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سقوط رمز المافيا اإليطالية
عادت المافيـا اإليطـالية »ندرانغيتـا«، وهي أبـرز تنظيـم مافيـاوي في العـالم، 

إلى الواجهة مع إلقاء القبض على رمزها إرنستو فاتساالري. ]6[

لندن، بروكسل ــ العربي الجديد

بــدا املوقــف األوروبــي صارمــا، أمــس األربعــاء، 
فــي اليــوم الثانــي مــن القمــة املخصصــة لخــروج 
بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي، فــي العاصمــة 
البلجيكيــة بروكســل. ففــي الجلســة األوروبيــة 
األولــى بغيــاب بريطانيــا، أعلــن رئيــس املجلــس 
األوروبــي دونالــد توســك )الصــورة(، أن »القــادة 
األوروبيني قالوا بوضوح للمملكة املتحدة، إنه ال 
يمكنها التفاوض على دخول السوق األوروبية 
املشتركة املوحدة كما يحلو لها، بعد خروجها 

ل 
ّ
مــن االتحــاد، أي مــن دون أن تقبــل بحريــة تنق

فــي ختــام أول  األشــخاص«. وأضــاف توســك، 
اجتمــاع للــدول الـــ27 مــن دون بريطانيــا، »نأمــل 
فــي أن تكــون اململكــة املتحدة شــريكا مقّربا في 
ب 

ّ
املســتقبل، ولكن دخول الســوق املوّحدة يتطل

لالتحــاد  األساســية  األربــع  بالحريــات  القبــول 
 :

ً
األوروبــي بمــا فيهــا حرية التنقــل«. وتابع قائال

الـــ27  للــدول  تشــاوري  اجتمــاع  عقــد  »قررنــا 
وسنلتقي في 16 سبتمبر/أيلول في )العاصمة 
السلوفاكية( براتيسالفا ملتابعة مناقشاتنا«. 

وكان الفتــا اختيــار ســلوفاكيا، التــي بــدت أكثــر 

دول الوســط األوروبي جنوحا إلجراء اســتفتاء 
بغيــة االنفصــال عــن االتحــاد األوروبــي أيضــا. 
ديفيــد  البريطانيــة  الحكومــة  رئيــس  وكان 
القمــة  مــن  األول   

ّ
الشــق قــد حضــر  كاميــرون، 

األوروبيــة، يــوم الثالثــاء، وغــاب أمــس، حســبما 
تنّص عليه القوانني األوروبية. بالتالي ســتكون 
التــي  الكاملــة  األولــى  القمــة  براتيســالفا،  قمــة 

تغيب عنها بريطانيا، بعد أكثر من 40 عاما.
وفــي بريطانيــا، تتزايد الخالفــات الداخلية، لدى 
حزبي »املحافظني« و»العمال«. وقد بوشــر لدى 
»املحافظــني« تقديــم الطلبــات الرســمية للترشــح 

لخالفــة كاميــرون، فــي قيــادة الحــزب ورئاســة 
الحكومــة، أبرزهــم عمــدة لنــدن الســابق بوريــس 
مــاي.  تيريــزا  الداخليــة،  ووزيــرة  جونســون، 
الحــزب،  رئيــس  يبــدو  فــال  »العمــال«  لــدى  أمــا 
جيريمــي كوربني، مســتعدًا للرضوخ لتصويت 
الثقــة منــه، معلنــا  172 نائبــا ملصلحــة ســحب 
خــب زعيمــا للحــزب بنســبة 60 فــي املائة 

ُ
أنــه انت

مــن أعضائــه، »ولــن أخونهــم باالســتقالة« علــى 
حــد تعبيــره، لينقــل قــرار إطاحتــه أو عدمــه إلــى 

الجسم الحزبي.
]التفاصيل ص. 6ـ7[

صرامة أوروبية تجاه بريطانيا: عضوية كاملة أو الخروج
الحدث

خالل شهر رمضان، 
يقصد مسلمون من 

أنحاء العالم مّكة ألداء 
العمرة التي لم تعد 

فقط نشاطًا دينيًا.
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سياسة

اقتصاد

منوعات

ثقافة

رياضة

اعتذار محمود 
عباس للحاخامات: 

تبرئة مجانية 
لجرائم معترف بها

صفقات السالح 
لمصر: استراتيجية 

السيسي مقابل 
الدعم الغربي

»التقشف«... 
تفكيك مغالطات 

السياسات 
االقتصادية 

فيلم »بالحالل«... 
السينما اللبنانية التي 

تشبه الواقع

خطة أوروبية 
لـ حظر الشركات 

البريطانية من 
»التسوية باليورو«

البرتغال غير 
المقنعة تواجه 

دفاع بولندا 
الُمحكم اليوم

05

08

12

22

24

28

في العدد

اعتداءات 
إسطنبول 
اإلرهاب 
بمعايير 
مزدوجة

يجّسد التعاطي 
الغربي إزاء االعتداءات 

التي تضرب تركيا، 
وآخرها في إسطنبول، 

عيّنة عن المعايير 
المزدوجة التي 

تنظر بها واشنطن 
وعواصم أوروبية 

إلى اإلرهاب وفاعله، 
أكان »داعشيًا« أو 

»كردستانيًا«.

2ـ3، 21

عاد مطار أتاتورك للعمل وسط إجراءات أمنية مشددة  )أوزان كوز/فرانس برس(

سورية ـ العراق

    القوات المدعومة 
أميركيًا تعلن انتهاء 

المرحلة األولى وأنباء عن 
خسارة ما حققته

    »جيش سورية 
الجديد«: 400 مقاتل 
أمام مهمة القضاء 

على داعش

    واشنطن تضغط على 
بغداد لتشّن القوات 

العراقية حملة عسكرية 
في القائم

    الشرقاط... انطالق 
معركة عاصمة اآلشوريين 

تمهيدًا للموصل 
التفاصيل  صفحة  4ـ5

معركة البوكمال إلعادة الحدود



عودة الحرارة للعالقات إدانات عربية ودوليةشماتة إسرائيلية وتحريض وتكرار لروايات العالقة بـ»داعش«
التركية ـ الروسية

23
سياسة

  شرق
      غرب

تحريض عنصري 
ضد بشارة وزعبي 

شــــــــــن أعــــــــــضــــــــــاء فــــــــــي الــــكــــنــــيــــســــت 
اإلســرائــيــلــي، أمـــس األربـــعـــاء، حملة 
ــــي ضــد  ــاشـ ــ تـــحـــريـــض عـــنـــصـــري وفـ
ــبــــي )الـــــصـــــورة(  ــنـــن زعــ ــة حـ ــبـ ــائـ ــنـ الـ
ــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي(  )الـــتـــجـــمـــع الـــوطـ
ومــــؤســــس الــــحــــزب، عـــزمـــي بـــشـــارة، 
اتهامها  وذلــك بعدما جـــّددت زعبي 
قتلة،  بأنهم  االحــتــال  جيش  جنود 
وبــأنــهــم ارتــكــبــوا جــرائــم الــقــتــل على 
منت السفينة مافي مرمرة عام 2010. 
وعلى إثــر ذلــك، أخــرج رئيس جلسة 
ومنعها  القاعة  من  زعبي  الكنيست 
مــن مــواصــلــة خــطــابــهــا أمــــام الهيئة 

العامة للكنيست. 
)العربي الجديد(

البحرين: 
تدهور صحة نبيل رجب

البحريني  الــنــاشــط  املــعــارض  أعــيــد 
ــب، أمـــــس األربــــــعــــــاء، إلـــى  ــ ــ نـــبـــيـــل رجـ
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تــــدهــــور  الــــســــجــــن عــ
ــي، وفــــــق مـــــا قـــالـــت  ــحــ وضــــعــــه الــــصــ
محاميته، جليلة السيد. ونقل رجب 
من  أول  املستشفى،  إلـــى  عــامــا(   51(
أمــــس الـــثـــاثـــاء، بــســبــب مــشــاكــل في 
الــقــلــب. وأوقــــف رجـــب فــي 2 إبــريــل/

نــشــر  ــة  ــيــ قــــضــ فــــــي   2015 نــــيــــســــان 
»مــعــلــومــات خــاطــئــة« عــلــى شبكات 
مشاركة  حول  االجتماعي  التواصل 
ــي الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي  ــ الـــبـــحـــريـــن فـ
بقيادة السعودية الذي يشن عملية 
وحلفائهم  الحوثين  ضــد  عسكرية 

في اليمن.
)فرانس برس(

الكابينت يصادق على 
االتفاق اإلسرائيلي التركي

الــخــارجــيــة  وزارة  ــام  ــ عـ ــر  ــديـ مـ ــع  ــ ــ
ّ
وق

أول  غـــــولـــــد،  دوري  ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ
مــــن أمـــــس الــــثــــاثــــاء، اتــــفــــاق تــطــبــيــع 
العاقات مع تركيا، في مقر الوزارة 
في مدينة القدس املحتلة، بالتزامن 
مع توقيعه من قبل مدير عام وزارة 
أنقرة. وقالت  التركية في  الخارجية 
إن  العامة )رسمية(  العبرية  اإلذاعــة 
ــر للشؤون 

ّ
املــجــلــس الـــــوزاري املــصــغ

األمــنــيــة والــســيــاســيــة )الــكــابــيــنــت(، 
اجـــتـــمـــع، أمـــــس األربــــــعــــــاء، بــرئــاســة 
بنيامن  اإلسرائيلي  الـــوزراء  رئيس 

نتنياهو، إلقرار االتفاق.
)األناضول(

شكري في األراضي 
المحتلة

ــة املــــصــــري  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ قــــــــال وزيــــــــــر الـ
ســامــح شـــكـــري، أمـــس األربــــعــــاء، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده مـــع نــظــيــره 
ــــاض املـــالـــكـــي بمقر  الــفــلــســطــيــنــي ريـ
الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة بــــــرام الـــلـــه، 
عــقــب لــقــائــه الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
ــل لــفــخــامــة  ــمــ ــاس، »أحــ ــبــ مـــحـــمـــود عــ
ــة تــضــامــن  ــ ــالـ ــ ــبــــاس رسـ ــيــــس عــ ــرئــ الــ
كل  فــي  الفلسطيني  ودعــم وللشعب 
ما يصبو له إلقامة دولته املستقلة، 
السيسي«.  الفتاح  عبد  الرئيس  من 
ــار إلــــى أن الــلــقــاء مـــع الــرئــيــس  ــ وأشــ
ــة املـــصـــريـــة  ــعــــاقــ عــــبــــاس تـــــنـــــاول الــ
الفرنسية،  واملـــبـــادرة  الفلسطينية، 
والــجــهــود الــدولــيــة املــبــذولــة إلنــهــاء 

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي«.
)العربي الجديد( 

مصر تفتح معبر 
رفح لـ5 أيام

فــتــحــت الـــســـلـــطـــات املـــصـــريـــة، أمـــس 
ــاء، بـــوابـــة مــعــبــر رفــــح الــبــري  ــعــ األربــ
في كا االتجاهن، ملدة 5 أيام. وقال 
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  املــــتــــحــــدث 
ــاد  ــ ــــي غـــــــــزة، إيــ واألمـــــــــــن الــــوطــــنــــي فــ

فتحت  املصرية  السلطات   
ّ
إن الــبــزم، 

بـــوابـــة مــعــبــر رفــــح صــبــاحــا لــدخــول 
ضمن  املسجلن  املسافرين  حافات 
كــشــوفــات الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــعــابــر 
والحدود بغزة، باإلضافة إلى حملة 
الــجــنــســيــات املـــصـــريـــة املــقــيــمــن في 

القطاع.
)العربي الجديد(

إسطنبول ـ العربي الجديد

انتهى التوتر القائم، منذ أشهر، بن موسكو 
ــاء، بــأمــر مــن الرئيس  وأنـــقـــرة، أمـــس األربـــعـ
العقوبات  لرفع  بوتن،  فاديمير  الروسي، 
التي فرضتها باده على السياحة التركية 
مع استئناف العاقات التجارية مع أنقرة. 
ونتج عن قيام ساح الجو الروسي باختراق 
األجواء التركية، في نوفمبر/تشرين الثاني 
املاضي، وإسقاط مقاتلة روسية بالقرب من 
العاقات  في  كبير  توتر  السورية،  الحدود 
بن البلدين. وُبعيد اتصال هاتفي بنظيره 
التركي، رجب طيب أردوغان، أمس األربعاء، 
قال بوتن، في اجتماع حكومي، »أريد البدء 
بــاملــســائــل املــتــعــلــقــة بــالــســيــاحــة. إنــنــا نــرفــع 
القيود اإلدارية في هذا املجال«. على الطرف 
اآلخـــر، ذكـــرت مــصــادر الــرئــاســة التركية أن 
اًء وإيجابيا جدًا«. وبحث 

ّ
االتصال كان »بن

ــــان وبــوتــن، بحسب بــيــان صـــدر عن  أردوغـ
مــكــتــب الــرئــيــس الــتــركــي، عــزمــهــمــا »إحــيــاء 
ــاب«.  ــ ــ الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة ومــكــافــحــة اإلرهـ
وأوضــح مكتب أردوغــان أن الزعيمن اتفقا 
كــذلــك عــلــى عــقــد اجــتــمــاع ثــنــائــي. وفـــي هــذا 
الــــصــــدد، قــــال اإلعــــــام الـــتـــركـــي، إن وزيــــري 
خــارجــيــة روســـيـــا وتــركــيــا اتــفــقــا عــلــى لــقــاء 
بموسكو في األول من يوليو/تموز املقبل. 
وأضــــاف أن »خـــطـــوات ضـــروريـــة« ستتخذ 
إلحـــيـــاء الـــعـــاقـــات. وتــــم تــرتــيــب االتـــصـــال 
الهاتفي، بحسب ما أوردت وكالة »رويترز«، 

ــدى أردوغــــــان »أســـفـــه فـــي خــطــاب  بــعــدمــا أبــ
لــبــوتــن، يـــوم اإلثـــنـــن، عــلــى إســـقـــاط تركيا 

طائرة مقاتلة روسية العام املاضي«.
ومــــن املـــقـــرر أن يــجــتــمــع أردوغـــــــان وبــوتــن 
عــلــى هــامــش قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن في 
أول  في  املقبل،  في سبتمبر/أيلول  الصن، 
لقاء ثنائي بعد أشهر من القطيعة، بحسب 

مسؤول تركي تحدث لـ »فرانس برس«.  
وســـبـــق أن أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الــتــركــي، 
ــادة  ــ بــــن عـــلـــي يـــلـــدريـــم، أن بــــــاده بــــــدأت إعـ
ــيـــا ومــحــيــطــهــا  تــطــبــيــع عــاقــاتــهــا مـــع روسـ
فــي دول الــبــحــر األســــود وكــذلــك املــتــوســط، 
فــيــمــا اســتــبــعــد دفــــع تــعــويــضــات لــضــحــايــا 
أسقطتها  التي  الروسية  الحربية  الطائرة 
مـــقـــاتـــات تـــركـــيـــة، الــــعــــام املــــاضــــي. وخــــال 
»العدالة  حــزب  كتلة  فــي  األسبوعية  كلمته 
الثاثاء،  يلدريم،  قال  البرملانية،  والتنمية« 
»فــــــــي بــــعــــض األحـــــــيـــــــان تــــحــــصــــل أحــــــــداث 
ــادات الـــــدول  ــ ــيـ ــ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، ومـــــن مــــهــــام قـ
تحويلها إلى أحداث اعتيادية، ومثل اتفاق 
املصالحة مع إسرائيل )جرى توقيعه رسميا 
ــيــــوم(، قــمــنــا بــالــدفــع بــخــطــوات مــتــبــادلــة  الــ
العاقات مع روسيا«. وأكد  إلعــادة تطبيع 
 :

ً
قائا العاقات،  بدء عملية تطبيع  يلدريم 

»إن هـــنـــاك تــــطــــورات مــهــمــة فـــي مـــا يخص 
أظهرنا  البداية  عاقاتنا مع روسيا، ومنذ 
اًء بعد الحادثة سيئة الحظ التي 

ّ
موقفا بن

حدثت، ويبدو أن االتصاالت غير املباشرة 
بدأت تؤتي ثمارها«.

لقي االعــتــداء الـــذي شــهــده مــطــار »أتـــاتـــورك« الــدولــي فــي إســطــنــبــول، أول مــن أمس 
الــثــاثــاء، وأســفــر عــن ســقــوط عــشــرات الــقــتــلــى والــجــرحــى، إدانـــــات دولــيــة واســعــة، 
خــصــوصــا عــربــيــة. ودانــــت كــل مــن قــطــر واألردن، واإلمـــــــارات، والــكــويــت، وتــونــس، 
والبحرين، وُعمان، وفلسطن، والعراق، وبريطانيا، واليونان، وإسبانيا، والصن، 
وإثيوبيا، وأستراليا، وألبانيا هجوم إسطنبول. فيما شّدد األمن العام للجامعة 
ملواجهة  والــدولــيــة  اإلقليمية  الجهود  تضافر  أهمية  على  العربي،  نبيل  العربية، 
اإلرهاب بكافة أشكاله وصوره والذي بات يشكل تهديدًا خطيرًا على أمن واستقرار 
دول وشعوب املنطقة، بحسب بيان للجامعة. ونّدد الرئيس األميركي، باراك أوباما، 
أردوغـــان، باالعتداء اإلرهابي على  التركي، رجب طيب  في اتصال هاتفي بنظيره 
مطار »أتاتورك«، وعرض عليه املساعدة. وأّكد األمن العام لألمم املتحدة، بان كي 
مــون، وقــوف املنظمة الــدولــيــة »بــحــزم إلــى جانب تركيا التي تــواجــه هــذا الخطر«، 
مــشــددًا فــي بــيــانــه، »عــلــى ضــــرورة تكثيف الــجــهــود اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة ملكافحة 
اإلرهاب والتطرف العنيف«، معربا عن أمله في »الوصول إلى مرتكبي هذه الجريمة 

وتقديمهم إلى العدالة«.
)األناضول(

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

لم يحظ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
ــيــــات لــــــــدى تــــعــــامــــل الـــصـــحـــف  ــهــ ــســ بـــــأيـــــة تــ
ــلـــشـــؤون الـــشـــرق  اإلســـرائـــيـــلـــيـــة ومــحــلــلــيــهــا لـ
ــة، فــــي كــــل مــــا يــتــعــلــق  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ أوســـطـــيـــة والـ
بتناولهم للهجوم على مطار أتاتورك، أول من 
العملية اإلرهابية،  الثاثاء. فقد شّكلت  أمس 
عــلــى الــرغــم مــن تــوقــيــع اتــفــاق املــصــالــحــة بن 
ــل، فــــي الــــيــــوم ذاتـــــــه، فــرصــة  ــيــ ــرائــ تـــركـــيـــا وإســ
أردوغـــان،  والغمز من طــرف سياسة  للتذكير 
مــع تنظيم  تــعــاون لحكومته  ــاء وجـــود  ــ وادعـ

»الدولة اإلسامية« )داعش(.
 االعتداء 

ّ
ويجمع محللون إسرائيليون على أن

فــي مــطــار أتـــاتـــورك كـــان رســالــة مــن »داعـــش« 
 

ّ
ــرًا، فـــي ظــل ــيـ الــــذي بــــدأ يــخــســر ويـــتـــراجـــع، أخـ
ــا دفـــعـــه إلـــــى تــنــفــيــذ  الـــضـــربـــات املـــخـــتـــلـــفـــة، مــ
األردنية،  الحدود  على  استعراضية  عمليات 
وفــــي بـــلـــدة الـــقـــاع الــلــبــنــانــيــة، وتــبــعــهــا مــطــار 
وفي  املحللن،  هـــؤالء  بعض  أن   

ّ
إال أتـــاتـــورك. 

مقدمتهم آفي سيسخاروف، يتهم، في تقريره 
بموقع »واال«، تركيا ورئيسها بأنه وحكومته 
تجاهلوا، على مّر السنن، سْيل املتطوعن في 
»داعــــش« الــذيــن تــدفــقــوا، ومــــّروا مــن األراضـــي 
الــتــركــيــة فــي طــريــقــهــم إلـــى تــلــك الــتــي يسيطر 
والــعــراق. ويلفت  فــي ســوريــة  التنظيم  عليها 
ســـيـــســـخـــاروف إلــــى أن أردوغــــــــان وحــكــومــتــه 
لوا تركيز حربهم ضد األكــراد عوضا عن 

ّ
فض

التنظيم، كما فضلوا التعاون مع »داعش« من 
خال غض النظر عما يحدث، كما التعاون مع 
 في 

ً
»جبهة النصرة« وباقي التنظيمات، أما

إضعاف عدّوهم، رئيس النظام السوري بشار 
األســد. ويــكــّرر سيسخاروف ما يكتبه يوميا 
الــعــديــد مـــن اإلعــامــيــن الــغــربــيــن املــعــروفــن 
مــرارًا  تكذيبه  تــّم  مــا  وينقل  لتركيا،  بعدائهم 
أثر الضغوط األميركية  أنه »فقط على  حيال 
واألوروبـــــــيـــــــة، حــــــاول أردوغــــــــــان وقـــــف تــدفــق 
األراضـــي  داعـــش عبر  إلــى مناطق  املتطوعن 
ــه عن  الــتــركــيــة. كــمــا تــوقــف بفعل الــضــغــط ذاتـ
شراء النفط من داعش عبر السوق السوداء«، 
في استهاك لرواية اعترفت الواليات املتحدة 
ووكـــــاالت اســتــخــبــارات عــاملــيــة بــأنــهــا مــزّيــفــة. 
ــــوة »داعــــــــش« ســيــتــزايــد.  ــرى أن تــــراجــــع قـ ــ ويــ
»ومن هنا سيحاول التنظيم تنفيذ اعتداءات 

داعش، في األسبوع األخير، جملة من املذابح 
التي أسقطت عددًا كبيرًا من الضحايا في كل 
ق 

ّ
للمعل وفــقــا  وتــركــيــا«،  لــبــنــان، واألردن،  مــن 

ذاتــه. ويضيف بن يشاي أن »لداعش حسابا 
ذ اعتداءات 

ّ
 مع تركيا، وقد سبق أن نف

ً
طويا

عــلــى أراضــــيــــهــــا«. فــتــركــيــا، بــحــســب الــكــاتــب، 
خصوصا  التنظيم،  على  جديا  خطرًا  تشكل 
 املــقــاتــات األمــيــركــيــة الــتــي تقصف مــواقــع 

ّ
أن

قلع من األراضي التركية، كما يخرج 
ُ
التنظيم ت

الذين  األميركيون  الجنود  األراضـــي  من هــذه 
يــســاعــدون األكـــــراد فـــي احـــتـــال املـــواقـــع الــتــي 
يسيطر عليها التنظيم عند الحدود السورية 
ــيـــرًا،  الـــتـــركـــيـــة. ويــــذكــــر أن تـــركـــيـــا أغـــلـــقـــت، أخـ
حــدودهــا أمـــام ســيــل املــتــطــوعــن الــذيــن كــانــوا 
إلــى ســوريــة والــعــراق عبر أراضيها،  يصلون 
وتــقــوم بقصف مــواقــع »داعـــــش« الــقــريــبــة من 

حدودها.
ولـــــم يـــنـــس بــــن يــــشــــاي الـــتـــحـــريـــض مــــن بـــاب 
الــحــديــث عـــن »تـــعـــاون بـــن تــركــيــا وداعـــــش«، 
مكّررًا، بــدوره، اقتباس االدعـــاءات حول »بيع 
التنظيم النفط لتركيا«. ويرى املعلق ذاته أن 
»تــركــيــا بــاتــت الــيــوم ألـــّد أعـــداء التنظيم الــذي 
ــــوان  ال يــحــمــل نـــظـــرة إيــجــابــيــة لــجــمــاعــة اإلخـ
ــائــــدي«.  ــقــ ــعــ ــا الــــفــــكــــري والــ ــهـ املـــســـلـــمـــن وخـــطـ
فـــي أوج شهر  الــعــمــلــيــة  ويــعــتــبــر أن »تــنــفــيــذ 
رمضان يشير إلى أنها لم تنفذ من قبل أفراد 
أو ذئــاب منفردة، بل من قبل نشطاء  عادين 
على اتصال مباشر وتوجيه أكيد من تنظيم 

وقيادة داعش«.
ــقــــول إن عــمــلــيــة  ــى الــ ــ ويـــخـــلـــص يــــن يـــشـــاي إلـ
ــة مـــوجـــهـــة لــتــركــيــا  ــالــ إســـطـــنـــبـــول لــيــســت رســ

إضافية أشّد قسوة، يمكن لها أن تكوي الوعي 
الغربي واإلســامــي على حــد ســـواء، ويحفظ 
املــنــتــصــر«، عــلــى حـــّد تعبير  للتنظيم صـــورة 

املحلل.
ق العسكري رون بن يشاي، 

ّ
بدوره، يوافق املعل

في صحيفة »يديعوت أحرونوت« على الرأي 
 »الــضــائــقــة الــتــي يعيشها داعــش 

ّ
الــقــائــل بـــأن

اعتداءات  بتنفيذ  لزمه 
ُ
ت والــعــراق  في سورية 

كبيرة للتغطية على خسارته ملواقعه وهيبته. 
ذ هذه 

ّ
أن ينف السهل جدًا عليه  وبالتالي، من 

ــداءات فـــي مــحــيــطــه الــقــريــب فـــي الــشــرق  ــتــ االعــ
العناصر  كــبــيــرًا مــن  عـــددًا  إذ يملك  ــــط،  األوسـ
ــذ 

ّ
الــجــهــاديــة واألســلــحــة واملـــركـــبـــات. لــذلــك نــف

فــحــســب، بـــل لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي كـــكـــل، وهــي 
تــؤشــر إلـــى مــا ســيــأتــي فــي الــســنــوات املقبلة، 
»فــهــو )الــتــنــظــيــم( ســيــواصــل خــســارة مواقعه 
في سورية والعراق، وسيعّوض عنها بمزيد 
مـــن الــعــمــلــيــات الــكــبــيــرة واالســتــعــراضــيــة في 
مختلف أنحاء العالم، على غرار ما حدث مع 
تنظيم القاعدة بعد عملية 11 سبتمبر/ أيلول 
2001، إذ خسر القاعدة موقعه في أفغانستان، 

وتوزع نشطاؤه في مختلف أنحاء العالم«.
وفيما يشير بن يشاي إلى أن اتفاق املصالحة 
اليوم،  التركي اإلسرائيلي لن يضيف ألنقرة، 
الــقــدرات  شيئا فــي مــواجــهــة »داعـــــش«، بفعل 
التي طّورتها تركيا  األمنية واالستخباراتية 
فــي الــســنــوات املــاضــيــة بــمــعــزل عــن إســرائــيــل، 
ــل اإلســـرائـــيـــلـــي تــســفــي بــرئــيــل، في 

ّ
فــــإن املــحــل

أنـــه ســيــكــون من  ــآرتـــس«، يعتبر  »هـ صحيفة 
املبالغ به القول إن العملية في مطار أتاتورك 
هي رّد على اتفاق املصالحة مع إسرائيل، أو 
رد عــلــى االعـــتـــذار الــتــركــي لــروســيــا. مــع ذلــك، 
يـــرى بــرئــيــل أن هـــذه الــعــمــلــيــة مـــن شــأنــهــا أن 
قته تركيا على مساهمة 

ّ
الــذي عل األمــل  تقتل 

تحسن عاقاتها مــع روســيــا وإســرائــيــل في 
دّب الـــحـــيـــاة بــالــســيــاحــة الـــتـــركـــيـــة. ويــضــيــف 
املــزدحــم  أتــاتــورك  أن تنفيذ عملية فــي مــطــار 
ــعـــروف بــتــرتــيــبــاتــه األمــنــيــة  بـــقـــوات األمــــن ومـ
ي 

ّ
منفذ جــرأة  إلــى  فقط  ليس  املتشددة يشير 

العملية، إنما أيضا إلى املضي قدما في تنفيذ 
عمليات أكثر نوعية ليس فقط ضد تركيا، بل 
ضد أهــداف دولية أخــرى، وهــذه هي الرسالة 
األهم في هذه العملية، على غرار ما حدث في 

مطار العاصمة البلجيكية بروكسيل، أخيرًا.

تركيا تتكبّد أكبر خسارة 
في عدد ضحايا اعتداءات 

»داعش« و»الكردستاني«

ال يزال عدد من عواصم 
الغرب يدعم »العمال 

الكردستاني«

اعتداءات 
إسطنبول

إسطنبول ـ باسم دباغ

ــات  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ تــــثــــبــــت األرقـــــــــــــــــام واملـ
والوقائع أن تركيا هي الضحية 
ــتــــداءات اإلرهـــابـــيـــة  ــبــــر لــــاعــ األكــ
فــي السنتن املــاضــيــتــن عــلــى األقــــل، ســواء 
ــان املـــصـــدر »داعـــشـــيـــا« أم »كــردســتــانــيــا«.  كـ
اعــــتــــداءات انــتــحــاريــة وتــفــجــيــرات تــضــرب 
املــدنــيــن شكلت جــريــمــة مــطــار إســطــنــبــول، 
 
ً
ليل الثاثاء، ذروتــهــا، مع سقوط 41 قتيا

وعشرات الجرحى على يد ثاثة انتحارين 
فــي عمل جــاء نسخة طبق األصـــل لجريمة 
مــطــار بــروكــســل قــبــل أشــهــر، لــكــن بحصيلة 

قتلى وجرحى أكبر.
بــن إســطــنــبــول وبــروكــســل أكــثــر بكثير من 
فــروق هائلة  بل  الكيلومترات،  آالف  بضعة 
فــي مــســتــويــات اإلدانـــــة واملــســاعــدة املــقــدمــة 
وعــروض  والتعاطف  اإلعــامــيــة  والتغطية 
انهالت  الــتــي  والعسكري  السياسي  الــدعــم 
األوروبـــي  واالتــحــاد  بلجيكا  عاصمة  على 
إثــر االعــتــداء قبل أشــهــر، على الــرغــم مــن أن 
واملــطــار، جاءت  املترو  في  بلجيكا،  جريمة 
حــصــيــلــة ضــحــايــا أقــــل بــكــثــيــر مـــن اعـــتـــداء 
إذ سقط في بروكسل 36  مطار إسطنبول، 
أتــاتــورك قتل 41  شخصا، بينما فــي مطار 

والحصيلة في ارتفاع مطرد.
 التعاطف الغربي، األوروبي 

ّ
أغلب الظن، أن

ــاه أنــــقــــرة، أمـــس  ــي، الـــظـــاهـــر تـــجـ ــركــ ــيــ واألمــ

 ،
ً
»عــنــف« عــنــدمــا يــكــون الــفــاعــل كــرديــا مــثــا

فــي تجسيد واضــح ملعايير مــزدوجــة يكاد 
أمر  اإلرهـــاب عموما.  إزاء  يعتمدها  الــغــرب 
يــفــّجــر مسلم نفسه  مــمــاثــل يحصل عــنــدمــا 
، فــي مــقــابــل قــيــام شخص 

ً
فــي أمــيــركــا مــثــا

آخر، غير مسلم، بفعل مماثل وربما بشكل 
بشكل  متفاوتة  الفعل  ردود  فتأتي  أشــنــع، 

صارخ.
وتـــخـــوض تــركــيــا الــجــبــهــة األوســــــع عــاملــيــا 
في ما يسمى »الحرب على اإلرهـــاب«، ضد 
الــتــنــظــيــمــات الـــتـــي تــضــعــهــا جــمــيــع الــــدول 
الغربية أو معظمها ضمن قائمة الجماعات 
ــزب الــعــمــال  ــواء حــ ــ ــة املــســلــحــة، سـ ــيـ ــابـ اإلرهـ
الكردستاني أو »داعش«، ال بل تكاد تتحمل 
أنــقــرة الــعــبء األكــبــر فــي هــذه املــعــركــة، على 
واالســتــخــبــاراتــي وفي  العسكري  املــســتــوى 
أيــضــا. وعلى  االعــتــداءات  حصيلة ضحايا 
الرغم من ذلــك، ال يتوقف اإلعــام والساسة 
ــع من  الــغــربــيــون ومــعــهــم طــبــعــا طــيــف واســ
النخبة السياسية واإلعامية في إسرائيل، 
عن اتهام أنقرة في التواطؤ أو التقصير في 
مكافحة اإلرهاب، أو عدم االعتراف بدورها، 
وتــــــارة عــبــر االســـتـــمـــرار فـــي تــقــديــم الــدعــم 
لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، عــبــر جناحه 
السوري )االتحاد الوطني(، على الرغم من 
األم  التنظيم  يشنها  التي  الواسعة  الحرب 
عــلــى أنــقــرة. حــتــى فــي األزمــــة الــتــي اندلعت 
الــغــرب األول أي روســيــا،  بــن تركيا وعـــدو 
إثـــر إســـقـــاط ســـاح الــجــو الــتــركــي الــطــائــرة 
ــة، فــــي نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الــثــانــي  ــيــ الــــروســ
املـــاضـــي، كـــان دعـــم حــلــف شــمــال األطــلــســي 
الوجه  للغاية ومن باب حفظ ماء  محدودًا 

أمام حليفه األطلسي التاريخي ال أكثر.
لـــألمـــر، مما  تــمــامــا  الــتــركــيــة واعـــيـــة  اإلدارة 
بـــدا واضـــحـــا فـــي الــتــحــوالت الــكــبــيــرة الــتــي 

باالعتداءات   
ً
مقارنة أكبر  بوتيرة  الثاثاء، 

أن  إلى  التركية  التلميحات  السابقة، سببه 
تــنــظــيــم »الـــدولـــة اإلســـامـــيـــة« )داعـــــش( هو 
املجرم املرشح هذه املرة، بينما في الجرائم 
الــتــي ســبــق أن تــبــنــاهــا املــســلــحــون األكــــراد، 
ــدد كـــبـــيـــر مــــن عـــواصـــم  ــ املــــدعــــومــــون مــــن عــ
الــــغــــرب، عــلــنــا أو ســــــرًا، كـــانـــت مــســتــويــات 
أكثر  اإلعامية  والتغطية  واملساندة  الدعم 
ــة، ذلـــــك أن اإلرهــــــــاب بــالــنــســبــة  مــــن خـــجـــولـ
فهناك  على مستويات،  هــو  الــغــرب  لبعض 
»إرهـــاب كامل« عندما يصدر عن »داعــش« 
أو مجرد  إرهـــاب«  وأمثاله، وهناك »نصف 

ــارجــــة الـــتـــركـــيـــة  ــخــ ــة الــ ــاسـ ــيـ تـــشـــهـــدهـــا الـــسـ
لناحية املصالحة مع روسيا على الرغم من 
وكذلك  عليها،  الغربية  العقوبات  استمرار 
فــي الــبــيــان الـــذي أصــــدره الــرئــيــس الــتــركــي، 
ــان، يــوم أمــس، ودان فيه  رجــب طيب أردوغــ
»أتــاتــورك«،  على مطار  االنتحاري  الهجوم 
داعــــيــــا الـــعـــالـــم وبـــــالـــــذات الــــــــدول الــغــربــيــة 
للوقوف بشكل صارم في مواجهة اإلرهاب. 
وقال أردوغــان: »ننتظر من العالم وبالذات 
وبرملاناتها  بقياداتها  الغربية  الـــدول  مــن 
وإعـــامـــهـــا ومــنــظــمــات املــجــتــمــع املـــدنـــي أن 
ــه اإلرهــــــاب«.  تــظــهــر وقـــفـــة صـــارمـــة فـــي وجــ
وبهذا املنحى، تمنى أردوغان أن يكون هذا 
الــهــجــوم نقطة تــحــول فــي الــتــعــاون العاملي 
: »على الجميع 

ً
في مواجهة اإلرهــاب، قائا

أن يكون متأكدًا من أن التنظيمات اإلرهابية 
أنقرة  ولــنــدن وبــن  بــن إسطنبول  ال تمّيز 
وبـــرلـــن أو بـــن إزمـــيـــر وشــيــكــاغــو أو بن 
أنطاليا وروما، وإن لم تقم جميع الدول بل 
مكافحة  في  بالتعاون  جمعاء  واإلنسانية 
ــاب، ســتــحــدث جميع املـــخـــاوف، حتى  ــ اإلرهـ
تلك التي لم تخطر ببالنا، وأتمنى أن يكون 

الــهــجــوم عــلــى مــطــار »أتـــاتـــورك« فــي مدينة 
إســطــنــبــول نــقــطــة تـــحـــول ومـــيـــاد لــتــعــاون 
العالم أجمع في مكافحة اإلرهــاب وبالذات 

الدول الغربية«.
ــيـــون في  ــركـ ــيـ ويــســتــمــر األوروبـــــيـــــون واألمـ
ــم تــركــيــا  ــ اتــــبــــاع ســـيـــاســـات الـــنـــفـــاق فــــي دعـ
ــه الــتــنــظــيــمــات اإلرهــابــيــة املعتمدة  فــي وجـ
أنقرة  بــاتــهــام  يكتفيان  وال  قوائمهما،  فــي 
بعرقلة قتال »داعــش«، بل أيضا ال يقدمان 
أي مساعدة حقيقية ألنقرة في قتال عدوها 
التاريخي »العمال الكردستاني«، الذي شن 
هجمات انتحارية في أنقرة وإسطنبول ال 
تقل دموية عن اعــتــداءات »داعـــش«. وكذلك 
التركية  الــدولــة  يخوض حربا طاحنة ضد 
ــدن جـــنـــوب وشـــــرق الــــبــــاد، أدت إلــى  فـــي مــ
تدمير أجزاء كبيرة من هذه املدن وخسائر 
تقدر بماين الــــدوالرات إضــافــة إلــى مقتل 
حوالى 700 شخص من قوات األمن التركية، 
ــراك  ــ ــ ــنــــن األتـ املــــواطــ مــــن  مــــن 7500  وأكــــثــــر 
الكردستاني  قــيــادة  الــذيــن زجتهم  األكــــراد، 
في مغامرتها العسكرية، منذ شهر يوليو/

تموز من العام املاضي.

ــانـــي  ــتـ ــكـــردسـ ــال الـ ــمــ ــعــ ويـــتـــقـــاســـم حــــــزب الــ
ــــش« املــســؤولــيــة عـــن مــهــاجــمــة املـــدن  ــ و»داعـ
تــــعــــرضــــت مـــديـــنـــة  ــــرى، إذ  ــبـ ــ ــكـ ــ الـ ــيــــة  ــتــــركــ الــ
إســطــنــبــول فـــي األشـــهـــر الــســبــعــة املــاضــيــة 
ــام بــهــا مــنــاصــفــة كل  إلــــى ســـت هـــجـــمـــات، قــ

ثاث  بواقع  و»داعـــش«  »الكردستاني«  من 
هجمات لكل منهما، أدت مجتمعة إلى مقتل 
64 شــخــصــا، بينما تــعــرضــت أنــقــرة، خــال 
أكثر من عام، إلى ثاث هجمات انتحارية، 
كانت حصة »الكردستاني« منها هجومن.

إسطنبول،  مدينة  على  الكردستاني  وشــن 
ــا الـــهـــجـــوم  ــ ــــرهـ ــة اعـــــــتـــــــداءات، كــــــان آخـ ثــــاثــ
الــــذي حــصــل بــســيــارة مــفــخــخــة فـــي منطقة 
فــزنــجــيــار فــي قــلــب املــديــنــة فــي 7 يــونــيــو/
حزيران، والــذي أدى إلى مقتل 11 شخصا، 
ــة إلــــى الــهــجــومــن الـــلـــذيـــن تــبــنــاهــمــا  ــافـ إضـ
تنظيم »صقور كردستان« التابع لـ »العمال 
الكردستاني« في كل من سنجق تابة والذي 
أدى إلــى جــرح 7 أشخاص، وكذلك الهجوم 
بقذائف الهاون على مطار صبيحة غوكجك 
في القسم اآلسيوي من املدينة والــذي أدى 

إلى مقتل أحد العاملن في املطار.
وإضــافــة إلـــى جــريــمــة يـــوم أمـــس، فــي مطار 
»أتاتورك«، نفذ »داعش« عملية في منطقة 
املاضي،  فبراير/شباط  في  أحمد  السلطان 
و4  ــا،  ــيــ ــانــ أملــ ــا  ــائـــحـ سـ  12 مـــقـــتـــل  ـــى  ــ إلـ أدت 
أشخاص في الهجوم الــذي وقــع في شارع 
مـــارس/آذار  في  املدينة  قلب  في  االستقال 
املــاضــي، لــيــكــون هــجــوم، يـــوم أمـــس، األكــبــر 
ــــى مــقــتــل 41  عـــلـــى اإلطـــــــاق والـــــــذي أدى إلـ

شخصا.
ــة أنـــــقـــــرة، فــقــد  ــيـ ــتـــركـ ــة الـ ــمـ ــا فــــي الـــعـــاصـ ــ أمــ

كانت  ثــاث هجمات،  إلــى  املدينة  تعرضت 
ــان« منها  ــتـ ــقـــور كـــردسـ حــصــة تــنــظــيــم »صـ
هجومن انتحارين وقعا في قلب املدينة، 
األول في فبراير/شباط املاضي، واستهدف 
حــافــلــة تــابــعــة لــلــجــيــش الــتــركــي وأدى إلــى 
مقتل 28 شخصا وجرح 81 آخرين، والثاني 
فـــي مـــــــــارس/آذار 2016 واســـتـــهـــدف مــوقــفــا 
من  مقتل 37 شخصا  إلــى  وأدى  للحافات 
ــا الــهــجــوم  املــدنــيــن وجــــرح 125 آخـــريـــن. أمـ
الــثــالــث فــقــد كـــان مــن حــصــة »داعـــــش«، عبر 
الهجوم االنتحاري املزدوح الذي كان األكبر 
فــي تــاريــخ تــركــيــا واســتــهــدف قــلــب املــديــنــة 
أيضا، وأدى إلى مقتل 103 أشخاص وجرح 

400 آخرين.
وفـــي حــن شــن »داعـــــش« هــجــومــا فــي بلدة 
ســــوروج الــتــابــعــة لــواليــة أورفــــا الــحــدوديــة 
في يوليو/تموز 2015، مما أدى إلى مقتل 
31 شــخــصــا وإصــــابــــة مـــائـــة آخــــريــــن، شــن 
»الكردستاني« هجوما انتحاريا، أيضا، في 
املاضي،  أبريل/نيسان  في  بورصة،  مدينة 

أدى إلى جرح 17 شخصا.
فــي هـــذا الــصــدد، يــؤكــد الــصــحــافــي التركي 
الــبــريــطــانــي فــي جــريــدة »صـــبـــاح« التركية 
ــة لـــلـــحـــكـــومـــة، مـــحـــمـــد ســـــوملـــــاز، أن  ــيــ ــوالــ املــ
الــغــربــي يستمر فــي تقديم املــعــارك  اإلعـــام 
ــوات األمـــــن الــتــركــيــة وحـــــزب الــعــمــال  بـــن قـــ
الــكــردســتــانــي فـــي شــــرق الـــبـــاد عــلــى أنــهــا 
ــقـــرة واملــجــتــمــع الـــكـــردي في  مــعــركــة بـــن أنـ
الرغم من أن »الكردستاني« ال  الباد، على 
أكــراد  بــن  األقـــل  النسبة  بتأييد  إال  يحظى 
تركيا، وكذلك يخوض صراعات مع رئيس 
البرزاني،  مسعود  العراق،  كردستان  إقليم 
واألكـــراد املعارضن له في سورية. ويشير 
ســــوملــــاز إلـــــى الـــطـــابـــع الـــخـــجـــول لــحــمــات 
الـــتـــضـــامـــن مــــع تـــركـــيـــا فــــي وجـــــه هــجــمــات 
»الكردستاني«، بل إن أول اإلدانات لهجمات 
األخير االنتحارية في أنقرة جاءت حينها 
ممن كانوا يعتبرون أعداء تركيا، أي كل من 

إسرائيل وروسيا.
ويضيف ســوملــاز، أن أحــد قــيــادات »العمال 
تـــوعـــد  دوران،  ــكــــان  ــالــ كــ الــــكــــردســــتــــانــــي«، 
تــركــيــا بــعــد هــجــمــات الـــحـــزب فـــي فــبــرايــر/

الهجمات  آالف  بتنفيذ  أنـــقـــرة،  فــي  شــبــاط 
املــشــابــهــة فـــي املـــــدن الـــتـــركـــيـــة، عــلــى الــرغــم 
انضم  آذاري،  أنــه ليس كرديا بل تركي  من 
لحزب العمل الكردستاني مدفوعا بإيمانه 
اإلعــان،  تــم  وكــان  الستالينية.  باملاركسية 
الهجوم، عن تشكيل »الحركة  أيــام من  قبل 
بن  بالتحالف  املتحدة«  الثورية  الشعبية 
ماركسية  أحـــزاب  وثمانية  »الــكــردســتــانــي« 
ــهـــدف شــن  تـــركـــيـــة مــتــطــرفــة ومــــحــــظــــورة، بـ
هــجــمــات مــســلــحــة فـــي املـــــدن الـــتـــركـــيـــة. في 
ــيـــغـــل«  ــبـ ــوم صـــحـــيـــفـــة »ديـــرشـ ــقــ املــــقــــابــــل، تــ
ــك اإلذاعــــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  ــ ــذلـ ــ األملــــانــــيــــة وكـ
العمال  فــي »بــروبــاغــنــدا« حــزب  باملساهمة 
قياداته،  مــع  مقابات  بنشر  الكردستاني، 
فيما يتوعدون تركيا بحرب واسعة، خال 
الكردستاني  أن  الحالي، علما  العام  صيف 

مدرج على قوائم اإلرهاب األوروبية.
صحيح أن الدبلوماسين الغربين يدعون 
والعودة  الساح  إلقاء  إلــى  »الكردستاني« 
إلـــى املـــفـــاوضـــات، مــؤيــديــن حـــق تــركــيــا في 
في  أنهم يستمرون  إال  عــن نفسها،  الــدفــاع 
تلميع صـــورة »الــكــردســتــانــي« فــي ســوريــة 
ــتــــوى اإلعــــــامــــــي، عـــبـــر جــنــاحــه  عـــلـــى املــــســ
ــرب الـــســـنـــة الـــذيـــن  ــعــ الـــــســـــوري، مــهــمــلــن الــ
لهم سوى  يقدمون  وال  »داعـــش«،  يقاتلون 
الــدعــم الضئيل على الــرغــم مــن أنهم األقــدر 

على إعادة االستقرار إلى مناطقهم.

»االتحاد  تمتلئ مناطق سيطرة 
السوري  الجناح  الديمقراطي«، 
لـــ»الــعــمــال الــكــردســتــانــي« في 
الغربيين،  بالمستشارين  سورية 
تدريب  على  يعملون  والــذيــن 
جناحه  عبر  »الكردستاني«  قوات 
السالح«،  له  ويقدمون  السوري 
على الرغم من اعتراضات الحليف 
بــدأت  بعدما  سيما  ال  الــتــركــي، 
بالتدفق  األسلحة  هــذه  بعض 
كما  التركية.  األراضي  داخل  إلى 
الذين  االنتحاريين  من  عــددًا  أن 
نفذوا الهجمات في تركيا تلقوا 
معسكرات  ــي  ف تــدريــبــاتــهــم 
في  المحمية  »الكردستاني«، 
حين  في  واشنطن،  من  سورية 
»الكردستاني«  شبكات  تستمر 
برلين  من  كل  في  بحرية  بالعمل 

وبروكسل وباريس.

مسؤولية  
أميركية أوروبية

عيّنة إلرهاب بمعايير 
غربية مزدوجة

41 قتيًال وعشرات الجرحى في هجمات إسطنبول )أوزان كوزي/فرانس برس(

تضامن 
شعبي 

مع تركيا 
)فالديمير 

شتانكو/
األناضول(

)Getty/أمام السفارة التركية في موسكو )أرتيوم كوروتاييف

ذوو أحد ضحايا اعتداء إسطنبول )ديفني كارادينيز/فرانس برس(

االعتداءات  في  قتلوا  أجنبيًا   14 أن  إسطنبول  محافظ  مكتب  أعلن 
وبين  ُجرحوا.   130 وأن  األتــراك،  إلى  باإلضافة  إسطنبول،  مطار  على 
سعوديين  خمسة  الــــ14  األجــانــب 
وأوزبكستاني  وتونسي  وعراقيان 
وأردني  وأوكراني  وإيراني  وصيني 
مسؤول  بحسب  وفلسطينية، 
الرئيس  أعــلــن  جانبه،  مــن  تــركــي. 
)الصورة(  هوالند  فرنسوا  الفرنسي 
أعلنت  كما  أصيبا«.  فرنسيين  »أن 
مقتل  الفلسطينية  الخارجية  وزارة 
 7 ــة  وإصــاب فلسطينية  مواطنة 

آخرين.

ضحايا من 15 جنسية

تشكل االعتداءات ضد مطار إسطنبول ضربة 
موجعة لتركيا الباحثة عن دعم دولي وغربي 
جدي وشامل ضد اإلرهاب، بعيدًا عن سياسة 

سلوكيات  تجسدها  التي  المزدوجة  المعايير 
ودعمها  نبرتها  بانخفاض  تتسم  غربية، 
مدينة  تعرض  عند  يحصل  ما  مع  مقارنة 

أوروبية لجريمة مماثلة. وفيما تخوض تركيا 
الجبهة األوسع عالميًا في ما يسمى »الحرب 
والساسة  اإلعــالم  يتوقف  ال  اإلرهـــاب«،  على 

النخبة  من  واســع  طيف  ومعهم  الغربيون 
اتهام  إسرائيل، عن  السياسية واإلعالمية في 

أنقرة في التقصير بمكافحة اإلرهاب
القضية

نفاق أوروبي في 
دعم تركيا بمعركتها

الحدثمواقفتقرير
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»جيش سورية الجديد«... نجم أميركي للمنطقة الشرقية

هديّة اعتذار عباس للحاخامات

45
سياسة

  شرق
      غرب

قصف جوي أردني 
ضد »داعش« في سورية

الـــــثـــــورة  انــــــــــــدالع  مــــنــــذ  مــــــــرة  ألول 
ــيــــات  ــة، اجــــــتــــــازت مــــروحــ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
أردنــــــيــــــة الــــــحــــــدود وقــــصــــفــــت فــجــر 
أمـــــس األربــــــعــــــاء، مـــنـــاطـــق يــســيــطــر 
عــلــيــهــا مــــوالــــون لــتــنــظــيــم »الــــدولــــة 
اإلســامــيــة« )داعـــــش( فــي محافظة 
درعــا الــســوريــة، وذلــك بعد ساعات 
مــــن كـــشـــف الــتــنــظــيــم عــــن تــفــاصــيــل 
الذي  الركبان  هجوم  بشأن  جديدة 
اســتــهــدف قـــاعـــدة عــســكــريــة أردنــيــة 
ــام وأســـفـــر عـــن مــقــتــل سبعة  قــبــل أيــ

عسكرين أردنين.
)العربي الجديد(

مساعدات أممية 
تدخل زملكا وعربين

ــم املــتــحــدة أن شــاحــنــات  أعــلــنــت األمــ
ــاعـــدات طــبــيــة وغـــذائـــيـــة  تــحــمــل مـــسـ
ــلـــدتـــن مـــحـــاصـــرتـــن قـــرب  ــلــــت بـ دخــ
ــاء، األمــــر الـــذي  ــعــ دمــشــق أمــــس األربــ
يعني أن وكــاالت اإلغــاثــة اإلنسانية 
املحاصرة  املناطق  لكل  اآلن  وصلت 
ــة هــــــذا الـــــعـــــام. وحــمــلــت  ــ ــــوريـ ــــي سـ فـ
املــــؤلــــفــــة مـــــن 38 شـــاحـــنـــة  ــلــــة  الــــقــــافــ
املـــســـاعـــدات لــنــحــو 20 ألــــف شخص 
تقدر األمم املتحدة أنهم يعيشون في 
بلدتي زملكا وعربن اللتن تسيطر 

عليهما قوات النظام السوري.
)رويترز(

تجديد والية القوات 
الدولية في الجوالن

جـــدد مــجــلــس األمــــن الـــدولـــي واليـــة 
قـــــوة األمـــــــم املـــتـــحـــدة ملـــراقـــبـــة فــض 
االشـــتـــبـــاك عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة 
اإلســرائــيــلــيــة فـــي الـــجـــوالن املــحــتــل 
لــســتــة أشــهــر إضـــافـــيـــة، تــنــتــهــي في 
 .2016 الثاني  كــانــون  ديسمبر/   31
ــــن الـــعـــام  ــ ــرار مــــن األمـ ــ ــقـ ــ ويـــطـــلـــب الـ
لألمم املتحدة، بان كي مون، تقديم 
تقرير كل 90 يوما حول مهمة القوة 

األممية في الجوالن.
)العربي الجديد(

محمد أمين

الفصيل  الجديد«،  سورية  »جيش  يتصدر 
العسكري تابع للمعارضة السورية والذي 
ــم وتـــــدريـــــب وتـــمـــويـــل  ــا بــــدعــ ــثـ ــديـ أنــــشــــئ حـ
ــبـــاء واملــشــهــد إثــــر تــقــدمــه من  أمـــيـــركـــي، األنـ
باتجاه  الــســوريــة  بــالــبــاديــة  الــتــنــف  منطقة 
مــديــنــة الـــبـــوكـــمـــال الـــحـــدوديـــة مـــع الـــعـــراق 
ــن تــنــظــيــم  ــ ــلـــيـــهـــا مــ ــرة عـ ــيــــطــ النــــــتــــــزاع الــــســ
»داعــــــــش«، الـــــذي يـــفـــرض ســيــطــرتــه عليها 
»جــيــش ســوريــة  عـــام 2014.  مــنــذ منتصف 
الجديد«، الذي يضّم ضباطا وعسكرين من 
أن استهدفه  الــحــر، سبق  الــســوري  الجيش 
الطيران الروسي قبل أسبوعن، في منطقة 
ــبـــة مــــن الـــــحـــــدود الـــســـوريـــة  ــقـــريـ الـــتـــنـــف، الـ
الــعــراقــيــة، مــا أدى إلــى مقتل وإصــابــة عدد 
 عن إعراب وزارة الدفاع 

ً
من مقاتليه، فضا

علن 
ُ
األمــيــركــي عــن »انــزعــاجــهــا«. وكـــان قــد أ

عن تشكيل »جيش سورية الجديد« مطلع 
من  املــاضــي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  شهر 
املعارضة،  والتنمية«  األصالة  »جبهة  قبل 
»اإلخــوان  وفقا ملصادر، من جماعة  املقّربة 
املــســلــمــن« الــســوريــة، لينضم إلـــى عـــدد من 
ــيـــوش« املــتــصــارعــة عــلــى الــجــغــرافــيــا  »الـــجـ
السورية بأهداف متناقضة، وجهات ممولة 

متعددة، وخلفيات عقائدية مختلفة.
ــرع الــجــيــش الـــجـــديـــد فـــي عــمــلــيــاتــه  ــد شــ وقــ
العسكرية مطلع شهر آذار/مـــارس املاضي 
حــن ســيــطــر بــالــتــعــاون مــع فــصــائــل أخــرى 
مــن الــجــيــش الـــســـوري الــحــر، وتــحــت غطاء 
ناري من طيران التحالف على معبر التنف 
ــــراق، حـــيـــث تـــمـــركـــز كــي  ــعـ ــ ــــدودي مــــع الـ ــــحـ الـ

صالح النعامي

السلطة  رئيس  يعتذر  أن  املستهَجن  من  كــان 
ــبــــاس، إلســـرائـــيـــل  الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــحـــمـــود عــ
عــلــى مـــا ورد فـــي خــطــابــه األســـبـــوع املــاضــي 
أمــــام الـــبـــرملـــان األوروبـــــــي والـــــذي أكــــد فــيــه أن 
آبــار  بتسميم  يــقــومــون  الــيــهــود  املستوطنن 
الحاخامات.  فتاوى  على  بناًء  الفلسطينين 
ــيـــمـــا أن  ــذاره مــــبــــرر ال سـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــان اعـ ــجــ ــهــ ــتــ واســ
حقوقين إسرائيلين أكدوا ليس فقط حدوث 
أدت  العمليات  هــذه  إن  بل  التسميم،  عمليات 
فلسطينين  إلــى تشريد  الــحــاالت  فــي بعض 
عــن قـــراهـــم. وعــــرض مــوقــع صحيفة »مــيــكــور 
ريشون« اإلسرائيلي، في 14 يونيو/ حزيران 
مؤسس  فــيــه  يظهر  مــصــورًا   

ً
تسجيا  ،2016

منظمة »يكسرون الصمت« الحقوقية، يهودا 
شــــاؤول، وهــو يــؤكــد إقـــدام املستوطنن على 
ــاف شـــاؤول،  تنفيذ عــمــلــيــات الــتــســمــيــم. وأضــ
الذي تعنى منظمته برصد انتهاكات حقوق 
اإلنــــــســــــان الــــتــــي يـــنـــفـــذهـــا جــــيــــش االحــــتــــال 
واملــســتــوطــنــون الــيــهــود فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
ــهـــدف مـــن تسميم  الـ الــفــلــســطــيــنــيــن، أن  ــد  ضـ
املـــيـــاه يــتــمــثــل بــدفــع هــــؤالء »إلــــى تـــرك قــراهــم 
السيطرة  للمستوطنن  ليتسنى  وبــلــداتــهــم 
ــإن  ــــب شــــــــــــاؤول، فــ ــسـ ــ ــلــــى أراضــــــيــــــهــــــا«. وحـ عــ
ســكــان إحــــدى الـــقـــرى الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي جبل 
الخليل غــادروا قبل عامن قريتهم بعد قيام 
ــاه الــتــي  ــيـ مــســتــوطــنــن بــتــســمــيــم مــحــطــات املـ
التقديرات  أن  إلــى  مشيرًا  القرية،  هــذه  تغذي 
ــخــدم فــي مناطق 

ُ
تــؤكــد أن هــذا األســلــوب اســت

املفارقة  الغربية. وتكمن  عديدة داخل الضفة 
ــاؤول لـــم يــعــتــذر عــمــا قـــالـــه، كــمــا أن  ــ فـــي أن شـ
أحدًا من ممثلي الحكومة اإلسرائيلية وقوى 
الــيــمــن فـــي تـــل أبـــيـــب لـــم يــطــالــبــه بـــذلـــك. في 
ــذي بـــدا فــزعــا  املــقــابــل، فـــإن اعـــتـــذار عـــبـــاس، الــ
مــن ردة فــعــل املــســؤولــن والــنــخــب اإلعــامــيــة 
اإلسرائيلية على تصريحاته، أعطى االنطباع 
وكأن املرجعيات الدينية اليهودية ال تمارس 

التحريض العنصري ضد الفلسطينين.
ــة  ــكـــومـ ــم الـــحـ ــ ــاسـ ــ وقــــــــد وظــــــــف الــــنــــاطــــقــــون بـ
اإلســرائــيــلــيــة حــالــة الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس الــتــي 
ــأت إلـــيـــهـــا الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــعــد  ــجــ لــ
اعتذار عباس، للتدليل على »تهاوي الدعاية 
من  الــدولــي  املجتمع  وتحذير  الفلسطينية«، 
»خـــطـــورة« الــتــعــاطــي بــجــديــة مــع االنــتــقــادات 

يــبــدأ عــمــلــيــات أخــــرى ضــد تنظيم »الــدولــة 
الحن  ذاك  )داعـــش(، ولكنه مذ  اإلسامية« 

لم يقم بعمليات »نوعية« أخرى.
وكــــان املــكــتــب اإلعـــامـــي لـــ«جــبــهــة األصــالــة 
والــتــنــمــيــة«، قـــد أكــــد أن »الــجــيــش الــجــديــد 
أنــواع  مختلف  على  نوعية  تدريبات  ى 

ّ
تلق

ــــش، والــفــصــائــل  األســـلـــحـــة، وســـيـــواجـــه داعــ
املوالية له في سورية«. وأوضــح املكتب أن 
التدريب  بإنشاء معسكرات  بــدأت  »الجبهة 
ولبنة  نــواة  ليكون  الجديد  لجيش سورية 
لاجتماع حول مشروع سوري واحد، ينكر 
الــــــذات، ويـــرفـــع الــعــلــم الــــســــوري«. وأضــــاف 
»نــســعــى لــتــحــريــر أكـــبـــر املــنــاطــق الــســوريــة 
وجود  مع  الشرقية،  املنطقة  وهــي  املحتلة، 
ــنـــاطـــق الــســاخــنــة  فــصــائــلــنــا فــــي جــمــيــع املـ
والساحل.  وحماة  وإدلــب  وحلب  كالغوطة 
لــكــن هــــذا ال يــجــعــلــنــا نـــتـــرك خــنــجــر الــغــدر 
النظام وجعله شماعة يشوه  الــذي صنعه 
من خالها اإلســام، ويصبغ الثورة بثوب 
التطرف واإلرهـــاب. بينما هو عــون لألسد 

وحلفائه وينّسق معهم«.
ــتـــه، يــــقــــول قــــائــــد »جــــيــــش ســـوريـــة  مــــن جـــهـ
ــان، فــي  الــــجــــديــــد« الــعــقــيــد خـــزعـــل الــــســــرحــ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن »عـــديـــد جيشه 
يــبــلــغ 400 مــقــاتــل، مــوجــوديــن فـــي الــبــاديــة 
الــســوريــة«، مــشــيــرًا إلـــى أن »جــيــش ســوريــة 
الــعــدو األول،  نــظــام األســــد  الــجــديــد يعتبر 
على  القضاء  بعد  محاربته  إلــى  وسيصار 
ــادة الجيش  داعـــــش«. الــســرحــان كـــان مـــن قــ
الــــــســــــوري الــــحــــر فـــــي املـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة، 
وانسحب منها بعد سيطرة »داعــش« على 
ــــزور فـــي منتصف  ــر الـ غــالــبــيــة مــحــافــظــة ديـ

ــيـــش ســــوريــــة الــجــديــد  ــــى أن »جـ ويـــشـــيـــر إلـ
يقاتل قـــوات نــظــام االســـد، وداعــــش، وليس 

األخير فحسب«.
ــه فــــي الــــعــــام املــــاضــــي والـــعـــام  ــ مــــع الـــعـــلـــم أنـ
الحالي ُولـــد أكــثــر مــن »جــيــش« فــي املنطقة 
ــة، الـــتـــي تـــضـــم ثـــاث  ــ ــــوريـ ــن سـ الـــشـــرقـــيـــة مــ

التي  اإلنسان  النتهاكات حقوق  الفلسطينية 
تقوم بها إســرائــيــل. ويعكس مــا كتبه كــل من 
الصحافين سمدار بيري وبن دورون يميني 
فــي صحيفة »يــديــعــوت أحـــرنـــوت«، والــكــاتــب 
أمير تيفون في موقع »ولا«، على أن الدعاية 
الــصــهــيــونــيــة تـــوظـــف مـــا اعــتــبــرتــه »ســقــطــة« 
عباس إلحـــداث نقطة تحول فــي الــصــراع بن 
مسألة  حـــول  واإلســرائــيــلــيــن  الفلسطينين 

تسميم املياه وغيرها من االنتهاكات.
فـــبـــداًل مـــن أن يــســتــنــد عـــبـــاس إلــــى مــعــطــيــات 
موثقة متاحة للجميع لكي يقدم الدليل على 
حجم إسهام الحاخامات في التحريض على 
الفلسطينين، اختار استرضاء اإلسرائيلين 
ــدرء تــهــمــة »مــــعــــاداة  ــ ــذار لــ ــ ــتـ ــ عـــبـــر تـــقـــديـــم االعـ
الصهاينة  املسؤولون  ســارع  التي  السامية«، 
إللصاقها به، على غرار ما يفعلون مع كل من 
االستغراب  يثير  االحتال. وما  ينتقد سلوك 
الــذي اختار االنسحاب، لم يستغل  أن عباس 
ــادات اإلســرائــيــلــيــة لـــه فـــي لــفــت أنــظــار  ــقـ ــتـ االنـ
العالم إلى »الفتوى« الصريحة التي أصدرها 
يوسيف،  إسحاك  إلسرائيل،  األكبر  الحاخام 
قبل شهرين والتي حثت على تنفيذ إعدامات 
ميدانية ضد الفلسطينين، ناهيك عن دعوته 
أنه  بزعم  السعودية  إلــى  الفلسطينين  لطرد 
ال يــجــوز الــســمــاح لــغــيــر الــيــهــود بــالــبــقــاء في 
أرض إسرائيل، باستثناء أولئك الذين تتطلب 

خدمة اليهود وجودهم.
ــبـــاس الــــعــــودة لــعــشــرات  ــان بـــإمـــكـــان عـ ــ لـــقـــد كـ
ــا الـــصـــحـــافـــة  ــهــ ــرتــ ــشــ ــقــــات الـــــتـــــي نــ ــيــ ــقــ ــتــــحــ الــ
اإلسرائيلية حول دور الفتاوى التي أصدرها 
ــرز  ــاق غـــيـــزنـــبـــيـــرغ، أحـــــد أبــ ــحــ ــام، إســ ــاخــ ــحــ الــ
مرجعيات املستوطنن، والتي مثلت في الواقع 
»التأصيل الفقهي« الذي استندت إليه منظمة 
»شـــارة ثمن اإلرهــابــيــة« فــي تنفيذ هجماتها 
ضد الفلسطينين على مدى األعوام الخمسة 
املاضية. وكان يتوجب على عباس أن يستند 
إلــى مــا نشرته صحيفة »هــآرتــس« بتاريخ 5 
الحكومي  الــدعــم  حــول   2016 نيسان  إبــريــل/ 
والدينية  التعليمية  املؤسسات  تتلقاه  الــذي 
التي يشرف عليها غيزنبيرغ، والتي يوظفها 

في الترويج ألفكاره املعادية للفلسطينين.
وكان يكفي أن يستند عباس ملا كتبه الرئيس 
أحد  اليهودية،  املستوطنات  ملجلس  األسبق 
قــــادة الــتــيــار الــديــنــي الــصــهــيــونــي، يــســرائــيــل 
هارئيل، والذي اتهم الحاخامات بشكل واضح 
وصـــريـــح بــاملــســؤولــيــة عـــن الــتــحــريــض على 
التي تنفذها العصابات  العمليات اإلجرامية 
ــد الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــة ضــ ــيــ ــابــ ــة اإلرهــ ــهـــوديـ ــيـ الـ
بحسب ما ورد في صحيفة »هــآرتــس« في 6 
بإمكان  وكــان  املــاضــي.  الثاني  كانون  يناير/ 
يجيدون  ممن  كثر  ومنهم  عــبــاس،  مساعدي 
العبرية، أن يعودوا إلى التحقيق املوسع الذي 
أعــــده الــبــاحــث ســافــي ريــخــلــيــفــســكــي، والــــذي 
تـــنـــاول دور الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة فـــي دعــم 
الــتــي تحث  الدينية  املــرجــعــيــات واملــؤســســات 
بممتلكاتهم  واملـــس  الفلسطينين  قتل  على 

لدوافع عنصرية.

عام 2014. وتفيد مصادر مطلعة أن »جيش 
ســـوريـــة الــجــديــد تــلــقــى تـــدريـــبـــات عــلــى يد 
خبراء أميركين في األراضي األردنية، قبل 
أن يدخل األراضــي السورية، ولديه أسلحة 
أميركية خفيفة، ومتوسطة، وأغلب مقاتليه 
الــزور، ومناطق  هم من أبناء محافظة ديــر 

في شرق سورية«.
ــــازم أول مــحــمــود الــصــالــح )ضــابــط  أمـــا املـ
ــد الـــقـــادة  ــ ــام(، أحـ ــنــــظــ مــنــشــق عــــن جـــيـــش الــ
املــيــدانــيــن لـــ«الــجــيــش الــجــديــد«، فينفي ما 
تــنــاقــلــتــه وســـائـــل إعـــــام عـــن وجـــــود قـــوات 
بريطانية داخل »الجيش«، ذاكرًا في منشور 
عــلــى صفحته عــلــى مــوقــع »فــيــســبــوك« إلــى 
ســوريــون«.  جميعهم  الجيش  »مقاتلي  أن 

ــر الـــزور  مــحــافــظــات كــبــرى، هـــي: الــرقــة وديــ
ــوات ســوريــة  والــحــســكــة، أشــهــرهــا طبعا »قــ
الشرقية«.  الجبهة  و«جيش  الديمقراطية« 
ــو أحــمــد  ــ ــلـــن شـــيـــخ قــبــلــي آخــــــر، وهـ كـــمـــا أعـ
الذي كان رئيسا لائتاف الوطني  الجربا 
السوري، عن تشكيل فصيل عسكري جديد 
مطلع شــهــر أبــريــل/نــيــســان املــاضــي، تحت 
اسم »جيش النخبة« ملحاربة »داعــش« في 
محافظة دير الزور، ولكن سرعان ما تاشى 
ــلـــى فـــرض  ــذا الـــفـــصـــيـــل، لــــعــــدم قــــدرتــــه عـ ــ هــ
الذي  العسكرية، وهــو  املعادلة  في  وجــوده 

يشكل تقاطعا مصريا ــ روسيا ــ إماراتيا.
»الفصائل  أن  عسكريون  محللون  ويعتقد 
العسكرية، بما فيها جيش سورية الجديد، 
الــراهــن على مواجهة  قــادرة بوضعها  غير 
داعـــــش والـــقـــضـــاء عــلــيــه. وال يـــعـــّول عليها 
ــارق عـــلـــى جــبــهــات  ــ ــراق فــ ــتــ فــــي تــحــقــيــق اخــ
الــقــتــال، تــحــديــدًا فـــي املــنــطــقــة الــشــرقــيــة من 
ســوريــة، ألنها ال تملك اإلمــكــانــات البشرية 
والــتــســلــيــحــيــة الــتــي تــســتــطــيــع مـــن خالها 
تغيير املعادالت العسكرية. في هذا الصدد، 
يــــرى املــحــلــل الــعــســكــري الــعــقــيــد مصطفى 
بــكــور، فــي حــديــٍث لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
»القوى الدولية واإلقليمية حّيدت الفصائل 
الوطني،  االنتماء  ذات  األرض  الفاعلة على 
الــتــي تــعــتــمــد عــلــى أهــــل الــخــبــرة والــكــفــاءة 
وحاصرتها ودفعتها لالتحاق بالفصائل 
اإلسامية والجهادية«. ويلفت إلى أن »هذه 
القوى اعتمدت على مجموعات من املرتزقة، 
وهؤالء غير مستعدون للصمود في املعارك 
مــــع داعـــــــش، ألنـــهـــم ال يــمــتــلــكــون الــعــقــيــدة 

القتالية، بل يبحثون عما يسّد رمقهم«.

