــاب الــــعــــيــــد« والـ
إلى  والــدي  يأخذنا  ثم  املفرقعات  نشتري  »العيدّية«. 
 
ً
ــا نقضي يومنا كامال

ّ
كــن ــنــا 

ّ
أن املــالهــي. »أذكـــر  مدينة 

في اللعب«. ال يعني هــذا أنــه لم يكن يلعب في األيــام 
اليوم رهجته، هكذا ببساطة.  السابقة. لكن كان لهذا 
وال ينسى األراجــيــح، وكيف كــان األطــفــال يتسابقون 
 شيء اختلف اليوم. رّبما 

ّ
للفوز بمقاعدها. يرى أن كل

فرح األطفال، باإلضافة إلى 
ُ
ما زالت املالبس الجديدة ت

املفرقعات. ال أعرف إذا كانت األراجيح ما زالت صامدة 
 أمــورًا كثيرة تغّيرت. صــار األطفال 

ّ
في الــحــرج. إال أن

يذهبون إلى املتاجر الكبرى التي عــادة ما تخّصص 
 العيد 

ّ
أمــكــنــة لــألطــفــال. لــم يــعــد الــلــعــب مــجــانــيــًا، كــــأن

لطبقة دون أخرى، حتى أسعار الثياب كانت أقل. 
ا ترتدي 

ّ
كن الــحــال،  إنــه بطبيعة  بـــدوره، يقول محمد 

ثيابًا جديدة. وهذا عنصر أساسّي في العيد، ونزور 
مــنــزل جـــّدتـــي حــيــث يــلــتــقــي الــجــمــيــع، بــاإلضــافــة إلــى 
ــــق. وفــــي ثــانــي  مــنــزلــي خـــالـــي وخــالــتــي فـــي وقــــت الحـ
أيـــام الــعــيــد، يــأتــون بــدورهــم لــزيــارتــنــا. تضحكه هذه 
الــعــادة القائمة على مبدأ رّد الــزيــارة. الــيــوم، يــرى أن 
األمر يرتبط باجتماع العائلة وليس بمن يزور اآلخر 

كان  العيد(.  كذلك،  ثياب  ترتدي  )أراك  العيد؟«  تياب 
والدهم يأخذهم إلى مدينة املالهي.  يقول محمد إنه 
بالنسبة  التسلية  تغّيرت وسائل  الحالي،  الوقت  في 
لألطفال، الذين صاروا يلجؤون لآليباد وغيرها. وإن 
كانوا ما زالــوا يستمتعون باملفرقعات، إال أن اإلقبال 
عليها أو الفرحة الناتجة عنها اختلفت. لم تعد القرية 
اليوم أمــرًا يلح عليه األطــفــال، بل قد تشعرهم بامللل. 
املغلقة  أو  الضيقة  املساحات  »اعــتــادوا  مازحًا:  ق 

ّ
يعل

حتى باتوا يضيعون في األماكن املفتوحة«. 
في طفولته، ال ينسى محمد، املسّدس، والخرطوش 
األحــمــر الـــذي كـــان يــعــّبــئــه فــيــه. يضعه عــلــى خصره 
وبقية وأصدقائه. »نسير في القرية مثل الكاوبوي«. 
ووســـط الــقــريــة، كـــان هــنــاك  األراجـــيـــح. وكـــان اللعب 
ا سعداء، وكــان هناك 

ّ
لبنانية. »كن ليرة  بـ 250  فيها 

براءة«. يرى أن »العيد في القرى أكثر جمااًل ومتعة«.

بالنسبة إلى ندى، كانت التفاصيل البسيطة تشعرها 
بــفــرحــة الــعــيــد. أحــمــر الــشــفــاه الـــذي كــانــت تسمح لها 
والثياب  فقط،  األول  العيد  يــوم  في  بوضعه  والدتها 
دون  من  رّبما  األطــفــال،  يتنافس  والعيدية.  الجديدة، 
رى، من يرتدي الثياب األجمل؟ 

ُ
إدراك، في ما بينهم. ت

يــتــبــارز الصبيان  الــفــتــيــات كــأمــيــرات، فيما  تــتــصــّرف 
بــاملــســدســات. كــان ذلــك الــلــقــاء فــي بيت الــجــد والــجــدة 
ممتعًا. ودائمًا ما كانت قيمة عيدّية الجد هي الكبرى. 

في هذا اليوم، كان هناك حرص على إسعاد األطفال.
 شيء بات متاحًا لألطفال اليوم، حتى لم يعد 

ّ
رّبما، كل

يفرحهم أي شيء. ال ثياب جديدة أو لعبة أو عيدّية، 
وصــــــاروا يــشــعــرون بــاملــلــل فـــي بــيــت الـــجـــدة، بحسب 
يــوم يلي  العيد. صــار مجرد  أحــمــد. تغّير  أم  الحاجة 
آخــر أيــام رمــضــان. مــع ذلــك، »ســأعــّد األرز مــع الدجاج 

واللحم للعائلة«.

إلى  يتوّجهون  كانوا  أنهم  أيضًا  يذكر  ثانيًا.  أو  أواًل 
ي نستيقظ 

ّ
القرية الواقعة في الجنوب. »كنت وأشقائ

صــبــاحــًا ونــوقــظ أهــلــنــا لــيــأخــذونــا إلـــى الــقــريــة بــاكــرًا. 
نــغــنــي: بـــدنـــا نـــــروح عــالــضــيــعــة )نـــريـــد الــــذهــــاب إلــى 
العيد ونبدأ  ثياب  ونــرتــدي  إلــى هناك  القرية(. نصل 
وأقــاربــنــا بــإطــالق أســهــم املــفــرقــعــات«. يــضــيــف: »حــني 
بلغت الـــ 11 عــامــًا، صــرت أرتـــدي أقـــدم ثــيــاب لــدي في 
هــذا الــيــوم، حتى ال يسخر مني أحــدهــم. »شــو، البس 

H H

تهاني من خالل الوسائل ينثرون الريحان على قبور أحبّائهم
التكنولوجيّة

فرحة
األشخاص 

المعّوقين 
ليست 

مضمونة
صنعاء ـ العربي الجديد

اليمن االستمتاع  فــي  املــعــّوقــون  يــحــاول األشــخــاص 
الرغم  على  املجتمع،  أفـــراد  بقية  غـــرار  على  بالعيد، 
من الصعوبات التي يواجهونها. ويتجاوز بعضهم 
الكثير منها بمساعدة أهلهم وأصدقائهم. خليل ثبير، 
املــاضــي، بعدما  آذار  مـــارس/  الـــذي خسر قدميه فــي 
سقطت قــذيــفــة عــلــى مــنــزلــه فــي مــديــنــة تــعــز )وســـط(، 
يقول: »ألّول مرة أقضي العيد من دون أن أكون قادرًا 
ل كما في السابق«. يؤمن بقضاء 

ّ
على الحركة والتنق

الــحــرب التي  ــدره، لكنه ال يخفي حــقــده على  الــلــه وقــ
أفقدته قدميه وحرمته من التنقل والحركة، هو الذي 
بــاألطــراف املتحاربة، لن يستطيع  له أي عالقة  ليس 
أن يــســتــمــتــع بــالــعــيــد مـــع أطــفــالــه كــمــا جـــرت الـــعـــادة. 
»العربي الجديد«: »ال أعتقد أنني سأخرج  لـ يضيف 
 شــيء، األمــر صعب من 

ّ
هــذا العيد من املــنــزل. قبل كــل

أطــراف  تــأمــني  استطعت  لــو  رّبــمــا  النفسية.  الناحية 
اصطناعية، الستطعت التغلب على إعاقتي والتنقل 

وممارسة حياتي بشكل طبيعي«. 
القيام بواجبه  ــه ال يستطيع 

ّ
يشعر ثبير بالحزن ألن

ــقـــول: »ال أســتــطــيــع الــعــمــل وتــوفــيــر  حـــيـــال أســـرتـــه. يـ
احتياجات أسرتي«. تجدر اإلشارة إلى أن املواجهات 
فت نحو 91 معّوقًا، 54 

ّ
املسلحة في محافظة تعز خل

نشرتها  إحصائية  بحسب  األطـــراف،  مبتورو  منهم 

إحــــــدى املـــؤســـســـات الــتــنــمــويــة فــــي إبــــريــــل/ نــيــســان 
املاضي.

ــنـــوات(،  ــد الــطــفــلــة ســـوســـن )8 سـ ــ ــك، يــجــد والـ ــ ــى ذلـ إلــ
هــات 

ّ
واملــتــنــز الــحــدائــق  إلــى  فــي اصطحابها  صعوبة 

الــعــيــد، حتى ال تتأثر نفسيًا بسبب عدم  أيـــام  خــالل 
أن  ل 

ّ
يفض اللعب.  فــي  األطــفــال  مشاركة  على  قدرتها 

ــام الــعــيــد لتحظى ببعض  تــبــقــى فــي املــنــزل خـــالل أيــ
 إنـــه بــذلــك يحميها 

ً
ــرح مــعــه ومـــع والـــدتـــهـــا، قـــائـــال املــ

مـــن االكـــتـــئـــاب، خــصــوصــًا أنــهــا عـــاجـــزة عـــن الــحــركــة. 
الــذي أصيب  املقابل، يحرص وليد محمد رفيق،  في 
بشلل رباعي بسبب حادث سير تعّرض له قبل تسع 
سنوات، على االستمتاع بالعيد مع بقية أفراد أسرته. 
وعلى الــرغــم مــن صعوبة األمـــر، يبذل أشــقــاؤه جهدًا 
مضاعفًا لتحقيق األمــر. يقول: »ال يمكن أن أستسلم 
إلعـــاقـــتـــي، ومــــن حــقــي أن أعـــيـــش حــيــاتــي مــثــل بــقــّيــة 

الناس«. 
يشير رفــيــق إلـــى أن أشــقــاءه يــســاعــدونــه عــلــى عيش 
العيد كما يجب أن يعشيه، موضحًا أنهم يساعدونه 

فـــي كـــل تــفــاصــيــل حــيــاتــه حــتــى ال يــشــعــر بــالــوحــدة. 
»العربي الجديد«: »أشتري كسوة العيد إذا  يضيف لـ
كان املال متوفرًا. وفي صباح العيد، أستحّم وأحلق 
ــــدي مــالبــســي بــمــســاعــدة أشــقــائــي، ويجر  ذقــنــي وأرتـ
ني 

ّ
شقيقي الكرسي املتحرك إلى مسجد القرية. إال أن

ال أذهب معهم لزيارة األقارب واألصدقاء، ألنني أجد 
مشقة في األمر، وأنتظر زيارة بعض األهل منزلنا«. 
يلفت إلــى أنــه بحسب الــعــادات فــي األعــيــاد، يجب أن 

يزور الذكور النساء، باالضافة إلى املقابر. 
الــذي يعاني منه رفيق ال يمنعه من  الرباعي  الشلل 
مشاركة أصدقائه في مجالس مضغ القات بعد ظهر 
يـــوم الــعــيــد، أو الـــذهـــاب إلـــى الــحــديــقــة فــي العاصمة 
صنعاء للترفيه مع بعض أشقائه أو أصدقائه. يقول 
إن أيـــام الــعــيــد هــي مــن أجــمــل أيـــام حــيــاتــه. »خــاللــهــا، 

ألتقي بأهلي وأصدقائي«. 
الــحــال، تــواجــه رفــيــق بــعــض املصاعب  لــكــن بطبيعة 
خالل أيام العيد وغيرها. قد يرغب في التنقل من دون 
أن يجد من يساعده، كونه ال يستطيع الحركة إطالقًا. 
كما أن عدم تخصيص الدولة معونة شهرية لبعض 
وعلى  عليه  كبيرًا  عبئًا  يشّكل  املــعــّوقــني  األشــخــاص 
أسرته، وذلك على الرغم من وجود صندوق املعوقني، 

الذي يقّدم هذه الخدمة للبعض. 
من جهته، يقول األمني العام لجمعية املعّوقني حركيًا 
الــقــدســي، إن األشــخــاص املعوقني  فــي صنعاء، فهيم 
هم في الترفيه 

ّ
جزء من املجتمع، وقد كفل القانون حق

ليست  الحقوق  هذه  لكن  وغيرها،  بالحياة  والتمتع 
»الـــعـــربـــي  ــــودة عـــلـــى أرض الـــــواقـــــع. يـــوضـــح لــــ ــــوجـ مـ
الرتيادها  مهّيأة  غير  الترفيه  »أمــاكــن  أن  الــجــديــد«، 
من قبل األشخاص املعّوقني، الذين يجدون صعوبة 
فـــي الــحــصــول عــلــى حــقــوقــهــم«. ويــلــفــت إلــــى أن هــذا 
تهيئة  التي يتوجب عليها  الــدولــة،  قبل  مــن  تقصير 
هـــذه األمـــاكـــن بــمــا يــتــنــاســب مــع أوضــاعــهــم. يضيف 
ممرات  إلــى  يحتاجون  الحركية  اإلعــاقــات  »ذوي  أن 
خــاصــة لــلــوصــول إلــى األلــعــاب. كما أن ذوي اإلعــاقــة 
املرافق  فــي جميع  إشـــارات  إلــى  يحتاجون  السمعية 
العامة والخاصة«. ويؤّكد أن املعّوقني ذهنيًا يعدون 
األكــثــر حــرمــانــًا، الفــتــًا إلـــى أن هـــؤالء يــحــتــاجــون إلــى 

ألعاب تتناسب وقدراتهم الخاصة.  
تجدر اإلشارة إلى أن أكثر من 300 جمعية كانت تعنى 
منذ  أبوابها  أغلقت  قــد  املعوقني  األشــخــاص  برعاية 
بداية الحرب. ويقّدر متخصصون نسبة األشخاص 
مــن إجمالي  املــائــة  فــي  اليمن بنحو 12  فــي  املعوقني 

عدد السكان. 

اختلف العيد عّما كان في السابق. كأن ال عبارة أكثر وضوحًا من هذه، لوصف واقع العيد 
للبعض  بالنسبة  العيد  بات  زمان، وقد  أيام  إلى  كثيرون  يحّن  واإلسالميّة.  العربيّة  الدول  في 
عبئًا في ظل عدم قدرتهم على تأمين متطلّباته من ثياب جديدة لألطفال و»عيديات« وغيرها، فيما 

يصرّ آخرون على رسم فرحة على وجوه األطفال، ولو بالحد األدنى. اليوم، يفتقد الناس إلى البساطة 
و»اللّمة«. المشاغل والرزق وغيرها ألهتهم عن االكتراث لتفاصيله. كذلك، لم ترحمهم الحروب. أطفال 

كثيرون سيحرمون من الثياب الجديدة.. واأللعاب

كان هناك عيد و »لمة« أيّام زمان

القاهرة ـ العربي الجديد

الــريــف املــصــري كما  لــم تعد مظاهر االحــتــفــال بالعيد فــي 
كـــانـــت فـــي الـــســـابـــق. كــــان لــلــعــيــد رونـــقـــه الـــخـــاص فـــي قــرى 
يستقبله  والقبلي.  البحري  الوجهني  في  محافظات مصر 
الــطــبــول والــتــزيــني وتــبــادل التهاني  الجميع بــالــقــرع عــلــى 
العيديات على األطفال. كان فرصة للتصالح بني  وتوزيع 
الجميع. في أّول أيام العيد، وبعد االنتهاء من الصالة، يعّد 
املغتربني  مــن  الكثير  الحلوى.  ويتناولون  الطعام  الــنــاس 
ــلــون قــضــاء الــعــيــد فــي قــراهــم وســـط األهـــل واألقــــارب، 

ّ
يــفــض

العيد. ويحرص  ـــة« 
ّ
»مل متعة  تفتقد  التي  املــدن  على عكس 

الجديدة، والحصول  املالبس  ارتــداء  والكبار على  األطفال 
األلــعــاب. كذلك،  ــارب لشراء  اآلبــاء واألقـ على »العيدية« من 
ترتدي الفتيات مالبس جميلة، ليبدين األجمل بني األقارب 

واألصدقاء.
األوضـــــاع تــكــاد تــخــتــلــف فـــي قـــرى مــصــر مـــن شــمــالــهــا إلــى 
الــقــرى بسبب غــالء  الــفــقــر عــلــى معظم  جــنــوبــهــا. ويسيطر 
عن  عاطلني  مــن  بيت  يخلو  وال  البطالة.  ي 

ّ
وتفش املعيشة 

ــاء  الــعــمــل. مــن جــهــة أخــــرى، زادت أعــبــاء الــحــيــاة. تـــرى اآلبـ
ل من 

ّ
يلهثون وراء لقمة العيش حتى في أيام العيد، ما يقل

التفاصيل  هــذه  بالعيد.  والشباب  األطفال  وفرحة  الــتــزاور 
أدت إلى عدم اإلحساس ببهجة العيد ما يدفع الكثير من 
األهالي للقول: »العيد كان زمان«. حتى األطفال، ال يشعرون 

بفرحة العيد.
التقت »العربي الجديد« عددًا من األهالي في قرى الصعيد 
فــي قرية  ــف 

ّ
الغني محمد، وهــو مــوظ الدلتا. يقول عبد  أو 

الكاجوج في مركز كوم أمبو في محافظة أسوان في صعيد 
العيد تتالشى عامًا بعد عــام، حتى صار  مصر، إن فرحة 
مثل أي يوم من أيام عطلة نهاية األسبوع. لم يعد مبهجًا 
 مظاهره اختفت، بعدما صار الجميع 

ّ
كما في املاضي ألن

مهمومًا بتأمني مستلزمات الحياة. 
ويــــرى رمـــضـــان مــحــمــد، الــــذي يــعــيــش فـــي الــقــريــة نفسها، 
وهو صاحب »بــازار سياحي«، أن زيــارات العيد كانت في 
ــرًا أســاســيــًا، وكــانــت الــبــيــوت تــعــمــر بــالــزيــارات  الــســابــق أمــ
أّما  الليل.  العيد وتمتد حتى آخر  التي تبدأ صبيحة يوم 
اليوم، فصارت الزيارات قليلة جدًا وتقتصر على األهل، ألن 
طبيعة الحياة االجتماعية اختلفت عن السابق. يشير إلى 
 ظروف الحياة االقتصادية 

ّ
وجود تباعد بني الناس، في ظل

الصعبة.
ــــدّرس فـــي قــريــة  مـــن جــهــتــه، يــقــول فــتــحــي مــحــمــود، وهـــو مـ

املــحــامــيــد فــي محافظة األقــصــر، إن الــعــيــد فــي الــقــرى بــات 
يقتصر على »صالة العيد« فقط. يلتقي الجميع ويتبادلون 
ة املال حّدت من 

ّ
التهاني، مشيرًا إلى أن ظروف الحياة وقل

الزيارات. ويلفت جمال محمد، وهو من قرية السعدية في 
مــركــز شــربــني فــي محافظة الــدقــهــلــيــة، الـــذي يعمل مــحــّررًا 
التي  إلــى أن الظروف املادية الصعبة  في إحــدى الصحف، 
تعيشها األسر املصرية في القرى هي التي أدت إلى اختفاء 
مظاهر الفرح في األعياد. يؤكد أن الكثير من اآلباء مكّبلون 
بــالــديــون، ســــواء أكـــانـــوا مــوظــفــني أو عــامــلــني أو مــزارعــني. 
إلــى أن  الديون سلبًا على أي أســرة، مشيرًا  بالتالي، تؤثر 
الــحــكــومــة هــي املــســؤولــة عــن اخــتــفــاء فــرحــة الــعــيــد، نتيجة 

معاناة الجميع في ظل غالء املعيشة. 
الــكــثــيــر مــن األهـــالـــي بــاتــوا ال يحّبون  يضيف مــحــمــود إن 
العيد بسبب عدم وجود ما يكفيهم لشراء مالبس وأطعمة 
وغيرها من املستلزمات. يتابع: »لم أعد أشعر بالعيد كما 

في طفولتي«.
ويقول مبروك السيد من املنوفية إنه في ما مضى، كانت 
فرحة العيد تستمّر لثالثة أيام متتالية. كان للعيد طقوس 
تــبــدأ منذ إعـــالن انــتــهــاء شهر رمــضــان. تعمد الــنــســاء إلى 
ــتــــعــــداد لــلــعــيــد واســتــقــبــال  تــنــظــيــف الـــبـــيـــوت مـــســـاء واالســ

الضيوف. 
كان رّب البيت يمكث في بيته ثالثة أيام، يستقبل األقارب 
تــجــمــع شــبــاب  نــنــســى  بــالــعــيــد، و»ال  للتهنئة  والــضــيــوف 
العائالت في مواكب لتهنئة األهالي في القرية«. اليوم، بات 
البعض  يكتفي  االنشغاالت.  كثرة  نتيجة  مختلفًا  الوضع 
بالتهنئة عبر الهواتف املحمولة أو الرسائل البريدية، من 
دون االكتراث للتالقي كما في السابق. وبات معظم الناس 
العمل  إلى  الخاصة، ما يضطرهم  أكثر انشغااًل بأعمالهم 

ل من فرص التالقي.
ّ
أيام العيد. وهذا يقل

فــي هــذا الــســيــاق، تقول أســتــاذة علم االجــتــمــاع فــي جامعة 
عني شمس، سامية الساعاتي، إن األزمة االقتصادية التي 
تعاني منها الكثير من األسر املصرية، خصوصًا في القرى، 
تــعــد الــســبــب األول الخــتــفــاء فــرحــة الــعــيــد. وتــشــيــر إلـــى أن 
القرية تعاني ظروفًا اقتصادية أصعب بسبب »محدودية 
الــزراعــة بشكل أساسي،  الناس على  الـــرزق«، حيث يعتمد 
الزراعّية تتضاءل. هكذا، لم يعد وضع  علمًا أن املساحات 
ت 

ّ
القرى يسّر أحــدًا، وانعكس األمــر على فرحة األهــالــي. قل

الزيارات، وتراجع االهتمام بتقديم الهدايا أو ارتداء مالبس 
لت من 

ّ
جديدة. تضيف أن وسائل التكنولوجيا الحديثة قل

أهمية األعياد. 

مناسبة

هذه أسلحة 
العيد 
)محمود 
زيات/فرانس 
برس(

التنقل ليس سهًال )محمد حويس/فرانس برس(

يبكين أحبائهن 
)فابيو بوسياريلي/
فرانس برس(
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فالشمجتمع

بيوت المصريّين ال تخلو منه
كعك العيد القاهرة ـ كريم أحمد

»رائحة الخبز في البيت 
تمنحه بركة وفرحة في 

العيد«، تقول أم محمد وهي 
تعّد صواني كعك العيد. ترفض شراءه 
من املحال التجارية، التي تشتهر ببيع 

الحلويات، كما يقول لها أبناؤها. 
تصّر على أنه ليس هناك أشهى من 
الكعك املنزلي، فيما يرّد ابنها األكبر 
»تسلم إيدك«. جميل هو عيد الفطر 

في مصر. يعّد كثيرون كعك العيد، أو 
يشترونه من محال الحلويات. في أول 

ون صالة العيد في 
ّ
أيام العيد، يصل

ساحات املساجد واألماكن املجّهزة 
للصالة. يرتدي األطفال مالبس جديدة 

وزاهية. وبعد الصالة، يتناولون 
الكعك والبسكويت مع الشاي أو الشاي 

بالحليب، قبل إعداد وجبة الفطور. 
تضع النساء الكعك والبسكويت في أواٍن 
زجاجية على طاولة الطعام طوال اليوم، 

ليكون في متناول جميع أفراد األسرة 
متى شاؤوا، ويكون جاهزًا للتقديم 
في حال مجيء األقارب واألصدقاء 

للتهنئة بالعيد.  تجدر اإلشارة إلى أن 
الكعك هو حلوى ارتبطت لدى املصريني 
باألعياد واألفراح واملناسبات الخاصة 
فقط. وعادة ما تبدأ النساء بتحضيره 
خالل األيام األخيرة من شهر رمضان، 

بل يشارك األطفال حتى في صنعه. 
وتنتشر هذه العادة في الريف املصري 

بشكل أكبر. وقد ُيحشى بالتمر أو امللنب 
أو الجوز أو الفستق.

