
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

I

الثالثاء  5   يوليو / تموز 2016 م   30 رمضان 1437 هـ  □  العدد 673  السنة الثانية

منبج... شهر من المراوحة
منذ أكثر من شهر بدأت معركة القوات الكردية ضد »داعش« في منبج، 

لتبقى الحصيلة، مراوحة في المكان، دفع ثمنها المدنيون. ]2[

القاهرة، غزة ـ العربي الجديد

ُســجل يــوم أمــس، مــا يمكــن وصفــه بأولــى نتائــج 
اتفــاق تطبيــع العالقــات التركيــة ــــ اإلســرائيلية، مع 
دخــول أول قافلــة مســاعدات تركيــة إلى قطاع غزة 
املحاصــر، عــن طريــق مينــاء أســدود اإلســرائيلي، 
ومن ثم عبر معبر كرم أبو سالم. وبعدما وصلت 
الســفينة التركيــة »ليــدي ليلــى« إلــى مينــاء أســدود 
ألــف طــن  يــوم األحــد، محملــة بنحــو 11  املحتــل، 
إلــى قطــاع  أطفــال وأدويــة  تشــمل مالبــس ولعــب 
غــزة، دخلــت الدفعــة األولــى مــن هــذه املســاعدات 

التركيــة إلــى القطــاع مــن خالل 500 شــاحنة تحت 
إشــراف جمعيــة الهالل األحمــر التركي، من خالل 
وكادت  القطــاع.   ســالم جنوبــي  أبــو  كــرم  معبــر 
تتســع  اإلســرائيلي  ــــ  التركــي  االتفــاق  ترجمــات 
نحو ملف مفاوضات تبادل أسرى االحتالل لدى 
ب حركة »حماس«، بجناحيها 

ّ
املقاومــة، لو لــم تكذ

صحيفــة  ادعتــه  مــا  والعســكري  السياســي 
بخصــوص  اإلســرائيلية  أحرونــوت«  »يديعــوت 
وجود مفاوضات غير مباشرة مع حركة املقاومة 
جديــدة.  تبــادل  لصفقــة  »حمــاس«  اإلســالمية 
فبعدما قالت الصحيفة أمس االثنني إن »اتصاالت 

غيــر مباشــرة تجــري بــني إســرائيل وحمــاس مــن 
أجــل إبــرام صفقــة تبــادل جديــدة، إلعــادة جثامني 
إســرائيليني  ومواطنــني  إســرائيليني،  جنديــني 
تحتجزهمــا حماس«، ســارع القيــادي في الحركة، 
صالح البردويل، في اتصال مع »العربي الجديد«، 
إلــى نفــي وجــود أي مفاوضــات مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة مع االحتالل. وقال البردويل إّن الظروف 
حاليــا »غيــر مشــجعة علــى إنجــاز صفقــة تبــادل 
جديدة على غرار صفقة وفاء األحرار« )شــاليط( 
التي جرت عام 2011. وفي السياق، جزم القيادي 
اآلخــر فــي الحركــة غــازي حمــد بــأن »كتائــب عــز 

»حمــاس«،  لـ العســكري  الجنــاح  القســام«،  الديــن 
أكــدت أنهــا لــن تبــدأ أي مفاوضــات بشــأن أســرى 
جيــش االحتــالل اإلســرائيلي لديهــا، إال بعد التزام 
الذيــن  األســرى  كافــة  ســراح  بإطــالق  أبيــب  تــل 
شــملتهم صفقــة وفــاء األحــرار التــي تــم بموجبها 
إطالق ســراح الجندي اإلســرائيلي جلعاد شاليط، 
اعتقالهــم.  أن يعيــد  قبــل  وأفــرج االحتــالل عنهــم 
وحــول مــا أثيــر بشــأن تدخــل محتمــل لتركيــا في 
ملــف األســرى، يجيــب حمــد: »تركيا كانــت مهتمة 
أكثر في حواراتها األخيرة مع دولة االحتالل بفك 

الحصار عن قطاع غزة«.
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تباينت التقديرات األميركية للفترة 
الزمنية التي تتطلبها هزيمة تنظيم 

ح 
ّ
»الدولة اإلسالمية« )داعش(، فقد مل

الرئيس األميركي، باراك أوباما، في 
تصريحات سابقة، إلى أن العملية قد 

تستغرق 30 عامًا. أما وزير الدفاع 
األميركي السابق، ليون بانيتا، فقد 

تحدث عن عشرين سنة، ورئيس 
هيئة األركان املشتركة األميركية، 

السابق، مارتن ديمبسي، كان 
يتحدث عن فترة تمتد من 5 إلى 

10 سنوات، وفق شروط لم يتوفر 
منها شيء حتى اللحظة، أهمها 

ة في العملية السياسية 
ّ
دمج السن

في العراق، بحسب ديمبسي. وقد 
ال تعكس هذه التصريحات، إال عدم 
وجود استراتيجية أميركية واضحة 

ملواجهة »اإلرهاب«.
لكن األسوأ، ليس في هذه 

التصريحات، التي تشير إلى حتمية 
»التعايش« مع خطر »داعش«، لبضع 

سنوات مقبلة، إنما هو الخوف من 
تداعيات عملية هزيمة لتنظيم في 
املنطقة، التي ستكون مدوّية، كما 
كان صعوده من قبل، باإلرهاب 

والدم.
هزيمة التنظيم، تعني أن اآلالف من 
عناصره سيعيدون انتشارهم من 

لون 
ّ
جديد، بشكل أو بآخر، وسيشك

خطرًا أمنيا كبيرًا، سيشمل بالتأكيد 
دول أوروبا الغربية، وتركيا، ولن 

يستثني دول الخليج العربي. وبدأت 
هذه املؤشرات بالفعل، فمع تراجع 
»داعش« في العراق وسورية، منذ 

بدايات 2015، تزايدت أنشطته 
الخارجية، وبدأ يهدد الخليج بشكل 

أكبر.
توقع رئيس االستخبارات األميركية، 

جون برينان، أن »تنظيم داعش 
سيشّن حرب عصابات دولية 

تزامنًا مع تراجع قدراته في العراق 
وسورية وليبيا. وأن هذه الهجمات 
ستكون على شكلني، مخططة من 

عناصر التنظيم، وأخرى يشنها 
أشخاص مؤمنون بأفكاره، من دون 

التزام تنظيمي، على غرار هجمات 
أورالندو«، بحسب رئيس الـ »سي 

آي إيه«.
التحذيرات األميركية من عمليات 

إرهابية في الكويت، ثم القبض على 
عناصر بتهم تتعلق بالتخطيط لشن 

هجمات لصالح »داعش« في البالد، 
وتفجير انتحاري لنفسه بالقرب 
من القنصلية األميركية في جدة، 

غرب السعودية، مؤشرات على رحلة 
أطول وأقسى، في مواجهة »داعش«، 

وعملياته في املنطقة، خصوصًا 
خالل األيام واألسابيع املقبلة، التي 
سيحاول خاللها »داعش« تعويض 
خسائرة في العراق، بمحاولة إثبات 

أنه يستطيع اللعب على مساحات 
أوسع.

تصاعد 
إرهاب داعش

ريان محمد

تتضارب األنــبــاء الـــواردة مــن مدينة 
ــالـــي  ــمـ ــلــــب الـــشـ ــي ريـــــــف حــ ــ مـــنـــبـــج فــ
الشرقي، التي تشهد منذ نحو شهر، 
معارك عنيفة بني تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
)داعـــــش(، الــــذي يتحصن بــداخــلــهــا، و»قــــوات 
ــلــــس مــنــبــج  ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« و»مــــجــ ــ ــــوريـ سـ
العسكري« املدعومني من طيران ومستشاري 
الــتــحــالــف الـــدولـــي وعــلــى رأســــه األمــيــركــيــون. 
فــفــي حـــني أعــلــنــت وكـــالـــة »أعــــمــــاق« الــتــابــعــة 
للتنظيم كسر حصار املدينة والسيطرة على 
طــريــق منبج جــرابــلــس، تنفي »قـــوات سورية 

الديمقراطية« بدورها هذه األنباء.
وكانت وكالة »أعماق« قد أعلنت، يوم السبت، 
عــن تــمــّكــن »مــقــاتــلــي الـــدولـــة مــن فــك الــحــصــار 
وسيطرتهم  جــزئــي،  بشكل  منبج  مدينة  عــن 
ــلــــس«، الــــذي  ــريـــق مــنــبــج جــــرابــ ــامـــل طـ عـــلـــى كـ
الــديــمــقــراطــيــة« مطلع  قطعته »قــــوات ســوريــة 
قــال مدير  املــاضــي. فــي السياق نفسه،  الشهر 
ــان« رامـــي  »املـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق اإلنــــســ
إن »مسلحي داعش استطاعوا  الرحمن،  عبد 
الــتــقــدم فـــي شـــمـــال مــديــنــة مــنــبــج وشــرقــهــا«، 
 »التنظيم فّجر عربة مفخخة في 

ّ
الفتًا إلى أن

حي الحزاونة، خالل محاوالت )قوات سورية 
الــديــمــقــراطــيــة( الــتــقــدم داخـــل الــحــي، ولـــم تــرد 

معلومات عن الخسائر البشرية«.
ــــش« فــي منبج  وقـــد أثــــارت أخــبــار تــقــّدم »داعـ
املــحــاصــرة الــعــديــد مــن الـــتـــســـاؤالت، عــقــب ما 
كانت قد حققته »قوات سورية الديمقراطية« 
و»مجلس منبج العسكري«، وهو يعتبر رأس 
الحربة في هذه املعارك، العتباره مكّونًا عربيًا 
والـــتـــقـــدم يــتــم فـــي مــنــاطــق عــربــيــة، يتحسس 
»قــوات سورية  لـــ الــكــرديــة  الصبغة  مــن  أهلها 
حماية  »وحـــدات  شّكل 

ُ
ت الــتــي  الديمقراطية«، 

الشعب« الكردية عصبها األهّم، مع العلم بأن 
التحالف  مــن  كبير  بشكل  مدعومة  الــوحــدات 
ــّوا أو عــبــر املــســتــشــاريــن  ــ ــان جـ ــي، إن كــ ــدولــ الــ
والفنيني العسكريني من نحو 12 دولة، إال أن 
املدينة  السيطرة على  إلــى  لــم يفض  ذلــك  كــل 

رغم حصارها منذ شهر تقريبًا.
هذا األمــر دفع متابعني إلى التشكيك بجّدية 
السيطرة  معركة  إكمال  في  الــدولــي  التحالف 
على املدينة، واالكتفاء بحصارها واستنزاف 
التنظيم، معيدين ذلك إلى حسابات إقليمية. 
فتركيا لديها مواقفها الحادة مما يتّم الحديث 
عــنــه مــن ســعــي األكــــراد فــي الــشــمــال الــســوري، 
لــربــط مــنــاطــقــهــم فـــي ريـــف الــحــســكــة بمنطقة 
عفرين في ريف حلب. وهذا يعني سيطرتها 
على معظم املناطق املحاذية للحدود السورية 
املتحكمني  سيجعلهم  الــــذي  ــر  األمــ الــتــركــيــة، 
بــالــحــركــة الــحــدوديــة مــمــا يــحــّد مــن الفاعلية 
الــتــطــورات املــيــدانــيــة. فــي املقابل،  التركية فــي 
الديمقراطية« و»مجلس  تفيد »قــوات سورية 

اقتحام  دون  ما يحول  بــأن  العسكري«  منبج 
املــديــنــة هــو وجـــود أعـــداد كبيرة مــن املدنيني 
ــًا  داخــــل املــديــنــة، يــتــخــذ مــنــهــم الــتــنــظــيــم دروعـ
ــر الـــذي  بــشــريــة، ويــمــنــعــهــم مـــن الـــخـــروج، األمــ
لتأمني  والــوقــت  األعــبــاء  مــن  الكثير  يحّملها 

خروج املدنيني وتجنيبهم االشتباكات.
بدوره، يعتبر املتحدث الرسمي باسم »قوات 
ــلــــس مــنــبــج  ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« و»مــــجــ ــ ــــوريـ سـ
الــعــســكــري«، شــرفــان درويــــش، فــي حــديــث مع 
»كــل ما يتم تداوله من  أن  الجديد«،  »العربي 
فك داعش لحصاره من منبج وتحقيقه تقدمًا 
على عدد من محاور املدينة شائعات تتناقلها 
وسائل التواصل االجتماعي«. وينفي »وجود 
 التنظيم، يوم 

ّ
أي تــراجــع، على الرغم من شــن

األحـــــد، هــجــومــًا كــبــيــرًا عــلــى جــمــيــع املـــحـــاور، 
حيث تدور اشتباكات عنيفة، في ظل مشاركة 

الطيران الحربي التابع للتحالف الدولي«.

غربي بلدة العريمة ومن جنوب قرية خربة 
الـــروس إلــى قرية عوسجلي. وذلــك فــي إطــار 
مرتزقته  عــن  الحصار  فــّك  التنظيم  محاولة 
املحاصرين في منبج، الذين تكّبدوا خسائر 
فـــادحـــة«. مـــن جــهــتــه، يــســتــبــعــد عــضــو لجنة 
الـــعـــالقـــات الـــخـــارجـــيـــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــي 
الحامد،  الكردستاني«، طه  القومي  »املؤتمر 
أن »يــكــون لــلــتــطــورات اإلقــلــيــمــيــة، خصوصًا 
الــتــقــارب الــتــركــي الـــروســـي، تــأثــيــرات سلبية 
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــــوريـ ــّدم قـــــــوات سـ ــ ــقـ ــ عـــلـــى تـ
ها«. ويعتبر 

ّ
والعمليات العسكرية التي تشن

أنـــه »بـــاألصـــل الــتــقــارب الـــروســـي الــتــركــي لن 
األتـــراك،  لــه ثمن سياسي كما يتخيل  يــكــون 
بل سوف يقدم تنازالت سياسية على صعيد 
الــعــالقــة بــاملــعــارضــة والـــقـــبـــول بــمــا يحصل 

بشمال سورية مكرهني«.
كما ينتقد مــعــارض ســـوري، فــي حــديــث مع 
»العربي الجديد«، سياسة »الدعم للفصائل 
املعارضة السورية املقدمة من مختلف الدول 
الفاعلة في امللف السوري، لكونه يتّم بكميات 
مــحــدودة ومــن أجــل أهـــداف مــحــددة، وغالبًا 
ما تكون أهدافًا صغيرة، وذلك استنادًا إلى 
ســيــل مـــن الــحــجــج، مــنــهــا أن الــفــصــائــل غير 
منظمة وال منضبطة، كما أنه ال ُيمكن الثقة 
جهادية،  مــيــواًل  امتالكهم  جـــراء  بمقاتليها 
إلــى داعــش  انتمائهم  مــن احتمال  مما يزيد 
أو جــبــهــة الـــنـــصـــرة«. ويـــعـــرب املـــعـــارض عن 
اعــتــقــاده بــأن »الــدعــم يــوّجــه إلــى األكــــراد ألن 
هــنــاك الــعــديــد مــن الــقــضــايــا، الــتــي تجعلهم 
لديهم مشاكلهم  فهم  السيطرة،  دائمًا تحت 
مع األتراك ومع كردستان العراق، إضافة إلى 
محيطهم العربي السوري، في حني إذا كان 
املسلحة،  السورية  املعارضة  باتجاه  الدعم 
ــر  ـــشـــّكـــل قــــوة ذات قـــبـــول شــعــبــي، األمـ

ُ
فــقــد ت

الفصائل ويجعل  العديد من  الــذي سيوّحد 
الــتــأثــيــر عليها أصـــعـــب«. ويــعــتــبــر أن »هــذه 
العقلية موجودة أيضًا لدى الطرف املقابل، 
إذ تجد الدعم الروسي أو االيراني العسكري 
متجهًا إلـــى مــلــيــشــيــات صــغــيــرة نــســبــيــًا، أو 
ــزاء مـــن الـــقـــوات الــنــظــامــيــة عــلــى حــســاب  ــ أجــ
السيطرة  بسياسة  االســتــمــرار  بغية  أخـــرى، 

عليها والتحكم بها«.

رامي سويد

بــدأت قــوات النظام الــســوري بفتح جبهات 
قـــتـــال جـــديـــدة قــــرب خـــط إمــــــداد املــعــارضــة 
ــى حـــلـــب، وذلــــــك بـــالـــتـــزامـــن مــع  ــ ــيـــد إلـ الـــوحـ
السورية  املعارضة  قــوات  صمود  استمرار 
فـــي ضـــواحـــي حــلــب الــشــمــالــيــة، ونــجــاحــهــا 
فـــي الـــتـــصـــّدي لــهــجــمــات الــنــظــام وحــلــفــائــه 
ــق الــــقــــريــــبــــة مــن  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ املــــســــتــــمــــرة عــــلــــى املـ

أوتوستراد الكاستيلو منذ أكثر من شهر.
ــــوات املـــعـــارضـــة، خــالل  مــيــدانــيــًا، نــجــحــت قـ
ــّدي لــجــمــيــع  ــتـــصـ ــالـ ــيــــة، بـ ــيــــع املــــاضــ األســــابــ
ــام ومــلــيــشــيــا »لـــــواء  ــنـــظـ هـــجـــمـــات قــــــوات الـ
الـــقـــدس« املـــكـــّون مــن مــقــاتــلــني فلسطينيني 
مــــــوالــــــني لــــلــــنــــظــــام، وقــــــــــــوات حــــــــزب الــــلــــه، 
واملليشيات العراقية واإليرانية واألفغانية 
عــلــى مــنــاطــق املـــالح وحـــنـــدرات واألســامــات 
وعرب السلوم شمال حلب. وتمكنت فصائل 
ــور الـــديـــن زنـــكـــي« و»الــجــبــهــة الــشــامــيــة«  »نــ
وغــيــرهــا مــن فصائل املــعــارضــة، فــي نهاية 
ــبـــوع املـــاضـــي، مـــن الــتــصــّدي للهجوم  األسـ
ته قوات النظام وحلفاؤها 

ّ
الكبير الذي شن

وســيــطــرتــهــا عــلــى مــنــطــقــتــي عــــرب الــســلــوم 
واألسامات، وأجزاء من مزارع املالح، قبل أن 
تنجح قوات املعارضة باستعادة السيطرة 
عليها. ويبدو أن فشل قوات النظام املستمر 

ــراد الــكــاســتــيــلــو،  ــتــ بــــاالقــــتــــراب مــــن أوتــــوســ
خـــط إمـــــداد املـــعـــارضـــة الــوحــيــد إلــــى حــلــب، 
للتفكير جديًا  دفعها  الشمالية،  الجهة  من 
بمهاجمة مناطق سيطرة املعارضة القريبة 
من األوتوستراد داخل مدينة حلب. وبدأت 
قوات النظام اعتبارًا من يوم األحد، هجومًا 
كــبــيــرًا، عــلــى أحــيــاء الــبــنــي زيـــد والــخــالــديــة 
الجنوب  وإلــى  الواقعة شمال مدينة حلب، 

مباشرة من األوتوستراد االستراتيجي.
في حديث  الحلبي،  الناشط، حسن  ويقول 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن »قـــــــوات الــنــظــام  ــعـ »الـ ـــ لـ
ــت 

ّ
ــقــــدس، شــن مـــدعـــومـــة بـــقـــوات مـــن لـــــواء الــ

هـــجـــومـــًا عــنــيــفــًا عـــلـــى مــنــطــقــة الـــخـــالـــديـــة، 
تـــحـــديـــدًا مــنــطــقــة الــــصــــاالت ومــســتــودعــات 
ــاز، الــتــي تــتــمــركــز عــلــى أطـــرافـــهـــا قـــوات  ــغـ الـ

املعارضة، منذ أكثر من أربع سنوات. 
ونـــجـــحـــت قــــــــوات الــــنــــظــــام، مــــســــاء األحــــــد، 
بــالــتــقــدم والــســيــطــرة عــلــى نــقــاط كــانــت بيد 

ــة فـــي املــنــطــقــة، لــكــن قـــوات  قـــــوات املـــعـــارضـ
بالصواريخ  عنيفًا  قصفًا  ت 

ّ
شن املعارضة 

محلية الــصــنــع عــلــى الــنــقــاط الــتــي تــقــّدمــت 
أمس  ونجحت، صباح  النظام  قــوات  إليها 
النقاط  على  السيطرة  بــاســتــعــادة  اإلثــنــني، 
الــتــي خــســرتــهــا، وأعــلــنــت أنــهــا تمكنت من 

تدمير دبابة لقوات النظام في املنطقة«.
وجــرت اشتباكات عنيفة بني قــوات النظام 
وقوات املعارضة بشكل متزامن على أطراف 
حي بني زيد، املجاور لحي الخالدية، حيث 
لهجوم  بالتصّدي  املعارضة  قــوات  نجحت 
ــقـــوات الــنــظــام فـــي املــنــطــقــة، يــرمــي  جـــديـــد لـ
ــراب مـــن الــكــاســتــيــلــو مـــن الــجــهــة  ــتــ ــى االقــ إلــ
الــجــنــوبــيــة. وتـــزامـــن تــوســيــع قــــوات الــنــظــام 
الكاستيلو،  مــحــيــط  فــي  الــبــريــة  هــجــمــاتــهــا 
التي فشلت جميعًا، حتى اآلن، في تحقيق 
تــقــدم يــذكــر، مــع تــوســيــع الــطــيــران الــروســي 
لـــخـــريـــطـــة املــــنــــاطــــق الــــتــــي بــــاتــــت غــــاراتــــه 

تستهدفها يوميًا.
الــدفــاع املدني  وتفيد مــصــادر فــي مؤسسة 
الــجــديــد«، أن »طــائــرات  »العربي  لـ فــي حلب 
ــا روســــيــــة ألــــقــــت، أمـــــــس، ســت  ــهــ يــعــتــقــد أنــ
فوق  العنقودية،  للقنابل  كبيرة  حاضنات 
حــي بــنــي زيـــد، الـــذي تــحــاول قـــوات النظام 
القنابل  حاضنات  انفجار  وأدى  اقتحامه. 
العنقودية في الجّو فوق الحي إلى انتشار 

العنقودية في شــوارع الحي  القنابل  مئات 
وعلى أسطح املباني. 

ــرات حـــربـــيـــة، ُيــعــتــقــد أنــهــا  ــائــ كــمــا ألـــقـــت طــ
ــة، قــــنــــابــــل عــــنــــقــــوديــــة عــــلــــى طـــريـــق  ــيــــ روســــ
بالتزامن  املـــالح،  منطقة  وعلى  الكاستيلو 
من  أكثر  بإلقاء  النظام  مروحيات  قيام  مع 
أمــس،  عصر  حتى  متفجرة،  براميل  عشرة 
عــلــى تــلــك املـــنـــاطـــق بـــاإلضـــافـــة لــكــفــرحــمــرة 
شمال حلب. مــا أدى ألضـــرار مــاديــة كبيرة 

وسقوط إصابات بني املدنيني.
ــرغـــم مـــن اســـتـــمـــرار صـــمـــود قـــوات  وعـــلـــى الـ
املعارضة على جبهات القتال شمال حلب، 
وتحقيقها مزيدًا من التقدم خالل األسابيع 
األخـــيـــرة، إال أن خــطــر نــجــاح قـــوات النظام 
في  التقدم  في تحقيق خــرٍق سُيمكنها من 
مــنــطــقــة املـــــالح، بــحــيــث تــقــطــع أوتـــوســـتـــراد 
املــعــارضــة  مــنــاطــق  ومــحــاصــرة  الكاستيلو 

في حلب. 
وسيعني ذلك في حال حدوثه تمكن النظام 
ــن تـــســـجـــيـــل نـــصـــر عـــســـكـــري كـــبـــيـــر ضــد  ــ مـ
املعارضة. األمر الذي سيكون له آثار سلبية 
عـــلـــى وضـــعـــيـــة املــــعــــارضــــة عـــلـــى املــســتــوى 
السياسي، وهو ما يجعل قواتها تستبسل 
فـــي الـــدفـــاع عـــن طــريــق الــكــاســتــيــلــو، كـــي ال 
امليدانية  حلب  حصار  تعقيدات  في  تدخل 

والسياسية.

دخل حصار حلب 
مرحلة جديدة مع 

اقتراب قوات النظام من 
إحكام السيطرة على 
أوتوستراد الكاستيلو، 

لكنها ال تزال تعاني في 
تحقيق مرادها، في ظّل 

صمود المعارضة في 
األسابيع األخيرة

مع  اشتباكات  جراء  االثنين،  أمس  السوري،  النظام  لقوات  قتلى  سقط 
المتحدث  وقال  دمشق-حمص.  أوتوستراد  على  المعارضة  قوات 
»جبهة  إن  بيرقدار،  حمزة  ــام«،  اإلس جيش  أركــان  »هيئة  باسم  الرسمي 
أوتوستراد دمشق حمص الدولي تشهد اشتباكات عنيفة، بعد مقتل 
بمحاولة  قامت  النظام  »قوات  أن  مضيفًا  األسد«،  مليشيات  من  عدد 
بعدما  الــدولــي«،  حمص  دمشق  أوتوستراد  جبهة  على  ليًال  تسلل 

سيطرت على 5 نقاط بمحور ميدعا في الغوطة الشرقية، يوم األحد.

قتلى أوتوستراد دمشق ـ حمص

للحدث تتمة...

سيدة كردية في عين العرب خالل تشييع مقاتل كردي قتل في معركة منبج )دليل سليمان/فرانس برس(

السالح الجوي للنظام السوري مستنَزف 

أحمد حمزة

منذ األيام األولى لتحويل النظام السوري، 
الـــثـــورة الــشــعــبــيــة إلــــى حــــرب أهــلــيــة، زجــت 
دمــشــق ســالحــهــا الـــجـــوي فـــي املـــعـــارك ضد 
املــعــارضــة الــســوريــة ومــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، 
مستفيدة من عدم امتالكها أسلحة نوعية 
تردع الطائرات الحربية عن ارتكاب املجازر 
بحق املدنيني. لكن على الرغم من ذلك، فقد 
السوري  للنظام  املقاتلة  الفصائل  تمّكنت 
خالل السنوات األربــع املاضية، من إسقاط 
ــيـــة،  عـــشـــرات الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة واملـــروحـ
ــســتــخــدم أســـاســـًا في 

ُ
ــة، ت ــيـ بــمــضــادات أرضـ

املــعــارك الــبــريــة، فــكــان أن خسر الــنــظــام أول 
مروحية في مارس/آذار من العام 2013 في 
للجيش  أرضية  بمضادات  إدلــب،  محافظة 
الــســوري الــحــر، وتــوالــت الــحــوادث املماثلة 
الذي  إلى األسبوع املاضي،  الحقًا، وصــواًل 
ــَد فــيــه الـــنـــظـــام ثــــالث طــــائــــرات فـــي ريــف  ـ

َ
ــق فـ

دمشق.
وحول إسقاط هذه الطائرات الثالث، يؤكد 
العسكري باسم »جيش اإلســالم«  املتحدث 
حمزة بــيــرقــدار، أن »الــطــائــرة األولـــى والتي 
استهدافها  تــم  طـــراز هليكوبتر،  مــن  كــانــت 
مــســاء االثـــنـــني 27 مـــن الــشــهــر الــفــائــت بعد 
رصـــد طلعاتها لــعــدة أيــــام مــتــتــالــيــة، وهــي 
املتفجرة  ببراميلها  لتلقي  مــجــهــزة  كــانــت 
استهدافها  تم  البحارية، حيث  على جبهة 
جيش  اغتنمها  الــتــي  »األوســــا«  بمنظومة 
اإلسالم منذ ثالث سنوات من كتيبة الدفاع 
الــــجــــوي فــــي الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، مـــمـــا أدى 

لسقوطها ومقتل معظم طاقمها«.
ــا بــالــنــســبــة لــلــطــائــرة الــثــانــيــة، فــيــوضــح  أمــ
ــراز مـــيـــغ 29، وتـــم  ــ ــ ــيــــرقــــدار أنــــهــــا »مـــــن طـ بــ

اســتــهــدافــهــا صـــبـــاح يــــوم الـــثـــالثـــاء 28 من 
وتمت  الشرقي  القلمون  في  الفائت  الشهر 
ــبـــاشـــر، حـــيـــث ســقــطــت  إصـــابـــتـــهـــا بــشــكــل مـ
بالقرب من مطار السني العسكري«، مشيرًا 
إلـــى أنـــه »تـــم صــبــاح يـــوم الجمعة املــاضــي، 
التابعة  الــجــوي  الـــدفـــاع  كتيبة  وبــواســطــة 
لــجــيــش اإلســــــالم، اســـتـــهـــداف طـــائـــرة ثــالــثــة 
للنظام من طــراز سوخوي 22، سقطت في 
الــقــلــمــون الـــشـــرقـــي«. وأعــــــاد ســـقـــوط ثــالث 
طـــائـــرات لــلــنــظــام الـــســـوري، خـــالل أســبــوع، 
طـــرح الـــســـؤال حـــول عــديــد وعـــتـــاد أســطــول 

النظام الجوي.
يــعــود تــأســيــس ســـالح الــجــو الـــســـوري إلــى 
أواخر أربعينيات القرن املاضي، بعيد فترة 
االستقالل عن فرنسا، وبدأ تأسيسه بعدد 
ضــئــيــل مـــن الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة الــصــغــيــرة 
املنشق  الطيار  اللواء  لكن بحسب  القديمة، 
ــام مــحــمــد فـــــــارس، فـــــإن »الـــفـــتـــرة  ــظـ ــنـ ــن الـ عــ
الــذهــبــيــة لــتــوســع األســـطـــول الـــجـــوي كــانــت 
من  الثمانينيات  وبــدايــة  السبعينيات  فــي 
الــقــرن املـــاضـــي، فــي فــتــرة الــعــالقــات القوية 
بني سورية واالتحاد السوفييتي حينها«. 