معركة  
  البوكمال

حرب 
الشرقاط 
العراقية

مقاتلي  تقّدم  األنباء حول  عليها. وتضاربت 
»جيش سورية الجديد«، في البوكمال، فبعد 
اإلعــان عن سيطرتهم صباح أمس األربعاء، 
عــلــى مـــطـــار عــســكــري وقـــريـــتـــن قــــرب مــديــنــة 
فــي ريــف محافظة دير  البوكمال، والــتــي تقع 
الـــــزور الــجــنــوبــي الـــشـــرقـــي، عــــادت مــعــلــومــات 
لتشير إلى تراجعهم. وأكد الناشط اإلعامي 
أن »جيش  الجديد«،  »العربي  لـ عامر هويدي 
سورية الجديد«، بسط سيطرته صباح أمس 
على مطار الحمدان قرب مدينة البوكمال، كما 
ســيــطــرت هـــذه الــقــوات املــهــاجــمــة عــلــى قريتي 
املشاهدة، والسكرية، وتــم ردم قسم كبير من 

خندق »داعش« هناك.
كــمــا قــالــت قـــيـــادة »جــيــش ســـوريـــة الــجــديــد«، 
ــلـــة األولـــــــى« بــالــنــســبــة لــهــا انــتــهــت  إن »املـــرحـ
فـــي املـــعـــركـــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا مـــســـاء الــثــاثــاء 
للسيطرة عــلــى الــبــوكــمــال. وذكــــرت فــي بــيــان، 
لجيش سورية  بالنسبة  األولـــى  »املــرحــلــة  أن 

القضاء، والساحل األيسر يمثل  يشكل مركز 
ملدينة  ماصقة  املدينة  أن  كما  املدينة،  ريــف 
الحضر التاريخية املشهورة. وتتركز املعارك 
على محوري املدينة الغربي والشمالي وسط 
ه 

ّ
قصف عشوائي عنيف يطاول املدينة، تشن

مليشيات »الحشد الشعبي« املرافقة للجيش، 
في  الطائفية،  والوعيد  التهديد  مع شعارات 
الشهر  بالفلوجة  حــدث  ملــا  مشابه  سيناريو 
املاضي، وسط معلومات عن سقوط العشرات 
مــن الضحايا املــدنــيــن فــي الــيــوم الــثــانــي من 

املعارك.
ــوات الـــحـــكـــومـــيـــة ومــلــيــشــيــات  ــ ــقـ ــ وتـــســـعـــى الـ
ــنــــة بـــهـــدف  »الــــحــــشــــد« إلــــــى اســــتــــعــــادة املــــديــ
ــة الـــتـــالـــيـــة الـــتـــي تــضــم  ــنـ ــديـ االقـــــتـــــراب مــــن املـ
وهي  بالعراق،  وقــاعــدة عسكرية  مطار  أكبر 
إلى  تفضي  التي  الجنوبية  البوابة  القيارة، 
مدينة املوصل، عاصمة التنظيم. ومع تدفق 
مـــزيـــد مــــن الــــقــــوات الــحــكــومــيــة ومــلــيــشــيــات 
ــنــــة، تـــتـــوالـــى  »الــــحــــشــــد« إلـــــى مــــشــــارف املــــديــ

رامي سويد

يسعى التحالف الدولي ضد تنظيم 
»الــــــــدولــــــــة اإلســــــامــــــيــــــة« )داعـــــــــــش(، 
ــيــــع  ــقــــطــ ــــم وتــ ــيـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــتـ ــ ملــــــحــــــاصــــــرة الـ
ــه، عـــبـــر فـــصـــل مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــه فــي  ــ ــالـ ــ أوصـ
ســوريــة عــن مناطقه فــي الــعــراق، وهــو مــا بدا 
واضـــحـــا عــبــر إطــــاق مــعــركــة الــســيــطــرة على 
مــديــنــة الــبــوكــمــال الــســوريــة. فــبــاإلضــافــة إلــى 
نحو  مــنــذ  انطلقت  الــتــي  الــعــســكــريــة  العملية 
ــتــــي نــتــج  ــرقـــي والــ شـــهـــر فــــي ريـــــف حـــلـــب الـــشـ
عنها حــتــى اآلن حــصــار »داعــــش« فــي مدينة 
ضد  جــديــدة  عسكرية  عملية  انطلقت  منبج، 
الــبــوكــمــال جــنــوب شــرق سورية  التنظيم فــي 
بقيادة قــوات »جيش ســوريــة الــجــديــد«، وهو 
للنظام  مــعــارضــة  مسلحة  قـــوات  مــن  تشكيل 
السوري، تم تدريبها في األردن ودخلت منه 
إلى األراضــي السورية التي يسيطر »داعش« 

عثمان المختار

انــتــقــلــت الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
إعــان  أيـــام قليلة على  الــعــراق بعد 
ــــي حـــيـــدر  ــراقـ ــ ــعـ ــ رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـ
باستعادة  الفلوجة  معركة  انتهاء  العبادي 
ــبــــاد، بعد  الــســيــطــرة عــلــيــهــا، إلــــى شـــمـــال الــ
أشــــهــــر ســــاخــــنــــة عــــاشــــهــــا املـــــحـــــور الـــغـــربـــي 
املــتــمــثــل بمحافظة األنـــبـــار، وغــــرب وجــنــوب 
سامراء. وتستمر املعارك، لليوم الثاني على 
التوالي، على مشارف مدينة الشرقاط، شمال 
ن القوات العراقية النظامية  العراق، بعد تمكُّ
»الــحــشــد  مــلــيــشــيــات  مــــن  بـــمـــســـانـــدة اآلالف 
ــــوي مــــن الــتــحــالــف  الـــشـــعـــبـــي«، وبـــغـــطـــاء جــ
الدولي، بالتحرك من محورين؛ األول محور 
بيجي، والثاني محور كركوك سلسلة جبال 
حمرين، والتجمع على مشارف املدينة التي 
اإلســامــيــة«  »الـــدولـــة  تنظيم  عليها  يسيطر 

)داعش( منذ نحو عامن ونصف العام.
ــة،  ــمــ ــديــ ــة قــ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــة تـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــاط مـ ــ ــ ــرقـ ــ ــ ــشـ ــ ــ والـ
تـــعـــود تــســمــيــتــهــا إلــــى كــلــمــة آشــــوريــــة وهــي 
ــاب«، مــن بن  ــذئـ »آشــــوركــــات«، أي »مــديــنــة الـ
ثاث محافظات عراقية، وهي على بعد 125 
املحلية  العاصمة  املوصل،  جنوب  كيلومترًا 
ملــحــافــظــة نــيــنــوى، ومــعــقــل »داعـــــش« حــالــيــا، 
وعـــلـــى بــعــد 125 كــيــلــومــتــرًا شـــمـــال تــكــريــت، 
عاصمة محافظة صاح الدين املحلية، وعلى 
بــعــد 135 كــيــلــومــتــرًا غـــرب مــحــافــظــة كــركــوك 
الشرقاط  وتــعــّد  كــركــوك.  مدينة  وعاصمتها 
 عن 

ً
مـــركـــزًا ملــديــنــة آشــــور الــتــاريــخــيــة، فــضــا

ــدة، ما  ــ ــا مــحــاطــة بـــالـــتـــال مـــن جـــهـــات عـ ــهـ ـ
ّ
أن

يعني أن املهمة لن تكون سهلة أمــام القوات 
املـــهـــاجـــمـــة. ويـــقـــطـــن الـــشـــرقـــاط نـــحـــو نــصــف 
مليون نسمة جميعهم من العشائر العربية 
السنية، وأبرزها شمر، والجبور، والجميلة، 
عربية  وعشائر  والدليم،  والعبيد،  واللهيب، 
أخــرى. تعرف الشرقاط باسم مدينة األدبــاء 
والــشــعــراء، وتمتاز بطبيعة ســاحــرة. وتضم 
املــديــنــة املــوقــع األثـــري اآلشــــوري الـــذي يعود 
املــيــاد، مــا يجعلها من  إلــى 3000 سنة قبل 

أقدم مدن العراق واملنطقة العربية.
ويقسم الشرقاط نهر دجلة إلى قسمن، ويطلق 
ــم الــســاحــل األيـــمـــن، والــثــانــي  عــلــى األول اســ
الــســاحــل األيـــســـر. الــســاحــل األيــمــن هــو الــذي 

الجديد انتهت«، مشيرة إلى أن الهجوم نجح 
فـــي »اخــــتــــراق نـــوعـــي وعــمــيــق داخـــــل منطقة 
الـــبـــوكـــمـــال، تـــقـــّدمـــت الــــقــــوات مـــن خـــالـــه على 
عـــدة نــقــاط، ويــحــافــظ جــيــش ســوريــة الجديد 
وحــاوي  البوكمال  بادية  على  السيطرة  على 
ــاورة  ــنــ ــع احـــتـــفـــاظـــه بـــحـــريـــة املــ الـــبـــوكـــمـــال، مــ
لحقوق  الــســوري  »املــرصــد  وأكـــد  العسكرية«. 
اإلنــــســــان«، ســيــطــرة »مــقــاتــلــن مـــن املــعــارضــة 
ــة عـــلـــى مــــطــــار عـــســـكـــري مــــن قــبــضــة  الــــســــوريــ
تنظيم داعش، قرب معقل التنظيم في مدينة 
»العملية شملت  أن  عــن  متحدثا  الــبــوكــمــال«، 
إنــزال مظلين أجانب من طــائــرات هليكوبتر 
مع  دارت  عنيفة  اشتباكات  وأن  الفجر«،  عند 
مسلحي التنظيم، الذين كانوا متحصنن في 
البوكمال بنحو  الغرب من  إلــى  الواقع  املطار 
خمسة كيلومترات. لكن مدير املرصد السوري 
رامــــي عــبــد الــرحــمــن، عـــاد ليعلن عــصــر أمــس 
تراجع »جيش سورية الجديد«، وقال لوكالة 
»فــــرانــــس بـــــرس« إن »هـــجـــوم الــجــيــش فــشــل، 
 
ً
وخسر مطار الحمدان الذي سيطر عليه ليا
انــه ال يــزال  وتــراجــع عــن مدينة البوكمال، إال 
موجودًا ضمن الحدود اإلداريــة ملحافظة دير 
الزور«. وأشار عبد الرحمن إلى انه ليس هناك 
اشــتــبــاكــات أو حــتــى قــصــف جــــوي لــطــائــرات 

التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
الثاثاء،  أعلن  الجديد«  وكان »جيش سورية 

انتصارات  تحقيق  عن  الحكومية  اإلعانات 
املــعــارك، وســط تضارب للمعلومات  في تلك 
بــن خــلــيــة اإلعــــام الــحــربــي، وهـــي املرتبطة 
قوات  التي تضم  املشتركة  العمليات  بقيادة 
وبن  و«الحشد«،  والداخلية  الدفاع  ـــي 

َ
وزارت

وزارة الدفاع الرسمية.

بـــــدء هـــجـــوم يـــهـــدف لــلــســيــطــرة عـــلـــى مــديــنــة 
أول مــحــمــود  املـــــــــازم  ــال. وأوضـــــــــح  ــمــ ــوكــ ــبــ الــ
»جيش  الصالح، وهو أحد القادة امليدانين لـ
»العربي  سورية الجديد«، في حديث سابق لـ
الجديد«، أن »عملية استعادة مدينة البوكمال 
بدأت«، مشيرًا إلى أن مقاتلي جيشه باتوا على 
أطراف املدينة التي تقع على الحدود السورية 
ــا. وكــشــف  ــهـ ــامـ ــتـــحـ الـــعـــراقـــيـــة اســــتــــعــــدادًا القـ
الصالح أن هناك استعدادات تجري للهجوم 
عـــلـــى مــنــطــقــة »مـــهـــمـــة« أخــــــرى فــــي مــحــافــظــة 
ديــــر الـــــــزور، لــكــنــه تــحــفــظ عـــن ذكــــر تــفــاصــيــل 
الجديد«،  »العربي  معلومات  ووفــق  إضافية. 
الواليات املتحدة األميركية تضغط على  فإن 
القوات العراقية باتجاه اإلســراع بشن عملية 
املقابلة  العراقية  القائم  منطقة  فــي  عسكرية 
ــاقـــي مــنــاطــق  ملــديــنــة الـــبـــوكـــمـــال الـــســـوريـــة وبـ
للحدود  املتاخمة  العراقية  األنــبــار  محافظة 
السورية، وذلك لرغبة التحالف الدولي بقيادة 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة بــفــصــل مــنــاطــق ســيــطــرة 
»داعــش« في سورية عن مناطق سيطرته في 
العراق، من أجل إضعاف التنظيم وإغاق أهم 
خطوط إمداده التي يعتمد عليها في عمليات 
املحروقات  تجارة  وعمليات  العسكري  النقل 

والبضائع املحلية األخرى.
استراتيجية  أهــمــيــة  ذات  الــبــوكــمــال  ــعــتــبــر 

ُ
وت

»داعش«، إذ إن فقدانه لها، سيحرمه  بالنسبة لـ
ــتــــي لـــطـــاملـــا ســـعـــى لــلــســيــطــرة  مــــن املـــديـــنـــة الــ
يؤمن ملسلحيه سهولة  موقعها  كــون  عليها، 
الــتــواصــل مــع مــنــاطــق سيطرتهم فــي محيط 
مــديــنــة الـــقـــائـــم، الـــتـــي تــقــابــل الــبــوكــمــال على 
الطرف العراقي من الحدود. وشّكلت سيطرة 
البوكمال منتصف عــام 2014،  »داعـــش« على 
مع  حينها  وتزامنت  للتنظيم،  كبيرة  أهمية 
العدناني،  أبــو محمد  املتحدث باسمه  إعــان 
»الخافة اإلسامية«، واختصار اسم التنظيم 
مــن »الــدولــة اإلســامــيــة فــي الــعــراق والــشــام«، 
ليقتصر االسم على »الدولة اإلسامية« فقط. 
ــاء ذلـــك فــي تسجيل صــوتــي يـــوم التاسع  وجـ
بساعاٍت  تا  يونيو/حزيران،  من  والعشرين 
ظـــهـــور الـــعـــدنـــانـــي بـــرفـــقـــة عـــــدد مــــن مــقــاتــلــي 
التنظيم في شريط مصور، أعلن خاله »كسر 
صــنــم الــوطــنــيــة وحــــــدود الــــــذل« بـــن ســوريــة 
والــعــراق، بعد أن سيطر التنظيم على مدينة 

البوكمال الحدودية بن البلدين.
العسكرية  العملية  تستمر  أخــــرى،  جــهــة  مــن 
الديمقراطية«  »قــوات سورية  التي تخوضها 
الكردية  الشعب«  »حماية  قـــوات  شّكل 

ُ
ت الــتــي 

ــــف حـــلـــب الــشــرقــي  عـــمـــودهـــا الـــفـــقـــري، فــــي ريـ
ضـــد »داعــــــــش«. وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
»قــوات  مقاتلي  إن  الجديد«  »العربي  لـ منبج 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« حـــاولـــوا إحــــراز تــقــّدم 
عــلــى جــبــهــات الــقــتــال فــي شـــرق مــديــنــة منبج 
 صـــبـــاح أمــــس بــــإحــــراز تــقــّدم 

ً
ونـــجـــحـــوا فـــعـــا

طفيف من طرف قرية الياسطي، حيث تسلل 
ــنـــاصـــر الـــــقـــــوات املـــهـــاجـــمـــة داخـــــــل خــطــوط  عـ
»داعش« الدفاعية مع دعم من طيران التحالف 
الدولي، وسيطروا على نقاط في املنطقة. وفي 
ســيــاق رده عــلــى ذلـــك، فــّجــر تنظيم »داعـــش« 
ــة الـــخـــطـــاف،  ــريـ ــة مــفــخــخــة فــــي مــحــيــط قـ ــربـ عـ
األمر الذي سّبب خسائر في صفوف عناصر 
»قوات سورية الديمقراطية« وأوقف تقّدمهم. 
ويــحــافــظ »داعـــــش« حــتــى اآلن عــلــى تماسكه 
وتحديدًا  منبج  جــنــوب  الــقــتــال  جبهات  على 
في حي الحزاونة وفي منطقة املطاحن، حيث 
انتحارين وألــغــام كثيرة دون  يــحــول وجـــود 

تقّدم »قوات سورية الديمقراطية«.
ــــوري الــعــمــيــد  ــــسـ ــد املـــحـــلـــل الـــعـــســـكـــري الـ ــ ــ وأكـ
أحـــمـــد رحــــــال، أن الــتــحــالــف الــــدولــــي يــحــاول 
ــــش« مـــن خــال  ــ ــال تــنــظــيــم »داعـ ــ تــقــطــيــع أوصــ
الهجوم املفاجئ الذي بدأ الثاثاء على مدينة 
الــبــوكــمــال الـــســـوريـــة، وقــطــع خــطــوط امــــداده 
ــعـــراق، مــشــيــرًا فــي حــديــث مع  بــن ســوريــة والـ
بدأ يتلقى  التنظيم  أن  إلى  الجديد«  »العربي 
»الـــقـــاســـيـــة« فـــي ســوريــة  ــربـــات وصــفــهــا بــــ ضـ
والــعــراق. وأوضــح رحــال أن الطرف األميركي 
بدأ يحقق »انتصارات« على تنظيم »داعش« 
في سورية اعتمادا على القوى التي يدعمها، 

في حن لم يحقق الروس أي تقّدم.

وخال أقل من ساعتن، أعلنت وزارة الدفاع 
 قــواتــهــا حققت تــقــدمــا ووصــلــت 

ّ
الــعــراقــيــة أن

ــوار الـــشـــرقـــاط، ما  ــ ــبـــاج، عــنــد أسـ إلـــى تـــال الـ
يعني أنــهــا حـــررت ريــفــهــا الــغــربــي، وهـــو ما 
نــفــتــه قـــيـــادة الــعــمــلــيــات املــشــتــركــة فـــي بــيــان 
صـــدر عــن خلية اإلعــــام الــحــربــي، قــالــت فيه 
ــم تـــصـــل إلـــــى تـــلـــك املــنــطــقــة«،  إن »الـــــقـــــوات لــ
وهــو ما يشير إلــى تخبط واســع في القيادة 
كــل جهة تجيير  للمعركة ومــحــاولــة  الــعــامــة 
أي انتصار لصالحها، كما حدث في معارك 
الركن فاضل محمود  العقيد  سابقة. ويؤكد 
بالفرقة  الــســادس عشر  الــلــواء  مــن  اللهيبي، 
الــخــامــســة فـــي الــجــيــش الـــعـــراقـــي، لـــ«الــعــربــي 
الــجــديــد«، أن »الــقــوات املشتركة حــررت عــددًا 
من القرى، والغطاء الجوي األميركي موجود 
املبكر  أنه »من  إلى  املعركة«، الفتا  في سماء 

القول إن املدينة ستحرر قريبا«.
وتؤكد مصادر محلية من داخل املدينة أن ما 
ال يقل عن 50 مدنيا سقطوا بن قتيل وجريح 
ــذائـــف  ــال الــــيــــومــــن املــــاضــــيــــن بـــســـبـــب قـ ــ خــ
ــا لــلــمــصــادر  ــقــ ــخ املـــلـــيـــشـــيـــات. ووفــ ــ ــواريـ ــ وصـ
ذاتـــهـــا، فـــإن الــصــواريــخ ســقــطــت عــلــى أحــيــاء 
الـــوحـــدة، والــعــلــوة، والــجــمــهــوريــة، والــشــارع 
املدينة. في حن تشير مصادر  العام، وسط 
ــقـــوات املــهــاجــمــة،  أمــــن عــراقــيــة إلــــى تــكــبــيــد الـ
 وإصابة نحو 

ً
أكثر من 32 قتيا اآلن،  لغاية 

بسبب  املليشيات  مــن  غالبيتهم  آخــريــن   80
الــعــمــلــيــات االنـــتـــحـــاريـــة لــلــتــنــظــيــم، وحــقــول 

األلغام املزروعة حول املدينة.
وأّكد وزير الدفاع خالد العبيدي »استمرار 
تقدم القوات املسلحة في معارك الشرقاط«، 
مشيرًا إلى »تكبيد داعش خسائر كبيرة في 
األرواح واملعدات«. وبّن أنه »سيتم تحرير 
مناطق عديدة، خال األيــام القليلة املقبلة، 
ومناطق  الفلوجة،  في  داعــش  انكسار  بعد 
وقرى جنوب املوصل وشمال صاح الدين«. 
ويــقــول الــرائــد فــي جهاز مكافحة اإلرهـــاب، 
 »التعزيزات العسكرية 

ّ
إحسان العامري، إن

مــســتــمــرة بـــالـــوصـــول إلــــى مــنــاطــق جــنــوب 
إلى  الدين«، مشيرًا  املوصل وشمال صاح 
 »انــتــهــاء مــعــركــة الــفــلــوجــة مــنــح الــقــيــادة 

ّ
أن

حة فرصة إرســال عدد 
ّ
للقوات املسل العامة 

من القطعات العسكرية إلى محاور جنوب 
املوصل«.

لم توّفر الغارات الروسية قوات المعارضة بقصفها )هليط سليمان/األناضول(

تواصل »قوات سورية الديمقراطية« معركتها في منبج )دليل سليمان/فرانس برس(

تهدف المعركة 
التي يشنها »جيش 

سورية الجديد« 
وحليفه األميركي 

الستعادة مدينة 
البوكمال من تنظيم 
»داعش«، إلى فصل 

مناطق سيطرة 
»داعش« في 

سورية عن مناطقه 
بالعراق، لتسقط 

»الخالفة اإلسالمية« 
التي أعلنها التنظيم 

عند سيطرته على 
البوكمال

المليشيات،  بمساندة  المشتركة،  العراقية  القوات  معارك  انتقلت 
الشرقاط  إلــى  الفلوجة  بعد  الــجــوي،  الــدولــي  التحالف  وبغطاء 

االستراتيجية. ويمّهد تحرير هذه المدينة لمعركة الموصل المقبلة
الحدثقضية

إعادة ترسيم الحدود بين 
العراق وسورية

جبهة عاصمة اآلشوريين 
تمهيدًا للموصل

تحليل

منذ 2011
ُتعتبر البوكمال 

من أوائل المدن التي 
ثارت ضد النظام السوري 
في دير الزور، إذ شهدت 

تظاهراٍت، منذ بداية 
الثورة السورية في مارس/
آذار 2011، قبل أن يسيطر 
عليها الجيش الحر، في 
سبتمبر/أيلول 2012. لكن 
ومع نهاية يونيو/حزيران 

2014، سيطر تنظيم 
»داعش« على 
كامل المدينة.
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سياسة

  شرق
      غرب

قانون المصالحة 
التونسية بعد الفطر

الــعــام في  التشريع  قــال مقرر لجنة 
الحمايدي،  مــراد  التونسي  البرملان 
إعــــــادة  إن  ــد«،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ لـــــ«الــــعــــربــــي 
ــة إلــــى  ــالــــحــ مــــــبــــــادرة قـــــانـــــون املــــصــ
يأتي  فيها  النظر  وتقديم  الواجهة 
ــبـــط بــمــســار  ــرتـ ــار مـ ــــي إطـــــــار مــــســ فـ
الوطنية.  الــوحــدة  حــكــومــة  تشكيل 
النائبة عن  اللجنة،  مقررة  وكشفت 
»الـــنـــهـــضـــة«، ســـنـــاء املـــرســـنـــي، أنــهــا 
املصالحة  قانون  مبادرة  ستعرض 
أن  املنتظر  مــن  وأنــه  فيها،  للنقاش 
تتقدم رئاسة الجمهورية بتعديات 
عليها حتى تصبح مائمة أكثر مع 
الدستور، معلنة أنه تقرر النظر في 

املبادرة بعد عيد الفطر.
)العربي الجديد(

عشرات الضحايا 
بتفجيرات بغداد

ــة تــفــجــيــرات ضــربــت،  ــعـ ــعـــت أربـ أوقـ
أمـــــس األربــــــعــــــاء، مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة 
 وجـــريـــحـــا 

ً
قـــتـــيـــا ــداد، 25  ــ ــغــ ــ بــ ــي  ــ فـ

مـــن املــدنــيــن. ودعــــا عــضــو مجلس 
مــحــافــظــة بــــغــــداد، ســـالـــم الــربــيــعــي، 
ــّيـــة إلــى  الــحــكــومــة واألجــــهــــزة األمـــنـ
اتـــهـــا فـــي الــعــاصــمــة.  تــعــزيــز إجـــراء
ه »من غير املعقول أن تهتم 

ّ
وقال إن

القتال في  األمنّية بجبهات  القوات 
وقت تهمل فيه الجبهة الداخلية«.

)العربي الجديد(

كاميرون لكوربين: ارحل 
يا رجل

دعـــــا رئــــيــــس الــــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
ديــــفــــيــــد كــــــامــــــيــــــرون، زعـــــيـــــم حــــزب 
كوربن  املعارض، جيريمي  العمال 
إلـــى االســتــقــالــة. وتـــوجـــه كــامــيــرون 
ــــن خــــــــال جــــلــــســــة ملــجــلــس  ــوربـ ــ ــكـ ــ لـ
: »قد 

ً
الــنــواب، أمــس األربـــعـــاء، قــائــا

لكن  أن يبقى،  يكون لصالح حزبي 
ــــاد، بــحــق  ــبـ ــ لـــيـــس فــــي مــصــلــحــة الـ

السماء ارحل يا رجل«.
)العربي الجديد(

بدا املوقف األوروبي صارما تجاه لندن، أمس 
األربعاء، في اليوم الثاني من القمة املخصصة 
لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبـــي، في 
الجلسة  ففي  بروكسل.  البلجيكية  العاصمة 
ــة األولـــــى بــغــيــاب بــريــطــانــيــا، أعــلــن  ــيــ األوروبــ
رئيس املجلس األوروبـــي دونــالــد تــوســك، أن 
»الــقــادة األوروبــيــن قــالــوا بــوضــوح للمملكة 
املتحدة، إنه ال يمكنها التفاوض على دخول 
ــة املــشــتــركــة املــــوحــــدة كما  ــ ــيـ ــ الـــســـوق األوروبـ
يــحــلــو لــهــا، بــعــد خــروجــهــا مـــن االتـــحـــاد، أي 
األشــخــاص«.  ل 

ّ
تنق بحرية  تقبل  أن  دون  مــن 

وأضاف توسك، في ختام أول اجتماع للدول 
أن تكون  الـــ27 من دون بريطانيا، »نأمل في 
املستقبل،  فــي  مقّربا  شريكا  املتحدة  اململكة 
القبول  ب 

ّ
املــوّحــدة يتطل ولكن دخــول السوق 

بــــالــــحــــريــــات األربـــــــــــع األســـــاســـــيـــــة لـــاتـــحـــاد 
األوروبــــــي بــمــا فــيــهــا حــريــة الــتــنــقــل«. وتــابــع 
 إن »قررنا عقد اجتماع تشاوري للدول 

ً
قائا

أيــلــول في  الــــ27، وسنلتقي فــي 16 سبتمبر/ 
ملتابعة  براتيسافا  السلوفاكية(  )العاصمة 
سلوفاكيا،  اختيار  الفتا  وكــان  مناقشاتنا«. 
التي بدت أكثر دول الوسط األوروبي جنوحا 
االتحاد  االنفصال عن  إلجــراء استفتاء بغية 
األوروبــي أيضا. وقال توسك إن »املفاوضات 
مـــع بــريــطــانــيــا حـــول مستقبل عــاقــاتــهــا مع 
االتــحــاد األوروبــــي، ال يمكن أن تــبــدأ إال بعد 
بدء عملية االنفصال التي تستغرق سنتن«. 
وكــــان رئــيــس الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة ديــفــيــد 
 األول مـــن القمة 

ّ
كـــامـــيـــرون، قـــد حــضــر الـــشـــق

األوروبية، يوم الثاثاء، وغاب أمس، حسبما 
تـــنـــّص عــلــيــه الـــقـــوانـــن األوروبـــــيـــــة. بــالــتــالــي 
ستكون قمة براتسيافا، القمة األولى الكاملة 
التي تغيب عنها بريطانيا، بعد أكثر من 40 

عاما.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، دافــــع تــوســك عـــن رئــيــس 
ــة جـــــان كـــلـــود يــونــكــر،  ــ ــيــ ــ املـــفـــوضـــيـــة األوروبــ
الــــــذي حـــّمـــلـــه أحـــــد الـــصـــحـــافـــيـــن مــســؤولــيــة 
ــاد األوروبــــــــي  ــ ــــحـ ــن االتـ خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــ
وطــالــب باستقالته. وفــي هــذا الــصــدد، شــّدد 
تــوســك عــلــى أن »جــــان كــلــود يــونــكــر هـــو في 
ــهــمــه بــأنــه 

ّ
الـــواقـــع آخــــر شــخــص يــمــكــن أن نــت

بيار عقيقي

ثاثية السياسة الدين املافيا، تبقى األصلب 
ــم كــــل املـــتـــغـــيـــرات الــجــيــو  ــ فــــي إيـــطـــالـــيـــا، رغـ
ســيــاســيــة فـــي أوروبـــــا أو فـــي املــقــلــب اآلخـــر 
مــن الــبــحــر املــتــوســط. بــالــتــالــي لــيــس غريبا 
القبض  إلقاء  اإليطالية،  السلطات  أن تعلن 
ــات، بـــعـــد نــحــو  ــيــ ــافــ ــاء املــ ــمــ عـــلـــى أخـــطـــر زعــ
الديمقراطي«  »الحزب  هزيمة  على  أسبوع 
رومــا  العاصمة  فــي  تحديدًا  بلديا،  الحاكم 
ــام الــنــجــم الـــصـــاعـــد... »حــركــة  وتـــوريـــنـــو، أمــ

النجوم الخمس«.

اعتقال فاتساالري
يــــوم األحــــــد، أعــلــنــت الــســلــطــات اإليــطــالــيــة 
اعــتــقــال إرنــســتــو فـــاتـــســـاالري، زعــيــم مافيا 
املافيا  تنظيمات  أخطر  أحــد  »ندرانغيتا«، 
الــتــواري.  مــن  عاما  عشرين  بعد  اإليطالية، 
الــداخــلــيــة  ــيـــان صــــــادر عــــن وزارة  بـ وأفـــــــاد 
اإليطالية، بأنه »تّم القبض على فاتساالري 

املــســؤول عــن االســتــفــتــاء السلبي فــي اململكة 
املــتــحــدة«. وأضــــاف أن »مـــا أعــدتــه املفوضية 
في املفاوضات مع اململكة املتحدة هو أقصى 
مــا يمكن الــقــيــام بـــه، وأســتــطــيــع أن أقـــول إنــه 
يفوق الحد األقــصــى ملــا كــان ممكنا فــي إطــار 
املـــعـــاهـــدات، لــكــنــه كـــان مــقــبــواًل أيــضــا لــلــدول 
األعــضــاء«. ورّد يونكر الــذي كــان إلــى جانب 
بـــأن أشعر   »ال أســمــح لنفسي 

ً
قــائــا تــوســك، 

بالهزيمة أو أن أضع نفسي تحت الوصاية«. 
االنتخابية،  الحملة  أتدخل في  »لم  وأضــاف: 
طــبــقــا ملـــا طــلــبــتــه مــنــي الــحــكــومــة واملــعــارضــة 
»الديموقراطية  أن  واعــتــبــر  البريطانيتن«. 
ال  حتى  الكافي  بالنضج  تتمتع  البريطانية 

ى دروسا من الخارج«.
ّ
تتلق

رئيس  أعلن  االسكتلندي،  امللف  سياق  وفــي 
الــوزراء اإلسباني ماريانو راخــوي، أمــس، أن 
»إسبانيا )التي تواجه إمكان استقال إقليم 
في  اسكتلندا  تشارك  أن  ترفض  كاتالونيا(، 
أي مـــفـــاوضـــات مـــع االتـــحـــاد األوروبـــــــي بعد 

االستفتاء البريطاني«.
وقـــــــــال راخـــــــــــوي فــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي إن 
»الـــحـــكـــومـــة اإلســـبـــانـــيـــة تــــرفــــض إجــــــــراء أي 
تــفــاوض مــع أي جــهــة ســـوى حــكــومــة اململكة 
املتحدة«. وأضــاف أن »املــعــاهــدات األوروبــيــة 
فإن  املتحدة  اململكة  إذا خرجت  ذلــك.  ترفض 
اســكــتــلــنــدا ســتــخــرج مـــن مــؤســســات االتــحــاد 
األوروبي«، مشّددًا على أن »هذا األمر ينطبق 
عـــلـــى املــمــلــكــة املــــتــــحــــدة، ومـــعـــهـــا جــمــيــع مــن 

يشّكلون جزءًا منها«.
وفــــاز راخــــوي الــــذي يــتــزعــم الــحــزب الشعبي 
املــحــافــظ فـــي االنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الــتــي 
جرت في إسبانيا، يوم األحد، لكنه لم يتمكن 
مـــن الــحــصــول عــلــى الــغــالــبــيــة املــطــلــقــة. وفــي 
في  غالبية  االنــفــصــالــيــون  يشكل  بــرشــلــونــة، 
اإلقليمية  االنتخابات  منذ  كاتالونيا  برملان 
انتخبوا  وقـــد  املــاضــي.  أيــلــول  فــي سبتمبر/ 
ــوره خـــطـــة لــنــيــل  ــحــ عـــلـــى أســــــاس بـــرنـــامـــج مــ

االستقال خال 18 شهرًا.
ــتـــشـــارة األملـــانـــيـــة  مــــن جــهــتــهــا، رفـــضـــت املـــسـ
ــــس، مــقــتــرحــات إيــطــالــيــة  أنــجــيــا مــيــركــل، أمـ
بتعديل قواعد االتحاد األوروبي بشأن العجز 
واملساعدات املصرفية لوضع مشاكلها املالية 
في الحسبان بعد االقتراع بخروج بريطانيا 

من االتحاد األوروبي.
ــــدت مــيــركــل اعــتــقــادهــا لــلــصــحــافــيــن في  وأبــ
خــتــام الــقــمــة بـــأن »اتــفــاق االســتــقــرار والــنــمــو، 
لتطبيقه حتى  كــافــيــة  مـــرونـــة  عــلــى  يــنــطــوي 
ــت أنـــه  ــافــ ــيـــة«. وأضــ ــالـ ــروف الـــحـ ــظــ فــــي ظــــل الــ
للعجز  الكتلة  تضعها  التي  القواعد  »بــشــأن 
ومــســتــويــات الـــديـــن، فــقــد تــوصــلــنــا ملجموعة 
ــة بـــالـــوحـــدة  ــن الــــلــــوائــــح الــــخــــاصــ ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ جـ
املــصــارف وتغيير  إفـــاس  وبــشــأن  املصرفية 
ــــال. لــيــس مـــن املــنــطــقــي تغيير  هــيــكــل رأس املـ

اللوائح كل عامن«.
)رويترز، فرانس برس(

نابولي  إلــى  باليرمو ومسينا  املاضي، من 
ورومــــــا. لـــم يــــدع رئــيــس الـــــــوزراء اإليــطــالــي 
ماتيو رينتزي اعتقال فاتساالري، يمّر من 
دون اإلدالء بموقف ما، فنشر تغريدة على 
موقع »تويتر«، مشيدًا فيها بـ«فضل القضاة 
وإنــفــاذ الــقــانــون«، ومــعــتــبــرًا بـــأن »إيطاليا 
مستمرة في الحياة«. وفي ذلك إشــارة إلى 
دوٍر للتغطية السياسية التي يؤمنها حزبه 
للجسم القضائي ضد املافيا. يعلم رينتزي 
أن »املــــافــــيــــا« عــــنــــوان جـــــــذاب الســتــقــطــاب 
كاالبريا،  ريجيو  أبــنــاء  تحديدًا  الناخبن، 
ونــــابــــولــــي، وصـــقـــلـــيـــة، أي الــــذيــــن يــعــانــون 
ــثـــر مــــن نـــفـــوذ املـــافـــيـــات وســطــوتــهــا.  بـــاألكـ
بــالــتــالــي يــعــمــل ريــنــتــزي، انــطــاقــا مـــن تلك 
املـــكـــاســـب، إلحــــكــــام ســيــطــرتــه الــســيــاســيــة، 
وفــرمــلــة الــصــعــود الــســيــاســي واالجــتــمــاعــي 
ــه حــتــى  ــ

ّ
ــل ــنـــجـــوم الــــخــــمــــس«، أقــ »حــــركــــة الـ لـــــ

يسعى  التي  الدستورية  التعديات  تمرير 
املقبل.  أكــتــوبــر/تــشــريــن األول  فــي  ألجــلــهــا، 
سيكون  تحديدًا،  فاتساالري  إن  الواقع  في 
»نــاخــبــا« غير مباشر فــي ســيــاق مــحــاوالت 
رينتزي النجاح في الخريف، وديمومته في 

الحكومة.

حملة »األيادي النظيفة«
ــا لــــم تــتــمــكــن إيـــطـــالـــيـــا مــــن الـــتـــحـــّرك  أســــاســ
قــضــائــيــا ضـــد املـــافـــيـــا، ســــوى بــفــعــل حملة 
السلطات  تها 

ّ
شن التي  النظيفة«  »األيـــادي 

التسعينيات،  مطلع  اإليطالية،  القضائية 
ضد مئات من عناصر املافيا واملستفيدين 
ورجـــال شرطة  مــن قضاة ومحامن  منهم، 
ــتـــصـــاد.  ــيـــن وأحـــــــــزاب ورجــــــــال اقـ ــيـــاسـ وسـ
ــــدة،  ــفـــت »األيـــــــــــادي الـــنـــظـــيـــفـــة« قـــتـــلـــى عـ ـ

ّ
ــل كـ

أبــــرزهــــم الـــقـــاضـــيـــان، جــيــوفــانــي فــالــكــونــي 
وباولو بورسيلينو، مع إصرار املافيا على 
املـــواجـــهـــة. انــتــهــت الــحــمــلــة بــانــدثــار أربــعــة 
أحـــــــزاب، بــــأوقــــات مــخــتــلــفــة، وهـــــي: الــحــزب 
الديمقراطي املسيحي، والحزب االشتراكي 
االشتراكي  الديمقراطي  والحزب  اإليطالي، 
اإليـــطـــالـــي، والـــحـــزب الــلــيــبــرالــي اإليــطــالــي، 
ــزب الـــجـــمـــهـــوري  ــحــ ــن الــ ــل مــ بــيــنــمــا نـــجـــا كــ
اليساري،  الديمقراطي  والــحــزب  اإليطالي، 
والــحــركــة االجــتــمــاعــيــة اإليــطــالــيــة. لــم يفت 
األميركين اإلشــارة، باعتراف سفيرهم في 
روما في ذلك الحن، ريجينالد بارتولوميو، 
بالقول إن »االستخبارات األميركية )سي آي 
القضائية  السلطات  إيــه( ساهمت في دفــع 
ملحاربة املــافــيــا«. دور »ســي آي إيــه« يظهر 
مـــجـــددًا فـــي الـــبـــرازيـــل حــالــيــا، عــلــى خلفية 
الــســيــارات« وارتــبــاط شركة  قضية »غسيل 
فساد  موجة  بأكبر  النفطية  »بــتــروبــراس« 

في تاريخ أكبر دولة في أميركا الجنوبية.
ــتـــزي، يـــبـــدو مــعــاكــســا  ــنـ اآلن، مـــا يــفــعــلــه ريـ
ــا فــعــلــه زعـــيـــم »فــــــــورزا إيــطــالــيــا«  تـــمـــامـــا ملــ
التسعينات.  سيلفيو برلوسكوني، أواسط 

بالسجن  غيابيا  عليه  املحكوم  عــامــا(   46(
قــرب مدينة ريجيو  فــي شقة  الحياة،  مــدى 
عّد 

ُ
كاالبريا )جنوب شرق الباد(«، والتي ت

معقل »ندرانغيتا«.
وكان فاتساالري قد توارى عن األنظار منذ 
دين بالسجن املؤبد في العام 

ُ
العام 1996، وأ

1999، لضلوعه في تشكيل جمعيات تابعة 
لــلــمــافــيــا، والــقــتــل الــجــمــاعــي، واالخــتــطــاف، 
وحيازة األسلحة النارية من دون ترخيص. 
يــعــتــبــر الــــرجــــل مــــن ســــالــــة رجـــــــال املـــافـــيـــا 
الــتــقــلــيــديــن، الــــذيــــن أرعــــبــــوا إيـــطـــالـــيـــا فــي 
القرن  وثمانينيات  ستينيات وسبعينيات 

ــلـــطـــة، بــعــد  ــــى الـــسـ ــل بـــرلـــوســـكـــونـــي إلــ ــ وصــ
عـــام ونــّيــف عــلــى تأسيسه الــحــزب، وكــانــت 
ــد وصـــلـــت  ــ ــة« قـ ــفـ ــيـ ــظـ ــنـ حـــمـــلـــة »األيــــــــــــادي الـ
تـــدشـــن  إلـــــــى  أدى  ــا  ــ مــ ــا،  ــهــ ــمــ ــيــ ــواتــ إلـــــــى خــ
واألحــكــام  القضائية  االســتــئــنــافــات  مرحلة 
رجــال  »صــغــار«  بعض  ليخرج  التخفيفية، 
املــافــيــا مـــن الــســجــون، وُيــصــبــحــوا »ظـــال« 
الفارق بن  األعــمــال.  برلوسكوني في عالم 
املافيا  رجـــال  ريــنــتــزي يسجن  أن  الــرجــلــن 
أمــا برلوسكوني  الشعبي،  لــزيــادة رصــيــده 

فأطلقهم للحصول على األمر عينه. 

انتشار »ندرانغيتا«
ــا مــنــظــمــة »نــدرانــغــيــتــا« فــمــتــواجــدة في  أمــ
ــا، وهــــولــــنــــدا، وفـــرنـــســـا،  ــيـ ــانـ ــبـ أملـــانـــيـــا، وإسـ
وبــلــجــيــكــا، وســـويـــســـرا، وكـــنـــدا، والـــواليـــات 
املتحدة، وكولومبيا، واملكسيك، وأستراليا، 
»كـــوزا نـــوســـتـــرا«، أشــهــر  ــعــتــبــر وريـــثـــة لــــ

ُ
وت

»ندرانغيتا«  سيطرت  وقــد  إيطالية.  مافيا 
ــوداء، تـــحـــديـــدًا غسيل  ــ ــسـ ــ عــلــى األســـــــواق الـ
ــــوال وتـــجـــارة الــعــقــارات غــيــر املــشــروعــة  األمـ
ـــشـــّكـــل تـــجـــارة 

ُ
ــدرات، إذ ت ــاملــــخــ ــار بــ ــ ــــجـ واإلتـ

الكوكاين حــوالــي 62 فــي املــائــة مــن دخلها 
السنوي الــذي ُيقّدر بـ 44 مليار يــورو. كما 
ــســاهــم« بـــ3 فــي املــائــة مــن الــنــاتــج املحلي 

ُ
»ت

اإليطالي، وفقا ملا أدلى به مسؤول أميركي، 
بــحــســب وثـــائـــق »ويــكــيــلــيــكــس« فـــي الــعــام 
ــر  وزيــ األمــــيــــركــــي  ــــؤول  ــــسـ املـ ــم  ــهــ واتــ  .2011
بـ«عدم  مــارونــي،  روبــرتــو  وقتها،  الداخلية 
الـــقـــيـــام بـــمـــا يـــتـــوجـــب عــلــيــه لــلــقــضــاء عــلــى 

ندرانغيتا في ريجيو كاالبريا«.
ــازات« املــنــظــمــة هــنــا، ففي  ــجــ ال تــتــوقــف »إنــ
ــّدرة  ــتـــحـ ــة مـ ــلـ ــائـ ـــســـيـــطـــر 31 عـ

ُ
أســـتـــرالـــيـــا ت

ــائــــات  ــمـــس عــ ــخـ ــة بـ ــبــــطــ ــرتــ ومــــتــــفــــّرعــــة ومــ
»نــدرانــغــيــتــا« فــي ريــجــيــو كــاالبــريــا، على  لـــ
ــدرات فــي  ــ ــخــ ــ 60 فــــي املــــائــــة مــــن تــــجــــارة املــ
في  »اإلكــســتــازي«  ممّولي  وكــبــار  أوقيانيا. 
ســيــدنــي وكــانــبــيــرا هـــم مـــن »نــدرانــغــيــتــا«. 
كما أن املنظمة متّورطة في مسألة اللجوء، 
إلــى جزيرة  أفريقيا  مــن  اآلتـــون  فالاجئن 
ــنــقــلــون إلــــى الــبــّر  ــدوزا اإليـــطـــالـــيـــة، ُي المـــبـــيـ
اإليـــطـــالـــي. وهــنــا يــأتــي دور »نــدرانــغــيــتــا« 
لتوظيفهم لصالحها مقابل األموال والوعد 
بمنحهم »حق اإلقامة«. وهو النموذج نفسه 
بع في مدينتي نيويورك وشيكاغو 

ُ
الذي ات

األمــيــركــيــتــن، مطلع الــقــرن الــعــشــريــن، حن 
كانت املافيات تنتظر املهاجرين لتوظيفهم 
ــد الــشــرطــة، أو  فــي حــروبــهــا الــداخــلــيــة وضـ

لتشغيلهم في األسواق السوداء.
الــحــجــم الـــــذي بــلــغــتــه املــنــظــمــة وتــوّســعــهــا 
ــاملـــي، يــكــفــي إلظـــهـــار »جـــــــرأة« الــقــضــاء  ــعـ الـ
كفعل سياسي،  رينتزي،  و»قــوة«  اإليطالي 
أكــثــر مــنــه نــيــة فــي تحقيق الــعــدالــة، بإلقاء 
الــذي وللمفارقة،  فــاتــســاالري،  القبض على 
مسك به، ال خارجها.

ُ
كان في منطقته حن أ

االستفتاء 
البريطاني

عارمة مخجلة ومخزية، إذ انشغلت قيادتا 
الحزبن في صــراعــات داخلية وتخلتا عن 
مــســؤولــيــاتــهــمــا، فـــي وقـــت تــحــتــاج اململكة 
ــي هـــــذه املــرحــلــة  ــادة قـــويـــة فــ ــيـ ــقـ ــدة لـ ــتـــحـ املـ
الطامحون  بدأ  »املحافظن«  لدى  بــالــذات«. 
ــادة الــــحــــزب بــتــســجــيــل أســـمـــائـــهـــم فــي  ــيـ ــقـ لـ
ــــتــــحــــت، يـــوم 

ُ
ــتــــي ف ــيـــحـــات الــ ــتـــرشـ ــة الـ ــمـ ــائـ قـ

ــغــلــق نــهــايــة الـــيـــوم الــخــمــيــس. 
ُ
الـــثـــاثـــاء، وت

املعروفة  للحزب،  التنفيذية  اللجنة  وكانت 
باسم لجنة »1922« أعلنت أن تعين خلف 
لـــكـــامـــيـــرون ســيــجــري بــحــلــول الـــتـــاســـع من 
الزعيم  وســيــواجــه  املــقــبــل.  سبتمبر/أيلول 
املــادة  تفعيل  أبرزها  دة، 

ّ
معق قضايا  املقبل 

50 مــن مــيــثــاق لــشــبــونــة ملــبــاشــرة إجــــراءات 
الخروج من االتحاد األوروبي، والعمل على 
صياغة مستقبل عاقة بريطانيا بأوروبا، 
وبـــنـــاء اتــفــاقــيــات تــجــاريــة دولـــيـــة جـــديـــدة، 
ومــعــالــجــة مــلــف املــهــاجــريــن الـــقـــادمـــن من 
دول االتحاد األوروبي إلى بريطانيا، وهي 
ضمن  رئيسية  نقطة  شّكلت  التي  القضية 

حملة الخروج.

لندن ـ نواف التميمي

ــزال اســتــفــتــاء بــريــطــانــيــا  ــ أدى زلــ
ــالـــح الـــــخـــــروج مــــن االتــــحــــاد  لـــصـ
األوروبـــــــــــــــــــــــــي إلـــــــــــــى مــــــــــا يــــشــــبــــه 
»تسونامي« في املشهد السياسي الداخلي. 
ــزاب الــســيــاســيــة  ــ »تــســونــامــي« اجـــتـــاح األحــ
العام حول  الــرأي  الكبرى، وضاعف ارتباك 
عــلــى مستقبل  االنــفــصــال  تــداعــيــات  حقيقة 
الــبــاد. فــمــن جــهــة يــمــّر حـــزب »املــحــافــظــن« 
بــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة، بــعــد اســتــقــالــة رئــيــس 
ــوم الــجــمــعــة  ــ ــيــــرون، يـ ــامــ الـــــــــوزراء ديـــفـــيـــد كــ
املـــاضـــي، وفــــي الـــوقـــت عــيــنــه، يــشــهــد حــزب 
ضد  معلنة  انتفاضة  املــعــارض،  »الــعــمــال« 
تعلن  وبينهما  كــوربــن،  جيريمي  زعــيــمــه، 
ــقـــومـــي االســكــتــلــنــدي«،  زعــيــمــة الـــحـــزب »الـ
ــتــــورجــــن، االســــتــــعــــداد لــتــنــظــيــم  نـــيـــكـــوال ســ
اســـتـــفـــتـــاء جـــديـــد مــــن أجـــــل االنـــفـــصـــال عــن 

بريطانيا، واالنضمام لاتحاد األوروبي.
وقد وصفت ستورجن، االضطراب الحاصل 
داخـــــل الـــحـــزبـــن الــكــبــيــريــن بـــأنـــه »فــوضــى 

أول املرشحن رسميا لخافة كاميرون في 
زعامة الــحــزب، ورئــاســة الـــوزراء، كــان وزير 
الحكومة  فــي  البريطاني  والــتــقــاعــد  العمل 
الحالية، ستيفن كــراب، الــذي أعلن ترشحه 
في رسالة على البريد اإللكتروني، وّجهها 
»كــراب  أن  الصحيفة  الحزب. ونقلت  لنواب 
تلقى دعم النواب ماريا كولفيلد، وسيمون 
هـــــوار، وكـــريـــغ ويــلــيــامــز«. كــمــا يــقــف وزيـــر 
ــيـــة، ســاجــد  ــالـ األعــــمــــال فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــحـ

جافيد، إلى جانب كراب. 
مع العلم أن كــراب أيد معسكر »البقاء« في 

االتحاد األوروبي.
أما في برنامج رئاسته للحزب، فقال كراب، 
إن »استعادة السيطرة على سياسة الهجرة 
ســتــكــون عــلــى رأس أولـــويـــاتـــه«، مــؤكــدًا في 
ــلـــغـــراف«، أن »ال  ــلـــي تـ مـــقـــال بــصــحــيــفــة »ديـ
تراجع عن نتيجة االستفتاء، فحكم الشعب 
على االتــحــاد األوروبــــي كــان واضــحــا، ولن 
تكون هناك رجعة فيه. وإن إجراء استفتاء 
ــر غــيــر  ــ ــادة الـــنـــظـــر فــــي املـــســـألـــة أمـ ــاٍن إلعـــــ ــ ثــ
حكومة  أقـــود  أن  أريـــد  للمناقشة.  مــطــروح 

تــفــي بــتــوقــعــات 17 مــلــيــون شــخــص أيــــدوا 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي«.

وعلى الرغم أن األسماء في قائمة املرشحن 
ــة »املــــحــــافــــظــــن«،  ــ ــامــ ــ ــلــــى زعــ لـــلـــتـــنـــافـــس عــ
وبــالــتــالــي رئــاســة الــحــكــومــة، قــد تــصــل إلــى 
10 أســمــاء، إال أن املنافسة األقـــوى ستكون 
بن عمدة لندن السابق، بوريس جونسون، 

ــم حــــمــــات خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا  ــ ــزّعـ ــ الــــــــذي تـ
مـــن االتــــحــــاد األوروبـــــــي خــــال االســتــفــتــاء، 
ووزيرة الداخلية، تيريزا ماي، املدعومة من 

معارضي جونسون.
 من 

ً
وتكشف صحيفة »ذا غارديان«، أن »كا

جونسون وماي يحظيان بتأييد قرابة مائة 
من نواب الحزب في مجلس العموم، رغم أن 

قلة مــن هــؤالء أعلنوا صــراحــة عــن موقفهم 
من كا املرشحن«. وفي الوقت الذي يدعم 
تــيــار داخـــل الـــحـــزب، يــعــرف بــاســم »أوقــفــوا 
ــادر على  ــ ــاي، كــخــيــار قـــوي وقـ بـــوريـــس«، مــ
الــحــزب، يــواجــه جونسون  توحيد صــفــوف 
تــيــارًا آخــر داخــل الــحــزب، ُيــعــرف باسم »أي 
شــخــص إال جــونــســون«.  فــي املــقــابــل، يــرى 

داعمو جونسون، أنه األجدر لقيادة الحزب 
والباد خال مرحلة مفاوضات االنفصال. 
ــقـــدراتـــه الــســيــاســيــة  كــمــا يـــؤمـــن مــــؤيــــدوه بـ
الكثيرة  النجاحات  بعد  اإلداريـــة  وخبراته 
التي سجلها خال السنوات الثماني التي 

شغل فيها منصب عمدة لندن.
وإلى جانب جونسون وماي وكراب، ُيتوقع 
لــزعــامــة حزب  املــرشــحــن  لقائمة  ينضم  أن 
»املحافظن«، وزيرة التعليم، نيكي مورغان، 
الـــعـــام 2015،  فـــي  الـــتـــي ســبــق أن اعـــتـــرفـــت 
بأنها تفكر في الترشح للقيادة بعد رحيل 
ــر الــصــحــة الــحــالــي،  كـــامـــيـــرون. كــمــا أن وزيــ
جــيــريــمــي هـــنـــت، ووزيــــــر الــــدفــــاع الــســابــق، 
لــيــام فـــوكـــس، الــــذي نــافــس كـــامـــيـــرون على 
زعامة »املحافظن« في العام 2005، ووزيرة 
الطاقة، أندريا ليدسم، من املرشحن أيضا.

مع العلم أن على كل مرشح الحصول على 
تأييد 110 نواب من أصل 330 نائبا من نواب 
الحزب في مجلس العموم. وستجتمع لجنة 
»1922« الحزبية يومي الثاثاء والخميس 
املرشحن،  قائمة  لتقليص  أســبــوع  كــل  مــن 
حــتــى يــــوم 9 ســبــتــمــبــر املــقــبــل مـــوعـــد طــرح 
اسمي املرشحن، اللذين يكونان قد حصا 
على الــعــدد األعــلــى مــن األصـــوات النيابية، 
عــلــى أعـــضـــاء الـــحـــزب الـــــــ125 ألــفــا الخــتــيــار 
»املــحــافــظــن«، ولــرئــاســة  الــزعــيــم الــجــديــد لـــ

الحكومة.
يــبــدو املــشــهــد فـــي الــبــيــت »الــعــمــالــي« أكــثــر 
تــعــقــيــدًا، الســيــمــا بــعــد تــصــويــت 172 نائبا 
لـــصـــالـــح ســـحـــب الـــثـــقـــة مــــن كــــوربــــن، وهـــو 
الــذي رفــض نتيجته  ــلــزم 

ُ
امل التصويت غير 

بــــرفــــض االســـتـــقـــالـــة،  ــــن، ورد عـــلـــيـــه  ــوربـ ــ كـ
لتصويت  دستورية  »ال شرعية  أن  ُمعتبرًا 

أعضاء البرملان«. 
خبت 

ُ
»انت  :

ً
قــائــا الــســابــق  بموقفه  وتمسك 

بشكل ديمقراطي زعيما للحزب بنسبة 60 
في املائة من أعضاء ومؤيدي حزب العمال 
ولن أخونهم باالستقالة«. وتقول صحيفة 
»ذا غارديان« إن »نائب زعيم حزب العمال، 
تــوم واتــســون، يسعى ملحادثات عاجلة مع 
كوربن، في محاولة ملنع انزالق الحزب في 
حرب أهلية عنوانها التنازع على الزعامة«. 
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن واتــــســــون قـــولـــه إن 

»الــجــمــيــع بــحــاجــة لــتــهــدئــة ومــحــاولــة ملنع 
حرب أهلية في حزب العمال«.

وبــدأت أزمة كوربن بعد إقالته ليلة األحد 
الظل،  فــي حكومة  املــاضــي وزيــر خارجيته 
هياري بــن، وســط خــاف حــول قيادته في 
أعقاب تصويت بريطانيا بمغادرة االتحاد 
الــيــوم التالي استقالت  األوروبــــي. وصــبــاح 
وزيــــرة الــصــحــة فــي حــكــومــة الــظــل، هــايــدي 
ألــكــســنــدر، احــتــجــاجــا عــلــى قـــيـــادة كــوربــن 

وقرار إقالة بن.
إثر استقالة  ذلــك،  وتوالت االستقاالت بعد 
يرأسها  التي  الظل  أعــضــاء حكومة  مــن   20
املسؤولن  كبار  من   31 واستقالة  كــوربــن، 
ــنـــاصـــب الــبــرملــانــيــة   واملـ

ّ
فـــي حــكــومــة الـــظـــل

والحزبية. وسبق حملة االستقاالت، تقديم 
 نــائــبــتــن مــن الــحــزب مــذكــرة بــحــجــب الثقة 
عــــن كـــــوربـــــن، فــــي خــــطــــوة تـــعـــكـــس غــضــب 
العديد من البرملانين الذين يتهمون زعيم 
»العمال« بعدم بذل جهود كافية في الحملة 
مــن أجـــل بــقــاء الــبــاد فــي صــفــوف االتــحــاد 

األوروبي.
وقـــالـــت الــنــائــبــتــان مـــارغـــريـــت هـــــودج، وآن 
كــــوفــــي، إن »االقــــــتــــــراح بــحــجــب الـــثـــقـــة عــن 
زعيم الحزب، جاء بسبب سوء أدائــه خال 
حمات االستفتاء، وفشله في إقناع ناخبي 
الــحــزب مــن الــعــمــال، الــذيــن صـــّوت أكــثــر من 
ثلثهم، نحو 37 في املائة منهم مع الخروج، 
مخالفن بــذلــك خــط الــحــزب، وعـــدم كفاءته 

لقيادة املرحلة املقبلة«.

املزاعم،  هذه  »نزاهة«  في  مراقبون  وُيشكك 
وُيـــرّجـــحـــون انـــتـــهـــاز تـــيـــار رئـــيـــس الــــــوزراء 
ــق، الـــزعـــيـــم الـــعـــمـــالـــي تــــونــــي بــلــيــر،  ــ ــبـ ــ األسـ
املعارض بشدة لزعامة كوربن، تذّمر بعض 
الــنــواب مــن أداء كــوربــن خـــال االســتــفــتــاء، 
لانقاب عليه وعلى تياره اليساري، الذي 
انــتــزع قــيــادة الــحــزب فــي سبتمبر املــاضــي، 

من التيار »البليري« الوسطي.
كــمــا تــظــهــر الــنــائــبــة أنــجــيــا إيـــغـــل، األكــثــر 
بــدأت  إذ  كــوربــن،  مقابل  للترشح  حماسة 
الــحــزب، لإلعان  نـــواب  حشد مؤيديها مــن 
استقال  ســواء  نفسها،  ترشيح  عــن  رسميا 
كــوربــن أم ال. ويــبــدو أيــضــا تـــوم واتــســون، 
الظل،  حكومة  فــي  والتقاعد  العمل  ــر  ووزيـ
للمنافسة على  أويــن سميث من املرشحن 

زعامة الحزب.
مــــن جـــهـــتـــه، دعـــــا جـــــون مـــاكـــدونـــيـــل وزيــــر 
املؤيدين  الــظــل، وأشــد  فــي حكومة  الخزانة 
الــذيــن يسعون  الــنــواب  كــوربــن،  لجيريمي 
ما  وإيقاف  قيادته،  بتقّبل  كوربن  إلطاحة 

»القبح«.  وصفه بـ
»يبدو  أمــس:  للصحفين،  ماكدونيل  وقــال 
كما لو أننا مقبلون على انتخابات زعامة 
اآلن. وكل ما أقوله لنواب حزب العمال هو 
لقواعد حزبنا، وإذا كان هناك  اللعب وفقا 
انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة، ال بـــد مـــن احــتــرام 

رغبات أعضائنا«.
وبعيدًا عن »الفراغ السياسي« الذي يعيشه 
»املــحــافــظــون«، و»الــفــوضــى« الــتــي تعصف 
بــحــزب »الــعــمــال«، اخـــتـــارت زعــيــمــة الــحــزب 
»الـــقـــومـــي« االســكــتــلــنــدي، رئــيــســة حــكــومــة 
اسكتلندا، نيكوال ستورجن التحليق خارج 
الجزيرة البريطانية. ووصلت إلى بروكسل 
»مصممة كليا« على حماية عاقة اسكتلندا 

مع أوروبا، وفقا لتعبيرها.
ــا  ــهــ ــولــ وأضــــــــافــــــــت ســـــتـــــورجـــــن غـــــــــــداة وصــ
لبروكسل، أمس األربعاء، أن »بادها عازمة 
على البقاء في االتحاد األوروبي، على الرغم 
من تصويت البريطانين األسبوع املاضي 
لصالح الخروج منه«. وعقب لقائها رئيس 
الــبــرملــان األوروبــــي، مــارتــن شولتز، شــّددت 
في  الــبــقــاء  على  عــازمــة  »اسكتلندا  أن  على 

االتحاد األوروبي«.

)Getty/أنصار حركة »ليبيرا« المضادة للمافيا في بولونيا )ماريو كارليني

)Getty( كوربين وكاميرون أثناء تأبين النائبة جو كوكس

تأكيد  مع  الجزيرة،  في  السياسي  العمق  تطاول  البريطاني  االستفتاء  تداعيات  بدأت 
اسكتلندا على بدء مساعيها لالنفصال عن بريطانيا واالنضمام ألوروبا، في وقت يغرق 
فيه حزبا »المحافظين« و»العمال« بخالفاتهما الداخلية. لدى »المحافظين« يبدو كل 

من عمدة لندن السابق بوريس جونسون ووزيرة الداخلية تيريزا ماي، األوفر حظًا لخالفة 
أما زعيم »العمال« جيريمي كوربين فأعلن رفضه  بين نحو 10 مرشحين،  كاميرون، من 

االستقالة من منصبه
قضية

معركة خالفة كاميرون تندلع 
وكوربين يرفض االستقالة

كوربين: انُتخبت بشكل 
ديمقراطي زعيمًا للحزب 

بنسبة 60 في المائة

جونسون وماي من 
أبرز المرشحين لخالفة 

ديفيد كاميرون

ُتساهم ندرانغيتا 
بـ3 في المائة من الناتج 

المحلي اإليطالي

عادت المافيا اإليطالية 
»ندرانغيتا« إلى الواجهة 

مع إلقاء القبض على 
رمزها إرنستو فاتساالري، 

يوم األحد الماضي، 
وهي أبرز تنظيم 

مافياوي في العالم، وال 
يزال فاعًال في ثالثية الدين 

ــ السياسة ــ المافيا في 
إيطاليا

سعى االتحاد األوروبي، 
أمس األربعاء، في 

قمته ببروكسل، للبقاء 
متماسكًا، موّجهًا 

تحذيرًا قاسيًا لبريطانيا 
مفاده »عضوية كاملة 

في االتحاد أو خروج 
كامل«
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صفقات السالح 
استراتيجية السيسي مقابل الدعم

المشاورات اليمنية تدخل »إجازتها«

8
سياسة

قد ال ينعكس جمود المشاورات على الواقع الميداني )عبداهلل القادري/فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

صفقات السالح التي عقدها النظام املصري 
السيســي،  الفتــاح  عبــد  برئاســة  الحالــي 
نهكة 

ُ
فت خزينة الدولة امل

ّ
بالجملة، أخيرًا، كل

وقــت  فــي  الــدوالرات،  مليــارات  اقتصاديــا 
يعانــي فيــه االحتياطــي النقــدي مــن الــدوالر 
االنتقــادات  مــن  موجــة  وســط  حــادًا،  نزيفــا 
لخبــراء اقتصاديــن بســبب التقديــر الســيئ 
ألولويــات الدولــة فــي الوقــت الراهــن. ويأتــي 
ذلــك، فــي الوقــت الــذي تشــهد فيــه العالقــات 
وإســرائيل  »دفئــا«،  اإلســرائيلية  املصريــة 
هــي العــدو الرئيســي وفقا للعقيــدة القتالية 
املصريــة، وهــو مــا ينتفــي معــه الســبب فــي 
بحســب  التســليح،  علــى صفقــات  اإلســراف 
قطاعــات  هنــاك  أن  مؤكديــن  مراقبــن، 
خدماتيــة بحاجــة إلــى اإلنفــاق خالفــا لهــذه 
الســفير  أكــد  كمــا  املبــررة.  غيــر  الصفقــات 
الروســي بالقاهــرة ســيرغي كيربيتشــينكو، 
»ســبوتنيك«  لوكالــة  تصريحــات  فــي 
الســفارة  احتفــال  هامــش  علــى  الروســية، 
بالعيد القومي الروســي في القاهرة، أخيرًا، 
أن لديــه الكثيــر مــن املعلومات حول صفقات 
وروســيا،  مصــر  بــن  تتــم  التــي  األســلحة 
لكــن ال يمكنــه اإلعــالن عنهــا لرغبــة الجانــب 
املصــري فــي ذلــك«. كالم كيربيتشــينكو جاء 
لســيرغي  مماثلــة  تصريحــات  أعقــاب  فــي 
تشيميزوف، املدير العام لشركة »روستيك« 
إحــدى  تمثــل  التــي  الروســية  الحكوميــة 
مســؤولياتها فــي إدارة الصادرات الروســية 
مــن الســالح والعتــاد العســكري، والتــي أكــد 
فيهــا أن »الصــن ومصــر والجزائــر مهتمــة 

بمنظومــات صواريــخ مضادة للطائرات من 
طراز »بوك أم2أ«، و»أنتي 2500، ومنظومات 
تعتبــر  التــي  الجــوي  للدفــاع   ،»400 »أس 
لــم تتوقــف موجــة  العالــم.  فــي  فتــكا  األكثــر 
صفقــات التســليح الروســية ملصــر عنــد هــذا 
الحــّد، خصوصــا بعــد توقيــع القاهــرة عقــدًا 
مــع موســكو لتوريــد 46 مقاتلــة هليكوبتــر 
مصــر  تحتاجهــا  والتــي   ،52 كا  طــراز  مــن 
»ميســترال«،  الطائــرات  ــي 

َ
حاملت لتســليح 

مــع  مفاوضــات  فــي  مصــر  لدخــول  إضافــة 
املقاتلــة »ميــغ 29«  روســيا للحصــول علــى 

لتنضم لسالح الجو املصري.
فــي الســابع عشــر مــن فبراير/شــباط 2015، 
إيــف  جــان  الفرنســي  الدفــاع  وزيــر  ــع 

ّ
وق

لودريــان، خــالل زيارة للقاهرة، على اتفاقية 
لصناعــات  بالنســبة  اســتثنائية  تســليح 
الدفــاع الفرنســية، ومنهــا أول عقــد تصديــر 
لطائــرات »رافــال« فــي مجــال التســليح بــن 
ســتقوم  والفرنســي،  املصــري  الجانبــن 
بموجبهــا فرنســا بتوريــد 24 طائــرة مقاتلة 
مــن طــراز »رافــال«. وتســلمت مصــر الدفعــة 
األولــى فــي 21 يوليو/تمــوز 2015، والثانيــة 
 
ً
الثانــي 2016، فضــال يناير/كانــون  فــي 28 
عــن فرقاطــة متعــددة املهام من طــراز »فريم« 
يونيو/حزيــران   23 فــي  مصــر  متها 

ّ
تســل

2015، باإلضافة إلى تزويد القوات املسلحة 
للطائــرات  الالزمــة  والذخائــر  باألســلحة 
عســكرية  مصــادر  وبحســب  والفرقاطــة. 
فرنســية لوكالــة »رويتــرز«، فــي ذلــك الوقــت، 
بلغــت قيمــة الصفقــة نحــو خمســة مليــارات 
يــورو مــا يعــادل )5.7 مليــارات دوالر(، ومــا 
يوازي نحو 58 مليار جنيه مصري. وفي 10 
أكتوبر/تشرين األول 2015، حضر السيسي 
ي املروحيات 

َ
مراسم توقيع عقد شراء حاملت

من طراز »ميسترال« التي تسلمت مصر أول 
املاضــي،  مايو/أيــار  مطلــع  منهمــا،  واحــدة 
ألــف  و750  مليــار  لنحــو  تصــل  بتكلفــة 
أكتوبر/تشــرين األول 2015،  فــي 20  دوالر. 