ُيقال إن الكعك كان أحد مظاهر االحتفال 
باألعياد لدى املصريني القدماء، 

واستمّرت هذه العادة على مر العصور، 
وبات ال غنى عنه خالل االحتفال بعيد 
الفطر. كان يسّمى »القرص« الرتباطه 

بقرص الشمس بالنسبة للمصريني 
القدماء، خصوصًا أن شكله مستدير 
ويزّين بخطوط مستقيمة مثل أشعه 

الشمس الذهبّية.

تكاد صينيّة الكعك تسقط من بين يديه الصغيرتين

هذا كعك منزلي

فرحات بحلول العيد

يصنع الكعك في محلّه

ترفض شراءه من 
السوق

يغمسان هذه الحبّات بالسّكر 
الناعم

كعكة واحدة 
فقط على شكل 

قلب
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»فيسبوك« يبتزّ اإلعالم واألعمال بخوارزميّة جديدة

عاصفة تغييرات في »ميدي 1« المغربية

بيروت ـ العربي الجديد

تعديــالت  عــن  أيــام  منــذ  »فيســبوك«  أعلــن 
اآلن  علــى خوارزميتــه، حيــث صــار  جديــدة 
يفضل املحتوى من األصدقاء والعائلة، بدل 
املحتــوى اآلتــي مــن الصفحــات االحترافيــة، 
مــا يعنــي تغييــرات فــي ما ســيراه املســتخدم 
أمامــه أثنــاء تصفــح التحديثــات، كمــا يعنــي 

 قاسية للصحافة واإلبداع.
ً
ضربة

وتعني هذه التغييرات أن »فيسبوك« سوف 
ُيميل كفة ظهور املنشورات نحو الحسابات 
أن  أي  الصفحــات،  عــن  الشــخصية ويبتعــد 
املســتخدمني ســوف يــرون محتــوًى أقــل إذا 
كان قادمــًا مــن الصفحــات حتــى لو كانوا هم 
معجبني بها، ما سينعكس سلبًا على نسبة 

التفاعل فيها ويقلله تدريجيًا.
مدونتهــا  عبــر  »فيســبوك«  إدارة  وقالــت 
الرســمية »لقــد قمنــا بإجــراء تحديــث جديــد 
يضمن أن تصل القصص املنشــورة مباشــرة 
وســتظهر  يهتمــون،  الذيــن  األصدقــاء  إلــى 
والتحديثــات  الفيديــو  ومقاطــع  الصــور 
والروابــط فــي أعلــى شــريط التحديثــات، مــا 
يقلــل فرصــة عدم رؤيتها«. وعزا »فيســبوك« 
هــذه التغييــرات الجديــدة إلــى مــا قــال إنهــا 
»شــكاوى« من املســتخدمني مضمونها إنهم 
ّوتــون الكثيــر مــن املحتــوى الهام 

َ
مــا زالــوا ُيف

من األصدقاء الذي يهتمون بهم، »لهذا نحن 
األســابيع  خــالل  التحديثــات  شــريط  نعــّدل 
املنشــور  املحتــوى  القادمــة بحيــث ســيظهر 
مــن األصدقــاء فــي أعلى الشــريط«. ولم ُيخِف 
»فيسبوك« أن هذه التغييرات سوف تعّرض 
الصفحــات النخفــاٍض فــي وصــول محتواها 
إلى الجمهور والتفاعل معه، ما دفع وسائل 
اإلعــالم إلــى التعبيــر عــن غضبهــا وتخوفهــا 
ضربــة  ذلــك   

ً
معتبــرة التغييــرات،  هــذه  مــن 

قاصمــة لصناعــة اإلعــالم واإلبــداع وابتــزازًا 
مــن شــركة مــارك زوكربيــرغ مــن أجــل كســب 

املزيد من املال. 
»فيســبوك«،  شــركة  نيويوركــر«،  »ذا  وشــبه 
بالطفــل امللــك واســع النفــوذ الــذي يعاني من 
التركيــز القصيــر املــدى، وفــي كل مــرة يقــوم 
عــن  ليبحــث  يديــه  فــي  التــي  اللعبــة  برمــي 
أخــرى أكثــر ملعانــًا. كمــا وصفــت التحديثــات 
التــي  »الغبيــة«  بـــ  فيســبوك  خوارزميــة  فــي 
تسعى إلى جني املزيد من املال مع السيطرة 
التحديثــات  أن  املوقــع  وأضــاف  املطلقــة. 

منوعات
ينال التفجير الذي وقع بالقرب تغريد

من المسجد النبوي في المدينة 
المنورة، ليل اإلثنين، الكثير من 

التعليقات على مواقع التواصل، 
إذ يبدي المستخدمون غضبهم 

من العملية، على وسم »#داعش_
تنتهك_مسجد_الرسول_وقبره«، 

متهمين التنظيم بالضلوع فيه.

أجمعت التعليقات على أّن التفجير 
دليل على عدم عالقة »داعش« 

باإلسالم، »فكيف للمسلم أن يفّجر 
قبر نبيّه؟«. وسأل أحدهم: »اختاروا 

من المباني )المساجد( ومن الناس 
)الوالدين( ومن األشهر )رمضان( 

ومن األرض )أطهرها(... ما هي 
جنتهم؟«.

انتشر في السعودية ومصر، وسم 
»#تفجير_بجوار_المسجد_النبوي«. 
وقال أحد المغردين: »أيتها المدينة 

طيبة الطيبة.. لم ولن يُخيّم الظالم 
عليِك وقد عهدناِك ُمنّورة«. وكتب 
آخر: »يهتفون باسم اهلل.. ويفجرون 

عند بيوت اهلل.. ليقتلوا عباد اهلل.. 
وهم أعدى أعداء اهلل«.

األردنيّون أكدوا تضامنهم 
عبر وسم »#السعودية_في_

قلوب_األردنيين«. كما انتشر وسم 
»#PrayForMadinah« )نصلي للمدينة 

المنورة( لألكثر تداوًال. بينما وصل 
وسم »#الحرم_النبوي« إلى األكثر 

تداوًال في لبنان، حيث تمت إدانة 
االعتداء.

»فيســبوك« إلــى نقطــة  الجديــدة هــي عــودة بـ
الصفــر، عندمــا كان مخصصــًا فقــط للعائلــة 
واألصدقــاء، خصوصــًا بعدما الحظ تراجعًا 
كبيــرًا فــي املحتــوى الــذي ينشــره النــاس عــن 
حياتهم الشخصية واالكتفاء بدل ذلك بنشر 
روابــط مقــاالت الصحــف املعروفــة ومقاطــع 

الفيديو الترفيهية من الصفحات الكبرى.

تعديــل  بتعمــد  »فيســبوك«  وُيتهــم 
خوارزميتــه باســتمرار إلضعــاف الصفحات 
الظهــور  مقابــل  الدفــع  علــى  وإجبارهــا 
ألكبــر جمهــور ممكــن، بينمــا يــرد هــو علــى 
حتــى  وجــدت  الخوارزميــة  إن  بالقــول  ذلــك 
يظهــر أمــام املســتخدم املحتــوى الــذي يريــده 
ويفضله ويهتم له فقط قبل كل شيء. ونشر 

مــن  عــدد  التقنــي تعليقــات  موقــع »ريكــود« 
الناشــرين فــي وســائل إعــالم معروفــة عبرت 
عــن غضبهــم وخوفهــم مــن التغييــرات التــي 
يعمل عليها »فيسبوك«، حيث اكتفى املدون 
»مــات بوشــانان« بعبــارة »فلترقــد الزيــارات 
القادمــة مــن ›فيســبوك‹ بســالم«، كنايــة علــى 
نهايتهــا. وغــرد نيتزان زيمرمــان، املحرر في 
تــي لقائمــة   »بعــد قراء

ً
موقــع »غاوكــر« قائــال

قيــم ›فيســبوك‹، أتســاءل إن كان ›فيســبوك‹ 
يستخدم »فيسبوك!«. 

كبــار  مــع  تواصــل  أنــه  إلــى  ريكــود  وأشــار 
املؤثريــن فــي الصناعــة الصحافيــة العامليــة، 
فــي  التعليــق  عــدم  فضــل  منهــم  عــددًا  لكــن 
إنهــم  بالقــول  االكتفــاء  آخــرون  اختــار  حــني 
يتتبعــون التغييــرات التــي ســتطرأ وســوف 
. وحظــي الحــدث 

ً
يتحركــون وفقهــا مســتقبال

املتخصصــة  العامليــة  الصحافــة  باهتمــام 
وغيرهــا، حيــث دققــوا فــي كل عبــارة جــاءت 
محاولــني  الرســمي،  »فيســبوك«  إعــالن  فــي 
تتبــع الخيــط نحــو بــر األمــان واإلنقــاذ مــن 
اإلفالس واالبتزاز الذي يلّوح به »فيسبوك«.

وأوضــح »فيســبوك« أن تأثيــر هــذا التغييــر 
على الصفحات سوف يختلف حسب نوعية 
التفاعــل  كان  فــإذا  املحتــوى،  مــع  التفاعــل 
يأتــي بإعادة نشــر محتــوى الصفحة، بحيث 
فســيكون  الناشــر،  أصدقــاء  معــه  يتفاعــل 
الضــرر أقــل مــن التفاعل املباشــر مع محتوًى 
إن  »فيســبوك«  ويقــول  الصفحــة«.  نشــرته 
الخوارزميــة  فــي  الجديــدة  التغييــرات  هــذه 
هــي عــودة إلــى قيــم املوقع األولــى التي تعزز 

التواصل بني األقرباء قبل كل شيء.
الحلــول  بعــض  رحــت 

ُ
ط املبــدأ  هــذا  وووفــق 

التــي ســتكون كفيلــة بإخراج وســائل اإلعالم 
مــن هــذا املــأزق، وانقســمت إلــى حلــوٍل يقــوم 

بها املستخدم وأخرى تقوم بها الصفحة.
لتخطــي  حلــني  »غيزمــودو«  موقــع  واقتــرح 
بهمــا  يقــوم  الجديــدة،  الخوازميــة  عقبــة 
باألصدقــاء  يتعلــق  األول  نفســه،  املســتخدم 
والثانــي بالصفحــات. ويقتــرح املوقــع علــى 
املســتخدم أن يســعى إلــى تخفيــف الضغــط 
على شريط التحديثات أمامه، والذي يتوقع 
أن يمتلــئ بمحتــوى األصدقــاء والعائلــة، من 
خالل التخلص من محتوى األصدقاء الذين 
ال يهتــم ألمرهــم، ولــن يحتــاج إلــى حذفــه مــن 
الالئحــة، بــل فقــط ســيكتفي بإلغــاء املتابعــة 

.unfollow

تؤثر الخوارزمية 
الجديدة على ظهور 

األخبار من الصفحات

إيقاف برنامج 
»مومو« أثار الكثير من 

الجدل في المغرب

الرباط ـ حسن األشرف

املغربّيــة  تيفــي«   1 »ميــدي  قنــاة  تعيــش 
التــي  التغييــرات،  مــن  عاصفــة  وقــع  علــى 
للقنــاة،  الجديــد  العــام  املديــر  عليهــا  أقــدم 
حســن خيــار، والــذي خلــف في هــذا املنصب 
عبــاس عــزوزي، بعــد أن تعــرض هذا األخير 
تدبيــره  طريقــة  بســبب  شــديدة  النتقــادات 
القناة، واتهامه بالتحامل على إعالمييها.

تغييرات كبيرة
وكانــت أولــى قــرارات املديــر الجديــد للقناة، 
ســاِرع الخطــى لتكــون قنــاة إخبارّية، 

ُ
التــي ت

طــرد  الحالــي،  املتنــوع  طابعهــا  عــوض 
محمــد  الشــهير،  املغربــي  )املنشــط(  املذيــع 
»مومــو«،  بلقــب  املعــروف  بوصفيحــة، 
والذي نال شــهرة معتبرة من خالل تقديمه 
إحــدى  فــي  مومــو«  »مورنــني  لبرنامــج 

اإلذاعات الخاّصة.
»مومــو« الــذي بالــكاد قــّدم عددًا مــن حلقات 
مــع  شــو  »رمضــان  الجديــد  برنامجــه  مــن 
مومــو« فــي شــهر رمضــان، قبــل أن يتعرض 
لالســتغناء عن خدماته، نشــر مقطع فيديو 
عبــر »فيســبوك« )يملــك أكثــر مــن 800 ألــف 
فيــه  أكــد  املاضــي،  الشــهر  أواخــر  متابــع( 
 إن ذلك راجع إلى أن 

ً
إيقــاف البرنامــج، قائــال

القنــاة قــد قــررت مــع املديــر الجديــد التوجــه 
أن تكــون قنــاة إخباريــة، مودعــًا  إلــى  أكثــر 

جمهوره بالنكات.
 1 »ميــدي  قنــاة  ملديــر  الثانــي  القــرار  أمــا 
ــل فــي إنهــاء عقــد الصحافــي، 

ّ
تيفــي«، فتمث

يســري املراكشــي، الــذي كان يقــدم هو اآلخر 
لــم  »كواليــس«،  بعنــوان  جديــًدا  برنامًجــا 

يتجاوز عمره أكثر من ستة أشهر.
قنــاة  فــي  »مومــو«  برنامــج  كان  وإذا 

»ميــدي 1 تيفــي« يبــث بوتيــرة يوميــة فــي 
رمضــان، ويقــدم وصــالت ســاخرة للمنشــط 
املذكــور، وبلغــة قريبــة مــن الشــارع املغربي، 
كان  األســبوعي  »كواليــس«  برنامــج  فــإن 
خلقــوا  ونجومــًا  سياســيني،  يســتضيف 
الحدث من مختلف املشارب، بطريقة تتسم 

بالسخرية الالذعة.
ل عدم 

ّ
ونفى مصدر مسؤول في القناة، فض

»العربي  الكشــف عــن هويتــه، فــي تصريــح لـ

الالذعــة  الســخرية  تكــون  أن  الجديــد«، 
لسياســيني مغاربــة اســتضافهم البرنامــج، 
أو  اللــه،  بنعبــد  نبيــل  الســكنى  وزيــر  مثــل 
وزيــر التعليــم العالــي، لحســن الــداودي، أو 
محمــد أوزيــن، وزيــر الرياضــة املقــال، ســبًبا 

في قرار التخلي عن البرنامج.

التحول لقناة إخبارية
وأفــاد املصــدر ذاتــه بــأن قرارات املديــر العام 

ومنهــا  تيفــي«،   1 »ميــدي  لقنــاة  الجديــد 
 
ً
توقيــف برنامــج »مومــو«، تأتــي اســتجابة
تعتــزم  الــذي  واملهنــي  الهيكلــي  ر  للتصــوُّ
القنــاة أن تســير عليــه فــي املرحلــة املقبلــة، 
إلــى  التحــول  فــي  أساًســا  يتمثــل  والــذي 
قنــاة إخبارّيــة، مــع مــا يعنــي ذلــك التقليــل 
مــن البرامــج املنوعــة والترفيهيــة، مــن دون 

إلغائها كلًيا.
»مومــو«  برنامــج  عــن  االســتغناء  قــرار 
الجــدل  مــن  الكثيــر  أثــار  بالخصــوص 
وســط متابعــي ومشــاهدي القنــاة املغربيــة 
املذكــورة، بــني مــن أشــاد بقرار مديــر »ميدي 
البرنامــج  توقيــف  علــى  وجرأتــه  تيفــي«   1
فــي أولــى قراراتــه بعــد جلوســه على كرســي 

املسؤولية، وبني من أبدى رفضه القرار.
عــن  االســتغناء  لقــرار  املؤيــدون  واســتند 
خدمــات املذيــع املعــروف علــى »اللغــة« التــي 
البرنامــج،  فــي  بوصفيحــة  يســتخدمها 
الــذي كان يبــث قبيل اإلفطــار، و»الذي ينهل 
الترفيهــي  البرنامــج  معارضــي  بحســب 
بقنــاة  تليــق  ال  التــي  الشــارع«  »ألفــاظ  مــن 
تعبيرهــم،  حــّد  علــى  محترمــة«،  إخباريــة 
فيمــا دافــع آخــرون عــن »مومــو«، واعتبــروا 
اهتمامــات  مــن  وقريًبــا  ناجًحــا  برنامجــه 

الشباب.
قــرارات  بخصــوص  الجــدل  يكــن  ومهمــا 
املدير العام الجديد لقناة »ميدي 1 تيفي«، 
والتي تفيد مصادر مطلعة بأنها ســتكون 
متبوعــة بقــرارات أخــرى تســير فــي طريــق 
والبرامــج،  واإلعالميــني  الكــوادر  »غربلــة« 
التــي تبثهــا القناة، فإن عدًدا من صحافيي 
بتكافــؤ  خيــار  يطالبــون  القنــاة  ونقابيــي 
تهميــش  وعــدم  القنــاة،  داخــل  الفــرص 
الطاقــات اإلعالميــة ذات الكفــاءة فــي قنــاة 

مدينة طنجة.

)Getty( التعديالت الجديدة ستؤثر على الحسابات والصفحات

أوقف برنامج مومو في أواخر الشهر الماضي )فيسبوك(

»عودة إلى المبادئ«، هكذا أطلق موقع »فيســبوك« على خوارزميّته الجديدة، التي ســُتظهر محتوى أكبر من األصدقاء والعائلة، 
على حساب الصفحات واألخبار، في ما يبدو أقرب إلى ابتزاز للصفحات االحترافيّة، لما في ذلك من ضرر يتسبب الموقع لها به
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ــدو طـــمـــوحـــه مــتــعــلــقــا بـــإعـــادة  ــبــ ــــرة ويــ ــيـ ــ األخـ
»أسامة  بـ أســوة  السيناريو«  كاتب  »نجومية 
املخرج  قبل، حيث يتحول  مــن  أنــور عكاشة« 
ألداة تنفذ أفكار الكاتب، وهذا تحديدًا سيكون 
غــيــر مــقــبــول بــالــنــســبــة لـــيـــاســـن، كــمــخــرج له 
رؤية وأخرج قبل سنوات قليلة مسلسل مثل 
»مــوجــة حـــارة« يعتبر مــن أفــضــل املسلسالت 
فــي السنوات  املــصــريــة  الــدرامــا  الــتــي قدمتها 
كــانــت انسحاب  النتيجة  فـــإن  لــذلــك  األخـــيـــرة، 

راضي من العمل بعد كتابة نصف الحلقات.
زايــد  نشوى  بالكاتبة  االستعانة  قــرر  ياسن 
في  مشاكل  لتظهر  املسلسل،  حلقات  لتكمل 
الكتابة وفارق العوالم، ألن بنية العمل ليست 
ــد، ورغـــم أن ذلــك  مــن قــبــل صــانــع وكــاتــب واحــ

أن يعصف باملشروع  املحتمل  مــن  كــان  األمـــر 
الفائقة والواضحة  أن موهبة ياسن  كله، إال 

جدًا هي ما أنقذت كل شيء.
هناك حلقات كاملة من املسلسل تعتمد على 
تـــطـــويـــر عــــالقــــة بــــن شـــخـــصـــن ولــــيــــس عــلــى 
»حــــــدث« يــتــابــعــه املـــشـــاهـــد، الــحــلــقــة الــثــامــنــة 
بن  العالقة  تطور  إظهار  مثالية،  تبدو   

ً
مثال

»تــحــيــة عــبــده وطــــارق رمـــضـــان«، كــيــف يخلق 
–كغناء  للذكرى  جــدًا  هادئة  لحظات  ياسن« 
.. أو 

ً
»الــهــاشــا بــاشــا تـــاكـــا« فـــي الـــشـــارع مـــثـــال

املــســرح، ليمنح مسلسله  حــوارهــمــا مــعــا فــي 
دفعة شعورية تتجاوز حتى مشاكل الكتابة؟ 
كيف يبدو مجهوده واضحا مع املصور عبد 
الـــســـالم مــوســى فـــي كـــل لــقــطــة وفــــي كـــل كـــادر 

محمد جابر

طــوى املــوســم الــدرامــي الرمضاني 
املــصــري صفحته األخـــيـــرة، وبــات 
واضــحــا مــا هــي املــســلــســالت التي 
ــا هــــي املـــســـلـــســـالت الـــتـــي فــشــلــت.  ــ نــجــحــت ومـ
لــكــن بــعــيــدًا عـــن أســـمـــاء األعـــمـــال، ونــجــومــهــا، 
يبقى فضل كبير في نجاح األعمال للمخرج 
وكــاتــب الــســيــنــاريــو. فــمــن كـــان أفــضــل مــخــرج، 
وأفضل سيناريو؟ وماذا عن الديكور واألزياء 
واملــوســيــقــى الــتــصــويــريــة وفـــق رأي أكــثــر من 
ــتـــي تــــوالــــت مــنــذ  الـ ــنـــي، ووفــــــق اآلراء  ــد فـ ــاقـ نـ

انطالق العرض الرمضاني حتى آخر حلقة.

المخرج... محمد ياسين )أفراح القبة(
القبة« حدثت  »أفـــراح  أثــنــاء تصوير مسلسل 
مــشــاكــل ضــخــمــة بـــن املـــخـــرج مــحــمــد يــاســن 
أمــن  محمد  للسيناريو  األســاســي  والــكــاتــب 
راضـــــــــي، عـــلـــى األغـــــلـــــب كــــــان الـــــخـــــالف حـــول 
قدم  راضـــي   للمسلسل.   اإلبــداعــيــة«  »امللكية 
ثالثة مسلسالت ناجحة في السنوات الثالث 

»بيكسار« يضع 
في سلَّم أولوياته 

»اإلبداعات األصلية«

سيناريو »يونس ولد 
فضة« ممتاز رغم أن 

العمل لم ينجح

يجب اختيار أماكن 
موثوقة لتناول الطعام 

تضمن سالمة الغذاء

2223
منوعات

في  املعتاد  عــن  بعيدة  فنية«  »صـــورة  لصنع 
من  الكثير  يظهر  كيف  املــصــريــة؟  املسلسالت 
اتــــهــــم؟ وكــيــف يخلق  املــمــثــلــن فــي أفــضــل أداء
تفاعل و»كيميا« بينهم على الشاشة؟ »أفراح 
الــقــبــة« هـــو املـــثـــال األبـــــرز عــلــى قــيــمــة املــخــرج 
ــرات املــمــكــنــة  ــثـ ــعـ ــه عـــلـــى تــــجــــاوز كــــل الـ ــدرتــ وقــ

 مهما وقيما.
ً
ليصنع عمال

السيناريو... عبد الرحيم كمال 
)يونس ولد فضة(

لـــم يــنــل مــســلــســل »يـــونـــس ولــــد فــضــة« نسبة 
مــشــاهــدة عــالــيــة، ربـــمـــا ألنــــه ال يــحــمــل نجما 
بطولته  )يــتــقــاســم  أعــمــالــه  الــجــمــهــور  ينتظر 
ــا لــفــقــر  ــ ــمـ ــ ــــن بـــــــدر( وربـ ــــوسـ ــرو ســـعـــد وسـ ــمــ عــ

النابعة من مشاكل إنتاجية  صــورة املسلسل 
واضـــحـــة، ولــكــن إذا نــحــيــنــا كـــل هـــذا ونــظــرنــا 
فــقــط لــلــحــكــايــة والــشــخــصــيــة وتـــطـــور الــحــدث 
في  سيناريو  أفضل  هــو  فهذا  الحلقات،  عبر 
في  كتب  كمال  الرحيم  عبد  الحالي.  رمــضــان 
رمـــضـــان الــحــالــي أيـــضـــا مــســلــســل »ونـــــوس«، 
الـــذي عــانــى مــن تــطــويــل واضـــح ومــشــاكــل في 
أنجح  مــن  ذلـــك يعتبر  الــقــصــة، ورغـــم  تسيير 
املـــســـلـــســـالت، مـــســـتـــفـــيـــدًا مــــن وجـــــــود يــحــيــى 
الفخراني وجاذبية الحكاية بالنسبة للناس، 
كان  األهـــم  العمل  أن  الــكــثــيــرون  يعلم  أن  دون 
في »يونس ولد فضة«، حيث أجواء الصعيد 
ــمـــال« جـــيـــدًا، ويــنــقــلــهــا دون  الــتــي يــعــرفــهــا »كـ
الكليشيهات الدرامية املحفوظة، ويلتقط عاملا 

عنيفا وحــادًا مع الكثير من العالقات املعقدة 
التي تربط الشخصيات ببعضها، وتجعل من 
التي تليها.  ل دقيق للحلقة 

ْ
ــز

َ
غ كل حلقة هي 

 أال يـــنـــال نــصــا مــثــل هــذا 
ً
ومــــن املـــحـــزن فـــعـــال

وسائل تجعله أقرب للناس.