»العربي  ويــؤكــد الــلــواء فــارس فــي حديث لـ
إهمال  الالحقة شهدت  الفترة  أن  الجديد«، 
خصوصًا  الجوي،  سالحه  لتطوير  النظام 
للسلطة، مشيرًا  األســـد  بــشــار  عند وصـــول 
إلـــى أنـــه »مـــع انــطــالق الـــثـــورة أعــــاد الــنــظــام 
ــدأ بــتــطــويــره  ــ اهـــتـــمـــامـــه بـــســـالح الــــجــــو، وبــ
وصيانة الطائرات القديمة، إذ من املؤكد أنه 
أو  الخبراء  إن كان لجهة  بالروس  استعان 
لجلب قطع غياٍر تعيد تأهيل الطائرات التي 
كــانــت غــيــر صــالــحــة لــشــن الــــغــــارات«. ويــدل 
عــلــى صــحــة هـــذه املــعــلــومــات، مـــا كــانــت قد 
نشرته مجلة »جينز« البريطانية العسكرية 
يسود  »اعتقادًا  أن  من  أخيرًا،  املتخصصة، 
على نطاق واسع بأن روسيا قامت بصيانة 

من  الهجومية  الهليكوبتر  طــائــرات  بعض 
طراز Mil 24 -Mi السورية«، وأن »21 طائرة 
من طراز سوخوي 24M SU، وهي طائرات 
إلــى مستوى  قــاذفــة أرضــيــة، تمت ترقيتها 
SU24M2 في مصنع صيانة للطائرات غرب 

موسكو«.
ــطـــول الـــجـــوي الــعــســكــري  أمــــا عـــن قــــوة األسـ
الــذي يمتلكه النظام، فيشير فــارس إلــى أن 
»الــعــمــود الــفــقــري ألســطــول الــنــظــام الــجــوي 
اآلن هــو طـــائـــرات مــيــغ 23، كــمــا أنـــه يمتلك 
ســربــني )يــتــراوح عــدد الــواحــد بــني 12 و16 
طائرة( من طراز ميغ 29، وأيضًا عددًا كبيرًا 
من طائرات ميغ 21 لكن هذه األخيرة قديمة، 
ويــضــاف إلـــى ذلـــك طـــائـــرات الــســوخــوي 22 

و24 وهي قاذفات استراتيجية«.
الطائرات  لعدد  دقيقة  إحصائية  توجد  ال 
النظام  يمتلكها  التي  واملــروحــيــة  الحربية 
الــســوري، لكن معظم األرقــام املتوافرة وفق 
تــقــاطــع املــعــلــومــات الــتــي أدلــــى بــهــا ضباط 
انشقوا عن النظام، وكذلك ما تنشره مواقع 
أن  إلــى  تشير  متخصصة،  عاملية  عسكرية 
الــنــظــام يمتلك أســـطـــواًل جــويــًا يــتــكــّون من 
قــرابــة 450 طــائــرة مــقــاتــلــة وطـــائـــرة هجوم 
ــــوي(، ومـــا  ــــوخــ أرضــــــي )طـــــــــرازات مـــيـــغ وســ
روسية  )معظمها  مروحية  و200   150 بــني 
 عن نحو 

ً
الصنع طــراز ميل مي 25(، فضال

200 طائرة استطالع ونقل جوي وتدريب.
لكن هذا العدد الكبير نسبيًا من الطائرات، 
النظام  يمنح  »ال  املنطقة،  بجيوش  قياسًا 
ــلـــواء فــــارس،  أي تـــفـــّوق نـــوعـــي«، بــحــســب الـ
»ولو كان يخوض معارك جيوش فال قيمة 
اســتــراتــيــجــيــة لــطــائــراتــه، فــيــمــا الــقــوة التي 
كون  الشعب،  على  حربه  فــي  اآلن  يمتلكها 
لــعــدم وجــود  ق بأريحية 

ّ
الــطــيــران يحل هــذا 

صــواريــخ أرضــيــة مــضــادة لــلــطــائــرات، ولــو 
امــتــلــكــت الــفــصــائــل املــقــاتــلــة بــضــع عــشــرات 
مــنــهــا لــشــهــدنــا تــغــيــيــرًا كــبــيــرًا فـــي مــجــرى 

العمليات العسكرية«.
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، فــإن طــائــرات النظام 
الــحــربــيــة، وإن أصــيــبــت بـــهـــذا االســتــنــزاف 
خالل السنوات القليلة املاضية، فإن غاراتها 
إلى  التقارير  بعض  تشير  والتي  اليومية، 
أنها تقارب الخمسني طلعة قتالية، ما زالت 
تستهدف مناطق سيطرة املعارضة، موقعة 
املزيد من الضحايا، آخرها السبت املاضي، 
عــنــدمــا قــتــلــت الــهــجــمــات الــجــويــة نــحــو 30 

مدنيًا في بلدة جيرود بريف دمشق.

)Getty( روسيا ساعدت النظام على صيانة وتطوير طائراته

بعد نحو شهر من 
الحصار، تبدو مدينة 
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أخيرًا ثالث طائرات بريف 

دمشق 

  شرق
      غرب

تركيا: حل األزمة 
السورية ممكن وال 

جنسية لإلرهابيين
الــــوزراء التركي بــن علي  قــال رئيس 
ــة  ــ ــل األزمـ ــ ــلــــدرم )الـــــصـــــورة( إن »حـ يــ
الجميع  على  ولكن  ممكن،  السورية 
ــة فــي  أن يــــقــــّدم الــتــضــحــيــات الــــالزمــ
هــــذا الـــخـــصـــوص، وعـــلـــى شــركــائــنــا 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــني، وشـــركـــائـــنـــا فــي 
ــمــــل عــلــى  ــعــ ــالــــف الـــــــدولـــــــي، الــ ــتــــحــ الــ
أن  تضميد جــراح ســوريــة«، معتبرًا 
تــركــيــا تــقــوم بــواجــبــاتــهــا وتــبــذل ما 
بوسعها »مــن أجــل الــســالم وإحــالل 
األمــن وفتح أبــواب الحل«. كالم جاء 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده يــلــدرم 
في أنقرة، مشيرًا خالله إلى أن قرار 
للسوريني  التركية  الجنسية  إعطاء 
ــتـــورطـــني فـــي اإلرهــــــاب،  ال يــشــمــل املـ

على حد تعبيره.
)األناضول(

17 جثة لمليشيات 
النظام في الرملية

مـــلـــيـــشـــيـــات  ــن  ــ مــ ــة  ــثــ ــــت 17 جــ ــلـ ــ وصـ
»الـــدفـــاع الــوطــنــي« الــتــي تــقــاتــل إلــى 
إلى قرية تل  السوري  النظام  جانب 
درة الــتــي يــتــحــدرون منها فــي ريف 
حــمــاة الــجــنــوبــي، بــعــدمــا قــتــلــوا في 
هجوم مقاتلي املعارضة األخير على 
بحسب  منها،  القريبة  الرملية  قرية 
تــأكــيــد مــديــر مــركــز حــمــاة اإلعــالمــي 
يـــزن شــهــداوي لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«. 
وكـــانـــت قـــــوات املـــعـــارضـــة الــســوريــة 
قبل  الرملية  قرية  على  سيطرت  قــد 
نحو عشرة أيام، بعد هجوم مباغت 
ضد قوات النظام ومليشياته، قتلوا 

وجرحوا خالله العشرات.
)العربي الجديد(

اليوم تموضعًا   »هناك 
ّ
أن ويضيف درويــش 

جديدًا لقواتنا، فمن الطرف الجنوبي تقدمنا 
بحي الحزاونة ومحيط دوار املطاحن وكذلك 
دوار الشرعية«، الفتًا إلى أن »داعش يحاول 
كسر الحصار وقد أرســل 6 مفخخات، إال أن 
مقاتلينا صّدوا الهجوم وقتالهم منتشرون 
في األرض«. ويوضح درويش أنه »منذ أكثر 
مــن 20 يــومــًا يــتــم الــعــمــل عــلــى تــأمــني خــروج 
املدنيني«، مبّينًا أنــه »يــوم األحــد قتل داعش 
ــرار«.  ــفـ ــوا الـ ــاولـ أكــثــر مـــن 70 مــدنــيــًا، مــمــن حـ
أنه »لوال املدنيون لكنا اقتحمنا  وينّوه إلى 
ــدم أخــذ  ــن عــ ــيـــوم األول«. وعــ املــديــنــة مــنــذ الـ
ومدى  العسكرية  العملية  في  دوره  الطيران 
اهــتــمــام الــتــحــالــف بــاملــدنــيــني، يلفت درويـــش 
بل  بالغرب  ليس متعلقًا  »املــوضــوع  أن  إلــى 
هــو مــوضــوعــنــا، فنحن نــخــوض املــعــركــة في 
أهلنا  بسالمة  معنيون  ونحن  األول،  الخط 
قــبــل أي طـــرف آخـــر. والـــغـــرب يــســانــدنــا لكنه 
يقرر عنا، وعملية تحرير منبج مستمرة  ال 

وقرارنا ال رجعة فيه«.
»مجلس  من  مقربة  إعالمية  مصادر  وكانت 
مــنــبــج الــعــســكــري« أفــــــادت، يــــوم األحـــــد، بــأن 
ــلـــوا هــجــومــًا  »مـــقـــاتـــلـــي قــــــوات املـــجـــلـــس أفـــشـ
لــداعــش مــن 3 مــحــاور، مــن املــحــور الشمالي 
ــلـــى طـــــول نـــهـــر الــــســــاجــــور، ومـــن  الـــغـــربـــي عـ

الثالثاء 5  يوليو / تموز 2016 م   30 رمضان 1437 هـ  ¶  العدد 673  السنة الثانية
Tuesday 5 July 2016

الثالثاء 5  يوليو / تموز 2016 م   30 رمضان 1437 هـ  ¶  العدد 673  السنة الثانية
Tuesday 5 July 2016



المرحلة  فإن  الضاري،  جمال  المعارض،  الوطني  للمشروع  المركزية  اللجنة  لرئيس  بالنسبة 
المقبلة ستكون نموذجًا لـ»خارطة طريق الستعادة العراق الذي يعرفه العالم ال الذي خلقه 

األميركيون واإليرانيون«. حسبما يفيد بحواره لـ»العربي الجديد«، بعد مؤتمر باريس

عثمان المختار

ـــف الــطــبــقــة الــســيــاســيــة في 
ّ
مــــرة أخـــــرى تـــوظ

العراق واألحزاب املشاركة في السلطة، مآسي 
ــج 

ّ
الـــعـــراقـــيـــني بــشــكــل يـــدفـــع ملـــزيـــد مـــن الــتــشــن

 بــاملــشــاكــل. 
ً
الــطــائــفــي بــالــشــارع املــتــخــم أصــــال

بغداد  فــي  املتصاعد  الشعبي  الغضب  فبعد 
تجاه الحكومة واألحزاب السياسية املشاركة 
ــرادة الـــدامـــي،  ــكــ فـــي الــســلــطــة، عــقــب اعـــتـــداء الــ
التخفيف من  إلــى  الحكومة واألحـــزاب  سعت 
نقمة الشارع عبر قرارات ودعوات، ال ُيمكنها 
أن تــؤدي الستتباب األمــن بالعاصمة، أو أي 
بقعة من العراق. ولم يكن قرار إعدام املعتقلني 
فـــي الــســجــون واملــتــهــمــني بـــاإلرهـــاب بــجــديــد، 
سور  مــشــروع  كاستئناف  ــرارات  قــ سبقته  إذ 
وخندق بغداد املثير للجدل، الذي ُجّمد مطلع 
ية وكردية، 

ّ
العام الحالي بسبب اعتراضات سن

وإلــــغــــاء الـــعـــمـــل بـــأجـــهـــزة كـــشـــف املـــتـــفـــجـــرات، 
وتــشــكــيــل لـــجـــان شــعــبــيــة لــحــمــايــة املـــنـــاطـــق، 
ــتـــورطـــني بــقــضــايــا فـــســـاد أجــهــزة  ــة املـ ــالــ وإحــ
 عمليات 

ّ
كشف املتفجرات إلى القضاء، في ظل

تصعيد طائفية من قبل األحــزاب السياسية، 
تــحــديــدًا الــجــنــاح املـــعـــروف بـــمـــواالتـــه إليــــران 
ــوري املــالــكــي. فـــي ســيــاق الـــقـــرارات  بــزعــامــة نــ
الجديدة، أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
في غضون أربع ساعات، قــرارات اعتبرت من 
قــبــل مــراقــبــني مــحــاولــة المــتــصــاص الــغــضــب 
املـــتـــصـــاعـــد وخــــطــــوة اســـتـــبـــاقـــيـــة لـــتـــظـــاهـــرة، 
يحشد لها ذوو ضحايا الكرادة، مستخدمني 

وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي لــحــشــد أكــبــر 
املنطقة الخضراء.  الناس عند  قــدر ممكن من 
التظاهرات  تلك  تطور  من  العبادي  ويخشى 
واستغاللها من قبل كتل سياسية مثل التيار 
ووفقًا  وتسقط حكومته.  لتتسلقها  الصدري 
آلخر إحصائيات وزارة الصحة العراقية، فقد 
 وجريحًا، 

ً
قتيال  388 إلــى  القتلى  عــدد  ارتــفــع 

 بعد وفاة عدد من الجرحى 
ً
بواقع 216 قتيال

بسبب خطورة حاالتهم باملستشفيات.
في هذا السياق، يقول مصدر طبي رفيع في 
الجديد«،  »العربي  لـ العراقية،  الصحة  وزارة 
إن »العدد الكلي للقتلى حتى الساعة الثالثة 
، وهو مرشح 

ً
من أمس االثنني، بلغ 216 قتيال

ــًا، عـــدد  ــنـــا نـــحـــو 170 جـــريـــحـ ــلــــزيــــادة. ولـــديـ لــ
املصدر  ويوضح  حــرجــة«.  بحالة  منهم  كبير 
أن  بــبــغــداد،  الــكــنــدي  وهـــو طبيب بمستشفى 
»الحكومة تحاول التقليل من عدد الضحايا، 

خوفًا من النقمة الشعبية الحالية«.
الكرادة،  من جهته، يشير مدير شرطة نجدة 
ــيـــد وحــــيــــد طــــالــــب حــــســــني فـــــي حــــديــــٍث  ــقـ ــعـ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن »نــحــو 50 جثة  لـــ
متفحمة وال يمكن التعرف عليها، والضحايا 
هم من السنة والشيعة واملسيحيني وال يمكن 
اعتبار التفجير ضد طائفة واحدة وملن يقول 

ذلك نرد عليه بأسماء الضحايا«.
ــدار قـــرارات  وكـــان الــعــبــادي قــد ســـارع إلــى إصـ
ــدة مــن دون الـــرجـــوع إلـــى مــجــلــس الـــــوزراء،  عـ
آمرًا بسحب أجهزة كشف املتفجرات املحمولة 
التحقيق  فــتــح  ــادة  ــ وإعــ أي(،  دي  )اي  يـــدويـــًا 

ومالحقة  األجــهــزة  لهذه  الفساد  فــي صفقات 
دعا  كما  فيها.  أسهمت  التي  الجهات  جميع 
ــداد األمـــنـــي،  ــغــ ــشــــروع حــــــزام بــ الســـتـــئـــنـــاف مــ
الــذي يتضّمن خندقا وســورا إسمنتيا حول 
ــــذي جــــرى تــجــمــيــده بـــأمـــر من  الــعــاصــمــة، والــ
الــعــبــادي نــفــســه، بــعــد مــوجــة غــضــب ورفـــض 
شــعــبــيــة وســـيـــاســـيـــة بـــســـبـــب املـــــشـــــروع. كــمــا 
في  والشرطة  الجيش  ضباط  العبادي  أحــال 
مــنــطــقــة الــتــفــجــيــر إلــــى الــتــحــقــيــق. فـــي اإلطــــار 
بيان  في  العراقية  العدل  وزارة  أعلنت  نفسه، 
ت أوامر من رئيس الوزراء للبدء 

ّ
لها، أنها تلق

بــاإلرهــاب  املتهمني  املعتقلني  إعــــدام  بعملية 
والذين حكم عليهم باإلعدام. وتأتي الخطوة 
ــنـــوات طــويــلــة من  املــفــاجــئــة األخــــيــــرة بــعــد سـ
اعتراض منظمات دولية، منها األمم املتحدة 
والــعــفــو الـــدولـــيـــة ومــطــالــبــات كــتــل ســيــاســيــة 
ــادة مــحــاكــمــة املــتــهــمــني، كــونــهــم أديـــنـــوا  ــإعــ بــ
بــزمــن حــكــم نــــوري املــالــكــي وتــحــت الــتــعــذيــب، 
فيما يرفض رئيس الجمهورية فؤاد معصوم 
ــام دون مـــراجـــعـــة. ولــــم تــشــرح  ــكــ تــوقــيــع األحــ
أحكام  تنفيذ  كيفية  بيانها  فــي  الــعــدل  وزارة 

اإلعــدام التي يبلغ عددها حتى اآلن أكثر من 
عــرب،  بينهم  بالسجون  ملعتقلني  حــكــم،   500
على الرغم من وجود نّص دستوري بأن على 
رئيس الجمهورية التوقيع حصرًا على تنفيذ 
الــحــكــم. كــمــا يــكــشــف مــصــدر حــكــومــي عــراقــي 
ــلــع أن الــعــبــادي وافـــق عــلــى تشكيل لجان 

ّ
مــط

شعبية، لحماية أحياء العاصمة العراقية من 
التفجيرات. ويشير املصدر إلى أن »وفــدًا من 
أهــالــي الـــكـــرادة، الــتــقــى الــعــبــادي لــيــل األحـــد«، 
مـــؤكـــدًا فـــي حـــديـــٍث لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن 
»الوفد طالب رئيس الوزراء العراقي بالسماح 
لـــلـــســـكـــان املـــحـــلـــيـــني بـــاملـــســـاهـــمـــة فــــي حــمــايــة 
واألشــخــاص  الــســيــارات  وتفتيش  مناطقهم، 
الــداخــلــني إلـــى مــنــاطــقــهــم«. ويـــنـــّوه إلـــى »بـــدء 
ببغداد،  الجيش  قيادة عمليات  مع  التنسيق 
نقاط  مــع  باالنتشار  املدنيني  ملــفــارز  للسماح 
التفتيش، ودوريــات القوات العراقية في حي 
الــكــرادة واألحــيــاء القريبة مــنــهــا«. فــي سياق 
ــلـــى مــخــتــلــف  ــتـــصـــل، اســـتـــغـــلـــت األحـــــــــزاب عـ مـ
تريد  ما  لتمرير  اإلرهابي  التفجير  مشاربها 
وســـط الــغــضــب الــعــارم الـــذي يــجــتــاح الــشــارع 
ــة الــقــانــون«  الــعــراقــي. وقـــد طــالــبــت كتلة »دولــ
بزعامة املالكي، بمنع دخــول أهل األنبار إلى 
ــرون بــتــحــويــل أمـــوال  ــ بـــغـــداد، فــيــمــا طــالــب آخـ
ــــذوي ضـــحـــايـــا الـــتـــفـــجـــيـــرات، فــي  ــازحـــني لــ ــنـ الـ
تصريحات تهدف للتهّرب من املسؤولية إزاء 
الفشل الحاصل في البالد. وقد اعتبر رئيس 
كتلة »دولة القانون« النيابية علي األديب، في 
 

ّ
بيان أن »ما جرى في منطقة الكرادة، ما هو إال

صورة معّبرة عن خسة وجنب املارقني«. ودعا 
املسؤولني إلى »اتخاذ إجراءات سريعة تمنع 
دخــــول أبـــنـــاء املــنــاطــق املـــحـــررة مـــن محافظة 
األنبار إلى بغداد، ووضعهم في أماكن بعيدة 
ل الدواعش إليها«، مطالبًا 

ّ
عنها لتجنب تسل

ــبـــاشـــرة الـــفـــوريـــة بــمــحــاســبــة  »املـ ـــ الــحــكــومــة بـ
الــعــنــاصــر والـــقـــيـــادات األمــنــيــة املــســؤولــة عن 
حـــمـــايـــة املـــنـــطـــقـــة، وإنـــــــــزال الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
مــحــابــاة.  أو  مجاملة  دون  بــهــم  يستحقونها 
كـــمـــا هـــاجـــمـــت الـــقـــيـــاديـــة فــــي الـــكـــتـــلـــة عــالــيــة 
أن »هناك مناطق  الحكومة، معتبرة  نصيف، 
فـــي بـــغـــداد ال تــدخــلــهــا قــــوات األمــــن وصــــارت 

مقاطعات خاصة باألحزاب السياسية«.
في غضون ذلك، طالب عضو حزب »الدعوة« 
ــي، بــقــطــع  ــلــ ــحــ ــة بـــــابـــــل، عــــلــــي الــ ــظـ ــافـ فـــــي مـــحـ
والخيام  املعسكرات  في  النازحني  مساعدات 
في  ورأى  الـــضـــحـــايـــا.  ذوي  إلــــى  وتــحــويــلــهــا 
تصريحات صحفية أن التفجير آت من األنبار. 
الشعبي«  »الــحــشــد  مليشيات  تـــوّعـــدت  فيما 
بما وصفته ضرب الخاليا النائمة في بغداد، 
ومطاردتها، في تصريحات تشير إلى غياب 
الـــدولـــة والــقــانــون عــن الــواجــهــة فــي التعامل 
مع األحـــداث. ودعــت املليشيات الحكومة إلى 

»طرد السفير السعودي من العراق«.
وحــتــى اآلن لـــم تــكــشــف الــحــكــومــة عـــن نتائج 
الدامي، كما وعدت وزارة  التحقيق باالعتداء 
الــداخــلــيــة فــي بــيــان لــهــا صـــدر عــقــب التفجير 
ــا ســتــكــشــف الــنــتــائــج  ــهـ ــالــــت إنـ بـــســـاعـــات، وقــ

سريعًا.

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

بنيامني  اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس  بــدأ 
نتنياهو أمــس اإلثــنــني، جولة في أربــع دول 
أفريقية يتخللها عقد مؤتمر قمة مع زعماء 
سبع من دول شرق أفريقيا، وذلك في سياق 
نطاق ومجال  لتوسيع  اإلسرائيلي  النشاط 
تجارة إسرائيل الخارجية، )وخاصة األمنية 
ــمــــان أســـــــواق جــــديــــدة فــــي حـــال  مـــنـــهـــا( وضــ
تعرض كيان االحتالل إلى حمالت مقاطعة 
رسمية مــن االتــحــاد األوروبــــي ودول أخــرى 
ــتـــــالل والـــبـــنـــاء  ــ ــة االحـ ــلـ عـــلـــى خــلــفــيــة مـــواصـ
في  نتنياهو  ديـــوان  وأوضـــح  االستيطاني. 
سيزور  الحكومة  رئيس  أن  صحافي،  بيان 
أوغــنــدا وكينيا وروانــــدا وإثيوبيا،  مــن  كــال 
ليلتقي خالل وجوده في هذه الدول بزعماء 
ــدول األفــريــقــيــة، هـــم، بــاإلضــافــة  ــ ســبــع مـــن الـ
ــــدول الــتــي ســـيـــزورهـــا، رئــيــس  إلـــى زعـــمـــاء الـ
جــنــوب الـــســـودان، وزامــبــيــا ووزيـــر خارجية 
ــــى جـــانـــب األبـــعـــاد الــســيــاســيــة  تــنــزانــيــا. وإلـ
الــواضــحــة لــلــزيــارة، لجهة تــرســيــخ عــالقــات 
تحمل  فإنها  األفريقية،  الـــدول  مــع  إسرائيل 
في طياتها معاني اقتصادية كبيرة للغاية، 
الــــوزراء 80 رجل  إلــى رئيس  حيث سينضم 
ــلـــيـــة بــهــدف  أعــــمــــال مــــن 50 شــــركــــة إســـرائـــيـ
خــلــق عـــالقـــات تـــجـــاريـــة مـــع شـــركـــات ودول 
ــارة رئــيــس الـــــوزراء إلــى  أفــريــقــيــة. وخـــالل زيــ
نــدوات تجارية  كينيا وإثيوبيا، سيتم عقد 
تجمع رجال األعمال الذين سينضمون إلى 

الـــزيـــارة مـــع رجــــال أعـــمـــال مــحــلــيــني. وتعقد 
تلك الندوات برعاية كل من الرئيس الكيني 
ورئــيــس الــــوزراء اإلثــيــوبــي ورئــيــس الـــوزراء 
اإلســـرائـــيـــلـــي. وكـــانـــت حــكــومــة تـــل أبـــيـــب قد 
صادقت األسبوع املاضي على خطة تهدف 
مع  والتعاون  االقتصادية  العالقات  لتعزيز 
دول القارة األفريقية، وصلت ميزانيتها إلى 
حــوالــي 50 مليون شيكل. ومــن أهــم مــا جاء 
ـــ تــعــاون غــيــر مــســبــوق مع  فــي هـــذه الــخــطــة: ـ
إسرائيلية  صناديق  وإقــامــة  الــدولــي،  البنك 
في البنك الدولي لالستثمار في أفريقيا من 
خالل استغالل الفوائد النسبية اإلسرائيلية. 
ــات لـــلـــتـــعـــاون بــــني الــحــكــومــة  ــيــ ـــ تــشــكــيــل آلــ ــ ـ
واملـــؤســـســـات املــالــيــة الـــدولـــيـــة واملــؤســســات 
ــن أجــــــل تـــمـــويـــل مـــشـــاريـــع  ــ ــيــــة مـ ــلــ ــيــ اإلســــرائــ
تطويرية واسعة النطاق في الدول األفريقية 
وفــــي دول نــامــيــة أخــــــرى. ـــــ فــتــح مــمــثــلــيــات 
تـــجـــاريـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة جــــديــــدة فــــي أفــريــقــيــا 
والنظر في امكانية فتح ممثليتني جديدتني 
وتوسيع  التسويقي  العمل  تمويل  ــــ  الحــقــًا. 
ــات بــــني الـــصـــنـــاعـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة  ــالقــ ــعــ الــ

واالحتياجات والزبائن املحتملني في الدول 
ــز لــلــتــفــوق تــابــعــة  ــراكـ ـــ فــتــح 4 مـ األفـــريـــقـــيـــة. ــ
للوكالة اإلسرائيلية للتعاون الدولي في كل 
مــن أوغــنــدا وإثيوبيا وكينيا وروانــــدا. هذه 
اإلسرائيلية  التكنولوجيا  ستكشف  املــراكــز 
أمــام رجــال األعــمــال واملــؤســســات الحكومية 
ــيـــة، وبــــذلــــك تـــســـاهـــم فــي  ــقـ ــدول األفـــريـ ــ ــ فــــي الـ
زيــــــــادة حـــجـــم الـــتـــصـــديـــر اإلســـرائـــيـــلـــي إلـــى 
ــع املــشــاريــع  ــدول، بـــاإلضـــافـــة إلــــى دفــ ــ ــ تــلــك الـ
تكاليف  لتخفيض  آلية  وخلق  قدمًا،  املالية 
اإلسرائيلية  الشركات  عند  الصفقات  صنع 
املشاريع  تلك  وتــهــدف  أفريقيا.  فــي  العاملة 
إلـــى الــتــعــامــل مـــع الــعــقــبــات الــرئــيــســيــة الــتــي 
آلية  أفريقيا، ووضــع   إلــى  التصدير  تعرقل 
التــفــاقــيــات تـــعـــاون بـــني املــؤســســة الصحية 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة واملــــؤســــســــات الـــصـــحـــيـــة فــي 
دول أفــريــقــيــا. بــاإلضــافــة إلــى ذلـــك، تضمنت 
في  وتـــأهـــيـــال  دورات  اإلســـرائـــيـــلـــيـــة  الــخــطــة 
والصحة، وخصوصًا  الداخلي  األمــن  مجال 
أن الــخــبــرة اإلســرائــيــلــيــة فــي هــذيــن املجالني 
الـــدول األفريقية  لــدى بعض  تثير االهــتــمــام 
التي تطلب من الدولة العبرية تلقي التدريب 
فــيــهــمــا، والــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة تــعــاون مع 
إثيوبيا في مجال الفضاء وتوطيد العالقات 
الــتــكــنــولــوجــيــة والــعــلــمــيــة واألكـــاديـــمـــيـــة مع 
الحكومة اإلثيوبية. وستساعد تلك االتفاقية 
فــي دفـــع أنــشــطــة الــشــركــات اإلســرائــيــلــيــة في 
ــك فـــي مـــجـــال الــفــضــاء  إثــيــوبــيــا، بــمــا فـــي ذلــ

والطاقة املتجددة.