أعلــن قائــد القــوات البحريــة املصريــة، اللواء 
أســامة ربيــع، االتفــاق مــع أملانيــا للحصــول 
 /  209 طــراز  مــن  4 غواصــات بحريــة  علــى 
1400، والتــي يقــدر ثمن الواحدة منها بـ400 
يــورو بإجمالــي قيمــة يصــل ملليــار  مليــون 
أولــى  أن  إلــى  مشــيرًا  دوالر،  مليــون  و600 
الغواصــات ســتنضم إلــى الخدمــة بالقــوات 

البحرية املصرية آخر عام 2016.
ــق دبلوماســي أوروبي في القاهرة على 

ّ
يعل

حجم التعاقدات العسكرية بن مصر وعدد 
 »القاهــرة ال 

ّ
 إن

ً
مــن الــدول األوروبيــة قائــال

تحتاج لكل هذا الكّم من التسليح في الوقت 
الراهن، خصوصا أن األوضاع مستقرة إلى 
حــد كبيــر بالنســبة لها، في ضــوء العالقات 
الجيــدة مــع إســرائيل التــي تصــل إلــى حــد 
العســكرية  امللفــات  بعــض  فــي  الشــراكة 
باملنطقــة. ويوضــح الدبلوماســي األوروبي 
عالقــة  لــه  »األمــر   

ّ
أن الجديــد«  »العربــي  لـ

بحصــول القاهــرة علــى امتيــازات أخرى من 
هــذه الــدول غيــر مســألة التســليح، فــي إطار 
 »معظــم الدول 

ّ
منفعــة متبادلــة«، مضيفــا أن

األوروبية وشركاتها العمالقة تعاني حالة 
ركــود كبيــرة، وتحتــاج إلــى أســواق تصــرف 
فيهــا منتجاتهــا، وهــو مــا حــدث مــع مصــر، 
فــي ظــل قيــام أطــراف خليجيــة بدفــع أجــزاء 
مقابــل حصــول  الصفقــات،  هــذه  قيمــة  مــن 
مقابــل  دولــي  دعــم  علــى  املصــري  النظــام 
يؤكــد  بــدوره،  لهــا«.  لســوق  بــالده  تحويــل 
خبيــر اقتصــاد سياســي مصــري بالجامعة 
بــه  يقــوم  »مــا   

ّ
أن القاهــرة،  فــي  األميركيــة 

عامليــا،  عليــه  متعــارف  أســلوب  السيســي 
وهــو الدعــم الدولي مقابل تحريك الســوق«. 
دفــة  قيــادة  تولــى  »السيســي   

ّ
أن ويضيــف 

األمــور فــي ظــرف ســيئ بالنســبة لــه، وســط 
رضت عليه منــذ البداية، على 

ُ
عزلــة دوليــة ف

 عــددًا مــن الــدول الغربيــة اعتبــرت 
ّ
اعتبــار أن

 ما حدث في مصر انقالب عسكري أطاح 
ّ
أن

وهــي  مرســي.  محمــد  املعــزول  بالرئيــس 
تغييرهــا  السيســي  حــاول  التــي  النظــرة 
النهايــة  فــي  يجــد  ولــم  الوســائل  بكافــة 
ســوى تلــك النظرية ليحصــل على االعتراف 
الغربــي بنظامــه. فتوجــه الرئيــس املصــري 
إلــى فرنســا التــي كانــت تعانــي مقاتالتهــا 
الرافال حالة كســاد في وقت كانت صفقتها 
مــع الهنــد علــى وشــك الفشــل، قبــل أن تدخل 

مصر وتنهي صفقة شملت 24 مقاتلة«.

الكويت ـ العربي الجديد

دخلــت املشــاورات اليمنيــة، مرحلة اســتراحة، 
أمــس األربعــاء، مع إعالن املبعوث األممي إلى 
اليمــن، إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد، إجــازة 
التــي  املشــاورات  فــي  للمشــاركن  ضمنيــة 
ترعاها األمم املتحدة، وتستضيفها الكويت، 
وذلــك حتــى 15 يوليو/تمــوز املقبــل. وأوضــح 
ولد الشــيخ في بيان، أن »املشــاورات ســتدخل 
املقبلــن«.  مرحلــة جديــدة خــالل األســبوعن 
مــع  مطــواًل  تباحثنــا  »بعدمــا  أنــه  وأضــاف 
املشــاركن فــي وضــع مبــادئ املرحلــة املقبلــة 
قبلهــم  مــن  املقدمــة  العمــل  أوراق  بحســب 
وتوصيات اللجان الخاصة، سوف تخصص 
املرحلــة املقبلــة لدعــم استشــارات األطراف مع 
قياداتهــا، علــى أن تعــود إلــى الكويــت فــي 15 
يوليــو، مــع توصيات عمليــة لتطبيق اآلليات 
فــي  النــزاع  اتفــاق ينهــي  التنفيذيــة وتوقيــع 
اليمــن«. وأشــار مبعــوث األمم املتحدة إلى أنه 
ســيجري، خــالل هــذه الفتــرة، سلســلة لقــاءات 
مــع قيــادات سياســية يمنيــة وإقليمية بهدف 
 شامل يبنى 

ّ
تحفيز الجهود والعمل على حل

علــى اآلليــات التــي تم التباحــث بها، ويضمن 
األمن واالستقرار في اليمن. 

جنــدي  ألربعــاء،  ا أمــس  فجــر  تــل، 
ُ
ق ميدانيــا، 

عبــد  اليمنــي،  للرئيــس  املوالــي  الجيــش  فــي 
برصــاص  ومدنــي،  هــادي،  منصــور  ربــه 
مســلحن مجهولــن في محافظــة حضرموت 
شــرق البــالد، بعــد أيــام مــن سلســلة تفجيرات 

انتحارية اســتهدفت مواقع عســكرية بمدينة 
 ،

ً
قتيــال  48 فــت 

ّ
خل املحافظــة  عاصمــة  املــكال 

أمنــي بمدينــة  و38 جريحــا. وكشــف مصــدر 
القطن في حضرموت لوكالة »األناضول«، أن 
»مســلحن ملثمن يســتقلون ســيارة باشروا 
حســن  الجنــدي،  علــى  الرصــاص  بإطــالق 

 في الحال«. 
ً
صالح الحمري، فأردوه قتيال

فــّروا  حن 
ّ
»املســل أن  إلــى  املصــدر  وأشــار 

»عمليــة  أن  إلــى  الفتــا  مجهولــة«،  جهــة  إلــى 
مقتــل  حادثــة  عقــب  جــاءت  الجنــدي  اغتيــال 
مدنــي، علــى يــد مجهولــن فــي منطقــة منخــر 
بعــد  جهــة  أي  تعلــن  ولــم  ذاتهــا«.  باملدينــة 
أنهمــا  غيــر  العمليتــن،  عــن  مســؤوليتها 
خــالل  مماثلــة،  عمليــات  ثــالث  بعــد  تأتيــان 
ضابطــا  األولــى  اســتهدفت  الحالــي،  الشــهر 
برتبــة نقيــب فــي الجيش، والثانية جنديا في 
قــوات األمــن الخاصــة، والثالثــة مدنيــا. وكان 
فــي  أعلــن  قــد  بحضرمــوت  اليمنــي  الجيــش 
نهاية أبريل/ نيســان املاضي، ســيطرته على 
معســكر تدريبــي لتنظيــم »القاعــدة« بمنطقــة 

وادي سر التابعة ملدينة القطن. 
هجمــات  املــكال،  شــهدت  اإلثنــن،  ومســاء 
انتحارية، أعلن تنظيم »داعش« مسؤوليته 
االســتخبارات  مبنــى  اســتهدفت  عنهــا، 
تابعــة  أخــرى  تفتيــش  ونقــاط  العســكرية 
الضبــاط  مــن   

ً
قتيــال  48 فــت 

ّ
خل للجيــش، 

والجنــود، و38 جريحــا، بحســب بيــان لقائد 
بحضرمــوت  الثانيــة  العســكرية  املنطقــة 

اللواء فرج البحسني.

متابعةقضية

»نيسان« تبتكر طائرة من دون طيار 
قادرة على التحليق بسرعة 100 كلم/ساعة 

خالل 1.3 ثانية من إطالقها 
كشفت رشكة »نيسان«مؤخراًعن طائرتها الجديدة بدون طيار )درون( 

من طراز »جي يت - آر«، والتي تُعد واحدة من أكرث طائرات السباق 

بدون طيار تسارعاً يف العامل. 

وتم تصنيع هذه الطائرة ملجاراة رسعة سيارة »نيسان جي يت – آر 

2017« بحيث تستخدم الطائرة أحدث التقنيات املعززة لألداء عىل 

غرار سيارة »نيسان جي يت - آر« الجديدة. وتم تسليط الضوء عىل كال 

املركبتني خالل »مهرجان جودوود للرسعة« الذي قد أُقيم مؤخراً.

وتوىل فريق »تورنادو إكس بليدز ريسينغ«، الفائز ببطولة العامل لسباق 

الطائرات بدون طيار، تصميم الطائرة لتناسب خوض السباقات من 

خالل هيكل دينامييك منخفض السحب يتيح لها الوصول إىل رسعة 100 

كيلومرت/ساعة بعد 1.3 ثانية فقط من إطالقها. 

وتم تنظيم سباق بني الطائرة والسيارة الجديدة عىل حلبة 

»سيلفرستون« الحافلة بالتحديات، وذلك بهدف تسليط الضوء عىل 

اإلمكانات املتميزة لكال املركبتني اللتني تستخدمان تقنيات متطورة 

ومهارة هندسية فائقة لبلوغ أعىل مستويات األداء سواء عىل املسارات 

املستقيمة أو املتعرجة. 

وتعمل »نيسان جي يت – آر 2017« بنظام الدفع الرباعي من خالل 

محرك مكون من 6 أسطوانات عىل شكل حرف V سعة 3.8 لرت، ويعمل 

بتقنية الضخ التوربيني املزدوج للوقود ويضم 24 صامماً. ويف املقابل، 

تتمتع طائرة »جي يت- آر« بتسارع مذهل مع 4 مراوح تعمل مبحركات 

من طراز »إكس نوفا« باستطاعة 2000 فولط، وهي تتمتع مبـزايا 

طائرات السباق بدون طيار املزودة بأربع مراوح من تصميم مصنع 

»سكاي- هريو«.

وخالل السباق، توىل سائق »نيسان نيسمو« ريكاردو سانشيز قيادة 

سيارة »جي يت- آر« الجديدة فيام توىل بطل »سباق بريطانيا الوطني 

للطائرات بدون طيار« جيمس بولز توجيه الطائرة عىل مسار مصمم 

خصيصاً بطول 1.2 ميل ضمن حلبة »سيلفرستون«.

وتعكس سيارة »جي يت- آر 2017« أهم التغيريات التي طرأت عىل 

طـراز »آر 35« الذي تم كشف النقاب عنه ألول مرة يف عام 2007. 

وخالفاً للطائرات بدون طيار، تتسم سيارة »جي يت- آر« مبزايا جديدة 

عىل صعيد الديناميكية الهوائية لتبقيها ثابتة عىل الطريق.

وبينام تنطلق الطائرة بتسارع أكرب، إال أن السيارة ميكنها اللحاق بالطائرة 

التي تبلغ رسعتها القصوى نحو 185 كيلومرت/ ساعة فيام تبلغ الرسعة 

القصوى للسيارة أوروبية الطراز 315 كيلومرت/ ساعة.

وبالرغم من نظام الدفع الرباعي املتطور يف السيارة، إال أن الطائرة 

تتمتع برشاقة أكرب؛ حيث تستطيع املناورة ضمن دائرة قطرها 0.3 مرت 

فقط، وذلك من خالل إعدادات مخصصة تتيح لها القيام مبناورات 

تحبس األنفاس وفق أعىل درجات الدقة وخفة الحركة.

أبرز المزايا التقنية لسيارة »جي تي - آر« أوروبية الطراز 
وطائرة »جي تي - آر« بدون طيار

سيارة »جي يت - آر«
طائرة »جي يت - آر« 

بدون طيار

185 كيلومرت/ ساعة315 كيلومرت/ ساعةالرسعة القصوى

30 سنتيمرت1895 مليمرتالعرض

30 سنتيمرت4710 مليمرتالطول

6.5 سنتيمرت1370 مليمرتاالرتفاع

0.7 كيلوغرام1752 كيلوغرامالوزن

املحرك/ البطارية

محرك من 6 أسطوانات 

يعمل بتقنية الضخ التوربيني 

املزدوج للوقود

1400 مييل أمبري 

ليثيوم بوليمر 6 إس 

0.3 مرت12.2 مرت دائرة االلتفاف

قوة الدفع /عزم 

الدوران األعظمي
4.68 كيلو غرام637 نيوتن مرت

الطراز / نوع 

الطائرة بدون طيار
سكاي- هريونيسان جي يت- آر

مسار متعرجمسار مستقيماملهارة

الخميس 30  يونيو / حزيران 2016 م   25 رمضان 1437 هـ  ¶  العدد 668  السنة الثانية
Thursday 30 June 2016

يُجمع مراقبون على 
أّن صفقات التسليح 

الخارجية التي عقدها 
الرئيس المصري، 

عبدالفتاح السيسي، 
تهدف إلى الحصول 

على دعم دولي مقابل 
تحويل بالده لسوق لها

دبلوماسي أوروبي: 
القاهرة ال تحتاج لهذا 

الكّم من التسليح

9

وقف استقدام العمالة يربك األردن
عمان ـ زيد الدبيسة

اعتراضهــا  األردن  فــي  اقتصاديــة  قطاعــات  أبــدت 
علــى قــرار الحكومــة وقف اســتقدام األيــدي العاملة 
املناســبة  البدائــل  لعــدم توفــر  الخــارج، وذلــك  مــن 
محليــا، مــا يهــدد بتعطيــل عمليــات اإلنتــاج فــي كثيــر مــن تلك 
القطاعــات. وأوقــف األردن اعتبــارا مــن أول مــن أمــس الثالثــاء، 
اســتقدام األيــدي العاملــة مــن الخــارج، وذلك لوجــود اختالالت 
وانتشــار  البطالــة  معــدل  وارتفــاع  العمــل  ســوق  فــي  كبيــرة 

العمالة الوافدة بشكل غير منظم.
وقــال وزيــر العمــل األردنــي علــي الغــزاوي، فــي بيــان صحافي، 
املحليــة  العمــل  بهــدف تنظيــم وتقييــم ســوق  القــرار جــاء  إن 
خاصــة  الســوق  هــذا  فــي  الحاصلــة  االختــالالت  ومعالجــة 
القطــاع الزراعــي، الذي كان يشــهد تســربا إلــى قطاعات أخرى، 
باإلضافــة إلــى تبعــات اللجــوء الســوري ودخــول أعــداد كبيــرة 
من الســورين إلى ســوق العمل، ما أفضى إلى تفشــي البطالة 
فــي صفــوف األردنيــن. لكــن رجــال أعمــال، اعتبــروا أن دوافــع 
القــرار الحقيقيــة ال تتصــل باملبــررات التــي ســاقتها الحكومــة، 

لكنهــا تتعلــق بتشــغيل األيــدي العاملــة الســورية، وفــق اتفــاق 
مسبق مع املانحن الدولين.

وتعهد األردن بتشغيل 200 ألف من الالجئن السورين خالل 
الثــالث ســنوات املقبلــة، وذلــك بموجب مخرجــات مؤتمر لندن 

للمانحن الذي ُعقد في مارس/آذار املاضي.
ولم ُيبد رجال األعمال في األردن إشارات سلبية بشأن العمالة 
الســورية، لكــن اعتراضهــم علــى القــرار جــاء مــن منطلــق عــدم 
توفــر الخبــرات الكافيــة، ســيما فــي قطاعــات اإلنشــاء والزراعة 
والصناعــة، بــن صفــوف الالجئن الســورين في اململكة، وفق 

ما أكده مصدر بوزارة العمل لـ »العربي الجديد«.
املنــازل  فــي  العاملــن  قطــاع  الحكومــي  القــرار  واســتثنى 
واملناطــق الصناعيــة املؤهلــة فقــط، مشــيرا إلــى أن األصــل فــي 
العمالــة الوافــدة أن تكــون خاضعــة ملوضــوع العــرض والطلــب 
فــي األســواق، وأن تكــون مكملــة وتعمــل علــى تدريــب األيــدي 

العاملة األردنية في بعض القطاعات. 
لـــ  العــوران  محمــود  األردنيــن  املزارعــن  اتحــاد  مديــر  وقــال 
مــن  العاملــة  األيــدي  اســتقدام  وقــف  إن  الجديــد«،  »العربــي 
الخــارج لصالــح القطــاع الزراعــي، بمثابــة املســمار األخيــر فــي 

نعــش الزراعــة األردنيــة التــي تواجــه تحديــات غيــر مســبوقة 
وخسائر متراكمة نتيجة الظروف املحيطة.

وأضاف أن األردنين على األغلب يرفضون العمل في الزراعة، 
ألسباب عديدة من بينها عدم توفر الضمان االجتماعي.

وبّن أن اسعار املنتجات الزراعية وصلت في األردن ملستويات 
غيــر مســبوقة وعــادت بخســائر كبيــرة علــى املزارعــن، مشــيرا 
إلــى أن ثمــة مزارعــن يفكــرون جديــا فــي التوقــف عــن الزراعــة 
مســتوياتها  عنــد  األســعار  بقيــت  حــال  فــي  املقبلــة،  املواســم 
الحالية، خاصة مع استمرار إغالق الحدود مع كل من سورية 
والعــراق. مــن جانبــه، قــال نائــب رئيــس غرفــة صناعــة األردن 
محمــد الخرابشــة لـــ »العربــي الجديــد«، إن القطــاع الصناعــي 
يعانــي أصــال مــن نقــص األيدي العاملة، إذ ال تســمح الحكومة 
للمصانــع بتلبيــة احتياجاتهــا مــن العمــال األجانــب فــي ظــل 

عدم توفر األردنين.
التــي  الصناعــة  علــى  أكثــر  الخنــاق  القــرار شــدد  أن  وأوضــح 
تســاهم وحدهــا بنحــو ربــع إجمالــي الناتــج املحلــي للمملكــة، 
طالبــا الحكومــة بإعــادة النظــر فــي القــرار والعمــل أوال علــى 

توفير األيدي العاملة املحلية.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

اســتهدفت مطــار  التــي  التفجيــرات  تداعيــات  تفاقمــت 
لتطــاول  ســريعا،  إســطنبول،  فــي  الدولــي  »أتاتــورك« 
قطــاع الســياحة وحركــة الســفر وأســهم شــركة الطيــران 

الحكومية، وسط مخاوف من اتساع دائرة الخسائر. 
وقــال املحلــل االقتصــادي التركــي، أوكتــاي يلمــاظ، إن 
تفجيــرات مطــار »أتاتــورك« الدولي، التي وقعت، مســاء 
أمس األول الثالثاء، ســتؤثر على االقتصاد والســياحة 
املوســم  ذروة  مــع  تتزامــن  أنهــا  خصوصــا  التركيــة، 
الســياحي. ولفــت، فــي تصريحــات لـ »العربــي الجديد«، 

اســتهداف  خاللهــا  يتــم  التــي  األولــى  املــرة  أنهــا  إلــى 
املطارات التركية، منذ استهداف طاول مطار أنقرة قبل 

35 عاما.
ورأى أن ضــرب الســياحة وزعزعــة األمــن أبــرز أهــداف 
اإلرهابيــن مــن التفجيــرات الثالثــة التــي ضربــت قاعــة 
املســافرين وبــاب دخــول املســافرين وموقــف الســيارات 
في مطار أتاتورك. وأقفلت إدارة املطار صالة املسافرين 
فــي  تهبــط  أن  متوقعــا  كان  التــي  الطائــرات  وطالبــت 
مــدرج مطــار »أتاتــورك« بالتوجــه إلــى مطــارات أخــرى 
قريبة، معلنة عن إلغاء كافة الرحالت إلى غاية الساعة 
الخامســة مــن مســاء أمــس األربعــاء. ويســتقبل مطــار 

علــى مســتوى  والثالــث  تركيــا  فــي  األكبــر  »أتاتــورك«، 
أوروبا، نحو 61.3 مليون مسافر سنويا.

ونبــه خبــراء إلــى أن التفجيرات تتزامن مع عودة تركيا 
إلــى تطبيــع عالقاتهــا مــع إســرائيل وروســيا، مشــيرين 
العقوبــات  فــرض  قبــل  تســتقبل،  كانــت  تركيــا  أن  إلــى 
الروسية عليها، نحو 3.5 مالين سائح روسي سنويا 
يضخون في خزانتها حوالى 6 مليارات دوالر. ويتوقع 
بالناتــج  الســياحة  مســاهمة  تراجــع  أتــراك  مراقبــون 
القومــي، هــذا العــام، مقارنــة مــع عــدد الســياح الذي بلغ 
بيانــات  وفــق  ســائح،  مليــون   36 مــن  أكثــر   2015 عــام 
الخطــوط  وأصبحــت  التركيــة.  اإلحصــاءات  مؤسســة 

»أتاتــورك«  ملطــار  املشــغلة  والشــركة  التركيــة  الجويــة 
الدولــي أكبــر الخاســرين فــي بورصــة إســطنبول بعــد 
اســتهداف 3 انتحاريــن املطــار الدولي األكبر في تركيا 
 ونحو 

ً
واألكثــر ازدحامــا فــي أوروبــا، مخلفــن 36 قتيال

150 جريحا. وانخفض مؤشــر بورصة إســطنبول 100 
الوقــت  فــي   ،%0.34 بنســبة  أو  نقطــة   260.28 بمقــدار 
بنســبة  التركيــة  الخطــوط  ســهم  ســعر  تراجــع  نفســه 
2.68% إلى 5.81 ليرات تركية. وواصلت الليرة التركية 
تماســكها بعد تطبيع العالقات مع إســرائيل وروســيا. 
وبلــغ ســعر تــداول العملــة املحليــة، أمــس، 2.8914 ليــرة 

للدوالر، مقابل 2.9156 ليرة أول من أمس.

تركيا: تفجيرات »أتاتورك« تفاقم أزمة السياحة

الصناعة من 
قش القمح

»غورتســو تويا«، معلمة 
متخصصــة  منغوليــة 
فــي صناعــة أعمــال فنيــة 
يدويــا باســتخدام عيدان 
خبراتهــا  تنقــل  القمــح، 
فــي هــذا النــوع مــن الفــن 
إلى األطفال والشبان من 

مواطنيها.
فــي  تويــا،  وأوضحــت 
األناضــول،  مــع  حديــث 
أنهــا تعلمــت هــذا النــوع 
مــن الفــن فــي بيالروســيا 
قبــل 28 عامــا، مــن خــالل 
القمــح  عيــدان  اســتخدام 
التــي تعتبــر إحدى املواد 
صناعــة  فــي  األساســية 
األشــياء واألعمال الفنية 

املختلفة.
إلــى  تويــا  وأشــارت 
الوحيــدة  املعلمــة  أنهــا 
هــذا  فــي  املتخصصــة 
املجــال بمنغوليــا، وأنها 
مــن  دعــم  علــى  تحصــل 
الحكومــة، مؤكــدة أن هذا 
يحتــاج  الفــن  مــن  النــوع 
والعمــل  الصبــر  إلــى 

الدؤوب.
تقيــم  أنهــا  إلــى  ولفتــت 
دورات لتعليــم هــذا الفــن 
والبالغــن  لألطفــال 
فنــون  »مركــز  فــي 
واإلبــداع«،  األطفــال 
 أنهــم يقومــون 

ً
موضحــة

بصناعــة  املركــز  فــي 
ثالثــي  وحامــل  الســالت، 
والحقائــب،  القوائــم، 
وســالت  ولعــب، 
والخضــروات،  للفواكــه 
والصينيات، واملزهريات 

والزخرفيات.
)األناضول(

اليابان تبحث االستثمار في طرح أرامكو السعودية
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن مسؤولين 
سعوديين ويابانيين عقدوا، أمس، اجتماعات لمناقشة 
المزمع لجزء  العام األولي  الطرح  الياباني في  االستثمار 

من شركة أرامكو التي تسيطر عليها الرياض.
وفي وقت سابق هذا العام، كشف ولي ولي العهد 
خطط  عن  سلمان،  بن  محمد  األمير  السعودي 
النفط  البالد على  اعتماد  إنهاء  إلى  طموحة تهدف 
من  القلب  وفي  عالمية،  استثمار  قوة  إلى  وتحويلها 
أرامكو  أسهم  من   %5 من  أقل  إدراج  الخطة  تلك 
على  بالفعل  االستثمار  بنوك  وتتسابق  الحكومية. 

المشاركة في إدراج أرامكو.

شاهدة: مسؤول ليبي يسب مصرفيي غولدمان
أبلغت شاهدة محكمة، أول من أمس، أن النائب السابق 
وجه  في  وسب  صرخ  الليبي،  الثروة  صندوق  لرئيس 
مصرفيي غولدمان ساكس خالل اجتماع عاصف بشأن 
تداوالت مشتقات جرت بناء على نصيحة البنك، ليتضح 

في نهاية المطاف أنها عديمة القيمة.
الدعوى  في  لالستثمار  الليبية  المؤسسة  وتحاول 
 1.2 استعادة  بلندن  العليا  المحكمة  أمام  المنظورة 
بتسعة  تتعلق  ساكس  غولدمان  من  دوالر  مليار 

تداوالت محل نزاع جرت في 2008. 
سذاجتها  استغل  غولدمان  إن  المؤسسة  وتقول 
على  شجعها  ثم  األمر  بادئ  ثقتها  كسب  بأن  المالية 

القيام باستثمارات عالية المخاطر وبال قيمة في النهاية.

مصر تطرح مناقصة الستئجار سفينة ثالثة لـ»التغييز«
الطبيعية  للغازات  القابضة  الشركة  في  مسؤول  قال   
مناقصة  طرحت  الشركة  إن  أمس،  المصرية  )إيجاس( 
تصدير  مصر  وبإمكان  لـ»التغييز«.  ثالثة  سفينة  الستئجار 
دون  استيراده  يمكنها  ال  ولكن  المسال  الطبيعي  الغاز 

تشغيل محطة إلعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.
اسمه(:  تذكر  )لم  رويترز  لوكالة  المسؤول  وأضاف 
للتغييز  ثالثة  سفينة  الستئجار  مناقصة  أمس  »طرحنا 
بطاقة استيعابية 750 مليون قدم مكعبة يوميا. سيتم 

غلق باب تلقي العروض خالل أسبوعين«.

أخبار قصيرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

على الرغم من مرور 8 سنوات 
على اندالع واحدة من أسوأ األزمات 

االقتصادية، إال أن العالم لم يودع 
بعد تأثيرات األزمة املالية التي جرت 
في صيف 2008، وأدت إلى حدوث 

انهيارات عنيفة في القطاعني 
املالي والعقاري األميركي، وتوجت 
بانهيار واحد من أكبر املصارف 

األميركية وهو »ليمان براذرز«، 
وبعدها انتقلت ألوروبا، حيث 

نشبت أزمة ديون منطقة اليورو 
التي تفاقمت بشدة في صيف 

2011. اآلن، يبدو أننا على موعد مع 
أزمة مالية جديدة قد تكون األعنف 

من سابقتها، أزمة تنطلق هذه 
املرة من بريطانيا، حيث يتعرض 

ثاني أقوى اقتصاد أوروبي 
ملخاطر شديدة تكاد تعصف به مع 

مغادرة البالد االتحاد األوروبي، 
أزمة صيف 2016 انتقلت بسرعة 

ألسواق املال التي خسرت ترليوني 
دوالر، في يوم واحد، هو الجمعة 
املاضي، وهو أسوأ يوم، منذ أزمة 

2008، وتصاعدت الخسائر 
لتقترب من 3 تريليونات دوالر، بل 

إن األسهم األميركية، كانت أكبر 
الخاسرين، حيث خسرت وحدها 

830 مليار دوالر.
بوادر األزمة الجديدة عبر عنها 

تصريحان الفتان خرجا من 
الشاطئ اآلخر لألطلسي، األول 
ألوباما الذي حذر، الثالثاء، من 
»هيستيريا« مالية عاملية بعد 

تصويت بريطانيا على مغادرة 
االتحاد األوروبي، والثاني جاء على 
لسان أهم شخصية مالية في العالم 
لنحو 20 عامًا هو أالن غرينسبان، 
رئيس مصرف االحتياط الفدرالي 
) املركزي األميركي( األسبق، الذى 

وصف ما يحدث في أسواق املال 
حاليًا، إنه األسوأ الذي يمكن أن 

يتذكره، منذ أن دخل الخدمة العامة، 
وإنه يتخوف على مستقبل عملة 

اليورو، وسط هذا االضطراب.
زلزال بريطانيا لن يقف عند حد 

حدوث انهيار في سعر اإلسترليني 
أو خفوت نجم حي لندن املالي، 

بل خطورته تكمن في أنه يجعل 
أسواق املال تعيش على أعصابها 

ملدة عامني هي فترة انسحاب 
بريطانيا وذلك بسبب الضبابية 

والغموض وحالة عدم اليقني التي 
تزعج املستثمرين بشدة. وفي 
حال انتقال عدوى االنفصال 

البريطانية إلى دول أخرى، منها 
اسكتلندا وأيرلندا وهولندا 

وفرنسا فإن عقد منطقة اليورو 
قد ينفرط، وهو ما يعنى قدرة 
أقل على معالجة األزمات املالية 
التي تمر بها دول املنطقة وفي 

مقدمتها أزمات اليونان وقبرص 
وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال. أزمة 
هذه املرة تأتي في الوقت الذى بدا 
فيه العالم منهكًا اقتصاديًا، فلم 
تعد هناك دولة أو كتلة يمكن أن 

تقود بمفردها االقتصاد العاملي، 
فاالقتصاد األميركي يعاني بشدة 

وهو ما يجعله مترددًا حتى في 
رفع الفائدة، واالقتصاد الصيني 

في حالة ركود، وكذا الحال بالنسبة 
لالقتصاد الياباني، أما اقتصاد 

منطقة اليورو فإن األزمات تعصف 
به من كل جانب، ركود وتضخم 

وتراجع معدل النمو، وأخيرًا، زلزال 
بريطانيا.

أزمة مالية 
أعنف
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صالح النعامي

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أهـــمـــيـــة الـــعـــوامـــل 
االســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة واألمـــــــنـــــــيـــــــة 
إسرائيل  دفعت  التي  والسياسية 
املصالحة  التوصل التفاق  على  الحرص  إلــى 
ــتـــصـــاديـــة  ــارات االقـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــإن االعـ ــ مــــع تـــركـــيـــا، فــ
الــوزراء  رئيس  إقناع  في  األكثر حسما  كانت 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو بالتوقيع على 
االتفاق، رغم اعتراض عدد من وزرائه وتحفظ 
الــعــام اإلسرائيلي  الـــرأي  مــن  قــطــاعــات كبيرة 
عليه.  وال تنبع أهمية االعتبارات االقتصادية 
فقط التفاق املصالحة من قيمة العوائد التي 
ستجنيها إسرائيل من االتفاق، بل إن نتنياهو 
يــراهــن أيــضــا على توظيف هــذه الــعــوائــد في 
السيما  داخــلــيــا،  السياسية  مكانته  تحسني 
ــتـــي تـــوجـــه لــــه بــســبــب  ــادات الـ ــقــ ــتــ فــــي ظــــل االنــ
فشله فــي تحسني األوضــــاع األمــنــيــة، وكــذلــك 
في أعقاب قضايا الفساد، التي تورطت فيها 
زوجته.  وحسب مراقبني فإن نتنياهو يراهن 
عــلــى أن يــســمــح اتـــفـــاق املــصــالــحــة مـــع تــركــيــا 
االقتصادية  الطاقة  استنفاذ  في  الشروع  في 
الكامنة في حقول الغاز التي سيطرت عليها 

إسرائيل في البحر األبيض املتوسط.   وكان 
نتنياهو ووزير الطاقة يوفال شطاينتس قد 
بشرا اإلسرائيليني عشية االنتخابات األخيرة 
بإحداث »نقلة نوعية« في الواقع االقتصادي 
بسبب عــوائــد صــــادرات الــغــاز املــنــتــظــرة، لكن 
اإلثـــنـــني اكــتــشــفــا أن تـــأمـــني أســـــواق خــارجــيــة 
لــتــصــريــف الــغــاز مــهــمــة صــعــبــة جــــدًا، السيما 
بعدما تــراجــعــت فــرص تــصــديــره ملــصــر.  فقد 
ــر« قــبــالــة الــشــواطــئ  ــ أدى اكــتــشــاف حــقــل »زهـ
ــــع حـــمـــاســـة املـــصـــريـــني  ـــراجـ ــة إلــــــى تــ ــريــ املــــصــ
الســتــيــراد الــغــاز مــن إســرائــيــل؛ إلــى جــانــب أن 
تشترط  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  إدارة 
دوالر،  مليار   1.67 عن  التنازل  إسرائيل  على 
فرضها قــرار تحكيم دولــي على مصر بسبب 
إخــاللــهــا بــاتــفــاق تــوريــد الــغــاز إلســرائــيــل في 

أعقاب تفجر ثورة 25 يناير. 
النفط منذ منتصف  تــراجــع أســعــار  وأفــضــى 
عام 2014 بنسبة تصل لنحو 60% إلى فقدان 
الـــغـــاز اإلســرائــيــلــي قـــدرتـــه الــتــنــافــســيــة داخـــل 
إســرائــيــل نفسها، حيث إن املــزيــد مــن املــرافــق 
الصناعية باتت معنية باالعتماد على النفط 

بدل الغاز في توليد الطاقة. 
وتراهن إسرائيل على حالة انعدام اليقني التي 
تسود دوائر صنع القرار التركية بشأن قدرة 
احتياجاتها  تأمني  على  املستقبل  فــي  أنــقــرة 
مــن الــغــاز فــي أعــقــاب األزمــــة مــع روســـيـــا، في 

إقناع األتراك باستيراد الغاز اإلسرائيلي. 
وبــالــفــعــل فــقــد تضمن اتــفــاق املــصــالــحــة بندًا 

يــنــص عــلــى شــــروع كــل مــن تــركــيــا وإســرائــيــل 
أنــبــوب لنقل  فــي مــفــاوضــات رسمية لتدشني 
الــغــاز اإلســرائــيــلــي إلــى تــركــيــا، حيث تشتري 
وتبيعه  الــخــاصــة  الحتياجاتها  الــغــاز  أنــقــرة 
أيضا ألوروبــا.  لكن هذا البند تحديدًا يرسم 
عالمات من الشك حول مصير االتفاق املبدئي 
الـــذي تــوصــلــت إلــيــه الــيــونــان وإســرائــيــل قبل 
لنقل  أنبوب  تدشني  على  أشهر وينص  ستة 
الــغــاز اإلســرائــيــلــي إلـــى أوروبــــا عــبــر الــيــونــان 

بكلفة 6 مليارات دوالر.  
وذكرت صحيفة »معاريف« في عددها الصادر 
اليونانية أرسلت  الحكومة  أن  املاضي  األحــد 
بالفعل رسائل لتل أبيب تبدي فيها قلقا إزاء 
التي  واالتفاقات  الثنائية  العالقات  مستقبل 
الوقت  فــي  الجانبني.   بــني  إليها  التوصل  تــم 
ذاته، فإن تل أبيب تراهن على أن يفضي اتفاق 
الــتــجــاري بني  الــتــبــادل  إلــى تعزيز  املصالحة 
الرغم  الــذي لم يتوقف على  أنقرة وتــل أبيب، 

من تأزم العالقات السياسية بني الجانبني. 
ــاذ  ــتـ أسـ زئــــيــــفــــي،  درور  الـــبـــرفـــســـور  ــر  ــيـ ويـــشـ
الــعــالقــات الــدولــيــة فــي الــجــامــعــة الــعــبــريــة في 
الــقــدس املــحــتــلــة، واملــتــخــصــص فــي الــعــالقــات 
الــتــركــيــة اإلســرائــيــلــيــة، إلـــى أن حــجــم الــتــبــادل 
الــتــجــاري بــني تــركــيــا واســرائــيــل يبلغ حاليا 
نــشــرتــه  مـــقـــال  ــلــــيــــارات دوالر.  وفـــــي  مــ ســـتـــة 
ــــوت« فــــي عـــددهـــا  ــرنـ ــ صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحـ
الــصــادر أمـــس، أوضـــح زيــفــي أن مــيــنــاء حيفا 
إلــى أكبر قاعدة  تحول في السنوات األخــيــرة 
ــتـــي تــأخــذ  الســـتـــقـــبـــال الـــبـــضـــائـــع الـــتـــركـــيـــة، الـ

طريقها في شاحنات إلى األردن والعراق. 
وحسب زئيفي فإن اتفاق املصالحة سيسمح 
ــــي الـــتـــبـــادل  ــة الـــكـــامـــنـــة فـ ــاقــ ــفـــاذ الــــطــ ــنـ ــتـ بـــاسـ
الــــتــــجــــاري، مــتــوقــعــا أن تــتــضــاعــف قـــيـــم هـــذا 
التبادل. ويلفت زيفي األنظار إلى أن إسرائيل 
تراهن على العوائد الكامنة في »التكامل« بني 
االقتصادين التركي واإلسرائيلي، السيما في 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا املركزي 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــيـــث، فــــي تـــصـــريـــحـــات لــ مــــراجــــع غـ
ــد«، إن مـــســـألـــة تـــوحـــيـــد املـــؤســـســـات  ــديــ ــجــ الــ
املوازية في ليبيا وعلى رأسها مصرف ليبيا 

املركزي تسير ببطء شديد.
ي 

َ
وأوضح غيث، أن هناك تنسيقا بني مصرف

ــالــــعــــاصــــمــــة طـــرابـــلـــس  ــا املـــــركـــــزيـــــني بــ ــيـ ــبـ ــيـ لـ
والبيضاء )شرق( من أجل توحيد السياسات 
ــتـــواصـــل  ــة تـ ــيـ ــنـ ــة، وهـــــنـــــاك لــــجــــان فـ ــديــ ــقــ ــنــ الــ
بــاســتــمــرار وتــعــقــد اجــتــمــاعــات وآخــرهــا كــان 

بشأن أزمة السيولة التي تمر بها البالد. 
وأشــار عضو مجلس إدارة املصرف املركزي 
في البيضاء، إلى اإلعــداد لعقد اجتماع بعد 
العيد تحت إشراف املجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني من أجل متابعة آليات توحيد 

السياسة النقدية بني املصرفيني.
ــد اجـــتـــمـــاعـــان بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة،  ــقـ وعـ
مؤخرًا، بني محافظي مصرف ليبيا املركزي 
ــا والــبــيــضــاء  ــيــ ــه دولــ ــتـــرف بــ ــعـ بـــطـــرابـــلـــس املـ
النواب تحت إشــراف املجلس  التابع ملجلس 

الــرئــاســي لــحــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي بــهــدف 
توحيد املؤسسات املالية.

وحـــول العملة املــطــبــوعــة فــي روســيــا والــتــي 
قال  التعامل معها،  يرفض مركزي طرابلس 
غيث، إن العملة صحيحة وإن رفض التعامل 

بها غير مبرر في الوقت الحاضر. 
ــتــــداولــــة خــــارج  ــــى أن الـــســـيـــولـــة املــ وأشـــــــار إلـ
املصارف التجارية تبلغ 25 مليار دينار، وأن 
هناك جملة من اإلجـــراءات التي ما زالــت في 
طور النقاش إلعادة الثقة بالجهاز املصرفي.

الـــذي تشهده ليبيا، والــذي  ورغـــم االنــقــســام 
في  إحداهما  متصارعتني،  حكومتني  أوجــد 
الــشــرق واألخــــرى فــي الــغــرب، إال أن مصرف 
ــــزال لـــديـــه قــــدر كــبــيــر من  لــيــبــيــا املـــركـــزي ال يـ

االســتــقــاللــيــة، مــّكــنــه خــــالل الــفــتــرة املــاضــيــة 
مــن مــمــارســة نــشــاطــه فــي كــافــة أنــحــاء ليبيا 

وخاصة في مجال صرف رواتب املوظفني.
ـــد عــــــــن نـــصـــف  ــ ــزيــ ـــ وأنــــــفــــــقــــــت لــــيــــبــــيــــا مــــــــا يــ
احتياطياتها من النقد األجنبي في 4 أعوام، 
ــراجـــع إيـــراداتـــهـــا الــحــيــويــة من  لــتــعــويــض تـ
الــبــالد،  الـــذي تشهده  الــصــراع  النفط بسبب 
باإلضافة إلى انخفاض أسعار الخام عامليا، 
وانــخــفــضــت احــتــيــاطــيــات لــيــبــيــا مـــن الــنــقــد 
األجــنــبــي إلـــى 39 مــلــيــار دوالر نــهــايــة الــعــام 
فــي نهاية  مــلــيــار دوالر  مــقــابــل 84  املـــاضـــي، 

2011، حسب إحصائيات رسمية.
وفــــي خــضــم هــــذه الـــتـــطـــورات كــثــف املــجــلــس 
وعد  األخــيــرة حيث  الفترة  نشاطه  الرئاسي 
بــتــشــكــيــل خـــطـــط بـــعـــيـــدة ومـــتـــوســـطـــة املــــدى 
لــحــل األزمـــــات الــعــالــقــة فـــي الـــبـــالد. كــمــا عقد 
مقره  في  املاضي،  السبت  اجتماعا،  املجلس 
إجـــراءات  لبحث  وذلـــك  طــرابــلــس  بالعاصمة 
الوفاق  لحكومة  الحكومي  الهيكل  استكمال 
الوطني، وناقش رئيس املجلس فايز السراج، 
مع نوابه خالل هذا االجتماع مسألة تعيني 

وكالء الوزارات وعددا من القضايا األخرى.

القاهرة ـ العربي الجديد

تشهدها  التى  الكبيرة  الغالء  موجة  تسّببت 
األســواق املصرية حاليا، في عزوف كثير من 
مــحــدودي الــدخــل عــن عــاداتــهــم الــســنــويــة في 
شراء »كعك العيد« خالل عيد الفطر والسيما 
ــتــــجــــاريــــة املــــعــــروفــــة بـــوســـط  ــــالت الــ ــــحـ ــن املـ ــ مـ
الــقــاهــرة.  وأرجـــع تــجــار سبب ارتــفــاع أسعار 
كــعــك الــعــيــد إلــــى انـــفـــالت ســعــر الــــــدوالر أمـــام 
الجنيه املــصــري، ما تسبب في زيــادة أسعار 
ــاج مــثــل الـــدقـــيـــق والــســكــر  ــتــ مــســتــلــزمــات اإلنــ
والسمن والبيض بنسبة وصلت إلى أكثر من 

40% مقارنة بالعام املاضي.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بــاملــحــالت  وفــــي جــولــة لـ
املتخصصة في بيع »كحك« العيد بالعاصمة 
املصرية الــقــاهــرة، أكــد مــســؤول أحــد املحالت 
أسعار  ارتفاع  حمدي،  عبدالرحيم  الشهيرة، 
كــيــلــو الــكــعــك، هـــذا الـــعـــام، إلـــى أكــثــر مــن %30 
لزيادة  نتيجة  املاضي  العام  بأسعار  مقارنة 
ــكــــحــــك«، مـــنـــوهـــا إلـــى  تــكــلــفــة مــســتــلــزمــات »الــ
»ضعف البيع، هذا العام، وهناك من يشتري 
كــيــلــو غـــرامـــا أو اثــنــني عــلــى عــكــس الــســنــوات 
املاضية، حيث كان كثير من األهالي يشترون 

أكثر من 5 كيلوات في السنوات املاضية«. 
وأكــــد مـــســـؤول مــتــجــر حــلــويــات آخــــر، فتحي 

عيسوي، أنــه في مثل تلك األيــام وقبل العيد 
ــراء  ــــي عـــلـــى شــ ــالـ ــ ــن األهـ كـــــان هـــنـــاك زحــــــام مــ
»الــكــعــك« إال أن هناك ضعفا فــي اإلقــبــال هذا 
الــعــام، مــؤكــدًا أن ارتــفــاع الـــدوالر أسهم كثيرًا 
فـــي رفــــع أســـعـــار الـــدقـــيـــق والـــســـكـــر والــســمــن 
الخارج،  التي يتم استيرادها من  واملكسرات 
ــــالت،  ــحـ ــ ــاب املـ ــ ــحــ ــ ــعــــض أصــ ــن بــ ــ ــا، مــ ــعــ ــوقــ ــتــ مــ
لجذب  املــقــبــلــة،  الــســاعــات  خـــالل  تخفيضات، 
املستهلكني حتى ال تتعرض بضاعته للتلف.

قلة راغبي  كما اشتكى أصحاب املحالت من 
ــران املـــتـــاجـــر، خــالل  ــ »تـــســـويـــة« الــكــعــك فـــي أفــ
العشر األواخـــر مــن رمــضــان، بنسبة وصلت 
إلــــى أقــــل مـــن 50% مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق، 
حيث أرجــع التاجر فــوزي محمد، ذلــك لغالء 

األسعار.
فيما فضل كثير من األهالي التغلب عن تلك 
املــشــكــلــة فــي صــنــاعــة »الــكــحــك« والبسكويت 
داخل املنازل للهرب من ارتفاع أسعار الجاهز 
األعباء  لتقليل  املخابز  أفــران  في  وتسويتها 

املالية وتوفير مبالغ لشراء مالبس العيد.
 ( جنيها   55 البسكويت  كيلو  ســعــر  وســجــل 
65 جنيها  املحشو  والكعك  6 دوالرات(  نحو 

)نحو 7 دوالرات(، حسب التجار. 
»الــعــربــي  وقـــالـــت ربـــة مـــنـــزل، ســيــدة أحـــمـــد، لـــ
ــار »الـــكـــحـــك« مــرتــفــعــة جـــدًا،  ــعـ الـــجـــديـــد«: »أسـ
حــيــث أصـــبـــح االســتــمــتــاع بـــاألعـــيـــاد مــحــرمــا 
على الغالبة«، مشيرة إلى أنها اشترت نصف 

الكمية فقط للهرب من جحيم األسعار.
وأوضح املوظف، أحمد عبدالستار، لـ »العربي 
الجديد«، أن تكاليف رمضان ومالبس العيد 

أرهقت املصريني. 
وقــال املــوظــف أشــرف محمد: »اشــتــريــت، هذا 
العام، كيلو كعك فقط بسبب االرتفاع الشديد 

في األسعار«.

تطبيع
اقتصادي

ارتفاع كبير في أسعار كعك العيد )فرانس برس(

عقبات أمام توحيد المؤسسات المالية في ليبيا

ركود مبيعات كعك العيد في مصر

تل أبيب تراهن على تركيا 
لتحرير حقول الغاز

حرب اليمن تعّطل تصديره... وعقبات أمام استهالكه محليًا

تستهدف إسرائيل فتح 
منافذ جديدة لتصريف 

إنتاجها من حقول الغاز 
عبر اتفاق التطبيع مع 
تركيا، لتعويض التراجع 

المصري عن استيراد الغاز 
من تل أبيب

مصارف مال وسياسة

مال وناس

105
للنفط  صغير  منتج  اليمن 
ــى 105  إلـ ــتــاجــه  إن ــع  ــراج ت
في  يــومــيــًا  ــرمــيــل  ب آالف 
بعد   ،2014 سبتمبر/أيلول 
ألف   400 على  يزيد  كان  أن 
ــدالع  ان قبل  يوميًا  برميل 
حسب   ،2011 عــام  الــثــورة 

إحصائيات رسمية.

تحقيق

إسرائيل تستهدف 
أسواق جديدة لتعويض 

التراجع المصري

الحكومة الشرعية 
فقدت السيطرة على 

معظم الموارد

محافظة حضرموت 
تطلب 35 مليون دوالر 

لإلفراج عن النفط

اجتماع مرتقب بين 
المصرفين المركزيين 

لتوحيد السياسات النقدية

صنعاء ـ فاروق الكمالي

ــه الـــيـــمـــن أزمــــــــة كـــبـــيـــرة فــي  ــ ــواجـ ــ يـ
في  املجّمد  الــخــام  النفط  تصريف 
خــزانــات مــيــنــاء الــضــبــة بمحافظة 
حضرموت )شرق( بعد منع التحالف العربي 
تـــصـــديـــره، حـــســـب مـــســـؤولـــني فــــي الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى بــــروز عــقــبــات أمــام 
إمكانية تكريره واستهالكه محليا، إذ ترفض 
السلطة املحلية بمحافظة حضرموت اإلفراج 
ــام املــجــمــد بـــال مــقــابــل،  عـــن كــمــيــة الــنــفــط الـــخـ
ــتـــرو  ــاكـــل مــــع شــــركــــة »بـ ــى مـــشـ ــ ــة إلــ ــافــ بــــاإلضــ

مسيلة« النفطية املحلية.
وفي هذا السياق، قال مسؤول حكومي يمني، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن حــكــومــتــه كــانــت قد  لـــ
بدأت ترتيبات لتصدير النفط الخام املجمد، 
ــــت صـــفـــقـــة مــــع شــــركــــة عـــاملـــيـــة، لــكــنــهــا  ــرمـ ــ وأبـ
الـــعـــربـــي بتعطيل  الــتــحــالــف  فــوجــئــت بــقــيــام 
الصفقة ومنع تصدير النفط، في الوقت الذي 

تعمل فيه الوزارات بال موارد مالية.
وأوضح، املسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، 
أن الحكومة تستهدف تصدير الكمية املخزنة 
املـــقـــدرة بــحــوالــي 3.5 مــاليــني بــرمــيــل لتوفير 
مـــــوارد مــالــيــة لــتــخــفــيــف األزمـــــة االقــتــصــاديــة 
الخانقة التي تعاني منها البالد، مشيرًا إلى 
أنـــهـــا قـــد تـــقـــوم بــتــحــويــل مــلــيــون بــرمــيــل إلــى 
املحلي،  لالستهالك  لتكريرها  عــدن  مصافي 

وتصدير 2.5 مليون برميل«.
امليسري،  اليمني أحمد  الــزراعــة  واتــهــم وزيــر 
الشرعية  الحكومة  بخذالن  العربي  التحالف 

من خالل منعها من تصدير النفط.
ــريـــحـــات  ــي، فــــــي تـــصـ ــنــ ــمــ ــيــ وقـــــــــال الـــــــوزيـــــــر الــ
صــحــافــيــة، االثــنــني املــاضــي: »إن الــتــحــالــف لم 
يــقــدم لــلــحــكــومــة أي دعـــم مــالــي عــلــى اإلطـــالق 
النفط  مــن تصدير  أنــه منعنا  اآلن، كما  حتى 
من ميناء ضبة بمحافظة حضرموت ألسباب 
ــأن هــــنــــاك مــــن يــــريــــد أن نــبــقــى  ــ ــ نــجــهــلــهــا، وكـ

خاضعني للحوثيني.
ــا عـــربـــيـــا لـــدعـــم  ــفـ ــالـ ــة تـــحـ ــعــــوديــ ــود الــــســ ــ ــقـ ــ وتـ
ــــارس/آذار  الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن مــنــذ شــهــر مـــ
مــلــيــشــيــات جماعة  2015، وتــشــن حــربــا ضـــد 
أنـــصـــار الــلــه )الــحــوثــيــني( الــتــي انــقــلــبــت على 

الــرئــيــس الــشــرعــي لــلــبــالد عــبــد ربــــه مــنــصــور 
هادي. وتسيطر قوات من التحالف على ميناء 
الــنــفــطــي بمحافظة حــضــرمــوت، منذ  الــضــبــة 
تحرير املدينة من تنظيم القاعدة في أبريل/

نيسان املاضي.
وكــــــان »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« قــــد انــــفــــردت قــبــل 
أســابــيــع، بــمــعــلــومــات عـــن مــســاعــي الــحــكــومــة 
النفط  من  كبيرة  كميات  لإلفراج عن  اليمنية 
ــى الـــســـوق الــخــارجــيــة  ــام وتــصــديــرهــا إلــ الـــخـ

لتوفير موارد مالية.
وحـــســـب مــــصــــادر نــفــطــيــة، وقـــعـــت الــحــكــومــة 
عقدًا لبيع النفط الخام مع شركة »غلينكور« 
الــســويــســريــة الــعــمــالقــة، بــقــيــمــة 180 مــلــيــون 
 3.5 تــســويــق حــوالــي  تــتــولــى بموجبه  دوالر، 
في  الحرب  بداية  منذ  مجمدة  برميل  ماليني 

خزانات ميناء الضبة النفطي.
ــــال خـــبـــراء اقــتــصــاد يــمــنــيــون، إن تــصــديــر  وقـ
كــمــيــات الــنــفــط الـــخـــام املــحــتــجــزة فـــي املــوانــئ 
يساعد الحكومة على مواجهة األعباء املالية 
ــب، فـــي ظل  ــ ــرواتـ ــ املـــتـــراكـــمـــة، ومــنــهــا ســـــداد الـ
تــوقــف اإليــــرادات النفطية وتــراجــع اإليـــرادات 

الجمركية والضريبية. وتفاقمت األزمة املالية 
في اليمن بسبب الحرب، وأظهر تقرير صادر 
عـــن وزارة الــتــخــطــيــط، األســـبـــوع املـــاضـــي، أن 
نسبة الدين العام إلى الناتج املحلي اإلجمالي 
وصلت إلى 94.4% خالل العام املاضي 2015، 
املــتــعــارف  اآلمــنــة  الــحــدود  نسبة  تبلغ  بينما 
العام  الــديــن  عليها 60%، وأوضـــح أن رصــيــد 

ارتفع من حوالي 4.73 ترليونات ريــال يمني 
 5.56 ــــى  إلـ  2014 ــام  ــ عـ دوالر(  مـــلـــيـــار   22.1(
ترليونات ريال )25.9 مليار دوالر( عام 2015، 

بزيادة بلغت نسبتها %17.3.
وقررت الحكومة اليمنية، مطلع شهر يونيو/

حزيران الجاري، تحويل النفط الخام املجمد 
في الخزانات، لالستهالك املحلي بعد فشلها 
فـــي تـــصـــديـــره بــســبــب الـــحـــرب املــســتــمــرة في 

البالد منذ مارس/آذار 2015.
ــيــــان، إن  ــدن فــــي بــ ــ ــالــــت شـــركـــة مـــصـــافـــي عـ وقــ
عدن  تقوم مصافي  أن  على  وافــقــت  الحكومة 
بتكرير النفط الخام املخزن في ميناء الضبة، 
إيصال  عملية  ترتيب  يجري  أنــه  إلــى  مشيرا 
أول دفـــعـــة مـــن الــنــفــط املــجــمــد فـــي الــخــزانــات 

واملقدرة بـ 1.5 مليون برميل.
ووجــــه رئــيــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، األســبــوع 
ــة بــتــنــفــيــذ  ــيــ ــالــ ــفـــط واملــ ــنـ املـــــاضـــــي، وزيــــــــري الـ
ومتابعة قرار الرئيس اليمني املتعلق بتوريد 
مــلــيــون بــرمــيــل مـــن نــفــط املــســيــلــة إلــــى شــركــة 
املصفاة  إعـــادة تشغيل  بــهــدف  عــدن  مصافي 
ــــام وتـــخـــصـــيـــصـــه لـــالســـتـــهـــالك  ــــخـ وتــــكــــريــــر الـ

املحلي«. لكن مسؤواًل في شركة مصافي عدن، 
»العربي الجديد« أن هناك عراقيل تعيق  أكد لـ
توريد شحنة النفط املجمدة إلى مصافي عدن 
بــغــرض تــكــريــرهــا واســتــخــدامــهــا لالستهالك 

املحلي.
وترفض السلطة املحلية بمحافظة حضرموت 
اإلفــــــراج عـــن كــمــيــة الــنــفــط الـــخـــام املــجــمــد بال 
مقابل، وطلبت 35 مليون دوالر مقدما وقالت 

انها من أجل تحسني خدمة الكهرباء.
وأكـــــد مــحــافــظ مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت، أحــمــد 
ســعــيــد بــن بــربــك، فــي تــصــريــحــات صحافية، 
شحن  على  ية 

ّ
املحل السلطة  مــوافــقــة  مــؤخــرًا، 

مــخــزون الــنــفــط الــخــام مــن مــيــنــاء الــضــّبــة إلــى 
ولكن  بيعه،  ثــّم  ومــن  لتكريره  عـــدن،  مصافي 

بمقابل مادي.
وأوضح بن بريك، أن ما ستجنيه حضرموت 
في  توظيفه  النفطي، سيتم  املخزون  بيع  من 
تأهيل شبكات الكهرباء، من خالل التعاقد مع 
شركة مؤّهلة، تمهيدًا لتنفيذ مشروع عمالق 
للكهرباء والغاز، بسعة تتراوح بني 250 و300 
مــيــغــاوات. ويـــرى أســتــاذ االقــتــصــاد بجامعة 
عدن يوسف سعيد، أن مطالبة السلطة املحلية 
بمحافظة حضرموت بنصيب من قيمة النفط 
املجمد في الخزانات يعني أن متغيرات نتائج 
الــحــرب فــي الــيــمــن، وضــعــت إنــتــاج وتــصــديــر 

النفط أمام صعوبات وشروط جديدة.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، »لــــم تعد  وقــــال ســعــيــد لـــ
النفط  املــاضــي مجدية فــي أن مـــوارد  سياسة 
ــــن حــــق املــــركــــز أن يــقــرر  والــــغــــاز ســـيـــاديـــة ومـ
ويحدد كيف ومتى وبكم تباع موارد النفط أو 
من حقة االستحواذ على موارد النفط املالية.

الـــتـــي يــنــتــج فيها  وأضــــــاف: »أن املــحــافــظــات 
الــنــفــط أصــبــحــت تــطــالــب بــــأن تـــكـــون شــريــكــا 
أســاســيــا فــي إنــتــاج الــنــفــط، والــحــصــول على 

نصيب من عوائده«.
من جانبه اعتبر الخبير االقتصادي مصطفى 
»العربي الجديد«، أن هذه  نصر، في حديثه لـ
األزمة بشأن النفط املجمد تثبت أن الحكومة 
الشرعية ال سلطة لها وال تمتلك سيطرة على 

موارد الدولة.
ــرادات الضريبية  وقــال نصر: »ال تــزال كل اإليـ
ــــى الـــبـــنـــك املــــركــــزي فــي  ـــــورد إلـ والـــجـــمـــركـــيـــة تـ
العاصمة صنعاء، الخاضعة للحوثيني، فيما 

الحكومة تمر بضائقة مالية«.
كما خلق النفط الخام املجمد أزمة مع شركة 
تشغل  التي  املحلية  النفطية  مسيلة«  »بــتــرو 
حـــقـــول املــســيــلــة واملــنــتــجــة لــلــنــفــط الـــخـــام في 

خزانات ميناء الضبة. 
بترو مسيلة،  وعــمــال  نقابة موظفي  وهـــددت 
ــاري، بــعــدم  ــ ــجــ ــ ــران الــ ــزيــ ــيــــو/حــ ــونــ ــوم 20 يــ ــ يــ

الـــســـمـــاح لــلــحــكــومــة بــتــصــديــر الــنــفــط الــخــام 
املــجــمــد فــي الــخــزانــات قــبــل ســـداد مستحقات 

العمال القانونية كاملة.
وتــعــطــل إنــتــاج وتــصــديــر الــنــفــط بشكل كامل 
منذ بداية الحرب قبل أكثر من عــام، وأوقفت 
عملياتها  األجنبية  النفطية  الشركات  جميع 
أعــقــاب سيطرة  الــبــالد فــي  النفطية وغــــادرت 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي املــســلــحــة عـــلـــى الــعــاصــمــة 

صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.
وتراجعت عائدات اليمن من قيمة الصادرات 
عــام  مــلــيــون دوالر  مــلــيــار و673  إلـــى  النفطية 
2014 قياسا مع أكثر من مليارين و662 مليون 
مــلــيــون   989 بــلــغ  بــتــراجــع   ،2013 عــــام  دوالر 

دوالر، حسب تقرير للمصرف املركزي. أزمة النفط 
المجّمد

القت مساعي الحكومة اليمنية لتصريف النفط الخام المجمد العديد من العقبات أبرزها منع 
بروز صعوبات  إلى  باإلضافة  الشرعية،  بالحكومة  العربي تصديره، حسب مسؤولين  التحالف 

أمام إمكانية تكريره واستهالكه محليًا، ما يفاقم األزمات المعيشية في البالد
الحكومة تنفي تدخلها في مناقصة »المازوت«

نــفــى مــصــدر مــســؤول بمكتب رئــاســة الـــــوزراء الــيــمــنــي، مــا تـــردد عن 
ممارسة ضغوطات على لجنة املناقصات في شركة النفط واملصافي 
إلرساء مناقصة شراء املازوت ملحطات كهرباء عدن على شركة عرب 
التابعة  الرسمية )ســبــأ(،  اليمنية  األنــبــاء  املــصــدر لوكالة  غــولــف. وأكــد 
قبل  كاملة من  تمت بشفافية  املناقصة  أن  أمــس،  الشرعية،  للحكومة 
ــة قــامــت بــاإلشــراف املباشر  لجنة املــنــاقــصــات وبــإشــراف لجنة وزاريــ
إرســاؤهــا على شركة مقبل  تــم  املظاريف حيث  املناقصة وفتح  على 
مــبــارك وإخـــوانـــه كــأفــضــل عـــرض يتفق مــع الـــشـــروط الــتــي وضعتها 

إلــى شركة  املناقصة  إرســــال عقد  تــم  املــصــدر، فقد  اللجنة. وحــســب 
مقبل للتوقيع عليه، إال أن الشركة التي تسلمت صيغة العقد ردت على 
فرفعت  لالتفاق،  مخالفة  شروطًا  تضمنت  بمذكرة  املناقصات  لجنة 
الــوزاريــة املشرفة. وقامت لجنة  اللجنة  إلــى  املوضوع  املناقصات  لجنة 
املناقصات املشكلة من شركتي النفط واملصافي والوزارة وفي حضور 
مجلس الوزراء بكامل أعضائه باالتصال بصاحب العرض الثاني األقل، 
وهي شركة عرب غولف، التي التزمت بتوريد املازوت خالل فترة تراوح 

بني يومني إلى ثالثة أيام وبأقل سعر من كل العروض املطروحة.

التكنولوجيا املتقدمة والصناعة والزراعة. 
ــيـــة أخــــــــرى، تــــوقــــع تــحــقــيــق نــشــرتــه  مــــن نـــاحـ
صحيفة »ميكور ريشون« في عددها الصادر 
اليوم أن يفضي االتفاق إلى انتعاش السياحة 
إلى  التحقيق  تركيا. وأشــار  إلــى  اإلسرائيلية 

أن تــركــيــا، كــانــت قــبــل ســت ســـنـــوات، الــوجــهــة 
األولى للسائح اإلسرائيلي، حيث كان نصف 
الصيفية  عطلهم  يقضون  إسرائيلي  مليون 
في تركيا.  وذكرت الصحيفة أن حركة السياح 
اإلســرائــيــلــيــني إلــــى تــركــيــا قـــد تــراجــعــت بعد 

تــدهــور الــعــالقــات إلـــى بــضــع عــشــرات اآلالف، 
الذين يصلون حاليا  حيث إن معظم السياح 
تركيا من إسرائيل هم من فلسطينيي الداخل، 
والــــذيــــن ال يـــتـــجـــاوز عــــددهــــم بـــضـــع عـــشـــرات 

اآلالف. 

التطبيع مع تركيا 
يفتح منافذ جديدة 
للغاز اإلسرائيلي )فرانس 
برس(

الحكومة 
الشرعية تفقد 
السيطرة 
على الموارد 
النفطية 
)فرانس برس(

الخميس 30  يونيو / حزيران 2016 م   25 رمضان 1437 هـ  ¶  العدد 668  السنة الثانية
Thursday 30 June 2016

الخميس 30  يونيو / حزيران 2016 م   25 رمضان 1437 هـ  ¶  العدد 668  السنة الثانية
Thursday 30 June 2016



1213
اقتصاد

موسى مهدي

بريطانيا  عــلــى  الــخــنــاق  تــضــيــيــق 
ــد تـــصـــويـــتـــهـــا عــلــى  ــعـ يــــتــــواصــــل بـ
الخروج من دول االتحاد األوروبي. 
وفي أول قمة أوروبية كشر قادة االتحاد عن 
التي  البريطانية  الــفــريــســة  ملــطــاردة  أنــيــابــهــم 
بدت منهكة ومنهارة ومشتتة حول »خريطة 

الطريق« املستقبلية بعد قرار االستفتاء. 
وتــعــمــل اســتــراتــيــجــيــة املــفــوضــيــة والـــبـــرملـــان 
للخروج  بريطانيا،  األوروبــي على محاصرة 
مبكرًا من عضوية االتــحــاد، كما يصر زعماء 
ــة عــلــى عــــدم الـــتـــفـــاوض مع  ــ ــيـ ــ الــكــتــلــة األوروبـ
تــوقــع على  أن  قبل  أي شـــأن،  بريطانيا حــول 
الــفــقــرة 50 مـــن اتــفــاقــيــة لــشــبــونــة الــتــي تعني 
تلقائيا خروج بريطانيا من عضوية االتحاد 

األوروبي.  وكانت املستشارة األملانية، أنغيال 
ميركل، قد ذكرت أمام البرملان األملاني، أن أّي 
مفاوضات مستقبلية حول عضوية بريطانيا 
فــــي الــــســــوق األوروبـــــيـــــة املـــشـــتـــركـــة، ســتــكــون 
مــرتــبــطــة بـــشـــرط ســـمـــاح بـــريـــطـــانـــيـــا بـــمـــرور 

املهاجرين من الدول األوروبية. 