موسيقى تصويرية )أمين أبو حافة(
في رمضان الحالي، يقدم املوسيقي التونسي 
لثالثة  التصويرية  املوسيقى  أبــو حافة  أمــن 
أوتيل« و»امليزان«،  »ونــوس«، »جراند  أعمال: 
ــرى فـــي رمــضــان  ــك بــعــد 3 مــســلــســالت أخــ وذلــ
ــــرس رهــــان«  املـــاضـــي، لــيــبــدو واضـــحـــا أنــــه »فـ
املــوســيــقــى خـــالل الــســنــوات الــتــالــيــة، فــي حــال 
لــم يفقد ذلـــك الــســحــر الـــذي يملكه حــالــيــا. ما 
ال يعرفه الكثيرين أن »أبــو حافة« هو واضع 
املــوســيــقــى الــتــصــويــريــة لــفــيــلــم »تــيــمــبــوكــتــو« 
سيساكو،  الرحمن  عبد  املوريتاني  للمخرج 
والذي فاز بجائزة من لجنة تحكيم مهرجان 
ــــح بــعــدهــا ألوســـكـــار  »كـــــان« عــــام 2014، ورشـ
أننا نتحدث هنا عن  أي  أفضل فيلم أجنبي، 
»موسيقار عاملي« بما يمكن أن تحمله الكلمة، 
وعمله فــي الــدرامــا املــصــريــة هــو إضــافــة دون 
شك. ومن بن أعماله الثالثة املميزة هذا العام، 
تــبــرز تــحــديــدًا مــوســيــقــى مسلسل »ونــــوس«، 
التترات يدخلك »أبو  اللحظة األولــى في  منذ 
ــافـــة« لـــأجـــواء الــغــامــضــة واملــقــبــضــة الــتــي  حـ
بن  الحكاية  أزلية  تحمل  موسيقى  يخلقها، 
»آدم« و»الشيطان«، وتحمل الصراع املحتمل 
ــا وانــــتــــصــــارات الــــــروح،  ــيـ ــدنـ بــــن إغــــــــــراءات الـ
وتحمل »ســولــو« عــود من أجمل ما يمكن أن 

ُيسمع خالل رمضان الحالي.

أفضل ديكور وأزياء )جراند أوتيل(
هــنــاك شـــيء مــا مــفــقــود فــي مسلسل »جــرانــد 
ــيــــل« مــنــعــه مـــن أن يــصــبــح »األفــــضــــل في  أوتــ
رمـــضـــان«، ربــمــا افــتــقــاده لــــروح مــصــريــة، أال 
تــشــعــر بــأغــلــب املــمــثــلــن وكـــأنـــهـــم مــدبــلــجــون 
عــــن لــهــجــة أخــــــــرى. ولـــكـــنـــه مــــع ذلـــــك احــتــفــظ 
لنفسه بتفوق فني في الصورة ال ينافسه أو 
الديكور  مهندس  آخــر.  مسلسل  أي  يضاهيه 
العمل(  مــخــرج  )شقيق  خضير  شــاكــر  محمد 
ومــصــمــمــة املـــالبـــس يــاســمــن الــقــاضــي قــدمــا 
أي مسلسل  على  يتفوق   ،

ً
فــعــال  

ً
مــذهــال شيئا 

للزمن  فــي محاكاته  آخـــر، ليس فقط  مــصــري 
وقدرته على التقاطه في األزياء والديكورات، 
الــصــورة  فــي  التفاصيل  أيــضــا ألن تلك  ولــكــن 
الــدرامــا،  ال تعد فائضا، بــل تتحول لجزء مــن 
عــالقــة بطبيعتها  لــهــا  كــل شخصية  مــالبــس 
وهيئتها ودورها في العمل، وديكور الفندق 
نــفــســه بـــأجـــزائـــه املــخــتــلــفــة يــعــكــس، مـــن دون 
ــذا الـــشـــيء الــقــاتــم والـــســـري الـــذي  فــجــاجــة، هــ
ــه. أضــف  يـــحـــاول املــســلــســل كــلــه أن يــتــحــرك بــ
إلــى كل ذلــك موسيقى أمــن أبــو حافة، ليكون 
»جــرانــد أوتــيــل«  أفضل مسلسل من الناحية 

التقنية والبصرية لهذا العام.

C C

عتاب شمس الدين

العائلية  لــالجــتــمــاعــات  فــرصــة  األعـــيـــاد   
ّ
ألن

 
ّ
أفــراد األســـرة، وألن ومناسبة لالحتفال بن 
معظم هـــذه الــجــمــعــات الــعــائــلــيــة تــكــون على 
الصوم،  الطعام، خصوصا بعد شهر  مائدة 
 كثيرين، وسط ضجيج األطفال، وزحمة 

ّ
فإن

األقارب، وصحبة األصدقاء، ال ينتبهون إلى 
مــا يتناوله أطفالهم خــالل هــذه األيـــام. وفي 

هذا مخاطر كبيرة.
بــحــســب أخــصــائــّيــة الــتــغــذيــة، نــعــيــمــة بـــواب 
ه »حن تترافق مناسبات العيد 

ّ
ابراهيم، فإن

بــأنــواع من  أو  الطعام  مــائــدة  بالتجمع على 
الضيافة، التي يغلب عليها طابع السكريات، 
 أجساد األطفال تكون معّرضة لصدمات 

ّ
فإن

كبيرة من املأكوالت الغنية بالدهون والعالية 
العيد  فرصة  فتتحّول  الحرارية،  بالسعرات 
مـــن مــنــاســبــة ملــعــايــدة األقـــــارب إلـــى مناسبة 

لزيادة الوزن«.
ـــضـــيـــف نــعــيــمــة فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 

ُ
وت

 تكون 
ّ
 »األطــفــال وصــغــار الــســن

ّ
الــجــديــد« أن

ــيـــد، وكـــذلـــك  لـــهـــم الـــحـــصـــة الـــكـــبـــيـــرة مــــن الـــعـ
مـــن الـــدهـــون واملـــضـــار. فــغــالــًبــا مـــا يــفــرطــون 
فـــي تـــنـــاول الــحــلــويــات والــســكــاكــر وغــيــرهــا 
ــر الــــذي يــــؤدي إلـــى خلل  ــنـــاف، األمــ مــن األصـ
مــفــاجــىء فــي نــظــامــهــم الــغــذائــي وتــغــّيــر في 
على  سلبا  ينعكس  مما  الــيــومــي،  سلوكهم 

صّحتهم ووزنهم«.
وتـــنـــصـــح، لـــضـــمـــان املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى تــغــذيــة 
سليمة خــالل فــتــرة األعــيــاد، أن يــكــون األهــل 
بمعايير  يــلــتــزمــوا  أن  »أي  ألطــفــالــهــم:  قــــدوة 
ــبـــاره من  ــتـ غــذائــيــة ســلــيــمــة يــــوم الــعــيــد، واعـ
نــاحــيــة وجــبــات الــطــعــام يــوًمــا عــادًيــا وليس 
يكونوا  أن  يمكن  ما  يعّوضون خالله  نــهــاًرا 

قد ُحرموا منه خالل فترة الصيام«.
لـــذا عــلــى األهــــل أن يــتــنــاولــوا ثـــالث وجــبــات 
أساسية ليجنبوا أبناءهم الشعور بالجوع، 
مما قد يدفعهم إلى تناول »النقرشات« التي 
والــدهــون  بالسكريات  غنية  تــكــون  مــا  غالبا 
املـــضـــّرة بــالــصــحــة. ويـــجـــب أن تـــكـــون وجــبــة 
الــفــطــور »مـــتـــوازنـــة«، كــي يــبــدأ الــطــفــل نــهــاره 
»شــابــعــا«. وفـــي حـــال وجـــود بــعــض أصــنــاف 
املــعــجــنــات أو الــحــلــوى، كــالــكــنــافــة، ال بـــّد من 
 
ّ
االكــتــفــاء بكمية صــغــيــرة مــنــهــا. وثــانــيــا فــإن
وجــبــة الـــغـــداء هـــي مـــن الــوجــبــات األســاســيــة 
تمنع  الكاملة  الغداء   وجبة 

ّ
العيد، ألن خالل 

ــلـــوى  ــكــــرّيــــات والـــحـ ــلـــب الــــســ األطـــــفـــــال مــــن طـ
لــســاعــات بــعــدهــا: »وبــالــطــبــع يــجــب التقليل 
مــن املقبالت املقلية، فــي حــال وجــودهــا على 
ــــدة، واالعــــتــــمــــاد عـــلـــى صـــحـــن الــخــضــار  ــائـ ــ املـ

مـــوريـــس، فـــإن »إنـــجـــاز تــتــمــة يـــكـــون، أحــيــانــا، 
أصــعــب مـــن تــحــقــيــق فــيــلــم، يــرتــكــز عــلــى نــّص 
أصــلــي. ألنــه، حتى وإن كــان لديك هــذا العالم 
ــدد، فــــإنــــه يـــشـــكـــل تـــحـــديـــا صــعــبــا.  ــ ــحـ ــ شـــبـــه املـ
صــحــيــح أن هـــذا مــريــح لــلــعــمــل، لــكــنــه يــفــرض 

خطئ أبدًا«.
ُ
عليك مسؤولية أاّل ت

واملـــعـــروف أن لـــ »بــيــكــســار«، مــشــاريــع تتمات 
ــر،  ــيـ ــتـــحـــضـ الـ طــــــــور  فــــــي  اآلن  هــــــي  عـــــــديـــــــدة، 
»سيارات 3«، و»قّصة لعبة 4«، و»الخارقون  كـ
ــم أولــويــاتــه 

َّ
2«. لــكــن االســتــديــو يــضــع فــي ســل

»اإلبداعات األصلية« التي يملكها، كـ »كوكو« 
للمخرج لــي أونــكــريــش، املــســتــوحــى مــن عيد 
ــع 

ّ
»تــذكــار املــوتــى« فــي املــكــســيــك، والــــذي ُيــتــوق

االنــتــهــاء مــنــه عـــام 2017.  وذكــــرت معلومات 

نديم جرجورة

ف النقاش، يوما، حول مسألة التتمات 
ّ
لم يتوق

جماهيريا  نجاحا  تــنــال  ألفـــالم  السينمائية، 
حسم بسهولة، 

ُ
لــن ت املــســألــة  كــبــيــرًا. ورغـــم أن 

ــا  ــهـ ــداتـ ــديـ بـــخـــصـــوص مــــــدى فـــائـــدتـــهـــا وتـــجـ
الــدرامــيــة والــجــمــالــيــة والــفــنــيــة، إاّل أن البحث 
، ويــظــهــر إلـــى الــعــلــن، بــن حن  فــيــهــا مــســتــمــرٌّ
وآخر، مع إطالق العروض التجارية لتتّمة ما، 

لفيلم لديه جماهيرية كبيرة في العالم.
التجارية  العروض  بــدأت  املاضي،  في يونيو 
لـ »البحث عن دوري«، ألندرو ستانتون. وهذا 
ــــرى، خصوصا  ــرة أخـ  بــطــرح الـــســـؤال مـ

ٌ
كــفــيــل

مـــع الـــكـــالم الــــذي قــالــه جــيــم مـــوريـــس، رئــيــس 
شركة واستديو »بيكسار«، األشهر حاليا في 
 منه أنه 

ّ
صناعة أفالم التحريك، الذي ُيستشف

نتج حلقات جديدة، من مغامرات األبطال 
ُ
لن ت

اآلخرين لـ »بيكسار«.
خذ، منذ 

ّ
قال موريس إن القرار بهذا الصدد مت

الــوقــت، وهــو يقضي بــضــرورة ابتكار  بعض 
»إبداعات أصلية«، بداًل من تقديم »مغامرات 
جـــديـــدة لــشــخــصــيــات قــديــمــة«. بــالــنــســبــة إلــى 

)الـــتـــبـــولـــة، الــســلــطــة والـــفـــتـــوش( واالعـــتـــمـــاد 
كالدجاج  بــالــدهــن  املقلية  الــبــروتــيــنــات  على 
على طهوها  الــحــرص  يجب  الــتــي  واللحمة، 
بــطــريــقــة صــحــيــة كــالــشــوي بـــدال مــن الــقــلــي«، 

تضيف األخصائّية.
قليلة  اعــتــمــاد عصائر طبيعية  إلــى  وتــدعــو 
الـــســـّكـــر بـــــداًل مـــن الــعــصــائــر الـــجـــاهـــزة الــتــي 

ــّكــــر عـــالـــيـــة وقــلــيــلــة  تـــحـــتـــوي عـــلـــى كـــمـــيـــة ســ
ها 

ّ
املغذيات، وترغيب األطفال بشرب املياه ألن

ل 
ّ
ولتقل لهم  الــســوائــل  لتأمن  وسيلة  أفــضــل 

مــن شــعــورهــم بــالــعــطــش، الـــذي يدفعهم إلــى 
املشروبات الغازية أو العصائر والسكريات.

وتــنــّبــه ابــراهــيــم مــن عـــدد »الــســنــاكــات« التي 
يــتــنــاولــهــا األطـــفـــال والــتــركــيــز عــلــى أصــنــاف 
صحّية، فبداًل من الشوكوال والشيبس يمكن 
اختيار فواكه طازجة. هناك البطيخ والشمام 
ــيـــاه وبــالــســكــر،  ــي مــلــيــئــة بـــاملـ ــ والــــــــــدراق، وهـ
وتغني الطفل عن طلب الشوكوال، أو ترغيب 
والــخــيــار، وهــي خضار غنية  بالجزر  الطفل 

باأللياف والفيتامينات.
كاملعمول،  العيد،  بضيافات  يتعلق  ما  وفــي 
ُيمكن  هكذا  الصغيرة.  القطع  بشراء  ُينصح 
إجبار الطفل على تناول نصف الكمية التي 

كبيرة.  املعمول  قطع  كانت  إذا  يتناولها  قــد 
كمية  نصف  أجسادهم  على  ر 

ّ
نوف وبالتالي 

الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة والـــســـكـــريـــات: »وال بــّد 
كالبونبون  السكاكر،  كمية  إلــى  االنتباه  من 
ــواع الــشــبــيــهــة، فــهــي مليئة  ــ وغــيــرهــا مــن األنـ
ــة فــائــدة للجسم.  بــالــســكــريــات وال تــعــطــي أيـ
ــراط فــي تناولها قــد يـــؤّدي إلــى أضــرار  واإلفــ
ــــال وآالم فــي  ــهـ ــ ــرة، مــنــهــا اإلسـ ــيـ ــبـ صــحــيــة كـ

البطن، وهي تعطي سعرات حرارية فارغة«.
ــاد، يــجــب اخــتــيــار أمــاكــن  ــيـ وخــــالل فــتــرة األعـ
موثوقة لتناول الطعام تضمن سالمة الغذاء، 
وطرق نظيفة وصحية في تحضير الوجبات 
وحفظها، وفي شروط تمنع تكاثر البكتيريا 
وتحافظ على صّحة الطعام، تحمي األطفال 
من إمكانية تعّرض أحدهم إلى تسّمم غذائي 

ها.
ّ
قد يطيح بالعطلة كل

ــن، ُحــــدد  ــريــ ــنـــاك فــيــلــمــن آخــ صـــحـــافـــيـــة، أن هـ
موعد إطالق عروضهما التجارية في مارس 
عنوانيهما،  ُيكشف  لــم  »لــكــن،   ،2020 ويونيو 

ولم ُيعلن شيء عن مضمونهما«.
في مقابل هذا، فإن البعض يعتقد أن املسألة 
ق بعدم الرغبة في االستخدام الجديد 

ّ
ال تتعل

الـــتـــي  ــلـــة  لـــلـــشـــخـــصـــيـــات نـــفـــســـهـــا، ألن املـــشـــكـ
املخرجن  أن  فــي  كامنة  »بيكسار«  تواجهها 
فاملخرج  جـــدًا«.  »مــشــغــولــون  لديها  العاملن 
لفيلم  فــكــرة  لــديــه   )Vice Versa( دوكــتــر  بــيــت 
جديد. وبــراد بيرد، مبتكر »راتــاتــوّي«، يعمل 
الصدد،  »الخارقون 2«. وفــي هــذا  حاليا على 
قال موريس: »لم نتناقش، حقيقة، بخصوص 
فأنا   ،.Wall e إلى  بالنسبة  الفيلم.  لهذا  تتمة 

من سُيشرف عليه«. 
إلى هذا، أشار مهتّمون بأفالم »بيكسار« إلى 
أن املــشــاهــديــن انــتــظــروا 13 عــامــا كــي يلتقوا 
نــيــمــو مــــجــــّددًا، بــفــضــل »الــبــحــث عـــن دوري«، 
ــا كــــي يــــرتــــدي »الــــخــــارقــــون« زّيـــهـــم  ــامـ و15 عـ
 Topو .Wall e لذا قد يكون لشخصيات .

ً
ثانية

للعودة  الــفــرصــة   ،Vice Versaو و»راتـــاتـــوي« 
مجّددًا إلى الشاشات الكبيرة«.

»بيكسار«: لن ننتج تتمات أخرى

هدايا العيد في كندا... 
صناعة فلسطينية

انتبهوا إلى غذاء أطفالكم في عطلة العيد

محمد كريم

ظهر »أكابيال« )A cappella( في إيطاليا في القرن السادس عشر 
باإليطالية  املصطلح  هــذا  ويعني  ديــنــيــا.  غنائيا  فنا  بوصفه 
النغم بدون مصاحبة آالت موسيقية. وكان الفنان بيير لويجي 
باليسترينا )1526 - 1594( الذي قضى حياته في خدمة الكنيسة 
وتأليف املوسيقى الدينية، أول من قام بتلحن هذا النوع الفني. 
ومن بعده؛ كانت في إيطاليا مدرستان طورتاه؛ األولى مدرسة 
مدرسة  والثانية  باليسترينا،  تالميذ  أحــد  أسسها  التي  رومــا 

فينيسيا. 
وفـــي مطلع الــقــرن الــعــشــريــن؛ انــتــقــل فــن أكــابــيــال إلـــى الــواليــات 
املتحدة عبر عميد كلية املوسيقى في جامعة »نورث ويسترن«، 
بيتر كريستيان، الذي قام بتأسيس أول جوقة أكابيال أميركية 
الفرق  ذلــك، ظهرت نزعات تجديدية، فتشكلت  في 1906. وبعد 
التي تؤدي ذلك الفن ببراعة كبيرة واتسعت الرقعة الجماهيرية، 

ونمت املبيعات.
الــفــرق تستخدم بعض أصـــوات أعضائها  العديد مــن  وصـــارت 

ملحاكاة اآلالت املوسيقية في حن يغني الباقون، فيما ال تزال 
بــعــض الــفــرق تتمسك بــالــتــركــيــز عــلــى الــتــنــاســق والــتــنــاغــم بن 
املؤدين. إذ يرى هــؤالء أن أكابيال في حقيقتها تمثل نوعا من 
وتنوعه  وتميزه  البشري  للصوت  الكبيرة  باإلمكانات  اإليمان 

وقدرته.
 
ً
ــة ألكــابــيــال قــويــة الــحــضــور، خــاصــة ــيـ وكــانــت الــتــقــالــيــد األوروبـ

فــي الــبــلــدان الــتــي تقع على بحر البلطيق، وربــمــا كــانــت األشــد 
ظهورًا في السويد، كما يؤكد ريتشارد سباركس، في أطروحته 
للدكتوراه »معجزة الكورال السويدي في عام 2000«. فأكابيال 
السويدية جوقات فازت بحوالي ربع الجوائز الفنية خالل ربع 

القرن األخير.
وتــجــاوزت اآلكــابــيــال الــحــدود الغربية إلــى آســيــا، وتميزت بها 
بعض الفرق، حيث ألف امللحن السريالنكي دينيش سباسيناغ 
أول مقطوعات لفرق أكابيال هناك. وفي اململكة املتحدة جذبت 
االنـــتـــبـــاه، بــعــد ظــهــور الــعــديــد مـــن املــجــمــوعــات الــطــالبــيــة الــتــي 
تــؤديــهــا فــي الــجــامــعــات، والــتــي صـــارت تبحث عــن غــنــاء جديد 

يختلف عن الغناء الكورالي التقليدي والكنسي.

أفضل مخرج وكاتب وموسيقى 
تصويرية

حصاد 
الموسم

غناء »أكابيال«

فنون وكوكتيل
فن

سينما

مصر

صحةتجربة

سما حسن

أن تقدم  أربــعــة عشر عاما مــع عائلتها،  فــي كندا منذ  أم فلسطينية، تعيش  قــررت 
أصغر  مــع  استطاعت  حــن  خــاصــة،  والفلسطينية  عــامــة،  العربية  للمرأة  نموذجا 
أطفالها، أن تصمم ألعابا ونشاطات تربوية، تشجع األطفال على األخالق الحسنة، 

وتحببهم بأداء الطاعات، خاصة في شهر رمضان، ومواسم األعياد.
وصممت نيفن شريم، مع طفليها يحيى ولبانة، مئات األنشطة اليدوية، من خامات 
شعر أطفالها بأجواء العيد، خاصة أنهم يعيشون في 

ُ
بسيطة، داخل بيتها، لكي ت

بالد غير عربية، وحيث تفتقد الشوارع واملحال زينة رمضان والعيد.
وقررت نيفن أن تنقل هذه األجواء إلى بيتها خالل شهر رمضان، مثل إقامة مصلى 
الــعــيــد، ولــوحــات مــن خامات  صغير فيه وكــذلــك خيمة لالعتكاف، وأيــضــا شــمــوع 
إلــى تصميم بطاقات معايدة مميزة وصناديق  والــهــالل، إضافة  للمسجد  منزلية 

هدى لأصدقاء واألقارب.
ُ
للحلوى، ت

األســد، ألن  لها نصيب  كــان  الصغيرات، فهذه  بالفتيات  الخاصة  التصميمات  أمــا 
العيدية فيها،  الــورق لجمع  الرقيقتن حقائب من  الصغيرة لبانة صنعت بيديها 
احتفااًل  للشعر،  وتيجان  وشــرائــط  وفساتن  عــرائــس  شكل  على  ألعابا  وصممت 

بالعيد.
بدأت نيفن شريم مشروعها التربوي بإنشاء صفحتها الخاصة على »فيسبوك«، 
حيث أصبح لها متابعون من شتى بالد العالم، والذين بلغ عددهم أكثر من نصف 

مليون متابع، في أقل من عام ونصف العام.
للفنون والــحــرف«، ومــن خاللها يتفاعل معها  أطلقت على صفحتها اســم »شريم 
اآلبـــاء واألمــهــات، حيث تقدم لهم النصح واإلرشــــاد فــي تربية أطفالهم، مــن خالل 
في  متوفرة  أدوات  وبواسطة  بمساعدتهم،  تنفيذها  يستطيعون  يــدويــة،  أنشطة 
البيت، أي أنها ال تحتاج إلى تكلفة مادية كبيرة، مثل األزرار والعلب الفارغة، لكنها 
مثل  الصغير،  ذاكـــرة  فــي  وتبقى  ومبهجة،  رائــعــة  تصميمات  تصبح  النهاية  فــي 

تصميم تاج من الورق املقّوى امللون، يقدم للطفل الذي صام كل أيام رمضان.