الــســنــوات  أنــتــم وأيـــن كنتم طيلة  ■ مــن 
تــخــرجــون بعنوان  اآلن  ــاذا  وملــ املــاضــيــة 

معارضة عراقية وطنية؟
ــدة:  ــ ــيـــون، جــمــعــتــنــا مــصــلــحــة واحـ ــراقـ نــحــن عـ
كل  على  بيننا  تطغى  التي  العراقية،  الهوية 
انتماءات املوجودين  أعــرف  هوية. وصدقًا ال 
بالنسبة  أمــا  عــراقــيــون.  أنــنــا  باملؤتمر ســوى 
ملشروعنا، فهو وطني وعابر للطائفية. يعتبر 
االنـــتـــمـــاء أواًل لـــلـــعـــراق، وهــــو االنـــتـــمـــاء الـــذي 
يجب أن يكون عليه أي شخص يلتحق بهذا 
املشروع. أما شعارنا فهو »العراق للعراقيني«، 
لكوننا  للطائفية،  عابرًا  لكونه  نرفعه  ونحن 
نخشى أن يذهب العراق إلى التقسيم نتيجة 
البلد اآلن. وال نستطيع  يــدار بها  التي  اآللية 
مغادرة حقبة عام 2003 وما بعدها، ألننا ال 
زلنا نعاني من آثارها. فما حصل عام 2003، 
على  حكم  مجلس  شّكلوا  األميركيني  أن  هــو 
أســـاس طــائــفــي وعــرقــي وإثــنــي، فــأصــبــح هــذا 
املجلس واألشخاص املوجودون فيه مدافعني 
اتــهــم. وحـــني يــعــّبــر كل  عــن طــوائــفــهــم وانــتــمــاء
إنــســان عــن طــائــفــتــه فــال يــوجــد مــن يــعــّبــر عن 
الــوطــن، لــذلــك فــإن اســتــمــرار هـــؤالء فــي الحكم 
انــقــســام مجتمعي،  إلــى  النهاية  فــي  ســيــؤدي 
يصل بنا إلى تقسيم البلد على أسس طائفية 
وإثــنــيــة. بالتالي جــاء هــذا املــشــروع الوطني، 
ليعيد للناس ثقتهم بوطنهم ويرتفع بهم من 
الذي  العنصري  والتناطح  الطائفية  درجــات 

وصل إليه الوضع بسبب األحزاب الحاكمة.
ــــي املــشــهــد  ــم نـــكـــن مــــوجــــوديــــن فـ ــ أمــــــا ملــــــــاذا لـ
األمــر يعتمد على  هــذا  أن  فأعتقد  السياسي، 
ســـــؤال مـــن نــحــن بـــاألصـــل كــمــجــمــوعــة قــامــت 
وأخــــــذت عــلــى عــاتــقــهــا إطـــــالق هــــذا املـــشـــروع 
الــوطــنــي ولــكــل عــنــوانــه وتــاريــخــه. وقــد فرض 
واقــع عــراق ما بعد االحــتــالل، كما فــرض على 
اآلخــــريــــن، أن نــكــون جــــزءًا مـــن املـــقـــاومـــة الــتــي 
ــروع األمــــيــــركــــي، الـــتـــي أدت فــي  ــشــ قــــاومــــت املــ
النهاية إلــى انــســحــاب الــقــوات األمــيــركــيــة من 
العراق، ونحن كنا جزءًا من املقاومة ولم نكن 

نمارس العمل السياسي املعلن.

■ هل كنتم تقاتلون األميركيني واآلن ألقيتم السالح 
وتوجهتم للعمل السياسي؟

أنا ال أّدعي أنني كنت أحمل السالح شخصيًا 
ــوات األمـــيـــركـــيـــة، بـــقـــدر مـــا أنــــا جــزء  ــقــ ضـــد الــ
مــن املــشــروع املــقــاوم الـــذي كـــان عليه الشعب 
ــة ألي مـــشـــروع  ــاومـ ــقـ ــزء مــــن املـ ــ الــــعــــراقــــي. وجــ
احتالل هو معالجة آثار االحتالل، فاالحتالل 
األميركي رحل بدباباته وطائراته وبوجوده 
ــودة فــي  ــوجــ ــاره بــقــيــت مــ ــ ــ الـــعـــســـكـــري، لـــكـــن آثـ

العراق.

ــي مــؤتــمــركــم  ■ الـــبـــعـــض يـــقـــول إنـــكـــم أشـــركـــتـــم فــ
واإليــزيــديــني  كالصابئة  أخـــرى  وديــانــات  مسيحيني 

واألكراد والشيعة ملغازلة الغرب؟
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القومي  تــقــولــون فيها إن »األمــــن  الــتــي  ■ عــبــارتــكــم 
للعرب مهدد« هل هي تلميح إليران؟

نعم أقصد إيران. هناك قوى خارجية لألسف 
تسيطر وتتدخل في املشهد العراقي، وأولهم 
إيران، البلد األكثر استفادة مما حصل للعراق 

ولكنا  بغداد،  في  ولكنا عقدناه  باريس،  في 
ــا مـــن أجــــل إصـــــالح بــعــض األمـــــور.  تـــحـــاورنـ
الــذي رافــق وسبق عقد  التخّوف  بالتالي إن 
الــخــوف من  أولهما  ينبئ بشيئني،  املــؤتــمــر، 
كل ما هو جديد وممكن، في أن يكون منافسًا 
الثاني  السياسية. واألمــر  العملية  ألصحاب 
ــــذي يــهــدد  يــنــبــئ بـــقـــوة املـــشـــروع الــوطــنــي الـ

العملية السياسية. 

■ كــيــف تـــعـــّرفـــون املــــشــــروع الـــوطـــنـــي كــمــعــارضــة 
عراقية؟

إيديولوجيتني،  العراق هناك صراع بني  في 
ـــر بــهــا 

ّ
ــة الـــتـــي بـــش ــيـ ــولـــوجـ ــديـ إحـــداهـــمـــا األيـ

املــــشــــروع اإليــــرانــــي الـــــذي جــــاء إلــــى املــنــطــقــة 
مــشــروع واليــة  السبعينات، وهــو  نهاية  فــي 
الفقيه، واأليديولوجية األخــرى هي مشروع 

خالفة أبو بكر البغدادي. 

ــدر أصــــــدر بـــيـــانـــا رحـــب  ــــصــ ■ الـــســـيـــد مـــقـــتـــدى ال
ــه مــوقــف إيــجــابــي من  فــيــه بــشــكــل ضــمــنــي عــلــى أنـ

مشروعكم، فبماذا تفسرون ذلك؟
الــســيــد مــقــتــدى الــصــدر يــطــرح نفسه كحالة 
مختلفة عن حالة العملية السياسية، ويقود 

بــالــكــوتــا وبالتقسيم  نــأتــي  أن  نــريــد  نــحــن ال 
الذي جاء به االحتالل وقّسمنا به على أساس 
ــا الــعــراقــيــني ومــــن يــؤمــن  طــائــفــي، فــقــد دعـــونـ
إلى مؤتمر  للحضور  الوطني،  املشروع  بهذا 

باريس.

ــنــــاك حــــضــــور أمـــيـــركـــي وأوروبـــــــــــي بــاملــؤتــمــر  ■ هــ
ــل مــن  ــرة عــــــدة، هــ ــؤثــ الـــتـــأســـيـــســـي وشـــخـــصـــيـــات مــ

تفسير؟
بالنسبة ملوضوع الغرب، نعتقد بأن الواليات 
املــتــحــدة ارتــكــبــت خــطــأ تــاريــخــيــًا حـــني غــزت 
الــعــراق، ولــألســف فــإن الــوضــع اآلن فــي البلد 
ــًا عـــن ســيــطــرة الـــعـــراقـــيـــني، وال  أصـــبـــح خـــارجـ
 مــشــكــلــتــنــا كــعــراقــيــني، 

ّ
يــمــكــن لــنــا الـــيـــوم حــــل

الــــدولــــي ألن مشكلتنا  املــجــتــمــع  عـــن  بــمــعــزل 
اآلن لــيــســت عــراقــيــة فـــقـــط. فــنــحــن نــتــكــلــم عن 
العراقيني كبيرة جدًا،  تأثيراتها على  مشكلة 
وتأثيراتها على الدول العربية ستكون كبيرة 

 .
ّ

حل
ُ
جدًا، إن لم ت

■ مــــــاذا يــفــعــل األمـــيـــركـــيـــون فــــي املـــؤتـــمـــر؟ وكــثــر 
انتقدوكم لوجودهم فيه.

طبعًا ألننا نعتقد كما قلت سابقًا، أنه ال يمكن 
بواقعية،  لها  ننظر  أن  دون  مــن  املشكلة   

ّ
حــل

الـــعـــراق، ألنهم  يعنيهم  األمــيــركــيــون  والـــيـــوم 
أواًل كانوا قوة احتالل، وثانيًا ألنهم يقودون 
»الــدولــة  اإلرهــــاب وضـــد تنظيم  الحملة ضــد 
ــــش(. وهــــذا األمــــر يستدعي  اإلســالمــيــة« )داعــ
ــيـــون فـــاعـــلـــني فــــي الـــوضـــع  ــيـــركـ ــكـــون األمـ أن يـ
الـــعـــراقـــي، خــصــوصــًا أنـــهـــم ال يـــــرون املــشــهــد 
العملية  مــن خــالل   

ّ
إال الــعــراق،  فــي  السياسي 

السياسية التي دعموها وال زالوا يدعمونها. 

ونحن نعتقد بأن هذا الجدار يجب أن ُيكسر، 
وعلى العراقيني أن ُيسمعوا األميركيني حجم 

الجريمة التي ارتكبوها في العراق.

ــدًا إلعــــــالن والدة  ــديـ ــاريــــس تـــحـ ــم بــ ــرتـ ــتـ ■ ملــــــاذا اخـ
املعارضة؟

بــأن مشكلتنا  للعالم  أن نعطي رســالــة  نــريــد 
بــاتــت مرتبطة  بــل هــي مشكلة  ليست محلية 
بأمن العالم، فما يحصل أصبح يهدد باريس 
وبــروكــســل وواشـــنـــطـــن. كــمــا أنــنــا ال نــريــد أن 
حسب على أي طرف، لوجود حساسيات في 

ُ
ن

دول الجوار. كما أن فرنسا من الدول العظمى 
الـــدولـــي، خصوصًا  املجتمع  فــي  ثقلها  ولــهــا 
للعراق  مــا حصل  كــانــت معترضة على  أنــهــا 

عام 2003، لذلك اخترنا باريس.

B B

عام 2003، واستطاعت مع األحــزاب الطائفية 
الـــتـــي تــحــكــم الــــعــــراق، أن تـــفـــرض ســيــطــرتــهــا 
في  الرئيسية  امللفات  العراق. وأصبحت  على 
ــراق، األمــنــيــة والــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة  ــعـ الـ
 مباشرًا 

ً
كلها بيد إيران، وهي متدخلة تدخال

في الــعــراق. وهــذا التدخل يــراد منه استغالل 
العراق لتهديد أمن الدول العربية، وأنا أعتقد 
أن إيران لم تنَس ما حصل في الحرب العراقية 

اإليرانية )1980 -1988(.

ــاذا هاجمكم حـــزب الــبــعــث وملــــاذا قــاطــعــت هيئة  ■ ملـ
العلماء مؤتمركم؟

عــلــى حـــّد عــلــمــي لـــم يــهــاجــم الـــحـــزب رسميًا 
مــؤتــمــر بــاريــس بــل قـــال عــلــى لــســان الناطق 
بــاســمــه خــضــيــر املـــرشـــدي، إنـــه يـــبـــارك لكنه 
لن يشارك. بالتالي فما صدر من رفض هو 
مــن بعض األشــخــاص الــذيــن ال يعجبهم أن 
يجتمع العراقيون على مشروع وطني يكون 
وتــكــلــمــوا بصفاتهم  الــعــراقــيــني،  لــكــل  خيمة 
الـــشـــخـــصـــيـــة، ال بـــصـــفـــة حـــــزب الـــبـــعـــث. أمـــا 
بالنسبة لهيئة علماء املسلمني، فقد ُوّجهت 
اعتذرت ألسباب  الدعوة مبكرًا، ولكنها  لها 

وصفتها بالخاصة.

■ أنتم ضد العملية السياسية ككل ومع نسفها، أم 
تريدون اإلصالح ال أكثر؟

املــبــدأ  حــيــث  مــن  السياسية  العملية  أن  أرى 
ــتـــور  ــــالل، وأن دسـ ــتــ ــ ــن االحــ ــ ــّكــــلــــت فــــي زمــ ــ

ُ
ش

االحــتــالل.  زمــن  فــي  ُكتب  السياسية  العملية 
نـــحـــن ال نــتــعــامــل مــــع الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
ــا يــعــنــيــنــي ليس  ، ومــ

ّ
ــل ــ لــكــنــنــا نــبــحــث عـــن حـ

الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، بـــل كــيــفــيــة اســتــعــادة 
مدعومة  السياسية  العملية  الــيــوم  الــعــراق. 
خارجيًا وهي تمسك مقدرات البلد بالكامل، 
وهناك معارضة في الخارج، وهذه املعارضة 
ســقــفــهــا عـــــاٍل جـــــدًا، ألنـــهـــا انـــعـــكـــاس لــصــدى 
بلد  أي  فــي  املقاومة  تتشّكل  عــادة  البندقية. 
، نــتــيــجــة لـــقـــرار ســيــاســي لــكــن الـــذي 

ّ
مـــحـــتـــل

حصل فــي الــعــراق كــان بــاملــقــلــوب. فاملقاومة 
سياسي،  ــرار  قـ دون  مــن  انطلقت  العسكرية 
وبعد أن انطلقت، كانت املعارضة السياسية 
فــي الـــخـــارج انــعــكــاســا لــهــا. لــذلــك كـــان سقف 
البندقية،  سقف  بعلو  جــدًا  عاليًا  املــعــارضــة 
فــــال ســـقـــف أعــــلــــى مــــن ســـقـــف الـــبـــنـــدقـــيـــة. إن 
الــــذي نــطــمــح إلــيــه فـــي مـــشـــروع بـــاريـــس، هو 
إيــجــاد شرعية تــقــوم على أســـاس أن الــعــراق 
مشكلته إقليمية دولية، وأن العراق يستحق 

أن يــنــاقــش مــوضــوعــه خــــارج إطــــار العملية 
العملية  هــذه  بفشل  ُيعترف  وأن  السياسية، 
السياسية بوجود نّد لها، لكن هذا الند الذي 
يــتــكــلــم بــإلــغــاء الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة ال يقبل 

الغرب أن يعترف به. 

■ هــل لــديــكــم اســتــعــداد لــلــحــوار مــع رمـــوز العملية 
السياسية الحالية في العراق برعاية دولية؟

أنا ال أمانع الحوار مع أٍي كان إذا كان الحوار 
الواقع،  تغيير  على  ويساعد  ونافعًا  مجديًا 
لــه، ألن  لكن قناعتي أن هــذا الــحــوار ال قيمة 
الــيــوم  السياسية  العملية  أصــحــاب  مــشــاكــل 
كثيرة. كما أن املليشيات تسيطر على املشهد 
األمني، وهي التي تفرض اإلرادة السياسية.

العراقية منطقية،  * هل تعتبر طروحات املعارضة 
خصوصًا أنها تريد نسف العملية السياسية؟

الــعــمــلــيــة  ــع  ــ ــي مـ ــ أعـــتـــقـــد أن مـــشـــكـــلـــتـــي هـ ال 
بــقــدر مــا أن هــدفــي هــو أن يعود  السياسية، 
الـــعـــراقـــيـــون بـــصـــورة  يــعــيــش  الـــــعـــــراق، وأن 
صــحــيــحــة. وهـــــذه الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة هي 
أنها  ولــو  بالفشل،  التي حكمت على نفسها 
نعقد مؤتمرًا  أن  احتجنا  ملــا  بالخير  جــاءت 

تقريرتقرير
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رؤساء دول

الضاري: سيكون 
هناك مؤتمر جديد 

بعد نحو شهرين 
)العربي الجديد(

جمال الضاري
جزء من المقاومة ألي مشروع 

احتالل هو معالجة آثار االحتالل

مشكلتنا ليست محلية بل مشكلة 
باتت مرتبطة بأمن العالم

رفضنا عقد المؤتمر في أي 
دولة عربية مجاورة للعراق

جمال بن عبد الوهاب 
الضاري، هو حفيد الشيخ 

ضاري المحمود زعيم 
ثورة العشرين ضد االحتال 

البريطاني للعراق. ولد 
في بغداد في العام 

1965، غربي بغداد، 
والتحق بصفوف القوات 
العراقية خال الحرب مع 

إيران بين 1984 و1988. 
ُسجن بين عامي 1988 

و1990 بتهمة االنتماء 
لحركة سياسية، ثم عاد 

للعمل كرجل أعمال بين 
1991 و2003 ونشط في 

العمل السياسي المناهض 
لاحتال األميركي للعراق. 

أسس في العام 2014 
منظمة »سفراء السام 

من أجل العراق« في 
التفيا.

سيرة

تــظــاهــرات واعــتــصــامــات ضــد الــبــرملــان وضد 
الحكومة، وطالب باإلصالح. فعندما يبحث 
عـــن اإلصـــــالح الــــذي يــــؤدي فـــي الــنــهــايــة إلــى 
تغيير هذا الواقع، أعتقد بأنه رأى أن عراقيني 
بإنقاذ  ينادون  باريس،  يعقدون مؤتمرًا في 

العراق. 

■ تحدثت كثيرًا عن الغرب، ماذا عن موقف العرب؟
منذ البداية لم يكن في نيتنا أن نعقد املؤتمر 
في أي دولــة عربية مجاورة للعراق، ألننا ال 
نــريــد أن نــحــســب عــلــى أي طـــرف لحساسية 
أعتقد  وأنــا  العراقي.  للشارع  بالنسبة  األمــر 
بأن هناك واجبا على الدول العربية اآلن، في 
إلنقاذ  لنا كمشروع وطني  الــدعــوة  تقدم  أن 
العراق، ملعرفة ماهية املشروع واملخاطر التي 
املشروع  أن يحميهم منها. ونحن في  يمكن 
الوطني، ال نمانع من أن تتعاون معنا الدول 
الــعــربــيــة، لكننا نــعــرف أنــنــا مــشــروع وطني، 
وال يمكن أن نكون ألي جهة غير العراق. كما 
نعتقد بـــأن الــهــّم الــعــراقــي كــبــيــر وتــداعــيــاتــه 

تعود، سلبًا أو إيجابًا، على العرب. 

■ هل تقبلون أن تبقوا كمعارضة فنادق أم لديكم 
مشروع سريع؟

ــا تــكــلــمــت عـــن مــفــهــوم املـــعـــارضـــة والــعــمــل  أنــ
فــجــوة  ــاك  ــنــ عـــــام 2003، وهــ بـــعـــد  املــــعــــارض 
كــبــيــرة بـــني مـــا نــطــرحــه نــحــن ومــــا تــطــرحــه 
على  يقوم  فمشروعنا  التقليدية.  املعارضة 
ني، أولهما أن نجمع العراقيني الرافضني 

ّ
شق

أغلبية  ُيشّكلون  بأنهم  الواقع، ونعتقد  لهذا 
الــشــارع الــعــراقــي الــرافــض لــهــذا الـــواقـــع. لكن 
املــشــكــلــة أن مـــن ال يــقــبــل بـــهـــذا الــتــغــيــيــر هم 
األمــيــركــيــون. وهــنــا يــأتــي الــشــق الــثــانــي من 
بــأن اإلصـــرار  إقــنــاع األميركيني  عملنا وهــو 
ــاء الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة بــشــكــلــهــا  ــقــ عـــلـــى إبــ
ووضــعــهــا الـــحـــالـــي، ســيــعــود بــالــضــرر على 

املجتمع الدولي برّمته. 

■ ما هي خطوتكم التالية بعد مؤتمر باريس؟
ــــي جــعــبــتــنــا الـــكـــثـــيـــر ســـــــواء كــــــان لــعــمــلــنــا  فـ
الدولي أو الداخلي والتنظيمي، والنفتاحنا 
على الـــدول الــتــي تــؤثــر فــي املشهد الــعــراقــي. 
ــداد للمؤتمر  ــ ومـــا نــعــمــل عــلــيــه اآلن هــو اإلعـ
الــزيــارات  لــلــداخــل، وتــرتــيــب بعض  بالنسبة 
للدول اإلقليمية والدولية. وهناك أمر أعلناه 
أننا نسعى إلقناع  في مؤتمر باريس، وهــو 
الــدولــي لعقد مؤتمر دولــي تناقش  املجتمع 
فــيــه املــشــكــلــة الــعــراقــيــة خـــارج إطـــار العملية 

السياسية ورعاتها.

العراقية  المعارضة  تمثيل  يّدعي  »ال  أنه  على  الضاري  جمال  يُشّدد 
ككّل، ألننا ال نريد أن نصادر حق أحد. ونحن نعتقد أن الدافع الحقيقي 
التي تعارض هذا  الكثيرة  لألرقام  رقم  إضافة  نريد  ال  أننا  اليوم، هو  لنا، 
الواقع، وال نريد أن نزاحم المعارضة العراقية ونقول نحن رقم جديد 
يضاف إلى هذه القائمة«. ويضيف »نحن نعبّر أو نريد أن نعبّر عن شريحة 
المؤلفة  العراقي  الشارع  شريحة  وهي  العراقي،  المجتمع  من  كبيرة 

من أطياف ومكّونات مختلفة«.

القوة التمثيلية

يشير  ورعايته  المؤتمر  تمويل  عن 
باريس  »مؤتمر  أن  إلى  الضاري  جمال 
كان برعاية منظمة سفراء السام من 
أجل العراق، وهذه المنظمة أوروبية 
ــي،  ــ األوروب ــاد  ــح االت فــي  ومسجلة 
ــي  األوروب البرلمان  من  نــواب  وفيها 
»عادة  أنه  ويوضح  أحزاب«.  ورؤساء 
هناك ميزانية للمنظمات األوروبية من 
االتحاد األوروبي، ولكن هذه الميزانية 
لتمويل وعقد مؤتمر في  ال تكفي 
بهذا  ساهمت  شخصيًا  ــا  وأن بــاريــس، 
عراقيون  أصدقاء  وهناك  المؤتمر 

ساهموا في تمويله«.

تمويل المؤتمر

أجراهامقابلة
عثمان المختار

)Getty/نتنياهو ووزيرة خارجية غانا في القدس المحتلة في مارس الماضي )كوبي جدعون

الضحايا من السنة 
والشيعة والمسيحيين 

والتفجير ليس ضد طائفة
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الحكومة الفلسطينية 
ُتدين بناء 800 مستوطنة 

بالقدس
دان املتحدث الرسمي باسم الحكومة 
الفلسطينية، يوسف املحمود، أمس 
االحــتــالل  اإلثــنــني، مصادقة حكومة 
اإلســرائــيــلــي عــلــى بــنــاء 800 وحـــدة 
املقامة  املستعمرات  في  استيطانية 
على أراضي املواطنني الفلسطينيني 
في القدس املحتلة. وقال املحمود في 
تصريح صحافي، إن »هذه الخطوة 
ــة الـــتـــحـــريـــض  ــلــ ــمــ تـــــأتـــــي ضــــمــــن حــ
ــد االحـــــتـــــاللـــــي األخـــــيـــــرة  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ والـ
بمواصلة االستيطان والتصعيد في 
وفي  املحتلة  الفلسطينية  األراضـــي 

مقدمتها القدس الشرقية«.
)العربي الجديد(

تركيا لم تعلن فتح 
إنجيرليك لروسيا

التركي، مولود  الخارجية  أكد وزير 
جـــاويـــش، أوغـــلـــو )الــــصــــورة(، أمــس 
اإلثنني، أنه »لم يقترح إمكانية فتح 
تـــركـــيـــا قــــاعــــدة إنــجــيــرلــيــك الــجــويــة 
»أنـــــقـــــرة  أن  وأضــــــــــــاف  لــــــروســــــيــــــا«. 
مــع موسكو  الــتــعــاون  على  منفتحة 
فــي قــتــال تنظيم الـــدولـــة اإلســالمــيــة 
)داعــش(«. ولدى سؤاله عّما إذا كان 
استخدام  الروسية  للطائرات  يمكن 
إنجيرليك قــال جــاويــش أوغــلــو: »لم 
التعليق. قلت إن بإمكاننا  أدِل بهذا 
ــع أي شــخــص فـــي قــتــال  الـــتـــعـــاون مـ
ــان الــكــرمــلــني قـــد رّحـــب  ــ داعــــــش«. وكـ
بــتــصــريــحــات جــاويــش أوغــلــو التي 
اعــتــبــرتــهــا روســــيــــا بــمــثــابــة ســمــاح 
الستخدام الطائرات الروسية قاعدة 
الوزير  يوضحها  أن  قبل  إنجرليك، 

التركي.
)فرانس برس(

شفيق: ال موانع على 
عودتي لمصر

انتخابات  في  الخاسر  املرشح  أقــام 
بــمــصــر،  الــجــمــهــوريــة 2012  رئـــاســـة 
أحـــــمـــــد شــــفــــيــــق، دعــــــــــوى قـــضـــائـــيـــة 
مــن قوائم  اســمــه  بــرفــع  يطالب فيها 
الترقب والــوصــول، زاعمًا في دعواه 
»عـــدم وجـــود أي مــوانــع تــحــول دون 
ــددت  ــ وحــ ــن«.  ــ ــوطــ ــ الــ عــــودتــــه ألرض 
برئاسة،  القاهرة  استئناف  محكمة 
ــل، جــلــســة  ــمــ ــجــ املـــســـتـــشـــار ســــــري الــ
10 يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز الـــحـــالـــي كــأولــى 
الــدائــرة  أمـــام  الــدعــوى  جلسات نظر 
6 شمال القاهرة واملنعقدة بمحكمة 

العباسية.
)العربي الجديد(

بولندا: يمكننا نسيان
الخوف من روسيا

أنتوني  البولندي،  الدفاع  قال وزيــر 
مــاتــشــريــفــيــتــش )الــــــصــــــورة(، أمـــس 
الــتــي سيتم  ــنـــني، إن »الــــقــــرارات  اإلثـ
ــــي قـــمـــة حـــلـــف شـــمـــال  ــتــــمــــادهــــا فـ اعــ
األطلسي في وارســو، هذا األسبوع، 
ــــوة ردع  ــنــــاء قــ ــــى بــ ــــوف تـــــــؤدي إلــ ســ
سيكون من شأنها أن تجعل روسيا 
تــنــســى تــهــديــدهــا لــبــولــنــدا ولـــلـــدول 
األخرى«. وأضاف ماتشريفيتش أنه 
وذلــك  الــخــوف«،  ننسى  أن  »يمكننا 
قبل أيـــام مــن اجــتــمــاع حــوالــى 2000 
مندوب من 28 دولة عضو في حلف 
األطلسي من أجل املوافقة على نشر 

قوات في بولندا ودول البلطيق.
)أسوشييتد برس(

منّفذو عملية بنغالدش 
جامعيون ميسورون

ــة  ــيـ ــمـــطـ ــنـ ــدًا عـــــــن الــــــــصــــــــورة الـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـ
لإلرهابيني، كان جهاديو بنغالدش 
ــلـــوا 20 رهـــيـــنـــة فــــي أحـــد  الــــذيــــن قـــتـ
ــوم الـــســـبـــت، شــبــاب  ــ مـــطـــاعـــم دكــــــا، يـ
يــنــتــمــون لـــعـــائـــالت مـــيـــســـورة، ذوي 
ــتــل 

ُ
ــد ق تــحــصــيــل جـــامـــعـــي. وكــــــان قــ

ته 
ّ
الــذي شن ستة شبان في الهجوم 

ــنـــغـــالدش عـــلـــى املـــطـــعـــم فــي  قــــــوات بـ
دكــا، وتبناه تنظيم »داعـــش«. وقــال 
وزيــر الداخلية أســد الــزمــان خــان إن 
»قــد يــكــون األمـــر قــد أضــحــى موضة 

رائجة«.
)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــّددت االشــتــبــاكــات الــتــي شهدتها الــحــدود  جـ
املــصــريــة الــلــيــبــيــة، فــجــر 30 يــونــيــو/حــزيــران 
النظام  لــدى  والقلق  التخوف  املــاضــي، حالة 
ــــود اضــــطــــرابــــات وتــمــركــز  ــري، مــــن وجــ املــــصــ
ــلــــك املـــنـــطـــقـــة.  ملـــســـلـــحـــني أو مــــهــــربــــني فـــــي تــ
وتـــتـــخـــوف األجـــــهـــــزة الـــســـيـــاديـــة والـــجـــيـــش 
ــر عـــلـــى الــــحــــدود،  ــوتـ املــــصــــري، مــــن وجــــــود تـ
خــاصــة مــع مــا تــشــهــده ليبيا مــن مــواجــهــات 
موسعة بني عدة أطراف، بالتزامن مع تراجع 
تــنــظــيــم »الــــدولــــة اإلســـالمـــيـــة« )داعـــــــش( في 
فرار  وإمكانية  عليها،  يسيطر  التي  املناطق 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــود مـــلـــف األســـــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــني إلـــى  ــعــ يــ
ــددًا، عــلــى خــلــفــيــة الـــتـــطـــورات  ــجــ ــة مــ ــهـ الـــواجـ
األخيرة املتعلقة بتطبيع العالقات بني تركيا 
واالحتالل اإلسرائيلي. في هذا السياق، يقول 
الــقــيــادي فــي حــركــة »حـــمـــاس«، غــــازي حمد، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »كــتــائــب عــز الــديــن  لـــ
أكــدت  لحماس(،  العسكري  )الجناح  القسام 
أنـــهـــا لـــن تـــبـــدأ أي مـــفـــاوضـــات بـــشـــأن أســـرى 
بعد  إال  لديها،  اإلسرائيلي  االحــتــالل  جيش 
األســرى  كافة  التزام إسرائيل بإطالق ســراح 
الذين شملتهم صفقة وفاء األحــرار، التي تّم 
بموجبها إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي 

جلعاد شاليط«.
وكانت الحركة قد توصلت، في 11 أكتوبر/

صنعاء، الرياض ـ العربي الجديد

يــتــواصــل صــــدور املـــؤشـــرات املــتــنــاقــضــة إزاء 
الوضع في اليمن في ظل استراحة املفاوضني 
الــســيــاســيــني الــــذيــــن يـــتـــركـــون الـــســـاحـــة أمــــام 
اســـتـــمـــرار الــقــتــال عــلــى الــجــبــهــات الــجــنــوبــيــة 
كـــان املتحدث  والــقــريــبــة مــن صــنــعــاء. فبينما 
الحوثيني محمد عبد  الرسمي باسم جماعة 
الـــســـالم يـــعـــود مـــن الـــســـعـــوديـــة، حــيــث نــاقــش 
ــول فـــي وقــــف شـــامـــل ودائــــم  إجــــــــراءات »الــــدخــ
لــلــحــرب«، كــانــت جماعته على األرجـــح تطلق 
صاروخًا جديدًا على أراضي اململكة املحاذية 
للحدود اليمنية التي تسيطر عليها »أنصار 
ذلك،  غضون  في  لها.  املوالية  والقبائل  الله« 
استهل املبعوث األممي إلى اليمن، إسماعيل 
ــه مــــع قـــيـــادات  ــاوراتــ ولـــــد الـــشـــيـــخ أحـــمـــد مــــشــ
إقليمية في إطار املساعي لحل األزمة اليمنية، 
بــلــقــاء عــقــده مــع ولـــي ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 
وزيــر الدفاع، األمير محمد بن سلمان، مساء 
األحــد في مكة بحضور رئيس االستخبارات 
الــســعــوديــة خــالــد الــحــمــيــدان، وســفــيــر اململكة 