كانت  الــتــي  الــهــجــرة  أن  تلقائيا  يعني  وهـــذا 
السبب الرئيسي في التصويت ضد العضوية 
ــعـــود بـــريـــطـــانـــيـــا لــقــبــولــهــا  ــتـ األوروبـــــــيـــــــة، سـ
الحفاظ على  فــي  تــرغــب  كــانــت  إذا   ،

ً
مستقبال

التجارة مع دول االتحاد األوروبي. 
ــات الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي،  ــحـ ــريـ وحــــســــب تـــصـ
فرانسوا هــوالنــد، فــإن دول الكتلة األوروبــيــة 
ســتــســعــى إلـــــى مــعــاقــبــة بـــريـــطـــانـــيـــا بــقــســوة 
والتجارية،  املالية  الخسائر  أكبر  وتكبيدها 
لــلــدول األخـــرى التي تفكر  حتى تكون درســا 

بمغادرة عضوية النادي األوروبي. 
إلى  تايمز«  فاينانشيال   « صحيفة  ونسبت 
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي قـــولـــه »مـــديـــنـــة لـــنـــدن لن 
بالعملة  الــصــفــقــات  تــســويــة  بإمكانها  يــكــون 

األوروبية »اليورو«. 
البريطاني  املــال  السماح لشركات حي  ويعد 
واملـــصـــارف االســتــثــمــاريــة الــتــي تــتــواجــد في 
باليورو، مرحلة  بالتعامل  املالي  لندن  مركز 

مهمة في تجارة األسهم واملشتقات املالية. 
وقال الرئيس، هوالند، مساء الثالثاء، »مدينة 
لــنــدن كــانــت وبفضل دول االتــحــاد األوروبـــي 
ــقـــات املـــالـــيـــة ملــنــطــقــة  ــفـ تــــقــــوم بـــتـــســـويـــة الـــصـ
اليورو، ولكن لن تتمكن من فعل ذلك بعد قرار 

االستفتاء«. 
ومعروف أن مثل هذا القرار سيثير االبتهاج 
ــــي املـــــــال الـــفـــرنـــســـي ومـــديـــنـــة  ــــن حـ ــل مـ ــ ــــي كـ فـ
فــرانــكــفــورت، وهــمــا املـــركـــزان الــتــجــاريــان في 
ــزء مـــن كعكة  أوروبــــــا الــطــامــعــان فـــي أخــــذ جــ
ــات والـــصـــفـــقـــات املـــالـــيـــة لـــحـــي املــــال  ــدمــ الــــخــ
بــدا في موقف ضعيف في  الــذي  البريطاني، 
قــرار االستفتاء بخروج بريطانيا من  أعقاب 

لندن تحت 
العقوبات

مظاهرات الشباب 
مستمرة في لندن 

احتجاجًا على 
نتيجة االستفتاء 

)Getty(

أكبر  وتكبيدها  بقسوة  بريطانيا  معاقبة  على  األوروبية  الكتلة  تعمل 
الخسائر، حتى تكون درسًا للدول األخرى التي تفكر بالمغادرة. وقال 
لندن  بإمكان مدينة  »لن يكون  الثالثاء،  يوم  الفرنسي، هوالند،  الرئيس 

تسوية الصفقات باليورو«

المراكز التجارية 
والمالية في باريس 

وفرانكفورت تطمح ألخذ 
مكانة لندن

األسهم األوروبية تلقت 
بعض الدعم من انخفاض 

عائد السندات السيادية

الطلب اآلسيوي سيساهم 
في رفع الطلب على 

النفط وليس أوروبا

خطة أوروبية لحظر 
الشركات البريطانية من 

»التسوية باليورو«

األوروبــي  االتحاد  وســط ما يجري من اضطرابات سياسية تهّدد بتفكك دول 
يتزايد  للوحدة،  املناهضة  والتيارات  املتطرفة  اليمينية  األحــزاب  عقب صعود 
الــقــلــق بــني املستثمرين وأصـــحـــاب األعـــمـــال فــي أوروبـــــا. وأظـــهـــرت بــيــانــات من 
املفوضية األوروبــيــة، أمس األربــعــاء، هبوط املعنويات االقتصادية في منطقة 
اليورو في شهر يونيو/حزيران الجاري، حيث طغى تراجع التفاؤل بني شركات 
الخدمات واملستهلكني على مكاسب الصناعة، في حني زادت توقعات التضخم. 
وهبط مؤشر املعنويات االقتصادية في دول منطقة اليورو التسع عشرة إلى 
في   104.6 تبلغ  بالخفض  قـــراءة معدلة  مــع  مقارنة  الــجــاري  الشهر  فــي   104.4
مايو/أيار، بينما كانت توقعات السوق 104.7. وقالت املفوضية األوروبية، إن 

جمع النتائج تم قبل معرفة نتيجة استفتاء خروج بريطانيا. 
)رويترز(

واصل البنك املركزي الصيني اليوم الثالثاء ضخ األموال في سوق ما بني البنوك 
املــركــزي، عمليات  البنك  الصيني،  الشعب  بنك  نفذ  السيولة.  املزيد من  لتوفير 
أيام  ملــدة سبعة  )ريبو عكسي(  بـ أو ما يعرف  العكسي  الشراء  إعــادة  اتفاقيات 
ب180 مليار يوان )حوالي 28 مليار دوالر (، وهو إجــراء تقوم البنوك املركزية 
من خالله بشراء األوراق املالية من البنوك بموجب اتفاقية على أن تقوم بإعادة 
بيعها إليها في املستقبل. وتخضع عمليات الريبو العكسي لسعر فائدة بـ2.25 

باملئة، وفقا لبيان البنك املركزي.
ومع استحقاق عمليات إعادة الشراء العكسي )ريبو عكسي( بقيمة 110 مليارات 
يوان ضخ البنك املركزي بشكل فعال 700 مليار يوان في السوق. واعتمد البنك 
املركزي اتفاقيات إعادة شراء وعمليات أخرى للسيولة النقدية لتخفيف النقص 
في األمــوال في السوق على نحو أكثر تواترا هذا العام، بدال من خفض أسعار 

الفائدة أو نسبة االحتياطي اإللزامي.

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا  جاهزة إلمداد أوروبا بما 
تحتاجه من الغاز الطبيعي، بما في ذلك عن طريق مشروع نقل الغاز الروسي 

إلى تركيا ومنها إلى أوروبا »السيل التركي«. 
فــاق مشروع »السيل التركي«، قال الوزير الروسي في 

َ
ا وردًا على ســؤال بشأن 

الغاز في جنوب شرق أوروبــا ينمو، لذلك فإن  مؤتمر بموسكو: »إن استهالك 
املنطقة بحاجة إلمدادات غاز إضافية ومستقرة. وروسيا بمقدورها توفير هذه 
اإلمــدادات، لتوفر املوارد املطلوبة وللقدرة التنافسية )للغاز الروسي(«. وتابع 
: »وفـــي حــال وجـــود اهــتــمــام لــدى املستهلكني األوروبـــيـــني على تطوير 

ً
قــائــال

البحر األســود، وفــي دول الجوار للبحر األســود،  البنية التحتية في منطقة 
فبالتأكيد سنؤمن اإلمدادات وسنتعاون«، في إشارة إلى أن روسيا مستعدة 
الستئناف الحوار حول مشروع »السيل التركي« في حال وجود اهتمام من 
قبل الشركاء األوروبــيــني. وكــانــت روســيــا قــد علقت فــي نهاية الــعــام املاضي 
املباحثات مع أنقرة بشأن مشروع الغاز »السيل التركي«. وذلك على خلفية 
إسقاط األخيرة قاذفة روسية من طراز »سو 24« في الـ 24 من شهر نوفمبر/

تشرين الثاني في سورية.   
)آر تي (

االقتصاد في صور

هبوط معنويات المستثمرين 
في أوروبا 

المركزي الصيني يضخ مليارات 
اليوانات بالسوق

روسيا مستعدة الحياء مشروع 
السيل التركي 

)Getty( متجر ذهب في قطاع غزة)Getty( آبار ليبيا ال تزال تحت نيران العصابات

ــتــــي تــضــرب  ــــط الـــفـــوضـــى الـــســـيـــاســـيـــة الــ وســ
بريطانيا وتــزيــد مــن حـــال عـــدم الــيــقــني حــول 
مــســتــقــبــل بـــريـــطـــانـــيـــا ومــســتــقــبــل عــالقــاتــهــا 
باالتحاد األوروبي، يتواصل القلق في أسواق 
ــال الــعــاملــيــة،  ــ الــــصــــرف األجـــنـــبـــي وأســــــــواق املــ
ويزداد القلق مع تزايد التوتر في املفاوضات 
بــني دول االتــحــاد وبــريــطــانــيــا. ورغـــم الــهــدوء 
النسبي الذي شهدته األســواق، أمس، ال يزال 
نحو  يهرعون  العالم  أنــحــاء  فــي  املستثمرون 
»مـــالذات آمــنــة« في  الــذهــب والـــني الــيــابــانــي كــــ
لحظات االضطراب غير املحسوب الذي دخلت 
فــيــه األســـــواق مــنــذ إعــــالن نــتــيــجــة االســتــفــتــاء 

البريطاني يوم الجمعة املاضي.
وحـــســـب مــتــعــامــلــني فـــي أســـــواق الـــصـــرف في 
ســنــغــافــورة، ال يــــزال الــــني يــمــثــل املــــالذ اآلمـــن 
ــيــــوي.  ــــوق الــــصــــرف اآلســ لــلــمــضــاربــني فــــي سـ
وصعد الــني، أمــس، في الوقت الــذي ســاد فيه 
شـــعـــور بـــاالســـتـــقـــرار الــنــســبــي فـــي األســــــواق، 
االسترليني  الجنيه  أن يحوم  في  مما ساهم 
ــيــــورو فــــوق املــســتــويــات املــنــخــفــضــة الــتــي  والــ
ســـجـــالهـــا بـــعـــد الـــتـــصـــويـــت لـــصـــالـــح خــــروج 
الرغم  بريطانيا مــن االتــحــاد األوروبــــي، على 
العمالت األوروبــيــة املتضررة ما زالت  أن  من 
تــعــانــي. ومـــن املــتــوقــع أن تــبــدأ دول االتــحــاد 
األوروبــي في إجراء دراسة تنتهي بمجموعة 

ــرايــــس« األمـــيـــركـــيـــة إن  قـــالـــت نـــشـــرة« أويـــــل بــ
أسعار النفط ستتجه لالرتفاع خالل الشهور 
املــقــبــلــة، رغـــم الــتــداعــيــات الــســالــبــة لالستفتاء 
الــبــريــطــانــي بــالــخــروج مـــن عــضــويــة االتــحــاد 
األوروبــي. وبــررت النشرة النفطية توقعاتها 
بـــارتـــفـــاع الـــطـــلـــب اآلســــيــــوي عـــلـــى املــشــتــقــات 
النفطية، مــشــيــرة إلـــى أن هـــذا الــقــرن هــو قــرن 
آسيوي، وسيكون النمو االقتصادي اآلسيوي 
ــيـــس األوروبـــــــــي هــــو املـــحـــك الـــرئـــيـــســـي فــي  ولـ
ارتفاع أسعار الطاقة. وذكرت »أويل برايس«، 
أن مـــا حـــدث مـــن انــخــفــاض فـــي إنـــتـــاج النفط 
األمــيــركــي، ســيــكــون مــن الــصــعــب اســتــرجــاعــه. 
أية  أن  العاملية تحسب  النفط  أســـواق  وكــانــت 
زيادة في سعر النفط فوق 40 دوالرًا ستعني 

زيادة إنتاج النفط الصخري األميركي. 
ــنــــك »ســــتــــانــــدرد  وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، قـــــــال بــ
ــه يــتــوقــع عــــودة أســـعـــار النفط  تـــشـــارتـــرد«، إنـ
الهبوط  بعد  بسرعة  للبرميل  دوالرًا   50 إلــى 
عضويتها  على  بريطانيا  باستفتاء  املرتبط 

ــه أثـــر  ــان لــ ــ فــــي االتــــحــــاد األوروبـــــــــي والـــــــذي كـ
اإلمــدادات،  الطلب. وعلى جانب  محدود على 
ــراب للعاملني فــي قطاع  يــلــوح فــي األفـــق إضــ
ــا يـــنـــذر بــتــقــلــص  ــو مــ ــ الـــنـــفـــط الـــنـــرويـــجـــي وهـ

اإلنتاج من أكبر منتج في بحر الشمال.
ــفـــط، أمـــس  ــنـ ــار الـ ــعــ ــعـــت أســ ــفـ ــنــــدن، ارتـ وفـــــي لــ
ــاء، مــع إقــبــال املــتــعــامــلــني فــي األســـواق  ــعـ األربـ
ــم مــــن جــــديــــد فــي  ــهــ املـــالـــيـــة عـــلـــى ضــــخ أمــــوالــ
ــى الــتــي  ــ ــ ــة بـــعـــد الـــصـــدمـــة األولـ ــيــ الـــســـلـــع األولــ
من  بريطانيا  خــروج  لصالح  التصويت  تلت 
االتـــحـــاد األوروبـــــــي، وفـــي الـــوقـــت الــــذي يــنــذر 

فــيــه إضــــراب محتمل فــي الــنــرويــج وأزمــــة في 
فــنــزويــال بــتــقــلــص اإلمــــــــدادات. وجــــرى تــــداول 
الــعــقــود اآلجــلــة لــخــام الــقــيــاس الــعــاملــي مزيج 
برنت بسعر 48.95 دوالرًا للبرميل في الجلسة 
بزيادة  بلندن،  البترول  ببورصة  الصباحية 
37 ســنــتــا عـــن ســعــر الــتــســويــة الــســابــقــة، في 
حني قفز الخام األميركي 44 سنتا إلى 48.29 
القياسيان،  الخامان  وارتفع  للبرميل.  دوالرًا 
الــثــالثــاء، بعد أن تخلصت األســــواق من  يــوم 
لصالح خروج  التصويت  آثــار صدمة  بعض 
بريطانيا من عضوية االتــحــاد األوروبـــي في 

استفتاء األسبوع املاضي.
وفــي فــنــزويــال، الــتــي تعاني مــن أزمـــة، يكافح 
املــنــتــجــون وشـــركـــات الــتــكــريــر لــلــحــفــاظ على 
اإلنـــتـــاج فــي ظــل انــقــطــاعــات الــتــيــار والــنــقــص 
في املعدات، وهو األمــر الــذي يصب أيضا في 

صالح األسعار، بحسب التجار.
ــتـــرول  ــبـ ــال مـــعـــهـــد الـ ــ ــى ذلـــــــك، قــ ــ ــة إلــ ــافــ ــاإلضــ بــ
األمـــــيـــــركـــــي، فـــــي تــــقــــريــــر يـــــــوم الـــــثـــــالثـــــاء، إن 
مخزونات الواليات املتحدة من الخام هبطت 
بنحو أربعة ماليني برميل في األسبوع الذي 
انتهى في 24 يونيو/ حزيران بما يزيد على 
ــن االنـــخـــفـــاض الـــــذي تــوقــعــه  نــحــو الــثــلــثــني عـ

املحللون البالغ 2.4 مليون برميل.
ومن املتوقع أن تنقص إمــدادات النفط وسط 
األزمات السياسية والحروب والصراعات في 
ــزال الــعــراق  بــعــض الــــدول النفطية، حــيــث ال يـ
تــؤثــر على  أن  يــمــكــن  يــعــيــش حــروبــا ملتهبة 
اإلمــدادات في أية لحظة، كما أن ليبيا ال تزال 
تحكمها حكومتان، كل منهما تدعي السيطرة 
ــيـــة. وفــــــي نــيــجــيــريــا،  ــفـــطـ ــنـ ــنــــشــــآت الـ عـــلـــى املــ
العصابات  وتخريب  النفط  تتواصل سرقات 
ملــنــشــآت الــتــصــديــر، لــدرجــة أن األمــــم املــتــحــدة 
تعكف عــلــى إنــشــاء فــريــق ملــراقــبــة املــالحــة في 
العديد  فــإن  وبــالــتــالــي،  أفريقيا.  غــرب  منطقة 
مــن خــبــراء الــنــفــط يــــرون أن الــســوق النفطية 

ستتمكن سريعا من امتصاص الفائض. 
) العربي الجديد(

اقتراحات إلصــالح االتــحــاد األوروبـــي، سيتم 
الــكــشــف عنها فــي مــــــارس/آذار املــقــبــل، وســط 
مــزيــد مـــن ســيــاســات الــتــيــســيــر الــنــقــدي الــتــي 

أقرها زعماء الكتلة األوروبية هذا األسبوع. 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن انــــحــــســــار اإلحــــــجــــــام عــن 
املخاطرة بعض الشيء في األسواق وصعود 
األســـهـــم بــمــا يــقــلــل اإلقـــبـــال عــلــى الــــني كــمــالذ 
ــام الــعــمــلــة  ــ الــــــــدوالر 0.5% أمــ ــن، انـــخـــفـــض  ــ آمــ
لــيــظــل فـــي نفس  يــــن،  إلــــى 102.28  الــيــابــانــيــة 
نــطــاق الــتــداول منذ يــوم االثــنــني بعدما هبط 
بنسبة سبعة في املائة إلى أدنى مستوى في 
عامني ونصف العام عند 99 ينا. وبذلك تكون 
العملة األميركية منخفضة بنحو 4.0 % أمام 
ما  بمستويات  مــقــارنــة  الــيــابــانــيــة،  نظيرتها 
قبل االســتــفــتــاء. وصــعــدت األســهــم األوروبــيــة 
هــي األخـــرى مــع ارتــفــاع أســعــار النفط، وسط 
احتماالت بتطبيق املزيد من الحوافز النقدية، 
مما ساعد األسواق في مسعاها للتعافي من 
الضرر الذي لحق بها جراء تصويت بريطانيا 

لصالح الخروج من االتحاد األوروبي.
وحسب رويــتــرز، صعد مؤشر ستوكس 600 
لــأســهــم األوروبـــيـــة 1.2%، مــواصــال ارتــفــاعــه 
السابقة. وكان  الجلسة  في   %2.6 زيــادة  بعد 
املــؤشــر قــد هــبــط 11% خـــالل يــومــي الجمعة 
واالثـــــنـــــني. كـــمـــا ارتــــفــــع مـــؤشـــر يـــوروفـــرســـت 
الــكــبــرى  ــة  ــ ــيــ ــ الــــشــــركــــات األوروبــ 300 ألســـهـــم 
النفط  1.2%. وصعدت أسهم شركات  بنسبة 
األوروبــيــة الكبرى بعد ارتــفــاع أســعــار النفط 

بفعل أنباء عن إضراب محتمل في النرويج.
ــيــــة املـــزيـــد مـــن الــدعــم  وتــلــقــت األســـهـــم األوروبــ

السيادية، حيث  السندات  من انخفاض عائد 
الفرنسية أجـــل عشرة  الــســنــدات  ســجــل عــائــد 
أعـــــــوام مـــســـتـــوى قــيــاســيــا مــنــخــفــضــا، وســـط 
ملواجهة  املالية  الحوافز  من  باملزيد  تكهنات 
ــر الــســلــبــي عــلــى اقــتــصــاد مــنــطــقــة الــيــورو  األثــ
بريطانيا  خـــروج  لصالح  التصويت  نتيجة 
من االتحاد األوروبي األسبوع املاضي. وكان 
البريطاني فتح  تايمز 100  فايننشال  مؤشر 
مرتفعا 1.4%، في حني صعد مؤشرا كاك 40 
الــفــرنــســي وداكــــس األملــانــي 1.2%.  واســتــفــاد 
ــــب مــن  ــرعـ ــ ــن حـــــال عـــــدم الـــيـــقـــني والـ ــب مــ ــذهــ الــ
تعافى  البريطاني، حيث  االستفتاء  تداعيات 
املعدن األصفر، أمس، من الخسائر التي مني 
بها في الجلسة السابقة مع إقبال املستثمرين 
على املالذات اآلمنة، في ظل استمرار الضغوط 
عــلــى أســـــواق املـــــال. ودفـــعـــت أزمــــة االســتــفــتــاء 
البريطاني أسعار الذهب ألعلى مستوى لها 
منذ مارس/آذار 2014. ووصل املعدن األصفر 
لــأوقــيــة  دوالرا   1358.20 إلـــى  الــجــمــعــة  يـــوم 
)األونــــصــــة(، وذلــــك بـــزيـــادة 24% مــنــذ بــدايــة 
الـــعـــام. صــعــد الـــذهـــب فـــي املــعــامــالت الــفــوريــة 
وزاد  لـــأوقـــيـــة.  دوالرا   1319.75 إلــــى   %0.6
الــذهــب فــي الــعــقــود األمــيــركــيــة اآلجــلــة 0.4 % 
إلى 1323.50 دوالرا لأوقية. وطالب الزعماء 
األوروبيون بريطانيا بالتحرك سريعا إلنهاء 
حالة االضطراب االقتصادي والسياسي التي 
أعقبت إعالن نتيجة االستفتاء على عضوية 
بريطانيا في االتــحــاد األوروبـــي، بعد أن قال 
الدولي إن الضبابية قد تؤثر  النقد  صندوق 
سلبا عــلــى الــنــمــو االقــتــصــادي الــعــاملــي. ومــن 
بني املعادن النفيسة األخــرى، صعدت الفضة 
في املعامالت الفورية 2.5% إلى 18.20 دوالرا 
في  لها  مستوى  أعلى  من  واقتربت  لأوقية، 
عــام ونــصــف الــعــام الـــذي بلغته يــوم الجمعة 
الــبــالتــني  وزاد  لـــأوقـــيـــة.  دوالرا   18.31 عــنــد 
وارتــفــع  لــأوقــيــة،  دوالرا   984.99 إلـــى   %1.1

البالديوم 0.6% إلى 571.47 دوالرا لأوقية. 
)العربي الجديد، وكاالت(

النفط يتجه نحو 50 دوالرًاالمستثمرون يهرعون إلى الذهب والين الياباني

الفوضى  وحــالــة  األوروبـــيـــة،  الكتلة  عضوية 
ــة واألحـــــــــــزاب  ــومــ ــكــ ــحــ الــــســــيــــاســــيــــة داخـــــــــل الــ
الــســيــاســيــة الــتــي تــزيــد مــن حـــال عـــدم اليقني 
ــة  ــاريـ ــتـــجـ ــة والــــحــــركــــة الـ ــيــ ــالــ ــاة املــ ــيــ ــحــ فـــــي الــ

واالستثمارية. 
البريطاني بقوله  املـــال  وتــوعــد هــوالنــد حــي 

ــة إلـــى  األوروبـــــــــــي، وذلــــــك فــــي إشـــــــارة واضــــحــ
شـــركـــات الـــوســـاطـــة وبـــنـــوك االســتــثــمــار الــتــي 
تتخذ من مدينة لندن مقرًا لها، وكانت تحظى 
ــرور فـــي الــتــعــامــالت املــالــيــة داخـــل  ــ بـــجـــواز املــ

منطقة اليورو ودول االتحاد األوروبي. 
ــيــــورو  الــ ــدام  ــخــ ــتــ اســ تــطــبــيــق حـــظـــر  تــــم  وإذا 

يطالبون  للذين  مثااًل  لندن  مدينة  »ستكون 
بنهاية أوروبا وستكون درسا ال ينسى«. 

وقـــال البنك املــركــزي األوروبــــي فــي بروكسل، 
يوم الثالثاء، إنه من غير العدل أن يوفر الدعم 
املـــالـــي لــشــركــات املــقــاصــة الــتــي تــعــمــل خـــارج 
نـــطـــاق حـــــدود الــتــشــريــعــات املـــالـــيـــة لــالتــحــاد 

فـــي تــســويــة الــصــفــقــات املــالــيــة عــلــى شــركــات 
ــار،  ــمـ ــثـ ــتـ الــــوســــاطــــة املــــالــــيــــة ومـــــصـــــارف االسـ
فسيكون أول وأكبر عقاب تنزله دول االتحاد 
األوروبــــــــــي عـــلـــى بـــريـــطـــانـــيـــا بــســبــب قـــرارهـــا 
الــنــادي األوروبــــي عبر استفتاء يوم  مــغــادرة 

الخميس 23 يونيو/ حزيران . 

املــــــال  حــــــي  خـــــســـــرت شــــــركــــــات  اآلن  وحـــــتـــــى 
البريطاني كثيرًا من قيمة موجوداتها بسبب 
الــيــقــني الــتــي انــتــابــت املستثمرين،  حـــال عـــدم 
خاصة املستثمرين الكبار الذين تفادوا، منذ 
يوم الجمعة املاضي، التعامل في اإلسترليني 
كما  البريطانية،  بالعملة  املــقــّومــة  واألصــــول 
انــخــفــضــت أســـعـــار أســـهـــم الــبــنــوك الــتــجــاريــة 
ــل مــن  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــــكــــبــــرى، حـــيـــث فـــقـــدت كــ
ــارف »بـــاركـــلـــيـــز« و»رويــــــــــال بـــانـــك أوف  مــــصــ
اسكتالند« و»لويدز« نسبا تراوحت بني %10 

إلى 13% من قيمة األسهم. 
يــضــاف إلـــى هـــذه الــخــســائــر جــفــاف التدفقات 
وذلك  بريطانيا،  إلى  الخارجية  االستثمارية 
حــســب الــتــصــريــحــات الـــتـــي أدلـــــى بــهــا وزيـــر 
البريطاني، فيليب هاموند، مساء  الخارجية 

األحد، لتلفزيون »آي تي في« البريطاني. 
ــوورز«  ــ ــد بـ ــانـــدرد آنــ ــتـ ــة »سـ ــالـ كــمــا أعــلــنــت وكـ
اإلثـــنـــني، خفض  يـــوم  االئــتــمــانــي،  للتصنيف 
التصنيف السيادي البريطاني، وكذلك فعلت 
فيتش، وهو ما يترجم عمليا في ارتفاع نسبة 
الفائدة على الديون الحكومية وتحجيم قدرة 
ــدانـــة بنسب  ــتـ  فـــي االسـ

ً
بــريــطــانــيــا مــســتــقــبــال

فائدة منخفضة. وكانت الحكومة البريطانية، 
قبل هذا االستفتاء، تحصل على ديون بفائدة 

تقارب الصفر. 
ــــي لــــنــــدن، تــمــاســكــت أســـــــواق املـــــــال، أمــــس،  وفـ
 عن 

ً
كــمــا صــعــد الــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي قــلــيــال

الــثــالثــاء، ليصعد فــوق 1.33  يــوم  مستوياته، 
دوالر. 

وصـــعـــدت الــعــمــلــة الــبــريــطــانــيــة بــنــحــو %0.3 
ليجري تداولها مقابل 1.3390 دوالر، في حني 
ارتفع اليورو 0.1% إلى 1.10745 دوالر. وهو 
مــا يــعــنــي أن »بــنــك إنــكــلــتــرا«، الــبــنــك املــركــزي 
البريطاني، تعلم من أزمات املال التي ضربت 
بريطانيا، خالل عام 1992، حينما خرجت من 
ثابت  املحكوم بهامش تذبذب  التعويم  نظام 

صعودًا وهبوطا مقابل اليورو. 
كما استفاد كذلك من كيفية استعادة حي املال 
والتجارية  املالية  للحياة  بسرعة  البريطاني 
أزمة  أعقاب  في  األخــرى  العالم  بمدن  مقارنة 

املال العاملية في العام 2008. 
ــواق الـــصـــرف الــعــاملــيــة، يــتــفــادى  ــ لــكــن فـــي أســ
ــــي اإلســــتــــرلــــيــــنــــي،  ــل فــ ــامــ ــعــ ــتــ ــــون الــ ــاربــ ــ ــــضــ املــ
ومشتقاتها  البريطانية  األصــول  ويعتبرون 
من األدوات االستثمارية ذات املخاطر العالية 
ــتــــي تــضــرب  ــــط الـــفـــوضـــى الـــســـيـــاســـيـــة الــ وســ
الــتــيــار اليميني  الـــبـــالد واحـــتـــمـــاالت صــعــود 
بحزب املحافظني للحكم وحدوث تعقيد أكبر 

للمشهد السياسي البريطاني.

بريطانيا  قرار  »إن  مورغان«:  بي  »جي  بنك  في  كبير  اقتصادي  قال 
سعر  على  هامة  تداعيات  له  تكون  قد  األوروبــي  االتحاد  مغادرة 
في  النقدية  والسياسات  الصرف 
الصين«. وقال تشو هاي بين، كبير 
البنك:  في  االقتصاديين  الخبراء 
صدمة  كان  بريطانيا  خــروج  »إن 
واالقتصاد  المال  ألســواق  كبرى 
العالمي وال يزال تأثيره الكامل لم 
وأضــاف  للعيان«.  بعد  ينكشف 
يؤدي  أن  الممكن  من  أنه  تشو، 
سوق  في  التقلبات  من  للمزيد 
)شينخوا( النقد األجنبية.  

اليوان وتهديد االستفتاء البريطاني
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عادل سليمان

نستعيد، في هذه األيــام املباركة من شهر 
رمــضــان املــعــظــم، ذكـــرى حـــرب الــعــاشــر من 
رمـــضـــان )الـــســـادس مـــن أكــتــوبــر/ تشرين 
الــعــســكــريــة  الـــجـــولـــة  ــــي  وهـ  ،)1973 األول 
الرابعة في سلسلة جوالت الصراع العربي 
- اإلسرائيلي، والتي جاءت لتكسر حاجز 
الـــهـــزيـــمـــة، ولــيــســتــعــيــد اإلنــــســــان الــعــربــي 
كرامته، ويستأنف نضاله من أجل تحرير 
كل األرض، واستعادة كل الحقوق العربية، 
بــعــد أن أكــــد قـــدرتـــه عــلــى مــواجــهــة الــعــدو 
فـــى ســـاحـــات الــقــتــال ومـــســـارح الــعــمــلــيــات 
أرادهــا بعضهم  ولكن،  وهزيمته عسكريًا. 
أن تـــكـــون آخــــر الــــحــــروب الـــتـــي تــخــوضــهــا 
الــجــيــوش الــعــربــيــة الــنــظــامــيــة ضـــد الــعــدو 
ق لهم ما أرادوا، 

ّ
اإلسرائيلي. ولألسف، تحق

حتى وقتنا هذا على األقل، على الرغم من 
أن تلك الحرب التى تحقق فيها أول نصر 
عــســكــري عــربــي عــلــى مــســرح العمليات لم 
ــم تــــحــــّرر كــــل األرض  ــ ــراع، ولـ ــ ــــصـ تــحــســم الـ
املحتلة، ولم تستعد كل الحق الفلسطيني 

والعربي. 
عــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، تــرّســخــت فــي أذهـــان 
الــحــكــام الــعــرب مــقــولــة أن تــلــك الــحــرب هي 
»آخر الحروب«، وسعوا إلى ترسيخها في 
وجدان الشعوب، بشتى الطرق واألساليب، 
ــــواء بــشــكــل مــبــاشــر بــتــوقــيــع مــعــاهــدات  سـ
واتــفــاقــيــات ســـام مــع الــعــدو اإلســرائــيــلــي، 
الرسمية  الدبلوماسية  الــعــاقــات  وإقــامــة 
الـــتـــي تــتــيــح رفــــع عــلــمــه فـــي قــلــب عــواصــم 
عـــربـــيـــة، أو بـــشـــكـــٍل غـــيـــر مـــبـــاشـــر بــإقــامــة 
أقــل،  على مستوياٍت  غير رسمية  عــاقــاٍت 

مالك ونوس

ــام الــــحــــزبــــن،  ــنــــظــ ــــون بــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــلــــى األمـ ــتــ ابــ
احتكرا  الــلــذْيــن  والــجــمــهــوري  الديمقراطي 
، عــاشــوا فــي ظــل هــذا 

ً
حــكــم أمــيــركــا مـــــداورة

ــيـــره، فــســلــمــوا بــه،  ــم يـــدركـــوا غـ الـــنـــظـــام، ولــ
واعــتــبــروه، بحكم الــتــعــّود، أســلــوب الحياة 
ة لنظام ديمقراطي، يعتبره 

ّ
السياسية الحق

، والـــــقـــــدوة الــــتــــي عــمــلــوا 
َ

ــه األكـــــمـــــل ــ ــّراسـ ــ حـ
ويعملون ما في وسعهم لفرضه على دول 
واتــبــاعــه، على  يه 

ّ
بتبن أو نصحها  أخـــرى، 

الـــرغـــم مـــن قـــصـــوره، وفــشــلــه فـــي أن يــكــون 
الشكل األّولي، على األقل، لديمقراطيٍة حقة. 
 سببه اقتصار هذا النظام على حزبن 

ٌ
فشل

يــتــشــابــهــان حــتــى الــتــمــاثــل، حــتــى يــبــدوان 
حزبًا واحدًا، بنى نظامًا لم يترك فيه حيزًا 

لظهور حزب أو أحزاب أخرى وعملها.
يــتــبــّدى جــلــيــًا مــــأزق األمــيــركــيــن، ناخبن 
ــذا الــنــظــام  ومـــرشـــحـــن، ويـــتـــكـــّرر بــســبــب هــ
ــنـــدمـــا يـــحـــن مــوعــد  ــوات، عـ ــ ــنـ ــ كــــل أربـــــــع سـ
الــرئــاســي، كما فــي استحقاق  االســتــحــقــاق 
العام الجاري. إذ أنه ال خيار ثالث أو رابع 
أمامهم للركون إليه، وال مكان ملن ال ينتمي 
إلى هذا النظام في حياِة باده السياسية. 
فإن حاول مستقلون، أو أعضاء في أحزاب 
املشهد  على  برؤوسهم  وا 

ّ
يطل أن  صغيرة، 

االنـــتـــخـــابـــي، ســـرعـــان مـــا يــنــســحــبــون أمـــام 
ما  البداية،  في  ليشكلوا،  الحزبن،  محدلة 
ــة للطبخة  يــمــكــن اعــتــبــاره تـــوابـــل ضـــروريـ
روا قبل بدء 

ّ
االنتخابية األساسية، ثم يتبخ

قوتهما  وبفعل  مكوناتها.  نضوج  مرحلة 
وهــيــمــنــتــهــمــا عــلــى املــشــهــد الــســيــاســي في 
الثنائية  بمظهر  الحزبان  يتمظهر  الباد، 
األبــديــة، الخير والــشــر التي ال بــد أن يمثل 
أحــدهــمــا إحـــداهـــا، كـــي تـــرّجـــح الــكــفــة نحو 
الــشــر املطلق،  ل أحــدهــمــا 

َّ
األخــَيــر. وال يتمث

ــر الــخــيــر املــطــلــق، فهي  ــل اآلخــ
َّ
كــمــا ال يــتــمــث

دوران  توفرها الستمرار  من  بد  ال   
ٌ
نسبية

إرادِة  الحلقة، مقدمن بذلك مثااًل عن  هذه 

حلمي األسمر

حينما اشتعلت ثورتا تونس ومصر، قبل 
ــّب املــســتــقــبــلــيــون  نــحــو خــمــس ســـنـــوات، هــ
ــتـــخـــاص نـــتـــائـــج وعــبــر  والـــبـــاحـــثـــون السـ
ــيــــوم،  ــن أن نـــســـتـــخـــلـــص، الــ ــكـ ــمـ أولـــــيـــــة. ويـ
ــــرب مـــا تــكــون  نــتــائــج لــيــســت أولـــيـــة، بـــل أقـ
املستقبل،  قد تضيء طريق  النهائية،  إلــى 
فثورات الربيع العربي لم تكن هّبة مؤقتة، 
ــلــــونــــزا يـــمـــكـــن مــعــالــجــتــهــا  ــرد أنــــفــ ــجــ أو مــ
ــّكـــن وبــــعــــض املــــــضــــــاّدات الــحــيــويــة  بـــاملـــسـ
التغيير  إنها موسم  الراحة.  إلى  والخلود 
بــكــل مــا يحمل مــن مــعــاٍن، تغيير لــن يقف 
عـــن حــــــدوده الــســيــاســيــة، بـــل ســيــطــال كل 
الــبــنــى الــقــائــمــة، عــلــى نــحــٍو أو آخــــر، على 
ــتــــكــــاســــات الـــعـــمـــيـــقـــة الــتــي  الــــرغــــم مــــن االنــ
أصابتها، واملليارات التي أنفقت لسحقها. 
واليوم، لم يزل »شبح« الثورات يخّيم على 
رؤوس املرتعدين خوفًا من عودتها، أو قل 
إنتاج  أعـــادت  أن  بعد  الثانية،  »قيامتها« 
نفسها، وأنضجتها املحن والخطوب التي 
الثورة  بدا ألساطن  تكالبت عليها، حتى 
املضاّدة أنهم دفنوها إلى األبد، مع أنها لم 

تزل كالجمر تحت الرماد.
من  بعضا  هنا،  يحصر،  أن  للمرء  ويمكن 
نــتــائــج الـــقـــراءة املــعــمــقــة، لـــواحـــدٍة مــن أكثر 

 في حياتنا املعاصرة.
ً
الظراهر نبا

فــي منأى من  أواًل: ال يوجد أي بلد عربي 
التغيير، لــكــن الــفــرق هــنــا أن عــلــى قــيــادات 
هذا البلد أو ذاك أن تختار طريقة التغيير، 
 قبل موسم 

ً
وفق ظروفها وما أنجزت أصا

الربيع. أما أن تضرب صفحًا عن هذا امللف 
باعتباره غير موجود، فهذا لم يعد ممكنًا، 
التغيير   طريق 

ّ
أن تبدأ شــق لها  واألفضل 

بعقٍل بارد، بداًل من العمل على وقع هدير 
ــنـــازالت  ــتـ الـــجـــمـــاهـــيـــر، حــــن تـــبـــدأ لــعــبــة الـ
ــوقــــت الـــضـــائـــع، وحـــيـــث ال يــســتــمــع  فــــي الــ
إلــيــهــا أحـــــد، حــتــى ولــــو اســـتـــمـــرت عملية 
ط 

ْ
الزل مرحلة  إلى  السياسي  »الستربتيز« 

أو امللط الكامل.
ثـــانـــيـــًا: لــــم تـــعـــد لــعــبــة الـــتـــآمـــر واملـــنـــدســـن 
املسلحة  والعصابات  الخارجي،  والتدخل 
والــســلــفــيــن، والــتــخــويــف مـــن اإلســامــيــن 
 
ً
 ومثيرة

ً
املتطرفن، مسلية، بل بدت باهتة

التقيؤ،  الرغبة في   على 
ً
للسخرية وباعثة

 
ً
الــســخــافــة بحيث غـــدت مهترئة ألنــهــا مــن 
حــد الــغــثــيــان واإلفـــــاس الــكــامــل، فلتبحث 
مـــخـــتـــبـــرات الــــكــــذب عــــن مــــســــّوغــــاٍت أخــــرى 

للقمع والقتل والتدمير.
والجيش  يقتل شعبه،  الــذي  النظام  ثالثًا: 
ع 

ّ
أو الجهاز األمني الذي يبيح دم أهله، يوق

على شهادة وفاته فــورًا، مع تسجيل اسم 
حال  فــي  ممكنة  الصلحة  ألن  شهيد،  أول 
القتل الخطأ، أو حتى العمد بن فردْين، أو 
أو عشيرتْن. ولكن، حينما يعمد  أسرتْن 
ولـــي األمـــر إلـــى إصــــدار أوامــــر الــقــتــل ألحــد 
أفراد رعيته، فا مكان للصلح أو التفاهم، 
فــمــا بــالــك إذا أهــــدر دم مــديــنــة أو شــعــب؟ 
الحاكمة  مع من سيتصالح؟ مع عصابته 
أم مـــع زبــانــيــتــه؟ كــيــف ســيــحــكــم، مـــن بعد 
ــل نساءه؟ كان هذا  م أطفاله، ورمَّ

َّ
شعبًا يت

ممكنًا فــي املــاضــي، قبل ثـــورة »يــوتــيــوب« 
و»فيسبوك« و»تويتر«، وكاميرات األجهزة 
املحمولة. أما اآلن، فكل ما يفعله الناس هو 
)share(. والغريب،  ـــ برسم البث املباشر والـ
لم تصل  العرب  املسؤولن  أن بعض  هنا، 
إلــيــهــم مــســتــجــّدات الــحــيــاة »الــديــجــيــتــال«، 
ولم يزالوا يكتبون بقلم كوبيا، في حن أن 

وافتتاح مكاتب تبادل اقتصادي، وثقافي، 
التغييب  وإعــامــي. واألخــطــر هو عمليات 
الذهني للعقل العربي الجمعي، من خال 
وسائل اإلعــام الحديثة التي تبث األفكار 
املــغــلــوطــة حــــول الـــســـام والـــتـــســـامـــح، وأن 
املـــخـــاطـــر تـــأتـــي مـــن مـــصـــادر أخــــــرى، غير 
ــك الـــذي تــحــول في  الــعــدو اإلســرائــيــلــي »ذلـ
ــائــــل اإلعـــــــام املـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الــنــظــم  وســ
)!(، بينما  إلـــى عـــدو طــيــب«  أو  إلـــى جــــار، 
ــدو الــحــقــيــقــي أصـــبـــح اإلرهــــــــــاب، ذلـــك  ــعــ الــ
امللموس،  الــهــويــة، وغــيــر  املــجــهــول  الشبح 
والــذي تقوم نظم الحكم بتصدير صورته 
ــلـــك الــــصــــورة  ــاس، فـــيـــتـــعـــاطـــون تـ ــ ــنـ ــ ــــى الـ إلــ
ما  والصورة، عبر  بالصوت  ويعيشونها، 
تبثه وســائــل اإلعـــام مــن أفـــام، ومشاهد، 
ولــقــطــات، تــصــور الــعــدو الــجــديــد، مــن دون 
ــّددة لــــه. هـــو فــقــط كـــائـــن أغــبــر،  هـــويـــة مــــحــ
ــواد، يـــرفـــع رايــــــاٍت  ــســ ــالــ ــعــــث، مــتــشــح بــ أشــ
ســــوداء مــكــتــوب عليها عـــبـــارة  »ال إلـــه إال 
الله، محمد رسول الله«، داللة على انتمائه 
لـــإســـام. وهــــذا، بــالــطــبــع، ال يــنــفــي وجــود 
في  ولكن،  اإلرهــابــيــة.  التهديدات  تلك  مثل 

سياٍق مختلف عن العدو اإلسرائيلي.  
في ظل ذلك السام املفترض، أو املفروض 
ــــدو، أو الــــــذي كـــــان عـــــدوًا،  ــعـ ــ ــع الـ ــوة، مــ ــنــ عــ
وتــحــول إلـــى جـــار أو صــديــق، لـــدى بعض 
مـــن بــيــدهــم الــســلــطــة، تــطــفــو عــلــى السطح 
تبحث  األهمية،  وشديدة  مشروعة  أسئلة 
عــن إجــابــات حقيقية، حـــول الــــدور املــنــوط 
ــة لــــلــــدول  ــلـــحـ ــوات املـــسـ ــ ــ ــقـ ــ ــ بــــالــــجــــيــــوش والـ
على  تستحوذ  أنــهــا  وخــصــوصــًا  العربية. 
مـــئـــات مـــلـــيـــارات الـــــــــــدوالرات كــمــيــزانــيــات 
ــاء تــــرســــانــــات األســـلـــحـــة  ــ ــشــ ــ لــــلــــدفــــاع، وإنــ

الــشــعــوب، وجـــزءًا من  تلك  باعتبارها ملك 
نسيجها الوطني. 

وإذا كان دور الجيوش في حاالت الحروب 
واضــحــًا جــلــيــًا، تبقى األســئــلــة بــشــأن دور 
الجيوش في حــاالت السلم. بالطبع، ليس 
إنــه ال حاجة لنا لاحتفاظ  القول  منطقيًا 
ــيـــوش بـــاهـــظـــة الـــتـــكـــالـــيـــف، ألن  بــتــلــك الـــجـ
يمكن   

ً
ليست سلعة أشرنا،  كما  الجيوش، 

ــــو مــا  تـــوفـــيـــرهـــا عـــنـــد الـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــا، وهـ
ُيـــعـــّرض الــوطــن ملــخــاطــر غــيــر مــأمــونــة في 
حالة التهديد املفاجئ من عدو ال أمان له، 
بجيوش  االحتفاظ  منطقيًا  ليس  أنــه  كما 
 
ً
فائقة  

ً
قـــوة تمثل  الــســاح،  شاكية  ضخمة 

في يد سلطٍة تستخدمها من دون ضوابط، 
وهو ما يحولها إلى سلطة قهرية مستبدة. 
الــحــل يكمن في  أن  يــتــصــّور بعضهم  وقـــد 
اإلمكانات  ذات  الكبيرة  الجيوش  تحويل 
الـــهـــائـــلـــة فــــي وقـــــت الـــســـلـــم »الـــحـــقـــيـــقـــي أو 
واقتصادية  إنتاجية  قــوة  إلــى  املــفــتــرض« 

وجهاز للبناء والتعمير، قادر على اإلنجاز 
السريع واملنضبط، إلى جانب بعض املهام 
األمنية تحت شعار الحرب على اإلرهــاب. 
نكون  ألننا  الحقيقي،  الخطر  مكمن  وهنا 
ــلـــى مـــؤســـســـٍة اقـــتـــصـــاديـــٍة  قــــد حــصــلــنــا عـ
أيضًا  نكون  وقــد  للغاية.  جيدة  وإنتاجيٍة 
ــا مــن  ــنـ ــعـ ــد دعـــمـــنـــا األمــــــن الــــداخــــلــــي ورفـ قــ
تــه. ولــكــنــنــا، وهـــو األخـــطـــر، نــكــون قد  كــفــاء
 ذات قيم وتقاليد 

ً
 عسكرية

ً
فقدنا مؤسسة

عريقة وراسخة، وخبرات قتالية وعسكرية 
مــتــراكــمــة، تــكــونــت عــلــى مـــدى عـــشـــرات بل 
ومئات السنن، وال يمكن استعادتها فورًا 
الباد لخطر تهديد عسكري  عند تعّرض 

حقيقي. 
املــــشــــروعــــة  الــــــســــــؤال أو األســــئــــلــــة  ــقـــى  ــبـ يـ
املسلحة، ودورهــــا ومكانها  الــقــوات  حــول 
ومــــكــــانــــتــــهــــا، فـــــي غــــيــــر أوقــــــــــات الــــحــــروب 
الحقيقية، وحتى ال نحّمل القوات املسلحة 
ما ال تحتمل من تأويات، ال بد من إدراك 
أنها ليست كائنًا طبيعيًا، يمكن تصنيفه 
أفعال.  مــن  يقع منه  مــا  أو محاسبته على 
ــان مــعــنــوي  ــيــ ــن الـــــقـــــوات املـــســـلـــحـــة كــ ــكــ ولــ
 من البشر 

ً
افتراضي، يضم مكوناٍت عديدة

ــات الــتــشــغــيــل  ــيــ ــة واملـــــعـــــّدات وآلــ ــحـ ــلـ واألسـ
الــجــيــوش  خــصــوصــًا  والــتــحــكــم،  واإلدارة 
على  الــرئــيــســي  تكوينها  فــي  تعتمد  الــتــي 
التجنيد  أو  الــجــبــريــة،  العسكرية  الــخــدمــة 
اإلجباري، أي أن الجيوش كيانات ضخمة 
ــرة مــعــقــدة  ــطـ ــيـ ــادة وسـ ــيــ تــحــكــمــهــا نـــظـــم قــ
الشعوب  على  الحقيقي  والــخــطــر  للغاية. 
أن تــتــحــّول تــلــك اآللــــة الــعــســكــريــة الــجــبــارة 
إلى أداة في يد من يملك السلطة، من دون 
ضــوابــط صــارمــة الســتــخــدامــهــا، فيتصور 

ــوة القهر  أنـــه يــمــلــك صــولــجــان الــحــكــم، وقــ
الــتــي تــجــعــل مــنــه الــحــاكــم املــطــلــق صاحب 
الــحــق اإللــهــي. وهــنــا، ال يــجــب إلــقــاء الــلــوم 
هروبًا  لبعضهم،  يحلو  كما  الجيش  على 
من مواجهة الحقيقة، وهي أن اللوم يجب 
أن يــقــع عــلــى مـــن بـــيـــده ســلــطــة اســتــخــدام 
تلك  خـــطـــورة  أدرك  الــعــالــم  الــجــيــش. وألن 
كثيرًا،  الشعوب  منها  وعانت  بل  القضية، 
ــــات »الـــعـــاقـــات  ــــدراسـ ــعـــرف بـ ــهـــرت مــــا تـ ظـ
املدنية - العسكرية« )CMR(، والتي تعني 
بــوضــع الــقــواعــد واألســــس لــحــجــم الــقــوات 
املــســلــحــة لـــلـــدولـــة وتــكــويــنــهــا وتــنــظــيــمــهــا 
واألهــم  الحتياجاتها،  طبقا  وتسليحها، 
ومكانتها  ومكانها  املسلحة  القوات  لــدور 
فــــــي املــــجــــتــــمــــع، والــــــضــــــوابــــــط الــــصــــارمــــة 
الســتــخــدامــهــا، عــبــر آلــيــاٍت تجعل مــن غير 
الــدفــاع،  مهام  غير  فــي  استخدامها  املمكن 
نتائج  وتواكب  ومقدراته.  الوطن  وحماية 
تـــلـــك الــــــدراســــــات الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا مـــراكـــز 
متخصصة رفيعة املستوى ما يحدث من 
تفرضه  العسكرية،  النظم  في  هائل  تطور 
ثورة املعلومات واالتصاالت، وانعكاسات 
ذلــــك عــلــى الـــعـــاقـــات املــدنــيــة - الــعــســكــريــة 
تــكــون عــــادة مــحــل احـــتـــرام مــن املــؤســســات 
في  نفتقده  مــا  وهــو  املختلفة،  السياسية 

عاملنا العربي بشدة. 
بــغــيــر ذلــــك، لــن يمكننا اإلجـــابـــة عــلــى تلك 
املسلحة  الــقــوات  املــشــروعــة بشأن  األسئلة 
ودورهــــــــــا، وســـنـــظـــل نـــعـــانـــي مــــن تــحــويــل 
دفـــاع وحماية  آلــة  مــن  الوطنية،  جيوشنا 
آلــة قتل وبطش  إلــى  للوطن وردٍع ألعدائه 

في يد سلطات غاشمة، ونظم قهرية.
)كاتب مصري(    

خالٍق، خلق الثنائية فكانا على شاكلتها، 
 ثـــالـــث فـــهـــو، بـــالـــضـــرورة، 

ٌ
 طـــــرف

ّ
وإن أطـــــل

خارج هذه الحلقة، ألنه خارج إرادة خالٍق، 
شاء الثنائية ولم يشأ تعددًا أوسع منها. 

ــان، الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـــمـــهـــوري،  ــزبــ ــحــ والــ
متماثان كأنهما حزب واحد، فالذي يشّد 
مــنــهــمــا فـــي طــــرف هــــذا الــحــبــل ُيـــرخـــي في 
ع 

ّ
طرف حبٍل آخر. وعلى هذا األساس، تتوز

ومسائل  قضايا  دعمهما  أو  معارضتهما 
تخص سياسة حكومة بادهما الخارجية، 
كما األمر مع سياستها الداخلية، معتمدين 
تباداًل في أدوار املعارضة أو الدعم، فالذي 
 إلى استخدام 

ُ
يقول لك إن الجمهورين أمَيل

الــقــوة فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، تستطيع 
ــه بــمــثــاٍل عـــن مــرتــكــب أكــبــر  أن تــدحــض رأيــ
البشري،  التاريخ  في  جماعي  قتٍل  جريمة 
هــاري تــرومــان، وهــو الرئيس الديمقراطي 
النوويتن على  القنبلتن  بإلقاء  أمر  الــذي 
أواخر  اليابانيتن،  وناكازاكي  هيروشيما 
الــثــانــيــة. وفــــي منطقتنا  الــعــاملــيــة  الـــحـــرب 
الــعــربــيــة، يـــقـــول مــتــشــائــمــون إن الــحــزبــن 
مــتــفــقــان عـــلـــى قــتــلــنــا، لــكــنــهــمــا مــخــتــلــفــان 
عــلــى طــريــقــة الــقــتــل. فــهــمــا يــتــمــاهــيــان في 
دعــــم الـــكـــيـــان اإلســـرائـــيـــلـــي وجـــرائـــمـــه ضد 
العرب. وإن أشعل ممثل أحدهما حربًا في 
الجمهوري  بــوش  منطقتنا، كمثال جــورج 
ـــراق، أدار مــمــثــل اآلخــــر  الـــــعــ ــه عـــلـــى  ــربــ وحــ
بــاراك أوباما  حروبًا فيها وأذكاها، كمثال 

الديمقراطي وحربي العراق وسورية.
بعض  فــي  السياسية  الحياة  عكس  وعلى 
ــزاٌب  ــ ــ ــة، حـــيـــث تـــظـــهـــر أحـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الــــــــدول األوروبـ
وتيارات، وتختفي أخرى، وفي انتخاباتها 
تنتصر أحزاٌب لم يكن انتصارها متوقعًا، 
يــســتــمــر نــظــام الــحــزبــن غــالــبــًا عــلــى حــيــاة 
األمـــيـــركـــيـــن الـــســـيـــاســـيـــة مـــنـــذ مــــا يـــقـــارب 
 حـــدث وظــهــر حـــزٌب أو تــيــار، 

ْ
الــقــرنــن. وإن

 بن الجمهور، يصادف أن 
ً
وحصد شعبية

يكون خارجًا من رحــم أحــد الحزبن. وهو 
ما ينطبق على »حــزب الشاي« الــذي خرج 

التاريخ  متحف  إلــى  تحولت  كلها  األقـــام 
بــورد«  »الــكــي  الــفــلــكــلــوري، لصالح هيمنة 
وتقنية اللمس. رابعًا: االحتماء بالشبيحة 
السوابق  وأصحاب  والــزعــران  والبلطجية 
 لــفــهــم، واســتــعــمــالــهــم 

ّ
ــن لـــف واملـــرتـــزقـــة، ومـ

قفازاٍت لقمع الشرفاء وعموم الشعب، ثبت 
 في 

ٌ
ــلـــوٌب فـــاشـــل بــالــدلــيــل الــقــطــعــي أنـــه أسـ

استئصال الثورات، بل إن هؤالء، بغبائهم 
كالبنزين  كــانــوا  وقــســوتــهــم،  وخشونتهم 
الــــذي ُيــصــّب عــلــى الــنــار إلطــفــائــهــا، فكلما 
ـــروا مــادة 

ّ
أســرف هــؤالء فــي بشاعاتهم، وف

ملٌح  إنهم  الثورة،  ملزيٍد من  فيلمية مثيرة 
ــه املــســؤولــون املـــذعـــورون عــلــى جــراح 

ّ
يــرش

الجماهير، فيزيد هياجها.
خــامــســًا: الــشــعــب يــصــنــع ثـــورتـــه بسلمية 
حـــركـــتـــه، وهــــو الـــطـــريـــق األســـلـــم واألســـــرع 
الــثــورة  إلـــى  يــضــطــر  أمـــا حينما  للتغيير، 
املــســلــحــة، فــقــد تــاهــت الــبــوصــلــة، وتــعــاظــم 
الثمن. ولهذا، تحرص بعض األنظمة على 
بالعنف،  العنف  على  لــلــرّد  املحتجن  جــّر 
 

ٌ
التغيير وتأجيله، ورفع هائل وهنا مقتل 
لــثــمــنــه. وحــســنــًا تــفــعــل الـــشـــعـــوب، حينما 
تــصــّر عــلــى مــواجــهــة الــرصــاص بــالــصــدور 
الـــعـــاريـــة، ألنــهــا أقــــوى بــكــثــيــر فـــي الــتــأثــيــر 

والتغيير، حتى ولو تأخر قطف الثمار.
الخارجية،  الــتــأثــيــرات  فــي مسألة  ســادســًا: 
وصناعة الحدث من الخارج، كثر الحديث 
بالريموت  الثورة  بشكل الفــٍت عن صناعة 
كــونــتــرول، مــن أمــيــركــا أو أوروبــــا أو حتى 
نتحّرك  أننا شــعــوٌب ال  باعتبار  إســرائــيــل، 
ــاًء يــوجــهــونــنــا كيفما  ذاتـــيـــًا، بــل نــحــتــاج آبــ
يشاؤون. والحقيقة أن هذا التفسير متورط 
بـــه عــــدٌد كــبــيــر مـــن الــنــخــب الــعــربــيــة الــذيــن 
يشعرون بغربٍة ما عن حراك الشباب، كأني 
بهم يستكثرون على جيٍل يافع أن يسبقهم 
أو  أسابيع  في  ويحقق،  ضوئية،  بسنواٍت 
أشـــهـــر، مـــا عـــجـــزوا عـــن تحقيقه فـــي عــقــوٍد 
ــرون، فــتــراهــم يـــحـــاولـــون تفسير  ــ ــا قــ وربـــمـ
املـــؤامـــرة، وأخـــرى   بعقلية 

ً
تــــارة الــظــاهــرة، 

بعقليٍة تشاؤميٍة مغرقٍة بالسواد، باعتبار 
 يــأخــذ الــبــاد 

ٌّ
ــراٌك هـــش أن كــل مــا يــجــري حــ

إلـــى املــجــهــول، وتـــحـــاول مــثــل هـــذه الــنــظــرة 
غــائــمــة  رؤًى  إلـــــى  تـــهـــرب  أن  الـــتـــشـــاؤمـــيـــة 
غامضة، أسفًا على وضٍع كان قائمًا، ربما 
كان يحقق مصالح معينة لهم، فقد اعتادوا 
عــلــى رؤيـــة الــبــاشــوات الــجــدد يــرتــعــون في 
خير الباد والعباد، ويتصّدقون على طبقٍة 
منتفعٍة من النخب، حتى إذا زال كل شيء 
عن  يبحثون  فطفقوا  باليتم،  هـــؤالء  شعر 
بتفسيراٍت  ويفّسرونها  لــلــثــورة،  مــخــذالت 
ــوداء حــــاقــــدة، ألن  ــ مــلــتــبــســٍة، إن لـــم نــقــل ســ
الشباب أخــذوا منهم دورهــم الــذي باعونا 
إياه عقودًا طويلة. هذا من جهة، ومن جهة 
ــــرى، الحــظــنــا أن كــثــيــريــن مــمــن يــفــكــون  أخــ

الحديثة، واملتطورة، ووضع خيرة شباب 
األوطـــان، تحت الساح، جبريًا، في خدمة 

تلك الجيوش.
الجديد  الــعــدو  ذلــك  وهــل تحتاج مواجهة 
)اإلرهــاب( كل تلك الجيوش الــجــّرارة، وكل 
تلك األسلحة املتطورة من أساطيل بحرية، 
ــة، والــــقــــوات الـــبـــريـــة املـــدرعـــة  ــويـ وقــــــوات جـ
واملــيــكــانــيــكــيــة، وقـــــوات الــنــخــبــة الــخــاصــة، 
ــــوي، والــــصــــواريــــخ  ــجــ ــ ــاع الــ ــ ــدفــ ــ وقـــــــــوات الــ
بــــأنــــواعــــهــــا، وبــــاقــــي األســـلـــحـــة املـــعـــاونـــة، 
واإلداريــــــــــــة، والـــخـــدمـــيـــة؟ جـــيـــوش جـــــرارة 
الكلمة، بينما ما تبثه لنا وسائل  بمعنى 
اإلعــام من صــور ومشاهد عن ذلــك العدو 
ال تتجاوز ذلك الشخص، األشعث، األغبر، 
كــثــيــف الــلــحــيــة، املــتــشــح بـــالـــســـواد، يحمل 
رشاشًا، ويركب سيارة نصف نقل ذات دفع 

رباعي، مثبت عليها رشاش. 
األسئلة  لتلك  إجــابــاٍت  عــن  نبحث  أن  قبل 
الــــقــــوات  أن  نـــــــدرك  أن  عــلــيــنــا  املــــشــــروعــــة، 
 يمكن 

ً
لــيــســت ســلــعــة املــســلــحــة ألي دولـــــة 

للدولة أن تشتريها، أو تحصل عليها عند 
الــحــاجــة إلــيــهــا. لكنها بــنــاء مــتــكــامــل، يتم 
عــبــر ســنــوات طــويــلــة، عــلــى أســـس وقــواعــد 
ثابتة، نابعة من قيٍم وطنيٍة وأخاقيٍة لكل 
مــجــتــمــع، تــمــثــل فـــي مــجــمــوعــهــا مـــا تــعــرف 
بالعقيدة العسكرية للجيش، والتي تجعل 
مــن الجيش ليس مجرد »آلــة قتل« فــي يد 
ولكنها  تــشــاء.  حيثما  توجهها  الــســلــطــة، 
ــة دفـــــــاٍع عــــن األوطــــــــان ضــد  ــ تــجــعــل مـــنـــه آلـ
لها  تــتــعــّرض  الــتــي  الحقيقية  الــتــهــديــدات 
مــن عـــدوٍّ يستهدف أرضــهــا، أو أجــواءهــا، 
ُيكسب  ما  وهــذا  مقدراتها.  أو  مياهها،  أو 
ــا لـــــــــدى شــــعــــوبــــهــــا،  ــهــ ــتــ ــانــ ــكــ الـــــجـــــيـــــوش مــ

مـــن رحـــم الـــحـــزب الــجــمــهــوري ســنــة 2009، 
ــّرة مــعــه. وأطــلــق  ــسـ لــكــنــه لـــم يــقــطــع حــبــل الـ
عـــلـــى نـــفـــســـه »حــــركــــة حـــــزب الـــــشـــــاي«، كــي 
يبقى في كنف الحزب حركة، وليس حزبًا 
 ذا قيادة مستقلة، وهو من أشكال 

ً
مستقا

التنويع على اللحن املستمر ترداده عشرات 
الحزب  كّرسه  ما  ليؤّكد  جــاء  فهو  السنن. 
الجمهوري من قبله، أي السياسات املفارقة 
ملـــطـــالـــب الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــفـــقـــيـــرة واملـــســـانـــدة 
ــن مـــفـــارقـــات الــحــيــاة  لـــقـــوى الـــرأســـمـــال. ومــ
الــســيــاســة األمــيــركــيــة، أن بــيــرنــي ســانــدرز، 
وهــــو شــخــصــيــة لـــه طــــرح مــغــايــر سياسيًا 
للرئاسة  اآلخَرين  للمرشحَن  واقتصاديًا، 
ــد تـــرامـــب، حن  ــالـ هـــيـــاري كــلــيــنــتــون ودونـ
 ،

ً
االنــتــخــابــي مستقا الــســبــاق  أراد خـــوض 

ــرار فــي  ــمــ ــتــ ــه االســ وجـــــد أنـــــه كــــي يــقــيــض لــ
الــســبــاق، وفـــي عــزمــه الـــوصـــول إلـــى البيت 
األبــــيــــض، عـــلـــيـــه، واألمـــــــر كــــذلــــك، االنـــتـــمـــاء 
إلــى أحــد الــحــزبــن، فــاخــتــار االنــضــمــام إلى 
الحزب الديمقراطي. وعلى الرغم من إعانه 
مــرارًا أنه ديمقراطي، إال أن ملفه التعريفي 
على اإلنــتــرنــت بصفته عــضــوًا فــي مجلس 
ــركـــي، يــســتــمــر فـــي تــقــديــمــه  ــيـ الـــشـــيـــوخ األمـ

 في املجلس.
ً
عضوًا مستقا

)كاتب سوري(

ــدأوا  ــ ــقـــفـــن، بــ ــثـ الــــحــــرف مــــن إعـــامـــيـــن ومـ
والتصريحات  الكتب  بــطــون  فــي  يبحثون 
عّما يثبت أن كل شيء مخطط له، باعتبار 
األنظمة  تآمٍر على  أن كل ما يجري مجرد 
في  أنهم  والصحيح  الستبدالها.  العربية 
الحدث  يصنعون  ال  أميركا،  ومنه  الــغــرب، 
ويستفيدون  يستثمرونه  بل  األغلب،  على 
داَهم مصالحهم، 

ُ
منه، وال ينتظرون حتى ت

ــري وال يــقــفــون  ــجــ ــا يــ ــ ــع مـ ــ فـــيـــتـــفـــاعـــلـــون مـ
متفرجن، وهذا طبيعي مع من له مصالح 
بــادنــا، بل ربما يحاولون سرقة ثمار  في 
يبرز  الــثــورة، وحرفها عن مسارها. وهنا، 
الــثــورة وحــّراســهــا، للمحافظة  دور صــنــاع 
على منجزها، من دون أن يستْعدوا القوى 
العظمى، أو ُيشعروها بأن مصالحها إلى 
زوال، وهـــذه مــســألــة مــعــقــدة تــحــتــاج كامًا 
كــثــيــرًا، لــكــن خاصتها أن الــحــدث نــبــع من 
قلوب املاين الذين ال تستطيع أن تحّركهم 
ق، وتواصل 

ّ
إال مشاعر مشتركة وقهر معت

رقــمــي أتـــاح تــبــادل املــعــلــومــات والــخــبــرات. 
ومن يعتقد أن أميركا تستطيع أن ترتكب 
هــذه املــعــجــزة، أخــشــى عليه مــن أنــه ُيشرك 
بالله، فما يجري حدث كوني، وصفه سائق 
تــاكــســي أمـــيـــركـــي قـــائـــا لــكــاتــبــة مــصــريــة: 

أعتقد أن ثورتكم أنقذت األجيال القادمة.
بــعــد خــمــس ســنــوات عــلــى مــا بـــدا أنـــه خبو 
ــزل أســـبـــاب  ــ ــــورات الـــعـــربـــيـــة، لــــم تـ ــثـ ــ ــار الـ ــنـ لـ
اندالعها قائمة. ثمة استخاصات لم تغب 
بادنا،  ترقب  التي  التفكير  مختبرات  عــن 
وتوّجه األحداث، يمكن تكثيفها في ما يلي:
- تــكــّرس فــي الـــوجـــدان الــشــعــبــي الجمعي 
أسلوب التغيير السلمي، وسنرى في مقبل 
األيــام هذا األسلوب قد أصبح املفضل في 
تغيير أي واقع، وستلجأ له كل املجتمعات 
ــبـــرت، ومــهــمــا  والــتــجــمــعــات، صـــغـــرت أم كـ
اهــتــمــامــاتــهــا، وســيــكــون الطريقة  تــنــوعــت 

الفضلى للتعبير عن الذات الجمعية.
ــدأ الــشــخــص الــطــبــيــعــي يـــعـــرف قيمته  - بــ
ــن يـــكـــون فـــي وســع  املـــاديـــة واملـــعـــنـــويـــة، ولــ
ــا مــالــي( أو )ال  أحـــٍد أن يــصــدق مقولة )وأنـ
بــعــد أن ثبت  أفـــعـــل شـــيـــئـــًا(،  أن  أســتــطــيــع 
بــالــقــطــع قــــدرة الــفــرد داخــــل جــمــاعــتــه على 
العمل  أسلوب  وسيترّسخ  املعجزة،  صنع 
ــــن الــعــمــل  ــاكـ ــ ــــي أمـ ــــرى فـ ــنـ ــ الــــجــــمــــاعــــي، وسـ
األفــــراد وتضامناتهم  تــكــتــات  خــصــوصــًا 
مع بعضهم، على العكس من زمــٍن مضى، 
الجمعي  بالتضامن  املــنــادي  كـــان  حينما 
ًا، بل سيشذ من 

ّ
مع حالٍة فرديٍة يبدو شــاذ
ينأى بنفسه عن املجموع!