هذه  تقييم  موعد  وحان  رمضان،  مسلسالت  انتهت 
األعمال، وبعيدًا عن أبطال المسلسالت، تقف عوامل 
والكتابة  اإلخراج  بينها  عمل،  أي  نجاح  خلف  كثيرة 

والموسيقى واألزياء

LBCI برامج العيد على
بمناسبة عيد الفطر، تعرض قناتي 
الــجــمــعــة  يــــوم   ،»LDC«و  »LBCI«
املسائّية  األخبار  املقبل، بعد نشرة 
حفل أطفال »The Voice Kids« الذي 
ــيــــروت. كما  ــال« فـــي بــ ــيــ قــــدم فـــي »بــ
تــعــرض يــــوم الــســبــت بــعــد األخــبــار 
 Fete de la Musique« أيضا، مهرجان
فيه  ُيشارك  الــذي  األشرفّية«،  عيش 
الــفــنــان الــلــبــنــانــي عــاصــي الــحــالنــي 
واألخــويــن  الحالني  ماريتا  وابنته 
شحادة، ومن تقديم  طوني بارود. 
أما األحد، فتقدم الفيلم السينمائي 
مــّرة على  اللبناني »فيتامن« ألول 
الـــشـــاشـــة، وهــــو مـــن بــطــولــة نــجــوم 
كارلوس  غصن،  بو  ماغي  التمثيل 
عــازار، شكران مرتجى، فــؤاد يّمن، 
ــام الـــلـــحـــام، الـــســـاعـــة الــتــاســعــة  ــتـ خـ

.
ً
والنصف ليال

Aleph في مهرجانات 
الضبية

 8emeart وفريق Aleph أحيا الفنان
الضبية  ملهرجانات  الثاني  الحفل 
الــدولــيــة فــي لــبــنــان. وافــتــتــح الحفل 
ألهبت  غنائية  بوصلة  حاتم  مــارك 
ــــذي احـــتـــشـــد بــكــثــافــة  الـــجـــمـــهـــور، الــ
ت املصرية 

ّ
على املدرجات، بينما غن

»ياسمينا« ألم كلثوم.
وقــدمــت الــفــرقــة على مــدى ساعتن 
ــة،  ــيـ ــقـ ــيـ مــــنــــوعــــات غـــنـــائـــيـــة ومـــوسـ
مــــزجــــت بـــــن األلــــــحــــــان الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
ــذا  ــو. هــ ــغــ ــنــ ــيــ ــفــــالمــ والــــشــــرقــــيــــة والــ
وتـــســـتـــأنـــف فـــعـــالـــيـــات مــهــرجــانــات 
ــاء،  ــعــ ضــبــيــه الــــدولــــيــــة، الــــيــــوم األربــ
بــاالســتــعــراض الــعــاملــي الـــذي يــروي 
داليدا،  الراحلة  املغنية  حياة  قصة 
والذي تقدمه الفنانة الكندية جوان 
بــلــوتــو وفــرقــتــهــا الـــدولـــيـــة، عــلــى أن 
ــان راغــــــب عـــالمـــة يـــوم  ــنـ ــفـ يــحــيــي الـ
الثالث  الــيــوم  الخميس، ســهــرة  غــد 
لــلــمــهــرجــانــات، والـــتـــي تــخــتــتــم يــوم 
الجمعة 8 يوليو/تموز الحالي مع 
الــفــنــانــة نــجــوى كـــرم والــفــنــان وائــل 

الجسار.

وليد الجيالني يطرح 
»خط أحمر«

للصوتيات  »روتــانــا«  قــررت شركة 
ــرح األلــــبــــوم الــرقــمــي  واملـــرئـــيـــات، طــ
الــــجــــديــــد لـــلـــفـــنـــان الـــيـــمـــنـــي ولـــيـــد 
الــجــيــالنــي بـــعـــنـــوان »خــــط أحـــمـــر«. 
والــــجــــيــــالنــــي، شـــــــارك فــــي بـــرنـــامـــج 
»آراب أيــــدول«، فــي املــوســم األخــيــر، 
ووصـــــل إلــــى الـــنـــهـــائـــيـــات. ويــصــدر 
ــيـــالنـــي غــــــدًا الــخــمــيــس  ــجـ ــد الـ ــديــ جــ
ضمن   ،2016 يــولــيــو/تــمــوز   7 فـــي 
اســتــراتــيــجــيــة »روتــــانــــا« وســعــيــهــا 
إلى فتح آفاق جديدة«، كما قالت في 
ألبوم  الصحافي. ويتضمن  بيانها 

»خط أحمر« 4 أغاٍن جديدة.

يسرا محنوش والساهر 
في تونس

تــســتــعــد املــغــنــيــة الــتــونــســيــة يــســرا 
حفالتها  مــوســم  الفتتاح  محنوش 
لصيف الـ 2016 مع مجموعة كبيرة 
الراقية  واملــهــرجــانــات  الحفالت  مــن 
الـــتـــي ســتــبــدأهــا مـــن تـــونـــس ضمن 
فعاليات مهرجان صفاقس الدولي 
الحالي،  يوليو/تموز  شهر  نهاية 
ــع  الــقــيــصــر  ــ فــــي لـــيـــلـــة تــجــمــعــهــا مــ
كــاظــم الــســاهــر. الــســاهــر ومحنوش 
ــاقـــس  ــفـ ــتـــفـــالن بـــــإطـــــالق »صـ ســـيـــحـ
وأعربت  العربية«.  الثقافة  عاصمة 
يسرا عن سعادتها بالُبعد الثقافي 
الــــــــذي تـــحـــقـــقـــه صـــفـــاقـــس بــجــهــود 
الــشــعــب الــتــونــســي وبـــإصـــراره على 
الــحــيــاة والــتــطــور الـــحـــضـــاري. كما 
ِقبل لجنة  مــن  اختيار محنوش  تــم 
مــهــرجــان قــرطــاج الـــدولـــي الخــتــتــام 
دورته املقبلة في العشرين من شهر 

آب/أغسطس املقبل.

أخبار

عمرو يوسف بطل مسلسل »جراند أوتيل« )فيسبوك(

)Getty( نمت القاعدة الجماهيرية ألكابيال

)Getty( استبدال السكريات بالفواكه والخضار ضرورة

»البحث عن 
دوري« بعد 
13 عامًا من 
)Getty( »نيمو«

بعد االنتهاء من صناعة الهدايا )فيسبوك(
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األشــــرطــــة الـــدعـــائـــيـــة لـــحـــســـاب الــتــلــفــزيــون 
اإليراني، قبل أن يعمل، منذ نهاية ستينيات 
ــن، فــــي تــصــمــيــم مـــقـــّدمـــات  ــريـ ــعـــشـ الــــقــــرن الـ
ى عن تزيني كتب 

ّ
األفــام، من دون أن يتخل

األطفال برسوماته.
ه، تجذبه السينما، خصوصًا مع 

ّ
رغم هذا كل

لة 
ّ
والدة »املوجة الجديدة اإليرانية«، املتمث

بفيلم »البقرة« )1969( لداريوش مهرجويي 
جــمــالــيــًا  خـــطـــابـــًا  ــؤّســــس  يــ الــــــذي   ،)1939(
ودرامـــيـــًا تــجــديــديــًا، ويــضــع الــغــرائــبــّي في 
في  اليومية.  للحياة  الــواقــعــي  املــســار  عمق 
بالتعاون  كيارستمي،  ى 

ّ
يتول نفسه،  العام 

تــأســيــس   ،)1939( فـــــــروزش  إبــــراهــــيــــم  ــع  مــ
قسم خــاّص بــاإلخــراج، في »معهد التنمية 
يهدف،  الــذي  والناشئة«،  لألطفال  الفكرية 

أساسًا، إلى نشر كتب لألطفال.
»يـــســـعـــى عـــبـــاس كـــيـــارســـتـــمـــي إلـــــى إعـــــادة 
لــلــعــالــم  ــيـــد  ــعـ يـ كـــــي   ،)...( الــــــواقــــــع  ة  قــــــــــراء
 مــا 

ّ
ــة«. لـــعـــل ــقــ ــاه، ويــجــعــلــه مـــوضـــع ثــ ــنـ ــعـ مـ

يــكــتــبــه حــمــيــد دبـــاشـــي، أســـتـــاذ الـــدراســـات 
يختزل  كولومبيا«،  »جامعة  فــي  اإليــرانــيــة 
في  فــالــتــأّمــل  لــلــمــخــرج.  السينمائي  الــعــالــم 
فــي كــل فيلٍم على  التي يصنعها  الــلــوحــات 
حــدة، دافـــٌع إلــى إعـــادة اكتشاف العالم عبر 
األطــفــال  عليها  عــيــون شــخــصــيــات، يطغى 

 .
ّ

واملراهقون في بداياته على األقل
ـــل فـــي ثــنــايــا الــحــبــكــات الـــدرامـــيـــة، 

ّ
والـــتـــوغ

ــشــاهــدة 
ُ
امل يجعل  وســيــاقــاتــهــا،  ومفاصلها 

ــار مــــغــــزى جـــديـــد  ــكــ ــتــ نــــوعــــًا مـــــن إعــــــــــادة ابــ
واالجــتــمــاع  بــالــنــاس  كما  بالعالم،   للعاقة 

والحاالت.
فمنذ نتاجه السينمائّي األول، وهو روائي 
ــاق« )1970، 10  ــ قــصــيــر بــعــنــوان »خــبــز وزقـ
دقائق(، يكشف كيارستمي عن قدرات فنية 
ــاّدة،  ــ ــافــة وحـ

ّ
ل الـــعـــادّي إلـــى مــــرآة شــف ـــحـــوِّ

ُ
ت

تمامًا  املــخــفــّي، هنا وهــنــاك.  تعكس بعض 
دقــيــقــة(   11  ،1972( ــتــــراحــــة«  »اســ فـــي  كــمــا 
يــخــتــار  دقـــيـــقـــة(.   17  ،1982( و»الـــــكـــــورس« 
فـــي فيلميه  الـــصـــمـــت«  الــســيــنــمــائــّي »لـــغـــة 
الثالث،  الفيلم  فــي  للكام،  ويتيح  األولـــني، 

الهادئة  الكاميرا  بحيوية  تنبض  مساحة 
فـــي مــقــاربــة الــحــكــايــات، املــنــبــثــقــة مـــن ســـرٍد 

واقعي لتفاصيل يومية.
ــرّده  ــــذه، مــ ـــف عــنــد األفـــــام الــثــاثــة هـ

ّ
الـــتـــوق

السينمائي  للمشروع  فعلّي  تأسيس  أنها 
حساسية  فيها  ــح 

ّ
تــتــوض إذ  لكيارستمي، 

ــداع الــبــصــرّي فـــي قــــدرة الـــصـــورة على  ــ اإلبــ
القول. هذا انطباع يرافق املشاهد والناقد، 
التي يخوضانها  املــديــدة،  الرحلة  في  معًا، 
مع املخرج وأفامه، خال 42 عامًا، تنتهي 
 ،)2012( عــــاشــــق«  ــثـــل  »مـ األخــــيــــر  بــالــفــيــلــم 
املــعــقــود على تعّمق هـــادئ فــي نمط عاقة 
ــتـــاذة جــامــعــيــة مــتــشــّددة في  تــنــشــأ بـــني أسـ
تترّدد  لــن  مغوية  وشــابــة  التقاليد،  حماية 
عــن بيع جسدها إلكــمــال دراســتــهــا، وشــاب 

غيور وعنيف.
أفـــام كيارستمي،  تــتــواصــل  عبر 42 عــامــًا، 
إلــى ممارسة أجمل تلّصص يمكن  الداعية 

للحياة أن تمنحه للفرد. 
والــتــلــّصــص، هــنــا، يــكــون جماليًا فــي دفعه 
البصرّي،  االخــتــبــار  أقــصــى  إلــى  ص  املتلصِّ
ــار مــخــفــيــة، وبــحــنــكــة  ــ ــب عـــن آثـ

ِّ
بـــهـــدوء مــنــق

نديم جرجوره

ــٍت قــلــيــل، بـــدأ يـــتـــرّدد في  مــنــذ وقــ
الــدولــيــة،  السينمائية  ــــاط  األوسـ
لــلــمــخــرج  الـــصـــّحـــيـــة  الـــحـــالـــة  أن 
على  »ليست  كيارستمي،  عــبــاس  اإليــرانــي 
ــــرام«. إصابته بمرض ســرطــانــّي تقول  ُي مــا 
تحدث  تلك  بالنهاية  فـــإذا  حتمية،  بنهاية 

مساء اإلثنني، 4 تموز/ يوليو 2016.
هـــذا يعني أن ركــيــزة أســاســيــة فــي صناعة 
ــن تــكــون  ــيـــة لــ ــة والـــعـــاملـ ــيــ ــرانــ الــســيــنــمــا اإليــ
ــغــنــي املــشــهــد 

ُ
ــيــــوم، ولــــن ت  بــعــد الــ

ً
حــــاضــــرة

بأفام ونقاشات وحراك. كما أن بعض الفن 
البصري، كالرسم والتصوير الفوتوغرافي، 
 تتوقف الكاميرا عن التقاط 

ْ
سيغيب عنه، إذ

ما تراه عني السينمائّي دون غيرها، وتبقى 
خ 

ّ
 أمام بياٍض لن يتلط

ً
ريشة اللوحة وحيدة

بأهواء الفنان، وال بأمزجته ورؤاه.
ذلك أن عباس كيارستمي )مواليد طهران، 
الفنون  يختار   )1940 يونيو  حــزيــران/   22
الصناعة  يجمع  عالم  إلــى   

ً
الجميلة مدخا

باإلبداع، فيحصل، وهو في الثامنة عشرة 
من عمره، على منحة لدراسة الرسم، ويعمل 
ــــق عـــشـــرات 

ّ
ــق ــــحــ فــــي مــــجــــال اإلعــــــانــــــات، وُي

بغداد ـ العربي الجديد

ــتـــي تــلــت  ــــى الـــشـــهـــور األولـــــــى الـ بـــعـــودتـــه إلـ
ــغـــداد فـــي نـــيـــســـان/أبـــريـــل 2003،  ــتـــال بـ احـ
العراقي مرتضى كزار أحداث  الكاتب  يدير 
روايته »طائفتي الجميلة« الصادرة حديثًا 
عن دار »الجمل« في بيروت، في زمن شديد 
الــحــرج والــخــطــورة والــغــمــوض، شخصيته 
األســاســيــة الــتــي تـــحـــّرك الـــســـرد، شخصية 
ــان يــعــمــل فـــي مستشفى  طــبــيــب بــيــطــري كــ

خاص بحيوانات الرئيس قبل االحتال. 
لــكــن أكـــثـــم كـــافـــة كــــان يــضــطــر أحــيــانــًا إلــى 
أو بتر أعضاء  آخــر هــو قتل  مــمــارســة دور 
حــيــوانــات الـــشـــوارع إلخــراجــهــا، عــنــوة، من 
تماثيل الرئيس املنتشرة في عموم الباد، 
الة اتقاء 

ّ
والتي تستوطنها الحيوانات الض

البرد. 
وبـــســـبـــب هـــــذه الــــحــــيــــوانــــات الــــتــــي تــعــيــش 

ــبـــح أكـــثـــم  ــــس، يـــصـ ــيـ ــ ــرئـ ــ داخــــــــل تـــمـــاثـــيـــل الـ
ــلـــى يــد  ــلـــضـــرب فــــي أي لـــحـــظـــة عـ ــة لـ عــــرضــ
بالرئيس، هــو ومساعده  الــخــاص  الــحــرس 
ومن  كــان جنديًا  الــذي  يحترمني«  »جميل 
ــتـــال بـــغـــداد،  ثـــم مــســاعــدًا بــيــطــريــًا قــبــل احـ
ر  وليتحّول في ما بعد إلى مقّدم برامج يفسِّ

األحام للمستمعني.
ــــان جــمــيــل يــحــتــرمــنــي قــــد وجـــد  وإذا مــــا كـ
الطائفية  الــحــرب  حياته وتــأقــلــم مــع مــنــاخ 
رغـــم املــشــاق الــتــي تــعــّرض لــهــا، إال أن أكثم 
بعد االحتال األميركي للعراق، واتساع مد 
العنف الطائفي، وانفجار الهوّيات، ينشغل 
بــالــعــمــل عــلــى تــأســيــس طــائــفــتــه الــجــمــيــلــة، 
ــًا مــن  ــــي طـــائـــفـــة مــــن الـــنـــحـــل تــنــتــج نـــوعـ وهـ

العسل بمواصفات عالية.
لكن قبل ذلـــك، يــقــود بحث أكــثــم عــن العمل 
إلــى ُمــراســلــة املــؤســســات الــدولــيــة املختّصة 
بــحــقــوق الـــحـــيـــوان، لــكــن هــــذه لـــن تـــؤّمـــن له 
د 

ّ
العمل بالقدر الذي أثــارت فيه فضول تفق

دت في الشوارع،  رِّ
ُ

حيوانات الرئيس التي ش
 عن دفعه إلى اكتشاف مقابر الحمير، 

ً
فضا

اللواتي  للنساء  مقبرة  أنها  سيتبني  التي 

عباس كيارستمي مغادرة عبر حقول  الزيتون

في روايته الثالثة، يخوض 
الكاتب العراقي مرتضى 
كزار، في غرائبية زمن ما 
بعد االحتالل في العراق 

واالنهيارات االجتماعية 
فيه واالرتداد إلى 

الطوائف

منذ نتاجه السينمائّي 
األول، وهو روائي 
قصير بعنوان »خبز 

وزقاق« )1970(، يكشف 
كيارستمي عن قدرات 

ل العادّي إلى  فنية ُتحوِّ
مرآة شّفافة وحاّدة، 

تعكس بعض المخفّي، 
هنا وهناك. وتجعل 
الُمشاهدة نوعًا من 

إعادة ابتكار مغزى جديد 
للعالقة بالعالم

ُتوّجه المفكرة 
األميركية التركية سهام 

نقدها للديمقراطية 
الغربية، ألنها ليست 

ديمقراطية بما فيه 
الكفاية، وترى أن 

العالم يمرّ بمرحلة 
تاريخية جديدة

األسماء واألحداث تطرح نفسها كمصائب ال يمكن الفكاك منها

تتمنى أال يكون العرب وقود هذه المرحلة

أفالم تعيد للعالم معناه وتجعله موضع ثقة

سعى إلى إعادة 
قراءة الواقع في سبيل 

إكساب معنى للعالم

استفاد الكاتب من 
خبرته خلف الكاميرا 

مخرجًا في بناء العمل

المأزق الحضاري 
يتطلب تجاوز السرديتين 

الدينية والقومية

كان يصّر على 
كتابة وتنفيذ مونتاج 

غالبية أفالمه

في  كان  أبرزها  فيلم؛  من  أكثر  في  الموت  معنى  كيارستمي  يرصد 
ينوي  حفرة  حتى  سيارته  يقود  رجًال  يتتبع  إذ   ،)1977( الكرز«  »طعم 
طريقه  وفـــي  فــيــهــا،  ــار  ــح ــت االن
مقابل  كثيرين  على  المال  يعرض 
سيُلقي  االنتحار،  في  مساعدته 
لكنه  الحفرة،  في  بالسيارة  نفسه 
يكن  لم  بطله  يموت!  أال  يخشى 
التي  قصائده  إحــدى  عن  بعيدًا 
ثمرة  هــو  ــيــوم  ال فيها:  يــقــول 
ــوم/  ــي ــمــرة ال األمــــس/ وغــــدًا/ ث
الموت  الحياة/  ثمرة  والــمــوت/ 

هو المثمر.

ثمرة األمس

2425
ثقافة

رحيل

رواية

إطاللة

فعاليات

ــبـــدع فـــي تــنــقــيــة جــــواهــــره مـــن كل  ــٍغ ُيـ ــائـ صـ
شائبة. والتلّصص، أيضًا، دعوة إلى متعة 
ــيـــة الــــــروح فـــي مــشــاهــداتــهــا  الـــعـــني، ورفـــاهـ
 يــكــن الـــنـــّص الــســيــنــمــائــّي 

ْ
ومـــســـاراتـــهـــا، إن

ـــزًا عــلــى  ــكـ ــرتــ ــت، أو مــ ــمــ مـــبـــنـــيـــًا عــــلــــى الــــصــ
 تــبــدو الـــحـــوارات إضــافــات 

ْ
الــــحــــوارات. وإذ

ــل  درامـــيـــة عــلــى الـــنـــّص، فــــإن الــصــمــت ُيــشــكِّ
اتـــهـــا املــفــتــوحــة  نــواتــهــا األصـــلـــيـــة، وفـــضـــاء

»الشرف«.  بـ ق 
ّ
يقتلهن أهلهن لقضايا تتعل

توحي روايــة كــزار، املولود في الكويت عام 
1982، باستثمار محدد لشخصيات رمزية 
وحـــيـــوانـــات يــمــكــن إســقــاطــهــا عــلــى الــواقــع 
ــقـــول، فـــي حــديــث  والـــتـــاريـــخ، إال أن كـــــزار يـ
»العربي الجديد«، إن »أغلب الشخصيات  لـ
ليست كذلك، والكثير من األسماء واألحداث 
تــفــلــت مــن طــائــلــة الــتــرمــيــز وتــطــرح نفسها 
أكثم  يعيشه  الــذي  الامعنى  ضمن  كحالة 
يمكن  ال  وكمصائب  أحيانًا  حياة  كعقيدة 

الفكاك منها«.
»طــائــفــتــي الــجــمــيــلــة« هـــي الـــروايـــة الــثــالــثــة 
ــبــــر«،  لـــصـــاحـــب روايــــــــة »الـــســـيـــد أصــــغــــر أكــ
يستثمر  إذ  مختلفًا،  فيها  أسلوبه  ويــبــدو 
الكوميديا واألجواء الغرائبية بشكل كبير، 
ة السرد الذي يتداخل فيه عام 

ّ
 عن خف

ً
فضا

الشخصّية  الحياة  بــخــاص  الــبــاد،  أحـــداث 
لشخصّيات الرواية.