لدى اليمن محمد آل جابر.  
ــاء الــرســمــيــة الــســعــوديــة  ــبـ وذكـــــرت وكـــالـــة األنـ
التقى  سلمان  بــن  محمد  »األمــيــر  أن  )واس(، 
مبعوث األمني العام لألمم املتحدة إلى اليمن«، 
وأن الــجــانــبــني »نــاقــشــا مــســتــجــدات األحــــداث 
ــة الــيــمــنــيــة، والـــجـــهـــود املـــبـــذولـــة  فــــي الـــســـاحـ
بني  السياسية  املحادثات  أن  علمًا  بشأنها«، 
يوليو/  15 متوقفة حتى  املتحاربة  األطـــراف 

تموز الحالي. وكشفت مصادر مطلعة لوكالة 
»األناضول«، أن محمد عبد السالم كان برفقة 
ولـــد الــشــيــخ أحـــمـــد. ومـــن املـــقـــرر أن تــتــواصــل 
لقاءات ولد الشيخ أحمد مع قيادات إقليمية 
ويــمــنــيــة حــتــى انـــعـــقـــاد الـــجـــولـــة الــثــانــيــة من 
مشاورات الكويت، حيث من املنتظر أن يلتقي 
مع الرئيس اليمني عبد ربــه منصور هــادي، 
فـــي الــــريــــاض، ونـــائـــبـــه، الــفــريــق عــلــي محسن 

األحمر، وفقا ملصادر حكومية.
ــرر عـــبـــد الــــســــالم زيــــارتــــه األخـــيـــرة  ــ بــــــــدوره، بـ
ــد،  ــ ــاء األحــ ــهـــت مــــســ ــتـ ــة، والــــتــــي انـ ــعـــوديـ ــلـــسـ لـ

مسلحني إلى مصر.
ــد »داعـــــــــش« فــي  ــة الـــعـــمـــلـــيـــات ضــ ــدايــ ومـــــع بــ
عسكرية  خطة  بوضع  القاهرة  بــدأت  ليبيا، 
ليبيا،  املقربني منها في  استخباراتية لدعم 
حفتر،  خليفة  الــلــواء  حليفها  مــع  وتــحــديــدًا 
 عــن الــقــبــائــل هــنــاك، لــلــقــضــاء عــلــى كل 

ً
فــضــال

الهدف  أن  بيد  »داعــش«.  لـــ التابعة  العناصر 
األهم بالنسبة إلى القاهرة تمثل بعدم تسلل 
أو  »داعـــش«  لــــ تابعة  ســـواء  عناصر مسلحة 
ألي فصيل آخر أو حتى املهربني إلى الداخل 
املصري، بحسب ما كشفته مصادر عسكرية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، قــبــل بضعة  مــصــريــة لــــ

أشهر.
الجديد«،  »العربي  لـ خاصة  مــصــادر  وتــقــول 
إنــه خــالل الــيــومــني املــاضــيــني، أجـــرت أجهزة 
ســيــاديــة فـــي الـــدولـــة املــصــريــة اتـــصـــاالت مع 
أطـــــــراف لــيــبــيــة فــــي مـــحـــاولـــة لــلــتــأكــيــد عــلــى 
االتفاقات بني الطرفني التي تم توقيعها قبل 
الــحــدود.  تتعلق بضبط  والــتــي  فترة طويلة 
وتــضــيــف املـــصـــادر أن املــســؤولــني املــصــريــني 
كبير من تسلل عناصر جهادية  قلق  لديهم 
أو مهربني إلــى الــداخــل املــصــري، خاصة مع 
وجــــود رغــبــة لــــدى »داعــــــش« لــتــأســيــس فــرع 
جــديــد لــه فــي الــصــحــراء الغربية )بــني مصر 
ولــيــبــيــا(، مــشــيــرة إلـــى أن الــقــلــق مــن اخــتــراق 
املناطق  فــي بعض  الغربية خــاصــة  الــحــدود 

االحتالل  اتفاق مع  إلــى   ،2011 األول  تشرين 
اإلسرائيلي، بوساطة مصرية، إلطالق سراح 
1027 أسيرًا فلسطينيًا لدى االحتالل، مقابل 
ــيـــر لــديــهــا  ــراج حـــمـــاس عـــن الــجــنــدي األسـ ــ إفــ
»االحتالل  أن  حمد  ويوضح  شاليط.  وقتها 
اإلسرائيلي لم ُيطلق ســراح سوى 62 أسيرًا 
فقط من العدد املتفق عليه في االتفاق الذي 
باعتقالهم  يقوم  أن  قبل  برعاية مصرية،  تم 

مرة أخرى جميعًا، في نقض لالتفاق«.
ل تركيا في أعقاب 

ّ
وحول ما أثير بشأن تدخ

اتفاق تطبيع العالقات بينها وبني إسرائيل، 
ــه »حـــتـــى اآلن ال يــوجــد  يــشــيــر حـــمـــد، إلــــى أنــ
معلومة محددة في هذا الشأن«، موضحًا أن 
»تركيا دخلت أخيرًا على خط األزمة، إال أنها 
كانت مهتمة أكثر في حواراتها األخيرة مع 
دولة االحتالل بفّك الحصار عن قطاع غزة«. 

انتهاء  قبل  مــن  كــانــت مطروحة  إنــهــا  بالقول 
الــجــولــة األولـــى ملــشــاورات الــكــويــت، بأسبوع. 
»التفاهمات  أن  إلــى  الحوثي  املسؤول  وأشــار 
الــتــي تمت مــع الــجــانــب الــســعــودي كــانــت قبل 
مــــشــــاورات الـــكـــويـــت وهـــــذا مــعــلــوم لــلــجــمــيــع، 
ــول فــــي وقـــــف شــــامــــل ودائـــــم  ــ ــدخـ ــ وهـــدفـــهـــا الـ
ا لوكالة سبأ الخاضعة لسيطرة 

ً
للحرب«، وفق

»الــزيــارة  أن  الــســالم  الحوثيني. وأضـــاف عبد 
األخــيــرة كانت مطروحة منذ أســبــوع مــا قبل 
إعــــالن انــتــهــاء الــجــولــة األولـــــى بــعــد الــتــفــاهــم 
ــزول لــجــنــة الــتــهــدئــة  ــ املـــبـــدئـــي عـــلـــى أهـــمـــيـــة نــ
»لــكــن فضلنا  املـــيـــدان«، وقـــال  إلــى  والتنسيق 
أوال أن ننتظر مــآالت الجولة األولـــى حتى ال 
الــجــاري  للنقاش  جزئية  أي  البعض  يستغل 
حينها مع األمم املتحدة، وحتى ال يحصل أي 
إشكال، وحتى يصبح موضوع نزول اللجنة 
قضية ثابتة وفق ضوابط متفق عليها تجعل 
لــنــزولــهــا تـــأثـــيـــًرا مــلــمــوًســا فـــي وقــــف الــحــرب 

بشكل كامل وثابت«، حسب تعبيره.
ــار عــبــد الـــســـالم إلـــى أن »لــجــنــة الــتــهــدئــة  ــ وأشـ
ــدان  ــيـ ــى املـ ــ والـــتـــنـــســـيـــق، املــعــنــيــة بـــالـــنـــزول إلـ

ليبيا، وبعد تراجع التنظيم ميدانيًا في عدة 
مدن مثل بنغازي ودرنة 

ــرة هــــي مــعــقــل  ــ ــيـ ــ وســــــــرت، ال ســـيـــمـــا أن األخـ
التنظيم في ليبيا. وتؤكد على أنه تم تشديد 
السكنية  التجمعات  فــي  األمــنــيــة  اإلجــــراءات 
املــصــريــة األقـــــرب إلــــى الـــحـــدود الــغــربــيــة مع 
تلك  مــع ســكــان  والتنسيق  والــتــعــاون  ليبيا، 
املــنــاطــق لــإلبــالغ عــن أي تــحــركــات مــريــبــة أو 

حينه املــتــحــدث بــاســم الــكــتــائــب، أبــوعــبــيــدة، 
ــنـــاة »األقــــصــــى«  فــــي كــلــمــة مــقــتــضــبــة عـــلـــى قـ
التابعة للحركة، وفي الخلفية صورة ألربعة 
 إن »أيــــة مــعــلــومــات عن 

ً
إســرائــيــلــيــني، قـــائـــال

ــة لـــن يحصل  ــعـ مــصــيــر هــــؤالء الــجــنــود األربـ
ــع اســتــحــقــاقــات  ــ عــلــيــهــا الــــعــــدو، إال عـــبـــر دفـ
وأثــمــان واضــحــة قبل املــفــاوضــات وبعدها«. 
ولم يذكر أبوعبيدة أي تفاصيل بشأن ما إذا 

كان هؤالء »األسرى« أحياًء أم رفات.
كـــمـــا ســـبـــق ملــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة مـــصـــريـــة أن 
»العربي الجديد«، أن »قيادات جهاز  كشفت، لـ
االستخبارات املصرية تطرقوا خالل لقائهم 
القاهرة، في شهر مــارس/ بوفد حماس في 
آذار املــاضــي، إلــى ملف أســرى االحــتــالل لدى 

الحركة«.
بـــدوره ينفي الــقــيــادي فــي »حــمــاس«، صالح 

ــة،  ــعـــوديـ ــة ظــــهــــران الــــجــــنــــوب الـــسـ ــنـ ــديـ ــى مـ ــ إلــ
ــبــــوع املــــاضــــي، بـــهـــدف الــتــنــســيــق لــوقــف  األســ

األعمال القتالية.
فــي غــضــون ذلـــك، كــانــت قـــوات الــدفــاع الجوي 
ا 

ً
السعودي، صباح اإلثنني، تعترض صاروخ

باليستًيا تم إطالقه من اليمن باتجاه مدينة 
أبها جنوب غربي اململكة. ونقلت وكالة األنباء 
السعودية الرسمية عن بيان أنه »تم اعتراض 
الـــــصـــــاروخ بـــــــدون أي أضـــــــــرار، وقـــــد بـــــادرت 
قــــوات الــتــحــالــف الــجــويــة فـــي الـــحـــال بتدمير 
أن إطــالق  الـــصـــاروخ«، معتبًرا  إطـــالق  منصة 
العبثية  »األعمال  لـ استمرارًا  يأتي  الصاروخ 
الحوثية واملخلوع  املليشيات  التي تمارسها 
صالح )الرئيس اليمني السابق علي عبدالله 
صالح( بهدف إفشال الجهود الدولية إليجاد 
حل سياسي للوضع في اليمن«. وأكدت قيادة 
الــتــحــالــف أنــهــا »ســتــتــصــدى بــكــل حـــزم لــهــذه 
األعـــمـــال وســتــســتــمــر فـــي احـــتـــرام الــتــزامــاتــهــا 
اليمني على  الدولي، والشعب  تجاه املجتمع 
ــواء، إلنـــجـــاح املــــشــــاورات الــجــاريــة في  ــ حـــد سـ

الكويت«.
ــار الـــتـــطـــورات املــنــفــصــلــة عـــن نــتــائــج  ــ وفــــي إطـ
مــحــادثــات الــكــويــت، ســجــل يـــوم أمـــس اإلثــنــني 
إطـــالق ســـراح 32 محتجزًا كــانــوا فــي سجون 
»املسيرة«  قناة  وبثت  في صنعاء.  الحوثيني 
ــبــــر مـــوقـــعـــهـــا  ــة عــ ــاعــ ــمــ ــم الــــجــ ــ ــــاسـ ــة بـ ــقــ ــاطــ ــنــ الــ
اإللكتروني، خبرًا مفاده أنه تم اإلفراج عن 32 
شخًصا من »املغرر بهم« )املؤيدين للحكومة 
القناة  وأضافت  العربي(.  والتحالف  اليمنية 
سروا 

ُ
أن عملية اإلفراج عن األشخاص الذين »أ

لدعوة  استجابة  تــأتــي  الــقــتــال«،  فــي جبهات 
بدرالدين  املــلــك  »عــبــد  الجماعة  زعــيــم  أطلقها 

الحوثي«، على حد تعبيرها.
ــاءت عــمــلــيــة اإلفـــــراج عـــن املــحــتــجــزيــن في  ــ وجـ
صــنــعــاء، مــجــددًا، بــعــيــدًا عــن املـــشـــاورات التي 
ــنـــزاع  ــراف الـ ــ ــ ــم املـــتـــحـــدة بــــني أطـ ــ تـــرعـــاهـــا األمــ
اإلفـــراج عن  اليمني، والتي تبحث في مسألة 
ــرى مــن الــجــانــبــني، مــن دون تــقــدم يــذكــر.  األســ
وكـــان اإلنــجــاز اليتيم لــهــذه املـــشـــاورات، منذ 
انــطــالقــتــهــا فـــي 21 أبـــريـــل/نـــيـــســـان املـــاضـــي، 
ــة،  ــيــ ــنــ ــان )األمــ ــجــ االتـــــفـــــاق عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل 3 لــ
مناقشة  إليها  أوكــل  اإلنــســانــيــة(،  السياسية، 
الــنــقــاط الــخــمــس املــنــبــثــقــة مــن الـــقـــرار الــدولــي 
انسحاب  على  الخمس  النقاط  2216. وتنص 
ــالــــح مــــن املـــــــدن الــتــي  ــيـــني وقــــــــوات صــ الـــحـــوثـ
 ،2014 من  األخير  الربع  منذ  عليها  سيطروا 
األسلحة  وتسليم  صنعاء،  العاصمة  وبينها 
ــة،  ــ ـــدولـ ــات الــ ــســ ــادة مــــؤســ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة، واسـ ــلـ ــيـ ــقـ ــثـ الـ
ــلـــف املـــحـــتـــجـــزيـــن الــســيــاســيــني  ــة مـ ــالـــجـ ــعـ ومـ
فــي خطوات  والبحث  واألســـرى،  واملختطفني 

استئناف العملية السياسية.

الجبلية الـــوعـــرة، الــتــي يــصــعــب فــيــهــا رصــد 
التحركات بشكل كبير، بدأ يقل خالل الفترة 
املاضية، مع عدم رصد أي تقدم في تأسيس 

»داعش« على الحدود مع ليبيا. فرع لـ
وتشدد املصادر على أن هناك تخوفًا شديدًا 
لدى الجيش املصري واألجهزة السيادية، من 
أو مهربني  »داعش«  لـ تابعني  تدفق مقاتلني 
املسلحة في  العمليات  فاّرين من  إلى مصر، 

ويبدي حمد، الذي تولى سابقًا رئاسة سلطة 
املعابر والحدود في قطاع غزة، اعتقاده بأن 
»تــركــيــا وضــعــت بعض الــنــقــاط الــهــامــة فيما 
ملف  فــي  أهمها  الــحــصــار،  بتخفيف  يتعلق 
اللقاء بني  الطاقة والكهرباء«. وفيما يخّص 
ــري، يــنــّوه  وفــــد مـــن الــحــركــة والـــجـــانـــب املـــصـ
حــمــد إلـــى أن »املــصــريــني كــانــوا قــد أبلغونا 
موافقتهم عــلــى الــلــقــاء، قــبــل أن يــتــم إرجـــاؤه 
مــرة أخـــرى«، الفتًا إلــى أن »األمـــر كله بيدهم 

في الوقت الراهن«. 
وكــانــت »كــتــائــب الــقــســام« قــد أعــلــنــت، للمرة 
ــي، مـــنـــتـــصـــف شــهــر  ــ ــمـ ــ األولـــــــــى وبـــشـــكـــل رسـ
ــي، أنـــهـــا »تــحــتــجــز 4  ــاضــ أبـــريـــل/نـــيـــســـان املــ
جـــنـــود إســرائــيــلــيــني أســـــــرى«، مـــشـــددة على 
ــتـــالل اإلســرائــيــلــي لــن يــحــصــل على  أن »االحـ
معلومات عنهم من دون دفع الثمن«. وظهر 

لــلــتــأكــد مـــن وقـــف األعـــمـــال الــعــســكــريــة بشكل 
كـــامـــل، ســتــكــون بــحــاجــة إلـــى مـــقـــرات وأمــاكــن 
ا بمحافظة  عــمــل فـــي املــنــاطــق الــيــمــنــيــة، بـــــدًء
صعدة، شمالي اليمن، املحاذية ملكان اللجنة 
ا 

ً
فــي السعودية )فــي ظــهــران الــجــنــوب(«، الفت

ا 
ً
إلـــى أن كـــل هـــذه الــقــضــايــا »تــتــطــلــب تنسيق

مــشــتــرًكــا« ومــعــرفــة لطبيعة ونــشــاط وتــحــرك 
ــارة الـــثـــانـــيـــة الــتــي  ــ ــزيـ ــ الـــلـــجـــنـــة. وهــــــذه هــــي الـ
السعودية،  إلــى  الحوثيني  متحدث  يجريها 
منذ انطالق مشاورات الكويت في 21 إبريل/ 
نيسان املاضي. ودامــت الزيارة 4 أيــام، بدأها 
الخميس املاضي، عقب رفع مشاورات الكويت.

وانتقلت لجنة التهدئة والتنسيق من الكويت 

تواجد أشخاص ليسوا من أبناء املنطقة. من 
جانبه، يقول الخبير العسكري، اللواء يسري 
ــدرك تــمــامــًا  ــ قـــنـــديـــل، إن الـــجـــيـــش املــــصــــري يــ
خطورة وتداعيات األزمة الليبية على مصر، 
ألن ليبيا شأنها شأن غزة وفلسطني تشكل 
عــمــقــًا اســتــراتــيــجــيــًا ملــصــر. ويــضــيــف قنديل 
»العربي الجديد« أن مصر لن تدخر جهدًا  لـ
في سبيل القضاء على »داعش« والجماعات 
اإلرهـــابـــيـــة هـــنـــاك، ألن أي ضــــرر عــلــى ليبيا 
ينعكس بالضرورة على مصر، مشيرًا إلى أن 
الرئيس الحالي يدعم األطــراف املعترف بها 
مع  إال  يتعامل  وال  ومحليًا،  وإقليمًا  دولــيــًا 
شيوخ القبائل والحكومات املتعاقبة. ويلفت 
قنديل إلــى أن بــقــاء ليبيا فــي اضــطــرابــات ال 
يهتم  السبب  ولهذا  يصب في صالح مصر. 
السيسي بتلك القضية تمامًا، وهو يستطيع 
بالتعاون مع أطراف إقليمية ودولية القضاء 
على اإلرهـــاب هــنــاك، ســـواء بتدخل عسكري 
عــن طــريــق توجيه ضــربــات أو دعــم الجيش 
ويشدد  »داعـــش«.  ملواجهة  والقبائل  الليبي 
الخبير العسكري على مسألة ضبط الحدود 
الغربية ومنع مرور السالح كما كان يحدث 
 عن منع مرور 

ً
عقب ثورة »25 يناير«، فضال

مــن تنفيذ  ليبيا، خــوفــًا  وإلـــى  مــن  املسلحني 
عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة 

في مصر.

الــبــردويــل، وجــود أي مفاوضات مباشرة أو 
غير مباشرة مع االحتالل اإلسرائيلي. ويقول 
»الظروف  إن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديٍث 
حاليًا غير مشجعة على إنجاز صفقة تبادل 
جـــديـــدة عــلــى غـــــرار صــفــقــة وفـــــاء األحـــــــرار«. 
الــبــردويــل »مــوقــف الحركة واضــح،  ويضيف 
ويجب على االحتالل تبييض سجونه بشكل 
كامل من أسرى صفقة وفاء األحرار، باإلفراج 
أي صفقات  عــن  الحديث  قبل  عنهم جميعًا، 
تــبــادل جــديــدة فــي املــرحــلــة الــحــالــيــة، فــي ظل 
املاضية«. ويرى  الراعي للصفقة  عدم تدخل 
 »الــتــصــريــحــات اإلســرائــيــلــيــة 

ّ
أن ــل  ــردويـ ــبـ الـ

األخيرة عن وجود مفاوضات غير مباشرة، 
مــوجــهــة لــلــداخــل اإلســرائــيــلــي ولــالســتــهــالك 
للتالعب بعواطف عائالت  املحلي ومحاولة 

الجنود األسرى«.

»الدبلوماسية 
الشعبية« التونسية

وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، 
ورئـــيـــس الـــبـــرملـــان كــلــود بـــارتـــلـــون، ورئــيــس 
مــجــلــس الــشــيــوخ جـــيـــرار الرشـــيـــه، ورئــيــســة 
لجنة العالقات العامة في البرملان الفرنسي 
إلــيــزابــيــث قــيــقــو، ورئـــيـــس لــجــنــة الــعــالقــات 
الــخــارجــيــة فــي مــجــلــس الــشــيــوخ جـــان بيار 
التونسية- الــصــداقــة  ومجموعتي  ــاران،  ــ رافـ

تونس ـ وليد التليلي

جــــــــــاءت زيـــــــارتـــــــا رئـــــيـــــس حـــركـــة 
الــــنــــهــــضــــة الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة، راشـــــــد 
الـــغـــنـــوشـــي، إلــــى بـــاريـــس ثـــم إلــى 
لتلقي جملة  أقل من أسبوع،  السعودية في 
ــارتــــني  ــزيــ ــول مــــضــــامــــني الــ ــ ــ ــة حـ ــلــ ــئــ مـــــن األســ
ودالالتــهــمــا. وإذ يــؤكــد الــغــنــوشــي نفسه أن 
اته بعدد من الزعماء  زياراته املتالحقة ولقاء
»الــدبــلــومــاســيــة  تــأتــي فــي إطــــار مــا ســّمــاه بـــ
الــشــعــبــيــة«، فـــإن سلسلة الــلــقــاءات األخــيــرة 
تــكــشــف تـــطـــورات هـــامـــة تــســتــدعــي الــتــوقــف 
عندها. ورغم أن الغنوشي التقى، في األشهر 
األخيرة، عددًا كبيرًا من سفراء الدول الكبرى 
ونــوابــًا ومسؤولني فاعلني فــي دوائـــر صنع 
الـــقـــرار الـــدولـــي، إال أن زيــــارة بــاريــس لفتت 
ــارات هامة  األنــظــار إلــى مــا تضمنته مــن إشـ

على أكثر من صعيد.
الــزيــارة، التي  فقد التقى الغنوشي في هــذه 
ــــارت الــكــثــيــر مـــن الــتــعــلــيــقــات عــبــر وســائــل  أثـ
 من 

ًّ
اإلعـــالم فــي كــل مــن تــونــس وفــرنــســا، كـــال

الفرنسية في البرملان وفي مجلس الشيوخ، 
التربية  العربي، وزير  العالم  ورئيس معهد 
القيادات  األسبق جــاك النــغ، ومجموعة من 
البرملانيني  مــن  وعــــددا  األخــــرى،  السياسية 

والفاعلني االقتصاديني.

اجتماعات جدية
»العربي  لـ املوثوقة  املصادر  وتكشف بعض 
الـــجـــديـــد« عـــن أن الـــلـــقـــاءات لـــم تــكــن مــجــرد 
مــجــامــلــة وإنـــمـــا كـــانـــت ســلــســلــة اجــتــمــاعــات 
جدية، تطرقت لعدد من القضايا الهامة التي 
تهم عالقات فرنسا بتونس وباملنطقة ككل. 
وتشير إلى أن لقاءات الغنوشي بشخصيات 
مــؤثــرة مــن اليمني والــيــســار، أسقطت بشكل 
واضــــح أفـــكـــارًا مسبقة فــرنــســيــة ومــحــرمــات 
غــربــيــة حـــول اإلســــالم الــســيــاســي، التونسي 
»الــريــبــة والشكوك  بــالــذات، ووضــعــت حــدًا لـــ

الفرنسية« تجاه حركة النهضة.
ــارة  ــزيـ ــذه الـ ــد املــــصــــادر املــطــلــعــة أن هــ وتـــؤكـ
تـــأتـــي ثـــمـــرة لــعــمــل طـــويـــل اســتــمــر ســـنـــوات، 
تغّير خاللها املوقف الفرنسي بشكل جذري. 

الغنوشي  تمنع  فرنسا  كانت  السابق،  ففي 
مــن دخـــول أراضــيــهــا. وفــي تصريح لرئيس 
الـــــــــوزراء، مـــانـــويـــل فـــالـــس، حـــني كــــان وزيــــرًا 
العام  األمــني  اغتيال  على  تعقيبًا  للداخلية، 
لـــحـــزب الــوطــنــيــني الــديــمــقــراطــيــني املـــوّحـــد، 
شكري بلعيد، في عام 2013، انتقد ما سماه 
»صــــعــــود الـــفـــاشـــيـــة اإلســـالمـــيـــة فــــي تــونــس 
الغنوشي  استقبال  تم  اليوم،  لكن  ومصر«. 
الفرنسي،  الخارجية  وزيـــر  قبل  مــن  رسميًا 
في تفويض واضح من الرئيس االشتراكي، 
الــرغــم مــن أن األخير  فرانسوا هــوالنــد، على 
لـــم يــلــتــق بــزعــيــم الــنــهــضــة شــخــصــيــًا، علمًا 
ــذا الــلــقــاء قـــد يــعــقــد قــريــبــًا إذا أثــمــرت  ــأن هـ بـ

الــزيــارة سريعًا. وتؤكد مصادر  نتائج هــذه 
»العربي الجديد« أن اإلعداد لهذا اللقاء بدأ  لـ
منذ أواخر سنة 2013، تدريجيًا، بني عدد من 
مسؤولي الصف الثاني في فرنسا، وقيادات 
»الــنــهــضــة«، وســاهــمــت فيه أطـــراف متعددة 

من بينها قيادات »النهضة« في باريس.

دور السفير قويات
لـــكـــن املـــحـــركـــني الــرئــيــســيــني لــلــعــمــلــيــة هــمــا 
الـــســـفـــيـــر الـــفـــرنـــســـي فــــي تــــونــــس، فـــرانـــســـوا 
ــدًا  ــرة جــ ــ ــؤثــ ــ ــة مــ ــيــ ــدنــ ــات، وجــــمــــعــــيــــة مــ ــ ــ ــويـ ــ ــ قـ
ــي الــجــمــعــيــة  ــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، هــ فــ
الــدولــيــة »مـــبـــادرات وتــغــيــيــر«، الــتــي انبثقت 

عـــن مــنــظــمــتــي »إعــــــادة الــتــســلــيــح املــعــنــوي« 
سنة  تأسست  التي  أكسفورد«،  و»مجموعة 
1938 على يــد رجــل الــديــن األمــيــركــي، فرانك 
بوكمان، عندما كانت أوروبا تستعد للحرب 
الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، وضــمــت عـــددًا مــن النخب 
الفكرية واالقتصادية والسياسية بني الدول 
من أجل إحالل السالم، ثم تغيرت سنة 2001 
لتحمل االسم الجديد، تعويضًا للقديم الذي 
يثير عــددًا من الشكوك، برغم ما ارتبط بها 
من انتقادات في خصوص قيامها بمحاربة 

الشيوعية.
ــارة الــغــنــوشــي  ــزيـ لــكــن املــهــنــدس الــحــقــيــقــي لـ
إلــى بــاريــس هــو السفير قــويــات، الــذي بــدأت 

اتــه مـــع الــغــنــوشــي مــنــذ أواخـــر  ســلــســلــة لــقــاء
عام 2013، إبان الحوار الوطني، ثم تواصلت 
أكثر مــرة. والتقى  الطرفان  بعد ذلــك ليلتقي 
 2014 آذار  مــــــــارس/  ــر  ــهـ شـ فــــي  ــنـــوشـــي  ــغـ الـ
مــســؤولــة الـــعـــالقـــات مـــع أفــريــقــيــا الــشــمــالــيــة 
بينيديكت  الفرنسية،  الــخــارجــيــة  وزارة  فــي 
فيّياردي، التي أعربت عن تقديرها للنموذج 
الــتــونــســي، وملــوقــف حــركــة الــنــهــضــة املتمثل 
ــة الــــوطــــنــــيــــة عــلــى  ــلـــحـ فـــــي تـــفـــضـــيـــلـــهـــا املـــصـ
املصلحة الحزبية الضيقة. وفي العام نفسه، 
شاركت بعض قيادات »النهضة«، من بينها 
نــائــب رئــيــس املــجــلــس الــتــأســيــســي، محرزية 
فرنسية-تونسية،  هامة  نــدوة  في  العبيدي، 

ــزاب  ــ ــــدد مــــن األحــ ــانـــب عـ ــــى جـ فــــي بــــاريــــس إلـ
األخــرى. وتكشف مصادر »العربي الجديد« 
عــن أن السفير قــويــات نسج عــالقــات تقارب 
مــع »النهضة« ومــع أحـــزاب تونسية أخــرى، 
على هامش مشاورات الحوار الوطني، بعد 
الشعبي،  التيار  لحزب  العام  األمــني  اغتيال 
مـــحـــمـــد الــــبــــراهــــمــــي، واألزمـــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
التونسية الخانقة، وساهم في إقناع بعض 
األطــراف بضرورة »الذهاب إلى االنتخابات 
وعــــدم تــعــطــيــل املـــســـار بـــمـــبـــادرات قــســريــة«، 
بحسب املصادر. ويبدو أن قويات كان قريبًا 
أجل  مــن  تضحيات  »النهضة«  تسميه  مما 
اإلنقاذ، وهو ما عاينه ونقله إلى املسؤولني 

في باريس.
ــارة يــعــكــس وفـــق املــصــادر  ــزيـ لــكــن تــوقــيــت الـ
نــفــســهــا، بـــراغـــمـــاتـــيـــة الــســلــطــة الــفــرنــســيــة، 
وتــرجــيــحــهــا ملــصــالــح حــيــويــة فـــي املــنــطــقــة 
عــلــى حــســاب أفــكــار مسبقة، وخــصــوصــًا أن 
سلسلة خساراتها الدبلوماسية في املنطقة 
ــرة، فــي تونس  ــيـ تــعــددت فــي الــســنــوات األخـ
واملــغــرب وليبيا وتــشــاد ومــالــي، بــاإلضــافــة 

إلى الجزائر.
ــــدرك بـــاريـــس أن لــحــركــة  ــذا الـــصـــدد، تـ فـــي هــ
الــنــهــضــة ولــزعــيــمــهــا تـــأثـــيـــرات كـــبـــيـــرة فــي 
الجزائر بحكم عالقته املتينة جدًا بالرئيس 
الالعبني  مــن  وبــعــدد  بوتفليقة،  عبدالعزيز 
ليبيا  الجزائرية، وفي  السياسة  املهمني في 
التي يلعب الغنوشي فيها دورًا بارزًا أيضًا، 
ــتـــزايـــد مـــتـــانـــة حـــزبـــه،  ــي تـــونـــس حـــيـــث تـ ــ وفـ
خــصــوصــًا بــعــد مــؤتــمــره األخـــيـــر، وإعـــالنـــه 
التخلي نهائيًا عن العمل الدعوي، وتحّوله 
إلـــى حـــزب ســيــاســي مــدنــي، مــمــا رفـــع نسبة 

ومن  الفرنسي.  العلماني  الــحــرج  مــن  كبيرة 
بــاريــس، عــاد الغنوشي إلــى تــونــس، ومنها 
إلـــــى املـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة. تــجــدر 
اإلشارة إلى أن الغنوشي يحرص دائمًا على 
إحاطة الرئيس، الباجي قائد السبسي، بكل 

زياراته.