- في أي تغيير ثوري على مستوى الدولة، 
يتعّن على فلسفة األمــن إعــادة النظر في 
إنتاج  )وإعـــادة(  الستيعاب  عملها،  آليات 
الــــحــــركــــات الـــشـــعـــبـــيـــة، والـــتـــعـــاطـــي مــعــهــا 
حركة  باعتبارها  بالتغييب،  ال  بــالــحــوار 
الشرعية  مفهوم  ألن  الشرعية،  على  تــمــّرٍد 
اليوم اختلف عما مضى، فاملؤسسة تأخذ 
اإلسامي،  باملفهوم  البيعة  من  شرعيتها 
أو االنــتــخــاب بــاملــفــهــوم املــعــاصــر، وبعيدًا 
عن هذين املفهومن، ستكون شرعية القهر 
التاريخ، ولو عّمرت بعض  والجبر خــارج 

الوقت.
ثــّمــة مــن مــكــان للنظام الشمولي  لــم يعد   -
ــدي،  ــ ــديــ ــ ــار حــ ــ ــتــ ــ ــــف ســ ــلـ ــ ــيــــش خـ ــعــ الـــــــــــذي يــ
أي  الحديث قضت على  االتصال  فوسائل 
ــدٍث يــقــع في  ــ خــصــوصــيــٍة قــطــريــة، وأي حـ
للنشر، بعد تزايد   

ً
أي بقعٍة أصبح عرضة

ظاهرة املواطن الصحافي وانتشارها.
)كاتب من األردن(

القوات المسلحة والسالم واألسئلة المشــروعة

متالزمة نظام الحزبين األميركية

الثورات العربية... استعادة وآفاق

ليس منطقيًا 
القول إنه ال حاجة 

لنا لالحتفاظ بتلك 
الجيوش المكلفة

الذي يشّد من 
الحزبين، في طرف 

هذا الحبل يُرخي في 
طرف حبٍل آخر

تحرص بعض 
األنظمة على جّر 

المحتجين للرّد على 
العنف بالعنف

آراء

ماجد عبد الهادي

 
ً
الــصــبــاح، دمعة الطويلة، على األرجـــح، ولعله كــبــح، فــي  الليلة  الــنــوم، فــي تلك  جــافــاه 

حّرى، حني أعطى ملساعديه إشارة املوافقة على ما كان يرفض، سنني عددًا: أبرموا 
السابقة في  التزامها شروطي  التطبيع مع إسرائيل، من دون  بروتوكول استئناف 
شــأن رفــع الحصار عــن قــطــاع غـــزة. واكــتــبــوا رســالــة اعــتــذار باسمي شخصيًا، أنا 
القيصر  إلــى  ــان،  أردوغـ العثمانية، رجــب طيب  الــدولــة  تاريخ  بإحياء  ّيم 

َ
ت
ُ
امل السلطان 

 
ً
كافية ولتكن صيغتها  بــوتــني،  غــابــرة، فالديمير  بــإمــبــراطــوريــاٍت  اآلخــر  هــو  الحالم 
املجال  اخترقت  التي  الروسية  الطائرة  بها، منذ أسقطنا  يتمّسك  إلرضــاء غطرسة 

الجوي التركي.
هي لحظة تاريخية، ما كان الرجل يتوقع أن يصل إليها، حني استدار قبل قرابة عقد 
انسداد  اإلقليمي بواقع  امتزج فيها طموحه  املسلم، العتباراٍت  العربي  الشرق  نحو 

األبواب في وجهه، من جهة الغرب األوروبي املسيحي. 
هنا األستانة، ما عادت تحتاج الكثير لتنهض وتسترّد تاريخها، قال أردوغان لنفسه 
ربما، في مستهل العشرية الثانية من القرن الحالي، وهو يرى نظرات اإلعجاب بتجربة 
لوا وبالدهم، 

ّ
حكمه، تتزايد في عيون جيل عربي، ينحدر من أجــداٍد، سبق أن شك

وإرثها الديني الحضاري، عماد اإلمبراطورية العثمانية، وبسواعدهم توسعت، طوال 
قرون، قبل أن ينخرها فساد السالطني، وتنهار، تحت ضربات الحلفاء في الحرب 
العاملية األولى. هنا أيضًا، أي في هذه األراضي الشاسعة املمتدة من الخليج الحائر 
بني سبات العرب ونهوض الفرس، إلى شواطئ األطلسي، مرورًا بشرق املتوسط، ثّمة 
، ويمكن لتركيا، أن تمّد الجسور معها، بل مع 

ً
 ضعيفة، ومهزومة، أردف قائال

ٌ
دول

ت أمانيهم، في مواجهة هيمنة إسرائيل، وتمّدد 
ّ
األكثرية الكاثرة من أبنائها، إن تبن

وإذ صار  البيدر،  تطابق حسابات  لم  الحقل  لكن حسابات  ُحكامهم.  وظلم  إيــران، 
أردوغــان العدو اللدود للثورات املضاّدة في العالم العربي، بعد تدخله لدعم الثورات 
الــدقــة، سر نكوصه املفاجئ أمــام موسكو  الشعبية، فــإن أحــدًا ال يعرف، على وجــه 
بالتطبيع  املــزدوج  القرار  قل  أو  اتخذهما،  اللذْين  املدوّيني  القرارين  فقبل  أبيب.  وتل 
واالعتذار، لم يكن ثّمة أنباٌء عن إقالع الطائرات اإلسرائيلية لتدّك أنقرة، وال عن تحّرك 
األساطيل الروسية نحو البوسفور والدردنيل، كما لم يكن ثمة إعالن صريح يتخلى 
 أمام 

ً
فيه حلف شمال األطلسي )الناتو( عن تركيا، أحد أهم أعضائه، ليتركها وحيدة

مصيرها، فلماذا، إذن، ضّحى أردوغان، بصورته التي كانت قد ارتسمت في أذهان 
نسى، بدءًا من إهانة رئيس إسرائيل، شمعون 

ُ
العرب واملسلمني، باتخاذه مواقف ال ت

بيريس، علنًا، في دافوس، عام 2009، وحتى تمريغه أنف بوتني وسالحه الجوي في 
وحل سورية، أواخر عام 2015، مرورًا بمواقف التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد 

االحتالل اإلسرائيلي؟
الدموية  اللعبة  ال جـــواب ممكنًا على ســـؤال كـــذاك، مــن دون رؤيـــة مــوقــع تركيا فــي 
الجهنمية  واللعبة  الجغرافي.   من جوارها 

ً
أجــزاء واسعة باتت تغطي  التي  الجهنمية 

الدموية بلغت من التعقيد حّد أن يتحالف األضداد ويتحارب األصدقاء، سرًا وعالنية، 
فإسرائيل، أهم حلفاء الغرب األميركي األوروبي، تصطف في هذه املنطقة من العالم، 
مع روسيا، منافسته اللدود التي تتشارك، من جهتها، مع عدوته املعلنة إيران، لحماية 
النظام السوري، وبحجٍج أهمها، أنه يمثل عنوان املقاومة الباقية ضد إسرائيل، بينما 
أولئك جميعًا،  ، إال من حلفاء عــرٍب ضعاف، في مقابل 

ً
تركيا تجد نفسها وحــيــدة

ومعهم املسلحون األكــــراد الــذيــن بــاتــوا يــهــّددون حــدودهــا وأمــنــهــا  الــداخــلــي، بدعٍم 
مكشوف من أبرز شركائها في حلف الناتو. ما الضير من رقصٍة مع الدب الروسي، 
أو حتى مع نتنياهو اإلسرائيلي، بعد سنوات الدبكة مع العرب، إن كان في ذلك ما 
 بعض أذاهما ذي اإلخراج الكردي، تساءل أردوغان، أو هكذا يمكن تفسير 

ّ
قد يكف

يرونه خليفة  من  ملشاعر  فيها  متسٍع  من  ما  التي  السياسة  في حسابات  موقفه، 
املسلمني، وال لعواطف من يبغضونه إلى حد التخوين.

أحمد عمر

ب العواصم واألمصار مثل ورق الكوتشينة، ثم استقرت 
ّ
كان زميلي الشاب نوري يقل

حمامة »الريموت كونترول« على فيلم »القلب الشجاع«، وقال: هذا فيلمك املفضل، يا 
خال، فوجدت نفسي مثل كل مرة عالقًا في عسل الفيلم.

 
ٌ

منها سؤال  ،
ً
أسئلة إليها  الصابئ  الشبكة  اإللكتروني، تسأل  البريد  تأسيس  عند 

 مختلفًا، 
ً
عن فيلمه املفضل. لو كان مخترع البريد اإللكتروني عربيًا لسأل سؤاال

: ما هو بيتك الشعري املفضل؟ قال نوري: ولو كان كرديًا خال..؟ قلت أظنُّ أّن 
ً
مثال

األكراد ال يخترعون سوى األغاني الحزينة وأساليب القتال. شرحت لنوري أسباب 
وقصة حب   

ٌ
وطنية  

ٌ
ملحمة ودقيقتان:  ثــالث ساعات  فمدته  الطويل،  بالفيلم  ولعي 

تاريخية. موسيقى الفيلم وتصويره بديعان. ذكرت له أني أحبُّ مشهد أول هجوم 
اإلنكليزي،  اللورد  بيد  ذبحت  التي  لعروسه  انتقامًا  الحصن،  على  الشجاع  للقلب 
وأحبُّ فيه لحظات تحديق الكاميرا البطيئة القريبة بخطم الحصان، ولحظات الترقب 
الكثيف، ثم مشهد االنتقام وسحل اللورد وذبحه. هتف نوري عند ذبح اللورد الذي 
 على 

ً
وصلنا إليه: آكل عينيك يا ولياااام. الكرد يجّوزون أكل عيون املحبوب، بالغة

... إنه روح الرجال.
ً
الحب الشديد، عوضًا عن تقبيلها. قال لي: خال، هذا ليس رجال

الطويلة، وهذا  الرقبة  اليزابيت من  انتقام األميرة  أنــا فأحبُّ مشهد  أمــا  نــوري:  قــال 
الطويلتني  بالساقني  امللقب  األول  إدوارد  املــلــك  بــني  نـــوري  مــن  مقصود  تصحيف 
 عينيِك يا 

ُ
وبشار األسد امللقب بالرقبة الطويلة. وصلنا إلى املشهد، فهتف نوري: آكل

حلوة.. هذه ليست عروسًا، إنها روح األنوثة والجمال. نوري يحب مشاهد الحماسة 
في الفيلم والحّب والعشق.

قلت: الفيلم من إنتاج سنة 1995، وحائز على خمس أوسكارات، يا سبعي. جيبسون 
ممثل قدير، والعجيب أنه لم يحصل على جائزة أفضل تمثيل، وهو صاحب أكبر 
تفاحة آدم رأيتها في حياتي. الرجل يعّبر عن فجيعته ببلع غصته القاسية، الغّصة 
بدأت بأكل تفاحة الخلد يا سبعي، وأحب أسلوبه في التفاوض، إذ يقول للمحتلني: 
آن أن تعتذورا من كل بيت نهبتموه، وعلى قائدكم وضع ذيله بني رجليه واالعتذار 
من جيشي، وأحّب خطبته في املعركة، وهو يهتف لشعبه: ستعودون إلى بيوتكم 
وتعيشون، ثم تموتون. وعلى الفراش ستتمنون لو حظيتم بفرصة واحدة، فرصة 
واحدة فقط للحصول على الحرية، ثم يهتف مثل طارق بن زياد: فريدوووووووووم.

هتف نوري: آزاااااادي... آكل عينيك يا ويليام.. أنت روح الرجال.   
أحسب أّن ميل جيبسون مسيحي تقي، فقد مثل الحقًا فيلم آالم املسيح في سنة 
2004، لكن مشهد تعذيب ويليام واالس أكثر إبداعًا من مشهد تعذيب املسيح  في 
أّن  الرقابة  بتأويالٍت متفرقة. رصدت مراكز  أفالمه  الذي يتكّرر في  املسيح«  »آالم 
آالم املسيح هو أكثر األفالم ربحًا في العالم، ونرى النزعة املسيحانية في فيلم أبو 
كاليبتو أيضًا، وهو فيلم لم يستطع إخفاء نزعتني أصليتني في األفالم األميركية؛ 
هوليوودية واستعالئية، هما خيط املطاردة في الحبكة ونزعة األميركي املخلص.. 
قلت لنوري: جيبسون سخر من الذين يعملون عمل قوم لوط علنًا، وهم في أميركا 
باملاليني، فصار عدوًا لهم، ورفعوا دعاوى عليه. وصلنا إلى املشهد الدامي الذي فيه 
يقذف »الساقان الطويلتان« الحليوة فيليب، عشيق ابنه، من أعلى البرج، فيهمُّ ولّي 

العهد بقتل أبيه غضبًا.
. ثــم شــتــمــه، وبــصــق على 

ٌ
نــــوري: قسمًا بــالــلــه، لــم أكـــن منتبها أّن األمــيــَر طــنــبــورة

التلفزيون، وهتف مستحسنًا العقوبة، وخالطا بني بشار األسد وإدوارد األول: آكل 
عينيك يا زرافة البراميل. 

ويليام  يخلع  د 
ّ

والــجــال الفيلم،  في  املسيحي  والصلب  التعذيب  مشهد  إلــى  وصلنا 
الرحمة. رأى نوري  يبقر بطنه، حتى يرغمه على استجداء  ثم  ثم يصلبه،  واالس، 
الزرقاء، فرأى صورة اإلعالمي  ، فاقترب وانحنى على صفحتي  دموعًا في عينيَّ
ه تندبه باكية وتتباهى به: »صار اسمك   بشريٍط أسود، وأمُّ

ً
خالد عيسى محدودة

شهيد، الله يهنيك، يا أمي، باسمك الجديد«.

سالمة كيلة

ُحسمت معركة الفلوجة، حيث ُهزم »داعش«، كما جرت السيطرة على مناطق عديدة 
قــّررت  أميركا  أن  يبدو  املــوصــل.  ملعركة  التحضير  ويــجــري  عليها،  تسيطر  كانت 
حسم معركة داعش في العراق التي بدأتها من أجل هدِف سياسي يتمثل في إعادة 
ت منها على ضوء انسحابها 

َ
ل
َ
سيطرتها على النظام السياسي في العراق، بعد أن ف

»املتسّرع« سنة 2011. فالعراق مركزية في السياسة األميركية باعتباره جزءًا من 
الخليج الذي هو جزء من األمن القومي األميركي، حسب »مبدأ كارتر« املقّر سنة 

1980 والذي كان يشمل دول الخليج، لكنه تمّدد، لكي يشمل العراق بعد احتالله.
هذا هو هدف أميركا، وهي، انطالقًا من ذلك، تريد إضعاف سيطرة إيران على النظام 
التي باتت تسمى الحشد الشعبي، والتي  إيـــران«، أي  الــعــراق، وإضعاف »قــوى  في 
العراق، وسرايا  الله  الحق وحــزب  أهل  بدر وعصائب  األعلى وفيلق  املجلس  تضم 
خراسان، وغيرها من املجموعات الطائفية التي أدلجتها ودّربتها إيران منذ عقود، 
وباتت جزءًا من النظام الجديد الذي أقامه االحتالل األميركي بتفاهم أميركي إيراني، 
العراق »تحت  لبقاء  العسكري هو الضامن  حيث كانت أميركا تعتقد أن وجودها 
الــذي رتبته هــي. لكن  النظام  إيـــران على  قــوى  الــرغــم مــن سيطرة  السيطرة«، على 
انسحابها العسكري فرض الهيمنة اإليرانية على النظام السياسي، من خالل كل 

تلك القوى، وبالتدخل املباشر الذي تقوم به.
كان »داعــش« الفّزاعة التي لعبت أميركا بها، بعد أن حاول رئيس الــوزراء العراقي 
السابق، نــوري املالكي، ذلــك، من أجل تبرير التدخل، وفــرض وجــود جيٍش لها في 
قت ذلك؟ ال شك 

ّ
العراق، ربما يصل إلى 15 ألفًا كما كانت قّررت منذ البدء. هل حق

في أنها فرضت وجود قواٍت عسكرية على األرض، هل يكفي ذلك؟ ربما ال، حيث 
إيــران، أي الحشد الشعبي، وباتت  إن »الحرب ضد داعــش« وّسعت من دور قــوى 
القوات  أعــني  تحت  وطائفيتها  إرهابها  وتــمــارس  املناطق،  كل  في  تدخلها  تفرض 
قائد  »املستشارين«، وخصوصًا  اإليراني علنًا بوجود  التدخل  األميركية. ويظهر 
فيلق القدس، قاسم سليماني، الذي يمكن أن يسمى القائد العام للقوى اإليرانية في 

البلدان العربية.
 
ً
 موازية

ً
ح »العشائر السنية« بما يكفي، لكي تصبح قوة

ّ
وفي الوقت نفسه، لم تسل

للحشد الشعبي، على العكس، فقد أشركتها في املعارك بسالٍح خفيف، ولم تسلمها 
 هو ضــروري في الحرب. وأكثر من ذلــك، ظهر أنها تعاقب »املناطق 

ً
سالحًا ثقيال

االحتالل  املناطق في مواجهة  لهذه  الكبير  الــدور  نتيجة  تدميرها،  وتريد  السنية«، 
األميركي. ولهذا، سمحت للقوى الطائفية »الشيعية« )دواعش الشيعة( ألن ترتكب 
وأحــيــانــًا رفضها  الشكلي،  اعــتــراضــهــا  مــن  الــرغــم  املــنــاطــق، على  تلك  فــي  الفظائع 
مشاركة تلك القوى، وقبول دورها، أخيرًا، بحجة قدرتها على مواجهة »داعش«. وال 
شك أنها ضد الدور الكبير الذي بات لتيار مقتدى الصدر، ألنه َمْن واجه احتاللها 
منظورها. وهي ال  مع  يتعارض  بما  السياسية  العملية  تعديل  يحاول  كذلك، وهو 
»املنطقة  )أي في  والــشــرق  الجنوب  يتواصل في  الــذي  الشعبي  الــحــراك  لكل  ترتاح 
الــرغــم مــن أنــه ُيضعف موقع إيـــران، إال أنــه يسعى إلى  الشيعية«( وتــرى أنــه، على 
تحقيق تغيير كبير في وضع العراق. وهي في »حربها ضد داعــش« أسهمت في 
التي انتفضت سنتني قبل إدخــال »داعــش« في معادلة  عزله عن »املنطقة السنية« 
العراق كله في الصراع  العنف. وال تريد اآلن أن ينخرط  الصراع، عبر إغراقها في 

ضد السلطة بعد »هزيمة داعش«.
إيـــران،  قــوى  تــعــّزز مــن  الــنــظــام، وهــي  السيطرة على  أن تعيد  كيف يمكن ألميركا 
وتنطلق من االنتقام ممن قاتلها؟ ربما عبر صفقة مع إيران تسمح بوجود قوات 
أميركية في العراق، والحصول على احتكار النفط، على أن يبقى الدور البارز لقوى 
إيران قائمًا، وأن يظل التأثير اإليراني واضحًا. وفي كل األحوال، ما سيظهر هو أن 
الحراك الشعبي سوف يستمر، وربما يتوّسع إلى املنطقة الغربية من العراق، ويمكن 
 عنيفًا ُيدخل العراق في حرٍب شعبيٍة ضد االحتالل والقوى الطائفية.

ً
أن يتخذ شكال

زياد خداش

جعلتني مصادفات متالحقة أعرف الشهيد عبد القادر جرادات، املعروف نضاليًا 
سعد جرادات، كنت غارقًا في كتاب شغل روحي وتفكيري منذ أشهر »حياة غير 
الغبرا  الساقي، 2014(، ذكر مؤلفه شفيق  )دار  واإلخفاقات«  األحــالم  آمنة، جيل 
تفاصيل كثيرة عن  بطولة الشهيد سعد الذي كان أول مسؤول عن الكتيبة الطالبية 
في لبنان. وفي أثناء وجودي في سيارة أجرة عائدا إلى البيت في املخيم، سمعت 
مذيعًا في راديــو السيارة يتحّدث عن سعد جــرادات الــذي سقط في  بيروت عام 
1976، وذكــر صلة قــرابــة بينه وبــني الشهيد الــشــاب عــرفــات جـــرادات الــذي سقط 
تجاه  أمــشــي  وبينما كنت  املخيم،  إلــى  ولـــدى وصــولــي  قبل سنتني.  فــي فلسطني 
البيت، أوقفني ابن أخي في الطريق، وطلب مني أن أذكر له أسماء عشرين شهيدًا 
فلسطينيًا، وهو واجب صفي له في مادة التاريخ، فذكرت له أسماء كثيرين. وفي 
لحظٍة، مّر عنا رجل سبعيني، وسمعني وأنا أعّدد أسماء شهداء، فإذا به يضع يده 

على كتفي، ويقول بحزن: ال تنس الشهيد سعد جرادات.
أصبت  بالرعب، فغير معقولة هذه املصادفات املتعاقبة التي تحثني على معرفة  
الشهيد الكبير املحبوب. اكتمل رعبي تلك الليلة وصار بالفعل أمرًا تنبغي دراسته، 
حني قرأت في صفحة الصديق معني الطاهر، قائد الكتيبة  الطالبية في لبنان، نصًا 
يحيي فيه الذكرى األربعني الستشهاد البطل سعد جرادات. )في صباح ذلك اليوم، 
أرســل رسالة إلــى أبــي حسن قاسم الــذي كــان مــوجــوًدا في الجبل عن عــزم بعض 
الوحدات والفصائل شّن هجوم على منطقة األشرفية في محاولٍة لتخفيف الضغط 
ه ُيجري الحشد لذلك من منطقة رأس النبع، وسيتم الهجوم 

ّ
عن مخيم تل الزعتر، وأن

البرجاوي، وأعــرب سعد عن رفضه مشاركة وحــدة من  انطالقًا من مواقعنا في 
السرية في الهجوم الذي يفتقر إلى قيادٍة حصيفة وتنظيم متقن. مساًء، قّرر سعد، 
قبل أن يتوّجه إلى منزل عروسه، أن يتفقد املنطقة، فهالته حالة الفوضى وتراجع 
ه إذا تقدمهم 

ّ
املقاتلني وهروبهم من أرض املعركة، فأخذ بندقية أحدهم، معتقًدا أن

سيتبعونه، فلم يتبعه أحد. استشهد سعد. حاول إخوته في السرية البحث عنه، 
وقاموا بتمشيط املنطقة التي تقّدم إليها من دون جدوى. وفي اليوم الثاني، علمنا 
ه ُعثر على جثمانه من قبل قوات الكتائب، وُسحل الجثمان في شوارع األشرفية، 

ّ
أن

مرتديًا البدلة البيضاء الخاصة بخطوبته(.
لم ُيعثر على جثة سعد، تم سحلها واختفت متناثرة أو محروقة في مكاِن ال يعرفه 
ــا  كانت العظام ال تختفي أو تــذوب، فاملؤكد أن عظام سعد موجودة اآلن 

ّ
أحد، ومل

متناثرة في جهات مختلفة، مطحونة أو محروقة في مكاٍن في بيروت، ربما تكون 
اختلطت مع إسمنت عمارة، أو تراب حديقة أو أرض ملعب كرة قدم، أو أساسات 
مدرسة، أو بئر مياه جوفية. لو أن العظام تتكلم، لنادت علينا عظام سعد، ونحن 

نمشي في بيروت أو نجلس، أو ننام، ولصافحناها دامعني. 
الــتــراب، مــواراة الجثة في  ال يهدأ أهــل الشهداء، قبل أن يــواروا أجساد أبنائهم في 
التراب تشبه عقد هدوء وطمأنينٍة، يوقعه أهل الشهيد مع القدر: )مات اآلن ابننا، هذا 
قدٌر ال راد له، ال تراجع عنه. هو اآلن موجود تحت التراب، مصونًا من برد الطقس 
أو حرارته، ومحفوظة كرامة جسده من إذالل عــراء(. أراقــب قلق الكاتب الصديق  
محمد عليان، وتوتره ودموعه، وهو والد الشهيد بهاء عليان، منفذ عملية الباص 
قرب جبل املكبر، وترفض سلطات االحتالل إطالق سراح جثته. لن يهدأ محمد، 
 من دون دفــن، هكذا يتم بسياسة شيطانية فاشية 

ّ
يــوم، إذا ظــل فابنه يموت كل 

تجزيء أحالمنا وتقزيمها، صار الحلم اآلن استرجاع جثة أبنائنا، ال حياتها؟
أشياء كثيرة كان يمكن لو فعلناها أن نسترجع فيها روح سعد وحياته وفكره. 
أشياء كثيرة جدًا، أهمها ليس طبعًا أن نبحث عن عظامه في أساسات العمارات 
وآبار مياه بيروت، بل أن نحول غيابه إلى رافعٍة أو طريٍق لتحقيق األهداف العظيمة 

التي تناثرت من أجلها عظام سعد؟

رقصة مع اإلسرائيليين أقبّل عينيك يا ويليام واالس

ضد داعش في العراق عظامك يا سعد
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الصحفيــة  واملؤتمــرات  التســريبات  جميــع 
والجــوالت املكوكية لــوزراء الخارجية، وما تبعها 
اتفــاق  هنــاك  أن  علــى  تدلــل  كانــت  لقــاءاٍت  مــن 
بــن هــذه القــوى علــى الوصــول إلــى حــل للملــف 
الســوري، ســواء كان يرضي الشعب السوري، أم 
 وســطًا، حيــث ال خاســر وال فائــز فــي 

ً
يقــدم حــا

الحــرب الدائــرة هنــاك.  في األيــام القليلة املاضية، 
هنــاك أمــور حدثــت، ال يمكــن املــرور عليها مرور 
الكــرام، وفــي الوقــت نفســه، فإن ربطهــا ببعضها 

قد يعطي الصورة بعضًا من الوضوح.
بشــكل مفاجــئ، تقــوم القيــادة التركيــة باإلعــان 
عــن الوصــول إلــى اتفــاٍق لتطبيــع للعاقــات مــع 
إسرائيل، بعد خمس سنوات من القطيعة،  بعيدًا 
عــن أســباب هــذا االتفــاق ونتائجــه، فــإن البحــث 
فيــه يوصــل املتتبــع إلــى عدة نتائــج، منها، خروج 
عبــاءة  إلــى  الحــزب  عبــاءة  مــن  التركيــة  القيــادة 
فصــل  وبالتالــي،  السياســية،  واملصالــح  الدولــة 
وفــي  لألكــراد،  اإلســرائيلي  الدعــم  أو  التحالــف 
الوقــت نفســه، عــودة الســياح اإلســرائيلين إلــى 
تركيا، وكذلك العودة بقوة إلى املشهد السياسي 
مــن بوابــة فلســطن. علــى الجانــب اآلخــر، تركيــا 
ســوق تجــاري، وفــي الوقــت نفســه، ممــر للغــاز 
اإلســرائيلي  املتوقع إنتاجه. ويجعل هذا االتفاق 

تركيــا فــي حــل مــن االرتبــاط باملواقــف الســابقة، 
وبالتالــي، هنــاك قضايــا جديــدة قــد تطــرح، منها 

العاقات التركية املصرية والسعودية التركية. 
كذلــك فــإن االعتــذار التركي للقيادة الروســية عن 
إسقاط الطائرة يحمل رسائل أخرى لألميركان 
مشــكاتهم  يواجهــون  األتــراك  تركــوا  الذيــن 
منعزلن. وفي الوقت نفسه، لم يقدم األتراك على 
هــذه الخطــوة مــن دون الحصــول علــى ضمانــاٍت 
بتخلــي روســيا عــن دعم قوات صالح مســلم في 
لقــوات  الروســي  الجــوي  الدعــم  ســورية، وكذلــك 
يفســر،  مــا  وهــو  التركيــة،  الحــدود  علــى  األســد 
فــي الوقــت نفســه، إطــاق معركــة اليرمــوك فــي 
واحدٍة من أكثر الجبهات حساســية، وهي جبهة 
الجبهــة،  فــي  الدراماتيكــي  والتطــور  الســاحل 
وتحرير قرى ومناطق استراتيجية عديدة فيها.
هــو  وكمــا  املعركــة،  فــي  املشــاركة  الفصائــل 
معــروف، مدعومــة من القيادة التركية، دليل على 
تغييــر فــي قواعــد اللعبــة، هــذا علــى األقــل ما تدل 
عليه املؤشــرات األولية. يدعم هذا االتجاه، إعان 
بمنظومــة  طائرتــن  إســقاطه  اإلســام  جيــش 
أوســا، والتــي يملكهــا جيــش االســام منــذ زمــن. 
لكــن، ربمــا ســمح لــه باســتخدامها اآلن. يضــاف 
إليهــا األنبــاء عــن تحــرك وشــيك لجيــش ســورية 

الجديد املدعوم أميركيًا للتقدم باتجاه دير الزور 
وتحريرها من داعش، بالتزامن مع تحرك جيش 
العشــائر وقــوات مكافحــة اإلرهــاب العراقية على 
منطقتــي  لتحريــر  الحــدود،  مــن  اآلخــر  الجانــب 

القائم وراوة املحاذيتن للحدود السورية. 
كذلــك ال يمكــن تمريــر القــرار الفرنســي بإصــدار 
دون  مــن  األســد  رفعــت  بحــق  توقيــف  مذكــرة 
اعتبــاره مــن ضمن سلســلة الضغــوط على نظام 
بشــار األســد، مــن أجــل االنصياع ملــا تم التوصل 
إليه  بن القوى الكبرى.  وهو ما يعتقد أن وزير 
الدفــاع الروســي نقلــه لبشــار األســد فــي الزيــارة 
املشــهورة، حــن اســتدعاه إلــى قاعــدة حميميــم، 
بشــار  حــاول  والتــي  ومهينــة،  مذلــة  وبصــورة 
األســد، وعــن طريــق نصيحــة مستشــاريه مســح 
هذه الصورة بظهوره في منطقة البحارية باملرج 
في الغوطة الشــرقية، ليعيد لنفســه صورة القائد 
الواثــق مــن نفســه أمام أنصــاره ومؤيديه. صيف 
ســاخن ينتظــر املنطقــة، لكــن قــد يكــون تباشــير 
ملا ســتؤول إليه األمور. هي نظرة متفائلة، لكنها 
بــذات الــوق  ،تأويــل الحتمــال مــا ســتتطور إليــه 
األمور في ظل معاناة كبيرة لاجئن السورين، 

وضغط هائل على الدول املضيفة. 
فراس عالوي )سورية(

يحمــل  بتصــور  الخــروج  جــدا  الصعــب  مــن 
قــدرا معقــوال مــن التفــاؤل، عندمــا يتــم النظــر 
النازحــن  األطفــال  قضيــة  إلــى  بموضوعيــٍة 
بســبب  ومدنهــم،  بيوتهــم  مــن  واملهجريــن 
أعمــال العنــف التــي شــهدها ويشــهدها العراق 
منــذ العــام 2003، وتحديــدًا فــي مــدن املوصــل 
مجمــوع  )وصــل  الديــن  وصــاح  واألنبــار 
العراقين النازحن إلى أكثر من أربعة ماين، 

حسب تقارير املنظمات الدولية(.
النــزوح والتهجيــر علــى هــذا املســتوى الكارثي 
الــذي وقــع علــى أبنــاء هــذه املــدن، وخصوصــًا 
األطفــال، رافقهمــا عنــف وإرهاب شــديدان من 
واملليشــيات  املتطرفــة  اإلرهابيــة  التنظيمــات 
املســلحة، وســيترك مــن دون شــك أثــرًا عميقــًا 
وســلبيًا فــي نفــوس األطفــال، ليس من الســهل 
تجــاوزه بعــد عشــرات الســنن. مــن الطبيعــي 
أن تترّســخ مشــاعر الكراهيــة والحقــد والعنــف 
تجاه اآلخر بشــكل كبير لدى الغالبية العظمى 
مــن األطفــال الذين تعّرضــوا للنزوح والتهجير 
أن  إلــى  اضطــروا  بســببه  والــذي  القســري، 
يتركــوا خلفهــم ماعــب طفولتهــم ومدارســهم 
وضحاهــا  ليلــة  بــن  وأصبحــوا  وفرحهــم، 
مــع  وموحــش  طويــل  طريــق  فــي  مقذوفــن 

عوائلهــم، افتقــدوا فيــه أبســط مقومــات الحيــاة 
اإلنسانية والكرامة اآلدمية.

هــذا، إضافــة إلــى أن أكثــر مــن مليــون ونصــف 
املنظمــات  إحصائيــات  حســب  عراقــي،  طفــل 
الدوليــة التابعــة لألمــم املتحــدة، فقــدوا فرصــة 
االســتمرار فــي تلقــي الِعلــم فــي املــدارس، بــل 
يمكــن القــول إن كثيريــن منهــم نســوا مــا كان 

قد تعلمه من علوم ومعارف في املدارس. 
األقســى  أن األطفــال النازحــن باتوا يتحملون 
اليــوم مســؤوليات تفوق أعمارهم وأجســادهم 
فيهــا،  يعيشــون  التــي  املخيمــات  فــي  الغضــة 
فــي  امليــاه  توفيــر  عــن  مســؤولن  فأصبحــوا 
ســاعات  طــوال  لعوائلهــم  باســتيك  عبــوات 
النهار، وتحت ظروف مناخية تتسم بالقسوة، 
تتناســب  ال  أخــرى  أعمــال  إلــى  إضافــة  هــذا 
منهــم   كثيــرون  أمســى  فقــد  طفولتهــم،  مــع 
املخيمــات، متجهــا  يغــادر  أن  إلــى  مضطريــن 
إلــى الشــوارع واملدن القريبــة، لغرض الحصول 
علــى أي شــيء قــد يفيــد عوائلهــم مــن مــال أو 
فــي  العمــل  أو  الشــحاذة  ممارســة  عبــر  غــذاء 
 مــا تســتغل فيهــا طفولتهــم أبشــع 

ً
مهــن، عــادة

استغال.
مروان ياسين الدليمي )العراق(

فضاء مفتوح

آراء

غازي دحمان

ليــس كل مــا تقولــه إدارة الرئيــس األميركــي 
باراك أوباما، بخصوص األوضاع الســورية، 
مــن  الرغــم  وعلــى  أحيانــا،  ثرثــرة.  محــض 
نمطيــة القوالــب التــي تصــوغ بهــا واشــنطن 
برصيــد   

ً
مشــحونة تكــون  فإنهــا  رســائلها، 

األطــراف  الفعاليــة عنــد  يكفــي إلحــداث  قــوٍة 
املقصــودة، واملرّجــح أن هــذا يحصــل لحظــة 
اإلخــال بالتفاهمــات علــى خطــوط الصــراع، 
الصــدى  ذلــك  حصــول  مؤشــرات  مــن  ولعــل 
الــذي يصــدر عــن عواصــم املراكــز املنخرطــة 
بالرســالة  واملعنيــة  ســورية  فــي  بالصــراع 

األميركية.
 من خبرات الحرب الســورية أنها 

ً
لعل واحدة

كشــفت وجــود نوعــن مــن الــكام والرســائل، 
اســتخدمتهما أميــركا فــي إدارة األزمــة. األول 
عــام وعــادي، ُيقــال فــي املحافل الدبلوماســية 
واملنابــر واملؤتمــرات الدوليــة، وفــي اللقــاءات 
ينطــوي  ال  الغالــب،  وفــي  البروتوكوليــة. 
يتضمــن  وال  التزامــاٍت،  علــى  الــكام  هــذا 
رســائل محــّددة، كمــا أنــه غيــر قابــٍل للصــرف 
السياســي، وتصعــب ترجمتــه إلــى إجــراءات. 
وقــد اســتخدمت إدارة أوبامــا هــذا النــوع مــن 
الــكام بكثافــة طــوال األزمــة، بعــد نجاحه في 
تأمــن هامــش مناورة واســع اســتطاع البيت 
األبيــض مــن خالــه التهــّرب مــن أي التزامــاٍت 

عالء بيومي

وأســتاذ  املعــروف  الكاتــب  مشــاركة  تصدمــك 
االقتصــاد فــي الجامعــة األميركية، جال أمن، 
في لقاء عقده عبد الفتاح السيسي في مارس/ 
آذار املاضي مع »الكتاب واملثقفن« املصرين؟ 
فكيــف ملؤلــف كتــاب »ماذا حــدث للمصرين؟«، 
أحــد أكثــر الكتب السياســية النقدية مبيعا في 
أواخــر عهد حســني مبــارك أن يعرض خدماته 
على الســلطة املصرية القائمة، على الرغم مما 
ترتكبــه مــن االنتهــاكات؟ كيــف ملــن يكتــب، فــي 
مقاالتــه، بشــكل مســتمر، عــن اســتقال اإلرادة 
الوطنيــة ورفــض التبعيــة واالنتصــار للفقــراء 
الرجعيــة،  ورفــض  االقتصــاد  بنــاء  وإعــادة 
أن يحضــر فــي بــاط نظــام معــروف بعاقاتــه 
الجســيمة  وبانتهاكاتــه  بإســرائيل  القويــة 

للحريات وبنشر فكر االستبداد؟
يدفعــك هــذا كلــه إلــى التدقيــق أكثر فــي مواقف 
لفهمهــا،  محاولــة  فــي  املعــروف،  املؤلــف 
املصريــة  الفكريــة  النخبــة  مواقــف  وملراجعــة 
أيــن  تفهــم  لعلــك   ،2013 يوليــو  انقــاب  منــذ 
يكمــن العجــز الديمقراطــي في مصر بالضبط، 
وموقف النخبة الثقافية مما نحن فيه. ولهذا، 
شــرعت فــي قــراءة كل مــا كتبــه جــال أمــن مــن 
منــذ  املصريــة  الشــروق  جريــدة  فــي  مقــاالت 
 ،2015 نهايــة  وحتــى   2013 حزيــران  يونيــو/ 
تلفزيونيــة  إلــى مشــاهدة حــواراٍت  باإلضافــة 

قليلة شارك فيها أمن بعد االنقاب.
تســمى  ملــا  الداعمــن  مــن  أمــن  أن  واملاحــظ 
انقــاب  مــن  تاهــا  ومــا  يونيــو   30 بثــورة 
عســكري، حيث يرى أنه من املدينن للسيســي 
لتخليصه الباد من »حكم اإلخوان املسلمن« 
الذيــن تبنــوا فكــرًا ينتمــي للعصــور الوســطى. 
وتولــي  العســكري  الحكــم  كذلــك  يعــارض  لــم 
السيسي الرئاسة، وأبدى، مّراٍت عدم حماسته 

مســتدامٍة، واللعــب علــى أكثــر مــن حبــل فــي 
الوقــت نفســه. يختلــف النــوع الثانــي تمامــا، 
وهــو مــا يمكن وصفه بالكام من ذهب، وهو 
نــادر جــدًا لكنــه ينطــوي علــى رهبــٍة، ويعيــد 
الذاكــرة إلــى هديــر أســاطيل أميــركا، ويجعــل 
العالــم أكثــر هــدوءًا. والظــن أن زعمــاء الــدول 
املقصودين بهذا الكام يتحّسسون لحظتها 
ومياههــم  الجغرافيــة  بلدانهــم  حــدود 
العســكرية  أصولهــم  ويحصــون  اإلقليميــة، 
واالســتراتيجية، ويســألون مستشاريهم عن 
طبيعــة التفاهمــات وحدودهــا، وما إذا كانوا 
قــد تجــاوزوا الحــدود فــي فهمهــا وتفســيرها 
وتطبيــق مندرجاتهــا، ألنهــم يدركــون أن هذا 
الصــوت مدعــوٌم بــكل ثقــل أميــركا العســكري، 

وتسنده كل الخيارات والبدائل.
جــون  األميركــي،  الخارجيــة  وزيــر  كام  كان 
أميــركا،  عــن محدوديــة صبــر  أخيــرًا  كيــري، 
 ملســاٍر 

ً
يكــون بدايــة الثانــي، وقــد  النــوع  مــن 

الســورية  األزمــة  مــع  التعاطــي  فــي  جديــد 
واألدوار الروســية واإليرانيــة فيهــا، فــي وقت 
قــد يســتغرب بعضهم إمكانيــة التعويل على 
دور جــّديٍّ لــإدارة األميركية، خصوصا أنها 
فيهــا  وصفهــا  يجــري  التــي  املرحلــة  دخلــت 
فاعليتهــا  قلــة  نتيجــة  العرجــاء«،  »البطــة  بـ
وانصرافهــا كليــا إلــى االنتخابــات الرئاســية 
م أولوياتها، وإذا كانت إدارة 

ّ
التــي تحتــل ســل

أوبامــا فــي عــز قوتهــا وتأثيرهــا قــد اختــارت 

للديمقراطيــة كنظــام حكــم. وقبــل التســرع فــي 
الحكــم علــى املواقــف الســابقة، يجــب الرجــوع 
خطوتــن إلــى الخلــف، ومحاولــة فهــم منطــق 
املواقــف  اتخــاذ  إلــى  دفعــه  الــذي  أمــن  جــال 
الســابقة، علــى الرغــم ممــا عــرف عنــه مــن نقــد 
ثــورة  ودعــم  ومبــارك  الســادات  أنــور  نظامــي 

يناير.
يرى جال أمن أن حل مشكات مصر يتوقف 
مــن  التحــّرر  أولهمــا  علــى عاملــن أساســين، 
اإلرادة الخارجيــة، وثانيهمــا تحقيــق قــدٍر مــن 
االقتصــادي،  والتقــدم  االجتماعيــة  العدالــة 
فالرجــل يــرى أن جــزءًا كبيــرًا مــن فشــل مصــر 
املفروضــة  الضغــوط  إلــى  يرجــع  التقــدم  فــي 
عليهــا مــن الخــارج، فالعالــم، وفقــا لــه، تتحّكــم 
فيها دول وشــركات ومصالح كبرى، مشــغولة 
بتعظيم مكاسبها على حساب الفقراء والدول 
الثريــة  الكيانــات  هــذه  حولــت  وقــد  الفقيــرة. 
ســلعٍة  إلــى  نفســه  الغــرب  فــي  الديمقراطيــة 
تشــترى فــي االنتخابــات، من خال التحكم في 
وســائل اإلعام واملال السياســي، وال بأس في 
أن تحاول تلك الدول أن تستخدم الديمقراطية 
ودعاويهــا فــي الــدول العربيــة، لتأجيــج عــدم 
االســتقرار والصراعــات والحــروب التــي تعــود 
ثمارها، في النهاية، إلى الكيانات الغربية في 
صــورة ســاٍح يتــم بيعــه، ومناطــق نفــوذ يعاد 
تقســيمها. لــذا، يرفــض جــال أمــن االنســياق 
ويراهــا  الغربيــة،  الديمقراطيــة  دعــاوى  وراء 
العربــي ال تســمح،  العالــم  زائفــة، وأن ظــروف 
فبادنــا فقيــرة، وهــي فــي أمــّس الحاجة لنظام 
حكــم قــويٍّ يفــرض النظــام والقانــون، ويتمتــع 
انتشــال  علــى  ويعمــل  والوعــي،  بالوطنيــة 
البــاد ممــا هــي فيــه. كمــا أنــه مــن دعــاة الدولــة 
توزيــع  وإعــادة  املركــزي  والتخطيــط  القويــة 
الثــروة والدخــل، ويــرى نشــر التعليــم والثقافة 
االجتماعــي  النــاس  حيــاة  مســتوى  وتطويــر 

قادتهــا  مــن  أيٍّ  تفكيــر  فــي  وال  األميركيــة، 
العســكرين واألمنيــن. لكــن، واضــح أن ثمــة 
حلــب  بخصــوص  جــرت  صلبــة  تفاهمــات 
بدرجــة كبيرة، وبخصــوص تغيير املعادالت 
على األرض، إذ قبل تصريح كيري بأيام، كان 
املتحــدث باســم البيــت األبيــض قــد طلــب مــن 
روسيا لجم األسد، في تعليقه على الخطاب 
الذي ألقاه األخير أمام مجلس الشعب، وقال 
فيه إنه ســيعيد ســيطرته على ســورية شــبرًا 
شــهدت  قــد  الســابقة  األيــام  وكانــت  شــبرًا. 
رســائل »جــس نبــض« روســية، بــدا واضحــا 
أنهــا موجهــة لواشــنطن عــن عــدم ســماحها 
بتغيير املعادلة في حلب، وانتظار سقوطها 
بيد الفصائل املسلحة، وأعقب ذلك االجتماع 
الثاثي لوزراء الدفاع لروسيا وإيران ونظام 
األســد، والذين أرســلوا من خاله إشاراٍت عن 

وجود استعداداٍت القتحام حلب.
ومؤسســاتها  واشــنطن،  تضــع  ذلــك،  علــى 
العســكرية واألمنيــة، الحــراك الروســي تحــت 

»30 يونيــو« أو دعمــه ترشــح السيســي. همنــا 
األساســي موقف أمن من قضية الديمقراطية 

والحريات وسبل تقدم مصر: 
أواًل: صدمنــا دعــم جــال أمــن فــض اعتصــام 
آب  أغســطس/   14 فــي  املســلمن«  »اإلخــوان 
2014، والــذي وقــع ضحيتــه مئــات، ووصفتــه 
 قــد ترتقــي 

ً
مؤسســات حقوقيــة دوليــة مذبحــة

إلــى جريمــة ضــد اإلنســانية، مــا يثيــر أســئلة 
للتغاضــي  أمــن  جــال  اســتعداد  عــن  كثيــرة 
أجــل  مــن  هائلــة،  حقوقيــة  انتهــاكات  عــن 
تحقيــق األهــداف السياســية التــي يحلــم بهــا، 
كالدولــة القويــة املســتقلة والتنميــة والعدالــة 
جــال  دعــم  نفســه،  املنــوال  علــى  االجتماعيــة. 
إعــان  التلفزيونيــة،  أحــد حواراتــه  فــي  أمــن، 
اإلخوان املسلمن جماعة إرهابية، وهو إعان 
 دوليــة كذلــك، ناهيــك 

ٌ
دانتــه منظمــاٌت حقوقيــة

عــن عــدم صحتــه القانونيــة، كمــا ذكــر رئيــس 
الــوزراء املصــري، حــازم الببــاوي، الــذي أقــره 

في تصريحات الحقة.  
ثانيــا: أبــدى جــال أمــن نقده قانــون التظاهر، 
وسجن بعض شباب الثورة، واستبعاد بعض 
الشــخصيات املشــاركة في أحداث »30 يونيو« 
من الحكم. وهنا، يبدو أنه يتعامل بازدواجية 
كبيــر  بكاتــٍب  تليــق  ال  سياســية،  وانتهازيــة 
مثله، ما ُيلقي ظااًل سلبية هائلة على قضيٍة 

املراقبة، وثّمة خطوط ال ُيسمح له بتجاوزها، 
وقــد جــرت ترجمــة هذا األمر مــّراٍت، من خال 
إعــان موســكو الهدنــة فــي حلــب، علــى الرغم 
أنــه  كمــا  األســد،  ونظــام  إيــران  انزعــاج  مــن 
األميركيــة  االســتراتيجية  مــن  جــزءًا  يشــكل 
التــي تعمــل علــى تقييــد الــدور الروســي فــي 
أمنيــة أميركيــة  لفتــت تقاريــر  العالــم، حيــث 
تحركاتهــا  وضبــط  روســيا  تقييــد  أن  إلــى 
ليس ممكنا من خال بوابة أوروبا الشرقية، 
وتركها تتمّدد في الشــرق األوســط، ويتزامن 
ذلــك مــع جديــٍة أميركيــة فــي تفكيــك هيكليــة 
دولــة داعــش فــي ســورية والعــراق، ورفضهــا 

التنسيق مع الروس في هذا األمر.
هل نفد صبر أميركا؟ يجيب وزير الخارجية 
الروســي، ســيرغي الفــروف، أن بــاده ليســت 
 تجــاه أحد بتعهــداٍت تفصيليٍة حول 

ً
ملتزمــة

أشخاٍص، بقدر ما هي ملتزمة إنجاح عملية 
ســام ســورية، لكــن روســيا التــي تتلطــى فــي 
وإيــران  بإســرائيل  عاقاتهــا  خلــف  الشــرق 
تــدرك أن واشــنطن هــي مــن ســمح لهــا بهــذه 
أي  وأن  ســورية،  فــي  الحركــة  مــن  املســاحة 
دعسٍة زائدٍة في هذا املجال قد تحّول سورية 
إلى أفغانستان أخرى، وتنتهي معها مرحلة 
كل  ومعــه  التكاليــف،  املنخفــض  التدخــل 
الفــرص فــي لعــب أدواٍر ربمــا تأنف واشــنطن 

من لعبها.
)كاتب فلسطيني(

أساسيٍة في فكر جال أمن، وهي نقده أنماط 
التديــن الســائدة فــي املجتمــع املصــري، خــال 
 ووافدة، 

ً
العقــود األخيــرة، والتي يراهــا رجعية

نابــع  والســلفين  »اإلخــوان«  أمــن  نقــد  فهــل 
مــن موقــف فلســفي عميــق، يطالــب بالحقــوق 
أنهــا  أم  والتعّدديــة،  واالنفتــاح  والحريــات 
 ترحــب بانتهــاك حقوقهــم 

ٌ
 سياســية

ٌ
خصومــة

ملصلحــة فريقــه السياســي، بــكل مــا يعنيه ذلك 
من انتهازيٍة سياسيٍة وأخاقية؟ 

جــال  كتابــات  متابعــة  مــن  يبــدو،  ال  ثالثــا: 
تعريــف  أي  يتبنــى  أنــه  وتصريحاتــه،  أمــن 
للتحــول  أو  للديمقراطيــة  جــاد  أو  واضــح 
أســتاذ  بوصفــه  أمــن،  فجــال  الديمقراطــي، 
اقتصــاد، يطالــب دائمــا بوضــع خطــط معلنــة 
يتحــّدث  عندمــا  لكنــه  االقتصــادي،  للتحــول 
عــن الديمقراطيــة يكتفــي بالحديث عن قضايا 
اإلعــام  علــى وســائل  الســيطرة  مثــل  جزئيــة، 
وبهــذا،  السياســية.  والتبرعــات  واإلعانــات 
متطلبــات  مــن  أساســية  قضايــا  منــه  تســقط 
سياســية،  مؤسســات  كبنــاء  الديمقراطيــة 
كاألحــزاب وحياديــة مؤسســات الدولــة وبنــاء 
إعاميــة  وبنيــة  املدنــي  املجتمــع  مؤسســات 
يمكــن  النهايــة،  وفــي  مســاعدة.  واقتصاديــة 
القــول إن جــال أمــن ينتمــي لجيــل قديــم مــن 
اليســار، مشــغول بقضايــا أساســية، كمكافحة 
التبعية األجنبية وتحقيق التقدم االقتصادي 
والعدالــة االجتماعيــة، لكنــه، في الوقت نفســه، 
 بعــداء مســتمر مــع التيــارات الدينيــة، 

ٌ
مشــغول

جســيمٍة  انتهــاكاٍت  عــن  للتغاضــي  ومســتعد 
حــق  فــي  وخصوصــا  والحريــات،  للحقــوق 
خصومه السياسين، وال يمتلك فكرًا واضحا 
لكيفيــة إحــال الديمقراطيــة أو التخلــص مــن 
يراهــا  ال  ومطالــب  أفــكار  وهــي  االســتبداد، 

أولوية.
)كاتب مصري(

طريــق الســامة وعدم االنخــراط في تفاصيل 
 ،

ً
جديــة تكــون  أن  اآلن  لهــا  فكيــف  األزمــة، 

وتجري تحوالت جذرية في سلوكها.
كبيــرة  بدرجــة   

ٌ
مرتبــط األمــر  هــذا  تفســير 

وديمومــة  األميركيــة  املؤسســات  بطبيعــة 
اإلدارة  طبيعــة  عــن  النظــر  بغــض  عملهــا، 
باالســتراتيجية  أيضــا   

ٌ
ومرتبــط الحاكمــة، 

تأمــن  وبحســابات  تنفيذهــا،  يجــري  التــي 
بضمــان  وكذلــك  ونجاحهــا،  اســتمراريتها 
اســتقرار املعادالت القائمة، وعدم العبث بها 
إلــى درجــٍة قد تحدث أضرارًا بعيدة املدى في 
املصالــح األميركية. لــذا، الصوت الصادر عن 
كيــري وعــن إمكانيــة نفــاد صبر أميــركا، بعد 
خطــوة أو خطــواٍت معينــة، كان صــوت هــذه 
املؤسســات والــكام كامها، وخصوصا أنها 
وفــي  األميركــي حاليــا،  األمــن  عــن  املســؤولة 

عهد أي رئيس آخر قادم.
كام  تفســير  بمــكان  الســذاجة  مــن  بالطبــع، 
جرائــم  علــى  األســد  محاســبة  عــن  كيــري 
تمامــا  املقصــود  هــو  يرتكبهــا  التــي  الحــرب 
أوبامــا  إدارة  فــا  األميركــي،  التصريــح  مــن 
األمــر،  هــذا  فــي  الكافيــة  املصداقيــة  لديهــا 
وإيــران، ويحســبان  روســيا  حتــى تصّدقهــا 
حســابها، بعد أن صمتت طويا عن الجرائم 
املرتكبة، وتراجعت عن خطوط حمراء، كانت 
قد وضعتها، وال نكبة الشعب السوري تعني 
شيئا ذا أهمية في الحسابات االستراتيجية 

علــى  الديمقراطيــة، وتســاعد  تســبق   
ً
ضــرورة

التخلص من فكر الجماعات الدينية الرجعي، 
مــن وجهــة نظــره. لــذا دعــم » 30 يونيــو« و»3 
يوليــو« باعتبارهمــا تخلصــا مــن حكــم محمد 
مرســي واإلخــوان املســلمن، والــذي لــم يحقــق 
إنجــازًا ُيذكــر، ورأى أن تحــّرك الجيــش إلطاحة 
مرســي مشــكور، وإن يحمــل فــي طّياته ســمات 
 ملطالــب شــعبية، 

ً
الثــورة، باعتبــاره اســتجابة

وســمات االنقــاب باعتبــاره تحــّركا عســكريا 
أطاح رأس السلطة. وقد شهدت الفترة التالية 
 لجال 

ً
 ملحوظــة

ً
لانقــاب العســكري مشــاركة

أمن في الحوارات التلفزيونية، على الرغم من 
نــدرة مشــاركاته التلفزيونيــة قبــل ذلك، ويبدو 
أن أمــن شــعر بــأن »30 يونيــو« كانــت فرصــة 
املدنيــة  والقــوى  ينايــر  ثــورة  شــباب  لتولــي 
وهــي  الحكــم،  الدينــي  التيــار  لحكــم  املعاديــة 
القوى السياســية األقرب إلى قلبه وتوجهاته، 
لكنه سرعان ما عّبر عن تحفظاته على قانون 
الطــوارئ، وعلــى اعتقــال شــباب الثــورة، وعلى 
فــي  شــاركت  »وطنيــة«  شــخصيات  تهميــش 
»30 يونيــو«. ودائمــا مــا يكــّرر جــال أمــن، فــي 
فــي  التســّرع  بعــدم  النــاس  مقاالتــه، مطالبتــه 
الســهل  مــن  ليــس  التاريــخ  الحكــم، ألن حركــة 
، قد تأتي 

ً
فهمها، فاالنقابات العســكرية، مثا

فــي 1952. وقــد  بنتائــج إيجابيــة، كمــا حــدث 
يأتــي حكــم املدنيــن بنتائــج ســلبية، كمــا قبــل 
بحريــة  عهــد  يبــدأ  قــد  العكــس،  وعلــى   .1952
وينتهي باالستبداد. ويكّرر جال أمن، أيضا، 
فكرة غياب القدر الكافي من املعلومات للحكم 
 ،

ً
أكــد، مثــا علــى مــا يحــدث فــي مصــر، حيــث 

التــي حكمــت  الحقيقيــة  القــوى  يعــرف  ال  أنــه 
مصــر فــي العــام األول لانقــاب العســكري وال 
نياتهــا الحقيقيــة التــي دفعتهــا إلــى التصــرف 
بهــذا الشــكل. ليســت مشــكلتنا معارضــة جال 
أمن حاكما أو دعمه آخر، ليست مشاركته في 

هل نفد صبر أميركا؟

ماذا حدث لجالل أمين؟

ثّمة تفاهمات 
صلبة جرت بخصوص 

حلب بدرجة كبيرة

ال يتبنى أي تعريف 
واضح أو جاد 
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موائد الرحمن تجمع فقراء باكستان

في انتظار العيد

17

إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

مــن  األواخــر  العشــر  فــي  دخلنــا  أيــام،  قبــل 
أجــواء  زالــت  مــا  وقــت  فــي  رمضــان،  شــهر 
الشهر الفضيل في الشارع الباكستاني كما 
علــى  فالباكســتانيون حريصــون  بدايتــه.  فــي  كانــت 
عاداتهم وتقاليدهم، ال ســيما موائد الرحمن وموائد 
اإلفطــار الجماعيــة التــي تعّد مــن أبرز مظاهر التكافل 

االجتماعي في هذه الباد.
مؤسســات  برعايــة  الجماعيــة  اإلفطــار  موائــد  قــام 

ُ
ت

خيريــة تحــرص علــى تقديــم الطعــام املجانــي للفقــراء 
وللطاب في املساكن الجامعية وفي املدارس الدينية 
 مسجد مدرسته تقريبا(، أّما 

ّ
املرتبطة باملساجد )لكل

موائد الرحمن فبرعاية أثرياء الباد عادة.
إلــى  اإلفطــار  عنــد  والعمــال  الفقــراء  مئــات  يحضــر 
العاصمــة  فــي  قــام 

ُ
ت التــي  الرحمــن  موائــد  عشــرات 

 قاصــدي تلــك املوائــد 
ّ

الباكســتانية إســام أبــاد. جــل
هــم مــن الوافديــن إلــى العاصمــة لتأمــن لقمــة العيــش 
ألوالدهــم وأســرهم. مــن هؤالء، برويز خــان )35 عاما( 
الذي يشــتغل طيلة النهار في شــركة لتصميم املنازل 
واملبانــي فــي مدينــة راولبنــدي التــي تقــع علــى مقربــة 

من العاصمة.
مــع  اســتأجرها  غرفــة  إلــى  املســاء  فــي  خــان  يرجــع 
عّمــال آخريــن مــن قريتــه. بعــد تبديــل مابســه، يخــرج 
بســرعة إلــى منطقــة جــي تــن كــي يفطــر علــى مائــدة 

يقيمهــا أحــد أثريــاء البــاد. بعــد اإلفطــار وأداء صــاة 
املغرب، يجلس مع رفاق له في املكان ويتحدثون عما 
يجــري فــي قراهــم، ويتفقــدون أحــوال بعضهــم بعضــا 
يقــول  تؤويهــم.  التــي  الغــرف  إلــى  يرجعــوا  أن  قبــل 
 »موائــد الرحمــن نعمــة 

ّ
خــان لـــ »العربــي الجديــد« إن

لنــا جميعــا. أنــا علــى ســبيل املثــال، أكســب 500 روبية 
ومــن  أميركيــة( كيوميــة،  )4.80 دوالرات  باكســتانية 
الطبيعــي أال أتمّكــن مــن ترتيــب إفطــار بهــذه الطريقة. 
لــذا، أحــاول حضور هذه املوائــد مهما حصل. اإلفطار 
هنــا جّيــد، إذ يتضّمــن طعامــا جّيــدًا، باإلضافــة إلــى 
 

ّ
الفواكــه والعصيــر والتمــر. أنــا ال أســتطيع تأمــن كل

 املال الذي يفترض صرفه على 
ّ
ذلــك«. يضيــف خــان أن

بــه 
ّ
اإلفطــار، يّدخــره ألهلــه. وهــو ال ينفــق إال مــا يتطل

السحور. خاله، يتناول »البراته )الخبز الباكستاني 
مع الزيت( مع كوب من شــاي وحليب، وهذه وجبة ال 

ف الكثير«.
ّ
تكل

فــي  متواضــع  منــزل  فــي  هاشــم  يعيــش  جهتــه،  مــن 
إحــدى ضواحــي العاصمــة الباكســتانية إســام أبــاد، 
الرجــل  أبنــاء يصومــون جميعــا. يشــتغل  ولــه ثاثــة 
فــي بقالــة صغيــرة فــي منطقــة تعــرف محليــا باســم 
صــاة  عقــب  الطــن.  مــن  منــازل  أّي  أبــادي،  كتشــي 
جــي  منطقــة  إلــى  وأبنــاؤه  هاشــم  يتوّجــه  العصــر، 
اليــون مركــز حيــث تقــام مائــدة مــن موائــد الرحمــن. 
يســاعد الرجــل وأوالده الثاثــة القائمــن علــى املائــدة 
ى مــن طعام إلى 

ّ
قبــل اإلفطــار، وبعــده يأخــذون مــا تبق

ه 
ّ
أهلهم وذوويهم. يقول هاشم لـ »العربي الجديد« إن

»بفضــل اللــه ثــّم بفضل هــذه املائدة، نعيــش كراما في 
شــهر رمضــان. نضــع الطعــام علــى املائدة، ثــّم نتناول 
هذا الطعام نفسه من على املائدة نفسها. كذلك نحمل 
معنــا مــا تبقــى إلى املنزل«. وهاشــم يخــدم الصائمن 
ويتعــاون مــع القائمن علــى املائدة في توزيع الطعام 
والتنظيف عند االنتهاء من اإلفطار منذ بداية الشهر 

الفضيل وحتى نهايته.
شــوكت ســميع )25 عامــا( واحــد مــن الشــباب الذيــن 
يعملــون منــذ الصبــاح حتــى وقت اإلفطــار في ترتيب 
جمــع  فــي  النهــار  قضــاء  وبعــد  وتنظيمهــا.  املائــدة 
مــن  الرغــم  علــى  الشــاب  يقــف  اإلفطــار،  مســتلزمات 
عندمــا  ويخدمهــم  الصائمــن  طابــور  أمــام  اإلرهــاق 
 من يقصــد املائدة، 

ّ
 جل

ّ
يحــن موعــد اإلفطــار. ُيذكــر أن

هــم مــن الفقــراء والعّمال واملوظفن. يقول ســميع »مع 
فأنــا ســوف  أحــزن كثيــرًا.  أيــام شــهر رمضــان  مــرور 
أحــرم مــع انقضاء الشــهر الكريــم من فضل خدمة هذه 

الشريحة املهّمشة من الفقراء واملعوزين«.
فيهــا شــوكت  يخــدم  التــي  األولــى  املــّرة  هــذه  ليســت 
الصائمــن، إذ يفعــل ذلــك منــذ أعــوام عديــدة، ويعتــزم 
مواصلة األمر طيلة حياته. وال تنحصر مهمة الشاب 
الشــهر  بدايــة  مــع  تبــدأ  كذلــك ال  الصائمــن،  بخدمــة 
الفضيــل. فهــو وعــدد مــن أقرانــه، يجمعــون قبــل ذلــك 
األموال من األثرياء بهدف املساهمة في ترتيب املائدة 
 تكاليــف هذه 

ّ
خــال الشــهر املبــارك، علــى الرغــم مــن أن

املائــدة بأكثرهــا تتحملهــا أســرة بتــي التــي يتزّعمهــا 
املوجــودة  التجاريــة  املحــال   

ّ
فــإن كذلــك،  بتــي.  عظيــم 

فــي املنطقــة نفســها، تســاهم فــي ترتيــب املائــدة مــن 
وغيــر  والعصيــر  والحلويــات  الفواكــه  تقديــم  خــال 
ذلــك. بالتالــي، تأتــي مائــدة اإلفطار هــذه كأكبر موائد 
 »أســرتنا 

ّ
الرحمــن فــي املنطقــة. يقــول عظيــم بتــي إن

منــذ القــدم، تعمــد إلــى خدمــة الصائمــن، خصوصــا 
هــؤالء الذيــن يتوافــدون إلى العاصمة مــن مدن الباد 
 مــن ســواهم فــي 

ّ
املختلفــة لتأمــن رزقهــم. هــؤالء أحــق

الخدمات التي نقّدمها«. يضيف لـ »العربي الجديد«: 
نــا منــذ ثاثــة 

ّ
ــا نفعــل ذلــك بصــورة مختلفــة، إال أن

ّ
»كن

أعوام بدأنا نقيم هذه املائدة تحديدًا. ونحن ال نمانع 
حــال  فــي  كان،  أّي  مســاهمة  مــن  نفســه،  الوقــت  فــي 
رغــب فــي ذلــك. وهــو مــا يفعلــه عــدد كبيــر مــن األثرياء 

وأصحاب املحال التجارية«.
 مائــدة اإلفطــار تقــّدم للصائــم 

ّ
تجــدر اإلشــارة إلــى أن

مــا 
ّ
وإن املنــازل،  فــي  عــادة  ــع 

َ
صن

ُ
ت ال  ســاخنة  وجبــة 

وتتكــّون  جاهــزة.  املائــدة  علــى  القائمــون  يشــتريها 
الوجبــة مــن السمبوســة وطحــن الحمــص املقلــي مــع 
»بكــورة«، وكذلــك مــن  البطاطــا الــذي ُيعــرف محليــا بـ
»جلبــي« وهــي حلويــات مفتولــة مقلّيــة بالزيــت. إلــى 
قّدم الفواكهة بأنواعها املختلفة، باإلضافة إلى 

ُ
ذلك، ت

عصيــر »روح أفــزا« الشــعبي كبديل عــن املاء. غالبا ما 
ه 

ّ
ف هذه التشكيلة أساسيات مائدة اإلفطار، إال أن

ّ
تؤل

في كثير من األحيان تختلف مائدة عن أخرى.

مجتمع
 االعتداءات املوجهة ضد املسلمن في بريطانيا، شهدت زيادة كبيرة في 

ّ
أظهر تقرير بريطاني، أن

العام املاضي.  وذكر التقرير، الذي نشرته منظمة »تيل ماما« املهتمة برصد وقائع اإلساموفوبيا، 
 
ّ
 االعتــداءات ضــد املســلمن شــهدت زيــادة نســبتها 326 فــي املائــة عام 2015.  وأوضــح التقرير، أن

ّ
أن

النســاء اللواتــي يرتديــن الحجــاب هــن األكثــر تعرضــا لاعتــداءات. كمــا كشــف عــن زيــادة فــي نســبة 
املراهقن بن املعتدين، فقد حدثت زيادة في عدد املعتدين من الذكور البيض في الفئة العمرية من 
)األناضول( 13 إلى 18 عاما.  

بدأت الشرطة السويدية حملة ضد التحرش الجنسي في املهرجانات الصيفية. وقال رئيسها دان 
 مــا يقومــون بــه من تحــرش هو فعل 

ّ
 ال يخطــر فــي بالهــم أن

ّ
 الشــباب الصغــار فــي الســن

ّ
الياســون إن

إجرامــي، وقــد يكفــون عنــه إذا مــا فهمــوا ذلك. وســتتواجد الشــرطة فــي إطار الحملة بشــكل أكبر في 
املهرجانــات الصيفيــة، كمــا ســتوزع قمصــان وســوارات كتــب عليهــا: »ال تتحرش« فــي املهرجانات، 
وســيفّعل وســم »ال تتحــرش« علــى مواقــع التواصــل. ويعاقب القانون الســويدي علــى ملس اآلخرين 
)راديو السويد( لهدف جنسي من دون موافقتهم بالغرامة أو بالحبس.  

الشرطة السويدية تبدأ حملة ضد التحرشبريطانيا: االعتداءات على المسلمين ترتفع بنسبة %326

كابول ـ العربي الجديد

أكثــر مــا يمّيــز شــهر رمضــان فــي أفغانســتان هــو 
اإلفطارات الجماعية، وعادة ما تكون داخل املساجد 
ويحــرص  واألريــاف.  القــرى  فــي  العامــة  واألماكــن 
األفغان على الحفاظ على األطعمة القروّية التقليدّية، 
وعــدم اإلســراف فــي تنــاول الطعــام. تعمــد كل أســرة 

إلــى إرســال األطعمــة املوجــودة إلى املســاجد وأماكن 
واألطفــال،  الرجــال  يحضــر  ثــم  العامــة،  اإلفطــار 

ويتناولون أنواعًا مختلفة من األطعمة.
هــذه العــادة القديمــة موجــودة فــي مناطــق الشــمال، 
القبائــل  تقطــن  حيــث  الجنــوب،  فــي  أقــوى  أنهــا  إال 
األطبــاق  مــن  األفغــان  مائــدة  وتتكــون  البشــتونية. 
التقليديــة كالبوالنــي، وهي عبارة عن بطاطس مقلية 

العــدس  مــن  خليــط  وهــي  والبكــورة  البهــارات،  مــع 
والبطاطا والبهارات، باإلضافة إلى العصائر.

بعيــدًا عــن األطعمــة، فــإن روح التضامــن هــي أهــم مــا 
يميــز شــهر رمضــان فــي أفغانســتان. قبــل اإلفطار، 
كذلــك،  الطعــام.  وجبــات  واألقــارب  الجيــران  يتبــادل 
وختــم  التراويــح  وصــاة  بالعبــادة  اهتمــام  هنــاك 
القــرآن، إال أنهــم أقــل اهتمامــًا بزينة املســاجد، وعادة 

 كثيــرًا لبنائهــا، خافــًا ملــا يفعلــه 
ً
مــا يصرفــون مــاال

الباكستانيون والهنود. 
صحيح أن األفغان ال يصرفون الكثير من املال على 
 كثيــرًا 

ً
اإلفطــار والســحور، إال أنهــم يصرفــون مــاال

لاســتعداد للعيــد، خصوصًا شــراء مابــس جديدة 
أن  ينتظــرون  )الصــورة(  األطفــال  هــؤالء  لألطفــال. 
يشتري لهم أهلهم ثياب العيد. بقيت أيام قليلة فقط.
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بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

يبدأ النهار بطيئًا في ورشــة خالد الحلبي التي يصنع فيها آالت العود والبزق 
اللبنانّية بيروت. يرتب الشاب الثالثيني ما تبقى من عــّدة الشغل  في العاصمة 
في الليلة السابقة، استعدادًا لليوم الجديد. يرفع أكواب الشاي الصغيرة واإلبريق 

القديم، ويفسح مكانًا على الطاولة للعود الذي يصنعه. 
الزند  انتظار إضافة  في  الخارجي  أخــذ شكله  ه 

ّ
لكن بعد،  عــودًا  العود  لم يصبح 

ه ال يتقن عزف العود، وهي شهادة 
ّ
وبيت املفتاح وتلميعه قبل التجربة. يؤّكد أن

إضافية له للداللة على إتقانه صنع آلة موسيقية ال يعزف عليها. ورث املهنة أبًا 
عن جد، ووصلت إحدى آالت العود التي صنعها جّده إلى أم كلثوم كهدية. 

انتقل خالد من دمشق إلى بيروت نتيجة الحرب التي جعلته يستغني عن ورشة 
آل الحلبي الكبيرة في منطقة داريا في ريف دمشق، ويستبدلها بغرفة صغيرة في 
بيروت. كان قد حاول نقل الورشة إلى دمشق، لكن »السوق السوري ليس بخير، 
ولم نشهد اإلقبال املعهود على شراء العود والبزق، فقررت االنتقال إلى بيروت«. 

في لبنان، صار يعتمد على خشب الجوز األميركي بداًل من خشب الجوز السوري، 
علمًا أن الجوز البلدي في دمشق يتمّيز بتعدد النقشات واأللوان، على حّد قوله. 
تتراوح مدة صناعة العود بني ساعات قليلة وشهر كامل، وذلك بسبب اختالف 
ب وقتًا وجهدًا في صناعة 

ّ
ما يتطل التفاصيل. وأكثر  العود وغيرها من  أحجام 

العود الدمشقي هي الزخارف التي يطلبها الزبون. 
إن  العود. يقول  اللبناني والسوري في مجال صناعة  السوقني  يقارن خالد بني 
الــســوري أرخــص وهناك طلب كبير عليه. وقــد استطعنا تلبية كل تلك  »الــســوق 
الطلبات في ورشتنا الكبيرة في داريا. أما السوق اللبناني، ومع أنه أصغر، إال أنه 

يتميز بارتفاع كلفة اإلنتاج وقبول الزبون بالسعر املرتفع«. 
ال يقتصر عــمــل خــالــد عــلــى لــبــنــان. يــقــول إن عــمــلــه مــطــلــوب فــي دبـــي والـــواليـــات 
املتحدة، الفتًا إلى أن هذه الصناعة ال تشهد منافسة كبيرة في لبنان بسبب قلة 
عدد العاملني فيها. جمع خالد بني ما ورثه عن أجداده، وبني دراسة فن الديكور 
واملنجور العربي في دمشق. لم ينقل ورشة صناعة العود الدمشقي من سورية 
إلى بيروت فقط، بل كان االنتقال إلى لبنان بمثابة تحدٍّ جديد. يشير إلى أنه في 
كانت  بيروت  في  التي قضاها  القصيرة  املــدة  أن  كما  رزق بطفلة.  الجديد،  البلد 
حافلة على الصعيدين املهني والشخصي. يضحك خالد لدى سؤاله عن توريث 
مهنة العائلة إلى أطفاله، فهذا محسوم. يعود إلى قّصة العود الذي أهداه جّده إلى 

أم كلثوم، وكتب على زنده عبارة: »ال ُيعرف املرء في عصره«. 