وال ينفي كزار -الذي يعمل أيضًا في مجال 
السينما- استفادته من خبرته في الوقوف 
خــلــف الــكــامــيــرا مــخــرجــًا فـــي بـــنـــاء روايـــتـــه 
من  »استفدت  ويؤكد:  الجميلة«،  »طائفتي 
خبرتي السينمائية البسيطة التي خضتها 
خال السنوات املاضية، كان ظل السيناريو 
 عـــلـــى طــــاولــــة الـــكـــتـــابـــة«، 

ً
املـــشـــهـــدي مــــاثــــا

الخفة  مــن  موضحًا: »سعيت إليــجــاد حالة 
والــوضــوح الــروائــي في الحكاية رغــم طاقة 
ــقـــاط الــــذي يــصــاحــب النحل  اإلحـــالـــة واإلسـ
وشــخــصــيــة أكــثــم فــي الـــروايـــة بـــدون بعض 

الحوادث والشخصيات«.

على احتمال البقاء داخل أسوار الحكايات. 
ُيعتبر »أين منزل صديقي؟« )1987( »الفيلم 
األشـــهـــر« لــكــيــارســتــمــي، وهـــو الــعــمــل الـــذي 
 ُعرض في 

ْ
أدخله إلى أوروبا عبر فرنسا، إذ

»مــهــرجــان الــقــارات الــثــاث فــي نــانــت«. لكن 
املــخــرج كـــان نــاشــطــًا جـــدًا قــبــل ذاك الفيلم، 
خصوصًا في النتاج الروائّي القصير، الذي 
يجمع بني عوالم الطفولة وبدايات املراهقة، 
بـــأحـــوال بــيــئــة اجــتــمــاعــيــة، وأنـــمـــاط عيش 

وعاقات.
ونشاطه لن يبقى محصورًا في اإلخراج، إذ 
املونتاج في غالبية  الكتابة وتنفيذ  يعتاد 

أفامه تلك، وأفامه الاحقة أيضًا.
»لقطة قريبة« )1990( يكشف، من بني أمور 
ــيـــني بــالــســيــنــمــا، إذ  ــرانـ عــــديــــدة، شــغــف اإليـ
 
ً
جميا سينمائيًا   

ً
مــدخــا املــخــرج  يجعله 

ملــقــاربــة »هــيــام« اإليــرانــيــني بــالــفــن الــســابــع، 
إلى حدود التماهي بمخرجيه أو شاشاته 

أو حكاياته.
فُيرافق   ،)1994( الزيتون«  حقول  »عبر  أمــا 
ــد مــمــثــلــي فــيــلــمــه الـــســـابـــق، 

ّ
مـــخـــرجـــًا يــتــفــق

تــعــّرض  بــعــد  الــحــيــاة« )1991(،  »وتــســتــمــّر 

بلدتهم إلى دمار كبير إثر وقوع زلزال فيها.
فــي هذين  والسينما،  الحياة  بــني  الــتــداخــل 
ــة يــكــاد  ــ الــفــيــلــمــني، قــــوي لــلــغــايــة، إلــــى درجـ
ــفــــاصــــل بــيــنــهــمــا.  ــط الــ ــخــ يـــنـــعـــدم مـــعـــهـــا الــ
ــدة فـــيـــهـــمـــا  ــديـــــ ــات عـــــ ــخــــصــــيــ وانــــــبــــــهــــــار شــ
اإلنسانية  العاقة  ملتانة  امتداد  بالسينما، 
ــّي والــســيــنــمــا. وهـــذا  ــ ــرانـ ــ بـــني اإلنــــســــان اإليـ
إذ   ،

ً
يظهر أيضًا في »شيرين« )2008( مثا

)غالبية  املمثلة  قـــدرة  السينمائّي  يختبر 
الشخصيات نسائية( على أداء يرتكز على 

تعابير الوجه فقط. 
مشاهدو  يتابعه  فيلمًا  يشاهدن  فالنساء 
ــعــــاالت  ــفــ »شــــيــــريــــن« عـــبـــر وجــــوهــــهــــن، وانــ
الــــوجــــوه ومـــامـــحـــهـــا وتـــعـــابـــيـــرهـــا. عــشــق 
كلوحات   

ّ
وجــوهــهــن على  يرتسم  السينما 

والــحــيــاة  الــشــاشــة  أضــــواء  عليها  تنعكس 
والحّب.

كثيرة هي أفام عباس كيارستمي، ومليئة 
التي  والتفاصيل،  التعابير  مــن  هــائــل  بــكــّم 
تحتاج إلــى أكــثــر مــن قـــراءة نقدية واحـــدة. 
وإعــادة مشاهدتها دافــٌع إلى تنقيٍب جديد 

اتها املختلفة. في فضاء

طائفتي الجميلة  عراق األشهر األولى بعد االحـتالل

سيال بنحبيب عن أوروبا ومهاجريها

على مدار أيام عيد الفطر األربعة، تقّدم »المؤسسة العامة للحي الثقافي/ كتارا« 
طفل،  حلم  االستعراضي  العرض  الدوحة،  في  مساًء  السابعة  في  )الصورة(، 
»الريبون«  رقص  فنون  على  األدائي  العمل  يشتمل  واإلنكليزية.  العربية  باللغتين 

و»البنتومايم« من بلدان مختلفة مثل: بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا. 

العربي« في  للكتاب  الدولي  إسطنبول  لـ»معرض  األولى  الدورة  تنطلق فعاليات 
18 تموز/يوليو الحالي وتتواصل حتى الرابع والعشرين من الشهر نفسه، بمشاركة 
نحو 200 دار نشر عربية من 15 بلدًا عربيًا وأجنبيًا. يضّم المعرض عشرة آالف عنوان، 
وجناحًا لألطفال وفعاليات مخّصصة لهم، وسيشهد جلسات حوارية لمناقشة 

قضايا المنطقة.

المصري« في دورته  للمسرح  القومي  »المهرجان  ثمانية عروض ضمن  تشارك 
المسرحيات  ومــن  القاهرة.  في  تموز/يوليو   19 في  تنطلق  التي  التاسعة، 
المشاركة: ثورة الموتى )الصورة( لمخرجها محمد العدل، و قضية ظل الحما« 
الساحرات  و  العليم،  عبد  رفعت  لـ  المالئكة  أقنعة  و  إبراهيم،  مصطفى   لـ 
لـ سامح بسيوني، وضل راجل لـ خالد عطا اهلل، وأخناتون لـ أسامة عبد الرؤوف.

الدولي«، في تونس،  الحّمامات  الثانية والخمسون من »مهرجان  الدورة  ُتفتتح 
في 9 تموز/يوليو الجاري بالعمل المسرحي نافذة على )الصورة( من إخراج ورؤية 
الفنانة التونسية رجاء بن عّمار، وأداء: أحمد طه حمروني، أيمن الماجري، بّسام 

علوي، تماضر الزرلّي، عبد الّرحيم البحريني، مروى المنّاعي، وغيرهم.

رشيد بوطيب

الــذيــن يمتلكون تلك  املــفــكــرون،  ــة هــم 
ّ
قــل

الــنــظــرة الــثــاقــبــة إلـــى الــعــصــر وقــضــايــاه، 
وقـــلـــيـــل مـــنـــهـــم يـــمـــتـــلـــك شـــجـــاعـــة فــضــح 
ــــن هـــذا  انــــحــــرافــــات الـــنـــظـــام الـــعـــاملـــي، ومـ
الـــقـــلـــيـــل، املــــفــــّكــــرة األمــــيــــركــــيــــة الـــتـــركـــيـــة 
ســيــا بــنــحــبــيــب. قـــد يــكــون لــألمــر عــاقــة 
والعلوم  الفلسفة  أســتــاذة  بسيرة  أيضًا 
املــولــودة  السياسية فــي جــامــعــة »يــــال«، 
في أسطنبول ألسرة يهودية عام 1950، 
والـــتـــي مـــا بــرحــت تــتــحــدث عـــن أصــولــهــا 
ــردوا 

ُ
األندلسية، وعــن أجــدادهــا الــذيــن ط

مــن األنــدلــس. إنــهــا تــتــحــّدث انــطــاقــًا من 
تاريخ سيطبع املنطقة املتوسطية حتى 
اليوم، وهو تاريخ صراع بني نموذجني 
مـــخـــتـــلـــفـــني، ال يـــرتـــبـــطـــان بــــالــــضــــرورة، 
بــجــغــرافــيــة ســيــاســيــة مــــحــــددة، نــمــوذج 
وعنيف  قومي  وآخـــر،  الثقافات،  متعّدد 
انتماءها  بنحبيب  تخفي  وال  ومــغــلــق. 
إلى النموذج األول، واستهزاءها غير ما 

مرة من دعاوى الوحدة القومية. 
ــات  ــ لـــكـــن صـــاحـــبـــة »الـــســـيـــاســـة فــــي األوقــ
العصيبة« ما برحت توجه سهام نقدها 
الــغــربــيــة، وهــــي ال تفعل  لــلــديــمــقــراطــيــة 
ذلك، إال ألنها ليست ديمقراطية بما فيه 
عن  هبرماس  كتبه  بما  وتــذّكــر  الكفاية، 
الــوجــه املـــــزدوج لــلــديــمــقــراطــيــة الــغــربــيــة. 
الـــدول على مبادئ  فمن جهة تقوم هــذه 
حقوق اإلنسان، ذات الصاحية الكونية. 
ومـــن جــهــة أخـــرى تبقى حــقــوق اإلنــســان 
مــحــصــورة فـــي قــومــيــات أو ســكــان دول 
مــعــيــنــة. ويـــحـــدث عــبــر ذلــــك صـــــراع بني 
ــود الــكــونــيــة لــلــديــمــقــراطــيــة وواقــــع  ــوعـ الـ
الـــحـــدود الــقــومــيــة. ولــربــمــا فـــي الــســيــاق 
تجاوز  إلــى  دعوتها  فهم  يتوّجب  نفسه 
ــمـــوذج الــــدولــــة الـــقـــومـــيـــة. فــعــلــى الــرغــم  نـ
ــتــــي حــمــلــتــهــا هـــذه  ــيــــات الــ ــابــ مــــن اإليــــجــ
الــدولــة مــعــهــا، ومــنــهــا ال ريـــب تطويرها 
الــرفــاه  بــدولــة  عـــرف  لثقافة مدينية وملـــا 
فــي الــســيــاق األوروبــــــي، إال أنــهــا لــم تعد 
تــتــمــاشــى مــع عــصــرنــا، وال ينطبق ذلــك 
ــا وحــدهــا، بــل هــي تستشهد  على أوروبــ
ــــط«، مثل  بــواقــع دول فــي »الــشــرق األوسـ
ــذا  ــي هـ ــ ــا، وفــ ــيــ ــركــ ــراق وتــ ــ ــعــ ــ ــ ســــوريــــة وال
الــســيــاق تــــرى مــؤلــفــة »مــوضــعــة الــــذات« 
ــيــــدرالــــي، كــذلــك  ـــي نـــظـــام فــ

ّ
ضـــــــرورة تـــبـــن

الـــذي يــســود فــي دول مــثــل كــنــدا والهند 

ــتـــى فــــي مــــا يــتــعــلــق بــقــضــيــة ارتــــــداء  وحـ
الحجاب في أوروبا، فإن صاحبة »مزاعم 
الــثــقــافــة« تــنــتــقــد ســيــاســة الــحــظــر، الــتــي 
ــكـــومـــات مــعــيــنــة، وتــــــرى أن  تــنــهــجــهــا حـ
الــحــجــاب يــدخــل فــي بـــاب حــريــة الــتــديــن، 
»الحجاب  أن  نفسه  السياق  في  معتبرة 
لعب دورًا تحريريًا، لقد سمح لنساء في 
مقتبل العمر بالذهاب إلى املدرسة وإلى 

العمل واملشاركة في الحياة العامة«.

إن العالم يمّر بمرحلة تاريخية جديدة. 
هذا ما تعتقده بنحبيب. لكن ما نتمناه 
أال تكون املجتمعات العربية وقــود هذه 
انتشار  نــرى  املــرحــلــة، خصوصًا ونــحــن 
الــطــائــفــيــة ورفـــــض الـــتـــعـــّدد املــجــتــمــعــي، 
وما يرافق ذلك من تهجير وحروب. وقد 
يكون في أفكار مثل الفيدرالية واإليمان 
 للخروج من هذا 

ً
بالتعدد الثقافي سبيا

املــــأزق الــحــضــاري، الــــذي يــمــر بــه الــعــالــم 
ــًا، لـــكـــن ذلـــــك يــتــطــلــب  ــربـــي خـــصـــوصـ ــعـ الـ
بـــا ريــــب، تـــجـــاوزًا لــلــســرديــتــني الــديــنــيــة 
والــقــومــيــة، ومــراجــعــة جــذريــة للعاقات 
االقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة الـــتـــي تحكم 
إن تباشير  بــأوطــانــنــا.  الـــيـــوم  وتــتــحــكــم 
مثل هذه املراجعة، بدأت تلوح في األفق، 
لــكــنــهــا ال يــجــب أن تــكــون مــهــمــة الــحــكــام 

فقط!

. وال شــك فــي أن الــنــظــام الــفــيــدرالــي 
ً
مــثــا

ــتـــعـــّدد، ويـــقـــف على  هـــو نـــظـــام ثــقــافــي مـ
الــنــقــيــض مــن دعــــاوى الــيــمــني الشعبوي 
له فيكتور 

ّ
في أوروبا، مثل ذلك الذي يمث

ــا، والــــــــذي تــعــتــبــر  ــاريـ ــغـ ــنـ أوربـــــــــان فــــي هـ
ــــرورة  ــأن ضـ بــنــحــبــيــب تــصــريــحــاتــه بـــشـ
الدفاع عن الثقافة املسيحية لبلده وغلق 
»التصريحات  بـ املهاجرين  أمــام  أبوابها 
ــل الـــثـــقـــافـــات  الـــحـــقـــيـــرة«، مـــعـــتـــبـــرة أن كــ
تــتــضــمــن بـــداخـــلـــهـــا عـــنـــاصـــر االخـــتـــاف 
وأن  الهنغارية،  الثقافة  ومنها  والتعدد، 
»أوربـــــان يميني شــعــبــوي، ولــهــذا يــقــّدم 
األمـــة كــوحــدة أســطــوريــة. لــكــن مــثــل هــذه 
األمم ال توجد. فمن دون اآلخرين، تعتبر 
الــثــقــافــة، أيـــة ثــقــافــة، مـــجـــّردة مــن الحياة 
وغير مثيرة لاهتمام. فالعظمة الثقافية 

والتعدد الثقافي، أمران ال ينفصمان«.
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كاظم نوير، أكريليك على قماش، 2011

تنصيب لـ JR في أطالل مستشفى »إليس آيلند« للمهاجرين في نيويورك، 2014



تحقيقات

في الحرب واللجوء، أصبح مصير السوريين مرتبطًا باألفغان، إذ يتقاتل الطرفان في الشام، 
بإيعاز إيراني، بينما تسير قوافل الالجئين األفغان واإليرانيين مولية وجهها شطر ألمانيا، بادعاء 

أنهم سوريون

كابول ـ صبغة اهلل صابر

قبل عام، أكمل الثالثيني األفغاني، 
وســيم اللــه مجــدد، اســتعدادته مــن 
أقربائــه  مــن  باثنــن  اللحــاق  أجــل 
سبقاه في الوصول إلى أملانيا، في رحلة بدأت 
من إيران، التي نقله إليها سمسار أفغاني، قام 
بتهريبــه مــن أراضيهــا بصحبة 10 آخرين إلى 
تركيــا، ومنهــا رافــق مهاجريــن مــن جنســيات 
أخــرى وعائــالت ســورية إلى اليونــان، من أجل 
تمكنهــم  »خارطيــة«،  وثيقــة  علــى  الحصــول 
مــن تحقيــق هدفهــم فــي الوصــول إلــى أملانيــا 

والحصول على اللجوء فيها.
أن  بعــد  العربيــة،  اللغــة  اللــه  وســيم  يتحــدث 
مدرســة  فــي  عربــي  مــدرس  يــد  علــى  تعلمهــا 
دينيــة فــي أثنــاء إقامتــه والعائلــة فــي مخيــم 
بمدينــة بيشــاور، شــمال غربــي باكســتان فــي 
غيــر  األفغانيــة.  الســوفييتية  الحــرب  زمــن 
أن لغتــه العربيــة لــم تســعفه فــي اإلجابــة عــن 
أســئلة مترجمــة ســورية كانــت ترافــق الشــرطة 
الشــامية  األطبــاق  أشــهر  حــول  اليونانيــة، 
وكلمــات النشــيد الوطنــي، مما كشــف انتحاله 
الجنســية الســورية، ليتــم ترحيلــه إلــى تركيــا 
ومنهــا تمــت إعادتــه إلــى كابــول فــي مغامــرة 
»العربــي  لـ روى  كمــا  دوالر،  آالف   9 كلفتــه 

الجديد«.

مهربون في كابول
فــي إحصائيــة موثقــة، تكشــف وزارة الداخليــة 
األملانيــة عــن تســجيل 150 ألــف طلــب لجوء من 
أفغانستان في العام 2015، مما يجعل األفغان 
بعــد  الالجئــن  عــدد  فــي  الثانيــة  املرتبــة  فــي 
الســورين الذيــن بلــغ عددهــم 161 ألــف الجــئ. 
ووفقا لإلحصائية، فإن عدد الالجئن األفغان 
فــي أملانيــا، ارتفــع فــي العــام 2015 بشــكل كبير 
مقارنــة بعــام 2014 الــذي بلغ فيــه عدد األفغان 
الذيــن تقدمــوا بطلبــات لجــوء فــي أملانيــا نحو 
9700 أفغانــي، وهــو مــا يعتبــره رئيــس البنــك 
ظاهــرة  صديقــي،  خليــل  األفغانــي،  املركــزي 
»رحــالت  الجديــد«،  »العربــي  لـ قائــال  ســلبية، 
الوضــع  علــى  تؤثــر  الشــرعية  غيــر  الهجــرة  
اإلقتصادي الهش في البالد، إذ إن كل أفغاني 
يخــرج مــن البــالد ينفــق مــا يقارب عشــرة آالف 
دوالر علــى رحلتــه، بخــالف مــا يحمله معه من 

نقد أجنبي«.
وبحســب مــا وثقــه معــد التحقيــق، فــإن عمليــة 
مــن  ا  بــدء تتــم  أوروبــا  إلــى  األفغــان  تهريــب 
العاصمة األفغانية، إذ يدفع املهاجرون مبالغ 
آالف دوالر لسماســرة،   6 إلــى   5 بــن  تتــراوح 
بطريقــة التقســيط ليحصــل املهــرب األفغانــي 
على آخر دفعة بعد وصول املهاجر إلى أملانيا. 
ويعمل املهربون تحت ستار مكاتب تعمل في 
مجال استيراد البضائع من الخارج. »ولديهم 
مندوبــون فــي العاصمــة كابــول، يعملــون فــي 
شــهزادة«،  بســراي  املعروفــة  الصيرفــة  ســوق 
ســرور،  محمــد  السمســار،  يؤكــده   ملــا  وفقــا 
مــع  »أعمــل  الجديــد«:  »العربــي  لـ قــال  والــذي 
فــي  الراغبــن  الشــباب  إرســال  علــى  صديــق، 
الهجــرة إلــى أوروبــا عــن طريــق إيــران وتركيــا، 
نســتهدف الشــاب فــي القــرى واألريــاف خاصة 
العاطلن عن العمل، ممن يبحثون عن تحقيق 
أحالمهــم فــي أوروبــا بــدال مــن األوضــاع غيــر 

املســتقرة هنا. نوفر لهم جوازت ســفر ســورية 
مزورة، ونؤمن لهم رحلتهم حتى اليونان«. 

عبــر  يمــر  الرحلــة  مســار  فــإن  لســرور،  ووفقــا 
الحدود األفغانية - اإليرانية، إذ تبدأ من إقليم 
نيمروز األفغاني )أقصى جنوب أفغانستان(، 
ومــن هنــاك يخــوض املهاجــرون رحلــة شــاقة 
ســيرا على األقدام، تســتغرق بضعة أيام حتى 

عبور الحدود التركية. 
غيــر  الهجــرة  سماســرة  يحــرص  تركيــا  فــي 
الشرعية على إبقاء املهاجرين في بيوت آمنة، 
األمــن، حتــى يحــن  أعــن رجــال  عــن  وبعيــدة 
مــن  األخيــرة  املرحلــة  لبــدء  املناســب  الوقــت 
رحلتهــم إلــى أوروبــا، إمــا عــن طريــق البحــر أو 
البــّر، حســبما يضيــف ســاير داوود زاي، نائب 
القنصــل األفغانــي فــي إســطنبول، والذي روى 
في شــهادة منشــورة على موقع تربيون نيوز 
أن »الكثيــر مــن الشــبان يبيعــون أراضيهــم أو 
بيوتهــم أو ممتلكاتهــم األخــرى، مــن أجــل  دفع 
 .« للمهربــن  دوالر  آالف   6 إلــى  تصــل  مبالــغ 
وهــو مــا تؤكــده زينــب أحمــد إحــدى طالبــات  
اللجــوء فــي أملانيــا، الفتــة إلــى أنهــا أنفقــت 10 
آالف دوالر حتى تصل إلى أملانيا، من بينها 7 

آالف دوالر، حصل عليها املهرب«.

طرق بديلة
بطريــق  املحدقــة  الكثيــرة  املخاطــر  بســبب 
والــذي  تركيــا،  إلــى  أفغانســتان  مــن  الهجــرة 
يمــر بإيــران، بــدأ مهربــون فــي تنظيــم رحــالت 
هجــرة مباشــرة عبــر الطائــرة مــن أفغانســتان 
إلــى تركيــا، إذ يقومون باســتصدار تأشــيرات 
تركية سياحية للراغبن في الهجرة في مقابل 
4 آالف دوالر، بينما تصل قيمة التأشــيرة في 
الظروف الطبيعية إلى 60 دوالرا. ومن هؤالء، 
الشــاب محمــد هادي الــذي أنفق 15 ألف دوالر 
للوصــول إلــى تركيا، ومنهــا عبر البحر انتقل 
إلى اليونان مقابل 7 آالف دوالر، وهو ما كلفه 
بيــع منزلــه في كابــول لتحقيق حلمه بالحياة 

في أملانيا.
األفغــان،  األثريــاء  بهــا  يقــوم  أخــرى  طريقــة 
يرويها السمسار سرور قائال »هؤالء يدفعون 
مبالــغ ضخمــة فــي باكســتان، لتأخذهم مافيا 
التهريــب بــأرواق نظاميــة مباشــرة مــن مطــار 
كراتشــي، إلــى دول أوروبيــة ومنهــا ينتقلــون 
إلــى الدولــة التــي يريــدون، ولكن هــذه العملية  

تكلف مبالغ تصل إلى 100 ألف دوالر«.