زيارة السعودية
ــقــبــل الــغــنــوشــي من 

ُ
وفــــي الـــســـعـــوديـــة، اســت

ــعـــودي، املـــلـــك ســلــمــان بن  ــسـ قــبــل الـــعـــاهـــل الـ
عــبــدالــعــزيــز، فــي قــصــر الــصــفــا بمدينة مكة، 
مساء السبت املاضي، مع الرئيس األفغاني 
محمد أشـــرف غــنــي، ورئــيــس الــغــابــون علي 
اللبناني  الــوزراء  أونديمبا، ورئيس  بونغو 
ــر الـــدفـــاع  ــ ــ ــق، ســـعـــد الــــحــــريــــري، ووزيـ ــبــ األســ
الجيبوتي، علي حسن بهدون، واألمني العام 
ــك(،  ــ ــــدول املـــصـــدرة لــلــبــتــرول )أوبــ ملــنــظــمــة الــ
مــحــمــد بــاركــيــنــدو، مــمــا يــعــكــس بــالــضــرورة 
ــتـــي يــلــقــاهــا مــــن قــــادة  مـــســـتـــوى الـــحـــظـــوة الـ

الرياض.
ــق مـــــا نــــشــــره عــلــى  ــ ــ وأشــــــــــاد الــــغــــنــــوشــــي وفـ
صــفــحــتــه الــرســمــيــة عــلــى مــوقــع »فــيــســبــوك« 
بــالــعــالقــات الــســعــوديــة-الــتــونــســيــة، وشــكــر 
الــعــاهــل الــســعــودي على مــا تقدمه الــريــاض 
الــعــالــم اإلســالمــي مــن دعــم،  لتونس ولبقية 
بــمــا يــخــدم املــصــالــح الــعــربــيــة واإلســالمــيــة. 
 متينة بني 

ً
وعلى الرغم من أن العالقة أصال

امللك سلمان والغنوشي، حتى قبل أن يتسلم 
السلطة في السعودية، تساهم هذه الزيارات 
املتكررة للغنوشي إلى السعودية، في تراكم 
الخطوات الهادفة إلى الحد من الريبة تجاه 

اإلسالم السياسي التونسي، عربيًا ودوليًا.

اليمنيون يأملون بالهدوء في العيد )محمد حويس/فرانس برس(

تحضيرات للقاء مرتقب بين الغنوشي وهوالند بعدما كان الزعيم التونسي ممنوعًا من دخول فرنسا 
)ياسين القائدي/األناضول(

عمال مصريون بعد تحريرهم من األسر في ليبيا )األناضول(

راشــد  التونسية،  النهضة  حــركــة  رئــيــس  زار 
في  والسعودية،  فرنسا  أخيرًا،  الغنوشي، 
نــظــرة كــل من  تــحــوًال فــي  خــطــوة تعكس 
تونس،  في  »النهضة«  لدور  والرياض  باريس 
الوضع  حيال  ليس  انعكاسات  لها  وستكون 
التونسي فحسب، بل تجاه األوضاع في دول 

منطقة شمال أفريقيا ربما

قضية

زيارتا الغنوشي إلى فرنسا 
والسعودية لكسر الريبة

لحركة النهضة 
ولزعيمها تأثيرات 

كبيرة في الجزائر

لقاءات الغنوشي في 
باريس تسقط أفكارًا 

فرنسية مسبقة 

الحوثيون يفرجون 
عن 32 معتقًال خارج إطار 

المحادثات

تثير حالة عدم االستقرار 
في ليبيا مخاوف مصرية 

من تسلل مسلحي 
»داعش« إلى المنطقة 

الحدودية بين مصر وليبيا، 
وهو ما تستنفر القاهرة 

للحؤول دون حصوله

تستمرّ أعمال التصعيد 
في الوقت الضائع من 

محادثات اليمن المعلّقة، 
على وقع مؤشرات 

متناقضة بين السعودية 
والحوثيين

تباينت مواقف أحزاب المعارضة التونسية من مبادرة حكومة الوحدة 
الوطنية. وبعدما شاركت الجبهة الشعبية اليسارية في أولى االجتماعات 
الحكومة،  بــمــشــروع  الــخــاصــة 
زعيمها  وأكد  وغادرتها.  عادت 
امتاك  )الصورة(  الهّمامي  حمة 
البديل والحلول الجديّة لألزمة في 
الحاكمة  الجهات  متهمًا  تونس، 
فعليًا.  لحلها  الــســعــي  ــعــدم  ب
خرجت  اجتماعا،،  سلسلة  وبعد 
وبقيت  ــوار،  ــح ال مــن  »الجبهة« 
و«المسار«  »الجمهوري«  أحــزاب 

و«الشعب«.

حكومة الوحدة تشتت المعارضة

الحوثيون والسعودية... مفاوضات وصواريخ
الحدث

خاص

تقرير
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بريطانيا أسيرة نتائج االستفتاء.. ونّص الدستور

إجراءات »الطالق« من أوروبا تثير جدًال صاخبًا

سحر انتقال تركيا من عدّو لصديق

استقالة زعيم معسكر 
الخروج من االتحاد 

تعكس أزمة االنفصاليين

لندن ـ نواف التميمي

مــا كاد الجــدل العام حول عضوية 
األوروبــي  االتحــاد  فــي  بريطانيــا 
ينتهــي بتصويــت 52 في املائة من 
البريطانيــن لصالــح خــروج اململكــة املتحــدة 
دســتوري  جــدل  انفجــر  حتــى  االتحــاد،  مــن 
وقانونــي حــول »إلزاميــة االســتفتاء«، وما إذا 
كان مــن صالحيــات مجلــس العمــوم تجــاوز 
 ،2016 يونيو/حزيــران   23 اســتفتاء  نتيجــة 
واعتبارهــا »استشــارة شــعبية« غيــر ملزمــة. 
كذلــك، يســود جــدل حــول كيفيــة الشــروع فــي 
إجراءات الخروج من االتحاد، وما إذا كان من 
ســتقيل، 

ُ
صالحيــات خليفــة رئيــس الــوزراء امل

 50 املــادة  علــى  التوقيــع  كاميــرون،  ديفيــد 
باالنســحاب  الخاصــة  لشــبونة،  ميثــاق  مــن 
مــن االتحــاد األوروبــي، أم أن هنــاك ضــرورة 
برملانــا  تفــرز  مبكــرة،  عامــة  النتخابــات 
وحكومة على أســاس نتيجة االســتفتاء، قبل 
الشــروع فــي إجــراءات االنفصال الرســمي عن 

أوروبا؟
مــن  ــد 

ّ
ول االســتفتاء  إن  املراقبــون  ويقــول 

األسئلة، وأثار من الجدل القانوني، أكثر مما 
قــدم مــن إجابــات أو حتــى أنصــاف إجابــات. 
خــروج  حملــة  زعيــم  الســابق،  لنــدن  عمــدة 
بوريــس  األوروبــي،  االتحــاد  مــن  بريطانيــا 
حالــة  إنهــاء  إلــى  الحكومــة  دعــا  جونســون، 
واالســتقرار  الهــدوء  وإعــادة  »الهســتيريا« 
إجــراءات  فــي  مباشــرة  الشــروع  خــالل  مــن 
حتــى  االنتظــار  إلــى  حاجــة  دون  االنفصــال، 
املحافظــن،  لحــزب  جديــد  زعيــم  انتخــاب 
ورئيــس حكومــة جديــد فــي ســبتمبر/أيلول 

املقبل.
شــركة  أطلقتهــا  القانونيــة  املواجهــات  أول 
محامــاة لندنيــة تمثــل مجموعــة مــن رجــال 
رئيــس  أن  بذريعــة  واألكاديميــن،  األعمــال 
الــوزراء ليــس مــن حقــه تفعيل املــادة 50 دون 
البرملــان،  فــي  نقــاش مســتفيض وتصويــت 
الــذي ينبغــي أن يكــون لــه »دور« فــي إيجــاد 
»الطريقة األمثل للمضي قدما« بهذا الشأن. 
وتقول شركة »ميشكون دي ريا«، إن األعراف 
أن  علــى  تنــص  بريطانيــا  فــي  الدســتورية 
البرملــان،  صالحيــات  مــن   50 املــادة  تفعيــل 
وأن أي رئيــس وزراء يســتعمل صالحياتــه 
التنفيذية لبدء اإلجراءات سيكون قد انتهك 
القانون، ألنه يخالف قانون 1972 الذي نص 
األوروبــي،  االتحــاد  بريطانيــا  دخــول  علــى 
ذلــك أن التشــريع ال يلغــى إال بتشــريع آخــر، 
وفق األعراف الدستورية، وعليه فإن موافقة 
البرملــان مطلوبــة ملنح رئيس الوزراء ســلطة 
بــي  بــدء إجــراءات »الخــروج«. ونقلــت »بــي 
مــن  نــوروزي،  كســرى  املحامــي،  عــن  ســي« 
شــركة »ميشــكون دي ريا«: »علينا أن نتأكد 
من أن الحكومة تتبع اإلجراءات الصحيحة، 
لألعــراف  وحمايــة  للقانــون  احترامــا 
الدســتورية البريطانيــة، وســيادة البرملــان، 
في هذه الظروف غير املسبوقة«، مضيفا أن 
تفعيــل املــادة 50 مــن رئيــس الــوزراء الحالــي 

تفعيــل  إلــى  تلقائيــا  ســيؤدي  »الخــروج« 
املــادة 50، ولكــن عقب فوز أنصار »الخروج«، 
أعلــن كاميرون اســتقالته تــاركا لخلفه مهمة 
تفعيل إجراءات الخروج رسميا وفقا للمادة 
الجــدل  وانتقــل  لشــبونة.  معاهــدة  مــن   50
 50 املــادة  تفعيــل  فــي  الحكومــة  دور  حــول 
إلــى ســاحات املتنافســن علــى زعامــة حــزب 
املحافظــن، فــي حــن تقــول النائبــة، أندريــا 
ليدســوم، وهي واحدة من خمســة مرشــحن 
الــوزراء،  رئاســة  فــي  كاميــرون  لخالفــة 
»بريكســت«، إنهــا ستســرع البــدء  واملؤيــدة لـ
فــي عمليــة التفــاوض مــع االتحــاد األوروبي، 
تيريــزا  الداخليــة،  وزيــرة  واســتبعدت 
كاميــرون،  لخالفــة  األقــوى  رشــحة 

ُ
امل مــاي، 

 50 املــادة  تفعيــل  »بريكســت«،  لـ واملعارضــة 
من ميثاق لشبونة قبل نهاية العام الجاري. 
وقالــت مــاي إنهــا، وفــي حال فوزها برئاســة 
الحكومــة، ســوف تخصــص حقيبــة وزاريــة 
جديدة تتولى مفاوضات انفصال بريطانيا 

عن املجموعة األوروبية.
األحــرار  لحــزب  الســابق  الزعيــم  وأثــار 
حــول  آخــر  نقاشــا  كليــغ،  نيــك  الديمقراطــي، 
حكومــة  أو  الحاليــة،  الحكومــة  صالحيــات 

انتخــاب  بعــد  ستتشــكل  التــي  املحافظــن 
زعيــم جديــد للحــزب، فــي تفعيل املــادة 50 من 
الحكومــة  تحصــل  أن  دون  لشــبونة،  ميثــاق 
شــعبي،  تفويــض  علــى  املقبلــة  أو  الحاليــة 
فــي  للشــروع  ُمبكــرة،  عامــة  انتخابــات  فــي 

إجــراءات االنفصــال عــن االتحــاد. ويــرى كليغ 
أن برملانــا جديــدًا قــادرًا علــى إدارة »الطــالق« 
التاريخــي عــن االتحاد األوروبي بمســؤولية، 
هــو الســبيل الوحيــد للخــروج مــن الفوضــى 
فــي  رشــح 

ُ
امل العــدل،  وزيــر  ورفــض  الحاليــة. 

االنتخابــات لخالفــة كاميــرون، مايــكل غــوف، 
: »ال حاجــة النتخابــات 

ً
مثــل هــذه اآلراء، قائــال

مبكــرة للحصول علــى تفويض لتفعيل املادة 
اإلطــار،  هــذا  فــي  لشــبونة«.  ميثــاق  مــن   50
اســتبعدت مــاي تنظيــم انتخابــات ُمبكــرة أو 
تنظيم اســتفتاء ثان حــول عضوية بريطانيا 

في أوروبا.
وتثير انتخابات زعامة املحافظن، وبالتالي 
خالفة كاميرون في منصب رئاسة الحكومة، 
»الخــروج«  أنصــار  يعــارض  إذ  آخــر،  خالفــا 
ممــن  وزراء  رئيــس  أي  انتخــاب  أو  تعيــن 
أيدوا بقاء بريطانيا في االتحاد، ألن في ذلك 
تحديــا إلرادة من صوتــوا لصالح »الخروج«، 
كمــا يضفي شــكوكا على مصداقيــة الحكومة 
فــي مفاوضــات االنفصــال مــع االتحــاد. وقــد 
ؤيد 

ُ
بلــغ األمــر بالنائب املحافظ، بيل كاش، امل

»بريكست« إلى التهديد بمقاضاة الحكومة  لـ
ؤيــد 

ُ
إذا تــم تعيــن املرشــحة مــاي، التــي لــم ت

علــى  »احتيــااًل  ذلــك  فــي  ألن  »البريكســت«، 
خيار الشعب البريطاني«، حسب كاش.

حــزب  رئيــس  أعلــن  ذلــك،  غضــون  فــي 
فــاراج،  نايجــل  البريطانــي،  »االســتقالل« 
اســتقالته، صبــاح أمــس االثنــن، معتبــرًا أنــه 
حقــق هــدف حياتــه املتمثل بخــروج بالده من 
االتحــاد األوروبــي. وقــال فــاراج فــي تصريــح 
أنه يحتاج إلى »اســتعادة حياته الشــخصية 
فــي  بريطانيــا«،  اســتعادة  فــي  نجــح  بعدمــا 
إشارة إلى نتيجة االستفتاء. واستبعد فاراج 
اســتمرار  مؤكــدًا  جديــد،  حــزب  أي  تأســيس 
وللمجموعــة  »االســتقالل«  لحــزب  دعمــه 
األوروبــي.  البرملــان  فــي  للحــزب  البرملانيــة 
أتــت  فــاراج  اســتقالة  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
بعــد ســاعات من إعالن أكبــر املتبرعن لحزب 
املرشــحة  دعــم  بانــك،  أرون  »االســتقالل«، 

لزعامة حزب املحافظن، آندريا ليدسم.

8
سياسة

تختصر قراءة االعالم 
الروسي للتحول المفاجئ 

في العالقات الروسية-
التركية، حجم الشعور 
بالنشوة في موسكو 

إزاء ما تعتبره السلطة 
وإعالمها »انتصارًا 

دبلوماسيًا«

ال تبدو عملية خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي سهلة التحقيق مع تفاقم الجدل حول حق الحكومة بإدارة الملف بعد 
االستفتاء ومن دون الحصول على تفويض من البرلمان، الذي يكفل له الدستور صالحية التحكم بمسألة االنسحاب من عدمه

)Getty( مطالبة بانتخاب برلمان جديد إلدارة االنفصال عن أوروبا

موسكو ـ رامي القليوبي

مرهــون  كامــل  بلــد  حيــال  املوقــف  »تغييــر 
باتصــال هاتفــي واحــد لفالديميــر بوتــن«، 
الصحافيــن  أحــد  ــص 

ّ
يلخ العبــارات  بهــذه 

الليبرالين الروس في مقال بموقع »ســلون 
بــن  العالقــات  فــي  الســريع  االنفــراج  رو«، 
مــن  أشــهر  ســبعة  فبعــد  وتركيــا.  روســيا 
خطــاب الكراهيــة تجــاه أنقــرة، تعــود تركيــا 
بــن ليلــة وضحاهــا بلــدًا صديقــا وشــريكا 
لروســيا عقب اعتذار الرئيس التركي، رجب 
طيــب أردوغــان، عــن حادثــة إســقاط الطائرة 
فــي 24 نوفمبــر/ الروســية »ســوخوي-24« 
تشــرين الثانــي 2015. وتكفــي عمليــة رصــد 
سريعة للخطاب املنتشر في االعالم الروسي 
عالقــات  خــط  علــى  املفاجــئ  التحــول  إزاء 
انزيــاح  مــدى  ملالحظــة  أنقــرة،  ــــ  موســكو 
طيــف واســع مــن االعــالم الروســي لألدبيات 
الحكوميــة والتصريحات الرســمية من دون 
الحفــاظ علــى مســافة نقديــة منهــا، بمــا أن 
تركيــا، التــي لطاملــا ظلــت مرادفــا لـ«تمويــل 
نوفمبــر/ منــذ  لإلرهــاب«  و»رمــزًا  داعــش« 

تشــرين الثانــي املاضــي، صــارت، بــن ليلــة 
وضحاهــا، شــريكا ضــد »اإلرهــاب« بحســب 

العدد األكبر من الكتاب واملعلقن الروس.
الروســي،  الرئيــس  وصــف  يمنــع  ولــم 
فالديميــر بوتــن، القيــادات التركيــة بأنهــم 
وزيــر  أشــهر،  قبــل  اإلرهابيــن«  »أعــوان 
اإلدالء  مــن  الفــروف،  ســيرغي  خارجيتــه، 
هنــاك  ليســت  أنــه  مفادهــا  بتصريحــات 
خالفات بن البلدين حول من يجب اعتباره 
إرهابيــن فــي ســورية، وذلــك بعــد لقائــه مــع 
نظيــره التركــي، مولــود جاويــش أوغلــو، في 
منتجــع سوتشــي جنــوب روســيا، األســبوع 

املاضي.
أمــا املفارقــة األكبــر، فتتمثــل فــي اإلعــالن عــن 
املنتجعــات  إلــى  الروســية  الســياحة  عــودة 
التركيــة بالتزامــن مــع الهجــوم اإلرهابي على 
مطار إســطنبول. إال أن تصريحا صدر أخيرًا 
الروســي،  للرئيــس  الصحافــي  للســكرتير 
دميتري بيســكوف، يؤكد أن خطر اإلرهاب ال 
يقتصــر علــى تركيا، بــل »يالحقنا جميعا في 

العديد من البلدان«.
الروســي تطبيــع  الرســمي  ويقــّدم الخطــاب 
العالقــات مــع تركيا كانتصار جيوسياســي 
وعــن  حــازم  موقــف  تبنــي  عــن  ناتــج  آخــر، 
اإلصــرار علــى تقديــم االعتــذار حتــى تســود 
العدالــة فــي نهايــة املطــاف، ويشــدد املوقــف 
شــروط  اســتوفت  تركيــا  أن  علــى  الروســي 

روسيا إلعادة العالقات إلى طبيعتها.
للكرملــن  املوالــن  اإلعالميــن  أحــد  ويقــول 
األســبوعي  برنامجــه  تقديمــه  أثنــاء  فــي 
بالتلفزيــون الروســي مســاء أول مــن أمــس، 
إليــه  أوصــل  الــذي  »الوضــع  إن  األحــد، 
)أردوغــان( بــالده، لــم يتــرك لــه ســوى مجــال 
ضيــق مــن الحريــة«. وتجــدر اإلشــارة إلى أن 
التقارير اإلعالمية التي كانت تعرض خالل 
نفس البرنامج التلفزيوني الروسي في عام 

2014، كانــت تشــيد بانتهــاج أنقــرة سياســة 
مســتقلة فــي ظــل اتفاقهــا مــع روســيا علــى 
تحقيق مشروع »السيل التركي« لنقل الغاز، 
ورفضــه  شــرقا«  »التوجــه  أردوغــان  وقــرار 

»خوض حرب العقوبات« مع موسكو.
إال أنــه بعــد حادثة إســقاط الطائــرة الحربية 
التركــي،  الجــو  ســالح  قبــل  مــن  الروســية 
تحولــت تركيــا إلــى العــدو األول في الخطاب 
تتــردد  ولــم  الروســي.  واإلعالمــي  الرســمي 
وزارة الدفــاع الروســية آنــذاك فــي تقديــم مــا 
أســمته »أدلة« على قيام تركيا بشــراء النفط 
مــن املســلحن فــي ســورية، وذلــك مــن خــالل 
بــث مقاطــع فيديــو، تقــول إنهــا تظهــر تدفقــا 
الحــدود  علــى  والشــاحنات  الصهاريــج  مــن 

السورية التركية.
وتتهم الوزارة أردوغان وعائلته بالتورط في 
منظومــة إمــدادات النفــط مــن تنظيــم »الدولــة 
اإلسالمية« )داعش( في سورية والعراق، ولم 
تتــردد وســائل إعــالم روســية فــي بــث صــور 
تظهــر نجــل الرئيــس التركــي، بــالل أردوغــان، 
أنهــم  تزعــم  ملتحــن،  رجــال  مــع  مجتمعــا 

قياديون في »داعش«.
وكان بوتن قد أعلن، في تصريحات شــديدة 
اللهجــة خــالل إلقائــه رســالته الســنوية أمــام 
الجمعيــة الفيدراليــة الروســية فــي ديســمبر/
كانــون األول املاضــي، أن تركيــا ســتندم علــى 
موســكو  رد  وأن  الروســية،  القاذفــة  إســقاط 
الطماطــم  اســتيراد  علــى »حظــر  يقتصــر  لــن 

وبعض اإلجراءات االقتصادية«.
بيــد أن اللهجــة العدائيــة تجــاه تركيــا بــدأت 
وذلــك  املاضيــة،  األشــهر  خــالل  التراجــع  فــي 
مــع اقتــراب موعد االنتخابات التشــريعية في 
روسيا في سبتمبر/أيلول املقبل، وما يترتب 
الداخليــة  السياســة  ملفــات  عــودة  مــن  عليــه 
إلــى  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  والقضايــا 

مقدمة املشهد السياسي.

ســيكون  البرملــان،  موافقــة  دون  املقبــل،  أو 
مخالفا للقانون.

األوروبــي  القانــون  أســتاذ  يقــول  باملقابــل، 
كينيــث  البريطانيــة،  كامبــردج  جامعــة  فــي 
»االســتفتاء  إن«:  إن  »ســي  لـ أرمســترونغ، 
بريطانيــا  خــروج  إجــراءات  ُيفّعــل  ال  وحــده 
هنــاك  تــزال  ال  إذ  األوروبــي..  االتحــاد  مــن 
حاجــة التخــاذ الحكومــة قــرارًا رســميا بشــأن 
ذلــك«. وعلــى وجــه التحديــد، يتطلــب خــروج 
بريطانيا من االتحاد تفعيل الحكومة للمادة 
بإعــادة  الخاصــة  لشــبونة،  معاهــدة  مــن   50
هيكلــة االتحــاد، والتــي تحكــم عمليــة خــروج 

أي عضو من الكتلة املكونة من 28 عضوًا.
قــول كاميــرون،  أثــار مثــل هــذا الجــدل،  ومــا 
حملــة  فــوز  إن  االســتفتاء،  حملــة  خــالل 

رصد

■ من سّهل دخول #داعش إلى #الكرادة؟ أليس #املخابرات_اإليرانية؟

■ األيام املقبلة أتوقع أن يشهد #العراق تفجيرات واغتياالت لقيادات 
املليشيات من قيادات منافسة أو استخباراتية ثم تلصق بداعش 

للتضليل

■ إن التفجير الذي طاول األبرياء في الكرادة، ما هو إال حقد حاقد وفساد 
فاسد وسرقة سارق، وكل من قصر أو زعزع أمن العراق. إنه داعش

■ كل عمل إرهابي، أيا كان مرتكبه ومهما كان دينه أو جنسه أو طائفته، 
هو عمل خسيس ال يمت للدين وال للرجولة وجزاؤه خزي الدنيا وعذاب 

اآلخرة

■ ال أعلم كيف سيحتفل املسلمون بعيد الفطر السعيد، وفي #فلسطن 
يسقط الشهداء وفي #سورية وفي العراق وفي كل دولة مظلومة

لثها شهيد... وثلثها نازح، والباقي ينتظر، فسالما على 
ُ
■ أنا من بالد ث

سورية

■ بيشوفوا اإلنسانية بأطفال #اليمن بس والد سورية إرهابين. بئس

■ إلى الذين يصطادون في املاء العكر ويهاجمون #أردوغان لتطبيعه مع 
#إسرائيل، ماذا فعلتم أنتم؟ أردوغان يعمل على فّك حصار #غزة، أما أنتم 

فتطّبعون في الخفاء

■ بإذن الله ستكون غزة ع موعد مع صفقة تاريخية لتبادل األسرى مع 
االحتالل الصهيوني. الصيد ثمن بفضل الله واملفاوض عنيد

■ وتدمع عن #حلب وال تنكسر، وهات يا براميل متفّجرة ويا طيارات 
روسية ويا حرس ثوري إيراني. هكذا تنجدون حلب بقصفها؟

■ في عيد الفطر السعيد، أتمنى أن تبقى بالدي آمنة، ال أن ُيشّرد أهلها 
ويقتلوا، من حلب و #إدلب و #درعا

■ لم يمّر عيد بهذا السوء على أمتنا العربية، مع ذلك نأمل أن تتجدد 
نهضتها أقرب من أي وقٍت مضى

أعرب األمين العام لحلف شمال االطلسي، ينس ستولتنبرغ، أمس اإلثنين، 
عن ثقته في أن الحكومة البريطانية الجديدة ستبقى ملتزمة بالحلف 
رغم التصويت على الخروج من االتحاد األوروبي واستقالة رئيس الوزراء 
في  ستعقد  للحلف  قمة  قبل  ستولتنبرغ  وصرح  كاميرون.  ديفيد 
وارسو هذا األسبوع، بأن »الخروج« سيغير العالقة بين بريطانيا واالتحاد 
كاميرون  أن  مضيفًا  الحلف«،  داخــل  بريطانيا  وضع  يغير  لن  »ولكنه 

والحكومة البريطانية »أوضحا أنهما سيظالن حليفا قويًا للحلف«.

االلتزام األطلسي للندن
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الرباط ـ مصطفى قماس

عادت أجور املوظفن الكبار لتثير جداًل حول مبرراتها 
في املغرب، في ســياق تشــتكي فيه الحكومة من ارتفاع 
كتلة األجور إلى مستويات قد تساهم في تعميق عجز 
املوازنــة. وتؤكــد وزارة االقتصــاد واملالية في إحصائية 
العموميــة،  املؤسســات  مديــري  مــن   %30 أن  حديثــة، 
بينمــا  دوالر،  و6500   4500 بــن  أجورهــم  تتــراوح 
تتــراوح أجــور 6% مــن املديريــن بــن 6500 دوالر و8000 
دوالر شــهريا. وتصــل أجــور بعــض مديــري املؤسســات 
إلــى 10 آالف دوالر، وقــد تقفــز  الحكوميــة  والشــركات 

إلــى 13 ألــف دوالر فــي الشــهر، حســب وزيــر االقتصــاد 
البرملانــي،  النائــب  واملاليــة، محمــد بوســعيد. واعتبــر 
عبــد اللــه البقالــي، عــن حــزب االســتقالل املعــارض، فــي 
مداخلــة لــه فــي مجلــس النــواب، مؤخــرًا، أنــه مــن غيــر 
املقبول أن يحصل البعض على 150 دوالرًا في الشــهر، 
بينمــا يصــل أجــر مســؤول إلــى 20 ألــف دوالر. وذهــب 
وزير االقتصاد واملالية، محمد بوســعيد، إلى أن أجور 
ليســت خياليــة،  الدولــة،  مديــري مؤسســات وشــركات 
كما وصفها نائب برملاني في مجلس النواب، إذ يراها 
وذهــب  التنافســية.  تقتضيهــا  التــي  للخبــرة  مجزيــة 
الهاكــش،  محمــد  للموظفــن،  النقابــي  االتحــاد  عضــو 

إلــى أن مســتوى أجــور مديــري املؤسســات والشــركات 
جــدًا،  متضخــم  منهــا،  اإلنتاجيــة  خاصــة  العموميــة، 
مقارنــة بمســتوى املعيشــة في املغــرب. ويميز الهامش، 
التــي ال تعتبــر أجــور  الدولــة اإلداريــة  بــن مؤسســات 
الطابــع  ذات  الدولــة  وشــركات  مرتفعــة،  مديريهــا 
اإلنتاجــي، التــي يتلقــى مديروهــا أجــورًا مرتفعــة جــدًا 
بــأن مديــري املؤسســات  التــي يفيــد  املبــرر  أن  والحــظ 
العموميــة فــي املغرب يعملــون في قطاعات تحتاج إلى 
مواصفــات يفتــرض أن تتوفــر في أطــر القطاع الخاص، 
ناتجــه  وحجــم  للبلــد  االقتصــادي  الواقــع  يدعمهــا  ال 
اإلجمالــي املحلــي. وأوضــح هاكــش، أن كتلة األجور في 

املغــرب ال ترتبــط بعــدد املوظفــن، الذيــن يمثلون %1.7 
من السكان، بل لها عالقة بالفروق في مستوى األجور 
بن الدنيا والعليا. ونبه إلى أن الفوارق في األجور في 
الوظيفــة العموميــة تصــل مــن واحد إلى 33 مرة، مؤكدا 
أنهــا ال تأخــذ بعــن االعتبــار أجــور مديــري املؤسســات 
العموميــة، ذلــك أن إدماجهــا ســيعمق تلــك الفــوارق إلى 
مستويات كبيرة جدًا. ووصل الحد األدنى لألجور في 
الوظائــف الحكوميــة منــذ عامن إلــى 300 دوالر، بينما 
مــا زال فــي حــدود 250 دوالرًا فــي القطاع الخاص، علما 
أن االتحــادات طالبــت في العامــن األخيرين بزيادة في 

األجور تصل إلى 600 دوالر في الشهر.