المكّرمة  مّكة  كثر  مسلمون  يقصد  الفضيل،  رمضان  شهر  خالل 
ألداء فريضة العمرة. وهذا العام، أتت أعداد المعتمرين، سواء من 

السعوديّة أو من باقي أنحاء العالم، استثنائيّة. ويعيد المعنيّون 
ذلك إلى أّن العمرة لم تعد فقط نشاطًا دينيًا

إفطار على دوّي البراميل المتفّجرة

1819
مجتمع

الرياض ـ خالد الشايع

أكــثــر مـــن مــلــيــون ونــصــف مليون 
 ومــــعــــتــــمــــر يــــتــــوّجــــهــــون 

ّ
مــــــصــــــل

الشريف،  املّكي  الحرم  إلــى  يوميًا 
التراويح  خصوصًا في املساء ألداء صلوات 
اليومية.  الــفــروض  إلــى  بــاإلضــافــة  والتهّجد 
وخالل العشر األواخر من رمضان، راح العدد 
ــي 

َ
ـــع أن يــصــل فـــي لــيــلــت

ّ
يـــتـــزايـــد، ومــــن املـــتـــوق

27 و29 إلـــى أكــثــر مــن ثــالثــة مــاليــني معتمر 
ني من فضل كبير.

َ
ني الليلت

َ
، ملا لهات

ّ
ومصل

وقد  فحسب،  دينيًا  نشاطًا  العمرة  ــعــّد 
ُ
ت ال 

ــار الــســعــوديــة  ــ راحــــت هــيــئــة الــســيــاحــة واآلثـ
العاصمة  في  فالوجود  أخيرًا.  ترّكز عليها 
للتعّرف  مثيرة  تجربة  ذاتــه،  بحّد  املقدسة 
ــّم املــنــاطــق اإلســـالمـــيـــة أو عــلــى ما  ــ عــلــى أهـ

 تقدير.
ّ

تبقى منها على أقل
تــغــّيــرت مــّكــة املـــكـــّرمـــة كــثــيــرًا فـــي الــســنــوات 
الساحات  فــي  األخــيــرة، خصوصًا  الخمس 
ــال  ــمـ ــد أعـ ــعـ املـــحـــيـــطـــة بـــاملـــســـجـــد الـــــحـــــرام بـ
الـــتـــوســـيـــع األخــــيــــرة الـــتـــي أنــــجــــزت هـــنـــاك، 
وخمسة  مائة  مــن  أكثر  يستوعب  وجعلته 
الواحدة وأكثر من  الساعة  آالف طائف في 
الفرض   في 

ّ
ني ونصف مليون مصل

َ
مليون

الواحد.

ــرون، بــــحــــســــب املـــــــشـــــــرف عـــلـــى  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــعـ ــ ــ واملـ
الشيخ  الحرام  للمسجد  الغربية  الساحات 
عــبــد الــعــزيــز نــقــلــي، »يــأتــون بمعظمهم من 
ون 

ّ
املصل فيما  مختلفة،  ســعــوديــة  مناطق 

هـــم بــأكــثــريــتــهــم مـــن أهـــالـــي مــّكــة واملــنــاطــق 
الجديد«،  »العربي  لـ ويقول  بها«.  املحيطة 
ــوام  ــ  األعــ

ّ
ــل ــ ــذا الــــعــــام مــخــتــلــف عــــن كـ ــ  »هــ

ّ
إن

رفع  املطاف   توسيع صحن 
ّ
إن إذ  السابقة، 

عــدد املعتمرين مــن 500 ألــف إلــى أكــثــر من 
الحرام،  املسجد   ساحات 

ّ
فــإن كذلك  مليون. 

تستوعب  بــاتــت  منها،  الغربية  خصوصًا 
ـــه »فــي 

ّ
ــني«. يضيف أن

ّ
عـــددًا أكــبــر مــن املــصــل

الــعــام املــاضــي ُســّجــل فــي ليلة خــتــم الــقــرآن 
املــوافــقــة فـــي 29 رمـــضـــان، وجــــود أكــثــر من 
أن يكون  ع 

ّ
املتوق . ومــن 

ّ
ثالثة ماليني مصل

الـــعـــدد أكـــبـــر هــــذا الـــعـــام ويـــصـــل إلــــى ثــالثــة 
.»

ّ
ماليني ونصف مليون مصل

معتمرون من كّل مكان
ــذا  ــــاب املـــعـــتـــمـــريـــن اإليـــــرانـــــيـــــني هــ ــيـ ــ مـــــع غـ
الــعــام، تــصــّدر املعتمرون املــصــريــون أعــداد 
املــعــتــمــريــن مـــن الـــخـــارج هـــذا الـــعـــام، تــالهــم 
املعتمرون من إندونيسيا والسودان ودول 
املعتمرين يتوافدون   

ّ
أن ُيــذكــر  آســيــا.  شــرق 

عـــادة مــن كــل الــعــالــم. وعــلــى عــكــس فريضة 

 
ّ
أن إلى  السعودية«. ويشير  املقيمني في  أو 

ــــدول الــتــي تشهد  »أعـــــداد املــعــتــمــريــن مـــن الـ
ــر، واســتــقــبــلــنــا وفـــودًا 

ّ
اضـــطـــرابـــات لـــم تــتــأث

كبيرة من مصر وســوريــة وليبيا وتونس. 
كـــذلـــك كـــانـــت أعــــــداد كــبــيــرة مـــن دول آســيــا 
ر 

ّ
 »موسم العمرة مؤش

ّ
وتركيا«. يضيف أن

ــع 
ّ
عــّمــا ســيــكــون عليه مــوســم الــحــّج. ونــتــوق

الــعــام إشغااًل  الــحــّج هــذا  ق حمالت 
ّ
أن تحق

بنسبة مــائــة فــي املــائــة، وأن يــكــون املــوســم 
أعمال  مــن  االنــتــهــاء  مــع  قياسيًا، خصوصًا 

توسيع الحرم املّكي وصحن الطواف«.

نشاط متنّوع
 

ّ
إلــــى ذلـــــك، يـــحـــاول املـــعـــتـــمـــرون قـــضـــاء جــل

وقــتــهــم فـــي ســـاحـــات الـــحـــرم الــشــريــف، لكن 
ــه،  ــتــ ــي أروقــ مــــع قـــــــــرارات مـــنـــع االفـــــتـــــراش فــ
 كــثــيــريــن مــنــهــم يــقــضــون أوقـــاتـــهـــم في 

ّ
فــــإن

 
ّ
األسواق املحيطة باملسجد الحرام. ُيذكر أن

الحرام،  للمسجد  املتتالية  التوسيع  أعمال 
بّدلت حال ساحته التي كانت قبل سنوات 
واملتهالكة،  القديمة  باملباني  مليئة  قليلة 
عـــام. كذلك  يــزيــد عــمــر بعضها عــن 300  إذ 
ــي املـــكـــان، وهـــي حمائم 

ّ
 الــحــمــائــم تــغــط

ّ
فــــإن

مستأمنة ال يجوز شرعًا املساس بها.
مــن جــهــة أخــــرى، تكثر فــي املنطقة املــركــزيــة 
للحرم، املطاعم األجنبية التي تقّدم الوجبات 
السريعة وكذلك املحالت التي تعرض ماركات 
عاملية من مالبس وساعات وغيرها. وعلى 
بــعــد أمــتــار مــن بـــاب الــتــوحــيــد وفـــي األدوار 
السفلى لبرج الساعة، ُيسّجل زحام كبير في 
أروقة املجّمع التجاري الذي يقع في طبقات 
ثـــالث. يشير الــحــاج املــصــري يــوســف محمد 
ه لم يتوقع أن تكون تجربة العمرة في 

ّ
إلى أن

»العربي  لـ ويقول  الشكل.  هــذا  على  رمضان 
 مــّكــة مدينة قديمة 

ّ
 أن

ّ
الــجــديــد«: »كــنــت أظـــن

وبمباٍن متهالكة، لكن ما وجدته هو مدينة 
املدينة،  تلك  فــي  األولــــى.  بــالــدرجــة  سياحية 
والفنادق  العاملية  التجارية  املــحــالت  مئات 
الفخمة، ونحن نقضي معظم وقتنا فيها في 
غير أوقات الصالة، بالتسّوق والتجّول بني 
ــراء الــهــدايــا والــتــذكــارات لألهل  املــحــالت وشـ
واألصـــدقـــاء«. يضيف: »لــكــن فــي املقابل هي 

رحلة مكلفة جدًا«.
مــن جــهــتــه، يعتمر الــكــويــتــي بـــدر الــشــمــري 
ــام فــــي رمــــضــــان، ويــــقــــول: »مـــّكـــة  ــ  عـ

ّ
ــل ــ فــــي كـ

وصفها.  يمكن  ال  بطريقة  روحانية  مدينة 
وهــي أيــضــًا مدينة ال تــنــام. الــزحــام فــي كل 
ــوال الـــيـــوم. حتى  مـــكـــان، يــحــيــط بــالــحــرم طــ
عــنــد الــفــجــر، تــجــد املــعــتــمــريــن يــتــســّوقــون، 
أبــوابــهــا«.  ــــواق ال تغلق   األسـ

ّ
أن خــصــوصــًا 

تقتصر  العمرة   
ّ
أن كثيرون   

ّ
»يــظــن يضيف: 

 مّكة مدينة 
ّ
على الصالة والعبادة فقط، لكن

 الــنــواحــي، 
ّ

مــثــيــرة لــالهــتــمــام كــثــيــرًا مـــن كـــل
 شــيء مــؤّمــن«. ويــتــابــع: »أحضر 

ّ
وفيها كــل

وعائلتي في كل عام للعمرة، ولم أشعر في 
يوم بامللل«.

في مضايا، ال نتبادل 
أطباق الطعام ألننا نأكل 

جميعًا من الطبق ذاته

خّصص فيها حصص معّينة 
ُ
التي ت الحّج 

مـــــن الــــتــــأشــــيــــرات لـــكـــل دولــــــــة وفــــقــــًا لـــعـــدد 
مفتوحة.  العمرة  تأشيرات  تكون  سكانها، 
ها تــحــّدد بــمــّدة ال تــزيــد عــن أســبــوَعــني، 

ّ
لكن

السعودية  بــمــغــادرة  املعتمر  بــعــدهــا  ُيــلــزم 
عــن طــريــق شــركــة الــحــّج الــتــي تعاقد معها. 
أّما أخيرًا، فقد بدأت هيئة السياحة واآلثار 
بــالــتــنــســيــق مـــع وزارة الـــحـــّج والــعــمــرة في 
تقديم تــأشــيــرات عــمــرة ملـــّدة شهر فــي إطــار 
من  م 

ّ
نظ

ُ
ت الــذي  وسياحة«،  »عمرة  برنامج 

خـــاللـــه رحـــــالت ســيــاحــيــة لــلــمــعــتــمــريــن في 

ــة اإلســـالمـــيـــة، وكـــذلـــك إلــى  ــريــ املـــنـــاطـــق األثــ
مدائن صالح في الُعال.

ومــوســم الــعــمــرة الـــذي أوشـــك عــلــى نهايته 
رئيس  الــعــام، بحسب  هــذا  استثنائيًا  أتــى 
اللجنة الوطنية للحّج والعمرة سعد جميل 
املعتمرين. وفي ضوء  لجهة عدد  القرشي، 
ـــع مــوســم حــــّج قــيــاســي. ويــقــول 

ّ
ذلــــك، ُيـــتـــوق

ــذا   »هــ
ّ
ــديــــد«، إن الــــجــ »الـــعـــربـــي  لــــ ــقـــرشـــي  الـ

املعايير ال سّيما   
ّ

بكل كــان قياسيًا  املــوســم 
تجاوزت  فقد  السعودية.  تاريخ  في  العدد، 
أعداد املعتمرين من الخارج خمسة ماليني 

ّدرت بنحو 30 في املائة 
ُ
معتمر، مع زيادة ق

 
ّ
عــن الــعــام املــاضــي«. تــجــدر اإلشــــارة إلــى أن

ــداد املــعــتــمــريــن من  الــســعــوديــة ال تــرصــد أعــ
داخل البالد ودول الخليج الذين ُيسمح لهم 
بالتنقل بني مدن السعودية من دون حاجة 

إلى تأشيرات.
ــؤّدي  ــدد مــ ــ ـــع الـــقـــرشـــي أن يـــكـــون »عـ

ّ
ويـــتـــوق

الـــعـــمـــرة فــــي األيـــــــام الـــعـــشـــريـــن األولـــــــى مــن 
أكــثــر مــن 20 مليون معتمر، على  رمــضــان، 
أكثر  إلــى  الكريم  الشهر  أن يصل مع نهاية 
الــســعــوديــني  مــن 35 مــلــيــونــًا، معظمهم مــن 

صفحات الموقع 
األزرق كثيرة للغاية 

ومتعّددة الهويات 
واألهداف. لكّن الغريب 

أّن المستخدمين غير 
محّددي االنتماءات 

عادة، يتشاتمون على 
الصفحات الطائفية. 
أحد هذه األمثلة أّن 
مستخدمين يبدون 
إعجابهم ويعلقون 
ويشاركون صورًا من 
صفحات تدعو إلى 

السالم والمحبة والخير 
والتواؤم بين جميع 

الناس، بينما يبدون 
إعجابهم ويعلقون 
ويشاركون صورًا في 
صفحات أخرى ذات 

طابع عنفي، وتتضّمن 
الكثير من الكراهية في 

الوقت نفسه.

كانت طقوس رمضان 
بالنسبة إلى السوريّين جزءًا 

من عاداتهم وتقاليدهم. 
إال أن الحرب قضت على 

تفاصيل هذا الشهر 
الجميلة، حتى باتوا يقبلون 

بالحد األدنى

ريان محمد

الخاصة  فــي ســوريــة طقوسه  لشهر رمــضــان 
الحفاظ  املتعاقبة على  التي تحرص األجيال 
عليها. مع الوقت، تحّولت إلى عادات وتقاليد 
السوري،  املجتمع  مكّونات  مختلف  تعيشها 
أكــثــر منها شعائر ديــنــّيــة. خــالل هــذا الشهر، 
يجتمع األهل واألصدقاء على موائد اإلفطار، 
وكثيرون ما يسهرون معًا. وتتبادل العائالت 
األطـــعـــمـــة، فـــي حـــني يــســتــغــل املــغــتــربــون هــذا 
 
ّ
أن  

ّ
لــزيــارة ذويهم بعد طــول غياب. إال الشهر 

الحرب قلبت حياة السورّيني رأسًا على عقب، 
ــــادات وتــقــالــيــد  ـــــرت بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى عـ

ّ
وأث

هذا الشهر بحسب واقع كل منطقة، إذا كانت 
تعاني من الحصار أو القصف أو غير ذلك. 

ــقـــول عـــضـــو املـــكـــتـــب اإلعــــالمــــي فــــي مــجــلــس  يـ
مدينة داريا )تقع في الغوطة الغربية لدمشق 
واملحاصرة منذ أربع سنوات(، شادي مطر، لـ 
 

ّ
»العربي الجديد«، إنه »في داريــا، اختفت كل

أجواء رمضان التي عرفناها في مدينتنا قبل 
الناس  يلتقي  األذان وال  2011. ال نسمع  عــام 
ــــذي يــجــمــع  فــــي الـــجـــامـــع. كــــذلــــك، فـــالـــطـــعـــام الــ
الــعــائــلــة يـــعـــّد بــســيــطــًا جـــــدًا، وتـــعـــانـــي األســـر 
ــنـــاس بــحــرقــة الفــتــقــادهــم  لــتــأمــيــنــه. يــشــعــر الـ
 اســتــمــرار الحصار 

ّ
ــــواء الــقــديــمــة فــي ظـــل األجـ

والحرب، أو فقدان أحد أفراد العائلة«.
كما  العائالت تجتمع  تعد  »لــم  يضيف مطر: 
فـــي الــســابــق جـــــّراء الــقــصــف بــمــخــتــلــف أنـــواع 
األسلحة. تتناول العائالت وجبة اإلفطار في 
املتفجرة هنا وهــنــاك.  الــبــرامــيــل  وقــت تسقط 
وتغيب عن وجبات اإلفطار الخضار والفاكهة 
ــلــــحــــوم، لــتــقــتــصــر عـــلـــى الــقــلــيــل مــــن األرز  والــ
والبرغل«. تجدر اإلشــارة إلى أن النظام حرم 

توفي العشرات خالل األشهر املاضية بسبب 
الجوع. 

ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــة ســـلـــم لـ ــنــ ــح الـــنـــاشـــطـــة آمــ تــــوضــ
الجديد« أنه »ال أجــواء رمضانية في مضايا 
العائالت شــّردت  الزبداني. معظم  أو  أو بقني 
أو فــقــدت عــزيــزًا. هــكــذا يــأتــي رمــضــان ليكون 

أكثر من 8 آالف شخص من األراضي الزراعية 
جراء استهدافها بالبراميل املتفجرة.

من جهته، يقول عضو املجلس املحلي ملدينة 
داريا، حسام عياش، لـ »العربي الجديد«، إنه 
يعيش في املنطقة مجموعة من الشباب بعيدًا 
ــــؤالء يــجــتــمــعــون عــلــى اإلفــطــار  عـــن أهــلــهــم »هـ
مـــن دون أن يــشــعــروا بـــأجـــواء رمـــضـــان الــتــي 

اعتادوها«.
ــواء الــرمــضــانــيــة فـــي مــديــنــة  ــ ــ ال تــخــتــلــف األجـ
مضايا املحاصرة في ريف دمشق عن داريــا. 
دمشق،  العاصمة  الواقعة شمال  املدينة  هذه 
تــضــم نــحــو 45 ألــــف مـــدنـــي، وقــــد حـــرمـــوا من 
كهرباء  ال  اليومية.  الحياة  احتياجات  أبسط 
أو اتصاالت، عدا عن شّح املواد الغذائية، وقد 

مناسبة لذكرهم والدعاء بالفرج وفك الحصار 
وحماية األطفال من القصف والقنص«.

تــتــابــع ســلــم: »فـــي مــضــايــا، ال نــتــبــادل أطــبــاق 
الــطــعــام ألنــنــا نــأكــل جميعًا مــن الــطــبــق ذاتـــه، 
وغــالــبــًا مــا يــتــكــّون مــن الــبــرغــل أو األرز. هــذه 
الفاكهة  األيـــام، قد تحصل عائلة على بعض 
في مقابل مبالغ مادية كبيرة، وعادة ما تترك 

لألطفال«. 
الرمضانّية في  األجــواء  بأن  ويفيد ناشطون 
مــنــاطــق كــالــغــوطــة الــشــرقــيــة فــي ريـــف دمشق 
املــعــارضــة،  لسيطرة  الخاضعة  درعـــا،  وريـــف 
املحاصرة.  املناطق  مــع  باملقارنة  أفضل  تعد 
ــة فــي  ــاريــ ــبــ يـــقـــول مـــديـــر شــبــكــة »شــــــــام« اإلخــ
الــغــوطــة الــشــرقــيــة، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »مــا 

وإن  الشرقية،  الغوطة  وبــلــدات  مــدن  فــي  زلنا 
كــانــت لــيــســت بــالــزخــم نــفــســه قــبــل عـــام 2011. 
اإلفــطــار، ويتبادل  تجتمع األســـر على مــوعــد 
الجيران األطعمة أو ما يعرف بالسكبات. وما 
 ويستقيظون على 

ً
زال البعض يجتمعون ليال

صوت املسحّراتي«.
يضيف أنه »في ظل هذه األجواء، يطغى على 
والقصف  والسياسة  الــحــرب  حديث  األهــالــي 
الفصائل في  أخبار  إلــى  واملــعــارك، باإلضافة 
الداخل«. يتابع أن أهل الغوطة يحّبون الحياة، 
 أكثر 

ّ
وسيحّبونها مهما فعل بهم النظام. لكن

ما يؤّرقهم هو ارتفاع األسعار وبقاؤهم ضمن 
الغوطة التي تحولت إلى سجن. بالنسبة إلى 
الناس، ففي حال انتهى الحصار، يحتاجون 

إلى شهرين لتعود الحياة أفضل مما كانت. 
بدوره، يقول الناشط اإلعالمي في ريف درعا، 
أبو محمد الحوراني، لـ »العربي الجديد«، إن 
»أهالي درعــا قد اعــتــادوا أجــواء الحرب. على 
الرغم من الفقر الشديد، اعتادوا على ما تنتجه 
األراضــي أو ما يحصلون عليه من معونات. 
ما زالــت العائالت تعيش أجــواء رمضان ولو 
ــارب عــنــد حــلــول  ــ ــ ــى. يــلــتــقــي األقـ ــ ــ بــالــحــد األدنـ
موعد اإلفطار، ويسهرون مع بعضهم بعضًا 
لكن ليس لوقت طويل، فاألمان غير موجود«.

فــي ريـــف حــمــص الــشــمــالــي، يجتمع األقــــارب 
والـــجـــيـــران عــلــى مـــوائـــد اإلفـــطـــار. وقـــد ســاهــم 
األمــــر فــي تــنــويــع مــوائــدهــم، عــلــمــًا أن األســـرة 
الــواحــدة غير قــادرة على إعــداد أكثر من نوع 
واحد من األطعمة بسبب غالء األسعار. يقول 
الشمالي،  ريــف حمص  في  اإلعالمي  الناشط 
ــد«، إن  ــ ــديـ ــ ــــجـ ـــ »الــــعــــربــــي الـ ــ ــرب الــــــدالــــــي، لـ ــعــ يــ
اإلفطار،  ينتهي  إن  تتغّير. ومــا  لم  »السهرات 
ــالــــي الـــحـــي،  حـــتـــى يــلــتــقــوا فــــي بـــيـــت أحـــــد أهــ
املسلسالت  أحــد  ويشاهدوا  الشاي  ويشربوا 
أو يــنــاقــشــوا األحــــداث الــيــومــيــة فــي بــالدهــم«. 
تجدر اإلشــارة إلى أن بعض الجمعيات تقيم 
إفطارات للصائمني، تتضّمن سهرات ولقاءات 

تجمع الناس.
أنهكت الحرب جميع السوريني، سواء أكانوا 
فــــي مـــنـــاطـــق املـــعـــارضـــة أو مـــنـــاطـــق الـــنـــظـــام، 
خـــصـــوصـــًا أن الــــوضــــع االقــــتــــصــــادي صــعــب 
ويــــزداد ســـوءًا يــومــًا بعد يـــوم، بسبب ارتــفــاع 
من  قيمتها،  السورية  الليرة  وفقدان  األسعار 
دون أن يــزداد دخــل الــنــاس، علمًا أن متوسط 

دخل الفرد هو نحو 50 دوالرا أميركيا.

تحقيق

فسبكة

عمرة رمضان
أكثر من نشاط ديني للمؤمنين

التسّول في السودان ظاهرة مستعصية

ترك  وإن  لبنان،  في  جديدة  حياة  بناء  الحلبي  خالد  استطاع 
ورشته في داريا. يصنع آالت العود والبزق، ويقصده الناس

قصة الجئ

35 مليونًا
هو عدد المعتمرين 

المتوّقع في مّكة،
مع حلول نهاية شهر 

رمضان الفضيل 
هذا العام

خالد الحلبي 
وتران في دمشق وبيروت

عدد المتسّولين في 
العاصمة وحدها وصل 

إلى نحو 2700 متسّول

الخرطوم ـ العربي الجديد

الــســودان حول  ه 
ّ
الــذي سن للقانون   

ً
تفعيال

ــــذي يــنــّص  مــكــافــحــة الــتــشــّرد والـــتـــســـّول والـ
عــلــى مـــواد تــجــّرم الــتــســّول وعــلــى عقوبات 
ــرعــــت الـــحـــكـــومـــة  بـــالـــســـجـــن والـــــغـــــرامـــــة، شــ
ينتشرون  الــذيــن  املتسّولني  على  بالقبض 
العاصمة الخرطوم.  بالعشرات في شــوارع 
وقد أثار القانون الذي أقّر في العام املاضي، 
السودانيني  مــن  واســعــة  شريحة  امتعاض 
 الحكومة استنسخت القانون 

ّ
الذين يرون أن

أوضاعها عن  اإلقليم تختلف  فــي  مــن دول 
أوضـــاع الــســودان املــحــلــّيــة، الســّيــمــا الحالة 

ــات الـــنـــزوح  ــتـــرديـــة ومــــوجــ االقـــتـــصـــاديـــة املـ
 عــن 

ً
بـــســـبـــب الــــحــــرب فــــي األطــــــــــراف فــــضــــال

موجات الهجرة من الريف إلى املدن.
فاقم  اقتصادية  ضائقة  الــســودان  ويعيش 
دولته  وإقــامــة  جنوبه  انفصال  حّدتها  مــن 

إيــرادات  عــام 2011 وانسحاب  املستقلة في 
نحو  ل 

ّ
تمث كانت  ها 

ّ
أن ُيذكر  النفط جنوبًا. 

ــــرادات مــيــزانــيــة الــدولــة.  74 فــي املــائــة مــن إيـ
ووفـــق آخـــر إحــصــائــيــة رســمــيــة أجــريــت في 
 مــعــّدل الــفــقــر بــلــغ 46.5 في 

ّ
عـــام 2009، فـــإن

ــة، وهــــو مـــا دفــــع خـــبـــراء إلــــى تــرجــيــح  ــائــ املــ
ارتفاع معّدالت الفقر إلى 80 في املائة وفقًا 
الذي لم تعلن الحكومة  الرسمي  لإلحصاء 

نتائجه.
دافعت وزارة التنمية االجتماعية في والية 
الــخــرطــوم عــن قــانــون الــتــســّول الـــذي يهدف 
ــاهـــرة الــتــي  إلــــى إخـــــالء الــعــاصــمــة مـــن الـــظـ
زادت حــّدتــهــا فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة، والــتــي 
تــشــمــل مــتــســّولــني مـــن دول غــــرب أفــريــقــيــا. 
وقــت سابق،  في  الحكومة عمدت،   

ّ
أن ُيذكر 

إلى ترحيل املئات منهم. ووفقًا إلحصاءات 
 
ّ
رسمية صـــدرت قبل مــا يــزيــد عــن عـــام، فــإن
عدد املتسّولني في العاصمة وحدها وصل 

إلى نحو 2700 متسّول.
ــرة الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة،  ــ وقـــد كــشــفــت وزيـ
أمـــل الــبــيــلــي، أخـــيـــرًا، وجـــود شــبــكــات تعمل 
والـــتـــســـّول  الـــتـــشـــّرد  ـــي 

َ
ظـــاهـــرت إدارة  عـــلـــى 

 عــن االتــجــار بالبشر. 
ً
ونــقــل األمــــوال، فــضــال

برنامجًا  ــا وضــعــت  ــهـ وزارتـ  
ّ
أن وأوضـــحـــت 

ــًا بــشــريــحــة املــــشــــّرديــــن واملـــتـــســـّولـــني  خـــاصـ
واألســــر الــضــعــيــفــة الــتــي تــمــارس الــتــســّول، 
يتضّمن جملة معالجات من بينها تدريب 
املــتــســّولــني واملـــشـــّرديـــن وتــأهــيــلــهــم وإعــــادة 
تقديم  إلــى  باإلضافة  املجتمع،  في  دمجهم 
الــخــدمــات لــهــم وتــقــديــم مــشــروعــات منتجة 

لألسر.
التسّول والتشّرد على حبس  ينّص قانون 
املــتــســّول ملـــّدة ال تــتــجــاوز شــهــرًا مــع غــرامــة 
بقيمة ثالثة آالف جنيه سوداني )نحو 495 
ع 

ّ
يتصن مــن  ب 

َ
يعاق فيما  أميركيًا(،  دوالرًا 

بالحبس   
ّ

والغش التسّول  اإلصابة بغرض 
ملـــّدة ال تــتــجــاوز شــهــَريــن مــع غــرامــة بقيمة 
كذلك  دوالرًا(.   990 )نــحــو  جنيه  آالف  ستة 
ــب بــالــحــبــس أربـــعـــة أشــهــر مـــع غــرامــة 

َ
ُيــعــاق

بقيمة عشرة آالف جنيه )نحو 1650 دوالرًا( 
 أي شــخــص بــغــرض الــتــســّول. 

ّ
ملـــن يــســتــغــل

املتسّولني  إبعاد  القانون على  أيضًا، شــّدد 
األجــانــب عــن الــبــالد، وعــلــى تحويل 50 في 
الــتــنــمــيــة  إلــــى وزارة  الـــغـــرامـــات  املـــائـــة مـــن 
االجــتــمــاعــيــة، لــتــوضــع فـــي حـــســـاب خــاص 

ومعالجتهما. والــتــســّول  الــتــشــّرد  ملكافحة 
ــــرى املــــديــــر الــتــنــفــيــذي  ــاق، يـ ــيـ ــــذا الـــسـ فــــي هـ
للمرصد السوداني لحقوق اإلنسان، البراق 
ــراق، فـــي تــنــفــيــذ قـــانـــون الــتــشــّرد  ــبـ الــنــزيــر الـ
نظرًا  اإلنــســان  لحقوق  »انتهاكًا  والــتــســّول، 
له  ــر 

َّ
ــوف

ُ
ت لــم  إلــى استحالة معاقبة شخص 

الضروريات والحقوق األساسية«. يضيف 
 »مــــن غــيــر املــمــكــن 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن لــــ

 املتسّولني واملــشــّرديــن فــي حاجة 
ّ
إن الــقــول 

ــل تــوضــح أســبــاب انتهاجهم ذلــك  إلـــى دالئـ
وجوههم  في  أغِلقت  بأكثرهم،  هم  املسلك. 

األبواب، لذا لجأوا إلى التسّول«. 
ويشير البراق إلى التدهور االقتصادي في 
البالد، واملشاكل الكثيرة املتصلة بالتنمية 
ــــرب، مــضــيــفــًا  ــــحـ ــــزوح والـ ــنـ ــ والــتــهــمــيــش والـ
 »املــؤســســات املــســؤولــة عــن كفالة هــؤالء 

ّ
أن

واملــــوارد«.  التنظيم  مستوى  على  ضعيفة 
 »أزمة املتسّولني واملشّردين 

ّ
ويشّدد على أن

 إال بالنظر في جذور املشكلة«، الفتًا 
ّ

لن تحل
 في القانون إعالنًا لفشل الدولة في 

ّ
إلى أن

إدارة أزماتها.
الباحث االجــتــمــاعــي، علي  يــرى  مــن جهته، 
القوانني وحدها ال تكفي لتعديل   

ّ
أن وليد، 

سلوك الفرد. 
 »السلطات 

ّ
لـ »العربي الجديد« أن وأوضــح 

املتسّولني واعتقالهم  آلياتها من طرد  بكل 
وإبــعــادهــم وتــغــريــمــهــم، لــن تكبح الــظــاهــرة 
ولــــو بــعــد ألــــف عـــــام«. والـــتـــشـــّرد والــتــســّول 
ــيــــان نــتــيــجــة عـــوامـــل  ــأتــ بـــحـــســـب ولــــيــــد، »يــ
ــنــــزوح والــتــفــكــك  عـــديـــدة مــنــهــا الــهــجــرة والــ
ــاب املـــعـــيـــل، إلــــى جـــانـــب عــدم  األســــــري وغـــيـ
ــــرص الــعــمــل  ــة فــــي تـــوفـــيـــر فــ ــدالــ ــعــ ــــر الــ

ّ
تــــوف

ــة إلـــى  ــافــ ــمــــاعــــي، بــــاإلضــ ــتــ ــان االجــ ــمــ والــــضــ
ــى.  تــنــفــيــذ الـــدولـــة الــتــزامــاتــهــا بــالــحــّد األدنــ
، فيكمن في معالجة أصل املشكلة 

ّ
أّما الحل

االجتماعي  السالم  استباب  في  واملساعدة 
والــقــضــاء على  النفسية  املـــهـــارات  وتــقــويــة 
إلى  املختلفة،  بأشكاله  التسّول  في  الرغبة 
ــادة صياغة  ــ وإعـ الــســلــوك  جــانــب تصحيح 
شخصية املتسّول ودمجه في املجتمع مع 
ص من اآلثار السلبية 

ّ
إزالة الوصمة والتخل

بالدونية«.  الشعور  فــي  املتمثلة  للظاهرة 
يضيف: »وبعد ذلك فقط، يأتي دور القانون 
خذون من 

ّ
للتعامل مع األشخاص الذين يت

التسّول مهنة، خصوصًا األجانب«.
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يظّن كثيرون أّن العمرة تقتصر على الصالة والعبادة فقط )فرانس يرس(

يتناولون إفطارهم في الشارع )يوسف حمص/األناضول( لن ُتحّل األزمة إال بالنظر في جذور المشكلة )األناضول(
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قضايا

الحفاظ على 
منطقة اليورو 
أولوية قصوى 
أللمانيا، وكذلك 
ألميركا، ألن نخب 
واشنطن الليبرالية 
ترى أن انهيار 
االتحاد يشكل كارثة 
اقتصادية وسياسية، 
األمر الذي أوجد 
منطقة مصالح 
مشتركة بين البلدين. 
يبحث مروان قبالن، 
تاليًا، الحضور األلماني 
في االتحاد األوروبي

تحاول مع واشنطن تطويق 
تداعيات خروج بريطانيا 

انسحاب بريطانيا... تداعيات محتملة

ألمانيـا
وقوة االتحاد األوروبي

مروان قبالن

البريطانــي  الناخــب  قــرار  جــاء 
األوروبــي  االتحــاد  مــن  الخــروج 
لألوســاط  صدمــٍة  بمثابــة 
 
ً
األوروبية، إذ لم تكن، على ما يبدو، مستعدة
للتعامــل مــع خيــار الخــروج طوعــا مــن نــاٍد 
يطمــح عديــدون إلــى دخولــه، علــى الرغم من 
زوال كثيــٍر مــن بريقــه. وعلــى الفور، ســارعت 
أملانيــا إلــى احتــواء املوقــف والحيلولــة دون 
انفراط عقد االتحاد، فدعت إلى تفعيل املادة 
50 من اتفاقية لشبونة، فيما يشبه إجراءات 
خيارهــا،  علــى  بريطانيــا  ملعاقبــة  الطــرد، 
فــي  التفكيــر  مجــرد  مــن  أخــرى  دوٍل  وملنــع 
برلــن  حصلــت  وقــد  خطاهــا.  علــى  الســير 
فــي موقفهــا املتشــّدد هــذا على دعــٍم أميركي 
أن  أوبامــا  بــاراك  الرئيــس  إذ صــرح  ملفــت، 
بريطانيا ستأتي في ذيل قائمة الدول التي 
مــع  ســتحظى بمعاملــٍة تجاريــٍة تفضيليــٍة 
الواليات املتحدة، بعد قرارها هجر االتحاد 
أملانــي  موقــف  تبلــور  يعنــي  مــا  األوروبــي. 
- أميركــي مشــترك علــى قاعــدة منــع انهيــار 
االتحاد األوروبي، ألن ذلك سيؤدي، بحسب 
نتائــج  إلــى  الليبراليــة،  واشــنطن  نخــب 
االقتصــادي  الصعيــد  علــى  ليــس  كارثيــة، 

فحسب، إنما سياسيا بدرجة أكبر.
اســتمرار  أهميــة  املتحــدة  الواليــات  وتــدرك 
االتحــاد األوروبــي باعتبــاره الصيغة املثلى 
للحفاظ على الترتيبات السياسية واألمنية 
الحــرب  نهايــة  منــذ  أوروبــا،  فــي  القائمــة 
العامليــة الثانيــة، وكونــه يمثــل الحــل األمثــل 
مضجــع  ــت 

ّ
قض التــي  األملانيــة  للمشــكلة 

أوروبــا قرنــا، وورطــت الواليــات املتحــدة في 
حربــن عامليتن علــى أرضها. فمنذ الوحدة 
األملانيــة عــام 1871، والتــي جــاءت تتويجــا 
لهزيمــة فرنســا واستســامها أمــام اإلمارات 
األملانية بقيادة بروســيا في حرب الســبعن 
)1870(، وأملانيــا تمثــل التحــّدي األكبــر ألمن 
القــارة األوروبيــة واســتقراراها. قبل ذلك، لم 
تكن اإلمارات األملانية املبعثرة سوى منطقة 
عازلــة بــن القــوى القاريــة األوروبية الكبرى 
الثــاث )روســيا واالمبراطوريــة النمســاوية 
املوحــدة  أملانيــا  بظهــور  لكــن،  وفرنســا(. 
للقــارة  السياســية  الجغرافيــة  تغيــرت 
األوروبيــة إلــى األبــد. وبمســاحتها الكبيــرة 
)باملعايير األوروبية(، وقاعدتها الصناعية 
وحجمهــا  الــرور،  وادي  فــي  تطــورًا  األكثــر 
الســكاني املعتبــر، ونخبهــا الطموحــة التــي 
اآلري  العــرق  تميــز  نظريــات  علــى  ى 

ّ
تتغــذ

وتفــّرد الروح األملانيــة، بدأت أملانيا املوحدة 
عــن  القلــق،  األوروبــي  فــي جوارهــا  تبحــث، 
مجــاالت لتجســيد هــذه الطاقــات الصناعية 

باقــي  أقــل  )وبدرجــة  اليونانيــة  الديــون 
األزمــة  إلــى  وصــواًل  أوروبــا(،  جنــوب  دول 
التــي  موســكو  مــع  واملواجهــة  األوكرانيــة 
الســورية  املســألة  اســتخدام  تاليــا  حاولــت 
ملعاقبــة أوروبــا علــى موقفهــا مــن ضــم القرم 
وفــرض عقوبــات على روســيا، عبــر إغراقها 
بموجــاٍت مــن الاجئــن الســورين الهاربــن 

من جحيم القصف الروسي.
نشــوء  فــي  أســهمت  أملانيــا  أن  األمــر  واقــع 
ملزيــٍد  نهمهــا  قــاد  إذ  األزمــات،  هــذه  بعــض 
إلــى  أوروبــا  فــي  االقتصــادي  النفــوذ  مــن 
نتائج عكس التي كانت ترجوها. ففي إطار 
إلنتاجهــا  األســواق  توســيع  إلــى  ســعيها 
قــادت   ،

ً
وجــودة حجمــا  املتنامــي  الســلعي 

األوروبــي  االتحــاد  توســيع  عمليــة  أملانيــا 
إنمــا  بذلــك  أنهــا  تــدرك  أن  دون  مــن  شــرقا، 
أوروبــا،  شــهدت  وقــد  تفكيكــه.  بــذور  تــزرع 
فــي الســنوات القليلــة التاليــة، حركــة هجــرة 
حديثــا  املنضمــة  الــدول  مــن  كبــرى  عمالــٍة 
فــي الشــرق، باتجــاه غــرب القــارة، مــا ســاهم 
فــي صعــود قــوًى يمينيــٍة، اســتغلت اســتياء 
الطبقــات الوســطى والفقيــرة مــن اســتحواذ 
عملهــا،  فــرص  علــى  أوروبــا  شــرق  عمالــة 
االتحــاد  مــن  الخــروج  إلــى  تدعــو  فأخــذت 
األوروبي. وهكذا أخذت عملية التمّدد شرقا 
تقود إلى االنحســار غربا. وكان آخر أخطاء 
أملانيــا بهــذا االتجــاه قيامهــا فــي ربيــع عــام 
2014 بــدور رئيــس في إطاحة نظام الرئيس 
املوالــي  يانكوفيتــش  فيكتــور  األوكرانــي 
ملوســكو، ألنــه رفــض التوقيــع علــى اتفاقيــة 
أمــر  مــع االتحــاد األوروبــي )وهــو  الشــراكة 
كان ســيضيف إلــى أملانيــا ســوقا حجمــه 30 

مليــون نســمة(. قبــل ذلــك، كانــت أملانيا تثير 
حساسية معظم دول جنوب أوروبا، بسبب 
طريقــة تعاملهــا مع أزمة الديــون اليونانية، 
إلــى  تســعى  أملانيــا  أن  كثيــرون  اعتبــر  إذ 
معاقبــة اليونــان علــى سياســاٍت وضعتهــا 
برلــن، وشــجعت عليهــا. فعندمــا كان املــال 
يعــوز دول جنــوب أوروبــا لشــراء البضائــع 
املــال  أملانيــا  أقرضتهــا  الفارهــة،  األملانيــة 
إلــى درجــة  لذلــك وبشــروط ميســرة،  الــازم 
العقديــن  فــي  شــيئا  يفعلــوا  لــم  هــؤالء  أن 
أملانيــا  مــن  املــال  اقتــراض  ســوى  املاضيــن 
لشــراء البضائــع األملانيــة. وعندمــا عجــزوا 
عــن الســداد، جاءت حكومــة ميركل تطالبهم 
ببيــع كل شــيء، بما في ذلــك التخلي ألملانيا 
عن حقهم الســيادي، باتخاذ القرارات بشــأن 

الضرائب وسياسات التقشف. 
غيــر  التدفــق  عــن   

ً
العوامــل، فضــا هــذه  كل 

املســبوق ملوجــات اللجــوء مــن خــارج القــارة، 
أيقظــت النزعــات القوميــة التي لم تمت يوما 
فــي أوروبــا، وبــدأت علــى األثــر كل حكومــٍة 
مــن حكومــات دول االتحــاد األوروبــي تفّكــر 
خيــاراٍت  عبــر  الفــردي،  الخــاص  ســبل  فــي 
وتضمــن  اقتصاداتهــا،  تحمــي  وسياســاٍت 
الذيــن أخــذوا ينظــرون  مصالــح مواطنيهــا 
إلــى االتحــاد األوروبــي، وبروكســل تحديــدًا، 
باعتبارهــا مصــدر تهديــد مباشــر لقوتهــم 

اليومي.
دول  تراقــب  ســوف  املقبلــة  الفتــرة  خــال 
االتحــاد األوروبــي أداء بريطانيــا، وقدرتهــا 
علــى التأقلــم مــع الوضــع الجديــد، وإذا تبن 
آخريــن  فــإن  إيجابيــة،  نتائــج  تحقــق  أنهــا 
ســوف يحــذون بالتأكيــد حذوهــا، مــا يعنــي 
انهيــار االتحــاد األوروبــي، والعــودة  حتمــا 
إلــى عهــد اإلجــراءات الحمائيــة، بمــا في ذلك 
وضــع القيــود على انتقال الســلع والبضائع 
والعمالــة الوافــدة مــن دول أوروبيــة أخــرى، 
واســتعادة القدرة على التحكم بالسياســات 
والعــودة  الوطنيــة،  واالقتصاديــة  املاليــة 
فــي  يعنــي،  هــذا  املحليــة.  العملــة  إلــى صــّك 
املحصلــة العــودة إلــى الظــروف االقتصاديــة 
والسياسية التي سادت أوروبا في النصف 
االتحــاد  وقــام  العشــرين،  القــرن  مــن  األول 
ومنــع  منهــا  التخلــص  بغــرض  األوروبــي 
 واقتصادية 

ٌ
 صناعية

ٌ
تكرارهــا. فأملانيــا قــوة

كبــرى، وكانــت رفاهيتهــا تعتمــد دومــا على 
أمــام  أســواقهم  لفتــح  اآلخريــن  اســتعداد 
بضائعها. بدون ذلك، تختنق أملانيا، وتبدأ 
بالبحــث عن خيــارات أخرى. من هنا، يتأتى 
القلــق األميركــي مــن احتمــال تفــّكك االتحــاد 
األوروبــي، وعــودة أملانيــا إلــى التفكيــر فــي 
امتــاك اســتراتيجية قوميــة مســتقلة بعيــدًا 

عن النادي الليبرالي الغربي. 
فوق ذلك، تخشى الواليات املتحدة أن يؤدي 
انهيــار االتحــاد األوروبــي إلــى التقــارب بــن 
أكبــر قوتــن بريتــن فــي أوروبــا، أي أملانيــا 
وروســيا علــى قاعــدة االعتماديــة املتبادلــة 
التكنولوجيــا  بمعنــى   ،)interdependency(
األملانية في مقابل مصادر الطاقة الروسية، 
اليــد  مقابــل  فــي  األملانيــة  واالســتثمارات 
العاملــة الروســية الرخيصــة واملدربة. خال 
االســتراتيجية  تمحــورت  املاضــي،  القــرن 
أوروبيــة  قــوة  أي  منــع  حــول  األميركيــة 
)روســيا أو أملانيــا خصوصــا( مــن الهيمنــة 
علــى القــارة العجــوز، ألن ذلــك يمثل التهديد 
االســتراتيجي األكبــر لهــا وملصالحهــا، وقــد 
تدخلــت الواليــات املتحدة ثاث مرات، خال 
القــرن املاضــي، ملنع هــذه االحتمالية )مرتن 
ضــد أملانيــا، ومرة خال الحرب الباردة ضد 

روسيا(.
اســتمرار  أهميــة  تتأتــى  البــاب،  هــذا  مــن 
وأوروبيــا  أميركيــا  األوروبــي،  االتحــاد 
طاقــات  الحتــواء  أداة  باعتبــاره  أيضــا، 
إلــى  ميلهــا  جمــاح  وكبــح  الجبــارة،  أملانيــا 
الهيمنــة العســكرية، فــي مقابــل الســماح لها 
بمقداٍر من الهيمنة االقتصادية. صحيح أن 
أملانيــا لــم تتوفــر لديهــا يوما القــدرة الكافية 
للســيطرة علــى أوروبــا، لكنها لــم تفقد يوما 
الرغبــة والســبب للقيــام بذلك. وعبر االتحاد 
الرغبــة  هــذه  تهذيــب  يمكــن  األوروبــي، 

وتحقيقها معا، إنما بطرٍق غير عسكرية. 
)باحث سوري(

واالقتصادية والســكانية الشــابة والنوعية. 
مــن جانــب آخر، ونتيجــة افتقارها إلى عمق 
 بفرنسا وروسيا 

ً
اســتراتيجي كبير، مقارنة

بحالــٍة  دومــا  تشــعر  أملانيــا  كانــت   ،
ً
مثــا

منهــا،  التخفيــف  تحــاول  األمــان،  عــدم  مــن 
قيــام  منــع  إلــى  والحثيــث  الدائــم  بالســعي 
تحالــٍف بــن القوتــن البريتــن الكبريــن في 
كانــت  وعندمــا  وروســيا(،  )فرنســا  أوروبــا 
فــي مقاومــة  كانــت تفشــل  ذلــك،  فــي  تنجــح 
إغــراء مهاجمة فرنســا ومحاولــة إخضاعها 
)حصــل هــذا ثــاث مــرات في أقل من ســبعن 

عاما(.
بعــد هزيمتهــا فــي الحــرب العامليــة الثانيــة 
)األميركيــون  الحلفــاء  وجــد  وتقســيمها، 
تحديــدًا( أن الســبيل الوحيــد للحيلولة دون 
علــى  الهيمنــة  محاولــة  إلــى  أملانيــا  عــودة 
أوروبــا هــو منعهــا مــن امتاك اســتراتيجيٍة 
ذلــك،  مــن  بــداًل  وربطهــا  مســتقلٍة،  قوميــٍة 
وبفرنســا  بأوروبــا،  واقتصاديــا،  عســكريا 
خصوصــا، ألن التوتــر بــن البلديــن قــاد إلى 
و1914   1870 أعــوام  كبــرى  حــروب  ثاثــة 
وأملانيــا  فرنســا  دمــج  تــم  وهكــذا،  و1939. 
وربطهمــا  الناتــو،  حلــف  فــي  عســكريا 
اقتصاديــا مــن خــال املجموعــة االقتصادية 
األوروبيــة التــي تحولــت الحقــا إلــى االتحاد 

األوروبي.
 
ً
قاعــدة عقــود،  مــدى  علــى  أملانيــا،  طــّورت 
 تفــوق قدرتهــا علــى اســتهاك مــا 

ً
صناعيــة

تنتجــه مــن ســلع وبضائــع معمــرة، تتمتــع 
بحثهــا  فــكان  الجــودة،  مســتويات  بأعلــى 
منتجاتهــا  لتصريــف  أســواٍق  عــن  املســتمر 
ســبيلها الوحيــد للحفــاظ على دوران عجلة 

إنتاجها الصناعي، وتحقيق نمو اقتصادي 
مســتدام. ولتوفيــر هــذه األســواق، ومنعهــا 
بحثــا  القــوة،  اســتخدام  إلــى  العــودة  مــن 
طاقاتهــا  الســتثمار  حيويــة  مجــاالت  عــن 
األوروبيــة  الســوق  إنشــاء  تــم  وتصريفهــا، 
املشــتركة. وتضــم هــذه الســوق اليوم حوالى 
500 مليــون مــن البشــر، يشــترون البضائــع 
إجــراءات  أو  جمــارك،  دون  مــن  األملانيــة 
حمائيــة أخــرى للصناعــات املحليــة، وفــوق 
ذلــك كلــه، مــن دون الحاجــة إلــى القلــق حــول 
أســعار صــرف العمــات، مــع وجــود العملــة 
يعــد  البــاب،  هــذا  مــن  املوحــدة.  األوروبيــة 
 قصوى 

ً
الحفــاظ على منطقــة اليورو أولوية

بالنســبة ألملانيــا التــي كانــت، قبــل أن تأخــذ 
مصــّدر  أكبــر  عامــن،  قبــل  مكانهــا  الصــن 
للبضائــع فــي العالــم، حيــث تصــدر أكثر من 
نصــف ناتجهــا املحلــي، يذهــب نصفــه إلــى 

أوروبا.
االتحــاد  ــل 

ّ
مث و2008،   1991 عامــي  وبــن 

األوروبــي حجــر الزاوية لاقتصــاد األملاني، 
وأحــد أهــم أســباب تمّكنــه مــن هضــم عمليــة 
دمــج أملانيــا الشــرقية. وبحكــم ثقلهــا املالــي 
أملانيــا  كانــت  أوروبــا،  فــي  واالقتصــادي 
داخــل  إرادتهــا  فــرض  علــى  دومــا   

ً
قــادرة

بعضهــم  إن  حتــى  األوروبيــة،  املفوضيــة 
ســتارًا  األوروبــي  االتحــاد  باتخــاذ  اتهمهــا 
لهيمنتهــا االقتصادية الفعلية على أوروبا. 
لكــن ساســة القيــادة األملانيــة ألوروبا بدأت 
 ،2008 عــام  مــن  ابتــداء  صعوبــاٍت،  تعانــي 
يواجــه  األوروبــي  االتحــاد  أخــذ  عندمــا 
سلســلة هــزات اقتصاديــة وأمنيــة متاحقة، 
انطلقــت مــع األزمــة املاليــة العامليــة، ثــم أزمــة 

ميركل وهوالند في مؤتمر صحافي بعد القمة األوروبية أول من أمس )األناضول(

محمد أحمد بنّيس

فــاز املؤيــدون لخــروج بريطانيــا مــن االتحاد 
األصــوات  فــي  بســيط  بفــارق  األوروبــي، 
ســيكون  تاريخــي  حــدث   ..%  4 يتجــاوز  ال 
تتوقــف،  لــن  تداعيــاٍت  ضمــن  بعــده  مــا  لــه 
وتبــدو  املعنيــن.  الطرفــن  عنــد  بالتأكيــد، 
ملســار  منتظــرة  االســتفتاء محصلــة  نتيجــة 
ذلــك  املنصرمــة،  العقــود  طــوال  عاقتهمــا 
واضحــٍة  بمســافٍة  دائمــا  احتفظــت  لنــدن  أن 
حيــال االتحــاد، فلــم يكــن االنشــغال بتعزيــز 
والدوليــة ضمــن  اإلقليميــة  وأدواره  هياكلــه 
األولويــات األساســية لحكوماتهــا املتعاقبة، 
بقــدر مــا كان يهمهــا الحفاظ على مصالحها 

االقتصادية.
ال شــك أن نتيجــة االســتفتاء تمثــل انتصــارًا 
سياســيا كبيــرًا للمعســكر الرافــض لألجانــب 
وسياســات الهجــرة املتبعــة، ليــس فقــط فــي 
االتحــاد،  دول  عمــوم  فــي  ولكــن،  بريطانيــا، 
للخطــاب  إنعــاٍش  بمثابــة  يبــدو  مــا  وهــو 
االتحــاد  أن  يعتبــر  الــذي  املتشــّدد  اليمينــي 
حــدوده  حمايــة  علــى  قــادٍر  غيــر  أصبــح 
وثقافتــه، فــي ظــل تدفــق األعــداد الهائلــة مــن 
حــروب  مــن  الفاّريــن  والاجئــن  املهاجريــن 
الشــرق األوســط، ال ســيما بعد أن أصبح ذلك 
علــى صلــٍة بتصاعــد أعمال العنــف واإلرهاب 
في أوروبا أخيرًا، غير أن النتيجة، في الوقت 
ظهــر مــدى االســتقطاب الحــاد الــذي 

ُ
نفســه، ت

الحركــة واملنــاورة أمامهــا لتســويق خطابهــا 
الرغــم  وعلــى  لألجانــب.  املعــادي  العنصــري 
مــن أن بعضهــم يراهــن على املحور الفرنســي 
األملانــي فــي إنقاذ ســفينة االتحاد من الغرق، 
البريطانــي،  االنســحاب  تداعيــات  وتجــاوز 
الزخــم  ضــوء  فــي  صعبــا  يبــدو  ذلــك  أن  إال 
الحــدث  أضافــه  الــذي  والدعائــي  السياســي 

لخطاب اليمن املتطرف. 
الفرنســي،  الرئيــس   

ُ
حديــث داال  كان  لذلــك، 

ضــرورة  علــى  أكــد  حــن  هوالنــد،  فرنســوا 
انكبــاب االتحــاد، بعد خــروج بريطانيا، على 
الحــدود،  وحمايــة  والدفــاع  األمــن  أولويــات 
فــي إشــارٍة إلــى التحــّدي البالغ الــذي أضحت 
تمثلــه قضايــا الهجــرة والاجئــن والهويــة 
واإلرهــاب، فــي اشــتباكها متعــّدد األوجــه مع 
أو  بشــكل  يشــير،  مــا  متغيــر.  أوروبــي  واقــع 
تفتــح  قــد  االســتفتاء  نتيجــة  أن  إلــى  بآخــر، 

باالتحــاد،  بريطانيــا  عاقــة  تشــكله  باتــت 
قضيــة  إنهــا صــارت  القــول  فــي  مبالغــة  وال 
العــاَم  والــرأَي  النخــَب  تقســم  مجتمعيــة، 
بــكل  البريطانيــة   

َ
والجغرافيــة واألجيــال 

مكوناتهــا االجتماعيــة واإلثنيــة والثقافيــة. 
ولذلــك، ُينتظــر أن يكــون ملــا حــدث ارتــدادات 
أكثُرهــا  كافــة،  الصعــد  علــى  قويــة  داخليــة 
فــي  ثــان  اســتفتاء  إجــراء   

ُ
احتمــال  

ً
داللــة

اململكــة  عــن  نهائيــا  لاســتقال  أســكتلندا 
املتحدة، وبوادُر انعطاف الخطاب السياسي 
األوروبي نحو مزيٍد من الشعبوية اليمينية، 
والهوياتيــة  الثقافيــة  الشــروخ   

ُ
وتعميــق

واالجتماعية داخل املجتمعات األوروبية.
اليمــن  أحــزاب  اعتبــار  يمكــن  أوروبــا،  فــي 
املتطــرف وحركاتــه أكبر مســتفيٍد من الزلزال 
معظمهــا،  يتــرّدد  لــم  ولذلــك،  البريطانــي. 
عشــية ظهــور نتيجــة االســتفتاء، فــي الدعــوة 
بانســحاب  تتــوج  اٍت  اســتفتاء إجــراء  إلــى 
فرنســا  فــي  الســيما  االتحــاد،  مــن  بلدانهــا 
 تنامــي مشــاعر 

ً
وهولنــدا والنمســا، مســتغلة

التذمــر والكراهية تجاه املهاجرين وتصاعد 
النزعات الوطنية الضيقة. ويتخوف كثيرون 
من اقتراب هذه األحزاب والحركات من دائرة 
املختلفــة،  األوروبيــة  السياســات  صياغــة 
إعــادة  التأثيــر علــى  القــدرة علــى  وبالتالــي، 
فيمــا يخــص  األولويــات وترتيبهــا،  جدولــة 
قضايــا األمــن والهجــرة ومكافحــة اإلرهــاب، 
هوامــش  توســيع  فــي  سيســهم  الــذي  األمــر 

املجــال أمــام تحــّول نوعــي فــي إدراك النخــب 
القضايــا  هــذه  األوروبيــة  واملجتمعــات 
أمــٍل  خيبــة  تنامــي  مــع  املقبلــة،  وتحوالتهــا 
الوســطى  الطبقــات  أوســاط  فــي  واســعٍة 
السياســية  الطبقــة  عجــز  جــّراء  والفقيــرة، 
التقليديــة فــي أوروبــا عــن مواكبــة املتغيــرات 
املجتمعيــة الكبــرى، وتقديــم إجابــاٍت مقنعــٍة 
إزاء ما تفرزه من أســئلٍة مســتجدة. ومن هنا، 
يصبــح تصويت أغلبيــة البريطانين لفائدة 
مغادرة االتحاد بمثابة حكٍم بإخفاق األخير 
وأجهزتــه  مؤسســاته  بــن  الهــوة  ردم  فــي 
وبــن  واالقتصاديــة،  األمنيــة  وسياســاته 
وانشــغاالته  األوروبــي  املواطــن  تطلعــات 
، أن اعتماد العملة 

ً
املختلفــة، فــا يخفى، مثــا

املوحــدة )اليــورو( كانــت لــه تبعــات ســلبية، 
الشــرائية  بالقــدرة  اإلضــرار  فــي  تمثلــت 
لفئــات كثيــرة، وإفــراِز تفاوتــاٍت صارخــة بــن 
البلدان األوروبية في قدرتها على استيعاٍب 
وامتداداتــه  االعتمــاد  لهــذا  وهــادئ  ســلٍس 

االجتماعية.
نتيجــة  لقي 

ُ
ســت الدوليــة،  الســاحة  علــى 

حيويــٍة  ملفــاٍت  علــى  بظالهــا  االســتفتاء 
كثيرة، خصوصا في منطقة الشــرق األوســط 
 عن 

ً
الغارقــة فــي نزاعاتهــا وحروبهــا. ففضــا

بريطانيــا   
َ
ينعــش حنــن ربمــا  مــا حــدث  أن 

إلــى غابــر أمجادهــا، حــن كانــت قــوة دوليــة 
الكبــرى،  فــي لعبــة املصالــح  عظمــى تتحّكــم 
فإنــه قــد يفضــي، أيضــا، إلــى تعزيــز املحــور 

حظــوظ  تزايــد  مــع  البريطانــي،  األميركــي 
فــوز املرشــح الجمهــوري، دونالــد ترامــب، في 
وســعي  األميركيــة،  الرئاســية  االنتخابــات 
انفصــال  داعمــي  )أحــد  جونســون  بوريــس 
رئيــس  لخافــة  االتحــاد(  عــن  بريطانيــا 
الــوزراء الحالــي ديفيد كاميرون، وخصوصا 
فــي  الكيــان الصهيونــي  فيمــا يتعلــق بدعــم 
مخططاتــه وجرائمــه، وااللتفــاف على حقوق 
الشــعب الفلســطيني، واالســتمرار فــي لعبــة 
خلــط األوراق فــي املنطقــة، تمهيــدا لتفكيكها 
مقابــل  فــي  هــذا  وإعــادة صناعــة خرائطهــا، 
األوروبــي  االتحــاد  لــدور  محتمــل  تقلــص 
فــي هــذه امللفــات، إذ مــن املرّجــح أن ينشــغل 
بترتيب بيته الداخلي بعد خروج بريطانيا، 
وبالتالــي، احتمــال تراجع تأثيره، مع الوقت، 

في معادالت القوة والنفوذ في املنطقة. 
تحديــا  يواجــه  األوروبــي  االتحــاد  أن  مؤكــد 
فــي  ومصيــره،  مســتقبله  بشــأن  كبيــرا 
ضــوء الرجــة الكبــرى التــي أحدثتهــا نتيجــة 
االســتفتاء. وعلــى الرغم مــن أن هناك احتماال 
أحــد  إلــى  اســتنادا  ثــان،  اســتفتاء  لتنظيــم 
إذا  بإجرائــه،  الحكومــة  ُيلــزم  الــذي  القوانــن 
ســجلت نتائــج التصويــت، لصالــح البقــاء أو 
الخروج، أقل من 60 %، وكانت نسبة املشاركة 
فــي االســتفتاء األول أقــل مــن 75%، إال أن ذلــك 
قــد ال يغيــر مــن واقــع األمــر شــيئا، فمــا حــدث 

 االتحاد أمام مرحلة مفصلية.
ً
وضع فعا

)كاتب مغربي(

نتيجة االستفتاء 
تمثل انتصارًا سياسيًا 

كبيرًا للمعسكر الرافض 
لألجانب وسياسات 

الهجرة المتبعة
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مصريون لالجئين السوريين: 
»منحبكم.. منورين«

هل تمنع مواقع التواصل 
االنتحار؟

إسطنبول ـ العربي الجديد

لــم تُعــّد ازدواجّيــة معاييــر اإلعــام الغربــي 
 علــى القــارئ، فقــد ُعرفــت القاعــدة: 

ً
هجينــة

ــذه مســلم، يعنــي اعتــداء إرهابــي. 
ّ
هجــوم نف

 مريضا 
ّ
ذه غربي - أبيض، يعني أن

ّ
هجوم نف

نفســيا قــام بجريمــة مــن دون وعيــه. هجــوم 
كراهيــة  جريمــة  ــه 

ّ
أن يعنــي  إفريقــّي،  ــذه 

ّ
نف

تميــل إلــى اإلرهــاب. أمــا فــي نــوع الضحايا، 
فقــد ُعرفــت القاعــدة أيضــا: مســلمون، يعني 
هــم ذاقــوا مــن إرهابهــم. غربيــون ببشــرة 

ّ
أن

بطريقــة  بهــم  ــّرر 
ُ
غ أبريــاء  هــم  إذًا  بيضــاء، 

شــنيعة وإرهابّية. أما إذا كانوا أفارقة، فهم 
مجّرد مشاغبن القوا عقابهم. 

 االنتقادات 
ّ

 مرة. بكل
ّ

هي القاعدة نفسها ُكل
 
ّ
املوّجهــة لإلعــام، مــن اإلعــام نفســه.. لكــن
القاعدة مستمّرة. ولم تختلف الطريقة التي 
الهجــوم  مــع  الغربــّي  اإلعــام  بهــا  تعاطــى 
علــى مطــار »أتاتــورك« الدولــي كثيــرًا هــذه 
املــّرة. فمــع االهتمــام املســتجّد واملتزايــد، إال 
 األنظــار ذهبــت في التغطيات إلى الفاعل 

ّ
أن

نفســه، وكانــت بســببه، بعدمــا رّجــح رئيــس 
الحكومــة التركّيــة أن يكون تنظيم »داعش« 
وراء الهجــوم، باإلضافــة إلى وجود غربين 

بن الضحايا.
ليــل  اســتهدف،  الــذي  الهجــوم  يحــل  ولــم 
الثاثــاء، مطــار »أتاتــورك« فــي إســطنبول، 
وقــام بــه ثاثة انتحارين، وأســفر عن مقتل 
أغلفــة  علــى  جريحــا،  و239  شــخصا   41
الصحــف العاملّيــة األربعــاء. فكانت صحيفة 
)تقريبــا(   

ً
ُمنفــردة البريطانّيــة  »ميــرور« 

بغــاف عنونتــه »فظاعــة إرهابيــة جديــدة... 
مجزرة في املطار«.

»اإلندبندنــت« البريطانّيــة خّصصــت املادة 
للقصــة،  املوقــع  علــى  الثانيــة  الرئيســّية 
االعتــداء  علــى  لداعــش  »لــوم  بعنــوان 
اإلرهابــي الشــنيع علــى مطــار إســطنبول«، 
وصفــت  قليلــة  صحــف  بــن  مــن  وكانــت 
خّصصــت  بينمــا  »اإلرهابــي«،  بـ االعتــداء 
البريطانّيــة  لألخبــار  الرئيســية  املــادة 
مــن  الخــروج  اســتفتاء  وتفاعــات  املحلّيــة 
»بريكزيــت«.  األوروبــي وتطــورات  االتحــاد 
وتشــابهت »اإلندبندنــت« مــع »ذا غارديان« 
القصــة  إســطنبول  اعتــداء  فــكان  ذلــك،  فــي 
الثانيــة مــع التركيــز فــي العنــوان علــى لــوم 
»داعــش«. وهــو مــا فعلتــه »ديلــي تلغــراف«، 
حيث عنونت »الكشف عن ضحايا االعتداء 

الشنيع في تركيا«.
الهجــوم  كان  األميركّيــة،  الصحــف  فــي 
العنــوان الرئيســي فــي »نيويــورك تايمــز«، 
فــي   41 يقتــل  انتحــاري  »هجــوم  فعنونــت 
القصــة  كانــت  بينمــا  إســطنبول«،  مطــار 
ست القضية 

ّ
الثانية عن »بريكزيت«. كما ترأ

تحدثــت  التــي  بوســت«  »واشــنطن  موقــع 

منوعات

االعتــداء«،  فــي  الضحايــا  عــدد  ارتفــاع  عــن 
األخبــار  عــن  الثانيــة  القصــة  كانــت  فيمــا 

»بريكزيت«. واملستجدات املتعلقة بالـ
وكانــت »لوفيغــارو« الفرنســّية، مــن األكثــر 
»االعتــداء  وعنونــت  بالهجــوم،  اهتمامــا 
جديــدة  ضربــة  إســطنبول  مطــار  علــى 
ت قصة رئيسية 

ّ
للسياحة التركّية«، كما حل

مادتــن  إلــى  باإلضافــة  موقعهــا  علــى 

أخريــن ســيطرتا علــى املوقــع، عــن األخبــار 
عــن  وتقريــر  الهجــوم،  حــول  واملســتجدات 

االعتداءات الدامية على تركيا خال عام.
قصــة  أيضــا،  تركيــا،  »ليبراســيون«،  فــي 
رئيســّية، بعنوان خبري عن عدد الضحايا، 
بعنــوان  تقريــرًا  »لومونــد«  أعــدت  فيمــا 
اإلســامّية:  والدولــة  األكــراد  »املتمــردون 

التهديد اإلرهابي املزدوج في تركيا«.