300 ألف أفغاني في أوروبا
يكشف املتحدث باسم وزارة شؤون الالجئن، 
شــخص  ألــف   300 أن  عــن  مياخيــل،  حفيــظ 
عــام  بدايــة  منــذ  أفغانســتان  مــن  خرجــوا 
2015، وحتــى منتصــف العــام الجــاري، قائــال 
األفغانيــة  »الحكومــة  الجديــد«،  »العربــي  لـ
تســعى جاهدة لوقف هذه املوجة من الهجرة. 
كما أنها بصدد إبرام اتفاقية مع بعض الدول 
الالجئــن  إقامــة  ظــروف  لتحســن  األوروبيــة 

األفغان«.
وتعليقــا علــى وضــع املهاجريــن الصعــب فــي 
أوروبا، يقول الحقوقي واملختص في شــؤون 
إن  حاتــم،  خالــد  أحمــد  الدكتــور  الالجئــن، 
أفغانســتان وقعــت في العــام 2002 اتفاقية مع 
كل مــن فرنســا وهولندا والنرويــج والدنمارك 
تنص على عدم إعادة املهاجرين من القادمن 
من مناطق حرب في أفغانستان، ومن يعانون 
من أمراض مزمنة، ومن يعملون على لم شمل 
أســرهم، وأصحــاب األعمــار الكبيــرة. ويوضح 
حاتــم أنــه وفــق اتفاقيــة عــام 1951، الخاصــة 
بحقوق الالجئن، توجب على الدول األروبية 
أن تتعامل مع املهاجرين األفغان كما تتعامل 
وعلــى  الجنســيات  باقــي  مــن  املهاجريــن  مــع 

رأسهم السوريون.
ويلقي الناطق باســم اللجنة املستقلة لحقوق 
علــى  بالالئمــة  بيــدار،  اللــه  رفيــع  اإلنســان، 
الحكومــة فــي موجــة الهجرة املتزايدة، بســبب 
فشــلها فــي إحــالل األمن وإيجاد فــرص العمل 
»العربــي الجديــد«، »الوضــع  للشــباب، قائــال لـ
أســباب  تلــك  كل  والفقــر  والبطالــة  األمنــي 
تســتغلها مافيــا تهريــب األفغــان إلــى أوروبــا 
لتضليــل الشــباب وترغيبهــم فــي الهــروب مــن 
واقعهــم املــزري«. ولكــن املتحــدث باســم وزارة 
شــؤون الالجئــن، حفيــظ مياخيــل، يرفض ما 
قالــه بيــدار،  مشــددا على أن الحكومة تســعى، 
بالتنســيق مــع املجتمــع الدولــي، إلــى إيجــاد 
حلول دائمة لظاهرة هجرة الشــباب األفغاني 
غيــر الشــرعية، معربــا عــن أســفه الشــديد ملــا 
يتعــرض لــه األفغــان فــي الــدول األوروبيــة مــن 

معاناة شديدة. 

تعقيد اللجوء
في فبراير/شباط املاضي، أكد وزير الداخلية 
األملاني، توماس دي ميزير، استقرار األوضاع 
األمنيــة فــي بعــض األقاليــم األفغانيــة، قائــال 
على هامش مباحثات في العاصمة األفغانية 
كابــول، »مــن املنتظــر لذلــك أن يبقــى األفغــان 
في بلدهم في ظل مســاهمة الجنود والشــرطة 
علــى   

ً
عــالوة األمــن،  اســتتباب  فــي  األملانيــة 

التــي تقدمهــا  الكبيــرة،  التنمويــة  املســاعدات 
»أعــدادًا  أن  إلــى  الفتــا  ألفغانســتان«،  أملانيــا 
متزايــدة مــن أفــراد الطبقــة الوســطى، بمــا فــي 
ذلــك العديــد مــن ســكان كابــول، يتدفقــون على 

أملانيا«.
طالبــي  علــى  انعكســت  ميزيــر  تصريحــات 
اإلعالمــي  يؤكــد  كمــا  أملانيــا  فــي  اللجــوء 
األفغاني، رحيم الله ورين، أحد طالبي اللجوء 
في أوروبا، والذي أكد أن السلطات األوروبية 
ســورين  خبــراء  خــالل  مــن  بشــدة  تدقــق 
يصاحبون رجال الشرطة، للتأكد من جنسية 
علــى  الحصــول  جعــل  مــا  وهــو  الالجئــن، 
اللجوء في أوروبا من خالل الوثائق الثبوتية 
والجــوازات الســورية، أمــرا بعيــد املنــال. ورغم 
ذلــك يحــاول الشــاب األفغانــي، محمــد صبــور، 
جمع تكاليف رحلة الهجرة غير الشــرعية من 
أجــل تحقيــق حلمــه باالســتقرار فــي أوروبــا، 
مشيرا إلى أن السمسار الذي نصحه به رفاقه 
مــن املهاجريــن، أعــد لــه أوراقــا ســورية مــزورة 
فــي تركيــا، التــي ينتظــره فيهــا بعــد تســديد 
أقســاط تكلفــة الرحلة، التــي ينتظر القيام بها 

في نهاية شهر أغسطس/آب املقبل.
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 )Getty( رحلة األفغان للهجرة غير الشرعية تبدأ من كابول

)Getty( السلطات األلمانية كشفت عن تزوير الجئين جوازات سفر سورية

رحلة اللجوء تكلف 
األفغاني 6 آالف دوالر 

وبعضهم يبيع ممتلكاته 
لخوض المغامرة

تسجيل 150 ألف طلب 
لجوء من أفغانستان 

بأوروبا في العام 2015

منافسة أفغانية على 
مخيمات اللجوء األلمانية

)Getty( األفغانيات يخضن تجربة الهجرة غير الشرعية لتغيير مستقبل أطفالهن
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رياضة

حدد االتحاد 
القطري لكرة 
القدم يوم 12 
أيلول/ سبتمبر 
المقبل، موعدًا 
لمباراة الكأس 
السوبر التي 
تجمع الريان، 
بطل الدوري، 
ولخويا بطل 
كأس األمير. 
وستكون 
المباراة، وهي 
األولى التي 
يلتقي فيها 
الريان مع لخويا، 
حامل اللقب، 
إيذانًا بافتتاح 
الموسم الجديد 
الذي يبدأ في 
15 من الشهر 
ذاته مع انطالق 
بطولة الدوري.

)Getty/رودريغو تاباتا نجم الريان وأفضل العب الموسم المنقضي )كريم جعفر

السوبر القطري

أعلن نادي أتلتيكو مدريد اإلسباني لكرة القدم 
عن تجديد تعاقد الالعب، فرناندو توريس، 

ملوسم واحد حتى 30 يونيو/حزيران 2017 ، بعد 
شهرين من املفاوضات حول بقاء الالعب بصفوف 

األتلتي. ومن جانبه أعرب توريس )32 عاما( 
في بيان صادر عن النادي، عن سعادته لتجديد 
: »أنا سعيد 

ً
تعاقده مع الروخيبالنكوس، قائال

لوجودي هنا، ولم تساورني الشكوك مطلقا حول 
رغبتي في البقاء لفترات أطول«.

أكد اإلسباني، أوناي إيمري، املدرب الجديد لفريق 
باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، أن الفوز 

بدوري أبطال أوروبا »هدف مؤكد« في املشروع 
الذي يستهدف جعل فريق العاصمة الفرنسية 

»أكبر وأفضل«، وذلك خالل تقديمه اليوم.
وأشار مدرب إشبيلية اإلسباني السابق، الذي 
انضم للفريق الفرنسي في 28 يونيو/حزيران 

املاضي، إلى أن الفوز بهذه البطولة »حلم ودافع«، 
وهو »طريق يرغب في خوضه« خالل هذه املرحلة.

يبدو أن قائد املنتخب اإلسباني، إيكر كاسياس، 
وفيسنتي ديل بوسكي، مدرب املاتادور حتى 31 

يوليو/تموز الجاري، قد تصالحا خالل لقاء تم في 
مجمع مدينة كرة القدم الرياضي بضواحي مدريد، 

بحسب ما كشفه حارس املرمى عبر شبكات 
التواصل االجتماعي. ونشر كاسياس على الشبكة 
صورة له مع ديل بوسكي، في مكتب األخير، حيث 
يظهران مبتسمن، وأرفقها بعبارة »25 عاما معا.. 

وداعا أيها املدرب. حظا سعيدًا«.

توريس يجدد
تعاقده مع أتلتيكو 

لموسم واحد

إيمري: لقب دوري 
األبطال مع سان جيرمان 

هدف أكيد

كاسياس يوّدع ديل 
بوسكي في بادرة 

مصالحة

األربعاء 6  يوليو / تموز 2016 م   1 شوال 1437 هـ  ¶  العدد 674  السنة الثانية
Wednesday 6 July 2016



استقبال 
جماهيري 

تاريخي ألبطال 
أيسلندا

2829
رياضة

نبيل التليلي

حظي املنتخب األيسلندي، مفاجأة 
اعـــتـــبـــره جل  مــثــلــمــا   ،2016 يـــــورو 
املـــاحـــظـــن، بــاســتــقــبــال تــاريــخــي، 
فور وصول املنتخب إلى األراضي األيسلندية، 
مساء اإلثنن، بعد أن ودع بطولة أمم أوروبا، 
ــاء األحـــــــد، بـــعـــد هــزيــمــتــه أمــــــام املــنــتــخــب  مـــسـ

الفرنسي في الدور ربع النهائي.
ــبـــي املــنــتــخــب  ــتـــي تـــقـــل العـ حـــطـــت الـــطـــائـــرة الـ
األيسلندي  مساء في مطار كيفافيك، والذي 
يبعد حوالى 40 كلم، عن العاصمة ريكيافيك، 
ـــــوق الــــعــــاصــــمــــة بــــارتــــفــــاع  ــقـــت فــ ــلـ بــــعــــد أن حـ
الجماهير  آالف  أنظار  أمــام  منخفض نسبيا، 

التي كانت تنتظر وصول أبطالها.
ووقفت عشرات السيارات من التدخل السريع 
الطائرة،  األمــن لتسهيل مهمة هبوط  ورجــال 
وتــفــريــق الــجــمــاهــيــر الــغــفــيــرة الـــتـــي انــتــظــرت 
وأطــلــقــت  ســاعــات طــويــلــة وصــــول منتخبها، 
الــصــيــحــات والــهــتــافــات مـــع خــــروج الــاعــبــن 

ونزولهم من مصعد الطائرة.
ــال األيـــســـلـــنـــديـــون بـــعـــد ذلـــك  ــ ــطـ ــ وتــــوجــــه األبـ
إلى  وأقلتهم  بانتظارهم،  كانت  حافلة  نحو 
في  بجولة  قاموا  حيث  ريكيافيك،  العاصمة 
خرجت  التي  الجماهير،  آالف  بــن  شوارعها 
لاحتفال بوصولهم وتهنئتهم على ما قدموه 

H H

رياض الترك

الــدور  افتتاح  فــي  ويلز  مــع  البرتغال  تتواجه 
الجميع  وُيــركــز   ،2016 ليورو  النهائي  نصف 
كريستيانو  النجمن  على  املواجهة  هــذه  في 
رونالدو وغاريث بيل، اللذين يلعبا في ريال 
من  النجومية  يــســرقــان  لكنهما  مــعــا،  مــدريــد 

بعضهما في املاعب.
- 2016، وعندما عــاش ريال  في موسم 2015 
مــدريــد اإلســبــانــي أزمــة فــي ظــل وجــود املــدرب 
وضع  تــأزم  بينيتيز،  رافــا  السابق  اإلسباني 
النادي »امللكي« ونجومه وخصوصا رونالدو 
وبـــيـــل، الــلــذيــن لـــم يــظــهــرا بــالــشــكــل املــطــلــوب، 
وبــدأت نتائج ريــال مدريد تتدهور من سيئ 

إلى أسوأ، إلى حن إقالة بينيتيز.
ومن كان يراقب عاقة رونالدو وبيل »الفاترة« 
في بداية املوسم، كــان يلحظ وجــود منافسة 
مبطنة بن النجمن من أجل تسجيل األهداف 
وصناعتها في النادي »امللكي«، لكن بالطبع 
كانت النجومية كلها تذهب لصالح رونالدو، 
الــذي يتحدث عنه الجميع، أما بيل فرغم أنه 

قدم كل ما يملك بقي بعيدًا عن األضواء.
حتى أن الصحف اإلسبانية كشفت أن بيل زار 
»النجومية«  طبيبا نفسيا من أجل فك عقدة 
مع رونــالــدو، ألنــه كــان يعاني في ظل تواجد 
زميله في الفريق، وفي حال تواجد النجمن، 
واحد منهما سيظهر واآلخر سيقف متفرجا 

من دون أي شيء ُيذكر.
أصــيــب رونــالــدو فــي منتصف املــوســم، ووقــع 
ــادي »املــلــكــي«  ــنــ الــحــمــل عــلــى بــيــل لـــقـــيـــادة الــ
ــتـــي تــتــمــثــل بــغــيــاب  ــلـــة الــصــعــبــة الـ فــــي املـــرحـ
أنــه واحـــد من  أثــبــت بيل  كريستيانو، وفــعــًا 
الفارق  القادرين على صناعة  نجوم »امللكي« 
وقــيــادة ريـــال مــدريــد إلــى بــر األمــــان، حتى أن 
الصحف اإلسبانية تغنت بغاريث بيل آنذاك 
ومنحته كل الثقة في ظل غياب رونالدو الذي 

لم يكن مؤثرا. الزميان تابعا املوسم املنصرم 
بشكل رائع وبتعاون كبير، حتى حقق النادي 
أبـــطـــال  فــــي دوري   11 رقـــــم  الـــلـــقـــب  »املـــلـــكـــي« 
أوروبـــا، بعد مجهود النجمن طــوال املوسم، 

وخصوصا في البطولة األوروبية.
ومــع بــدايــة يـــورو 2016، لــم يخطف أي العب 
البرتغال  قاد  اآلخــر، فرونالدو  النجومية من 
إلى الدور نصف النهائي، ومثله فعل غاريث 
ــادي »املــلــكــي«  ــنــ بـــيـــل، حــتــى أصـــبـــح نــجــمــا الــ
الــتــاريــخ مع  الــيــورو، ونجمن صنعا  حــديــث 

منتخب بادهما.
وقبل مواجهة القمة في نصف النهائي، واحد 
ــواء  مــن النجمن ســيــســرق الــنــجــومــيــة واألضــ
مرة جديدة من اآلخــر، ألنه في النهاية واحد 
فقط سيعبر إلــى املــبــاراة النهائية فــي »ســان 
ــــي«، الــكــرة ســتــحــتــار بــن بــيــل ورونـــالـــدو  دونـ

لــكــن مـــن ســيــقــدم نفسه  املـــلـــعـــب،  عــلــى أرض 
بشكل أكثر سيكون هو نجم ريال مدريد في 

يورو 2016.
فــــي املـــقـــابـــل الـــتـــقـــى رونـــــالـــــدو وجــــهــــا لــوجــه 
ببيل أربـــع مـــرات وســـط تــفــوق كــاســح للنجم 
البرتغالي الذي حقق الفوز في املرات األربع بل 
وسجل خمسة أهداف. حدثت املواجهة األولى 
في 2009 وكــان رونــالــدو بقميص مانشستر 
يــونــايــتــد وســاهــم فــي الــتــتــويــج بــكــأس الـــدرع 
الخيرية في املباراة النهائية بتسجيل إحدى 
ركات الترجيح ضد بيل ورفاقه في توتنهام. 
وكـــان النجم الــويــلــزي شـــارك كبديل فــي هذه 

املواجهة في الشوط اإلضافي األول.
ــكـــررت املـــواجـــهـــة في  وبـــعـــد أســـابـــيـــع قــلــيــلــة تـ
الدوري اإلنكليزي املمتاز وأتيحت لتوتنهام 
فرصة االنتقام في أولد ترافورد عندما تقدم 

بــهــدفــي نــظــيــفــن، وســجــل مــودريــتــش الــهــدف 
الـــثـــانـــي، لـــكـــن الـــشـــيـــاطـــن الـــحـــمـــر انــتــفــضــوا 
لــيــســحــقــوا الـــديـــوك )5 - 2( وســجــل رونــالــدو 
هدفن هذا اليوم. ولعب بيل كبديل أيضا في 
هذا اللقاء عندما شــارك مكان مودريتش في 

الدقائق األخيرة.
ــاد إلــى  ــال مـــدريـــد وعــ انــتــقــل رونـــالـــدو إلـــى ريــ
إنــكــلــتــرا ملــواجــهــة تــوتــنــهــام مــجــددًا ولــكــن في 
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2009-
املــيــريــنــغــي بتسجيل  قــيــادة  فــي  نــجــح   ،2010
هــدف الــفــوز فــي الــذهــاب بعد خطأ فـــادح من 
الـــحـــارس غــومــيــز، وشــكــل بــيــل خـــطـــورة على 
ــال مـــن الــجــهــة الـــيـــســـرى لــكــنــه عــجــز عن  ــريــ الــ
تغيير النتيجة، وفي اإليــاب في مدريد حقق 
ــــداف نظيفة  ــوزًا ســاحــقــا بــأربــعــة أهـ الـــريـــال فــ

وساهم رونالدو بهدف.

رونالدو وبيل... من طبيب نفسي إلى االنــتقام من النجومية

لكرة القدم األيسلندية. وبعد ذلك، وجد العبو 
املــنــتــخــب األيـــســـلـــنـــدي شـــاشـــتـــن عــمــاقــتــن 
كـــانـــت بـــصـــدد إعــــــادة املـــبـــاراتـــن األخــيــرتــن 
للمنتخب فــي مــســابــقــة بــطــولــة أمـــم أوروبــــا، 
وكــان الاعبون يتفاعلون من حن آلخــر مع 
الجماهير الغفيرة، والتواصل من خال مكبر 
الــــصــــوت مــــع األيـــســـلـــنـــديـــن، وخــــاصــــة شـــرح 
الجماهير،  مــع  لاحتفال  الــخــاصــة  الطريقة 

والتي شكلت الحدث في هذه البطولة. وقال 
الــســويــدي، الرس الغـــربـــاك: »يمكننا  ــدرب  املــ
أن نحتفل. ما قدمه الاعبون هو عمل رائع، 
املهم أن الجماهير أسعدها ما قدمه الاعبون 
البطولة، وبأنهم لم يدخروا حبة  خال هذه 

عرق واحدة من أجل إدخال الفرحة عليهم«.
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال املــــــــهــــــــاجــــــــم، كــــولــــبــــن 
ــثــــورســــون، املــــحــــتــــرف بـــــنـــــادي نـــانـــت  ــغــ ــيــ ســ

بـــالـــدوري الــفــرنــســي، ومــســجــل أحـــد الهدفن 
في مرمى فرنسا، »هــذا حلم أن نحظى بهذا 
رائعة،  أشياء  عشنا  لقد  والــدعــم.  االستقبال 
وهذا فعا حلم حقيقي. نحن فخورون ألننا 

استطعنا إسعاد بلدنا«.
ــــواء في  الــجــمــاهــيــر األيــســلــنــديــة خطفت األضـ
تــدور وقائعها هذه  التي  أوروبـــا  أمــم  بطولة 
األيـــام بفرنسا، ســواء داخــل املــاعــب أو حتى 

خارجها، وقد حضر املشجعون بأعداد غفيرة 
أمــام منتخب فرنسا  املــبــاراة األخيرة  ملتابعة 
بملعب ســان دونــي، وتــجــاوز عــدد املشجعن 
خصيصا  جــــــاؤوا  أيـــســـلـــنـــدي،  آالف  ثــمــانــيــة 
القاسية  الهزيمة  وحــتــى  منتخبهم،  ــؤازرة  ملــ
لم   )2-5( فرنسا  أمــام  أيسلندا  تكبدتها  التي 
تمنعهم من تشجيع العبيهم وتحيتهم على 

ما بذلوه، وقدموه من جهد.
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هل تعلم أن كريستال باالس 
يتفوق على النادي »الملكي« 
وعدد من أندية »البريمييرليغ«، 
ألنه يتفوق عليهم من ناحية 

التمثيل بعد  بايرن ميونخ األلماني، 
الذي يُمثله ثمانية العبين، 

والمفاجأة كانت في تواجد 
خمسة العبين من كريستال باالس 
في المربع الذهبي، الرقم الذي 

جعل هذا الفريق المغمور 
يتفوق على الجميع.

وتفوق كريستال باالس على 
النادي »الملكي« لناحية األكثر 

تمثيًال في الدور نصف النهائي، 
حيُث يتبقى لريال مدريد أربعة 
العبين فقط، هم كريستيانو 

رونالدو وبيبي )البرتغال(، غاريث 
بيل )ويلز(، توني كروس )ألمانيا(.

في المقابل تفوق نجوم 
كريستال باالس على أندية أوروبية 

كبيرة مثل أرسنال الذي يمثله 
أربعة العبين، يوفنتوس، ليون، 
فولفسبورغ، سبورتينغ براغا، 
مانشستر يونايتد وليفربول )3 

العبين(، ونجوم كريستال باالس 
الباقون في يورو 2016 هم 

يوهان كاباي وستيف مانداندا 
)فرنسا(، جوني وليامز، جو ليدلي، 

واين هينيسي الذين يلعبون مع 
ويلز.

هل تعلم

الجماهير تدرك تمامًا 
قيمة العطاء، الذي 

يقدمه الالعبون، وهذا 
ما فعله األيسلنديون مع 

منتخبهم فور عودته 
إلى الديار

)Getty( جماهير أيسلندية غفيرة في استقبال منتخب بالدها

الرس الغرباك  مع 
العبي أيسلندا 
)Getty(

)Getty( بيل يحتفل بالتأهل )Getty( النجمان في ريال مدريد)Getty( رونالدو فرح بتسجيل ركلة الجزاء

لوف: نشوة الفوز لدى فرنسا تصب في مصلحتنا
قال يواكيم لوف مدرب منتخب أملانيا لكرة القدم ان النشوة الكبيرة التي تشعر 
بها فرنسا الدولة املضيفة لبطولة أوروبا 2016 بعد تأهلها للدور قبل النهائي 
ويستعد  الخميس.  يــوم  املنتخبني  مواجهة  قبل  لفريقه  إضافيا  حــافــزا  تمثل 
لتعديل في تشكيلته بسبب إصابات لحقت  الذي سيحتاج   - األملاني  املنتخب 
بسامي خضيرة وماريو غوميز إضافة إليقاف املدافع ماتس هوملز - ملواجهة 
للفوز بكأس  أملانيا  قــاد  الــذي  لــوف  بالثقة. وأضــاف  التي تعج  تشكيلة فرنسا 
العالم 2014 في البرازيل للصحافيني »مثل هذه املباريات تكون رائعة.« وبلغت 
أملانيا تحت قيادة لوف الدور قبل النهائي عقب اللجوء لركالت الترجيح املثيرة 
الفريق للفوز على ايطاليا يوم السبت املاضي. وتابع »يشكل هذا  والتي قادت 
)التي تعيشها فرنسا(. كانت  النشوة  أقصد بسبب حالة  لنا.  بالنسبة  حافزا 

العالم 2014( أمام  النهائي )لكأس  الــدور قبل  البرازيل في  األمــور مشابهة في 
دولة يبلغ عدد سكانها 200 مليون نسمة. قدمنا أداء جيدا أمامهم«.

مالعب  في  العائلية«  »االحتفاالت  يحبذ  ال  اليويفا 
اليورو

ال يبدو أن االتحاد األوروبي لكرة القدم يحبذ »العواطف« العائلية داخل أرضية 
امللعب، خصوصا في بطولة مثل كأس أوروبــا 2016 املقامة في فرنسا حتى 
األحد املقبل، وذلك بحسب ما أشار مدير عام البطولة القارية مارتن كالن. وقال 
أرضية  فــي  يلعبون  األطــفــال  نــرى  أن  »ظــريــف  فــي تصريحات صحافية  كالن 
باملكان  ليس  امللعب  عائليا...  احتفاال  وليست  ــا  أوروبـ بطولة  هــذه  لكن  امللعب 
اآلمن تمامًا بالنسبة لألطفال الصغار«. ويأتي موقف كالن بعد »االجتياح« الذي 
على  لويلز  التاريخي  الفوز  بعد  املاضي  الجمعة  متروبول«  »ليل  ملعب  شهده 
بلجيكا )3-1( في الدور ربع النهائي من البطولة القارية، إذ احتفل العبو فريق 

املدرب كريس كوملان مع أطفالهم في أرضية امللعب وسط تصفيق الجمهور.