انتقادات الرتفاع األجور العليا في المغرب

إسطنبول خالية من الزوار
بــدت إســطنبول خاليــة مــن الــزوار، بعــد أســبوع مــن االعتــداء 
قــرروا  األجانــب  أن  يبــدو  مــا  فــي  مطارهــا،  اســتهدف  الــذي 

االبتعاد عن الوجهة األولى للسياحة في تركيا.
ويســود هــدوء غيــر معتــاد فــي املدينــة، وفــق فرانــس بــرس، 
بينمــا يعانــي العاملــون فــي الســياحة مــن صعوبــات نتيجــة 

تراجع أعداد الوافدين. كما غادر العديد من سكان إسطنبول 
الفطــر، وهــو عطلــة وطنيــة تســتمر  املدينــة بمناســبة عيــد 

تسعة أيام بدأت السبت املاضي، مما ساهم في إفراغها.
وقــد جــذب ســحر أكبــر مدينــة فــي تركيــا علــى مــدى قــرون 
مســافرين أبهرتهــم قصورها ومســاجدها، واملناظر الخالبة 

 45 أصــل  مــن  أجنبيــا   19 وقتــل  البوســفور.  مضيــق  علــى 
شخصا قضوا في التفجير الثالثي في مطار أتاتورك. وقال 
خبــراء إن الهجــوم اســتهدف عمــدًا إضعــاف تركيــا مــن خــالل 

تقويض صناعة السياحة. 
)األناضول(

إن  قال  أوزبورن،  جورج  البريطاني،  المالية  وزير 
على  الضرائب  خفض  تعتزم  المتحدة  المملكة 
الشركات إلى ما دون عتبة 15 %، وذلك بهدف استبقاء 
مغادرة  لمصلحة  االستفتاء  بعد  القلقة  المؤسسات 

بريطانيا االتحاد األوروبي.
إنه  قوله،  الوزير  عن  تايمز  فايننشال  صحيفة  ونقلت 
يرغب في إرساء »اقتصاد يتمتع بقدرة تنافسية فائقة« 
 ،%20 حاليا  البالغة  الشركات  على  الضريبة  خفض  مع 
الضريبة  تملك  بريطانيا  سيجعل  مما  نقاط،   5 من  أكثر 
األقل في القوى االقتصادية الكبرى، بحسب الصحيفة.

وزير البترول المصري، طارق المال، قال إن مستحقات 
 3.4 إلى  تراجعت  مصر  لدى  األجنبية  النفط  شركات 

مليارات دوالر في السنة المالية 2015 / 2016، التي انتهت 
في 30 يونيو/ حزيران من 3.5 مليارات دوالر قبل عام.

وأضاف المال لرويترز، أمس: »حصلنا على زيت خام وغاز 
طبيعي من حصة الشركاء األجانب بقيمة 5.4 مليارات 
دوالر وسددنا لهم 5.5 مليارات دوالر«. ولم يخض المال 
المستهدف  التوقيت  بشأن  التفاصيل  من  مزيد  في 

لالنتهاء من سداد مديونية الشركاء األجانب.

المالية  ووزير  الكويتي  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
كلمته  في  قال  الصالح،  أنس  بالوكالة،  النفط  ووزير 
النتائج  إن  األحد،  يوم  )البرلمان(،  األمة  مجلس  أمام 
عن  للدولة  المالية  لإلدارة  الختامي  للحساب  األولية 
انتهت في مارس/آذار،  التي   ،2016/ المالية 2015  السنة 

أظهرت تحقيق عجز مقداره 5.5 مليارات دينار كويتي 
في  المقدر  العجز  مع  مقارنة  دوالر(،  مليار   18.2(
مليارات   8.2 نحو  والبالغ  السنة  لذات  الميزانية  مشروع 

دينار )27.2 مليار دوالر(.

مندوب غرفة التجارة الروسية ومدير مركز الدراسات 
اإليرانية في موسكو، رجب صفر أوف، قال إن عشرات 
وأوروبا  أميركا  من  العائدة  الروسية  الدوالرات  مليارات 
بانتظار الضوء األخضر للدخول إلى إيران. ونقلت وكالة 
فارس اإليرانية عن أوف قوله، أمس، إن الخالف السياسي 
جهة  من  وأوروبا  أميركا  وبين  جهة  من  روسيا  بين 
من  الدوالرات  مليارات  عشرات  خروج  إلى  أدى  أخرى 

رساميل الروس، التي كانت موظفة في هذه الدول.

أسماء في األخبار

الكويت تنفذ 30 مشروعًا
الكويت ـ محمود بدير

قــال املديــر العــام لهيئــة الصناعــة الكويتية، محمد 
مشــروعا   30 تنفيــذ  تعتــزم  الكويــت  إن  العجمــي، 
صناعيا خالل الســنة املالية الحالية 2016 /2017، 
شــأن  الكويــت  وتســعى  دوالر.  مليــارات   3.3 تتجــاوز  بكلفــة 
تنويــع  إلــى  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  بلــدان  مــن  العديــد 
اقتصادهــا ومصــادر الدخــل، فــي ظــل تنامــي القلــق فــي الــدول 

املنتجة للنفط من استمرار تراجع األسعار عامليا.
»العربــي الجديــد«، أن بــالده  وأضــاف العجمــي فــي تصريــح لـ
وضعت مؤخرًا اســتراتيجية لقطاع الصناعة تمتد حتى عام 
2035، تهــدف إلــى زيــادة حصــة القيمــة املضافــة للصناعــة فــي 
الناتــج املحلــي اإلجمالــي، ورفــع قيمــة الصــادرات الصناعيــة، 

وزيادة حصة العمالة الكويتية في مجال التصنيع.
وأشــار إلــى أن العائــد الســنوي علــى املشــروعات الـــ 30 التــي 
تعتــزم البــالد تنفيذهــا خــالل العــام املالــي الحالــي تصــل إلــى 

نحو 30%. ويبدأ العام املالي في الكويت في األول من أبريل/ 
نيســان. وأظهــرت نتائــج املســح الصناعي لدولــة الكويت لعام 
2014، أن نسبة مساهمة املنشآت الصناعية للقطاع الحكومي 
بلغت 5% فقط من الناتج اإلجمالي العام، بينما بلغت نســبة 
مســاهمة املنشــآت الصناعيــة الخاصــة 6.5%، حيــث ســجلت 

األخيرة صادرات بقيمة 1.5 مليار دوالر.
وتأتــي املســاهمة املتواضعــة للصناعــة فــي الوقت الذي تشــير 
فيــه البيانــات الرســمية إلــى أن عــدد املشــروعات، والتي مولها 
البنك الصناعي الكويتي حتى نهاية العام املاضي 2015، بلغ 
1017 مشــروعا، بكلفــة 6.6 مليــارات دوالر، بمــا يمثــل 55% من 

إجمالي تكلفة املشروعات الصناعية في الكويت.
»العربــي  وقــال  الخبيــر الصناعــي الكويتــي، محمــد النقــي، لـ
للكويــت  التنافســية  املزايــا  مــن  الرغــم  علــى  إنــه  الجديــد«، 
التــي تتصدرهــا االحتياطيــات النفطيــة الضخمــة والســيولة 
الفائضــة، إال أن الصناعــة تعانــي مــن عــدة مشــاكل ســاهمت 
افتقــرت  الصناعــة  أن  إلــى  مشــيرًا  وتراجعهــا،  تأخرهــا  فــي 

منــذ نشــأتها إلــى خطــة اســتراتيجية طويلــة األمــد. وأضــاف 
أن تنفيــذ 30 مشــروعا صناعيــا خــالل الســنة املاليــة الحاليــة، 
أن  إلــى  الفتــا  واضــح،  غيــاب حكومــي  بعــد  إيجابيــة  خطــوة 
الكويت لم تشــهد منذ 40 عاما إنشــاء مدينة صناعية واحدة. 
وأشــار إلــى أن الصناعــة فــي الكويــت تأخــرت لعــدة أســباب، 
منهــا مــا يتعلــق بظروفهــا الداخليــة فــي عالقتهــا بالحكومــة 
وقضايــا  االقتصــادي،  النشــاط  لهــذا  املنظمــة  والتشــريعات 
التمويــل والتســويق واملناقصــات ومحدودية قوة االســتهالك 
ومشــاكل العمالــة. واضطــرت الكويــت إلــى اللجــوء إلــى إصدار 
الســندات الدوليــة وإصالحــات قاســية ملواجهــة مرحلة صعبة 
اقتصاديــا؛ بســبب تراجعــات النفط الكبيــرة املمتدة على مدى 
عام ونصف العام تقريبا، أفقدت سعر الخام أكثر من 60% من 
قيمتــه. وحســب بيانــات وزارة املاليــة، فإن الكويــت تكبدت 2.3 
مليــار دينــار )7.6 مليــارات دوالر( عجــزًا فــي العام املالي 2014 
/2015 للمرة األولى، منذ 16 عاما، فيما تكبدت عجزًا بقيمة 6 
مليارات دينار )20 مليار دوالر( في العام املالي 2015 /2016.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

تشير األرقام إلى أن الدول العربية 
تستورد نحو نصف حاجتها من 
املواد الغذائية الرئيسية كالحبوب 

والزيوت واللحوم واأللبان والسكر، 
كما تشير تقديرات صندوق النقد 
العربي إلى أنه من املتوقع أن ترتفع 
فاتورة استيراد الغذاء العربية إلى 
85 مليار دوالر بحلول 2020، أي 

بعد أقل من 4 سنوات، ما يعني 
أنها ستنمو بنحو 67% مقارنة 

بمستواها الحالي. وطاملا أن العرب 
لديهم إصرار على استيراد غذائهم 
من الخارج، فإنني أزف لهم بشرى 
وهي أن منظمتني عامليتني توقعتا 
أمس استقرار أسعار الغذاء خالل 

العقد القادم، وبالتالي لن تفاجأ 
الدول العربية بصدمات عامي 

2007 و2008 اللتني شهدت بهما 
األسعار قفزات كبيرة.

وطاملا أن العرب ال يتحركون لألمام 
لتحقيق االكتفاء الذاتي من األغذية، 

فمن حقهم االحتفاء بما أعلنته 
أمس كل من منظمة األمم املتحدة 
لألغذية والزراعة )فاو( ومنظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية 
اللتني أكدتا أن ارتفاع اإلنتاجية 

الزراعية وزيادة املساحات املزروعة 
باملحاصيل خالل العقد القادم 

سيغطيان نمو الطلب على الغذاء، 
مما سيؤدي إلى استقرار األسعار، 

وحدوث فترة من الهدوء في 
األسواق الزراعية. أسعار األغذية 

في تراجع منذ عام 2009 وهو 
ما خفف العبء عن موازنات 

الدول العربية التي تعاني عجزا 
متفاقمًا خاصة الدول التي تعتمد 
بشكل كبير على االستيراد لتلبية 
احتياجات األسواق ومنها مصر 

أكبر مستورد للقمح والزيوت 
في العالم، والجزائر التي تتجاوز 

فاتورة استيراد املواد الغذائية بها 
10 مليارات دوالر كما تعد من بني 

البلدان األكثر استيرادًا ملسحوق 
الحليب، وكذا الحال في دول الخليج 

التي تستورد معظم احتياجاتها 
الغذائية. لكن الالفت أن هذا التراجع 

في أسعار األغذية طوال السنوات 
الست املاضية لم ينعكس على 
املواطن الذي يعاني من زيادات 
قياسية في األسعار في معظم 

 مصر 
ً
األقطار العربية، خذ مثال

والتي ارتفعت األسعار بها منذ 
عام 2009 بنسب تتجاوز %500 
في بعض السلع، وكذلك الحال في 

الجزائر وتونس والسودان واملغرب 
واألردن والعراق وسورية، لدرجة أن 
دوال عربية باتت تعاني من مجاعة؟ 

السؤال: هل توقعات الفاو ومنظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية يمكن 

أن تدفع الدول العربية ملزيد من 
التراخي في قضية األمن الغذائي، 

أم تستغل هذه الدول سنوات 
الرخاء املتوقعة وتراجع األسعار 

إلنشاء مخزون استراتيجي غذائي 
وتقليص الفجوة الغذائية الكبيرة، 

واالستعداد لسنوات عجاف قد 
يتكرر معها سيناريو ما حدث في 
2008 حيث ارتفعت أسعار األغذية 

واملحاصيل الرئيسية ملعدالت 
قياسية؟

وهل دول الخليج مدركة أن 
إنفاق نحو 48 مليار دوالر على 
االستثمارات الزراعية والغذائية 
كاف لتغطية الطلب املتوقع على 

السلع الغذائية الرئيسية بها 
واالستغناء عن غذاء الخارج؟

بشرى للعرب
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اقتصاد

D D

القاهرة ـ محمد توفيق

أثـــــارت تــلــمــيــحــات مــحــافــظ الــبــنــك 
ــر،  ــامـ املـــــركـــــزي املــــصــــري طـــــــارق عـ
بــخــفــض رســـمـــي جـــديـــد لــلــجــنــيــه، 
مخاوف األوســاط االقتصادية من التأثيرات 
السلبية لهذا التوجه، حيث سيفاقم التضخم 
ويرفع سعر الدوالر في السوق السوداء ولن 
يساهم في زيــادة الــصــادرات وتوفير العملة 
»العربي الجديد«. األميركية، حسب محللني لـ
املركزي،  البنك  محافظ  تصريحات  وتعكس 
النقد  أزمــة  الحكومة في تخفيف  مــدى تعثر 
أن شح  إلــى  التوقعات  األجنبي، حيث تشير 
الـــدوالر فــي األســـواق سيزيد أســعــاره مــن 11 
الفترة  أكثر من 12 جنيهًا  إلى  جنيهًا حاليًا 
الــســوداء، حسب أصحاب  الــســوق  املقبلة فــي 

محات صرافة.
ــذر مـــســـتـــوردون مـــن مــوجــة غـــاء فــاحــش  وحــ
خــــال الــفــتــرة املــقــبــلــة، فـــي حــــال اتـــخـــاذ قـــرار 
بخفض جديد لقيمة الجنيه املصري رسميًا، 
مــا ســيــؤدي إلـــى مــوجــة ارتـــفـــاع حـــادة لسعر 

الدوالر في السوق السوداء.
ــاق، قــــــــال رئـــــيـــــس شــعــبــة  ــ ــيــ ــ ــســ ــ وفــــــــي هــــــــذا الــ
القاهرة،  فــي  التجارية  بالغرفة  املستوردين 
إن قرارات  الجديد«،  »العربي  لـ أحمد شيحة، 
محافظ البنك املركزي املتاحقة تدفع السوق 

إلى عدم االستقرار.
الــعــمــلــة املحلية  قــــرار تــخــفــيــض  وأضـــــاف أن 
املزمع تطبيقه سيؤدي إلى كارثة اقتصادية 
وســـيـــرفـــع األســــعــــار بــنــفــس قــيــمــة الــخــفــض، 
وســـيـــؤدي خـــال الــفــتــرة املــقــبــلــة إلـــى ارتــفــاع 
الــــــدوالر بــالــســوق الــــســــوداء نــتــيــجــة لــتــكــالــب 
الـــدوالر من  إلــى جمع  والصناع  املستوردين 
الــســوق بــأي ســعــر، تخوفًا مــن ارتــفــاع سعره 

.
ً
مستقبا

ووفقًا إلحصائيات رسمية، تستورد مصر 

عمان ـ زيد الدبيسية

ازدادت مخاوف األردنيني من اتساع مساحة 
ــال الــســيــاســي(، مـــع اقــتــراب  ــ ــود )املـ ــ املــــال األسـ
االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة املــقــرر أن تــجــرى في 
سبتمبر/أيلول املقبل بموجب الدستور، وذلك 
الثاني  الــلــه  األردنـــي عبد  العاهل  بعدما حــل 
ــاضــــي، وفــي  ــواب الــشــهــر قــبــل املــ ــنــ مــجــلــس الــ
فت الجهات املختصة من تحركاتها 

ّ
املقابل كث

للحد من االبتزاز املالي للناخبني، في ظل تأزم 
األوضـــــاع املــعــيــشــيــة فــي الـــبـــاد، عــبــر تحديد 
للمرشحني.   الدعائية  للحمات  مالية  أسقف 
تسلمت  الجديد«،  »العربي  لـ وحسب مصادر 
عــددًا  مــؤخــرًا،  لــانــتــخــابــات،  املستقلة  الهيئة 
من الشكاوى تطالب بالتحقيق فيما يطلقون 

أكــثــر مــن 60% مــن احــتــيــاجــاتــهــا، وبالتالي 
ستشهد األســواق موجة جديدة من الغاء، 
كما أن أكثر من 50% من املصانع تستورد 
وبالتالي  الــخــارج،  مــن  اإلنــتــاج  مستلزمات 
ســتــزيــد أســـعـــار املــنــتــجــات املــحــلــيــة، حسب 
املــحــلــلــني. وأكـــد شــيــحــة، أن مــصــر مستورد 
رئــيــســي لــلــزيــوت حــيــث تــســتــورد 95% من 
وأكبر   ،%100 بنسبة  والشاي  احتياجاتها 
ــا ســيــرفــع  ــتـــورد لــلــقــمــح فــــي الـــعـــالـــم، مــ مـــسـ
الـــواردات، ويأتي بآثار سلبية على  فاتورة 

االقتصاد.
وأشــــــار، إلــــى أن تــصــريــحــات عـــامـــر، أصــابــت 
السوق بالذهول، ومن املتوقع أن يشهد سعر 
ــام املقبلة قــفــزات جنونية  الــصــرف خــال األيـ
الــدوالر  الــســوداء، قد يرتفع  للدوالر بالسوق 
الطلب  فــي ظــل زيــــادة  إلـــى 12 أو 13 جنيهًا، 

عليه وشح الكميات املطروحة في األسواق.
وكان محافظ البنك املركزي، قال أمس األول، 
أفــرح باستقرار سعر الصرف واملصانع  »لن 
متوقفة«، وأن »انخفاض الجنيه له إيجابيات 

لتنمية الصادرات«.
ولفت شيحة النظر إلى أن التخفيض األخير 
للعملة املحلية، الذي قام به املركزي في وقت 
سابق من العام الــجــاري، لم يــؤد إلــى ارتفاع 

ــــدات املـــالـــيـــة  ــاعـ ــ ــــسـ عـــلـــيـــه قـــــــروض الـــخـــيـــر واملـ
الــتــي يــوزعــهــا بعض املــرشــحــني فــي دوائــرهــم 
مــا يخل  األصــــوات،  بــهــدف كسب  االنتخابية 

بتكافؤ الفرص في العملية االنتخابية.
وقال املتحدث الرسمي باسم الهيئة املستقلة 
ــعــــربــــي  »الــ ـــ ــي، لــ ــ ــنـ ــ ــومـ ــ ــاد املـ ــ ــهـ ــ لــــانــــتــــخــــاب، جـ

حصيلة الصادرات. واتهم شيحة، املصدرين 
ــــدوالر فــي مصر،  بــأنــهــم أحـــد أســبــاب أزمـــة الـ
حيث أنهم يتاعبون في الفواتير ويحولون 
الدوالر إلى حساباتهم الشخصية وال يدخل 

البنوك املصرية.
ــابـــل 8.88  ــقـ ويــــبــــاع الــــــــــدوالر فــــي الــــبــــنــــوك مـ
جنيهات وفــي الــســوق املــوازيــة بأكثر مــن 11 

جنيهًا، وفقًا ملتعاملني.
وقــــال الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي عــبــد الــنــبــي عبد 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن خــفــض  ـــ املـــطـــلـــب، لــ
العملة املحلية من املفترض نظريًا أن يصب 
ــتــــصــــاد، لكن  ــادرات واالقــ ــ ــــصـ فـــي مــصــلــحــة الـ
املــوضــوع مختلف فــي الــحــالــة املــصــريــة، ألن 
الــصــادرات املصرية تعتمد على نحو  معظم 
50% مــن مــســتــلــزمــات إنــتــاجــهــا مــن الــخــارج، 
وبالتالي فإن أضرار الخفض أكثر من فوائده.
وأضاف، أن هناك فجوة كبيرة تتجاوز %30 
بــني ســعــر الــصــرف الــرســمــي وســعــر الــصــرف 
بــــالــــســــوق الــــــســــــوداء، وهـــــــذه الــــفــــجــــوة تــدفــع 

املستثمرين إلى عدم االستثمار في مصر.
وفــي املــقــابــل، رحــب رئــيــس شعبة املصدرين 
بـــاالتـــحـــاد الـــعـــام لــلــغــرف الـــتـــجـــاريـــة شــريــف 
ــــزي لــخــفــض  ــركـ ــ الـــجـــبـــلـــي، بـــتـــوجـــه الـــبـــنـــك املـ

الجنيه.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  وأضـــــاف الــجــبــلــي، لــــ
يعطي  الــــدوالر  ــام  أمـ الجنيه  قيمة  تخفيض 
ــة فــي  ــريــ دفــــعــــة تـــنـــافـــســـيـــة لـــلـــصـــنـــاعـــة املــــصــ
املنافسة  ويــدعــم  املــســتــوردة،  السلع  مواجهة 

التصديرية للمنتجات املصرية. 
ــار إلـــى أن تــأثــيــر خــفــض قــيــمــة الــجــنــيــه،  ــ وأشـ
العام  الــصــادرات نهاية  سيتضح على حجم 
الــوقــت نفسه بــضــرورة  الــجــاري، مطالبًا فــي 
ــيـــاجـــات الـــصـــنـــاعـــة مــن  ــتـ ــنـــوك احـ ــبـ تـــدبـــيـــر الـ
املصانع،  إنتاج  استمرارية  لضمان  الـــدوالر، 
ــتـــفـــادي حـــــدوث أي نــقــص فـــي الــســلــع في  ولـ

السوق املحلي ما يزيد من ارتفاع األسعار.
يــذكــر أن مــحــافــظ الــبــنــك املـــركـــزي، أكــــد، أمــس 
األول، أن عجز ميزان املعامات الجارية ارتفع 
فــي الــتــســعــة أشــهــر األولــــى مــن الــســنــة املالية 
املاضية 2015 /2016 إلى 14 مليار دوالر من 
ثمانية مليارات قبل عام، لعوامل من أبرزها 
هـــبـــوط فـــائـــض الـــدخـــل مـــن خـــدمـــات أبـــرزهـــا 

السياحة. 
وأضـــاف، أن عجز مــيــزان املــدفــوعــات بلغ 8.9 
السنة  مــن  األول  النصف  فــي  مــلــيــارات دوالر 
املاضية، مقارنة مع 4.3 مليارات قبل  املالية 
الحفاظ على سعر غير  أن  عـــام، وشـــدد على 
حقيقي للجنيه كان خطأ وأنه مستعد ألخذ 

القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها.

للحمات  مالية  أســقــف  تحديد  إن  الــجــديــد«، 
بــهــدف ضمان  يــأتــي  للمرشحني  االنــتــخــابــيــة 
ــة االنـــتـــخـــابـــات الـــتـــي ســتــجــرى يــــوم 20  ــزاهـ نـ
ســبــتــمــبــر/أيــلــول املــقــبــل، وأن تــكــون خــيــارات 
الناخبني سليمة وبناء على قناعاتهم وعدم 
أنـــه ستكون  مـــاديـــا. وأضــــاف  الــتــأثــيــر عليها 
الــحــمــات االنتخابية  لــكــلــف  تــقــديــرات  هــنــاك 
ــذ بــعــني االعـــتـــبـــار عــدة  ــ لــلــمــرشــحــني، مـــع األخـ
أسس، ومنها الفارق بني املناطق االنتخابية 
املــخــتــلــفــة.  وأشــــــار املـــومـــنـــي، إلــــى أن قــانــون 
ــددة بــحــق  ــشــ ــات مــ ــوبـ ــقـ االنــــتــــخــــاب تــضــمــن عـ
املتورطني في املال السياسي. وفي االنتخابات 
ــن املــرشــحــني  ــة عـــــدد مــ ــالــ ــيــــة، تـــمـــت إحــ املــــاضــ

للقضاء بتهمة استخدام املال األسود.
وقــــال املــومــنــي، إن الــهــيــئــة ســتــتــابــع عمليات 

اإلنــفــاق عــلــى الــحــمــات االنــتــخــابــيــة وتحديد 
ــه الــتــي صــرفــت فــيــهــا املــبــالــغ، متوقعا  ــ األوجـ
أن يسهم هــذا اإلجــراء في الحد من تجاوزات 
التي تحرص  السياسي في االنتخابات  املــال 
الــحــكــومــة، على أعــلــى املــســتــويــات، بــأن تكون 

نزيهة وتعكس إرادة الناخبني بكل تجرد.
وكـــــان رئـــيـــس الــهــيــئــة املــســتــقــلــة لــانــتــخــاب، 
خالد الكالدة، أكد، في تصريحات صحافية 
بتحديد  الهيئة ستقوم  أن  املاضي،  األسبوع 
ســـقـــوف مــالــيــة لــلــمــرشــحــني فـــي االنــتــخــابــات 
لنظام  وفقا  ستجري  التي  املقبلة  البرملانية 
أنها ستختلف  إلى  مشيرًا  املفتوحة،  القوائم 

من دائرة إلى أخرى بحسب التكلفة.
املالية تختلف من  األسقف  إن  الكالدة  وقــال 
ــــرى بــحــســب تــكــلــفــة وطــبــيــعــة  مــنــطــقــة إلــــى أخـ

الحياة في املنطقة ومستوى املعيشة فيها.
ــل حــمــلــة انـــتـــخـــابـــيـــة ســيــكــون  وأضــــــــاف أن كــ
لــهــا حـــســـاب مــصــرفــي خـــاضـــع لــلــتــدقــيــق من 
ــــال وارداتـــــــــــه وصـــــــادراتـــــــه، وســيــخــصــص  خــ
محاسب لحماية العملية االنتخابية من املال 
ــال الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي منير  الــســيــاســي. وقــ
السياسي  املــال  الجديد«،  »العربي  لـ حمارنة، 
ــور الـــضـــارة بــالــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة،  ــ مـــن األمــ
حــيــث تــفــرز أشــخــاصــا غــيــر مــؤهــلــني وليست 
لديهم املقدرة على التشريع والرقابة على أداء 
السياسات  الحكومة، وكذلك وضع ومناقشة 

والبرامج االقتصادية واملالية للدولة. 
وأكد أهمية تكثيف حمات التوعية لتعريف 
مقابل  أصــواتــهــم  بيعهم  بمخاطر  املــواطــنــني 
ــر هــم  ــ ــبــ ــ ــغ مـــعـــيـــنـــة، ألن الــــخــــاســــر األكــ ــالــ ــبــ مــ
أعباء  سيتحملون  حيث  أنفسهم،  املواطنون 
التشريعات والسياسات الخاطئة التي يوافق 
عليها البرملان. وقال إن املرحلة املقبلة تتطلب 
قــادر على تحمل مسؤولياته  برملان  انتخاب 
محليا  األردن  تـــواجـــه  الــتــي  الــتــحــديــات  إزاء 
وخارجياـ وكذلك االستحقاقات املترتبة على 
ــــاح االقـــتـــصـــادي الــــذي تعتزم  بــرنــامــج اإلصـ
الــحــكــومــة االتـــفـــاق عــلــيــه مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
املالية األردنــي،  الدولي وغيرها. وأعلن وزير 

الحكومة  أن  املــاضــي،  األســبــوع  عمر ملحس، 
ــي عــلــى  ــ ــدولــ ــ اتـــفـــقـــت مـــــع صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــ
تخفيض حجم املديونية الذي قارب على 35 
الناتج  يمثل 93% من حجم  ما  مليار دوالر، 
املحلي اإلجــمــالــي حــالــيــا. ويـــرى مــراقــبــون أن 
التزام الحكومة بتخفيض هذه النسبة يعني 
مــزيــدًا مــن الــضــرائــب وزيـــــادة األســـعـــار ورفــع 
الــدعــم عــن السلع والــخــدمــات املــدعــومــة حتى 
ــاه، وربــمــا  ــيـ اآلن، مــثــل الــخــبــز والــكــهــربــاء واملـ

قطاعات أخرى يستفيد منها املواطنون.
وما يعزز انتشار املال السياسي هو استغال 
ــنـــني بــســبــب تـــــردي أوضــاعــهــم  حـــاجـــة املـــواطـ
املعيشية، ما يدفع بعضهم إلى بيع أصواتهم 

تحت االبتزاز.
وأظهر آخر تقرير لحالة الفقر في األردن عام 
إلـــى %14.4،  الــفــقــر  ارتـــفـــاع مــســتــويــات   2010
ــام 2008،  عــ فـــي  نــســبــتــه %13.3  بــلــغــت  فــيــمــا 
اإلقليمية  التحديات  بسبب  ارتفاعه  ويتوقع 

وأزمة الاجئني السوريني وتآكل الدخول.
وقــدر الخبير االقــتــصــادي حسام عــايــش، في 
الجديد«، حجم  »العربي  لـ تصريحات سابقة 
االنتخابات  الــذي ينفق على  السياسي،  املــال 
الــبــرملــانــيــة فــي األردن بــمــا يـــتـــراوح بــني %25 
و40% مــن إجــمــالــي مــا ينفقه املــرشــحــون في 
كل دورة انتخابية والبالغ حوالي 140 مليون 
مباشر،  غــيــر  أو  مــبــاشــر  بشكل  ســـواء  دوالر، 
ومــنــهــا الــهــدايــا وتــســديــد الــفــواتــيــر وغــيــرهــا. 
وأشار إلى عدم وجود رصد رسمي إلجمالي 

اإلنفاق على الحمات االنتخابية.
استخدام  عقوبة  غلظت  قد  الحكومة  وكانت 
ــانــــون  ــيــــث تـــضـــمـــن قــ املـــــالـــــي الــــســــيــــاســــي، حــ
االنــتــخــابــات عــقــوبــة بـــاألشـــغـــال الــشــاقــة مــدة 
ال تقل عــن ثــاث ســنــوات وال تزيد على سبع 
ــنــــوات كــــل مــــن أعـــطـــى نـــاخـــبـــا مـــبـــاشـــرة أو  ســ
بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه 
أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من املال أو منفعة 
أو أي مقابل آخر من أجل حمله على االقتراع 
على وجــه خــاص أو االمتناع عن االقــتــراع أو 

للتأثير في غيره.