ســتجّد 
ُ
ويأتــي اهتمــام الصحافــة العاملّية امل

باالعتــداءات فــي تركيــا، بعــد ســّت هجمــات 
إذ  أشــهر،   7 خــال  إســطنبول  شــهدتها 
شــهدت املدينــة، منذ ديســمبر/كانون األول 
مــن العــام املاضــي، سلســلة مــن الهجمــات، 
نفذهــا كل مــن تنظيــم »صقــور كردســتان« 
الكردســتاني«،  »العمــال  لحــزب  التابــع 
وتنظيم »داعش«، وأدت مجتمعة إلى مقتل 

69 شخصا. 
ضــح التمييــز فــي التغطيــة الغربية بن 

ّ
ويت

أو  »داعــش«  فيهــا  ُيــام  التــي  االعتــداءات 
شــير أصابــع االتهــام إليــه، عــن تلــك التــي 

ُ
ت

يتبناها  »حزب العمال الكردستاني«، ففي 
اعتــداء أنقــرة فــي مــارس الــذي راح ضحيته 
كلمــة  تظهــر  لــم  شــخصا،   30 مــن  أكثــر 
»إرهابــي« فــي التغطيــة الغربيــة. واعتبرتــه 
البريطانيتــان  والتيليغــراف  اإلندبندنــت، 
مأســاويا«،  و»تفجيــرًا  كبيــرًا«،  »انفجــارًا 
بينمــا قالــت عنــه »لو بــوان«، و»لو فيغارو« 
و»تفجيــر  عنيــف«،  »تفجيــر  الفرنســيتان 

انتحاري«.
وتجاهل اإلعام الغربي ســابقا التفجيرات 
 الحديــث عــن 

ّ
فــي أنقــرة وإســطنبول. وحــل

التعاطــف املــزدوج مــع ضحايــا التفجيــرات 
فــي  األولــى  الصفحــات  إلــى  اإلرهابيــة 
الصحــف الغربية، فتســاءلت »اإلندبندنت« 
: »أين كان 

ً
بعــد اعتــداءات بروكســل مباشــرة

هــذا التعاطــف بعــد تفجيــر أنقــرة؟«. وقالــت 
حينهــا: »قيمــة الهجمــات اإلرهابية ال يجب 
أن تقــاس بعــدد الضحايــا، فــكل روح تزهــق 
فــي  إنــه  تقــول،  الــدالالت  لكــن  انتهــاك،  هــي 
الوقــت الــذي فقــد فيــه كثيــرون أرواحهــم في 

تركيا بقيت أوروبا صامتة«. 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، ازدادت 
وتيــرة الحديــث عــن تركيــا هــذه املــرة أيضا، 
فيديــو،  أتــراك مقاطــع   مواطنــون 

ّ
بــث حــن 

 ،
ً
ظهر لحظات ما بعد االستهداف مباشرة

ُ
ت

حيــث نقلــوا أجواء الرعب التــي خّيمت على 
املسافرين، بينما لجأ آخرون أيضا إلى فتح 

 املباشر عبر تطبيق »بيريسكوب«.
ّ
البث

»التحقــق  أطلــق خدمــة  »فيســبوك«،  موقــع 
الثانيــة  للمــرة   safety check »الســامة مــن 
فــي تركيــا، حيــث أبلغ األتــراك، والســوريون 
ســامتهم.  عــن  املنطقــة،  فــي  املتواجــدون 
تــداواًل  األكثــر  الخبــر  تركيــا  تفجيــر  وكان 
عــن  آخــرون  بحــث  فيمــا  »فيســبوك«،  علــى 
طــرق للتضامــن مــع البلــد. ويأتــي تصــّرف 
»فيســبوك« بعــد انتقــادات كثيــرة واجههــا، 
اعتــداءات  مــع  بالتزامــن  أخيــرًا، خصوصــا 
مــارس/آذار  أواخــر  العــاج،  وســاحل  أنقــرة 
املاضــي، حيــث لــم ُيطلــق الخاصّيــة إال بعــد 
هــو  باعتبــاره،  واجههــا،  كبيــرة  انتقــادات 
أيضــا، »انتقائّيــا حول املآســي التي يتفاعل 

معها«.

تفرقة بين هجمات 
»داعش« و»الكردستاني« 

في تركيا

بيروت ـ العربي الجديد

نجح فريق بحثي في رصد نية أشــخاص 
علــى  االعتمــاد  خــال  مــن  االنتحــار  فــي 
التواصــل  مواقــع  علــى  ينشــرونه  مــا 
أنهــا  العلمــاء  يــرى  تجــارب  االجتماعــي، 
كثــر  أنــاس  حيــاة  إنقــاذ  علــى  قــادرة 

.
ً
مستقبا

وأوضح موقع »ماشابل« أن الباحثة غلن 
كوبرســميث، أخصائيــة علــم نفــس وعلوم 
مؤسســاتها  مــع  حاليــا  تعمــل  البيانــات، 
على توقع خطر االنتحار من خال دراسة 
بيانات املستخدمن على مواقع التواصل 

االجتماعي.
خطــر  مــن  املحــذرة  األرقــام  وتتوالــى 
االنتحــار الــذي ال يبــدو أنــه فــي تناقــص، 
 كشــفت مراكز 

ً
ففــي الواليــات املتحــدة مثا

مراقبــة األمــراض والوقاية أن االنتحار في 
صفــوف الجنســن وعنــد األشــخاص فــي 
أعمــار تــراوح بــن 10 و74 عامــا بــن 1999 
و2014 قد قفز بنسبة 24 في املائة، ليصل 

إلى 13 شخصا بن كل 100 ألف.
 Qntfy وتعمل كوبر سميث، في مؤسستها
املتخصصة في مؤشرات الصحة العقلية، 
على خوارزمية رصد االتجاهات الســائدة 
فــي التواصــل البشــري، وهو النظام نفســه 

الذي تعتمده لوحات املفاتيح في تصحيح 
كلمة إذا أخطأ كتابتها املســتخدم. وقامت 
العاملــة برفقــة فريقها من الباحثن بإجراء 
دراســة مشــاعر النــاس مــن خــال تحليــل 
تغريداتهــم، خصوصــا بــن صفوف أولئك 

الذين تحدثوا عن رغبتهم في االنتحار.
وتوصــل الفريــق بعد سلســلة تجــارب إلى 
أن نموذجهــم نجــح فعــا فــي توقع حاالت 
االنتحــار قبــل حدوثهــا، مــن خــال رصــد 
كالقلــب  ومحتواهــا،  التعبيريــة  الرمــوز 

.
ً
املنكسر والقلب األزرق مثا

فــي  ارتفاعــا  مثــا  الباحثــون  والحــظ 
األخيــرة،  التغريــدات  فــي  الكآبــة  مســتوى 
وغاضبــة  حزينــة  تغريــدات  إلــى  إضافــة 

حول التغريدة األصلية.
التــي  العّينــة  أن  الباحثــة  وأوضحــت 
درستها قد لوحظ فيها أن املجموعة التي 
كانت تتحدث عن االنتحار كانت تستخدم 
التعبيريــة  الرمــوز  مــن  محــدودًا  عــددًا 
غالبيتهــا تعّبــر عــن الحــزن والكآبــة، حيث 
تســيطر رمــوز القلــوب الزرقاء واملنكســرة، 
إضافة إلى عبارات تحط من الذات وتعّبر 

عن اليأس الكبير من الحياة.
 ســطحيا لهــذه العبــارات 

ً
ورغــم أن تحليــا

نيــة  علــى  قاطعــا   
ً
دليــا ليســت  والرمــوز 

أن  تؤكــد  الباحثــة  لكــن  األشــخاص، 

البيانــات التــي يتــم اســتخاصها مــن مثل 
هــذه الرمــوز قــد تكون فعالة جدًا بالنســبة 
لألخصائــي النفســاني لرصــد التلميحات 
الخفيــة التــي تــدق ناقــوس الخطر وتشــير 

إلى أن املريض هو بصدد االنتحار.
فقــدت  التــي  شــانيل،  جانيــت  وتؤكــد 
فــي مجــال  قبــل عقديــن وعملــت  شــقيقها 
الوقايــة منــذ عقــود، أن هــذا األســلوب قــد 
حيــث  االنتحــار  خطــر  رصــد  فــي  ينجــح 

فشلت جهود أخرى.

)بولينت كيليك/فرانس برس(

)Getty( األرقام في ارتفاع

لبنى سالم

في الوقت الذي يتصاعد خطاب الكراهية تجاه الاجئن في العديد من دول العالم، 
من بينها دول عربية، كما حدث في لبنان بعد التفجيرات االنتحارية التي ضربت 
بلدة القاع البقاعّية، ُيحاول ناشــطون مصريون على وســائل التواصل االجتماعي 
القيام بحملة مضاّدة، فُيعّبرون عن ترحيبهم بالاجئن السورين الذين يعيشون 

في مصر.
فــي هــذا اإلطــار، كتــب عمــر اإلســكندراني علــى صفحتــه علــى »فيســبوك«: »أنا بحب 
الســورين جدًا، بحب اشــوفهم بيمشــوا في الشــوارع جنبينا، أحب اســمع لهجتهم 
فــي الــكام وأحــب أشــوف طريقــة لفــة الطرح واالســتايل الســوري في لبــس الحجاب 
الكامــل. همــا بهجــة فــي حــد ذاتهم، طبيعي كل شــعب فيه الحلــو والِوِحش زي باقي 
البشــر، بس ملا يبقى في مصر أكتر من مليون ســوري ومحدش بيســمعلهم صوت 
وناس بيتعايشــوا وســطينا وبيســاعدونا في إنتاجنا وبيوفروا شــغل للمصرين 
عموًمــا مــش والد بادهــم بــس وأخاقهــم عاليــة مســمعناش عــن ســوري ســرق وال 
بلطج، واللي بيروحوا كليات معانا عشــرين وجدعان.. ال.. الســورين جمال فعا.. 
وأخاقهم عالية ومؤدبن، ربنا يخفف عنهم ويسلملهم وطنهم ويفضلوا عايشن 

وسطينا بإرادتهم مش غصب عنهم«.
وكتــب إســام عــادل علــى »فيســبوك«: »قعــدت جنــب ســورين فــي مطعــم باكتوبــر، 
بياكلــوا وبيتكلمــوا فــي هــدوء ومن غير دوشــة وصخب، وال كمــان ملا قمة في األدب 
والــذوق«. وكتــب أحمــد عبدالــرازق »يكفــي الكنافــة النابلســية بالجبنــة والشــاورمة 
الســورية«. وتــداول كثيــرون علــى مواقــع التواصــل صــورة إعــان لصاحــب بناء قرر 

تخفيض اإليجار خال شهر رمضان للمستأجرين ألن معظمهم سوريون.
وقال معتصم كمال »قضيت 3 سنوات في السعودية فما وجدت أكرم وال أروع من 
الســورين كزمــاء فــي العمــل وكجيــران، وهنــا فــي مصــر والله ما رأيــت منهم إال كل 
خير«. وكتب أحمد شحادة »هم فعا شعب جميل. ماعرفناش حد سوري إال وكان 

وفي للعشرة وكريم«.

اإلعالم الغربي واالعتداءات على تركيا... التمييز مستمرّ

تصّدرت »تويتر« وسوما تتحدث عن تغريد
الهجوم على مطار »أتاتورك« في 

 ،»Istanbul#« اسطنبول، فانتشرت
 »PrayForTurkey#«و ،»Estambul#«و

 »terörelanetolsun#« مع وسمي
 »Atatuerk Havalimanı›ndaki«و

بالتركية.

استهداف المطار وسقوط أكثر من 
40 قتيًال، تصّدرت األخبار األكثر تداوًال 

على »فيسبوك« أيضًا، أمس، حيث 
شارك مستخدمون صورًا من المطار 

وآثاره على تركيا، وكتبوا تعازيهم، 
فيما بحث آخرون عن طرق للتضامن 

مع البلد.

شارك مستخدمون عرب في الحملة 
التضامنيّة مع تركيا على »تويتر«، 

عبر وسم »#تركيا_ليست_وحدها«، 
الذي أطلقه المستخدمون لتوصيل 

هذه الرسالة للشعب التركي، في 
مواجهة إرهاب ال يفرّق بين الحدود، 

مؤكدين على دعمهم لتركيا.

تفجير إسطنبول هّز السوريين وأثار 
غضبهم تمامًا كما هّز األتراك، وهو 

ما بدا جليًا في تغريدات ومنشورات 
السوريين على وسائل التواصل. فكتب 

حمد »حزني على ضحايا اسطنبول 
ال يقل عن حزني على الضحايا الذين 

يقتلون كل يوم في بالدي«.

في انعطاف بسيط في طريقة تعاطي اإلعالم الغربي مع ضحايا االعتداءات اإلرهابية في تركيا، اهتّمت الصحف والمواقع العالميّة 
بهجوم »أتاتورك« بعد توجه األنظار إلى »داعش«، بينما استمّر التمييز بعدم وصف الهجوم بـ »اإلرهابي«
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املعيشي لهذه البيئة أواًل، أو للقول أن املحيط 
حتى  بداخلنا،  مسكونًا  يبقي  نعيشه،  الــذي 
فــي الــســيــنــمــا. لــكــن تسليط الــضــوء عــلــى هــذا 
الـــواقـــع يــجــب أن يــأتــي بــمــنــظــور يــتــوافــق مع 
مخيلة وتقبل الناس، أو أقله مامسة واقعهم 
ــــى الـــشـــاشـــة  ــــورة إلــ ــــصــ ــلـــه بـــالـــصـــوت والــ ــقـ ونـ
بــأن هذا  اإلقــنــاع  الكبيرة، واستخدام وسائل 
هــو الــواقــع بـــدون »روتــــوش« وال تجميل وال 
املمثل، وبعيدًا عن تدخل  أو  للممثلة  تبجيل 

ــذا مـــا حــصــل في  ــ املــنــتــج ومــحــســوبــيــاتــه، وهـ
»بالحال«.

في شوارع بيروت، يبدأ أسد فوالدكار قصته، 
الـــذي يطرحه  الـــوجـــودي  بــالــســؤال  مستعينًا 
األطفال على ذويهم »من أين يأتي األطفال؟« 
الــعــيــش اليومي  الــبــاب عــلــى مــتــازمــة  ليفتح 
ــيـــاة، بعيدًا  ــادات وحـ ــ ألســـر ورثــــت الـــروتـــني عـ
آفــاق جديدة تنقذ هــؤالء الناس من حال  عن 
الــــروتــــني ألســـبـــاب كــثــيــرة بــــدت واضـــحـــة من 

بيروت ـ ربيع فران

ــان  ــرجــ ــهــ ــه فـــــــي مــ ــ ــتـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــد مـ ــ ــعـ ــ بـ
األميركي،   )Sundance( ساندانس 
بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، ثـــم عــرضــه 
ــي الــســيــنــمــائــي  خــــال فــعــالــيــات مـــهـــرجـــان دبــ
 ،2015 األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  فـــي   )DIFF(
ــــدأ أول مــــن أمـــــس فــــي بــــيــــروت عـــــرض فــيــلــم  بـ
فــوالدكــار،  أســد  والكاتب  للمخرج  »بالحال« 
ــتـــاج مــشــتــرك بـــني شــركــة صـــّبـــاح لــإعــام  وإنـ
فيلم  وريـــزور   )Sabbah Media Corporation(
ايغل  مــع  بالتعاون  األملــانــيــة،   )Razor Films(

فيلمز وجينجر بيروت بردكشن.
عــلــى الـــرغـــم مـــن دخــــول الــســيــنــمــا الــلــبــنــانــيــة، 
األفام  والبحث عن نوعية  الضياع،  متاهات 
ــعــرض فــي الــســنــوات األخــيــرة، 

ُ
ــنــتــج وت

ُ
الــتــي ت

ــد فــــوالدكــــار، لــتــقــديــم عمل  يـــأتـــي املـــخـــرج أســ
تتماشى  لــبــنــانــيــة،  بــرؤيــة  جــديــد،  سينمائي 
ــع يــومــيــات أو بيئة معينة،  مــع حــقــائــق وواقــ
بصورة ابتعدت كثيرًا عن تجميل هذا الواقع 
أو االستعانة بالخيال الصوري للكاتب، على 
العكس يحاول أسد فوالدكار، في هذا العمل، 
انتمائه  بيئة تسكنه بحكم  فــي  قــدمــًا  املــضــي 

علم فلسطين يرتفع 
عاليًا وطفلة سورية 

تغني من شعر درويش

يبدأ أسد فوالدكار 
قصته بالسؤال: »من أين 

يأتي األطفال«؟

أغنيات أصبحت 
كرمز عربي يحاكي الحنين 

بالصوت والموسيقى 

2223
منوعات

رّكــز  التي  والــشــوارع  الشعبية  املساكن  خــال 
أو حتى  بـــدون تجميل  نقلها  فــوالدكــار على 

االستعانة بمعلمي ديكور لبناء استديو.
كل ما في الفيلم من تفاصيل، اختيرت بطريقة 
عفوية - حقيقية لتزيد من مشهد الواقع الذي 
ينقلنا أو يذكرنا بالتالي بحالنا كمشاهدين، 
ــة بـــــــــدون حـــســـاب  ــقــــصــ ــمــــن الــ ــرنــــا ضــ ــهــ ويــــصــ
وقــت الفيلم.  مشاهد مــؤثــرة جــدًا تــقــوم على 
تفاصيل دقيقة في املنازل التي تشهد أسرارًا 

اجتماعية مخبأة عند البعض، مكشوفة لدى 
الــبــعــض اآلخــــر، صـــور مــن تـــســـاؤالت طفلتني 
حول كيفية قدومهما للدنيا. بعد أن شرحت 
ــحــجــبــة« درس الــعــلــوم، وطــرحــت 

ُ
املــعــلــمــة »امل

الـــســـؤال الــتــاريــخــي »مــــن أيــــن يـــأتـــي األطـــفـــال 
بدون استعانة علمية تقيها شر الحياء أمام 
كلمة  ومــن  الــصــف،  فــي  الصغيرات  طالباتها 
»العلقة« التي تفسرها املعلمة بــدودة تسقط 
ــرأة يــحــصــل  ــ ــ مــــن الــــرجــــل وتــــذهــــب بـــاتـــجـــاه املـ
بـــعـــدهـــا الـــحـــمـــل واإلنــــــجــــــاب، تــنــهــي املــعــلــمــة 
الــــدرس بــبــســاطــة ال تــخــلــو مــن نــفــس فــكــاهــي. 
تعيدنا الــصــورة إلـــى إســقــاط واقــعــي واجــهــه 
عدد كبير من األطفال في العالم العربي لفكرة 
ا للبحث عن مصدر 

ّ
اإلنــجــاب، واتــجــاه كل من

على  القرعة  تقع  »بــالــحــال«  فــي  لكن  العلقة، 
الطفلتني في البحث عن »الـــدودة« التي ربما 
أي مكان داخل  والدتهم من  أتــت  تأتيهم كما 

املنزل وخارجه.
نقطة مهمة، صاغها فوالدكار، ستتجه الحقًا 
إلى املتعة الجنسية التي يتطرق إليها الفيلم، 
وهــــي حـــالـــة تـــقـــوي بـــرأيـــه الـــحـــيـــاة الــزوجــيــة 
الــهــادئــة، فــأكــثــر املــشــاكــل بــني الــزوجــني تكون 
نــابــعــة مــن قــلــة املــتــعــة الــجــنــســيــة بــيــنــهــمــا، ما 
واالقتصادية  العائلية  الحياة  على  ينعكس 
لــلــمــنــزل. ولــيــس بــعــيــدًا عـــن ذلـــك صــــورة هــذه 
األسرة املشغولة بيومياتها، صورة لعروسني 
تداهم  ارتباطهما، حتى  وقــت على  لــم يمض 
املنغلق  الـــزوج  الــزوجــيــة،  الــغــيــرة سعادتهما 
واملــســكــون بــالــغــيــرة يــصــرخ وُيــعــنــف زوجــتــه 
ــــأ، مــتــازمــة يــشــهــد عــلــيــهــا الــجــيــران  ــام املـ ــ أمـ
ــبــــني بــني  الــ يــــحــــاولــــون إصــــــــاح ذات  ــن  ــ ــذيـ ــ الـ
لــذلــك، فيقع الطاق  الــعــروســني، لكن ال مجال 
الــثــالــث، الـــذي يــحــّرم على الـــزوج أن يستعيد 
زوجــتــه شــرعــًا، فيعاقب الــديــن الـــزوج بسبب 
الــزوجــة نهاية بعد  الــعــمــيــاء، وتــنــكــره  غيرته 
عـــرض بــزواجــهــا بــآخــر، غــيــر أبــهــة باملشاعر 

القوية التي جمعتهما يومًا.
ــزواج  ــ ــرح قــضــيــة الـ ــار عـــن طــ ــم يــغــب فــــوالدكــ لـ
املـــؤقـــت »عـــقـــد املــتــعــة أو املـــســـيـــار«، لــكــنــه لم 
يقرب إلى تداعيات هذه القضية من الناحية 
الـــشـــرعـــيـــة أو الـــديـــنـــيـــة، بــــل وظـــفـــهـــا لــصــالــح 
العاقات اإلنسانية بني امــرأة مطلقة »داريــن 
حمزة« وبني رجل متزوج ورب عائلة تقليدي 
»رودريــغ سليمان« أبو أحمد تاجر الخضار 
ــهـــروب إلــــى عــشــيــقــة مـــن بــاب  الــــذي يـــحـــاول الـ
التغيير تحت عقد يظنه وفق بيئته شرعيًا، 
لتسدل  تأتي مسرعة  العشق  هــذا  نهاية  لكن 
الستار في اليوم األخير من مدة العقد املؤقت، 
وتــبــنّي رغــبــة الــطــرفــني فــي الــقــيــام بــنــزوة قاما 

بها هي في اعتقادهما زواج..
هــذه الــصــور الــتــي حبكها فــوالدكــار فــي نّص 
بـــســـيـــط، ورؤيـــــــة حــقــيــقــيــة، تـــجـــتـــاح املــجــتــمــع 
الــلــبــنــانــي بــطــريــقــة أو بــأخــرى بــشــكــل يــومــي، 
يــــؤكــــده فـــــوالدكـــــار فــــي كـــلـــمـــة ألـــقـــاهـــا بـــدايـــة 
الـــعـــرض، قـــال فيها إن مــا ســيــشــاهــده الــنــاس 
املــرة على بيئة ومجتمع كان  سيقتصر هــذه 
تشبهنا  بــحــكــايــات  مستعينًا  عــلــيــه،  شــاهــدًا 

جميعًا بعيدًا عن »الكليشيهات«.
ال مشاهد ُمركبة في »بالحال« على العكس 
ـــشـــوقـــة، 

ُ
مــجــمــوعــة مـــن األحـــــــداث الـــعـــابـــرة وامل

لـــم يــغــب عــنــهــا الـــكـــادر الــفــكــاهــي الــــذي يصل 
ــدم املـــس بــالــقــانــون أو  إلـــى حــد الــســخــريــة، وعـ
ــنـــي، فـــا هـــــروب إلــــى األصــولــيــة  الـــشـــرع الـــديـ
ــفـــردات، بل  أو »الــتــابــوهــات« فــي الــنــص أو املـ
مجرد الحث على الهدوء والصبر قبل أي قرار 
يتعلق هنا بحالة الزواج والطاق التي تحتم 
مزيدًا من املسؤولية والعناية بهذه املؤسسة 

التي اختارها فردان.
الــفــيــلــم مـــن بــطــولــة: داريـــــن حــمــزة – رودريــــغ 

سليمان – ميرنا مكرزل – علي سّموري.
تبدأ عروضه للجمهور في بيروت - الخامس 

من يوليو/تموز املقبل.

A A

محمد كريم

تحفل املكسيك بمجموعة من الجزر الساحرة 
من  امــيــال  على بضعة  تقع  الــتــي  الصغيرة 
كبيرة   سياحية  بأهمية  وتحظى  السواحل 
الطيور وهي غننية  وتعتبر موطنًا  آلالف 
جــدًا  بالحيوانات البحرية  مثل الساحف 
والحيتان  والــدالفــني  واألخــطــبــوط  البحرية 

واألسماك.
ال يشبه شاطئ »بايا دي المور« غيره من 
شواطئ العالم، فهو كالجنة الصغيرة التي 
تخفيها صخور جزر »ماريتا« في »بويرتو 
فاالرتا« باملكسيك. وهو أحد األماكن القليلة 
فـــي الـــعـــالـــم الـــتـــي نــتــجــت عـــن خــطــأ صنعه 
فأنتجا  الطبيعة  مــعــه  واشــتــركــت  اإلنــســان 

مشهدا خابا.
بالسكان،  مأهولة  غير  ماريتا  جــزر  معظم 
كــي تأخذ مجراها  للطبيعة  تــرك مجاال  مــا 
وتخلق مكانا خرافيا. أما السبب الرئيسي 
ــور«، أو كما  ــ ــ ــا دي المـ لـــكـــون شـــاطـــئ »بـــايـ
ــلـــيـــه أيــــضــــًا »الــــشــــاطــــئ املـــخـــفـــي«  يـــطـــلـــق عـ
و»شاطئ الحب«، بهذه األهمية والجاذبية، 
 عــن األعــــني، والــطــريــقــة 

ٌ
ــه فــعــا مــخــّبــأ هــو أنـ

الوحيدة لرؤيته تكون من األعلى. والسبيل 

املميزة وضمن حركات فيها من الحب بقدر ما 
فيها من القوة والتحدي. وأهّدت فرقة غرناطة 
رقــصــاتــهــا إلـــى الــاجــئــني الــقــادمــني لــبــادهــا 
وخـــّصـــت الـــاجـــئـــني الـــســـوريـــني الـــذيـــن قــالــت 
هذا  لكل  تتقطع  اإلسبانية  القيثارة  روح  إن 
الفرقة  الــذي يعانونه. وبعد أن غــادرت  القهر 
املسرح، صعد شبان قادمون من باد مختلفة 
مدريد  مدينة  في  الثاثة  اللجوء  مراكز  ومــن 
إلى املسرح ليقدموا عروضًا بهلوانية جميلة 
الخفة والرشاقة ما جعل  وجــذابــة وفيها من 
يصفقون  ثم  عليهم  عيونهم  يعلقون  الناس 
لهم من القلب. ومن بني هؤالء الشبان فياض 
الفلسطيني الذي أدهش الحاضرين وجعلهم 
أعلى قمة  إلــى  يهتفون لفلسطني حني تسلق 
فـــي حـــبـــال الـــســـيـــرك بــيــد واحــــــدة حـــامـــا علم 

فلسطني العربية. 
الجــئــة ســوريــة جميلة ذات أحـــد عــشــر عــامــًا، 
ألكوبندس  منطقة  في  الاجئني  بمركز  تقيم 
مع أهلها منذ ستة أشهر، صعدت إلى املسرح 
ومعها وسام التفوق من مدرستها في مدريد، 
وقامت بغناء منفرد دون أية موسيقى بصوت 
جــعــل الــســمــاء تــســمــعــهــا وتــصــفــق لــهــا. غنت 
سمر »هــل أسمر الــلــون«، ثــم غنت مــن كلمات 
محمود درويش أغنية مارسيل خليفة »أحن 

حنين عتيق

تــحــتــفــي إســبــانــيــا فـــي حــــزيــــران/ يــونــيــو كل 
أو  املشتركة«،  الثقافات  تعايش  »يــوم  بـــ عــام، 
يــوم »قـــوس قـــزح«، ملــا ُيمثل مــن اشــتــراك لكل 
الطيف،  ألـــوان  بمعظمها  ترسم  التي  األلـــوان 
مثلما تمثل الثقافات والحضارات اإلنسانية 
املــخــتــلــفــة ألــــوانــــًا مـــتـــعـــددة لــطــيــف الــحــضــارة 

البشرية األوحد.
فــي هــذا الــيــوم، أقــامــت بلدية مــدريــد احتفاال 
ــًا نـــظـــمـــتـــه ودعــــــــــت إلـــــيـــــه املـــنـــظـــمـــات  ضــــخــــمــ
واملهاجرين  الاجئني  لقبول  الداعية  املدنية 
ولــدعــمــهــم اإلنـــســـانـــي واملـــــــادي، مــثــل منظمة 
ثيار ومنظمة أكثم ومنظمة الصليب األحمر 
اإلســبــانــيــة، ومنظمة كــاريــتــاس املــدعــومــة من 
اللجوء في املدينة  الكنائس، بمشاركة مراكز 
ومــركــز االنــدمــاج فــي البلدية ومــركــز الرعاية 
ــك فـــي حــديــقــة األنــدلــســيــا،  ــ االجــتــمــاعــيــة، وذلـ
ــــدى مــنــاطــق الــعــاصــمــة وعـــلـــى مــســرح  فـــي إحـ
رعاية  ومراكز  البلدية  لفعاليات  كبير مجهز 
تــراثــيــة قديمة  الــعــرض بأغنية  بـــدأ  الــشــبــاب. 
ــنـــون تـــقـــول كــلــمــاتــهــا:  ــاع عــمــيــق وحـ ــقـ ذات إيـ
»األزرق هو سمائي واألخضر قلبي واألحمر 
دمي واألصفر شمسي والبنفسجي هو عطر 
الحب فــي روحـــي، أنــا أحــتــاج كــل األلـــوان لكي 
أعيش حرا كشعاع الشمس وأحتاج الشمس 
لكي أبقى، وأحب أن أكون لونا لكي يحتاجني 
ــفـــاعـــل جــمــيــل  اآلخــــــــر«. وبــــرقــــص جـــمـــاعـــي وتـ
ودافــــئ اســتــقــبــل الــحــاضــرون األغــنــيــة مــع كل 
عــائــاتــهــم ليشكلوا بــكــل عــفــويــة وحـــب ألـــوان 

قوس قزح.
بــعــد األغــنــيــة قــدمــت فــرقــة لــرقــص الفامنكو 
رقصات فلكلورية ضمن مهرجان من املابس 

الوحيد للوصول إليه يكون من خــال نفق 
مائي يربط بني الشاطئ واملحيط الهادئ.

املكسيكيون  بــدأ  العشرين،  القرن  بداية  في 
فـــي صــنــع الــقــنــابــل واخـــتـــبـــارهـــا تــحــضــيــرا 
لــلــحــرب الــعــاملــيــة األولــــــى، وكـــانـــت الــطــريــقــة 
ــك الــــقــــنــــابــــل، هــي  ــلــ الـــــوحـــــيـــــدة الخــــتــــبــــار تــ
تــفــجــيــرهــا فـــي املــحــيــط. وُيــعــتــقــد أن بعض 
القذائف سقطت على جزر ماريتا الصغيرة، 
فصنعت إحدى القنابل ذلك الشاطئ املخفي. 
وعلى الرغم من أنه لم يتم التحقق من صحة 
هذه املعلومة، لكنها تمثل التفسير املنطقي 
ــتـــي تــشــكــلــت  لــلــحــفــرة كـــامـــلـــة االســـــتـــــدارة الـ
مـــبـــاشـــرة وســــط الـــجـــزيـــرة، وأعــطــتــهــا هــذه 
الخصوصية. شاطئ الحب هو املكان املثالي 
في  والفضل  والتجذيف،  السباحة  ملمارسة 
ذلك يعود إلى الحفرة الضخمة التي بقيت 
سليمة ألكثر مــن قــرن مــن الــزمــان، وحولها 
مـــن الــشــمــس والـــظـــل مـــا يــكــفــي لــاســتــلــقــاء 

واالسترخاء.
الجزر املكسيكية هذه تعد تحفة بيئية، فقد 
تشكلت منذ آالف السنني عن طريق الثورات 
 
ً
البركانية. وجزر ماريتا اآلن تأوي مجموعة
مــذهــلــة مــن الــنــبــاتــات والــحــيــوانــات الــبــريــة، 
وكذلك العديد من األنــواع البحرية النادرة، 
مــثــل الــحــيــتــان الــحــدبــاء وأســمــاك الــــراي من 
الجزر  اليونسكو  وقــد سجلت  مــانــتــا.  نــوع 

ضمن قائمة املواقع التراثية املهمة. 
فـــي 2005، تـــم إعـــــان جــــزر مــاريــتــا رســمــيــا 
ــة، كـــمـــا أعــلــنــتــهــا الــحــكــومــة  ــيـ ــنـ حـــديـــقـــة وطـ
فكل من  املكسيكية محمية طبيعية، ولذلك 
يريد زيارتها عليه أن يحصل على تصريح 
رسمي. وعلى الرغم من أن هذه الجزر غير 
مــعــدة لــلــســكــن، فــإنــه يــمــكــن زيــارتــهــا فــي أي 

وقت من قبل السياح الذين يحلمون بمهرب 
فريد من نوعه إلى الطبيعة البكر. وبالرغم 
من ذلك، ال يزال عدد زائري الشاطئ املخفي 
فإلى  إلــيــه،  الــوصــول  صعوبة  بسبب   

ً
قليا

ــرة الــهــلــيــكــوبــتــر لــلــهــبــوط على  ــائـ جـــانـــب طـ
ســطــحــه، فــــإن الــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة املــعــروفــة 

لـــلـــوصـــول إلــــيــــه هــــي فـــتـــحـــة صـــغـــيـــرة عــلــى 
الجانب الذي يتأثر باملد والجزر من جدران 
طوله  يبلغ  القصير  النفق  وهـــذا  الــشــاطــئ، 
ــاء  ــواء بــــني املــ ــهـ ــلـ ــا، وفـــــــراغ لـ ــدمــ خـــمـــســـون قــ
وسقف الصخور يبلغ فقط ستة أقــدام، وال 
يــمــكــن اجــتــيــازه إال بــالــســبــاحــة أو الــغــوص 

ــد والــــجــــزر فــقــط.  ــ ــنــــاء هــــــدوء عــمــلــيــتــي املـ أثــ
وبــســبــب املـــنـــاخ االســـتـــوائـــي لــجــزر مــاريــتــا، 
فإن املتعة مستمرة طوال أشهر السنة، ومع 
ذلك فمن األفضل زيارة الشاطئ خال أشهر 
الــشــتــاء، خــاصــة بــعــد مــوســم األمــطــار حيث 

تكون الجزر في أبهى حاالتها.

إلـــى خــبــز أمــــي« الــتــي قــامــت هـــي بترجمتها 
األول  مقطعها  غناء  وبــإعــادة  اإلسبانية  إلــى 
باإلسبانية، ما جعل املوجودين يفرجون عن 

دموع كانت مسجونة بالعيون.
ــانــــي صــعــد  ــبــ مـــمـــثـــل الـــصـــلـــيـــب األحــــمــــر اإلســ
لــلــمــنــصــة وأمـــســـك املــيــكــرفــون لــيــقــول بــصــوت 
قـــوي لــتــحــّيــا ســـوريـــة، لــتــحــيــا بــلــد الــحــضــارة 
التي  دمشق  لتحيا  املــشــتــرك،  التعايش  وبلد 
وبتربيتها  وبتفوقها  سمر  بصوت  وصلتنا 
الرائعة، ولتسقط الحرب، وليسقط الدكتاتور، 
ولتسقط كل العقول املغلقة التي تحمل الفكر 

األسود الذي يقتل هذه األلوان.
انتهى الحفل مع شاب قادم من منظمة أطباء 
العالم، الذي قال إنه يخجل من تصرف االتحاد  
األوروبـــي حني أقفل حــدوده في وجــه الجئني 
مدنيني هاربني بأطفالهم من ويــات الحرب، 
مثلنا، ويستحقونها  الحياة  الجئني يحبون 
مــثــلــنــا. لــقــد جــربــنــا نــحــن الــحــرب األهــلــيــة في 
إسبانيا ونعرف تماما ما الذي تفعله الحرب، 
ولقد نزحنا إلى كل الدول املمكنة وال نتخيل 
أن تقفل الـــدول حــدودهــا فــي وجــوهــنــا يوما. 
أرقــامــا وال  الاجئون هم بشر مثلنا وليسوا 
إحــصــائــيــات. هــم أنـــاس كــانــوا قــد تعبوا على 
بناء شخصياتهم وعلى شهاداتهم ويحملون 
معهم حضارات عريقة كانت قد أنارت شعلة 
املــعــرفــة فــي أوروبــــا فــي يـــوم مـــا. لنقل للعالم 
نــحــن معهم ونــريــدهــم بــيــنــنــا، ولــنــرقــص لهم 
ومــعــهــم رقــصــة الــحــيــاة عــلــى إيــقــاع موسيقى 

زوربا الذي لم يكن يقبل بأية حدود.
وبــعــد تصفيق حــاد جـــدًا، بــدأ كــل املوجودين 
مــع أطــفــالــهــم تــأديــة رقــصــة جــمــاعــيــة، فأمسك 
أنهم  ليثبتوا  بعضًا  بعضهم  أيــادي  الجميع 

لن يتخلوا عن هذا القادم الغريب. 

الشاطئ الخفي في »جزر ماريتا«يوم أللوان كل الحضارات في إسبانيا  يحاكي العرب
تستمر المتعة السياحية 

طيلة أشهر السنة في 
جزر ماريتا المكسيكية غير 
المأهولة بالسكان وذلك 

بسبب المناخ االستوائي

خليل العلي

عــلــى مــــدار تــاريــخــهــا الــفــنــي، غــنــت فــيــروز لكثير 
مــن املــــدن، ولـــم تــغــن يــومــًا لــنــظــام، لــكــن لفلسطني 
املحتلة مــســاحــة كــبــيــرة فــي صـــوت الــســيــدة التي 
خــصــصــت عــــددًا كــبــيــرًا مــن أغــنــيــاتــهــا لفلسطني، 
ــذه األغــنــيــات أصــبــحــت كــرمــز عــربــي مــتــداول  وهــ
يحاكي الحنني بالصوت واملوسيقى حكاية أرض 

وشعب.
منذ نكبة فلسطني عام 1948 تم إصدار املئات من 
لكن  التي تتغنى بفلسطني،  األغــانــي واألنــاشــيــد 
أغاني فيروز التي غنتها لفلسطني بقيت األنسب، 
وتذاع في املناسبات الوطنّية الفلسطينية كافة، 
العتيقة، أجــراس العودة،  القدس  منها: راجعون، 
زهرة املدائن، خذوني إلى بيسان، جسر العودة، 
يــا ربـــوع بـــادي، يــافــا، سنرجع يــومــًا إلــى حّينا، 

وحدن بيبقوا متل زهر البيلسان.
في عام 1955، سافرت فيروز إلى مصر مع زوجها 
عــاصــي الــرحــبــانــي وشــقــيــقــه مــنــصــور وعــرضــوا 
حــيــنــهــا عــلــى أحــمــد ســعــيــد، مــديــر إذاعـــــة صــوت 
الفلسطينّية،  للقضية   

ً
عــمــا يــقــدمــوا  أن  الــعــرب، 

فتم تسجيل أغنية »راجــعــون«، وهــي من كلمات 
الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد، ولّحنها 
ـــارت نــشــيــد افــتــتــاح  ــــوان رحــبــانــي، حــيــث صـ األخــ

إذاعة فلسطني عند تأسيسها في القاهرة. 
فيروز  تها 

ّ
غن فقد  العتيقة«،  »الــقــدس  أغنية  أمــا 

ــــدس، بـــرفـــقـــة عــاصــي  ــقـ ــ بـــعـــد زيــــارتــــهــــا مـــديـــنـــة الـ
الــتــقــت  الـــرحـــبـــانـــي عــــام 1964، حــيــث  ومـــنـــصـــور 
بسيدة فلسطينية في أحد شوارع القدس القديمة 
ــقــــدس، وحـــّدثـــتـــهـــا عن  وأهـــدتـــهـــا مـــزهـــرّيـــة مـــن الــ
املأساة الفلسطينية وخاصة اللجوء، فولدت هذه 
بــالــشــوارع،  »مــّريــت  كلماتها:  تقول  التي  األغنية 
شوارع القدس العتيقة، قدام الدكاكني، لبقيت من 
فلسطني، حكينا سوا الخبرية، عطيوني مزهرية، 

قالوا لي هيدي هدية، من الناس الناطرين«.
وبــعــد نكسة 1967 وهــزيــمــة الــعــرب فــي الــجــوالن 
وســيــنــاء واحـــتـــال »إســـرائـــيـــل« لــلــضــفــة الــغــربــيــة 
وألحان  كلمات  من  فيروز  ت 

ّ
غن الــقــدس،  ومدينة 

األخــويــن رحباني قصيدة »زهـــرة املــدائــن«، وهو 
التي  القصيدة  كلمات  ومــن  الــقــدس،  مدينة  اســم 
تــؤكــد عـــودة الــقــدس إلـــى أهــلــهــا: »وســيــهــزم وجــه 
وبأيدينا سنعيد  لنا،  والقدس  لنا  البيت  القوة، 

بهاء القدس، بأيدينا للقدس سام آٍت آٍت آٍت«.
وألغــنــيــة »وحــــدن بــيــبــقــوا مــثــل زهـــر الــبــيــلــســان«، 

تها فيروز عام 1979، قصة مختلفة، فهي 
ّ
التي غن

مــن كــلــمــات الــشــاعــر الــلــبــنــانــي طـــال حــيــدر ومــن 
ــان قـــد روى الــشــاعــر  ــاد الــرحــبــانــي، وكــ ألـــحـــان زيــ
ــان يــومــيــًا يــشــرب قهوته  حــيــدر قــصــتــهــا حــيــث كـ
الــّصــبــاحــّيــة واملــســائــّيــة عــلــى شــرفــة مــنــزلــه، وكــان 
يــشــاهــد ثــاثــة شــبــان يــدخــلــون الــغــابــة صــبــاحــًا، 
ــعــــودون في  بــعــد أن يــلــقــوا الــتــحــيــة عــلــيــه، ثـــم يــ
املـــســـاء مــلــقــني الـــســـام مــــرة أخـــــرى، فــاعــتــاد على 
األمـــر رغــم أنــه كــان يتساءل دائــمــًا مـــاذا يفعلون، 
إلــى أن كــان آخــر يــوم ألقوا التحّية عليه صباحًا 
لم يعودوا كاملعتاد، فقلق عليهم  املساء  لكن في 
إلـــى أن وصــلــه خــبــر بـــأن هــــؤالء الــشــبــان الــثــاثــة 
فــدائــيــة ضــد االحــتــال اإلسرائيلي  نــفــذوا عملية 
فـــي مــســتــوطــنــة »كـــريـــات شــمــونــة« والـــتـــي عــرفــت 
التي  »وحـــدن«  قصيدة  فكتب  الخالصة،  بعملية 
تقول كلماتها: »وحدن بيبقو متل زهر البيلسان، 
الغابة،  بيسكروا  الزمان،  وراق  بيقطفو  وحدهن 
بيضلهن متل الشتي يدقوا على بوابي، يا زمان 
يـــا عــشــب داشــــر فــــوق هــالــحــيــطــان، ضــويــت ورد 
الــحــمــام مــســور وعــالــي، هج  بــرج  الليل عكتابي، 
التلج  نــاطــريــن  يــا  لــحــالــي،  الــحــمــام بقيت لحالي 
خ عليهن بالشتي يا  ما عــاد بدكن ترجعوا، صــرِّ
ديب بلكي بيسمعوا، وحدن بيبقوا متل هالغيم 
الــعــتــيــق، وحـــدهـــن وجـــوهـــن وعـــتـــم الـــطـــريـــق، عم 
يقطعوا الغابة، وبإيدهن متل الشتي يدقوا البكي 

وهني على بوابي«.

السينما اللبنانية التي تشبه الواقع

)Getty( الجزيرة من بعيد

غنت فيروز لكثير 
من المدن ولم 
تغن يومًا لنظام 
)Getty(

من المهرجان )العربي الجديد(

المخرج أسد فوالدكار في أول عرض للفيلم )حسين بيضون(

سنتان وأكثر استغرق تنفيذ وبداية عرض الفيلم اللبناني »بالحالل« للمخرج أسد فوالدكار. أول 
من أمس كان العرض في بيروت بحضور المخرج والممثلين والمنتج صادق الصبّاح

فيلم »بالحالل«

فلسطين وفيروز: غناء وعودة

فنون وكوكتيل
سينما

غناء

سياحةفعالية

على الرغم من االنتقادات 
الالذعة التي طاولت 
مسلسل »نص يوم«، 

الذي يعرض هذا األيام، 
استطاع المنتج صادق 
الصبّاح أن يمتص النقد 

بالفيلم الجديد »بالحالل«، 
رغم تأخر عرض الفيلم 

في لبنان، وفوزه بجوائز 
في مهرجانات دولية. 

ويبدو أن الصبّاح سيذهب 
للسينما بعد مجموعة من 
األعمال الدرامية للتلفزيون 

أشرف عليها، لكنها لم 
تلق الصدى الجماهيري 
الذي حظيت به أعمال 

سابقة قدمها، مثل »لو« 
و»تشيللو«.

الصبّاح يتجه 
للسينما
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كــانــت األزمــــة املــالــيــة مــــدار بــحــث االجــتــمــاع، 
صدر بيان من قبل املجموعة يوصي بإنهاء 
ــّي« واعـــتـــمـــاد الــتــقــشــف  ــاشــ ــعــ ــاق اإلنــ ــ ــفـ ــ »اإلنـ
ص من األزمة املالية العاملّية.

ّ
كضرورة للتخل

ُيعّرف التقشف بأنه تقليص طوعي للنفقات 
الــعــامــة عــبــر تــخــفــيــض الــــرواتــــب واألســـعـــار 
اإلنفاق على  العام، في حني يكون  واإلنفاق 
الــجــانــب اآلخـــر مــن هـــذه الــســيــاســة، كصرف 
عــلــى املــواطــنــني والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة تــقــوم به 
ــة. يــســخــر بــلــيــث مــن مصطلح »إنــهــاء  الـــدولـ
اإلنفاق اإلنعاشّي« الوارد في البيان، ويقول 
إنــه مــن الــضــروري نقد هــذا النهج، أو »هــذا 

الهراء« املتعلق بالتقشف. 
 حــتــى خــرج 

ً
ولــــم يــطــل األمــــر بــبــلــيــث طـــويـــا

لم  عــام 2013 بكتاب حـــاول فيه شـــرَح كيف 
النمّو  إلــى  طريقًا  باعتباره  التقشف  ينجح 
واالستجابة السليمة لتداعيات األزمة املالية، 
والتي أوصى بيان املجموعة باتباعه. ترى 
»مجموعة العشرين« أن سبب األزمة املالية 
السيادّية«،  الديون  العاملية يكمن في »أزمــة 
وللخروج من هذه األزمــة تقترح اتباع نهج 
التقشف أو إيــقــاف اإلنــفــاق، فــي حــني يعتقد 
بليث أن األزمــة لم تبدأ في الحقيقة إال »مع 
املـــصـــارف، وســتــنــتــهــي مـــع املــــصــــارف«، وأن 
 سياسيًا يدفع إلى االعتقاد بأن 

ً
هناك عما

الــدول سبب األزمــة، وكل ذلك لكي ال يضطر 
مــســّبــبــو اإلفــــاس – املــصــرفــيــون – إلـــى دفــع 
ثمنه، حيث »ليس التقشف مجرد ثمن إنقاذ 
املصارف. إنه الثمن الذي تريد املصارف أن 

يدفعه طرف آخر«.
رغم كثرة العوامل التي سّببت األزمة املالية 
العاملية، من نسب الرفع املالي، وعدم املساواة 
في املدخول، والقوة السياسية لقطاع املال، 
كل  مــن  يختار  بليث  أن   

ّ
إال الكثير،  وغيرها 

التحليل  يبدأ  مغايرة  أرضية  العوامل  هــذه 
منها، حيث يجد نقطة مشتركة في ذلك كله 
الخاص منشأ وسبب هذه  القطاع  أن  وهــو 
األزمــة، في حني يطالب هذا القطاع الخاص 

القطاع العام بالتسديد. برزت وفرة اإلقراض 
واالقتراض في أميركا بسبب إلغاء الوسطاء 
في عملية اإلقراض، وبرز التسنيد، وصعدت 
أســـواق »الــريــبــو«، وكــانــت األزمـــة على وشك 
الــبــدء دون أن يــكــون أحــد مــن املــراقــبــني على 
عــلــم أو تـــوقـــع بـــهـــا، بــســبــب اإليــــمــــان بــمــبــدأ 
كفاءة األسواق، والتوقعات املنطقية، وخال 
األزمـــة حّولت  لبدء  الاحقة  القليلة  األشــهــر 
الــنــخــب الــســيــاســيــة واملـــالـــيـــة أزمـــــة الــقــطــاع 
ــعــــت هـــذه  الــــخــــاص إلـــــى أزمــــــة لـــلـــدولـــة. ودفــ
النخب باتجاه أن هذه املصارف أكبر من أن 

ترك لتنهار.
ُ
ت

خافًا لذلك، كان الدين العام في اقتصاديات 
أوروبـــا ينمو بشكل كبير منذ بداية األزمــة 
وُيــرجــع  اإلجــمــالــي،  املحلي  بالناتج  مقارنة 
بليث ذلك إلى كون األزمــة املالية في أميركا 
2007 ضــربــت الــشــواطــئ األوروبـــيـــة ودفعت 
ــركــــود، وكــانــت  االقـــتـــصـــاد األوروبـــــــي إلــــى الــ
العاملي،  املصرفي  النظام  في جمود  السبب 
والذي تسّبب بانكماش االقتصاد األوروبي، 
 الدين العام محل دين القطاع الخاص 

ّ
وحل

 وأعـــــــادت 
َ

 املــــــصــــــارف
ُ

ــــذت الــــــــــدول ــقـ ــ ــيـــث أنـ حـ

عّمار أحمد الشقيري

و2008   2007 بـــني  الـــعـــالـــم  شــهــد 
ــة أزمـــــــات مـــالـــّيـــة، أدت إلـــى  مـــوجـ
اضــــــــــطــــــــــراب ســــــــــــوق الــــــســــــنــــــدات 
األوروبـــّيـــة، وزعــزعــة عملة الــيــورو، فــي حني 
شهدت لندن إحدى أكبر العواصم املالية في 
العالم أعمال شغب امتّدت لبقية الباد، ومن 
 occupy( »ثم إلى أميركا عبر »حركة احتلوا
االحتجاجات  هــذه  دافــع  وكــان   .)movement
الــشــعــور بــعــدم الـــرضـــا مـــن تـــوزيـــع الــدخــول 
خـــــال الـــعـــشـــريـــن ســـنـــة املـــاضـــيـــة. اقــتــرحــت 
»مجموعة العشرين« اتخاذ تدابير للخروج 
 أن 

ّ
من هــذه األزمـــة، وكــان منها التقشف، إال

االقتصادي االسكتلندي مارك بليث )1967( 
فــي كــتــابــه »الــتــقــشــف.. تــاريــخ فــكــرة خــطــرة« 
بتوقيع  مؤخرًا  العربية  ترجمته  )الــصــادرة 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن أيــــــــاس، عــــن ســلــســلــة »عـــالـــم 
هو  ما  التقشف  أن  يــرى  الكويتية(  املعرفة« 
 قيام الصغار بالدفع بداًل عن املصرفيني 

ّ
إال

والقطاع الخاص، أساس هذه األزمة املالية. 
العشرين«  »مجموعة  اجــتــمــاع  انــتــهــاء  بعد 
في تورنتو في حزيران/ يونيو 2010، حيث 

سطيف ـ محمد عالوة حاجي

ــــان ســيــكــون  ــاُح مــكــتــبــة لــبــيــع الـــكـــتـــب كـ ــتـ ــتـ افـ
أمــــرًا عـــاديـــًا ومـــألـــوفـــًا، لـــوال أن أحــــدًا لـــم يعد 
التي  املكتبات  ــى 

ّ
بــذلــك. حــت الــقــيــام  فــي  يفّكر 

كــانــت تــمــأ عــــددًا مـــن املــــدن الـــجـــزائـــريـــة، في 
غلقت أو تحّولت إلى مطاعم 

ُ
سنوات خلت، أ

لـــلـــوجـــبـــات الـــســـريـــعـــة. فــــي مـــديـــنـــة ســطــيــف، 
شرقي الجزائر، ال يختلف األمُر كثيرًا. لذلك، 
كــــان افــتــتــاح مــكــتــبــة تــحــمــل اســــم »املــفــّكــريــن 
رًا، مثيرًا لانتباه، خصوصًا 

ّ
األحــرار«، مؤخ

 مغايرة للتجاري السائد؛ 
ً
أنها اقترحت رؤية

الفكرية  الكتب  لبيع وشــراء  ّصصت 
ُ

حيث خ
واألدبية املستعملة.

ــد«، يــقــول  ــديـ ــى »الـــعـــربـــي الـــجـ فـــي حــديــثــه إلــ
ـــي راب اســمــه 

ّ
صـــاحـــب املـــكـــتـــبـــة، وهـــــو مـــغـــن

نــوفــل بــوقــّصــة )1994( إن فــكــرة فــتــح مكتبة 

لع 
ّ
خاّصة بالكتب املعرفية راودته بعد أن اط

عــلــى واقــــع غــيــاب هــــذه املـــجـــاالت عـــن معظم 
املكتبات التي كان يزورها بحثًا عن عناوين 
تــهــّمــه، لــصــالــح الــكــتــب الــتــجــاريــة: »كــثــيــرًا ما 
الفكرية  الكتب  غياب  بحقيقة  أصطدم  كنُت 
ل 

ّ
واألدبية والعلمية عن مكتباتنا التي يفض

كــثــيــٌر مــنــهــا اإلصــــــدارات الــتــي تــهــتــّم بــالــديــن 
والطبخ، التي يبدو أنها األكثُر رواجًا، ومن ثّم 
األكثر تحقيقًا للربح، بينما ال وجود تقريبًا 
لإلصدارات التي تخاطب العقل وتعمل على 
املجتمع ووعــيــه«. هكذا،  ثقافة  فــي  اإلســهــام 
قــــّرر بــوقــّصــة االنـــطـــاق فــي تجسيد فــكــرتــه، 
فانتهى إلى فتح مكتبة تضمُّ عناوين قرأها 
املكتبات  مــن  »لــأســف، كثيٌر  أو سمع عنها: 
ت عن دورها الثقافي واكتفت بالجانب 

ّ
تخل

 مختلفة، تحمل 
ً
ها مكتبة

ُ
التجاري، لذلك أردت

في رفوفها كتبًا قرأتها في نسخها الورقية 
منها  كثيٌر  عنها.  قـــرأُت  أو  اإللــكــتــرونــيــة،  أو 
كــتــٌب قــديــمــة، وبــعــضــهــا أصــبــح نــــادرًا وغير 
ر. كان خياري منصّبًا على الكتب التي 

ّ
متوف

، وهدفي 
ً
 مضافة

ً
 فكرية وجمالية

ً
تقّدم قيمة

 فــي أن تــمــّد لهم 
ً
أن تصل إلــى الــشــبــاب، أمـــا

عالج بأدوية خطرة

كان افتتاح مكتبة باسم 
»المفّكرين األحرار«، 
مؤّخرًا، في مدينة 

سطيف الجزائرية مثيرًا 
لالنتباه، خصوصًا أنها 
اقترحت رؤيًة مغايرة 

للتجاري السائد

تكمن خطورة 
»التقشف« برأي الخبير 

االقتصادي االسكتلندي 
مارك بليث في أنه 

يُقّدم على أنه حل 
لـ »أزمة الديون السياديّة«، 

ولكنه ليس سوى 
»مسرحية معنوية« 
يرّوج لها السياسيون 

واالقتصاديون، 
فالمشكلة بدأت مع 
المصارف وستنتهي 

مع المصارف

في ظل ما تشهده 
مصر اآلن من مصادرات 
لحرية التعبير، يبدو كأن 
الروائي المصري يجازف 

في عمله الجديد 
»في غرفة العنكبوت« 

باختيار موضوع أقرب 
إلى التابو

نوفل بوقّصة راب وكتب وأشياء أخرى

محمد عبد النبي محاوالت إلنقاذ شخصيّة

التقشف تفكيك مغالطات السياسات االقتصادية

األزمة المالية لم 
تتنه إنما تم ترحيلها 

إلى زمن آخر

مجّرد فتح مكتبة هو 
بمثابة ثورة رمزية على 

الجهل والتخلّف

هّمه كان تقديم 
حكاية جميلة وليس 

مناطحة القيم 
والسلطة

يحاجج الكاتب أن 
التقشف لم ينجز مرة 

واحدة ما وعد به

الفكري  التاريخ  أن  بليث  مــارك  يعتبر 
والسطحية،  بالقصر  يمتاز  للتقّشف 
حيث ال توجد نظرية تقّشف مطّورة 
االقتصادي،  الفكر  في  جيد  بشكل 
ــحــاالت  ــي كــتــابــه فــقــط ال ــدرس ف ــي ل
ثم  ومن  للتقّشف  الرئيسية  التجريبية 
يتقّصى مرحلة ما قبل تاريخ التقّشف 
الفكر  ــن  ع غــائــبــًا  عــنــصــرًا  بــوصــفــه 
وبعد  المبكر،  الليبرالي  االقتصادي 
النظرية  في  محددة  كسياسات  ذلك 
بدايات  في  ســادت  التي  االقتصادية 

القرن العشرين ومنتصفه.

بال تاريخ فكري
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رســمــلــتــهــا، وتــــم تــشــخــيــص األزمـــــة مـــن قبل 
حكومي،  إنفاق  أزمــة  بأنها  املهيمنة  القوى 
ولذا اعتبر تخفيض موازنات الدول الطرفية 

 لذلك. 
ً
املسرفة حا

، حــيــث إن 
ً
ويــعــتــقــد بــلــيــث أن ذلـــك كـــان خــطــأ

الــيــورو املستمرة ال تملك في  »أزمـــة منطقة 
الــواقــع ســوى صلة بسيطة بــإســراف الــدول 
إن  إذ  الــعــامــة«،  املالية  على صعيد  الطرفية 

ــســهــم 
ُ
ــة، وت ــرفــ ــعــ ــراءة واملــ ــ ــقـ ــ جــــســــورًا نـــحـــو الـ

فــي خــلــق قــــّراء إيــجــابــيــني ونــقــديــني يــثــيــرون 
بــاالســتــهــاك وتــرديــد  األســئــلــة، وال يكتفون 

املقوالت الجاهزة«.
أمرًا  ليس  كانت صغيرة،  مهما  مكتبة،  فتُح 
هـــّيـــنـــًا، بــالــنــظــر إلــــى الــعــقــبــات الـــتـــي تــواجــه 
ــقــة بجانبه 

ّ
ــهــا تــلــك املــتــعــل

ّ
هــكــذا مــشــروع، أقــل

ووصـــواًل  الكتب  باقتناء  بـــدءًا  اللوجيستي؛ 
فيها  في مدينة تشهد  استئجار فضاء  إلــى 
. فــكــيــف 

ً
ــقــــارات ارتـــفـــاعـــًا مــــذهــــا أســــعــــار الــــعــ

استطاع الشاب العشريني تجسيم مشروعه؟ 
ه 

ُ
يجيب: »اعتمدُت، في البداية، على ما اّدخرت

ه من أعمال حّرة، ثّم أتى الدعم 
ُ
من ماٍل جمعت

عجب بالفكرة ودعمها 
ُ
الكبير من أبي الذي أ

بـــقـــّوة، كــمــا لــقــيــُت دعــمــًا مــعــنــويــًا كــبــيــرًا من 
أصدقاء كثر آمنوا بالفكرة أيضًا«.

ــيـــع وشـــــــراء  ــبـ ــة لـ ــبـ ــتـ ــكـ خــــّصــــص بــــوقــــّصــــة املـ
املستعملة  الكتب  فلماذا  املستعملة،  الكتب 
توفير  على  »نــحــرص  يجيب:  ســواهــا؟  دون 
الـــقـــديـــمـــة ذات الــقــيــمــة املــعــرفــيــة  الـــعـــنـــاويـــن 
واألدبــــيــــة، عــكــس كــثــيــر مـــن الــعــنــاويــن الــتــي 
ــتــــي ال تــحــمــل أّيــــــة قــيــمــة  تـــصـــدر الــــيــــوم، والــ
 عن أن بعضها يمّر عبر الرقابة 

ً
ذكر، فضا

ُ
ت

بمختلف أشكالها. لكن ذلك ال يعني أننا ضّد 
الــكــتــب الــجــديــدة. بــالــعــكــس، الــكــتــاب الجديد 

والنوعي سيكون حاضرًا أيضًا«.

دولـــة واحـــدة فقط ينبطق عليها ذلــك وهي 
اليونان.    

ــة املـــالـــيـــة الــتــي  ــاألزمــ يــهــتــم بــعــدهــا بــلــيــث بــ
الحكومة  إنقاذ  أوروبـــا؛ منطلقًا من  ضربت 
األملــــانــــيــــة أكـــبـــر مـــصـــرف »آي كــــي بـــــي« مــن 
ــلــــدورف عــــام 2007، ومـــصـــرف »هــيــبــو  دوســ
الــعــقــاري« فــي 2008. فــي هــذه األثــنــاء وبعد 
أزمات في عدة دول أوروبية تم التركيز على 
اليونان بوصفها املثال الذي يمكن أن ينتقل 
إلى بقية دول أوروبا إذا لم ُيعتمد التقشف 
في ما يسميه بليث »أكبر ترويج مضلل في 
التاريخ الحديث«، حيث اإلسراف في اإلنفاق 

لم يكن يومًا في أوروبا إال عند اليونان. 
فــي الــجــزء الــثــانــي مــن الــكــتــاب، »الــتــاريــخــان 
الــوراء  إلــى  بليث  ف«، يعود 

ّ
للتقش التوأمان 

لتتبع املسارين الفكري والطبيعي للتقشف، 
ــوراء ولــكــن ليس بــعــيــدًا، حيث يرتكز  إلــى الــ
فــــي هـــــذا الـــفـــصـــل عـــلـــى رؤيـــــــة االقـــتـــصـــادي 
 )1946 -  1883( كــايــنــز  مــايــنــرد  الــبــريــطــانــي 
زالت  ملــاذا ما  للتقشف، ويناقش  في نظرته 
فكرة التقشف مهيمنة إلى اآلن في جانبيها 
الــعــمــلــي والــنــظــري عــلــى الــطــبــقــات الحاكمة 

واألكــاديــمــيــة مثلما فــعــلــت عــلــى مـــدى مائة 
عـــام مــضــت، ويــقــتــبــس مــن الــتــاريــخ الــقــريــب 
الــســبــب فـــي بــقــاء الــتــقــشــف مــطــروحــًا كــحــل، 
يوجد  »ال  بأنه  تاتشر  مارغريت  مقولة  مــن 
بــديــل«. ويــقــول فــي ذلـــك: »هـــذا هــو األســلــوب 
الــذي تنظر بــه النخب األوروبــيــة فــي مجال 
ــاء، وبـــالـــتـــالـــي إلـــى  ــ ــيـ ــ ــــى األشـ الـــســـيـــاســـات إلـ

التقشف«.
ــرًا، يـــوضـــح بــلــيــث فـــي عــمــلــه هــــذا بــأن  ــيــ أخــ
تطبيق التقشف عبر التاريخ، والــذي نجح 
ــان كـــثـــيـــرة، اســتــلــهــمــتــه الــــــدول في  ــيـ فـــي أحـ
وقــتــنــا الــحــاضــر مـــع قـــــراءة خــاطــئــة لــــه، أو 
أن مــا حــّركــه غير تلك الــعــوامــل الــتــي يقول 
بــه أنــصــاره فــي وقــتــنــا الـــراهـــن، األمـــر الــذي 
أدى إلــــى جــلــب ســيــاســات طــبــقــيــة وأعــمــال 
شغب وعدم استقرار سياسي وديــوٍن أكثر 
واغتياالت وحروٍب حيث لم ينجز التقشف 
»مـــرة واحــــدة قــط مــا وعـــد بـــه«، مقترحًا ما 
و»مــحــاولــة جديدة  املــالــي«  »بالقمع  يعرف 
لـــجـــمـــع جـــــــّدي لـــلـــضـــرائـــب عـــلـــى املـــســـتـــوى 
الـــعـــاملـــّي« كـــحـــل، لــكــنــه يــعــلــم أنــــه لـــن يلقى 

ترحيبًا في مجتمع املال.

في مدينتي مكتبة

كما لو كان يكتب لنفسه

يطرح كتاب »ما موقع اللغة العربية من اإلعراب«، لألكاديمي المصري كمال محمود 
اإلخناوي، الصادر مؤّخرًا عن »دار صفصافة«، تساؤالت من بينها: لماذا ال تعتبر بعض 
بالمقّدس؟  الرتباطها  حيّة  هي  وهل  حيّة؟  تواصل  لغة  العربيَة  العالمية  المؤّسسات 

ليستعرض أبرز المشكالت التي تواجه العربية، محاوًال تفنيدها بطرق علمية.

بترجمة أنجزها زياد الملّا، يصدر قريبًا عن »دار التكوين« في دمشق كتاب مع أنطون 
تشيخوف، الذي وضعه شقيق الكاتب الروسي ميخائيل تشيخوف. العمل الذي صدر 
إذ  تشيخوف؛  سيرة  حول  المراجع  أهم  أحد  يُعّد   ،1933 في  األصلية  بلغته  مرّة  أّول 

يضيء تفاصيل فترة تمتّد على قرابة ثالثة عقود من حياة الكاتب.

ما  التضحية:  في  عارمة  رغبة  كتاب  مؤّخرًا  صدر  باريس،  في  »سوي«  منشورات  عن 
فوق المسلم، للباحث النفسي التونسي فتحي بن سالمة. ينطلق العمل من العمليات 
االنتحارية التي ينّفذها متطرفون ينتمون إلى جماعات إسالموية. الفكرة الرئيسية للكتاب 
هي البحث في الصورة النموذجية التي تسكن في نفوس هؤالء، والتي يسميها بـ»ما 

فوق المسلم«، ومن هنا يضيئها بأدوات التحليل النفسي.

عن »شمس للنشر واإلعالم« في القاهرة، صدرت رواية البالبل ال تغّرد، للكاتبة البريطانية 
العراقية أمل بورتر. يتناول العمل قضية الهوية وتأثّرها بالصراعات المختلفة من خالل 
السياسية واأليديولوجية  األزمات والتغيّرات  لعائلة مسيحية عراقية عايشت  أجيال  ثالثة 

منذ نهاية الخمسينيات إلى الوقت الحاضر.

D

القاهرة ـ سارة عابدين

يعود الروائي املصري محمد عبد النبي، 
في عمله السردي الصادر حديثًا بعنوان 
إلى  الــعــني(،  )دار  العنكبوت«  غرفة  »فــي 
أحــــــداث فـــي قــضــيــة شــهــيــرة وقـــعـــت عــام 
2010، وُعرفت باسم »كوين بــوت«، ومن 
خالها يبني روايته على تخّيل حكاية 
أحد »املتهمني« في هذه القضية، مقاربًا 

موضوع املثلية الجنسية في مصر.
يقول في حديثه إلى »العربي الجديد«، 
التخييل  على  لاعتماد  سبيل  »ال  إنــه 
املـــحـــض فـــي كــتــابــة الــــروايــــة، مــثــلــمــا ال 
ــو تـــمـــامـــًا«.  ــــع كـــمـــا هــ ــــواقـ يــمــكــن نـــقـــل الـ
يــذكــر عــبــد الــنــبــي أنــــه شــاهــد وقــــرأ كل 
ــّرر  ــم قــ ــتـــاحـــة عــــن الـــقـــضـــيـــة، ثــ املـــــــواد املـ
أن يــبــتــعــد عــنــهــا وُيــحــكــم الــتــركــيــزعــلــى 
تفاصيلها  إلى  يرجع  ولم  شخصياته، 
 في املواضع التي تستدعي ذلك، مثل 

ّ
إال

أو أحوال  النطق بالحكم  مشهد جلسة 
املــتــهــمــني فــــي الـــســـجـــن، لــلــحــفــاظ عــلــى 

درجة من املصداقية واإليهام.
ــع الــشــخــصــيــة  ــ يـــتـــعـــامـــل عـــبـــد الـــنـــبـــي مـ
والـــحـــبـــكـــة )أو الـــحـــكـــايـــة( كــخــيــطــني فــي 
تطويرهما  على  ويعمل  واحـــدة،  جديلة 
معًا، هكذا يصف خطوات الكتابة، مبّينًا 
أن  كــان يملك شخصية، وكـــان عليه  أنــه 
يــغــذي تــاريــخــهــا الــشــخــصــي بــالــتــدريــج 
 يعمل 

ّ
حتى يكتشف حكايتها، والتي ظل

الــفــكــرة  ــدأت  ــ بــ مـــنـــذ 2012، حــــني  عــلــيــهــا 
تــتــحــّول فـــي داخـــلـــه إلـــى مـــراحـــل وتــأخــذ 
أنــه كتبها كقصة قصيرة  أشــكــااًل، حتى 

من ثماني صفحات. 
لكن األمر األكثر تعقيدًا في حالة هاني 
ــفـــوظ، الــشــخــصــيــة األســـاســـيـــة فــي  مـــحـ
العمل، أن الكاتب وجد نفسه أمام مهمة 
تنميط  أي  مـــن  الــشــخــصــيــة  اســتــنــقــاذ 
الجاهزة، وكان  للمثلي وصــوره  شائع 
الصغيرة،  تفاصيلها  يلمس  أن  عليه 
ــه وهـــواجـــســـه  ــوبـ ــيـ ــه وعـ يـــتـــقـــّبـــل أحــــامــ
ــار لـــــو رأيـــــــُت  ــتــــصــ ــاخــ وكــــوابــــيــــســــه، »بــ
اآلن هــانــي مــحــفــوظ فـــي أي مــكــان عــام 
لدقائق معدودة  م 

ّ
يتكل إليه  واستمعت 

ســأتــعــرف عليه فـــورًا، قبل أن يــقــّدم لي 
نفسه«. 