بيل: إنها مباراة فريقين وليست بيني وبين رونالدو
النهائي ببطولة  الــدور قبل  البرتغال في  مــبــاراة ويلز ضد  إن  بيل  قــال غاريث 
أوروبا لكرة القدم 2016 اليوم لن تحسم باملواجهة الفردية مع زميله بفريق ريال 
مدريد كريستيانو رونالدو. وقال بيل للصحافيني »األمر ال يتعلق بمواجهة بني 
العبني اثنني بل ببلدين في قبل النهائي و11 العبًا ضد 11«. وأضاف »رونالدو 
العب رائع لكننا نتحدث عما يمكننا القيام به وليس عما نخشاه، واألمر متعلق 
بكيفية األداء كفريق«. ولم يخطف رونالدو الهداف التاريخي للبرتغال األنظار 
خالل البطولة وسجل هدفني في مباراة واحدة ضد املجر في دور املجموعات. 
وسجل بيل ثالثة أهداف لويلز ولعب دورا محوريا في مفاجأة تأهلها للمربع 

الذهبي.

جماهير البرتغال ال تنام قبل مواجهة نصف النهائي
نال منتخب البرتغال املتأهل للدور قبل النهائي ببطولة أوروبا لكرة القدم 2016 
دعما من جماهيره الساهرة التي تنتظر خارج مقره التدريبي لتحية الالعبني 
حتى وقت مبكر من الصباح. وقال العب الوسط أندريه غوميز إن الفريق اعتاد 
على استقبال العشرات من الجماهير عند العودة في منتصف الليل إلى بلدة 
غوميز  وأوضــح  بالبطولة.  مباريات  خــوض  بعد  باريس  ماركوسي بضواحي 
للصحافيني »نعود إلى هنا في الساعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة فجرا ونجد 

عددا ال يحصى من البرتغاليني يدعموننا وينتظرون رؤيتنا لتحفيزنا«.

بصراحة
عندما وجه الدعوة إلى الالعب، ديميتري باييت، ضمن قائمة الالعبني 
الذين ينوي االعتماد على خدماتهم للمشاركة في منافسات بطولة 
أمم أوروبا 2016، تعرض مدرب املنتخب الفرنسي، ديدي ديشامب، 
إلــى مــوجــة مــن االنــتــقــادات، وذلـــك لــعــدة أســبــاب مــن بينها أن الالعب 
متقدم نسبيا في السن )29 عاما( ويلعب في فريق متواضع، وهو 
بــالــدوري اإلنجليزي، وال يحمل فــي سجله مــا يشفع له  وســت هــام 
لــلــذهــاب بعيدا  الــفــرنــســيــون  يــعــول عليها  بــالــتــواجــد ضــمــن تشكيلة 
لديه  أكثر من العــب  أراضيهم، وأن  التي تقام على  البطولة،  في هــذه 
األفضلية للتواجد ضمن التشكيلة، من بينهم حاتم بن عرفة، املنتدب 

الجديد لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والعب نيس سابقا.
ديشامب كان مقتنعا باختياراته، وكان واثقا من العبه، وقدرته على 
الــبــروز وإســكــات كل املشككني، وكــان له ما أراد، فتحول باييت من 
العب محل انتقاد، إلى نجم فرنسا األول دون منازع في هذه البطولة، 
الديكة، ألنه ببساطة فضل  أبــرز مفاتيح أسلوب لعب منتخب  وأحــد 
الــرد على كل األصـــوات، التي عارضت تــواجــده، بسحر قدميه، التي 

قدمت تمريرات ساحرة، وسجلت أهدافا رائعة.
اليوم صار الالعب محل اهتمام أكبر األندية في العالم، ويكفي الذكر 
أن العريقني ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان من أجل التعاقد معه، 
النجاح في أي مجال غير مرتبط بالسن، وإنما يشترط  لندرك بأن 
فقط الصدق في األداء والعطاء بال حساب، وستأتي النتائج تباعًا ألن 

.
ً
من جدَّ وجد، ومن زرع سيحصد إن آجال أم عاجال

نبيل...

من الملعب

   على
هامش 

   الحدث
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كسر أندي موراي املصنف الثاني 
عامليًا عناد منافسه، نيك كيريوس، 
لـــيـــفـــوز عـــلـــى الــــاعــــب األســـتـــرالـــي 
4(، وليتأهل   - - 1( و)6  - 5( و)6   7( الزئبقي 
ــدور الــثــمــانــيــة بــبــطــولــة ويــمــبــلــدون للتنس  لــ
كيريوس  وبــدا  التوالي،  على  التاسعة  للمرة 
املصنف 15 أفضل حاال في أغلب الفترات في 
واقتربت  بالنشاط،  املفعمة  األولــى  املجموعة 
قوة ضربات إرساله من 140 ميا في الساعة، 
التحكم  في  صعوبة  الثاني  املصنف  ليواجه 

في إيقاع املباراة.
في املقابل، افتقرت ضربات إرسال موراي إلى 
الــدقــة، وتــعــن عليه أن يــبــذل مــجــهــودًا كبيرًا 
امللعب،  فــي  كبيرة  جماهيرية  مــــؤازرة  وســط 
الشوط  في  باملجموعة  التحول  نقطة  وكانت 
ــكـــب كـــيـــريـــوس مــجــمــوعــة من  12، عــنــدمــا ارتـ
األخطاء كما ســدد مــوراي ضربتن خلفيتن 
بشكل رائع، ليحصل على ثاث فرص للحسم 
أنقذ منها كيريوس محاولتن، لكنه سدد في 

الشباك في املرة الثالثة.
وبعدها تراجعت قوة وتركيز كيريوس وكسر 
الاعب البريطاني إرساله مرتن في املجموعة 
دقيقة، وكسر   26 في  والتي حسمها  الثانية، 
وأنهى  الثالثة،  املجموعة  في  مجددا  إرساله 
املــواجــهــة بــضــربــة إرســـــال ســاحــقــة فـــي ثــالــث 

منافسات بطولة 
ويمبلدون

الطريق  أصبحت  مفاجئ،  بشكل  البطولة  من  ديوكوفيتش  خروج  بعد 
بطولة  بلقب  التتويج  أجل  من  موراي،  أندي  البريطاني،  أمام  ُمعبدة 
»ويمبلدون« على أرضه وبين جمهوره الكبير، الذي يسانده في المدرجات، 
في وقت تبدو فيه الطريق سهلة أمام تتويج األميركية، سيرينا وليامز، 

المصنفة األولى

3031
رياضة

تقرير

فــرصــة لحسم الــلــقــاء، وســيــلــعــب مــــوراي ضد 
الــفــرنــســي، جـــو ولـــفـــريـــد تــســونــجــا، املــصــنــف 
الــثــمــانــيــة. وتــأهــل الــســويــســري،  12، فــي دور 
روجيه فيدرير، إلى ربع النهائي أيضًا  للمرة 
األميركي،  الــفــوز على  فــي مسيرته بعد  الــــ14 
ســتــيــف جـــونـــســـون، وفـــــاز الـــســـويـــســـري على 
الــيــوم بثاث  جــونــســون، املصنف  29 عامليًا، 
بـــدون رد بــواقــع )6 - 2( و)6 - 3(  مجموعات 
فـــوزه فــي 97 دقيقة  - 5(، وحــقــق فيدرير  و)7 
حيث يعد هذا االنتصار الـ306 له في بطوالت 
الغراند سام، ليتعادل مع األميركية من أصل 
تــشــيــكــي، مــارتــيــنــا نــافــراتــيــلــوفــا، الــتــي كــانــت 

تحمل الرقم القياسي حتى اليوم.
ــل الــســويــســري إلـــى ربـــع الــنــهــائــي دون  ووصــ
ــع مــبــاريــات  ــ ــة مــجــمــوعــة، بــعــد أربـ خـــســـارة أيــ
شارك بها، وسيواجه فيدرير في ربع النهائي 
التاسع  املــرشــح  الــكــرواتــي، مــاريــن سيليتش، 

لــلــقــب، الـــذي تــأهــل لــهــذا الــــدور بــعــد انسحاب 
ــانـــي، كــــي نـــيـــشـــيـــكـــوري، مــــن أمــــامــــه فــي  ــابـ ــيـ الـ

املجموعة الثانية لإلصابة.
وكان الفرنسي جو ويلفريد تسونجا قد تأهل 
الرابعة في مسيرته،  النهائي للمرة  إلــى ربــع 
بعد انسحاب مواطنه ريشار جاسكيه، بسبب 
ــان تــســونــجــا  ــ ــفـــل الـــظـــهـــر، وكــ مـــشـــاكـــل فــــي أسـ
متقدمًا )4 - 2( حينما قرر مواطنه االنسحاب.

سيرينا ويليامز تقصي كوزنيتسوفا
انتصارًا  ويليامز  سيرينا  األميركية  حققت 
من  اقترابها  لــتــواصــل  ويمبلدون  فــي  جــديــدًا 
ويليامز  وفــازت  بالبطولة،  لها  نهائي  تاسع 
ــة، ســفــيــتــانــا كــوزنــيــتــســوفــا،  ــيــ عـــلـــى الــــروســ
لربع  لــتــتــأهــل  صــفــر(   - و)6   )5  -  7( بنتيجة 

نهائي البطولة للمرة الـ12 في مسيرتها.
ولـــم تــفــز ســيــريــنــا، ثــانــي أكــبــر الــاعــبــات سنا 
فـــي الــبــطــولــة )34 عـــامـــا(، بـــفـــارق عـــامـــن عن 
شقيقتها فينوس، بأي لقب غراند سام منذ 
ذلك الذي توجت به العام املاضي على حساب 

جاربيني موجوروزا.
وتمكنت سيرينا من تحقيق الفوز في غضون 
76 دقــيــقــة فـــقـــط، حــيــث يــعــد هــــذا االنــتــصــار 
الــــــــ10 لـــهـــا عـــلـــى الـــروســـيـــة فــــي 13 مـــواجـــهـــة، 
وستواجه ويليامز في ربع النهائي الروسية، 
أناستاسيا بافليوتشينكوفا، التي فازت على 
فــانــديــواج بنتيجة )6 - 3(  األمــيــركــيــة كــوكــو 

و)6 - 3(.
فـــي املـــقـــابـــل، اجـــتـــازت شــقــيــقــتــهــا، األمــيــركــيــة 
منافستها  عقبة  وليامز،  فينوس  املخضرمة 
ــواريـــز نــــافــــارو، ســريــعــة  اإلســبــانــيــة، كــــارال سـ
الحركة بنتيجة )7 - 6( و)6 - 4( لتتأهل إلى 
دور الثمانية، واعتمدت فينوس الفائزة بلقب 
ويمبلدون خمس مرات على خبرتها املمتدة 
20 عاما لتتغلب على بداية متثاقلة والتوقف 
أمــام منافسة  الفوز  األمــطــار، وتحسم  بسبب 

عنيدة.
أكـــبـــر العـــبـــات  ــا(  ــامــ عــ ــامـــز )36  ــيـ أن ولـ وبــــــدا 
ــي أفـــضـــل حــاالتــهــا  الـــبـــطـــولـــة ســـنـــا لــيــســت فــ
وخسرت أول ثاثة أشواط، ووصلت فينوس 
إلــى شــوط كسر التعادل قبل أن تترك امللعب 
ــار، والــتــي  ــطـ لــنــحــو نــصــف ســاعــة بــســبــب األمـ

باتت سمة بارزة في بطولة هذا العام.
وقالت فينوس املصنفة الثامنة: »قلت ال ليس 
مــجــددًا، كــان األمـــر صعبا وشــعــرت بــالــفــزع«، 
ــت الـــحـــفـــاظ عـــلـــى تــركــيــزي  ــاولــ ــافــــت »حــ وأضــ

وأعطتني كارال بعض النقاط.«
ــارق الـــطـــول لصالحها  واســتــغــلــت فــيــنــوس فــ
وضــربــاتــهــا  إرســالــهــا  وقـــوة  سنتيمترا(   23(
ــز نــــافــــارو  ــ ــواريـ ــ ــة لـــتـــقـــاوم ســــرعــــة سـ ــ ــيـ ــ األرضـ
املــصــنــفــة 12 لــتــحــســم املــجــمــوعــة األولــــــى، ثم 
كسرت فينوس اإلرســال مرتن في املجموعة 
اإلسبانية  منافستها  عجزت  بينما  الثانية، 
ــة فــي  ــقـــويـ ــربــــات اإلرســــــــال الـ ــقـــاومـــة ضــ عــــن مـ
الشوط األخير، لتستسلم للهزيمة بعد ضربة 
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حققت سيرينا ويليامز 
انتصارًا جديدًا لتواصل 

اقترابها من النهائي

جيسوس يستبعد االنضمام لبرشلونة أو الريال
صرح النجم البرازيلي الشاب، جابرييل جيسوس، بأنه ال يفكر حاليا في االنضمام إلى 
ريال مدريد أو برشلونة اإلسبانيني ويسعى لالستمرار في فريقه بامليراس وقيادته نحو 
التلفزيونية،  بها ملحطة )سبورتف(  أدلى  وفي تصريحات  البرازيلي.  بالدوري  التتويج 
أشار جيسوس »األمر محسوم بالنسبة لي. أنا أرغب في البقاء بصفوف بامليراس. أثق 
في عملي وفي )مدرب بامليراس( كوكا. الفريق رائع حاليا«. وأضاف »مثلما أكدت مرارا 
لوسائل اإلعــالم، فأنا أود االستمرار في بامليراس. نحن ننافس على لقب الــدوري وأنا 
سعيد جدا هنا«، مشيرا إلى أنه يرى أن الوقت لم يحن بعد لكي ينتقل للعب في أوروبا.

باو غاسول يقترب من سان أنطونيو سبيرز
ــة أن نــجــم كــــرة الــســلــة  ــاريـ ــبـ ذكـــــرت تـــقـــاريـــر إخـ
فريق سان  إلــى  االنضمام  وافــق على  اإلسباني 
يفوق  مــادي  بمقابل  ملوسمني  سبيرز  أنطونيو 
الــبــارز،  الصحافي  وكــشــف  دوالر.  مليون  الــــ30 
أدريان وونارفسكي، بصحيفة )ذي فيرتيكال( 
عــن انتقال بــاو غــاســول مــن شيكاغو بــولــز إلى 
سان أنطونيو. كما أكدت مصادر أخرى انضمام 
الــالعــب اإلســبــانــي إلــى الــفــريــق الـــذي ينافس في 
يلعب  الــذي  القسم  نفس  الغربية،  املنطقة  دوري 
فيه شقيقه مــارك غاسول. وكــان سان أنطونيو 
سبيرز قد حاول الحصول على خدمات باو عام 
2014، ولكنه لم ينجح، فقد انتقل الالعب حينها 

إلى شيكاغو بولز.

واتفورد يُجدد عقد الحارس هوريليو حتى 2018
وقع حارس املرمى البرازيلي، هوريليو غوميز، عقدا »جديدا ومحسنا« حتى 2018 مع 
القدم. وأعلن واتــفــورد في بيان أن جوميز )35 عاما(  نــادي واتــفــورد اإلنجليزي لكرة 
»تمت مكافأته على أدائه الجيد خالل العامني املاضيني« وسيستمر في حراسة عرين 
الــفــريــق على األقـــل حتى يــونــيــو/حــزيــران 2018 تحت قــيــادة اإليــطــالــي والــتــر مــاتــزاري. 
وشارك الحارس املخضرم في 39 مباراة خالل املوسم املاضي، وفاز بلقب أفضل العبي 

الفريق في العام.

بن عرفة: شائعات انتقالي للبرسا وإشبيلية صحيحة
أكـــد حــاتــم بــن عــرفــة العـــب وســـط فــريــق بــاريــس 
ســان جــيــرمــان الــجــديــد الــيــوم، خــالل تقديمه أن 
الشائعات التي كانت تربطه ببرشلونة وإشبيلية 
مــفــاوضــات معه من  أي  نافيا وجـــود  صحيحة، 
»الشائعات  عرفة  بن  وقــال  مدريد.  أتلتيكو  قبل 
بـــشـــأن بــرشــلــونــة صــحــيــحــة، لــكــن لــيــســت تلك 
املتعلقة بأتلتيكو مدريد«. وكان انتقال بن عرفة 
)29 عـــامـــا( قـــد تـــم اإلعـــــالن عــنــه مــطــلــع الــشــهــر 
الـــجـــاري، ويــمــتــد تــعــاقــده مــع الــفــريــق الــبــاريــســي 

ملوسمني اثنني.

االتحاد البوليفي يفسخ عقد 
مدرب المنتخب خوليو بالديفييسو

املنتخب  مــدرب  مــع  املــبــرم  العقد  الــقــدم )FBF( عــن فسخ  لكرة  البوليفي  االتــحــاد  أعلن 
الوطني، خوليو سيزار بالديفييسو، عقب الفشل الذريع في بطولة كوبا أميركا املئوية 
والتي مني فيها الفريق بثالث هزائم أمام بنما وتشيلي واألرجنتني. وقال رئيس االتحاد، 
التنفيذية  اللجنة  بـــ«االجــمــاع« من قبل  اتخذ  الــقــرار  لوبيز، لوسائل اإلعــالم إن  روالنـــدو 
لالتحاد، وذلك بعد ثماني ساعات من مناقشته. وتولى بالديفييسو )44 عاما( مسؤولية 
املاضي، وقــاده في 11 مباراة، تسع رسمية  أواخــر أغسطس/آب  البوليفي في  املنتخب 
واثنتني وديتني، فاز في واحدة منها فقط )4-2( على أرضه أمام فنزويال في التصفيات 

املؤهلة ملونديال روسيا 2018.

مورينيو: حصلت على منصب يتمناه الجميع
يونايتد  مــدربــا جــديــدا ملانشستر  الــذي عــني  البرتغالي جــوزيــه مورينيو  املـــدرب  اعتبر 
اإلنكليزي خلفا للهولندي املقال لويس فان غال، أنه حصل على منصب يريده الجميع، 
تــرك »الشياطني  الــذي  السابق رايــن غيغز  الويلزي  الــدولــي  الــنــادي  بمن فيهم أســطــورة 

الحمر« بعد 29 عاما قضاها معهم كالعب وكمساعد مدرب ومدرب ومؤقت.

روبيرتو األنظار وبدأ مرحلة من النجومية في أملانيا مع باير 
ليفركوزن الذي مثله في 113 مباراة سجل فيها 17 هدفًا، 
وختمها مع ناد عريض مثل بايرن ميونخ األملاني الذي لعب 
بقميصه 59 مباراة ُمسجاًل تسعة أهداف، ثم في عام 2006 
انتقل إلى سانتوس البرازيلي حيُث لعب 48 مباراة وسجل 

12 هدفًا.
النادي »البافاري« ليلعب معه  لكنه في عام 2007 عاد إلى 
59 مــبــاراة وُيــســجــل تسعة أهــــداف، ثــم يــخــوض تجربة مع 
إلــى الغرافة  لــحــوالــي 54 مــبــاراة، بعد ذلــك ينتقل  هــامــبــورغ 
الــقــطــري الـــذي لــعــب لــه 14 مــبــاراة فــقــط، لــيــقــرر الــعــودة إلــى 
البرازيل في عام 2012، حيُث لعب مع غريميو وحاليًا مع 
بامليراس، في وقت مثل البرازيل من عام 1995 حتى 2006، 

ولعب معه 84 مباراة سجل فيها ستة أهداف.
التي لعب  ُتــوج زي روبيرتو بالكثير من األلقاب مع األندية 

ريــال مدريد  مــع  الـــدوري اإلسباني  لقب  معها، فهو حصد 
العام، ولقب  األبطال في نفس  في عــام 1998، ولقب دوري 
ــع بــايــرن ميونخ  ــام 1997، ومـ »الــســوبــر« اإلســبــانــي فــي عـ
األملاني حقق لقب الدوري أربع مرات، ولقب كأس أملانيا أربع 

مرات.
في وقت حقق مع سانتوس البرازيلي لقب الدوري في عام 
2007، ومع الغرافة القطري لقب كأس األمير في عام 2012، 
ومع بامليراس لقب كأس البرازيل في عام 2015، ومع املنتخب 
أعـــوام 1997 و1999،  أمــيــركــا  الــبــرازيــلــي حصد لقب كــوبــا 
ولقب كأس القارات في عام 1997 و2005، ولم يشارك مع 
بلقبه  ُتوجت  الــذي   2002 مونديال  في  »السامبا«  منتخب 
البرازيل للمرة الخامسة في تاريخها الكروي، واقترب موعد 
اعتزاله كرة القدم نهائيًا، ألنه أصبح في عمر الـ 41 ورحلته 

لن تدوم طوياًل في مالعب كرة القدم البرازيلية.

رياض الترك

زي روبــيــرتــو، أحــد نــجــوم كــرة الــقــدم الــذيــن عرفتهم الكرة 
البرازيلية في عام 1994، إذ ملع اسم زي روبيرتو في املالعب 
العاملية واألوروبية، ألنه مثل أندية عمالقة وشهيرة في عالم 
كرة القدم، ورغم ابتعاد وسائل اإلعالم عنه كونه أصبح في 
ـــ 41، إال أنــه مــا زال يلعب مــع بــاملــيــراس فــي الـــدوري  عمر ال

البرازيلي.
بورتيغيزا في  الكروية مع فريق  بدأ زي روبيرتو مسيرته 
عـــام 1994، واســتــمــر مــعــه حــتــى 1997، خـــاض 61 مــبــاراة 
إلى  العمر  انتقل في صفقة  ذلــك  وسجل هدفا واحـــدا، بعد 
لم تكن ناجحة هناك  لكن مسيرته  ريــال مدريد اإلسباني، 
ألنه لعب 15 مباراة فقط، ليعود إلى فريق فالمنغو البرازيلي 
حــيــُث لعب 24 مــبــاراة مــع الــفــريــق. فــي عــام 1998 لفت زي 

زي روبيرتو

على هامش الحدث

في يوم ميالده، 
نتناول في فقرة 

وجه رياضي النجم 
البرازيلي زي روبيرتو

أندي موراي 
يضمن تأهله 
إلى ربع النهائي 
)Getty(

التعادل 12-12، في  اللجوء لشوط حاسم عند  أن  يعتقد روجر فيدرر 
المجموعة الخامسة، هو أفضل حل بعد مطالب بتدخل المسؤولين 
امتداد  بتفادي  للتنس  المفتوحة  وأميركا  ويمبلدون  بطولة  عن 
ويمبلدون  بطولة  بلقب  الفائز  فيدرر،  وقال  طويلة.  لفترة  المباريات 
سبع مرات: »ال أدري ربما عليهم اللجوء إلى شوط حاسم عند التعادل 
على  أيضًا  بل  المباراة  في  الالعبين  على  فقط  صعبًا  ليس  األمر   ،12-12

اآلخرين، الذين سيلعبون على نفس الملعب، في ما بعد«.