الرباط ـ مصطفى قماس

بــاملــغــرب، منذ تحريرها في  املــحــروقــات  لــم تنخفض أســعــار 
رغم  املــاضــي،  الــعــام  مــن  األول  مستهل شهر ديسمبر/كانون 
كــــون األســــعــــار فـــي الـــســـوق الـــدولـــيـــة ظــلــت تـــحـــوم فـــي حـــدود 
50 دوالرا. وحــســب مــا رصــدتــه »الــعــربــي الــجــديــد«، فــإن سعر 
السوالر والبنزين، ارتفع بحوالي 10 سنتات منذ سريان قرار 
البنزين،  الليتر من  املحروقات.  ووصــل سعر  تحرير أسعار 
أمــس اإلثــنــني، إلــى حــوالــي 10.33 دراهـــم مغربية، أي حوالي 
دوالر   0.96 نحو  أي  دراهـــم   9.39 بنحو  مقارنة  دوالر،   1.06
املــحــروقــات. وســجــل ترتيب »  الــيــوم األول لتحرير سعر  فــي 
كلوبال بترول برايسز«، أن سعر البنزين باملغرب هو األعلى 
إلى  إفريقيا، حيث يصل  األوســط وشمال  الشرق  في منطقة 
العاملي إلى  الــذي يصل املتوسط  الوقت  1.07 دوالر، هــذا في 
العاملي  املــركــز 98 على الصعيد  املــغــرب  دوالر واحـــد. ويحتل 
على مستوى سعر البنزين، بينما يأتي في املركز األول على 

صعيد منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
بوعزة  املستهلك،  لحقوق  املغربية  الفيدرالية  رئيس  ويعتبر 
الخراطي، في تصريح لـ »العربي الجديد«، أن سعر املحروقات 
فــي املــغــرب، كــان أرخـــص عندما كــان سعر النفط فــي السوق 
الدولي يتجاوز 100 دوالر للبرميل. وُيحدد سعر املحروقات، 
تبعا لسعر برميل بــرنــت فــي الــســوق الــدولــيــة، وســعــر صرف 
الــــدوالر، وتكلفة النقل والــتــخــزيــن، تــضــاف إلــى ذلــك الــرســوم 
ـــفـــرض عــلــى تــلــك الـــســـلـــع، واملــتــمــثــلــة في 

ُ
والـــضـــرائـــب الـــتـــي ت

القيمة  والــضــريــبــة على  االســتــهــاك  الــداخــلــيــة على  الضريبة 
املــضــافــة. وشــــرع املـــغـــرب فـــي رفـــع الـــدعـــم عـــن املـــحـــروقـــات مع 
الحكومة الحالية، التي يقودها عبد اإلله بنكيران، الذي قال 
مؤخرا إن الحكومة وفرت 10 مليارات دوالر بعد الشروع في 
تقليص الــدعــم. ولــم يشمل رفــع الــدعــم حتى اآلن غــاز الطهو، 
نــظــرا لــحــســاســيــة هـــذا الـــقـــرار مـــن الــنــاحــيــة االجــتــمــاعــيــة، في 

ظــل عــدم وضــع خطة ملنح دعــم مــالــي مباشر لــألســر املــعــوزة.  
الرسوم  املــغــرب، حسب  في  للبترول  التجزئة  ويختلف سعر 
والـــدعـــم املــخــصــص لـــهـــذه املــــــادة، عــلــمــا أن حـــوالـــي 60% من 
على  املفروضة  والضرائب  الرسوم  تشمل  املحروقات  أسعار 

االستهاك والضريبة على القيمة املضافة.
لتراجع  اإليــجــابــي  التأثير  مــن  املحلي  املستهلك  يستفد  ولــم 
أســـعـــار الــنــفــط فـــي الـــســـوق الــــدولــــي، عــلــى مــســتــوى فـــاتـــورة 
مشتريات املــغــرب مــن الــطــاقــة فــي الخمسة أشــهــر األولـــى من 
العام الحالي، على اعتبار أن أسعار البنزين والسوالر ارتفعت 
في ظل تحرير األسعار بعد الكف عن دعم هذين املنتوجني. 
فقد أشارت بيانات مكتب الصرف، إلي أن واردات املغرب من 
املحروقات، وصلت في الخمسة أشهر األولى من العام الجاري 
إلى ملياري دوالر، مقابل 3 مليارات دوالر في الفترة نفسها 
املــاضــي، ما يعنى تحقيق وفــر بنحو مليار دوالر.  العام  من 
وتشير تفاصيل البيانات التي نشرها مكتب الصرف، إلى أن 
املغرب لم يستورد النفط الخام في الخمسة أشهر األولى من 
إلى 700 مليون دوالر في  الجاري، بعد بلغت فاتورته  العام 
الفترة نفسها من العام الجاري. ويعزى عدم استيراد النفط 
الخام إلى توقف املصفاة الوحيدة في املغرب، منذ أغسطس/

آب املاضي، ما دفع املغرب إلى استيراد النفط املكرر من قبل 
شركات التوزيع. وفي الخمسة أشهر األولى من العام الجاري، 
في  لتستقر   %11,4 بنسبة  والفيول  الغاز  واردات  انخفضت 

حدود 900 مليون دوالر، حسب اإلحصائيات الرسمية.
وأدى إغــاق املصفاة الــوحــيــدة املــوجــودة فــي املــغــرب قبل 11 
شهرا، إلى تعويل الباد بشكل كامل على استيراد املحروقات، 
ما يدفع االتحادات العمالية إلى الدعوة إلى العودة للتكرير، 
حــتــى ال يــصــبــح املـــغـــرب، خــامــس أكــبــر مــســتــهــلــك لــلــنــفــط في 
أفريقيا، تحت ضغط تقلبات السوق الدولية، وأكد محللون، 
أن عــودة املصفاة للعمل ستساهم بشكل كبير في التخفيف 

من مصروفات الدولة الستيراد املحروقات.

مصر: قلق باألسواق 
من خفض جديد للجنيه

التونسيون يهجرون المقاهيالمال السياسي يهّدد االنتخابات البرلمانية في األردن

المستهلك لم يستفد من تحرير أسعار المحروقات )فرانس برس(انخفاض الجنيه يفاقم األزمات المعيشية للمصريين )األناضول(

مخاوف من توسع المال السياسي في االنتخابات )فرانس برس(

ارتفاع طفيف ألسعار المحروقات

حالة من القلق أصابت 
األسواق المصرية، بسبب 
تلميحات محافظ البنك 

المركزي المصري طارق 
عامر، إلى خفض جديد 

لقيمة الجنيه المصري 
أمام الدوالر

االقتصاد السعودي 
ينمو %1.54

نما الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي 
للسعودية بنسبة 1.54% خالل الربع األول 
من العام الجاري، مقارنة مع 3.27% خالل 

الربع األول 2015، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ 
3 أعوام. ويتزامن تباطؤ نمو الناتج املحلي 

السعودي مع خفض البالد ملصروفاتها 
في موازنة 2016، نتيجة تراجع أسعار 

النفط، وقدرت السعودية نفقاتها في موازنة 
2016 بقيمة 840 مليار ريال )224 مليار 
دوالر(، أقل من نفقاتها املقدرة لعام 2015 
بنسبة 2%. وبحسب بيانات الهيئة العامة 

لإلحصاء في السعودية الصادرة أمس، نما 
القطاع النفطي بنسبة 5.14% إلى 73 مليار 
دوالر من 69.4 مليار دوالر في الربع األول 
من 2015، بينما تراجع القطاع غير النفطي 

بنسبة 0.7%، إلى 97.5 مليار دوالر، من 
98.2 مليار دوالر.

مصر تعتزم شراء 
شحنة سوالر جديدة

أظهرت أوراق مناقصة طرحتها الهيئة 
املصرية العامة للبترول، أن الهيئة تسعى 

لشراء ما يصل إلى 165 ألف طن من 
السوالر )زيت الغاز(، الذي يحتوي على 

نسبة 0.1% من الكبريت، وذلك على خمس 
شحنات خالل أغسطس/آب. وطلبت 

املناقصة شراء شحنات يتراوح حجمها 
بني 30 ألفا و33 ألف طن للتسليم في ميناء 
اإلسكندرية أو ميناء الدخيلة، مع تسلم أول 
شحنة في الفترة من 10 إلى 12 أغسطس/

آب. واملوعد النهائي لتقديم العروض هو 14 
يوليو/تموز.

مساٍع إلعادة توازن 
سوق النفط

قالت وكالة األنباء السعودية إن وزير 
الطاقة السعودي خالد الفالح، واألمني العام 
ألوبك املعني حديثا، محمد باركيندو، اتفقا 

على أن »األسواق البترولية تتجه للتوازن 
وإن األسعار بدأت باالستقرار«. وأضافت 
الوكالة أن وزير الطاقة السعودي واألمني 

العام ملنظمة أوبك التقيا في مدينة الظهران 
السعودية، لبحث دور أوبك في الحفاظ على 

استقرار النفط. وواصلت أسعار النفط 
ارتفاعها أمس، في آسيا بعد أن دعمتها 

تصريحات لوزير الطاقة السعودي قال فيها 
إن سوق النفط تتجه نحو التوازن. وارتفع 

سعر خام برنت تسليم سبتمبر/أيلول، 
أمس، 17 سنتا إلى 50.52 دوالرًا للبرميل.

انتعاش أسعار المنتجين 
بمنطقة اليورو

أظهرت تقديرات مكتب اإلحصاء التابع 
لالتحاد األوروبي )يوروستات( أمس، أن 

أسعار املنتجني في منطقة اليورو ارتفعت 
أكثر من املتوقع في مايو/أيار لتسجل أكبر 

زيادة شهرية منذ بداية العام مدعومة في 
األساس بارتفاع أسعار الطاقة.

وقال يوروستات إن أسعار تسليم املصنع 
في الدول التسع عشرة األعضاء بمنطقة 

اليورو، زادت 0.6% على أساس شهري، في 
حني سجلت انخفاضا نسبته 3.9% على 

أساس سنوي وكالهما أفضل من توقعات 
السوق.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد 
توقعوا في املتوسط زيادة نسبتها %0.3 

على أساس شهري وانخفاضا بنسبة 
4.1% على أساس سنوي.

وجاء االرتفاع الشهري ألسعار املنتجني في 
مايو/أيار عقب انخفاضها 0.3% في الشهر 

السابق وهي أعلى زيادة من نوعها منذ 
بداية العام الحالي بعد التراجع الحاد الذي 

سجلته في يناير/كانون الثاني وفبراير/
شباط وارتفاعها 0.2% في مارس/آذار.

انكماش قطاع البناء 
البريطاني 

أظهر مسح نشرت نتائجه أمس، أن قطاع 
البناء البريطاني سجل أكبر انكماش له في 

سبع سنوات في يونيو/حزيران مع تزايد 
القلق من االستفتاء على عضوية البالد في 

االتحاد األوروبي.
وأجري معظم املسح قبل تصويت بريطانيا 

لصالح الخروج من االتحاد األوروبي في 
استفتاء 23 يونيو /حزيران.

وقالت شركة ماركت للبيانات املالية، أمس، 
إن مؤشرها ملديري املشتريات في قطاع 

البناء هبط إلى 46.0 في يونيو/حزيران من 
51.2 في مايو/أيار مسجال أدنى مستوى 
له منذ يونيو/حزيران 2009 ، وهو ما قد 

يشير إلى أن األمور ستزداد سوءًا.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم
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ــع عـــجـــز مـــيـــزان  ــ ــفـ ــ ارتـ
الــمــعــامــالت الــجــاريــة في 
أشهر  التسعة  خالل  مصر، 
المالية  السنة  مــن  األولـــى 
الماضية إلى 14 مليار دوالر، 
مليارات  بثمانية  مــقــارنــة 
ــرة من  ــت ــف ــفــس ال خـــالل ن
الماضية، حسب  السنة قبل 

إحصائيات رسمية.

تونس ـ فرح سليم

مـــع بـــدايـــة كـــل صــيــف تــنــطــلــق املــقــاهــي 
وأمــاكــن الــتــرفــيــه، فــي اعــتــمــاد تعريفات 
أصناف  ومختلف  للمشروبات  جديدة 
الحلويات التي تعرضها على عمائها، 
والـــــتـــــي شــــهــــدت هـــــــذا الـــــعـــــام ارتــــفــــاعــــا 
ا كـــبـــيـــرا مــن  ــا دفــــــع جــــــــزء ــ مـــلـــحـــوظـــًا، مـ
التونسيني إلى التذمر وهجرة املقاهي 
التي كانوا يرتادونها في أوقات الفراغ.

ــــادة  ــــادات حـ ــقـ ــ ــتـ ــ ووجـــــــه املـــــواطـــــنـــــون، انـ
املــوجــودة  املقاهي وال سيما  ألصــحــاب 
بــاألحــيــاء الــراقــيــة الـــذيـــن يــعــمــدون إلــى 
اســـتـــغـــال اإلقــــبــــال الــكــثــيــف فـــي مــوســم 
الصيف لرفع األسعار، وطالبوا بتشديد 

الجهات الحكومية الرقابة عليها. 
ويعمد مــرتــادو املــقــاهــي منذ فــتــرة إلى 
املتضخمة  مــشــروبــاتــهــم  فــواتــيــر  نــشــر 
عــلــى صــفــحــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
تعتمد  التي  بــاألمــاكــن  التشهير  بهدف 
تــــعــــريــــفــــات مــــبــــالــــغ فــــيــــهــــا، مـــطـــالـــبـــني 
ــهـــم مــمــا  ــفـــسـ ــة أنـ ــايـ ــمـ املـــســـتـــهـــلـــكـــني بـــحـ
ــاب املـــقـــاهـــي  ــ ــحـ ــ يـــصـــفـــونـــه بـــجـــشـــع أصـ
الطرابلسي،  املــواطــن خــالــد  وهــجــرتــهــا. 
الــــذي تـــعـــّود عــلــى ارتـــيـــاد أحــــد مــقــاهــي 
ضــاحــيــة الــبــحــيــرة بــالــعــاصــمــة تــونــس، 
قـــرر هــجــرة مــكــانــه املــفــضــل واســتــبــدالــه 
بمكان آخر أقل تكلفة بصحبة عدد من 
أصــدقــائــه الــذيــن يــرافــقــونــه فــي جلسته 
حديث  فــي  الطرابلسي،  يقول  اليومية. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، »تـــعـــودت مــنــذ ما  لـــ
ــد عــــن الــســنــتــني عـــلـــى ارتــــيــــاد ذات  ــزيـ يـ
تــونــس هربا  املــطــل على بحيرة  املقهى 
مــــن ضــجــيــج الـــعـــاصـــمـــة ولــاســتــمــتــاع 
بـــنـــســـمـــات الــــــهــــــواء الـــلـــطـــيـــف فـــــي هــــذا 
املـــكـــان لــكــنــي أصــبــحــت أدفــــع ثــمــن هــذه 
أســعــار  ارتــفــاع  نتيجة  املــتــعــة مضاعفا 
ــر الـــطـــرابـــلـــســـي،  ــبــ ــــل الـــــخـــــدمـــــات«. وعــ كـ
ــــدم مـــراقـــبـــة الــجــهــات  عــــن تــــذمــــره مــــن عـ

الحكومية لهذه املحات، مشيرا إلى أن 
طاقة  بكثير  تفوق  املعتمدة  التعريفات 
العديد  مــا جعل  الــشــرائــيــة،  التونسيني 
منهم يهجرون املقاهي نحو الفضاءات 
العمومية املفتوحة أو املقاهي الشعبية.

جلسة  كلفة  أن  إلــى  الطرابلسي،  يشير 
عــائــلــيــة فـــي مــقــهــى »راق فـــي الــعــاصــمــة 
هـــذا  أن  مـــعـــتـــبـــرا  دوالرا   50 تـــتـــجـــاوز 
املــبــلــغ ال يــتــوافــق ومـــعـــدل دخــــل عــمــوم 
الــذي ال يتجاوز 600 دوالر  التونسيني 
فــي أغــلــب الـــحـــاالت. وغــالــبــا مــا يستغل 
الترفيهية  املــقــاهــي واألمـــاكـــن  أصــحــاب 
ــان لـــتـــمـــريـــر الـــتـــســـعـــيـــرات  ــ ــــضـ شـــهـــر رمـ
الــــجــــديــــدة والــــــزيــــــادات فــــي خـــدمـــاتـــهـــم، 
بــاعــتــبــار أن هــــذا الــشــهــر يـــتـــزامـــن منذ 
الذي  الصيف  موسم  بداية  مع  سنوات 
يقبل فيه التونسيون بجميع شرائحهم 
االجتماعية على السهر خارج بيتوهم.

ــة املـــقـــاهـــي فــــوزي  ــرفـ ــيـــس غـ ويــــدافــــع رئـ
ــــل مــهــنــتــه بــالــتــأكــيــد  الـــحـــنـــافـــي، عــــن أهـ
على أن األسعار التي تعتمدها املقاهي 
واألمـــاكـــن الــتــرفــيــهــيــة تـــواكـــب االرتـــفـــاع 
أغلب  أن  إلــى  الكلفة، مشيرا  فــي  الكبير 
ــة مــالــيــة  ــيـ ــعـ ــانـــي مــــن وضـ ــعـ املــــقــــاهــــي تـ
صــعــبــة. وشــــدد الــحــنــافــي فـــي تــصــريــح 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن األســعــار غالبا  لـــ
مــا تــكــون مــواكــبــة ملــوقــع املــحــل ونوعية 
الـــزبـــائـــن، الفــتــا إلــــى أن الـــقـــانـــون سمح 

بتحرير األسعار في مجملها.
ودعا رئيس غرفة أصحاب املقاهي، إلى 
الــقــيــمــة املــضــافــة من  تخفيض ضــريــبــة 
18 إلـــى 6% بــالــتــوازي مــع اإلصــاحــات 
مراجعة  أن  معتبرا  للقطاع،  الضريبية 
هذا الصنف من الضرائب سيخفف من 
أعباء املقاهي وأسعار الخدمات عموما.

ــاع  ــ ــدفـ ــ ــة الـ ــمـ ــنـــظـ ــو مـ ــ ــدعـ ــ ــــل تـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــي املـ ــ فــ
ــكـــني مـــــــرتـــــــادي املـــقـــاهـــي  ــلـ ــهـ ــتـ ــن املـــسـ ــ عــ
إلــى  والــتــرفــيــهــيــة،  السياحية  واألمـــاكـــن 
ذات  املــحــال  أنــفــســهــم بمقاطعة  حــمــايــة 

الــتــعــريــفــات املــبــالــغ فيها والــتــبــلــيــغ عن 
التجارة معتبرة  لــوزارة  التجاوزات  كل 
أن الوعي والثقافية االستهاكية تلعب 

دورا مهما في هذا الشأن .
أنها  مـــؤخـــرًا،  الــتــجــارة،  وأعــلــنــت وزارة 
قامت بعمل ما يزيد عن 1500 مخالفة 
بالبيع  معظمها  تتعلق  املــقــاهــي  ضــد 
ــــروط فــيــمــا يـــؤكـــد مـــديـــر املـــراقـــبـــة  ــــشـ املـ
واألبـــــحـــــاث االقـــتـــصـــاديـــة عـــبـــد الـــقـــادر 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن  ـــ الـــتـــيـــمـــومـــي لــ
الرقابية، تكثف حماتها على  الجهات 
املــقــاهــي فــي فــصــل الــصــيــف لحمايتهم 
الــوزارة  من كل التجاوزات الفتا إلى أن 
ــرا لــلــتــبــلــيــغ عــن  ــ ــــضـ ــا أخـ ــمــ ــعــــت رقــ وضــ
املــخــالــفــني  وبـــالـــرغـــم مـــن الــضــغــوطــات 
أماكن  التونسيون  يهجر  ال  املعيشية، 
الـــتـــرفـــيـــه ، حـــيـــث أبـــــــرزت دراســـــــة حـــول 
والترفيه،  للثقافة  التونسي  اســتــهــاك 
أن الظروف اإلقتصادية الصعبة لم يكن 
لــهــا تــاثــيــر كــبــيــر عــلــى رغــبــة الــتــونــســي 
ــــدود  ــــي حـ ــن نـــفـــســـه، فـ ــ ــــي الــــتــــرويــــح عـ فـ
اإلمكانيات املالية وامليزانية املتاحة له، 
إنــفــاق التونسي في  تــراجــع نسبة  رغــم 
اإلحصائيات  آخــر  املــجــال. وتشير  هــذا 
حـــول الــتــرفــيــه نــشــرهــا معهد اإلحــصــاء 
الـــتـــونـــســـي  ــلـــك  املـــســـتـــهـ أن  الــــحــــكــــومــــي 
للترفيه  يخصص 6.69% من ميزانيته 
للفرد  دوالرا   18 بــمــعــدل  أي  والــثــقــافــة، 
الـــواحـــد وتــشــهــد هـــذه الــنــســبــة تــراجــعــا 
مــنــذ ســنــوات، حــيــث كــانــت فــي مستوى 

8.9% من امليزانية سنة 1985.
وحـــســـب دراســــــة حــــول تـــطـــور األنـــمـــاط 
االســتــهــاكــيــة أنــجــزهــا املــعــهــد الــوطــنــي 
 1022 شــمــلــت   ،2015 ســنــة  لــاســتــهــاك 
أســـــــــرة مـــــن الـــــوســـــط الــــحــــضــــري حــــول 
والترفيه،  للثقافة  التونسي  اســتــهــاك 
يقومون  العينة  أســر  مــن  أن %36  تبني 
بــاســتــقــطــاع وقــــت ومـــيـــزانـــيـــة لــلــتــرفــيــه 

خال نهاية األسبوع.

تقارير عربية

عمالت

غالءفساد

المغرب

تحديد أسقف مالية 
لحمالت المرشحين 

لمواجهة ابتزاز الناخبين

ــة الـــنـــفـــط الـــوطـــنـــيـــة  ــركــ أعـــلـــنـــت شــ
الفنزويلية الحكومية في تقريرها 
أن عــائــدات  أمـــس األول،  الــســنــوي، 
 %  40.7 بنسبة  تــراجــعــت  الــنــفــط 
في 2015 بسبب انخفاض أسعار 

الذهب األسود.
التي  الشركة،  وبلغت عائدات نفط 
تــعــد خــامــس أكــبــر شــركــة نفطية 
في العالم، 72.2 مليار دوالر العام 
كبيرا  تراجعًا  يشكل  ما  املاضي، 
ــتـــي ســجــلــت فــي  ــائــــدات الـ ــعــ ــ عــــن ال
2014 وبلغت 121.9 مليار دوالر.

وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، انــخــفــضــت 
بنسبة  للشركة  الصافية  األربـــاح 

19% إلى 7.3 مليارات دوالر.
ــــواقــــعــــة فــي  ــنــــزويــــال، ال وتـــعـــتـــمـــد فــ
ــارة أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، والعضو  قـ
ــدان املــــصــــدرة  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ فـــــي مـــنـــظـــمـــة الـ
على  كبير  بشكل  )أوبــــك(،  للنفط 
ــاز،  ــنــفــط والـــغـ احــتــيــاطــاتــهــا مـــن ال
مـــن   %96 يـــــشـــــكـــــالن  الــــــلــــــذيــــــن 
فنزويال  وتملك  الــبــالد.  صــــادرات 
أكبر احتياطي من النفط في العالم 
يقدر بأكثر من 300 مليار برميل.

تهاوي 
عائدات 

نفط فنزويال
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اقتصاد

B B

صنعاء ـ فاروق الكمالي

اليمني،  املصرفي  القطاع  يعاني 
مـــن نــقــص فـــي الــســيــولــة الــنــقــديــة 
في  تسبب  مما  املحلية،  بالعملة 
حـــرمـــان مــوظــفــي الــقــطــاع الــحــكــومــي املــدنــي 
مــن اســتــام رواتــبــهــم لشهر يــونــيــو/حــزيــران 
املاضي. وعلى غير املعتاد، أقفل البنك املركزي 
اليمني، السبت املاضي، كافة حساباته وأعلن 
إجـــــازة لــكــافــة مــوظــفــيــه فـــي املـــركـــز الــرئــيــســي 
ابــتــداء من  بصنعاء وفــروعــه في املحافظات، 
صباح األحــد، قبل يوم من اإلجــازة الرسمية 

بمناسبة عيد الفطر التي بدأت أمس.
وقـــال مــســؤول فــي البنك املــركــزي لـــ »العربي 
تتعلق  حقيقية  مشكات  »ثــمــة  إن  الــجــديــد« 
بــنــقــص الــســيــولــة، مــمــا اضــطــر املـــركـــزي إلــى 

إغاق أبوابه أمام املئات من مندوبي الجهات 
الــرواتــب،  ينتظرون صــرف  الذين  الحكومية، 
حيث أبلغ البنك جميع موظفيه مساء السبت 

املاضي أن يوم األحد إجازة«.
وأضاف املسؤول »املركزي يقع تحت ضغوط 

وألن  الــدولــة،  موظفي  رواتـــب  لتوفير  كبيرة 
الــســيــولــة الــنــقــديــة لــــدى الــبــنــك فـــي تـــدهـــور، 
اإلحــراج  تجاوز  ونائبه  البنك  محافظ  فضل 

واإلغاق قبل يوم من اإلجازة الرسمية«.
ــنـــك تـــعـــرضـــت لــضــغــوط  ــبـ ــادة الـ ــ ــيـ ــ وتــــابــــع »قـ
شـــديـــدة مـــن قــبــل جــمــاعــة الــحــوثــيــني لــصــرف 
رواتب القطاع العسكري على حساب موظفي 
القطاع املدني، وتم فعا صرف رواتــب أفراد 
الجيش الذين يقاتلون إلى جانب الحوثيني 
ورواتــــب 100 ألـــف فـــرد مــن الــلــجــان الشعبية 

التابعة لهم«.
وقـــال املـــســـؤول، إن الــحــوثــيــني ســحــبــوا خــال 
األســبــوع املــاضــي، بشيك واحـــد مبلغ بقيمة 
دوالر(  مـــلـــيـــون   80( يــمــنــي  ــال  ــ ريــ مـــلـــيـــار   20
مخصصات صندوق موظفي وزارة الداخلية.
وشــهــدت ســاحــة الــبــنــك املــركــزي فــي صنعاء، 
يـــوم األحــــد املـــاضـــي، احــتــجــاجــات ملــئــات من 
مــنــدوبــي الــجــهــات الــحــكــومــيــة، الـــذيـــن كــانــوا 
يــنــتــظــرون صـــرف الــــرواتــــب، وعـــا صــراخــهــم 
عندما أبلغهم حراس البنك بقرار اإلغاق قبل 
يــوم من بــدء إجــازة العيد، واضطر العشرات 
ــام بـــوابـــة الــبــنــك حــتــى الــرابــعــة  ــ لــانــتــظــار أمـ

عصرًا على أمل أن يفتح البنك أبوابه.
لــــ »الــعــربــي  الـــكـــهـــربـــاء  وقـــــال مـــنـــدوب وزارة 
الجديد« إن »اآلالف من املوظفني في الــوزارة 
ومؤسسة الكهرباء ينتظرون صرف رواتبهم 
ــوم تطلق  ــل يــ ــر املـــاضـــيـــة، وكــ ــهـ لــلــثــاثــة األشـ
قــيــادة الــــوزارة وعـــودًا بقرب صــرف الــرواتــب، 
لــهــم، ال أستطيع  الـــذي سنقوله  مــا  وال أدري 

مواجهتهم بقرار محبط على أبواب العيد«.
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لعيد  الرسمية  العطلة  بدء  قبل  أبوابه  اليمني،  المركزي  البنك  أقفل 
ينتظرون  الذين  المئات من مندوبي الجهات الحكومية،  الفطر، أمام 
الرواتب، مما يزيد من الضغوط المعيشية على الذين يدخلون  صرف 

العيد بدون أموال

البنوك التجارية تضع 
سقفًا للسحب اليومي عبر 

الصراف اآللي

احتياطي النقد األجنبي 
يتراجع بنسبة 22% في 

عامين ونصف العام

المركزي يقدر التضخم 
بنحو 4.6%.. وتوقعات 

بوصوله إلى %10

أزمة السيولة 
تسلب فرحة 

اليمنيين

قالت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )فاو( ومنظمة التعاون االقتصادي 
الطفيفة في املساحات  الزراعية والزيادة  ارتفاع اإلنتاجية  والتنمية، أمس، إن 
املزروعة باملحاصيل خال العقد القادم، سيغطيان نمو الطلب على الغذاء، مما 

سيؤدي إلى استقرار األسعار وفترة من الهدوء في األسواق الزراعية.
وفي تقريرهما السنوي االستشرافي لقطاع الزراعة، قالت املنظمتان إن معدل 
الزيادة  وتباطؤ  املتواضع  االقتصادي  النمو  بفعل  الغذاء سيتراجع  استهاك 
لإلنفاق على سلع غير  الدخل  املزيد من  األســر لتخصيص  واتجاه  السكانية، 

غذائية، بما في ذلك في الدول النامية.
وتــوقــعــت املــنــظــمــتــان أن يــــؤدي ذلـــك إلـــى انــخــفــاض عـــدد مــن يــعــانــون مــن ســوء 
التغذية إلى 8% من سكان العالم أو نحو 650 مليون نسمة في 2025، انخفاضا 

من 11% أو 800 مليون نسمة حاليًا.