ال شك أن حياة رجل مثلّي، موضوع »في 
غرفة العنكبوت«، هي من »التابوهات« 

القيم  مناطحة  وليس  جميلة وممتعة، 
 

ّ
والسلطة األبوية والتقاليد البالية. وأال

الــلــغــة واألســـلـــوب والتقنية  أجــعــل مـــن 
حــواجــز تحول دون الــقــارئ واالنــدمــاج 
ــم واملــــــوضــــــوع«، مـــعـــتـــبـــرًا أن  ــالـ ــعـ ــي الـ فــ
ــا الــقــيــم  »رســـالـــة الـــفـــن هـــي الـــجـــمـــال، أمــ
واألخـــــــــاق واملـــــبـــــادئ فــلــهــا مــســالــكــهــا 
األخرى وتّجارها وزبائنها املعروفون«. 
إلى جانب انشغاله السردي، ينهمك عبد 
النبي بالترجمة، هو الذي حصل مؤخرًا 
عــلــى »جـــائـــزة الـــدولـــة الــتــشــجــيــعــيــة« عن 

الليبي  للكاتب  اختفاء  لــروايــة  ترجمته 
باإلنجليزية هــشــام مــطــر. يــرى بــأنــه في 
ــه بــــا »أســــلــــوب«،  ــ

ّ
ــأن الـــتـــرجـــمـــة يــشــعــر بــ

 »قـــد تــكــون هـــذه ســّبــة أو نقيصة 
ً
مــكــمــا

في نظر البعض، لكني أراها نعمة تكفل 
لي حرية غير عادية ككاتب قبل أن أكون 
مترجمًا. أشــعــر أحــيــانــًا أن األســلــوب قد 
يــكــون ســجــنــًا، حــتــى ولـــو كـــان قفصًا من 

ذهب«. 
عن عمله في نقل الكتب التي يحبها إلى 
أال يطغى  الــنــبــي  عــبــد  يتمنى  الــعــربــيــة، 
أن يحدث  بــل  الــكــاتــب،  فيه على  املترجم 
البيت  تدريجيًا  الكاتب  فيحتل  العكس، 
فــي غرفة  املــتــرجــم  كــلــه، بحيث ينحبس 
 لعمٍل 

ّ
واحــدة صغيرة، ال تكاد تتسع إال

واحد في السنة، عمل جميل يستمتع به 
الــنــاس، بعيدًا عــن مطالب  بــه  ويستمتع 
الـــجـــاهـــزة فــي  ــن  ــاويـ ــنـ ــعـ الـــنـــشـــر والـ دور 
جــهــات الــتــرجــمــة الــحــكــومــيــة. عــنــدئــٍذ لن 
يــكــون الــكــاتــب واملــتــرجــم فـــي شـــقـــاق، بل 

سيكونان »سمنًا على عسل«.

ــمــا تــطــّرقــت إلــيــهــا الـــروايـــات 
ّ
والـــتـــي قــل

العربية، ومع ما تشهده مصر اآلن من 
عبد  يــبــدو  التعبير،  لحرية  مــصــادرات 
النبي وكأنه يجازف هنا، عن ذلك يقول: 
ــداع  واإلبـ الفكر  حــريــة  تقييد  »مسلسل 
ــم الــــعــــربــــي ال يــكــاد  ــالــ ــعــ ــر والــ فــــي مـــصـ
ينتهي إال ليبدأ، ومع كل حلقة جديدة 
واإلحــبــاط  الدهشة  نفس  تصيبنا  منه 
ــع أن 

ّ
ــرارة«، مضيفًا »مـــن كـــان يــتــوق ــ واملــ

تصل العقوبات إلى السجن بتهمة مثل 
خــــدش الــحــيــاء الـــعـــام، خــصــوصــًا بعد 

الربيع العربي«.
لكن صاحب »رجوع الشيخ« أنقذ نفسه 
من رقابته الذاتية بأن كتب كما لو كان 
املقّربني، لكن  يكتب لنفسه وألصدقائه 
أنــه كــان يخشى استقبال  هــذا ال ينفي 
الــقــارئ الــعــادي للعمل، لذلك حــاول في 
مـــراحـــل الــتــحــريــر الــنــهــائــيــة أال يــشــّكــل 
العمل صدمة فــّجــة، مــع عــدم تقديم أية 

تنازالت جمالية وال موضوعية. 
كــان تقديم حكاية  ح »همي األول 

ّ
يوض
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إصدارات

غرافيتي 
لـ بانكسي 
في مدينة 
نيوأورلينز 
األميركية

الكاتب

مكتبة »المفكرين األحرار«، تصوير: العربي الجديد

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



كاريكاتير
26

باسل طلوزي

كانــت رئــة »فــرج« تتقلــص رويــدًا رويــدًا، 
ورأســه يــكاد ينفجــر، وهــو يصطــف علــى 
طابــور طويــل فــي املستشــفى الحكومــي، 
حبــوب  مــن  حصتــه  علــى  للحصــول 
التــي راحــت تتقلــص  الشــهرية،  الضغــط 
هــي األخــرى شــهرًا تلــو شــهر، إلــى الحــد 
الــذي لــم تعــد تغطــي فيه أكثر من أســبوع 
يشــعر  كان  الســبب  لهــذا  وربمــا  واحــد، 

بصداع رهيب في رأسه.
يــزداد حمــرة،  فــرج، ووجهــه  يترنــح  بــدأ 
»الطابــور«  زمــاء  بــه  شــعر  وحــن 
املســعفن  علــى  ينــادون  راحــوا  الطويــل، 
وقــت  ومضــى  إلنقــاذه،  املستشــفى  فــي 
طويــل قبــل أن يأتــي طبيــب مــن »القطــب 
الجنوبــي«، بالــكاد يحــرك قدميــه، ليســأل 
عــن ســبب الجلبة، وحــن أخبره الواقفون 
علــى الطابــور بــأن )فــرج( يحتــاج عاجــا، 
وهــو  شــدقيه  بمــلء  الطبيــب  ضحــك 
فــي  اآلن  هــو  »أليــس  بســخرية:  يتســاءل 

املستشفى أيها األغبياء«؟
علــى  آخــر  واقــف  مــع  األمــر  هــذا  تكــرر 
الطابور، ينتظر حبة »القلب« منذ الفجر، 
 عــن مريــض 

ً
فســقط مغشــيا عليــه، فضــا

بالحصــول  يأمــل  وهــو  شــريانه  انفجــر 
تكــررت  فيمــا  علــى حبــة »كوليســترول«، 
»القطــب  مــن  القــادم  الطبيــب  إجابــة 
الجنوبــي«، بــأن العــاج يســير علــى »مــا 
علــى  يســقطون  امليتــون  دام  مــا  يــرام«، 

»أرض املستشفى«.
غير أن شيئا ما حدث بغتة، وقلب املوازين 
كلها، حن دوت صفارات الطوارئ في كل 
أرجــاء املستشــفى، والطبيــب إيــاه القــادم 
يتقافــز  االســتواء«،  مــن »خــط  املــرة  هــذه 
»الزعيــم«  الســتقبال  اســتعدادًا  بجنــون، 
ــه موكــب من ســيارات اإلســعاف، 

ّ
الــذي يقل

بعد إصابته بـ »الزكام«.

االتحــاد  مــن  املزلــزل  البريطانــي  الخــروج  شــكل 
األوروبــي والــذي مــا زال يعصــف العالــم بهزاتــه 
االرتدادية في مختلف األصعدة، صدمة واستياء 
ولعنات على الجزيرة اإلنكليزية التي اختارت شــيخوخة 
مــن  بــدال  والعصريــة،  التطــرف  ويمــن  واالنكفــاء  العزلــة 
هنــا جولــة   ... األوروبيــة  القــارة  مــع  واالندمــاج  االنفتــاح 

ساخرة من البريكسيت!

بريكسيت!

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

موت مبّرر

شريط
فرندشيا دوت نت

كوميك 
بريكسيت!

بوليغان ـ اإلرهاب
آنجل بوليغان ـ كيغل

كوريا الشمالية: الفقر يحمل قنبلة نووية ـ البيان اإلماراتية

قصف حلب بيد الفوسفور الروسية ـ مكة السعودية

البريكسيت نازية بريطانية! ـ ماريان كمنسكي ـ كيغلاليميني نايجل فاراج يقهقه على أنقاض كاميرون ـ بيتار بسمستروفش ـ كيغل

البريكسيت: قرار تاريخي أم قرعة غبية!!؟ ـ توم جانسن ـ كيغل بريطانيا المعزولة: على من سنلقي اللوم اآلن! ـ باتريك شابات ـ كيغل

صراع إيراني كردي يضاف إلى الصراعات التقليدية ـ االتحاد اإلماراتيةمحطة الشحن الطائفي تعمل بأقصى طاقتها ـ القدس العربي

المسلسالت سالسل تكبل المشاهد ـ الحياة اللندنية

أبيض وأسوأ
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رياضة

أكد املدير العام لريو 2016، سيدني ليفي، أن 
تأمن فعاليات الدورة أصبح أهم أولويات 

اللجنة املنظمة، وعلى الرغم من املخاوف املتعلقة 
بفيروس زيكا ومشكات تلوث املياه، أكد ليفي 
أن هذه الشؤون ليست ضمن األولويات العشر 

األولى للجنة املنظمة. وأكد املدير العام لأللعاب 
األوملبية »ريو 2016« أن اإلعدادات والبنية 

التحتية الخاصة بهذا الحدث باتت جاهزة 
بنسبة %90.

أعلن كريستيان فوكس، قائد النمسا اعتزاله 
اللعب الدولي مع باده عن 30 عاما، بعد الخروج 

من الدور األول ليورو 2016، وخاض املدافع 
فوكس 78 مباراة دولية مع النمسا وسجل هدفا 

واحدًا أمام اليونان في 2010، بينما انتهت 
مباراته األولى بالخسارة )4-1( أمام كرواتيا، منذ 
عشر سنوات، وكانت النمسا مرشحة قبل انطاق 
البطولة الجارية لتحقيق املفاجآت، لكن الفريق لم 

يظهر بمستواه املعروف.

أعلن النجم الساحلي، بطل الدوري التونسي 
املمتاز لكرة القدم، أنه وافق على انتقال مدرب 

حراس املرمى املصري طارق عبد العليم إلى 
الجهاز الفني ملنتخب تونس الذي يستعد لبداية 
مشواره في التصفيات املؤهلة لكأس العالم 2018.

وأعلن النجم الساحلي، في بيان عبر حسابه 
بموقع فيسبوك: »وافق النادي على تفويت 

)انتقال( مدرب حراس املرمى بالفريق طارق عبد 
العليم لفائدة منتخبنا الوطني التونسي«.

مدير عام أولمبياد 
ريو: األمن هو أهم 

أولويات اللجنة

كريستيان فوكس 
قائد النمسا يعتزل 

اللعب الدولي

المصري عبد العليم 
مدربًا لحراس مرمى 

منتخب تونس

ألمح إيكر 
كاسياس حارس 
مرمى المنتخب 
اإلسباني إلى 
اعتزاله اللعب 
دوليًا برسالة 
غامضة على 
وسائل التواصل 
االجتماعي شكر 
فيها الجمهور 
ونشر معها 
مشهدًا لرحيل 
رامبو في 
الجزء الثاني من 
الفيلم، حيُث 
يقول رامبو في 
المشهد الذي 
اختاره كاسياس 
»ال أعرف أين 
ساذهب، ولكني 
سأذهب«.

)Getty( كاسياس يستعد إلنهاء مسيرته الدولية

االعتزال قريب
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البرتغال غير المقنعة 
تواجه دفاع بولندا

2829
رياضة

باريس ـ العربي الجديد

نجحت البرتغال في اإلطاحة بأحد 
املنتخبات املرشحة للمنافسة على 
اللقب هذا املوسم في ثمن النهائي، 
ــت عـــروضـــهـــا غير  ــ ــا زالـ ــك مـ وبـــالـــرغـــم مـــن ذلــ
مــقــنــعــة بــالــنــســبــة لــقــطــاع كــبــيــر مـــن متابعي 
ــة )يـــــورو  ــ ــيــ ــ مـــنـــافـــســـات كـــــأس األمــــــم األوروبــ
العديد  وشــهــدت  فرنسا،  فــي  املقامة   ،)2016

من املفاجآت حتى اآلن.
أمام  البرتغال اختبارًا صعبًا جديد  وتدخل 

F F

رياض الترك

بالوصول  تاريخيًا  إنــجــازًا  أيسلندا  حققت 
إلى الدور ربع النهائي ألول مرة في تاريخها 
الــكــروي، وذلــك بعد إقصائها إلنجلترا أحد 
املـــرشـــحـــني لـــلـــوصـــول بـــعـــيـــدًا فــــي الــبــطــولــة، 
وتجربة أيسلندا الباهرة حتى اآلن، أصبحت 

مشابهة لتجربة ليستر سيتي في إنجلترا.
ما هو العامل املشترك بني أيسلندا وليستر 
سيتي؟ ربما الروح القتالية واإلصرار الكبير 
ــو كــنــت  ــن أجـــــل تــحــقــيــق األهــــــــداف حـــتـــى لــ مــ
اإلنجاز  الكبيرة، ألن صناعة  األســمــاء  تملك 
ال يــحــتــاج دائـــمـــًا إلـــى املــوهــبــة، ويــمــكــن هنا 
االستشهاد بكلمات كونتي باألمس: »الفكرة 

أحيانًا تهزم املوهبة«.
أيسلندا كانت منتخبًا صغيرًا في كرة القدم 
األوروبية، لم ُيحقق أي شيء ُيذكر، لذلك لن 
الــوراء كثيرًا، بل سنبدأ  نعود بالتاريخ إلى 
مــنــذ الــعــام 2012، وهـــو الــعــام الـــذي بـــدأ فيه 
االتحاد األيسلندي لكرة القدم التفكير جديًا 
بإحداث التغيير في الكرة األيسلندية، وهو 
فــريــق ليستر سيتي  كـــان  الـــذي  األمـــر نفسه 

ُيفكر فيه.
سيتي  ليستر  إدارة  قــــررت   2012 الــعــام  فــي 
ــر جـــديـــًا  ــيـ ــكـ ــفـ ــتـ ــم الــــصــــفــــوف وبـــــــــدأ الـ ــيــ تــــدعــ
بالصعود إلى »البريمييرليغ«، ومثلها فعل 
ُيــفــكــر بشكل  الـــذي بـــدأ  املنتخب األيــســلــنــدي 
جــدي فــي الــدخــول بــقــوة فــي عــالــم كــرة القدم 
والجهد  العمل  مــشــوار  لينطلق  األوروبـــيـــة، 
الكبير من أجل تحقيق األحالم التي أصبحت 

بعد ذلك حقيقة على األرض.
- 2013، حــل ليستر سيتي  فــي موسم 2012 
سادسًا ي دوري الدرجة األولى اإلنجليزية، 
ووصل إلى الدور نصف النهائي في البطولة 
الــتــأهــيــلــيــة الـــخـــاصـــة بـــــأول ســـت أنـــديـــة في 
الجدول، لكنه خسر من واتفورد في مجموع 

املــبــاراتــني )3 - 2(، ليفشل فــي الــصــعــود إلى 
مصاف أندية الدوري اإلنجليزي املمتاز.

فـــي املـــوســـم الــــذي تـــاله حــقــق لــيــســتــر سيتي 
الــــدرجــــة األولــــــــى، لــيــصــعــد إلـــى  لـــقـــب دوري 
مصاف أندية »البريمييرليغ«، بعد غياب دام 
حوالي 12 سنة منذ العام 2004، في املقابل 
غير  تاريخيًا  إنجازًا  أيسلندا  منتخب  حقق 
إلــى امللحق األوروبــي  مسبوق بعد أن تأهل 
األخـــيـــر املـــؤهـــل إلــــى مـــونـــديـــال 2014، وكـــان 
قريبًا من الوصول إلى كأس العالم ألول مرة 
في تاريخه، لكنه خسر في مجموع املباراتني 

أمام كرواتيا القوية بهدفني نظيفني.
في موسم 2014 - 2015، نافس ليستر سيتي 
فـــي »الــبــريــمــيــيــرلــيــغ« وطــبــعــًا كـــوافـــد جــديــد 
ــــدوري لــم ُيــحــقــق أي نــتــائــج جــيــدة، بل  فــي الـ
ــارع مـــن أجـــل الــبــقــاء ضمن  عــلــى الــعــكــس صــ

أندية الــدوري املمتاز، وهناك كانت أيسلندا 
ــة،  ــيـ تــخــوص مــنــافــســات الــتــصــفــيــات األوروبـ
على  وينافس  مشرفًا  أداًء  فيها  قدمت  التي 

البطاقة املؤهلة إلى اليورو.
مــنــتــخــب  ــبـــت  أثـ الــــعــــام 2016،  نـــهـــايـــة  ــل  ــبـ وقـ
أيسلندا أنه واحد من كبار القارة األوروبية، 
ألنه حل ثانيًا في مجموعته في التصفيات، 
وتأهل بشكل مباشر من دون ملحق أوروبي، 
وفــي نفس الوقت كــان ليستر سيتي قد بدأ 
يشق طريقة الذهب في موسم 2015 - 2016 

في بطولة »البريمييرليغ«.
أيــار   / فــي شهر مايو  ليستر سيتي  ونجح 
ألول  »البريمييرليغ«  لقب  حصد  فــي   2016
مـــــرة فــــي تـــاريـــخـــه، بـــعـــد أن أطــــــاح بــالــكــبــار 
ــه فــــريــــق مـــقـــاتـــل، ال يــتــخــلــى عــن  ــ وأثــــبــــت أنــ
أيسلندا  مــا فعلته  بــســهــولــة، وهــــذا  أحــالمــه 

وهــا هي  ليستر سيتي  تفكير  التي نسخت 
تتواجد في الــدور ربع النهائي لثاني أقوى 

بطوالت كرة القدم في العالم.
ــــي حــــــال نــجــح  ــو فـ ــ ــر إثـــــــــارة هـ ــ ــثـ ــ واألمـــــــــر األكـ
املــنــتــخــب األيــســلــنــدي فـــي إقـــصـــاء أصــحــاب 
الــفــرنــســي من  األرض والــجــمــهــور املــنــتــخــب 
الـــدور ربــع النهائي، األمــر الــذي سيكون من 
ــيــــورو تــاريــخــيــًا،  أبـــــرز مـــفـــاجـــآت بـــطـــوالت الــ
تاريخيًا  إنجازًا  ستحقق  بذلك  أيسلندا  ألن 
الذهبي  املــربــع  إلــى  بــالــوصــول  غير مسبوق 
ومنافسة الكبار من أجل العبور إلى املباراة 
الــنــهــائــيــة، وعــنــدهــا ســتــكــون حــكــايــة ليستر 
كانت نجم  2016، ألنها  العام  سيتي حديث 
كرة القدم عن جدارة واستحقاق بفضل قتال 
ــرار العبني مغمورين مــن أجــل صناعة  وإصـ

تاريخ كروي مشرف من الصعب تكراره.

أيسلندا واإلنجاز... ليستر سيتي اليورو

ــا قــدمــت أداء مــمــيــزا  بـــولـــنـــدا، والـــتـــي بـــدورهـ
ــم تقنع  ــاعـــي، ولــكــنــهــا لـ ــدفـ عــلــى الــصــعــيــد الـ
عــلــى الصعيد الــهــجــومــي، خــاصــة مــع غياب 
نجم الفريق روبرت ليفاندوفيسكي، مهاجم 

بايرن ميونخ، عن التهديف.
ولــم يــحــرز نــجــوم املنتخب الــبــولــنــدي سوى 
ــداف فـــي 4 مـــبـــاريـــات، مـــن بــيــنــهــا هــدف  ــ 3 أهـ
وحــيــد عــن طــريــق املهاجم أركــاديــوز ميليك، 
الهدفان  كــان  بينما  الهولندي،  أياكس  نجم 
اآلخــــــران عـــن طـــريـــق العــــب الـــوســـط جــاكــوب 
عالمات  يضع  مــا  وهــو  بواشتشيكوفسكي، 

استفهام أمام أداء الهجوم.
أمــــا املــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي بــالــرغــم مـــن أدائــــه 
املــتــرنــح فـــي الــبــطــولــة حــتــى اآلن، إال أنـــه قد 
نجح في إحــراز 5 أهــداف في 4 مباريات، من 
رونالدو ومثلها  لكريستيانو  ثنائية  بينها 
لناني وواحـــد لــريــكــاردو كــواريــزمــا، وهــو ما 
يــضــع الــهــجــوم الــبــرتــغــالــي فــي مــركــز متقدم 
عـــن نــظــيــره الــبــولــنــدي، ولــكــن »الــســيــلــيــســاو 
الالتيني« فشل في تحقيق االنتصار في أول 
ثالث مباريات، وحسم املباراة الرابعة بهدف 

في الشوط الثاني اإلضافي.
وشبه الكثيرون املنتخب البرتغالي في هذه 
النسخة، بنظيره اليوناني الذي فاز ببطولة 
يـــورو 2004 على حــســاب رفـــاق رونــالــدو في 
النهائي، وهو ما رفضه جناح الفريق املتألق 
لويس ناني، مؤكدا أن الفريق يقدم أداء مميزا، 
وأظهر ترابطا داخل وخارج امللعب، وأن ذلك 
من أهم ما يميزه في منافسات البطولة. وأكد 
ناني أن الفريق يريد االستمرار في البطولة 
وهو ما سيسعى إليه دون النظر عن األداء. 
وقال الالعب »نهدف لالستمرار في البطولة 
إلــى أبــعــد مـــدى، حتى لــو كــان هــذا سيحدث 
عــلــى حــســاب األداء، وأمــــام بــولــنــدا يــجــب أن 
نكون في أحسن حاالتنا حتى نتأهل لنصف 

النهائي«.
وعلى عكس ليفاندوفيسكي يطمح رونالدو 
ريــال مدريد ملواصلة مفاجآت منتخب  نجم 
ــــالده، ومــواصــلــة الــرحــلــة لــنــصــف الــنــهــائــي  بـ
نهائيات  أربعة  في  التاسع  هدفه  وتسجيل 
لــيــعــادل الـــرقـــم الــقــيــاســي لــلــفــرنــســي مــيــشــال 
ــنـــي ويــــتــــقــــاســــم مـــــع صــــــــــدارة هــــدافــــي  ــيـ بـــالتـ
البطولة عبر تاريخها. إال أن مهمته لن تبدو 
سهلة امام بولندا، بفضل دفاعاتها املحكمة، 
حيث لم يتلق الفريق سوى هدف وحيد في 
4 مباريات، وصمد أمام هجوم أملانيا، ونجح 

في الخروج متعادال من املباراة.

EURO  2016  يورو

قال األمين العام لالتحاد األوروبي 
لكرة القدم )ويفا( ثيودوري 
ثيودوريديس إن نسخة كأس 

أمم أوروبا )يورو 2016( في ظل 
مشاركة 24 فريقًا تجري بشكل 

إيجابي، ولكنه لم يستبعد العودة 
لـ16 فريقًا في 2024 أو زيادة 

المشاركين إلى 32 منتخبًا.
وقال ثيودوريديس في تصريحات 

صحافية »لدينا 24 فريقًا 
تنافسيًا في أوروبا وربما أكثر«. 

وبخصوص ما إذا كانت زيادة عدد 
المشاركين إلى 32 فريقًا سيكون 

مبالغا فيها، أشار المسؤول 
إلى أنه »قبل البطولة قيل هذا 
األمر، اآلن ربما ال«. مشيرًا إلى أن 
االنتقادات التي توجه للبطولة 

الحالية ليست في محلها.
ولم يستبعد ثيودوريديس 

في نفس الوقت خفض عدد 
المشاركين إلى 16 فريقًا حيث قال 
»كل شيء ممكن ولكن ليس في 

2020. أتحدث عن 2024«.
ويرى المسؤول أن النظام الحالي 
للبطولة يعمل بشكل جيد للغاية 

ألنه سمح لمنتخبات مثل أيرلندا 
بالتأهل لربع النهائي.

وتابع ثيودوريديس »دائما ما 
يكون تواجد فريق أو اثنين من 

غير المرشحين أمرا لطيفا، إذا لم 
يكن األمر ممال إلى حد كبير«.

هل تعلم

تبدأ مواجهات ربع 
نهائي كأس األمم 

األوروبية بمباراة قوية بين 
المنتخبين البرتغالي الذي 

يقدم أداء غير مقنع 
والبولندي األقوى دفاعًا

البرتغال 
أطاحت 
بكرواتيا 
بشكل 
مفاجئ 
)Getty(

)Getty( ليفاندوفيسكي يسعى إلحراز أول أهدافه في اليورو

)Getty( رونالدو على بعد هدف من معادلة رقم الهداف التاريخي للبطولة

)Getty( فرحة الالعبين بالتأهل التاريخي )Getty( أيسلندا والعبور الُمشرف)Getty( »ليستر سيتي ولقب »البريمييرليغ

بيكيه: تغيير طريقة اللعب 
قد يعيد الفريق للطريق الصحيح

عاد العبو منتخب إسبانيا لكرة القدم إلى مدريد دون أي جلبة بعد خروج الفريق 
من ثاني بطولة كبرى على التوالي. فبعد كابوس كأس العالم 2014 في البرازيل 
ووداع البطولة من الدور األول، عاد الالعبون إلى البالد عقب الخسارة 2-صفر 
أمام إيطاليا في دور الستة عشر لبطولة أوروبا املقامة حاليا في فرنسا. ويبدو 
الفوز مع إسبانيا  املــدرب محتوما بعد فشل ديل بوسكي مرتني عقب  تغيير 
أوروبــا 2012. ويــرى 93 باملئة من املشاركني في  العالم 2010 وبطولة  بكأس 
استفتاء أجرته صحيفة ماركا اإلسبانية ضــرورة تغيير ديل بوسكي. ويرى 
جيرار بيكيه، مدافع إسبانيا، أن املنتخب الوطني بحاجة إلعادة تخطيط، قائال 
إن أسلوب اللعب الذي جلب للبالد االنتصارات األخيرة لم يعد فعاال، وأن تغيير 

الطريقة قد يعيد الفريق للطريق الصحيح.

دي روسي يغيب عن تدريبات إيطاليا لإلصابة

غاب العب الوسط دانييلي دي روسي عن تدريب منتخب إيطاليا، الثالثاء، بعد 
إصابته أمام إسبانيا في دورالستة عشر لبطولة أوروبا لكرة القدم. وقال االتحاد 
للعبة إن دي روســي خضع لفحوص طبية للكشف عن مــدى فداحة  اإليطالي 
اإلصابة. وشارك دي روسي املخضرم قليال مع منتخب بالده في التصفيات، 
لكن أنطونيو كونتي، مدرب إيطاليا، اعتمد عليه وأصبح أحد العناصر األساسية 

خالل البطولة.

المنتخب الويلزي غير نادم 
على االحتفاالت الجنونية بخروج إنكلترا

أكد املنتخب الويلزي بأنه ليس نادمًا على االحتفال بخروج إنكلترا من نهائيات 
البطولة  الثاني مــن  الـــدور  فــي  أيسلندا  أمــام  الخسارة  أوروبـــا 2016 بعد  كــأس 
القارية. وأظهر فيديو صّور في فندق املنتخب الويلزي الذي تأهل إلى الدور ربع 
النهائي من البطولة القارية في أول مشاركة له، الالعبني وطواقم الفريق يحتفلون 
الفيديو بحملة  إنكلترا. وتسبب هذا  بشكل هستيري بعد مشاهدتهم خــروج 
بريطانيا  لــواء  املنضوي تحت  الويلزي  الجار  التصرف من  هــذا  انتقادات ضد 
العظمى، لكن املدافعني كريس غانتر ونيل تايلور أشارا إلى أن املقطع الذي التقط 
في  لبريطانيا  وحيدة  كممثلة  ويلز  ببقاء  احتفاال  يكن  لم  إنكلترا  مباراة  بعد 
البطولة بل كان احتفاال بتأهل منتخب صغير إلى الدور ربع النهائي. وعندما 
سئل إذا كان املعسكر الويلزي يشعر بالخجل أو الندم بسبب ما قام به، أجاب 
غانتر، الذي يدافع عن ألوان ريدينغ اإلنكليزي: »كال، أعتقد أنه من السهل رؤية 
ما حصل كشيء مبالغ به بعض الشيء، لكن من املؤكد أن هذا األمــر لم يكن 

مقصودا«.

أدوريز يعاني من إصابة عضلية 
طفيفة في الساق اليمنى

كشف نادي أثلتيك بلباو عن أن العبه أريتز أدوريز يعاني من إصابة عضلية 
التي  املغناطيسي  الــرنــني  أشعة  بعد  وذلــك  اليمنى  الضامة  العضلة  فــي  طفيفة 
خضع لها املهاجم. وأفاد بيان صادر عن النادي بخصوص إصابة الالعب التي 
تعرض لها في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا )يورو 2016( أمام إيطاليا بأن من 
الراحة  من  فترة  بعد  الفريق بشكل طبيعي  »لديناميكية  الالعب  عــودة  املتوقع 
حــال عــدم وقــوع أي تعقيدات«. وسيحصل أدوريــز وميكل ســان خوسيه على 
الباسكي، ومن املقرر استدعاؤهما في 11  الفريق  أيام عطالت أكثر من باقي 

من الشهر املقبل للنادي.

بصراحة
حسام اسامة

سقطت إنكلترا بشكل مــرّوع أمام أيسلندا في منافسات ثمن نهائي 
كــأس األمــم األوروبــيــة )يــورو 2016(، وهــو ما قد يكون أمــرًا استحقه 
باألسماء  واكتفى فقط  البطولة،  أخطاؤه طوال  تكررت  بعدما  الفريق، 
الرنانة من دون النظر إلى تطوير الفريق. ظهر عدم الرغبة في التطوير 
بــدون وجود  البطولة  السابق، روي هودسون،  الفني  املدير  بدأ  عندما 
تــشــكــيــل ثـــابـــت، وكـــأنـــه بـــدأ فـــي تــجــربــة الــالعــبــني فـــي مــنــافــســات دور 
املجموعات. كانت لديه تلك الفكرة املبهمة حول ضرورة اللعب بشكل 
هجومي، ولكنه لم يتمكن من استخدام قطعه بالصورة املالئمة وارتكب 
أخطاء تكتيكية خطيرة. ويبدو أن املدير الفني السابق لم يكن يتمتع 
بالدعم الكافي من الالعبني والجماهير واتحاد اللعبة، لينتهي به األمر 
للوصول بعيدا في  أمــام فريق طامح  باالستقالة، بعد خسارة غريبة 
البطولة القارية. وبعيدًا عن املدير الفني، يعاني املنتخب اإلنكليزي، منذ 
فترات طويلة، من أزمات في مركز حراسة املرمى، وظهر جو هارت في 
البطولة وكأنه استكمال لهذه األزمــة، رغم األداء الجيد الذي يقدمه مع 
أن مستواه في  إال  والقارية،  املحلية  املنافسات  مانشستر سيتي في 
البطولة أثر بالسلب على منتخب بالده. ولم يقدم العديد من الالعبني 
الثالثة«، خاصة  »األســود  ارتــداء قميص منتخب  ما يستحقون عليه 

النجوم الشباب، وهو ما يضاف إليه غياب دور القيادة في امللعب.

من الملعب

   على
هامش 

   الحدث
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بدأت األميركية سيرينا وليامس، 
ــة الــــدفــــاع  ــلـ ــمـ املـــصـــنـــفـــة أولــــــــــى، حـ
عـــــــن لـــــقـــــب بـــــطـــــولـــــة ويــــمــــبــــلــــدون 
اإلنكليزية، ثالث البطوالت األربع الكبرى في 
كـــرة املـــضـــرب، بــفــوز ســهــل عــلــى الــســويــســريــة 
إمــرا ساديكوفيتش  التصفيات  من  الصاعدة 
املصنفة 148 عامليا 6-2 و6-4. وتلتقي سيرينا 
الـــــدور املــقــبــل مـــع مــواطــنــتــهــا كريستينا  فـــي 
مــاكــهــايــل الــفــائــزة عــلــى الــســلــوفــاكــيــة دانييال 

هانتوتشوفا 7-5 و2-6.
وأعـــربـــت ســيــريــنــا الــتــي تــمــلــك فــرصــة أخـــرى 
ملعادلة رقــم األملانية شتيفي غــراف من حيث 
عــدد األلــقــاب فــي بــطــوالت الــغــرانــد ســالم )22 
لقبا(، عن فرحتها بالتأهل إلى الــدور الثاني 
بوجود والدتها في امللعب، متطرقة إلى الفوز 
الذي حققته بعد مراجعة النقطة األخيرة عبر 
عني الصقر: »أنا ال أستهني أبدا بأي مناِفسة 
وأتوقع دائما األفضل مني شخصيا«. وتأمل 
ســيــريــنــا الــتــي فــــازت بـــــ12 نــقــطــة متتالية في 
ــقـــاء لــتــتــقــدم 3-صــــفــــر، أن تـــواصـــل  ــلـ ــة الـ بــــدايــ
املنوال  هــذا  البطولة على  هــذه  فــي  مشوارها 
ــى مــنــصــة  ــ ــودة إلـ ــ ــعـ ــ ــفــــوز بــالــلــقــب والـ حـــتـــى الــ
األولــى  للمرة  الكبرى  البطوالت  في  التتويج 
العام  في  نفسها  البطولة  لقب  إحــرازهــا  منذ 

املاضي للمرة السابعة في مسيرتها.

بطولة 
ويمبلدون

للدور  عالميًا،  الثاني  المصنف  موراي،  آندي  البريطاني  التنس  العب  تأهل 
الثاني من بطولة ويمبلدون للتنس بعد تغلبه على مواطنه ليام برودي، 
المصنف 235، وأطاحت األميركية سيرينا ويليامز في بداية رحلتها للدفاع 

عن لقب بطولة ويمبلدون للتنس بالسويسرية إمرا ساديكوفيتش

3031
رياضة

تقرير

إلى  بالنسبة  نموذجيا  املــاضــي  الــعــام  وكـــان 
األميركية التي حققت انتصارها الثمانني في 
ويمبلدون، بعد فوزها باأللقاب الثالثة األولى 
في الغراند سالم، ملبورن االسترالية وروالن 
غــــاروس الــفــرنــســيــة، واتــجــهــت إلـــى فالشينغ 
إنجاز  باستنساخ  طامحة  األميركية  ميدوز 
آخر لغراف أيضا بالجمع بني األلقاب األربعة 
الكبيرة في موسم واحد والذي كانت األملانية 
آخـــــر مــــن حــقــقــه عـــــام 1988. ولـــكـــن ســيــريــنــا 
أمـــام اإليــطــالــيــة روبــرتــا فينتشي في  سقطت 

نصف النهائي.
الــحــالــي محاولة  الــعــام  وبـــدأت األميركية فــي 
ملبورن،  بطولة  نهائي  إلى  فوصلت  جديدة، 
امام  األولــى بخسارتها  الصدمة  لكنها تلقت 
تــيــأس سيرينا  لــم  األملــانــيــة أنجيليك كــيــربــر. 
)34 عــامــا(، فــقــدمــت عــروضــا قــويــة فــي روالن 
غـــــاروس لــكــنــهــا فــشــلــت فـــي اجــتــيــاز الــحــاجــز 

الــنــهــائــي مــــجــــددا، وهـــــذه املـــــرة ســقــطــت أمـــام 
اإلسبانية غاربيني موغوروزا، ضحيتها في 

نهائي ويمبلدون 2015.
إلــى إحـــراز لقبها  وستسعى بالتالي جــاهــدة 
الــثــامــن فـــي ويــمــبــلــدون والــثــانــي والــعــشــريــن 
فــي بــطــوالت الــغــرانــد ســـالم خـــالل مسيرتها 

األسطورية.
ــة الــتــنــس  ــبــ ــنــــوي العــ ــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، تــ وعــ
لقبها  عــن  الــدفــاع  وليامز  سيرينا  األميركية 
في أوملبياد ريو وأبدت حزنها لغياب العديد 
مــن الــريــاضــيــني عــن هـــذه الــتــجــربــة »املــذهــلــة« 

بسبب مخاوف بشأن فيروس زيكا.
في  »تــجــربــتــي  للصحافيني  ســيــريــنــا  وقــالــت 
األوملــبــيــاد كــانــت رائــعــة حــقــًا. أحـــب املــشــاركــة 
أوملبية.  رياضية  أكـــون  وأن  هــنــاك  واملنافسة 
إنــهــا واحـــدة مــن أفــضــل الــتــجــارب الــتــي مــررت 
بها في حياتي«. وأعلن العديد من الرياضيني 
املــمــيــزيــن فــي الــعــالــم عــن عـــدم مشاركتهم في 
ــيــــاد بــســبــب مــــخــــاوف صـــحـــيـــة، مــنــهــم  ــبــ األوملــ
في  العالم  على  األول  املصنف  داي،  جيسون 
الغولف، الذي أعلن أنه لن يتوجه لريو بالرغم 
من أن الفيروس ال يعتبر بالخطورة التي تم 
تــصــويــره بها فــي بـــادئ األمـــر، وأن األمــصــال 

الجديدة ملكافحته تظهر فاعلية في عالجه.
وقالت سيرينا »أعتقد بالنسبة لي أهم شيء 
هــو املعرفة والــحــمــايــة. ســأكــون تحت حماية 
بــالــغــة وجـــاهـــزة وأتــمــنــى أن أكـــون فــي أفضل 
هاليب،  الــرومــانــيــة سيمونا  وأعــلــنــت  حــــال«. 
املــصــنــفــة األولـــــى فـــي بـــالدهـــا، أنـــهـــا ربـــمـــا لن 
تشارك في الدورة املقررة بني 5 و21 أغسطس/ 
آب املقبل، لكنها لم تحسم بعد قرارها األخير. 
فينوس  الــكــبــرى  وشقيقتها  سيرينا  وتــأمــل 
الــرابــعــة في  الــفــوز بالذهبية  فــي  )36 عــامــا(، 
الزوجي في ريو بعد الفوز في أوملبياد 2000 
بذهبية  فينوس  فــازت  بينما  و2012،  و2008 

الفردي في سيدني 2000. 

منافسات الرجال
وصــعــد الــبــريــطــانــي أنــــدي مـــــوراي، املصنف 
الــثــانــي، لــلــدور الــثــانــي فــي مــنــافــســات فــردي 
الرجال ببطولة ويمبلدون للتنس. ففي الدور 
ــع الــكــبــرى هــذا  ــ األول لــثــالــث الــبــطــوالت األربـ
الــعــام، فــاز مـــوراي على مواطنه ليام بــرودي 
ــع 2-6  ــ ــواقـ ــ بــــثــــالث مـــجـــمـــوعـــات مــتــتــالــيــة وبـ
ستانيسالس  السويسري  وبلغ  و4-6.  و3-6 
فافرينكا، املصنف الــرابــع، الــدور ذاتــه بفوزه 
فــريــتــز بنتيجة 6-7  تــايــلــور  عــلــى األمــيــركــي 
ريــشــار  الــفــرنــســي  وتـــأهـــل  و4-6.  و7-6  و1-6 
جــاســكــيــه، املــصــنــف الــســابــع، إلـــى الــــدور ذاتــه 
بفوزه على البريطاني ألياش بيدين بنتيجة 
روبـــرتـــو  ــانـــي  ــبـ اإلسـ وفـــــاز  و3-6.  و4-6   3-6
بـــاوتـــيـــســـتـــا، املـــصـــنـــف 14، عـــلـــى األســـتـــرالـــي 
و3-6،  و3-6   3-6 بنتيجة  جـــوردان طومسون 
لوكسمبورغ،  تغلب جيل مولر، العــب  بينما 
على الكولومبي سانتياغو جيرالدو بنتيجة 

G G

بداية موفقة لسيرينا 
ويليامز وأندي موراي في 

البطولة الكبرى

تنظيم ماراثون في كوبا بمناسبة اليوم العالمي لمانديال
تقيم كوبا للمرة الثالثة سباق ركض بمناسبة »اليوم العاملي لنيلسون مانديال«، في 17 

يوليو/ تموز املقبل، حسبما أعلن املنظمون.
وسيقام هذا السباق في العاصمة هافانا ملسافة 10 كلم، بينما سُيجرى في مقاطعات 

أخرى بالبلد الكاريبي ملسافة 4 كلم.
وتنظم هذه الفعالية الرياضية تحت رعاية سفارة جنوب أفريقيا في كوبا، بالتعاون مع 

املعهد الوطني للرياضة والتعليم البدني والترفية في كوبا.
مؤتمر صحافي مساء  خــالل  وانــانــا،  نافتال  هافانا،  فــي  أفريقيا  وأكــد سفير جنوب 
للبلد  الدبلوماسية  للبعثة  السنوية  األجــنــدة  فــي  دائـــم  نــشــاط  الــســبــاق  هــذا  أن  الــثــالثــاء، 
نيلسون  العنصري  الفصل  التاريخي أليقونة مكافحة  امليراث  األفريقي، بهدف تكريم 
مانديال، ويتم االحتفال باليوم العاملي لنيلسون مانديال سنويا في 18 يوليو في أماكن 

متفرقة بكافة أنحاء العالم، بما فيها كوبا.

البرازيلي هالك يسافر إلى بكين لالنضمام إلى شنغهاي
ســـافـــر الــــالعــــب الـــبـــرازيـــلـــي هـــالـــك إلـــــى الــصــني 
ــج، حــســبــمــا  ــبـ ــيـ ــى شـــنـــغـــهـــاي سـ ــ ــ ــام إل ــمـ لـــالنـــضـ
الــقــدم عبر موقعه  لــكــرة  أعــلــن االتــحــاد الصيني 
اإللــكــتــرونــي، نــقــال عــن حــســاب الــفــريــق بشبكة 
وتجنب  )ويـــبـــو(،  املحلية  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
ــادي لــلــصــفــقــة، رغــم  ــ ــالن تــحــديــد املــقــابــل املـ ــ اإلعـ
ــــى أنــه  أن هــنــاك تــقــاريــر غــيــر رســمــيــة تــشــيــر إل
قــد يصل إلــى 55 مليون يـــورو، وهــو مبلغ حال 
تأكد، سيمثل رقمًا قياسيًا جديدًا في التعاقدات 

بالدوري الصيني.
نادي  القادم من  البرازيلي  يوقع  أن  املتوقع  ومن 
زينيت سانت بطرسبرغ الروسي، على عقد يمتد 
مــع شنغهاي سيبج. وسيخضع  مــواســم  أربــعــة 
ــلــفــحــوصــات الــطــبــيــة قـــبـــل االنـــضـــمـــام  الــــالعــــب ل

الرسمي للفريق الذي يدربه السويدي، سفني جوران إريكسون.
وكان الــدوري الصيني قد سجل رقما قياسيا خالل فبراير/ شباط املاضي بعد ضم 
جيانجسو سونينج للبرازيلي أليكس تيكسيرا من شاختار دونيتسك األوكراني مقابل 
50 مليون يورو، يشار إلى أن جيانجسو سونينج قد استحوذ أخيرا على نسبة %70 

من أسهم إنتر ميالنو اإليطالي.

سيلتيك يتعاقد مع الفرنسي 
موسى ديمبيلي ألربعة مواسم

أعــلــن نــــادي ســيــلــتــيــك االســكــتــلــنــدي الــتــعــاقــد مع 
املهاجم الفرنسي الشاب موسى ديمبيلي ألربعة 
مواسم، قادما من فولهام، وأصبح ديمبيلي )19 
تحت  االسكتلندي  الفريق  صفقات  أولـــى  عــامــا( 
قيادة االيرلندي بريندان رودجرز، مدرب ليفربول 
السابق، الذي تولى سيلتيك في مايو/آيار املاضي. 
وقال الالعب في تصريحات لقناة النادي »املجيء 
لـــرودجـــرز  تـــكـــون أول صــفــقــة  الـــنـــادي وأن  لـــهـــذا 
أمــر رائــع، حتى اآلن ال أصــدق. املــدرب قــال لي إن 
أنني  أعلم  ألنني  لــي،  بالنسبة  جيد  نــاد  سيلتيك 
سألعب وسأتطور«. وسجل ديمبيلي في املوسم 
الــســابــق 17 هــدفــا فــي 46 مــبــاراة بـــدوري القسم 
الــثــانــي فــي إنــجــلــتــرا، الــتــشــامــبــيــونــشــيــب، وانــتــقــل 
لسيلتيك مجانا بعد انتهاء عقده مع فولهام الذي 
لعب في صفوفه ثالثة مواسم. في املقابل أضاف 
ــــذي ســيــكــمــل الشهر  ــمــيــز ال

ُ
الـــالعـــب الــفــرنــســي امل

القادم عامه الـ20 »بصفتي العب كرة قدم شاب، أريد ان اكتسب كل الخبرة الالزمة ملواصلة 
التطور، وفي سيلتا سيكون بإمكاني الفوز بألقاب واللعب في أوروبا.

إسبانيول يضم خوسيه أنطونيو رييس لموسمين
أعلن نادي إسبانيول عن تعاقده مع الجناح املخضرم خوسيه أنطونيو رييس ملوسمني، 
قادما من إشبيلية. وأفاد بأنه سيتم تقديم رييس غدا في ملعب كورنيال البرات بمجرد 
اجتيازه الفحص الطبي وتوقيعه على العقد، وأضاف أن إتمام رييس ملوسمه الثاني في 

صفوف النادي الكتالوني يعتمد على »مردوده الرياضي« في املوسم األول.
الــــ33، فــي صفوف أندية  الــقــادم عامه  ولعب ريــيــس، الــذي سيكمل فــي سبتمبر/ أيــلــول 
ويعُد  البرتغالي،  وبنفيكا  اإلنكليزي  أرسنال  أو  إسبانيا  في  ســواء  باالحترام،  جديرة 
رييس، الذي خاض أكثر من 300 مباراة بالليغا، ثاني صفقة إلسبانيول للموسم الجديد 

بعد ضمه للحارس روبرتو خيمينيز، قادما من أوليمبياكوس اليوناني.

زيت( األملانية أجري عقب تعيينه مدربا لفولفسبورغ، حيث 
الوقت  إنه كان »العبا عاديا«، ولكنه يشير في نفس  يقول 
املـــدرب تختلف كثيرا عن  فــي  املطلوبة  الخصائص  أن  إلــى 
تلك التي تخص الالعب. وكان أول فريق يقوده هيكينغ هو 
لوبيك،  وتــاله  األملاني  الثالثة  الدرجة  أندية دوري  أحد  فيرل 
أملانيا  يوليو/تموز 2004 عن فريق  ثم أصبح مسؤوال في 
آخن بدوري الدرجة الثانية وتمكن من الصعود به في 2006 

للدرجة األولى. 
بــعــد ذلـــك، بـــدأت مــحــطــات املــــدرب فــي دوري الــدرجــة األولـــى 
مــن هانوفر ونــورمــبــيــرغ، الـــذي كــان تــولــى تدريبه مــن أجل 
الجميع بجعله يحتل  أدهـــش  ولــكــنــه  الــهــبــوط  االبــتــعــاد عــن 
املركز السادس في 2011 ، العام الذي شهد توليه ملسؤولية 
فولفسبورغ. وقال هيكينغ في حوار مع مجلة )11 فروينده( 
إن هذه املسيرة من الدرجة الثالثة حتى األولى كانت شيئا 

ساهم في بناء شخصيته بــدون أدنــى شــك. وقبل وصوله 
في  أمامه  توضع  التي  الرئيسية  املهمة  كانت  لفولفسبورغ 
الفرق التي دربها هي البقاء في الدرجة األولى قبل أي شيء، 

ولكن النتائج كانت دائما ما تكون أفضل من املتوقع.
ــهــــدت مـــســـيـــرة املـــــــدرب طـــفـــرة مـــنـــذ تـــولـــيـــه مــســؤولــيــة  وشــ
فــولــفــســبــورغ، حيث أصــبــح ألول مــرة مــســؤوال عــن العبني 
باملاليني، وبالتالي تغيرت طريقة الخطاب التي يتعامل بها 

مع الفريق، فهؤالء في النهاية ال يكلفون 100 ألف يورو.
الـــوصـــول للمنافسات  نــفــســهــا كــانــت مــخــتــلــفــة:  الــتــطــلــعــات 
األوروبــيــة ومــحــاولــة مقارعة بــايــرن وبــروســيــا دورتــمــونــد،. 
املــاضــي واجـــه هيكينغ مشكلة تمثلت في  املــوســم  وخـــالل 
عدم قدرته على إخراج نفس األداء الذي يقدمه فريقه بدوري 
األبــطــال فــي الـــدوري املحلي الــذي يحتل فيه املــركــز الثامن، 

ويصل حتى ربع النهائي، قبل الخروج أمام ريال مدريد.

محمد الفولي

لــم تــكــن املـــؤشـــرات األولــــى فــي مــســيــرة مـــدرب فولفسبورغ 
األملــانــي ديــتــر هيكينغ تــقــول إنـــه يــجــب أن ينتهي بــه األمــر 
بــالــضــرورة بــالــتــواجــد عــلــى بــعــد خــطــوة مــن نــصــف نهائي 

دوري أبطال أوروبا املوسم املاضي. 
بإلقاء  ولــكــن  هيكينغ،  مــن  تقليل  بمثابة  األمـــر  هــذا  يعد  ال 
نظرة سريعة على سيرته الذاتية يظهر أنه بدأ رحلته بشكل 
العالم، حيث عمل ملدة ثالث  مغاير تمامًا عن باقي مدربي 
سنوات كرجل شرطة. مسيرة هيكينغ إبان حقبته كالعب 
لم يحدث فيها الكثير، حيث كان دوري الدرجة الثانية بمثابة 
األولــى مع بروسيا  الدرجة  لظهوره في  بالنسبة  أما  منزله، 

مونشنغالدباخ فقد مر مرور الكرام. 
يعترف املدرب بنفسه بهذا األمر في حوار مع جريدة )دي 

ديتر هيكينغ

على هامش الحدث

ظهر المدير الفني 
ديتر هيكينغ 

بشكل مميز في 
منافسات الموسم 

الماضي، خاصة 
مع تأهله إلى 

ربع نهائي دوري 
أبطال أوروبا، قبل 
الخروج أمام ريال 

مدريد اإلسباني

أندي موراي 
خالل أول 
مبارياته 
في بطولة 
ويمبلدون 
)Getty(

فوزنياكي  كارولين  على  و4-6   5-7 كوزنتسوفا  سفيتالنا  الروسية  فازت 
للتنس.  ويمبلدون  بطولة  في  سابقا  العالم  على  األولــى  المصنفة 
دائرة  من  للخروج  مرشحة  فوزنياكي  الدنماركية  فإن  وبهزيمتها 
المخضرمة  وحققت  للسيدات.  العالمي  التصنيف  في  العبة   50 أول 
كوزنتسوفا المصنفة 13 أول فوز لها هذا العام في إحدى البطوالت 
األربع الكبرى بعد خروجها من الدور األول ببطولة أستراليا المفتوحة 

بينما غابت عن بطولة فرنسا لإلصابة.

فوزنياكي ُتواصل التراجع وتوّدع ويمبلدون

وجه رياضي

وصـــعـــد  و13-15.  و3-6  و6-7  و7-6   6-4
اإلســـبـــانـــي فــلــيــســيــانــو لــوبــيــز، املــصــنــف 22، 
للدور ذاتــه بفوزه على األميركي راجيف رام 
7-6 و6-4 و6-4، بينما تغلب البرتغالي جواو 
الـــروســـي ديمتري  ــوزا، املــصــنــف 31، عــلــى  ســ
و6- و6-4  و6-7   6-3 بــنــتــيــجــة  تـــورســـونـــوف 
املصنف  بــيــر،  بــنــوا  الفرنسي  وتــأهــل  3و5-7. 

خــــوان  األرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــد  ــعـ وصـ و3-6.  7و4-6 
مــونــاكــو لــلــدور الــتــالــي بــفــوزه على الياباني 
و6- و3-6  و6-4   5-7 بــنــتــيــجــة  دانــيــيــل  تــــارو 
ــارتـــن ديــل  ــوان مـ ــ 2. وتــغــلــب األرجــنــتــيــنــي خـ
بوترو على الفرنسي ستيفان روبير بنتيجة 
نيك  األســتــرالــي  6-1 و7-5 و6-صــفــر. وتغلب 
راديك  التشيكي  15، على  املصنف  كيريوس، 

ــلـــدور الـــثـــانـــي بــتــغــلــبــه عــلــى الـــكـــرواتـــي  26، لـ
و3-6  و6-2  و6-7   6-3 بنتيجة  فرانكو سوكر 
على  بــيــكــر  بــنــيــامــني  ــانــــي  األملــ وفـــــاز  و8-10. 
 3-6 بنتيجة  باجنيس  فاكوندو  األرجنتيني 
جــون  األســـتـــرالـــي  تـــأهـــل  بــيــنــمــا  و1-6،  و3-6 
اإلسباني  على  بفوزه  الثاني  للدور  ميلمان 
و5- و6-4   5-7 بــنــتــيــجــة  مــونــتــانــيــس  ألـــبـــرت 

لــيــبــلــغ  و1-6  و7-6  و3-6   4-6 ســتــيــبــانــيــك 
الـــــدور الـــثـــانـــي. وتـــفـــوق اإلســـبـــانـــي مــارســيــل 
ــرانـــويـــرس عــلــى فــيــكــتــور إســـتـــريـــال، العــب  جـ
جمهورية الدومنيكان، 6-2 و6-4 و2-6 و4-6، 
كما فاز اإلسباني ألبرت راموس على الكندي 

فاسيك بوسبيسيل 6-4 و3-6 و6-3 و4-6.
)رويترز/فرانس برس(

األرجنتيني،  أيريس  بوينوس  إقليم  حكومة  رئيس  الريتا،  رودريجيز  هوراثيو  ــن 
ّ

دش
تمثاال في العاصمة تكريمًا لالعب كرة القدم األرجنتيني ليونيل ميسي. وعند الكشف 
عن التمثال، بدا الريتا واثقًا من إقناع »البرغوث« بالتراجع عن قرار اعتزاله اللعب دوليًا. 
إثر  دوليًا  اللعب  اعتزاله  التاريخي  وهــدافــه  »التانغو«  نجم هجوم  إعــالن  أيــام من  فبعد 
خسارة األرجنتني لنهائي كوبا أميركا املئوية وإضاعته لركلة ترجيح، تكرمه عاصمة 
لرياضيني  تماثيل مماثلة  فيه  تكثر  الــذي  الــشــوارع  أحــد أشهر  التمثال في  بهذا  بــالده 

أرجنتينيني سابقني، وهو املسمى بـ«ممر العظماء«.

صورة في خبر

تمثال ميسي
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ليالي رمضان
سهر وإفطارات جماعية في السودان

الخرطوم ـ العربي الجديد

تـــخـــتـــلـــف لــــيــــالــــي رمــــــضــــــان فــي 
الــــــــــســــــــــودان عـــــــن بــــقــــيــــة الــــــعــــــام، 
حــيــث تــــدب الـــحـــيـــاة فـــي شــــوارع 
ــتـــي تــســهــر عــلــى  الـــعـــاصـــمـــة الـــخـــرطـــوم الـ
ــــى من  غــيــر الـــعـــادة حــتــى الـــســـاعـــات األولــ
الــصــبــاح، وتــمــتــلــئ الــســاحــات والــحــدائــق 
باملواطنني،  املتنزهات  عــن  فضال  العامة 
الجماعية  اإلفطارات  معظمها  وتحتضن 
املؤسسات  فــي  والعاملني  الــطــالب  لفئات 

املختلفة، فضال عن األسر والعائالت.
يــغــلــب عــلــى الــخــرطــوم الــطــبــيــعــة الــهــادئــة 

تدب الحياة مع أذان المغرب )فرانس برس(

D

عند  الــنــوم  إلــى  قاطنيها  إذ يخلد معظم 
التاسعة مساء، كما تغلق األسواق العامة 
أن تجد أسواقا  التوقيت، ويندر  في ذات 
الحادية  أو  العاشرة  حتى  أبوابها  تفتح 
عشرة مساء، اللهم إال بعض املحال وتعد 

على أصابع اليد. 
وتــفــرغ الــحــدائــق والــســاحــات الــعــامــة من 
الناس، ويدب الهدوء في أحيائها الراقية 
والشعبية وتنطفىء أنوار املنازل وتغلق 
املــحــال الــتــجــاريــة الــصــغــيــرة فــي األحــيــاء، 
وتـــخـــف حـــركـــة املــــواصــــالت والـــســـيـــارات، 
والــتــي تــكــاد تــنــعــدم تــمــامــا عــنــد الــحــاديــة 
والثانية عشرة ليال . تقول رماز، )طالبة(: 

رمضان الشهر الوحيد الذي تختلف فيه 
مــــســــارات حــيــاتــنــا فــيــصــبــح لــيــلــنــا نــهــارا 
ــكــــس، حـــيـــث تـــتـــم الــــــزيــــــارات لــأهــل  ــعــ والــ
والــجــيــران مـــســـاًء، وتــكــثــر املــشــاركــات في 
ــاء  ــدقــ ــع األصــ ــارات الـــرمـــضـــانـــيـــة مــ ــ ــطــ ــ اإلفــ
وزمالء العمل التي تتم عادة في الصاالت 

والحدائق العامة. 
وترى أن الليل في رمضان ذو نكهة خاصة 
فتقد في الليالي الباقية، وتضيف: »بغير 

ُ
ت

مشاروينا  نقضي  أن  يستحيل  رمــضــان 
ليال باستثناء املشاوير الخاصة باألفراح 

واملناسبات عموما«.  
ــاروق، )مـــوظـــف(، فــيــرى أن أكــثــر ما  ــ أمـــا فـ

يميز رمــضــان فــي الــســودان الــلــيــل،  حيث  
تــعــج الــــشــــوارع بــالــحــركــة وتــفــتــح املــحــال 
األولــى  الساعات  حتى  أبوابها  التجارية 
من الصباح، فضال عن املطاعم واملقاهي 
وخــالفــه، ويــقــول إنــهــم فــي الــحــي يلتقون 
عادة ليال إما بالقرب من املنازل أو بنادي 
الــلــعــب،  وأوراق  الــضــومــنــة  لــلــعــب  الـــحـــي 
ويضيف: »كما يمارس شباب الحي لعبة 
القدم حتى الصباح. في اعتقادي أن  كرة 
تتقوى  الــذي  الوحيد  الشهر  رمضان هو 
فــيــه الـــعـــالقـــات مـــع الـــجـــيـــران واألصـــدقـــاء 

بشكل أكبر« .
لــــم تـــكـــن الـــخـــرطـــوم فــــي األســـــــاس مــديــنــة 
ــا  ــذ تـــاريـــخـــهـ ــنــ ــــت مــ ــرفـ ــ ــيــــث عـ ــرة حــ ــ ــاهــ ــ ســ
باملدينة الهادئة، إذ يركن معظم ساكنيها 
ــــت مـــبـــكـــر، وبــعــضــهــم ربـــط  لـــلـــنـــوم فــــي وقـ
في  األخبار  نشرة  بانتهاء  نومة  مواعيد 
التلفزيون القومي، التي تبدأ عند الساعة 

التاسعة.
في خمسينيات وستينيات وسبعينيات 
ــــي، كــــانــــت الــــخــــرطــــوم أكــثــر  ــــاضـ الــــقــــرن املـ
اســـتـــقـــرارًا وتــعــيــش بــنــمــط حــيــاة مــحــددة 
اخــتــلــفــت حــالــيــا بــشــكــل كـــامـــل، ال سيما 
إقــرار قوانني سبتمبر/ أيلول 1983،  بعد 
اإلســالمــيــة،  الشريعة  بتطبيق  واملتصلة 
ــت الــــــخــــــرطــــــوم تـــحـــتـــضـــن  ــ ــانــ ــ فـــقـــبـــلـــهـــا كــ
التي يسهر عندها  الــبــارات  مجموعة من 
ــبـــاب، حتى  الـــســـودانـــيـــون، ال ســيــمــا الـــشـ
والتي  السينما  دور  عــن  الــصــبــاح، فضال 
تــعــمــل بــنــظــام الـــعـــرضـــني، أحـــدهـــمـــا يــبــدأ 
بعد صالة املغرب، والثاني بعد التاسعة 

مساء.
ــى الــحــكــم  ــول الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي إلــ ــ مـــع وصـ
ــة، واســـتـــمـــراره في  ــيـــالديـ ــام 1989مـ فـــي  عـ
تطبيق الــشــريــعــة اإلســالمــيــة فــي الــبــالد، 
الجميع  جبر 

ُ
الخرطوم تماما، وأ اختلفت 

النظام وقتها  اتخذ  إذ  بــاكــرا،  النوم  على 
عــدة إجـــراءات ربطها بالنظام العام، كان 
الــزواج  من ضمنها تحديد زمــن لحفالت 
عشرة  الحادية  عند  تنتهي  إذ  وخالفها، 
ــاء وداخـــــل  ــ ــيـ ــ لـــيـــال، وإن أقـــيـــمـــت فــــي األحـ
تستمر حتى  قبلها  كانت  بينما  املــنــازل، 
تغلق  كما  الصباح،  مــن  األولـــى  الساعات 
املــطــاعــم  واملــتــنــزهــات والــحــدائــق الــعــامــة 

أبوابها عند الحادية عشرة ليال . 
لكن، خــالل األعـــوام التي صاحبت توقيع 
ــع الـــحـــركـــة  ــ ــامــــل مـ ــــالم الــــشــ ــــسـ اتـــفـــاقـــيـــة الـ
الــشــعــبــيــة، بـــقـــيـــادة الــــراحــــل جــــون قــرنــق، 
الــواقــع،  أرض  عــلــى  وتطبيقها   2005 فــي 
ــّمــــا كــانــت  اخـــتـــلـــفـــت الــــخــــرطــــوم قـــلـــيـــال  عــ
عليه، حيث زادت أعداد املطاعم واملقاهي 
وأصبح بعضها يعمل حتى وقت متأخر 
ســيــمــا  ال  دؤوب  بـــحـــركـــة  ــبــــاح،  الــــصــ مــــن 
ــــارع  ــة وشـ ــيـ ــراقـ ــاء الـ ــيــ بـــاملـــطـــاعـــم فــــي األحــ

املطار . 
ــيـــل، حـــيـــث تــنــتــشــر  ــنـ كـــمـــا شـــكـــل شــــــارع الـ
فيه  ليليا يسهر  مــنــفــذا  الــشــاي،  بــائــعــات 
أوقاتًا طويلة  السودانيون ويقضون فيه 

يرتشفون الشاي والقهوة ويتسامرون.

يحّول رمضان ليل 
الخرطوم إلى نهار، إذ 
تبقى املحال مشرعة 
أبوابها حتى الفجر، 

وتكثر الزيارات العائلية. 

■ ■ ■
قبل قوانني سبتمبر، 
كان الشباب يقضون 
الليل بقاعات السينما، 
أما اليوم فهم يرتادون 
املقاهي أو يلعبون كرة 

القدم. 

■ ■ ■
يشكل شارع النيل 

منفذًا ليليًا للساهرين 
إذ يقضون األوقات 
الطويلة هناك للسمر 

وارتشاف القهوة 
والشاي.

باختصار

لشهر رمضان طقوسه التي قد تتشابه في معظم البلدان العربية واإلسالمية، وفي السودان تحديدًا له مذاق خاص، حيث تدب 
الحياة في لياليه وتنتشر موائد اإلفطار الجماعية والسهرات حتى الفجر

هوامش

سعدية مفرح

باغت الشابان املتطرفان التوأمان أمهما باملوت غدرًا 
لألجر  تقاسمًا  عليها،  تناوبا  طعناٍت  عــدة  بطعنها 
الرجيم،  لهما شيطانهما  كما صــور  بينهما،  اإللهي 
إن  السلطات  لــدى  عنهما  بــاإلبــاغ  هّددتهما  أن  بعد 
بتنظيم  بــااللــتــحــاق  إكــمــال مشروعهما  عــلــى  ــّرا  أصــ
داعــــش. كـــان خــوفــهــا عــلــى فــلــذتــي كــبــدهــا مــن مغبة 
الــتــطــّرف الــقــاتــل أكــبــر مــن خــوفــهــا عــلــى نفسها من 
أن  راها لم تكن لتتصور 

ُ
ت أم  مغبة رفض خططهما، 

هذا الرفض سيؤدي بهما، في النهاية، إلى االستعانة 
بسكاكني مطبخها لقتلها، وسفك دمها الساخن بدٍم 

بارد؟   
مــذعــورة،  العريني،  هيلة  الستينية،  السيدة   سقطت 
وبكل ما أوتي كائٌن بشريٌّ على الدهشة لحظة املوت 
على يــد أقــرب الــنــاس إلــيــه، على مــن كــان السبب في 
الدماء  الحياة، وســط بركة  الله في هــذه  وجــوده بعد 
ما  قبل  الحليب  مــن جسدها، كما ســال  التي سالت 
الــجــســد نفسه ليطعم تــوأمــْيــهــا..  يــقــرب عــقــديــن مــن 

قاتلْيها فيما بعد. 
ة أٍم ملقاٍة على أرضية 

ّ
انتهى ذلك املشهد املريع، بجث

طعنات  إثـــر  بــدمــائــهــمــا،  مــضــّرجــني  وأخ  وأب  بيتها، 
التوأمنْي اللذين لم يكتفيا بقتل والدتهما، فاستكما 
مشروعهما القاتل في جسدي والدهما وشقيقهما، 
أن تظهر  املشهد كله، من دون  أن ينسحبا من  قبل 
بابتسامٍة،  الــذي سيعلن،  املذيع  وال  الخفية،  الكاميرا 
مشاهدي  وتاليًا  املكان،  في  االفتراضيني  للحضور 
لــيــس ســـوى حلقة تمثيلية  الــتــلــفــزيــون، أن مــا حـــدث 

مفزعة من برنامج الصدمة.  
 هــل كــان سيخطر على بــال فــريــق بــرنــامــج الصدمة 
الفضيل  أيــام الشهر  الــذي يعرض طــوال  التلفزيوني 
على شاشة »إم بي سي« الفضائية مثل هذه الفكرة، 
على  يعتمد  الـــذي  اإلنــســانــي  برنامجه  أفــكــار  ضمن 
صدم املشاهدين بممارساٍت يمكن أن تحدث أمامهم 
املمارسات؟  هــذه  تجاه  املختلفة  الفعل  ردود  لقياس 
ــا يــعــرضــه  ــّدق نـــحـــن املـــشـــاهـــديـــن أن مــ ــنـــصـ هــــل سـ
 أن يحدث بيننا؟ في هذه 

ً
البرنامج أمامنا يمكن فعا

ساعتها،  سنتهم،  أننا  أم  تلك؟  أو  العربية  العاصمة 
الخيال،  ــســاع 

ّ
وات واملبالغة  باالفتعال  البرنامج  فريق 

هذه  بمثل  التفكير  على  بعضهم  بتحريض  وربــمــا 
األفكار التي لم تخطر في رأس الشيطان نفسه؟ 

املفترض  املشهد  فــي  املــوجــودون   كيف سيتصرف 

ــيـــال الــتــلــفــزيــونــي عـــلـــى اتــســاعــه  الــــــذي تــــجــــاوز الـــخـ
رأوا  لو  املــريــر،  الــواقــع  إلــى  أحيانًا، وسبقه  ومبالغاته 
هذين الشابني، وكل واحد منهما يحمل سكينًا مهّددًا 

بها والدتهما، قبل أن ينفذا تهديدهما فعا؟ 
ســبــق أن افــتــتــح الــبــرنــامــج ســلــســلــة حــلــقــاتــه، بــدايــة 
ف 

ّ
رمضان، بموقٍف تمثيليٍّ ظهر فيه شاب، وهو يعن

ــخـــرف، ويــعــامــلــه  والـــــده الــــذي تــبــدو عــلــيــه عـــامـــات الـ
 فــي مــكــان عـــام، األمـــر الـــذي أّدى إلى 

ً
 قــاســيــة

ً
معاملة

الى  باإلضافة  الحقيقة،  في  من حوله  استياء جميع 
امتعضوا  الذين  الشاشات  وراء  املشاهدين  استياء 

 ،
ً
من إمكانية حدوث مثل هذا التصرف في الواقع فعا

حتى وهم يعرفون أن ما يشاهدونهم مجرد تمثيلية! 
وعندما هوت كف أحد املوجودين على صدغ املمثل 
الذي كان مستمرًا في تعنيف من يفترض أنه والده، 
وهــو ال يــعــرف أن األمـــر مــجــرد تمثيل لــرصــد ردود 
الفعل، تــحــّول هــذا الــرجــل فــي لحظات إلــى نجٍم عبر 
وسائل التواصل االجتماعي التي حّياه روادها على 
لذاته، ما بني  العنيف في خلٍط مقصوٍد  املوقف  ذلك 
القائم  املوقف  بشاعة  على   

ّ
يــدل ما  والتمثيل،  الــواقــع 

على فكرة عقوق الوالدين، انطاقًا من قيمتهما التي 
الثقافة اإلنسانية عمومًا، بغض  أبــدًا في  ال تضاهى 
النظر عما تستند إليه تلك الثقافة من قناعاٍت دينيٍة، 
مهما كان نوعها. لم يكن يتوقع كل من شاهد حلقة 
 مـــن صــــور عــقــوق 

ً
الــصــدمــة الــتــي مــثــلــت لــنــا واحــــــدة

الوالدين بكل ما امتلك فريق العمل كله من خياٍل في 
 أن العقل 

ً
ابتكار موقٍف بالكاد يمكن أن يحدث فعا

االبن  التجاوز، وأن مشهد   على 
ً
قــدرة أكثر  املتطرف 

ف والده سيبدو عاديًا أمام هول ما أقدم عليه 
ّ
وهو يعن

الفائضة  أمهما  لعيني  ينظران  وهما  وصــالــح،  خالد 
بالفزع والدهشة، أمام التماعة السكني بينهما، قبل أن 

تنغرس في قلبها.. ويح قلبها. 

ويَح قلبها..

وأخيرًا

انتهى ذلك المشهد 
المريع، بجثّة أٍم ملقاٍة 

على أرضية بيتها، وأب وأخ 
مضرّجين بدمائهما
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