اقتراح فيدرر

وجه رياضي

خلفية ال تصد. تأهل الفرنسي، لوكاس بويل، 
إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بعد 
الفوز على األسترالي، برنارد توميتش، بواقع 
)6 - 4( و)4 - 6( و)3 - 6( و)6 - 4( و)10 - 8(. 
وحقق بويل فوزه بعد مباراة امتدت لساعتن 
الصعود ألول مرة  إنجاز  ليحقق  دقيقة  و56 
في مسيرته لربع نهائي بطولة كبرى )غراند 

املرشحة الثالثة بواقع )6 - 3( و)5 - 7(و)9 - 
7( فــي مــبــاراة امــتــدت لــثــاث ســاعــات، وكانت 
فــازت  قــد  عــاملــيــًا،  الــــ18  املصنفة  سيبولكوفا، 
الــشــهــر املـــاضـــي عــلــى رادفـــانـــســـكـــا، املــرشــحــة 
املقامة  إيــســتــبــورن  بطولة  فــي  للقب،  الثالثة 
أيضا على األراضــي العشبية وحيث وصلت 
ميلوش  الكندي،  وتغلب  النهائية.  مباراتها 

ســـام(. وســيــواجــه بــويــل، الـــذي أقــصــى خــوان 
الفائز  النهائي،  بــوتــرو، في ثمن  مارتن ديــل 
مــــن مـــواجـــهـــة الـــتـــشـــيـــكـــيـــن، جــــيــــري فــيــســلــي 

وتوماس بيرديتش، املرشح العاشر للقب.
وتأهلت العبة التنس السلوفاكية، دومينيكا 
ســيــبــولــكــوفــا، الـــيـــوم إلـــى ربـــع الــنــهــائــي عقب 
رادفانسكا،  أنييسكا  البولندية،  على  الــفــوز 

راونيتش، املصنف السادس، على البلجيكي، 
ديــفــيــد جــوفــن، املــصــنــف 11 بنتيجة )6 - 6( 
و)3 - 6( و)6 - 4( و)6 - 4( و)6 - 4(، وانتصر 
ــام كـــويـــري، املــصــنــف 28 ، على  األمــيــركــي، سـ
الفرنسي، نيكوال ماهو، )6 - 4( و)7 - 6( و)6 

.)4 -
)إفي، رويترز(

الثالثة  للمرة  الجديدة،  سائق  أفضل  بجائزة  فرستابن،  ماكس  الــشــاب،  الهولندي  فــاز 
الكبرى،  النمسا  بــول في جائزة  رد  الثاني مع  املركز  احتالله  بعد  في تسعة سباقات، 
ببطولة العالم لسباقات فورموال 1 للسيارات. وبدأ فرستابن )18 عاما(، الذي انتصر في 
إسبانيا في مايو/ أيار ليصبح أصغر فائز بسباق في فورموال 1، من املركز الثامن في 
السباق، الذي أقيم على حلبة فريقه رد بول، كما فاز بجائزة أفضل سائق في اختيار 
الجماهير، التي تعلن في اليوم التالي للسباق  في إسبانيا وكندا، األمر الذي يجعل من 

هذا السائق نجمًا على طريق النجاح.

صورة في خبر

نجم الفورموال 1 الشاب
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سجن هورسنس
أكبر متاحف المعتقالت الدنماركية في العالم

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

يـــعـــد »ســــجــــن الـــــدولـــــة« )الـــســـجـــن 
ــركـــزي( فــي مــديــنــة هــورســنــس،  املـ
ــر  ــبــ ــن أقـــــــــدم وأكــ ــ وســـــــط غـــــــــرب، مــ
ســجــون الـــدنـــمـــارك، ولــقــد تــحــّول إلـــى أكبر 
تزيد  بمساحة  العالم،  فــي  سجون  متحف 
عن 4 آالف متر مربع، ويضم 20 ألف قطعة 
للسجني  يمكن  التقنيات،  بأحدث  تفاعلية 
الــذي يريد التعرف على  السابق، أو الزائر 
تاريخ ذلك السجن املمتد العمل فيه )حتى 
هو  يــتــعــرف  أن  ــا،  ــامـ عـ  150 لــنــحــو   )2006
ومــن يــرافــقــه، حيث يــأخــذ البعض أبــنــاءه، 
أين كان في سنوات الغياب، لالطالع على 
حياة السجن. أحد الزائرين ويدعى، سورن 
»أرافــق  الجديد«:  »العربي  لـ يقول  يبيسن، 
الثانية حني حكمت  في  كانت  التي  ابنتي 
وغبت عنها سنوات لتتعرف على تفاصيل 
تــلــك الــســنــوات. فــهــي فــرصــة لــإجــابــة على 
األسئلة التي بقيت اإلجابة عليها صعبة، 
لكن اآلن لزمنا يومان للتجوال في كل زوايا 

السجن لتعرف أكثر«.
مــنــذ 2012 تـــحـــول »الـــســـجـــن الـــقـــديـــم« إلــى 
»سجن النشاطات«، من بينها إقامة حفالت 
موسيقية لفرق معروفة من داخــل وخارج 
الـــبـــالد، ومــنــامــة ملــن يــريــد أن يــجــرب حياة 
الزنزانة. وهو في ذات الوقت أوجد صيغة 
من التعاون بينه وبني مؤسسات متعددة، 
أهمها مؤسسة »إشتياق.. لألطفال وأهالي 

السجناء«.
ــد« جــــــــال فــــــي مــتــحــف  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــــي الــ ــربــ ــ ــعــ ــ »الــ
ــــروض خــاصــة  هـــورســـنـــس، بــعــد إضـــافـــة عـ
وبحسب  السجناء،  قدامى  وأحــفــاد  بأبناء 
ما قالت مديرة املتحف، آنا بيراكيير، فإنه 
»يـــومـــيـــا تـــواجـــه املـــؤســـســـات االجــتــمــاعــيــة 
أم  أو  أب  لديهم  ممن  طفل   4500 املختلفة 
من النزالء في السجون. هذا عدد كبير من 
هؤالء الذين لديهم الكثير في داخلهم، وفي 
أطفال يقدمون قصصهم   3 اإلضافة هناك 

املؤثرة مع سجن أب أو أم«.
التفاعلية  التقنيات  على  املتحف  اعــتــمــاد 
الــحــديــثــة يجعل الــزائــريــن أكــثــر درايــــة بما 
يجري خلف جدران السجون، ويمكن للزائر 
فور دخوله من بوابة السجن أن يختار، من 
معينا  سجينا  السجناء،  استقبال  حجرة 
لجريمته  ارتكابه  لحظة  من  لتتبع مساره 
القوانني  واعتقاله وإعدامه قديما، بحسب 
القديمة، أو إلى إطالق سراحه بعد تمضية 
فــتــرة الــعــقــوبــة. وعـــن ذلـــك تــقــول بيراكيير: 
ــر الـــذي يميز املــتــحــف عــن غــيــره،  »ذلـــك األمـ
التجوال  ومساحة  الحجم  حيث  مــن  ليس 
فيه، بل أيضا ما يقدمه للمواطنني والزوار 
فــكــرة عــن املعطيات الحقيقية  الــخــارج  مــن 
بــاألرقــام حــول السجناء وقــضــايــا االلــتــزام 
بحقوق اإلنسان وحياة السجن بعد ارتكاب 
قديما وحديثا،  لــلــقــوانــني،  هــو مخالف  مــا 
ويترك عندها الزائر بكامل حريته للتفكير 
له.  املمنوحة  التفاعل  جولة  بعد  والتمعن 
نحن ال نقدم أجوبة معلبة عن شيء يتعلق 
قديما،  القضائية  األحــكــام  اتــخــاذ  بكيفية 
بل نمنح الــزائــر االطــالع على ما يعنيه أن 
بعد  وحقوق  ديمقراطية  حياة  من  تعيش 
خــروجــك مــن الــســجــن. تلك تــحــوالت كبيرة 

ــة شــامــلــة عـــن تــاريــخ  ــ تــمــنــح الـــزائـــريـــن رؤيـ
القضاء في البالد وتطوره«.

حكم اإلعدام... جذور تاريخية
منذ عهد الفايكنغ كان اإلعدام في الدنمارك 
حكما يعمل به قانونا نافذا تحت مسمى 
»ثــأر الـــدم«، وكــان إذا قتل أحــدهــم شخصا 
ــري الـــحـــكـــم عـــلـــيـــه، أو عـــلـــى أحــــــد مــن  ــجــ يــ
عائلته، باملوت »ثأرا«. لم يكن يعود السالم 
بــني الــعــشــائــر، وفـــق الــتــقــســيــم االجــتــمــاعــي 
السائد حينها، إال في حالة »الــتــوازن بعد 
االنــتــقــام«، هــذا النوع من حكم الثأر تطور 
قــانــونــا وتـــوقـــف خـــارجـــه مــنــذ زمـــن بعيد، 
بــني عصابات  القانون  خــارج  ينتشر  لكنه 

»الروك« في العصر الحديث.
فـــي عــصــر املــلــكــيــة املــطــلــقــة )بــمــطــلــع الــعــام 
بتنفيذ  منتشرًا  اإلعــــدام  حــكــم  كـــان   )1600
»قــطــع الــــرأس«، مــن خالل  جــالد لــألحــكــام بـــ
ــدن، وكـــل مــديــنــة لها  ــادرة فــي املــ أحــكــام صــ
»جــالد« متخصص بتنفيذ األحــكــام. ظلت 
آخر  رأس  قطع  أن جــرى  إلــى  الطريقة  تلك 
ســــجــــني فـــــي ســــجــــن »هـــــورســـــنـــــس« يــنــس 

نيلسن 1892.
أنـــهـــت الــــدنــــمــــارك أحــــكــــام اإلعــــــــدام رســمــيــا 
التنفيذ بعد  بــقــانــون دخــل حيز  فــي 1930 

ــادرة بحق  3 ســـنـــوات، وهـــي األحـــكـــام الـــصـ
ــــم ضــد  ــرائـ ــ ــم الـــقـــتـــل أو »جـ ــرائــ مـــرتـــكـــبـــي جــ
الـــدولـــة« . لــكــن املــحــكــمــة الــعــســكــريــة بقيت 
مرتكبي بعض  اإلعــــدام بحق  أحــكــام  تنفذ 
الجرائم في أيام السلم إلى أن ألغي بقانون 

رسمي في 1978. 
وفــــي فـــتـــرة بــعــد الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة 
76 ممن  اإلعــــدام، بحق  العمل بحكم  أعــيــد 
ــنـــازي وأطـــلـــق عليهم  عــمــلــوا مـــع املــحــتــل الـ
»مرتكبي الخيانة الوطنية«، نفذت األحكام 
في  فيبورغ  وفــي  العاصمة  كوبنهاغن  في 
شبه جــزيــرة غوتالند بحق 46، ومــنــح 30 
منهم عفوا بتعديل قانوني للسجن املؤبد، 
استخدم النازيون سجن هورسنس أيضا 

العتقال »رجال املقاومة« بني 1945-1940.
الدنمارك على بروتوكول  في 1989 وقعت 
ــتـــرام حــقــوق  األمـــــم املـــتـــحـــدة الـــخـــاص بـــاحـ
ــة وفـــقـــا  ــ ــيــ ــ ــدنــ ــ ــة واملــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ االنـــــــســـــــان الــ

للمعاهدات الدولية ملنع أحكام اإلعدام.
مــعــلــومــات كــثــيــرة يــقــدمــهــا مــتــحــف سجن 
هــورســنــس لــلــجــمــهــور حــــول تـــاريـــخ طــاملــا 
»شد انتباه البشر« وفق مديرته بيراكيير 
التي تعبر عن »دهشة من اإلقبال الداخلي 
السجون«.  حياة  على  للتعرف  والخارجي 
واملــثــيــر حــقــا فــي هـــذا املــتــحــف، أن املتجول 

فــــي زنـــازيـــنـــه وأقـــســـامـــه يــمــكــنــه مــشــاهــدة 
وســمــاع وشـــم رائــحــة ذلـــك الــزمــن الـــذي مر 
بـــه الــســجــنــاء، وبــعــضــهــم مــحــكــوم بــأحــكــام 
عالية جرى نقلهم إلى السجن الجديد على 
اإلبقاء  املتحف  اخــتــار  فقد  املدينة.  أطـــراف 
على كــل مــا احــتــوتــه الــزنــازيــن مــن أغــراض 
ــزالء، بــمــا فــيــهــا مـــحـــاوالت  ــنــ اســتــعــمــلــهــا الــ
الــهــرب عــبــر تــجــديــل أغــطــيــة األســــّرة وعمل 
إلى  ثم  وتهريبها،  أسلحة  حبال وصناعة 
زمن الهاتف النقال وتهريبه إلى املساجني 
بطرق مختلفة، وهو أمر ما تزال السجون 
تعاني منه حتى اليوم، ما يعتبره القائمون 
على مصلحة السجون »يؤثر على القضايا 

واألعمال الجنائية التي تستمر عن بعد«.
ــدارســـني  ــلـ ــة لـ ــا فــــرصــ ــقــــدم أيــــضــ ــتـــحـــف يــ املـ
ولــلــبــاحــثــني فـــي حــيــاة الــســجــون والـــنـــزالء 
ــم والـــــقـــــانـــــون بـــــاطـــــالع واقــــعــــي  ــهــ ــلــ ــوائــ وعــ
عــلــى حــيــاة حقيقية فــي دهــالــيــز وزنــازيــن 
دنماركية  بلغتني،  ويــقــدم  السجن.  وأقبية 
الذين  للشباب  أخـــرى  »فــرصــة  وإنكليزية، 
وارتــكــاب  العصابات  حياة  تستهويهم  قــد 
الجنايات لالطالع على ما يمكن أن ينتظر 
ــو هــــدف تــربــوي  ــؤالء فـــي الـــســـجـــون، وهــ ــ هـ
أيــضــا فــي هــذا الــنــوع مــن املــتــاحــف«، وذلــك 
»العربي الجديد«، دورته نيلسن،  ما قالته لـ
املرافقة في جولة السجن، الذي تعرفه جيدا 

لعملها فيه »حارسة« لعقد من الزمن.
ــاذ الــــتــــاريــــخ بـــــول دويــــــــــدال، مــن  ــتــ يـــــرى أســ
جـــامـــعـــة ألـــــبـــــورغ، أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة لـــوجـــود 
متاحف سجون »فالناس ال يدخلون فقط 
إلى التاريخ من خالل الكتب، بل هنا يمكن 
أن يــلــمــســوا حــســيــا، بــعــد تــخــطــي الــجــدران 
الخارجية، كيف هي السجون. أظن أن املرء 
ســيــشــعــر بــــأن قــامــتــه تــنــخــفــض حـــوالـــي 2 
سنتمتر بدخوله كزائر، وعليه تخيل حياة 
النزالء الحقيقية، فهو بالتأكيد ليس مكانا 

مريحا أن نكون فيه«.
ومـــن الــجــديــر ذكـــره أن الــســجــن زاره الــعــام 
املاضي 60 ألف زائر بدون أن يكون املتحف 
ــتـــوقـــع الـــقـــائـــمـــون عــلــيــه أن  ــتـــح، ويـ ــتـ ــد افـ قــ
ترتفع األعــــداد هــذا الــعــام مــن داخـــل البالد 

وخارجها. 
املتحف أثار انتباه املهتمني باملتاحف حول 
العالم، وقد فاز بجائزة دولية في لندن من 
والتراث«  للمتاحف  البريطانية  »الجمعية 
بــســبــب عـــرضـــه الـــخـــاص جــــدا وخــصــوصــا 
اســتــخــدام الــوســائــل والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
إلعطاء الزائرين انطباعا مختلفا. الجائزة 
 Inavation( دولـــيـــة  جـــائـــزة  كـــانـــت  الــثــانــيــة 
أمــســتــردام  فــي  لــه  ومــنــحــت   )2016 Award
باعتباره أكثر املتاحف ابتكارا وزيادة في 

عدد مرتاديه.
ــتـــحـــف، آنـــــا بــيــراكــيــيــر،  ــرة املـ ــديــ وتـــخـــتـــم مــ
حــديــثــهــا وهــــي تــلــخــص »الــــهــــدف األشــمــل 
الناس بقصص  إمتاع  ليس  املتحف،  لهذا 
الــــهــــروب  ــلـــســـن، وال مــــــحــــــاوالت  ــيـ نـ يــــنــــس 
الكبيرة للسجني لورنزين أو قصة النصاب 
الكبير ألبرتي أو الثري وانر بيست ورجال 
املــقــاومــة ضــد الــنــازيــني، بــل نــريــد للزائرين 
بعد جولتهم في السجن أن يحملوا معهم 
إلـــى بــيــوتــهــم الــقــصــص والــتــاريــخ ألن ذلــك 
مـــؤثـــر ويــمــكــن أن يــغــيــر الــكــثــيــر مـــن أفــكــار 

البشر عن الحياة«.

غرفة الزيارة العائلية لنزالء السجن المتحف )العربي الجديد(

أغلق سجن هورسنس الدنماركي في العام 2006، النخفاض مستوى الجريمة، وليتحول الحقًا إلى متحف يستعين بأفضل 
التقنيات ليروي حكايات عن حياة السجناء والطرق التي ابتكروها للهروب

هوامش

سما حسن

خلصت دراســـة أملــانــيــة إلــى أنــنــا، نحن الــكــبــار، نشعر 
باملتعة، ونرضي نوازع دفينة في أعماقنا، حني نشتري 
 
ً
ــدة. ونـــجـــد مــتــعــة ــديـ ــجـ ــــعــــاب واملــــابــــس الـ ــنــا األل ألطــفــال

 حني نلف بني جنبات محال األلعاب ومابس 
ً
شخصية

األطفال، ألن أطفالنا أنفسهم ما زالوا في سن صغيرٍة، 
ــّددوا خــيــاراتــهــم وال أذواقــــهــــم، لــكــنــنــا نــرضــي  ــحــ لـــم يــ
خبايانا، وربما ما لم نستطع تحقيقه، والحصول عليه، 
حني كنا صغارًا، فنتسوق معلقني شغفنا على شماعة 
أطفالنا، فا تترّدد أية زوجة في شراء أحدث املابس 
واأللعاب لصغارها، حتى وهم ليسوا بحاجة لها، ألنها 

 كمابس، ومشوقة كألعاب.
ً
تراها جميلة

للحّمى  الــعــذر  بــعــض  ألــتــمــس  ــة  الـــدراسـ ــذه  هـ جعلتني 
الشرائية التي تصيب الزوجات، خصوصًا في مواسم 
األعياد، فربما كانت لدى إحداهن خبرة سابقة أليمة، 
مثلما حدث معي، فعندما كنا صغارًا، أنا وأخوتي، في 
ثمانينيات القرن املاضي، كانت أمي تقوم بشراء قطعة 
قماش كبيرة يطلق عليها اسم »الثوب«، وهي من لوٍن 
أبناؤه وأحفاده  زال  ما  أقمشٍة شهير،  بائع  واحــٍد من 

يحتكرون املهنة، وتحّمله أمي لجارتنا الخياطة، فتقص 
منه مابس العيد لي وألخوتي، ذكورًا وإناثًا، وتصنع 
جارتنا  وتعجب  الــبــنــات،  لضفائر  شــرائــط  بقاياه  مــن 
الخياطة باللون والنقش اللذْين اختارتهما أمي، فتقصد 
السوق في صبيحة اليوم التالي، وتشتري »ثوبًا« آخر 
ألطفالها، وما إن يحل يوم العيد، حتى يصبح كل أوالد 
الجيران وبناتهم، يرتدون الثياب نفسها. وعلى الرغم 
من ذلك، لم نكن نشعر بالغضب، أو الحنق، ألننا جميعًا 
نرتدي »الزي« نفسه، بل على العكس، كنا نشبك أيدينا 
بأيدي بعض، ونسرع خطانا نحو األرجوحة املصنوعة 
من الخشب والحبال، التي ينصبها جارنا العجوز في 
»أواعــي  نظافة  على  وكنا نحرص  للحي،  باحٍة خلفيٍة 
العيد«، لكي نلبسها ثاثة أيام، وال نخلعها إال عندما 

ينال منا التعب، ونخلد إلى النوم.
كنت راضية باختيار أمي، علمًا بأن القماش، الذي قد 
الحشيات  لكساء  قد يصبح موضة  عــام،  في  تختاره 
الرغم من شعوري  والوسائد أو حتى الستائر. وعلى 
بـــاملـــهـــانـــة، حـــني أرى قـــمـــاش فــســتــانــي نــفــســه يكسو 
 ألنــي لم أكــن أرى 

ً
 أرضــيــة، إال أنني كنت قانعة

ً
حشية

ألتقي بهم  التشكيلة، فكل مــن  يــرتــدي غير هــذه  أحــدًا 

فــي أيـــام العيد هــم أطــفــال الــجــيــران، حتى بـــدأت حركة 
التمرد بداخلي تشتعل، حني يصادف العيد مع عودة 
أقاربي من أعمامي وأخوالي إلى غزة من دول الخليج، 
حيث يعملون طــول الــعــام، ويــقــّررون الــنــزول إلــى غزة 
لقضاء شهر رمضان وعيد الفطر. وهنا، كانت الغيرة 
تنهش قلبي الــصــغــيــر، وأبــكــي فــي صــمــت، ألنـــي أرى 
أطفالهم، وخصوصًا البنات، يرتدون مابس مزركشة، 
قطع  الــداخــل  من  بياقاتها  وتلتصق  عطرة،  ورائحتها 
صغيرة مكتوب عليها أرقام وكلمات باإلنكليزية. ولم 
للمابس، فكنت  أن هــذه بطاقات تعريفية  أعــرف  أكــن 
أمامي، وأشعر  أنكمش على نفسي، وهم يرفلون بها 

الــدجــاجــة، وينقلب  بــني كتاكيت  الــســوداء  كالبطة  أنني 
ــــى حــــزٍن وكـــمـــد، ويــنــتــهــي نـــهـــاره األول، وأنـــا  الــعــيــد إل
، ولم أكن أعــاود املــرح واللعب 

ً
أنــزوي في غرفتي باكية

ــطــــاق، إال حـــني تــنــتــهــي إجـــــازة هــــؤالء الـــدخـــاء،  واالنــ
ويعودون إلى الباد التي جاؤوا منها، ويتحّدثون عنها 
في حواديث  عنها  كالتي سمعنا  بــاد خيالية،  كأنها 

الجدات.
سنوات كثيرة مرت، ولم أنس هذه الذكريات األليمة، وأن 
لم تكن فيها محال ملابس جاهزة  الصغيرة  مدينتي 
املابس،  السكان على خياطة  اعتماد  كان  بل  جميلة، 
قبل أن تنشط حركة التجارة بني مصر واألردن وغزة، 
تــورد  التي  األم،  البلد  مــن  بالبضائع  األســـواق  وتمتلئ 
املابس الجاهزة إلى دول الخليج، مثل الصني وتاياند. 
عن  نفسه  أبــي  وتخلى  النسائية،  الخياطة  وانقرضت 
 رسمية جاهزة 

ً
الخياط الرجالي، ألنه أصبح يجد بدال

في األســواق. وهكذا، وحني أصبحت أمًا لعدة صغار، 
ــفـــال، أنــتــقــي أجملها  كــنــت أقــصــد مــحــال مــابــس األطـ
ألطفالي، بعد أن أقلبها بني يدي مراٍت ومراٍت، وأتشمم 
على  التعريفية  البطاقات  وجــود  من  وأتــأكــد  رائحتها، 

ياقاتها الداخلية.

مالبس جديدة للعيد

وأخيرًا

لم نكن نشعر بالغضب، 
أو الحنق، ألننا جميعًا نرتدي 

»الزي« نفسه
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باختصار

تزيد مساحة السجن املتحف 
على 4 آالف متر مربع ويضم 
20 ألف قطعة تفاعلية بأحدث 
التقنيات تروي تاريخ السجن 

الذي أغلق في العام 2006.

■ ■ ■
يمكن للزوار أن يقضوا تجربة 
السجن، كما أن أبوابه صارت 

مشرعة منذ العام 2012 إلقامة 
الحفات وأنشطة خاصة بأبناء 

السجناء.  

■ ■ ■
يهدف املتحف إلى التعريف 

بالقوانني الجنائية في الدنمارك 
منذ عصر الفايكنغ إلى اآلن، 
وأساليب هرب املساجني التي 

كانت متبعة.