ارتفع الذهب، أمس، بدعم من حالة االضطراب السياسي، التي أعقبت التصويت 
لصالح خروج بريطانيا من االتحاد األوروبــي في 23 يونيو/حزيران املاضي، 

ليتجه صوب أعلى مستوى له في عامني، الذي سجله األسبوع املاضي.
أقــل من  بــفــارق  )األونــصــة(،  النفيس 1357.6 دوالرًا لألوقية  املــعــدن  وبلغ سعر 
الــذي سجله الشهر املاضي، قبل أن ينزل عن 1350  دوالر عن املستوى املرتفع 

دوالرًا لألوقية.
بريطانيا من  أعقبت خــروج  التي  األوروبــيــة،  األســـواق  تعافي  وتوقفت موجة 
االتــحــاد األوروبــــي، حيث تباين أداء مــؤشــرات األســهــم الرئيسية أمــس، بينما 

األسواق األميركية مغلقة بمناسبة عطلة عيد االستقال.
واستفادت الفضة أيضا من تزايد عمليات الشراء في الصني، والذي صعد بها 

أكثر من 7%، لتتجاوز مستوى 21 دوالرًا لألوقية للمرة األولى في عامني.

أعلنت وزارة العمل اإلسبانية أن عدد العاطلني عن العمل انخفض بمقدار 124.3 
لكن 3.77  السياحي،  املوسم  بــدء  املاضي، مع  ألــف شخص في يونيو/حزيران 

مايني شخص ما زالوا با عمل.
وقالت الوزارة في بيان، أمس، إن »البطالة في أدنى مستوى لها منذ سبتمبر/
أيـــلـــول 2009«. وســجــل االنـــخـــفـــاض األكـــبـــر فـــي قــطــاع الـــخـــدمـــات، الــــذي يشمل 
العمل بنحو 84.1  العاطلني عن  والــذي تراجع فيه عدد  السياحية،  النشاطات 

ألف شخص.
 68 إسبانيا  تنتظر  الــذيــن  األجــانــب،  السياح  تــدفــق  مــن  القطاع  هــذا  ويستفيد 
مليونا منهم هذه السنة، وهو عدد قياسي كما تستفيد من عدم سفر اإلسبان 
أنفسهم. والعدد األكبر من الوظائف تم إحداثه في منطقتي كاتالونيا واألندلس، 

اللتني تلقى شواطئهما إقباال.
والسياحة قطاع مهم في رابع اقتصاد في منطقة اليورو، يمثل حوالى 11% من 

إجمالي الناتج املحلي ويسمح بإحداث وظائف موسمية.

أخبار في صور

توقعات دولية بانخفاض 
أسعار الغذاء

الذهب يعاود الصعود 
إلى صوب أعلى مستوى

السياحة تقلص نسب البطالة 
في إسبانيا 

سوق في تونس )فرانس برس(تراجع الدينار يزيد من أسعار السلع باألسواق )فرانس برس(

الجزائر ـ حمزة كحال

ــارًا جــديــدًا  ــيـ ــهـ ــار الـــجـــزائـــري انـ ــنـ ســجــل الـــديـ
فـــي قــيــمــتــه، مــقــابــل الـــعـــمـــات األجــنــبــيــة في 
التعامات الرسمية مطلع األسبوع الجاري، 
تــزامــنــًا مــع اســتــعــداد الــجــزائــريــني الستقبال 
عيد الفطر، والذي يشهد ارتفاعًا في اإلنفاق.
ــــد نــحــو  ــــواحـ وبـــلـــغ ســـعـــر صـــــرف الـــــــــدوالر الـ
الــيــورو  110.74 دنــانــيــر، بينما وصـــل ســعــر 
إلى 122.29 دينارًا، في حني سجلت  الواحد 
الــعــمــلــة الــجــزائــريــة انــتــعــاشــًا مــقــابــل العملة 
هبط  الــذي  اإلسترليني،  الجنيه  البريطانية 
إلى أدنى مستوياته، مسجا 148.62 دينارًا، 
تـــزامـــنـــا مـــع خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن االتـــحـــاد 
األوروبـــــي، وذلـــك بــعــدمــا تــعــدى فــي يونيو/

حزيران املاضي عتبة 160 دينارًا.
نفس املنحى عرفته قيمة الدينار في السوق 
املوازية، بعدما خسرت بعض النقاط، مقابل 
ــدوالر الــــذي بــلــغ ســعــر صــرفــه 168 ديــنــارًا  ــ الـ

للدوالر الواحد، و185 دينارًا لليورو.
ويــأتــي الــتــراجــع الــجــديــد للدينار الــجــزائــري 
بعد أيام قليلة من إحداث الحكومة الجزائرية 
ــادة البريق  جملة مــن الــتــدابــيــر، مــن أجـــل إعــ
مستوياتها  إلــى  وإعــادتــهــا  املحلية  للعملة 
املــعــتــادة. وفـــي مــقــدمــة هـــذه الــتــدابــيــر تغيير 
ــزي الـــســـابـــق،  ــ ــركـ ــ ــر املـ ــزائــ مـــحـــافـــظ بـــنـــك الــــجــ

تونس ـ فرح سليم

ــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا  ــيـ ــائـ ــوقـ رغـــــم اإلجـــــــــــراءات الـ
الحكومة التونسية ملحاصرة التضخم، خال 
الـــتـــوقـــعـــات الــرســمــيــة  الــــجــــاري، إال أن  الـــعـــام 
الـــصـــادرة عـــن الــبــنــك املـــركـــزي، تــشــيــر إلـــى أن 

األسعار ستواصل ارتفاعها. 
وال تــشــكــل تــوقــعــات املـــركـــزي الــتــونــســي، أي 
مــفــاجــأة لــألوســاط االقــتــصــاديــة، حــيــث تؤكد 
املؤشرات أن نسبة التضخم لن تشهد تراجعًا 
فــي الــفــتــرة املــقــبــلــة، فــي ظــل وضـــع اقــتــصــادي 
ــعـــب، وتــــراجــــع مـــتـــواصـــل لــقــيــمــة الـــديـــنـــار  صـ

التونسي أمام العمات األجنبية. 
التضخم  فــإن نسبة  املــركــزي،  البنك  وبحسب 
ستتراوح في املتوسط بني 3.6% و4.2% خال 
عام 2016 بأكمله، لكن خبراء اقتصاد يقولون 
إن نسبة التضخم تتخطى املستويات املعلنة 

حكوميًا بنحو كبير. 
ــر عــــــز الــــــديــــــن ســــــعــــــيــــــدان، الـــخـــبـــيـــر  ــبــ ــتــ ــعــ ويــ

االقـــتـــصـــادي، أن نــســبــة الــتــضــخــم املــعــلــنــة من 
قبل الجهات الرسمية ال تعكس حقيقة الواقع 
املــعــيــشــي لــلــمــواطــنــني، مــشــيــرا إلـــى أن نسبة 
الــتــضــخــم الــحــقــيــقــيــة يــمــكــن أن تــنــاهــز %10، 

بالنظر إلى الواقع املعيشي للتونسيني.
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــريـــح لـ ــــي تـــصـ ــدان، فـ ــيــ ــعــ ويـــــــرى ســ
لقياس  رسميًا  املعتمدة  السلة  أن  الــجــديــد«، 
يتم تحديثها،  ولم  الزمن  التضخم تجاوزها 
الــرســمــيــة املتعلقة  الــبــيــانــات  وهـــو مــا يجعل 
بـــنـــســـب الـــتـــضـــخـــم مـــشـــكـــوكـــًا فـــيـــهـــا. وحــســب 
االقتصاد  فــإن خــبــراء  التونسي،  االقــتــصــادي 
عادة ما يستثنون من السلة املعتمدة لقياس 

ويضيفون  السعر،  مــحــددة  السلع  التضخم، 
إليها مواد أخرى يحتاجها املواطن في عيشه 
وهو  التضخم،  باحتساب  ويقومون  اليومي 
عنها  املعلن  للنسب  مخالفة  نتائج  يــفــرز  مــا 
مـــن قــبــل الــبــنــك املـــركـــزي، أو مــعــهــد اإلحــصــاء 
)حــــكــــومــــي(. ويـــنـــتـــقـــد مــــســــؤولــــون مــســاهــمــة 
املصارف التجارية وشركات اإليجار املالي في 
رفع نسب التضخم، بسبب التساهل في منح 
القروض االستهاكية وقروض السيارات، في 
ظرف كان يفترض أن يشدد فيه البنك املركزي 
إما  االستهاك،  على  املشجعة  الــقــروض  على 
بــرفــع نــســب الــفــائــدة عــلــى الــقــروض أو فــرض 
ســقــف عــلــى مــنــح الــقــروض املــصــرفــيــة كنسبة 
مئوية من الودائع، فضا عن إمكانية اللجوء 
إلـــزامـــي كنسبة مئوية  إلـــى فـــرض احــتــيــاطــي 
املركزي  البنك  يحددها  الــودائــع  مجموع  مــن 

لخفض قدرة البنوك على اإلقراض 
لكن الحكومة تشير إلى أنها تعمل على الحد 
ــار وكـــبـــح الــتــضــخــم، عبر  ــعــ ــفــــاع األســ مـــن ارتــ
الــتــحــكــم فــي مــســالــك تــوزيــع الــســلــع وتكثيف 
حــمــات الــرقــابــة، ملنع الــتــاعــب بــاألســعــار في 
الرقابة  تشديد  عــن  فضا  املنظمة،  األســــواق 
عــلــى الـــحـــدود ملــنــع تــهــريــب الــســلــع لــلــخــارج. 
ــراءات تبقى منقوصة وفق  اإلجــ أن هــذه  غير 
ــاد فــــي غــــيــــاب الـــــتـــــوازن بــني  ــتــــصــ خــــبــــراء االقــ
الــبــاد تواجه  الطلب ومــعــدالت اإلنــتــاج. لكن 
صعوبات اقتصادية متواصلة منذ بداية عام 
املــركــزي  البنك  قــال محافظ  أن  2011. وســبــق 
التونسي، الشاذلي العياري، إن األزمة املالية 
التي تعيشها الباد، في طريقها إلى مراحل 

أصعب خال العام املقبل 2017.
وأضــــاف الــعــيــاري، فــي تــصــريــح إعــامــي، في 
يونيو/حزيران املاضي، أن » تمويل ميزانية 
2017 سيكون صعبًا في ظل عدم كفاية املوارد 
الــجــبــائــيــة لــلــدولــة، والــتــي ال تــغــطــي النفقات 
ــرار أجـــور الــقــطــاع الحكومي  الــجــاريــة عــلــى غـ
ودعـــــــم املــــؤســــســــات ومــــــوازنــــــات الـــصـــنـــاديـــق 

االجتماعية«.

املهندسني  مــن  يعد  الــذي  لكصاسي،  محمد 
الدينار« لكبح فاتورة  لعملية »تعويم قيمة 
الواردات، وبعده تم تغيير وزير املالية، عبد 
الرحمان بن خالفة، الذي ساند محافظ البنك 

املركزي السابق في نفس الطرح.
ــوٍل فــي  ــحــ ــراء عـــــدم حــــــدوث أي تــ ــبــ ويــــــرى خــ
السياسة النقدية في الجزائر، التي أدت إلى 
الدينار الجزائري حسب تقرير لبنك  تراجع 
بنحو   ،2106 الــحــالــي  الــعــام  الــجــزائــر مطلع 
الــيــورو،  الـــــدوالر و 2.1% مــقــابــل  ــام  أمــ  %19
خال الفترة املمتدة بني يناير/كانون الثاني 

وسبتمبر/أيلول 2015. 
ــع الـــخـــبـــراء الـــتـــهـــاوي املــســتــمــر لقيمة  ــ وأرجــ
الداخلية  االقتصادية  الــظــروف  إلــى  الدينار 
ــل انـــخـــفـــاض  ــ ــــواصـ والــــخــــارجــــيــــة، ومـــنـــهـــا تـ
الدين، خبير  النفط. وقــال جمال نور  أسعار 
االقــتــصــاد لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن تــدهــور 
أســـعـــار الــنــفــط يــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى الــعــمــلــة 
املــحــلــيــة، خـــاصـــة أن  االقـــتـــصـــاد الـــجـــزائـــري 
ريعي املصدر ) يعتمد على النفط(. وأضاف 
نــــور الـــديـــن أن »الــتــغــيــيــرات الــتــي أحــدثــتــهــا 
والبنك  املالية  وزارة  على مستوى  الحكومة 
ــداث ثــورة  املـــركـــزي، ال تعني بــالــضــرورة إحــ
في املنظومة املصرفية أو السياسة النقدية، 
وحتى لو فرضنا أن الحكومة لديها نية في 
إحــــداث تــغــيــيــرات أو إصـــاحـــات مــالــيــة، فــإن 
نتائجها لن تظهر في املدى القريب«، معربا 
عـــن مــخــاوفــه مـــن تـــدهـــور الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 

للمواطن في ظل الظروف الحالية.
وقت  مــع  للدينار  الجديد  التراجع  ويتزامن 

ــريـــون الســتــقــبــال عيد  ــزائـ يــســتــعــد فــيــه الـــجـ
الفطر، وهي املناسبة التي يصاحبها إنفاق 
ارتفاع  من  املــخــاوف  تتزايد  وبالتالي  كبير، 

األسعار وتدهور القدرة الشرائية.
ــحــــدث بـــاســـم  ــتــ وقــــــــال نـــعـــمـــان زوبــــــيــــــري، املــ
ــن حــقــوق  الــجــمــعــيــة الـــجـــزائـــريـــة لـــلـــدفـــاع عــ
للجزائريني  الشرائية  »الــقــدرة  إن  املستهلك، 
انهيار  فمع  باالنهيار،  مــهــددة  وهــي  تترنح 
 ،%4.11 إلى  التضخم  وارتفاع  الدينار  قيمة 
ارتفعت األسعار وبقيت األجور في مكانها«.
ــن بـــعـــد قــــرابــــة شـــهـــر مــن  ــواطــ ــاف أن املــ ــ ــ وأضـ
اإلنـــفـــاق عــلــى املـــــواد الــغــذائــيــة، الــتــي عــرفــت 
ارتفاعا جنونيًا بداية شهر رمضان، سيجد 
نــفــســه أمــــام ارتـــفـــاٍع آخــــر، وهــــذه املــــرة فــي ما 
يــخــص املــابــس، حــيــث يضطر الــجــزائــريــون 
إلى اقتناء مابس جديدة ألبنائهم بأسعار 
املاضية،  السنة  مع  مقارنة   ،%30 بـ  مرتفعة 
خــاصــة أن كــل الــســلــع املــعــروضــة مــســتــوردة 
مــن الــصــني وتــركــيــا بالعملة الــصــعــبــة، ومــع 
ــع قــيــمــة الـــديـــنـــار ســتــعــرف  ــراجــ اســـتـــمـــرار تــ

األسعار ارتفاعا ليس في متناول الجميع.
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا الجزائر 
خــال مــايــو/أيــار املــاضــي إلــى إدخـــال بعض 

املرونة في عمليات صرف العملة املحلية.
قيمة  تخفيض  عملية  أن  الــصــنــدوق  ورأى 
الدينار، التي انتهجها بنك الجزائر املركزي، 
وليست  كبير«  بشكل  فيها  مبالغًا  تــزال  »ال 
الباد  مداخيل  تراجع  ملواجهة  األمثل  الحل 
مــــن عـــــائـــــدات الـــنـــفـــط، والــــتــــي بـــلـــغـــت %70، 
ــرار مجموعة من  مــمــا دفـــع الــحــكــومــة إلـــى إقــ

اإلجراءات منها تعويم قيمة الدينار. 
كما لجأت الحكومة إلى اإلنفاق من احتياطي 
مما  الخزينة،  عجز  لتغطية  األجنبي،  النقد 
أدى إلى تراجعه بنسبة 22% في نحو عامني 
مــلــيــار دوالر في  ليبلغ 139  الــعــام،  ونــصــف 
دوالر  مــلــيــار   153 مــقــابــل   ،2016 مـــايـــو/أيـــار 
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وأدت أزمة السيولة إلى حالة من الخوف لدى 
الــيــمــنــيــني، ويــعــيــش املــوظــفــون الــحــكــومــيــون 
ــور الـــوضـــع  ــ ــدهـ ــ ــن الـــقـــلـــق بـــســـبـــب تـ ــ حــــالــــة مـ
املخاوف  وتزايد  للباد،  واملالي  االقتصادي 

من عدم القدرة على صرف الرواتب.
وتـــعـــانـــي الـــعـــاصـــمـــة املـــؤقـــتـــة لــلــيــمــن ومــقــر 

مركزيًا  الحسابات  إغــاق  قــرر  الــذي  صنعاء 
يوم األحد املاضي، مما أدى إلى تعثر صرف 
رواتب عشرات الجهات الحكومية، كما تعاني 
البنوك التجارية ومحات الصرافة في عدن، 
يــهــدد بإغاقها  السيولة  فــي  مــن نقص حــاد 
خال األيام القادمة. وأكدت مصادر مصرفية 

ــدن )جــــنــــوب( أزمــــــة خـــانـــقـــة فــي  ــ الـــحـــكـــومـــة عـ
الــســيــولــة أيـــضـــا، ولــــم يــتــمــكــن املـــوظـــفـــون من 

تسلم رواتبهم لشهر يونيو/حزيران.
وقــــــال مـــصـــدر بــالــبــنــك املــــركــــزي فــــي عـــــدن لـــ 
يــزال  فــرع املحافظة ال  الــجــديــد«، إن  »العربي 
مــرتــبــطــًا بــالــنــظــام املـــالـــي لــلــبــنــك املـــركـــزي في 

فـــي عــــدن لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــبــنــوك 
أمــوال عمائها،  التجارية عاجزة عن صــرف 
جهاز  عبر  اليومي  للسحب  سقفًا  ووضــعــت 
الصراف األلي ال يتجاوز 60 ألف ريال ) 240 
دوالرا(، مضيفة أن شركات الصرافة باملدينة 
هي األخرى ال تستطيع توفير املبالغ املحولة 

لــألفــراد بسبب نقص السيولة.  وقــال سكان 
محليون إن بعض شركات الصرافة امتنعت 
عن دفع حواالتهم، التي تزيد عن 50 ألف ريال 
)200 دوالر( إال من خــال دفعات يومية يتم 

تجزئتها.
وأقــر رئيس الــوزراء، أحمد بن دغــر، في بيان 
يـــوم الــســبــت املـــاضـــي، بـــأن حــكــومــتــه تتحمل 
املــســؤولــيــة عــن أزمـــة الــســيــولــة الــنــقــديــة التي 

ضربت القطاع املصرفي في الباد.
وقال بن دغر: »ملواجهة أزمات انعدام الوقود 
ــاء، لــــجــــأت الــحــكــومــة  ــربــ ــهــ ــكــ ــاعــــات الــ ــقــــطــ وانــ
فــروع  فــي  نــقــد محلي  مــن  مــا تبقى  لتحويل 
ــررة إلــــى شــركــة  ــركــــزي بـــاملـــدن املــــحــ الــبــنــك املــ
النفط بعدن«. وأشــار إلــى أن هــذه املعالجات 
الــحــكــومــيــة لـــألزمـــات بــمــا فــيــهــا الــتــمــادي في 
استهاك ما تبقى من نقد محلي سوف ينتج 
واالحتياطيات  النقدية  للسيولة  انعدام  عنه 
املحلية، وسيفضي إلى حالة من عدم القدرة 
ــة لــلــمــوظــفــني  ــريـ ــهـ ــات الـــشـ ــبــ ــرتــ ــع املــ ــ ــلـــى دفــ عـ

املدنيني والعسكريني.
وكــــان احــتــيــاطــي الـــبـــاد مـــن الــنــقــد األجــنــبــي 
عــام 2014،  4.5 مليارات دوالر مطلع  بلغ  قد 
فــي  دوالر  ــلـــيـــار  مـ  1.1 ــــى  إلــ تــــراجــــع  ــه  ــ أنــ إال 
ديسمبر/كانون األول املاضي، فيما تتضمن 
ــة بــقــيــمــة مـــلـــيـــار دوالر  ــعــ االحـــتـــيـــاطـــات وديــ

قدمتها السعودية لليمن عام 2012.  
الــثــانــي مـــن عـــام 2015، توقفت  الـــربـــع  ومــنــذ 
ــاز. كــــمــــا انــكــمــشــت  ــ ــ ــغـ ــ ــ صـــــــــــادرات الــــنــــفــــط والـ
الـــــــــــواردات، بــاســتــثــنــاء املـــنـــتـــجـــات الــغــذائــيــة 

ومنتجات الطاقة الحيوية.
الــدولــي، إلــى أن  وأشـــار تقرير حــديــث للبنك 
املـــالـــيـــة الـــعـــامـــة تــتــعــرض لــضــغــوط شـــديـــدة. 
واتــــســــع الـــعـــجـــز مــــن نـــحـــو 5% مــــن إجــمــالــي 
الناتج املحلي عام 2014 إلى 11.4% في 2015.

وقال طارق عبد الرشيد، أستاذ املصارف، إن 
السياسة النقدية التي يتبعها البنك املركزي 
تعد السبب الرئيسي ألزمة السيولة القائمة.

وأضــاف عبد الرشيد في تصريح لـ »العربي 
الــجــديــد«: أن تــداعــيــات أزمــة السيولة ظهرت 
بوضوح في عجز املركزي عن صــرف رواتــب 
مــوظــفــي الــجــهــات الــحــكــومــيــة، مــشــيــرا إلـــى أن 
الــوضــع خطير ويــنــذر بانهيار مــالــي وثــورة 

جياع.
وحسب تقرير حديث للبنك الدولي، فإن عدد 
الــفــقــراء زاد مــن 12 مليون نسمة فــي أبــريــل/
نيسان 2015، إلى أكثر من 20 مليونًا اآلن، من 
إجمالي سكان الباد البالغ عددهم 26 مليون 

نسمة.

الدولي  المجتمع  موقف  دغر،  بن  أحمد  اليمني،  الوزراء  رئيس  انتقد 
صنعاء،  في  المركزي  البنك  إلى  الدولة  موارد  توريد  على  يصر  الذي 

الواقع تحت سيطرة الحوثيين.
له  تصريحات  في  دغــر،  بن  وقــال 
سميت  ما  إن  الماضي،  السبت  يوم 
التي  ــة«،  ــادي ــص ــت االق ــة  ــهــدن ـــ»ال ب
النافذة في  الدوائر  فرضتها بعض 
مع  العالمية  االقتصادية  السياسة 
بداية األزمة، شجعت الحوثيين على 
األكبر  الجزء  قطع  في  التمادي 
المخصصة  والمبالغ  المرتبات  من 

لدعم شراء المشتقات النفطية.

أموال »المركزي« في قبضة الحوثيين

مال وناس

رغم التدابير، التي 
اتخذتها الحكومة 

الجزائرية خالل األسابيع 
األخيرة، إال أن العملة 

المحلية واصلت تراجعها 
خالل األيام األخيرة، تزامنًا 

مع عيد الفطر
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)Getty( إسبانيا تنتظر 68 مليون سائح هذا العام

)Getty( معدل استهالك الغذاء سيتراجع بفعل النمو المتواضع

)Getty( المعدن النفيس يستفيد من تراجع أسواق المال



أحمد فرحات

مرحلته،  في  العربية  النخب  عرفته  ما 
ّ
قل

وما تاله من مراحل إلى يومنا هــذا، على 
الرغم من أنه أحد الثالوث املؤسس لدولة 
الهند الحديثة: غاندي، جواهر الل نهرو، 
وهو، أي محي الدين أحمد بن خير الدين، 
امللقب بـأبي الكالم آزاد، )ومعناه الخطيب 
املفّوه الحر( الذي ولد في مكة املكرمة في 
1888 من أم عربية، واصطحبه معه والده 
الغني إلى الهند وهو صغير، ليبدأ، في ما 
، فرضتها عليه 

ً
 إسالمية

ً
 صوفية

ً
بعد، حياة

ُمدّرسني  وعبر  املحافظة،  العائلة  تقاليد 
لتدريس  بنفسه  الوالد  عّينهم  مختّصني، 
ــا فـــلـــت أبـــو  ــه فــــي املــــنــــزل. وســــرعــــان مــ ــنـ ابـ
الكالم من هذا النظام التعليمي اإلجباري 
للعلوم الدينية، ليدرس على نفسه اللغات 
األردية واإلنجليزية والفارسية والتركية، 
ويــتــضــلــع مــنــهــا جــمــيــعــا، قـــــراءة وكــتــابــة. 
اٍت ذاتيٍة  وليبدأ بعدها أيضا، ببرامج قراء
متتابعة ملختلف صنوف املعارف والعلوم 
أن  قبل  والــتــاريــخ...  والسياسة  اإلنسانية 
ينخرط في الحياة السياسية وصراعاتها 
ونــضــاالتــهــا الــكــفــاحــيــة الــشــرســة فـــي بــلــٍد 
أقصاه  من  البريطاني  االستعمار  يحتله 
أقــصــاه؛ ويعمل هــذا االستعمار على  إلــى 
موالنا  فُسجن  شعبه؛  وشــرذمــة  تقسيمه 
الــجــســديــة،  بالتصفية  ــّدد  ــ وُهـ ــراٍت،  ــ مـ آزاد 
 تحرير 

ّ
خــط مــثــابــرًا على  ظــل عنيدًا  لكنه 

بلده حتى نيل االستقالل في 1947، وفي 
جع 

ُ
مــا بعد هــذا االستقالل أيــضــا، حيث ف

محمد الصادق

ــتــــحــــول  ــة الــ ــ ــــطـ ــــى خـ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــزنـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــذ تـ ــ ــأخــ ــ يــ
االقتصادي، املزمع تطبقيها في السعودية، 
ــر، حـــيـــنـــمـــا نـــشـــاهـــد نــتــائــج  ــ ــبـ ــ  أكـ

ً
ــة ــ ــاهــ ــ وجــ

االنــــهــــيــــارات االقـــتـــصـــاديـــة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
عصفت بدول أوروبا، بعد عقوٍد من تنفيذ 
فخروج  النيولبرالية،  االقتصادية  الخطط 
بريطانيا من مجموعة االتحاد األوروبــي، 
ــا عـــلـــى أن الـــنـــار  ــيـ ــافـ ــرًا إضـ ُيـــهـــديـــنـــا مــــؤشــ
إلــى دول الشمال األوروبـــي، تماما  وصلت 

كما أحرقت قبلهم دول الجنوب.
مـــن يــقــرأ تــوصــيــات املــكــاتــب االســتــشــاريــة 
ــــدول الــخــلــيــج، وكـــثـــيـــرون منهم  الــغــربــيــة لـ
قـــادمـــون مــن بــريــطــانــيــا وأمــيــركــا، ال يجد، 
في ثنايا تلك التوصيات، أي فكرٍة جديدٍة 
ــــدول، أو  لــدعــم تــنــويــع اقــتــصــاديــات هـــذه الـ
ــي االنــصــيــاع ملـــورٍد 

ّ
ملــســاعــدتــهــا عــلــى تــخــط

وحـــيـــد، أو مــعــالــجــة أزمـــــة تـــراجـــع أســعــار 
هــذا املــورد أو انهيارها، ســوى ما جــاء في 
االنجيل »النيولبرالي« الذي تبنت جامعة 
شيكاغو التبشير به. أي بسياسة التقشف 
الــتــي تنحر الــطــبــقــات الــوســطــى والــفــقــيــرة، 
واالعــتــمــاد على تحويل الــدولــة إلــى مجرد 
له من وظيفٍة سوى  ليلي«، ليس  »حـــارٍس 
الحّرة، وإعطاء  السوق  السهر على ضمان 
كامل الحرية لها، في عمل التوازن املطلوب، 
ــأي حـــركـــٍة  ــعــــرض والـــطـــلـــب، كـــ ــة الــ بـــواســـطـ
ميكانيكية للكون أوجدها الرب، مع أن لدى 
السوق الذي يتحّدثون عنها ليل نهار أياٍد 
خفيه، أو واضحة، غير مهم، تديره وتستغله 
التي حازت  التوصيات  هــذه  بــه.  وتتالعب 
مباركة من صندوق النقد الدولي، وهو من 
هو، كأحد رموز الرأسمالية الحديثة التي 
املقترضة منه، ال تكاد تأتي  الـــدول  أفــقــرت 
بــجــديــٍد، فهي تستنسخ ســيــاســاٍت مجّربة 
 
ً
، فـــي دوٍل عــرفــت أزمـــــاٍت اقــتــصــاديــة

ً
ــــال أصـ

ــادة، كــالــيــونــان وتــشــيــلــي واألرجـــنـــتـــني،  ــ حــ
ولم يتركها الصندوق ومستشاروه، حتى 
أوصــلــهــا إلــى حــد اإلفــــالس، بعد أن دفعها 
مــواردهــا،  على  عــن سيادتها  التخلي  إلــى 

سالمة كيلة

الكيان الصهيوني عن  قبلت تركيا اعتذار 
مــهــاجــمــتــهــا أســـطـــول الــحــريــة ســنــة 2009، 
ــّدمـــت اعـــتـــذارًا لــروســيــا عــلــى إســقــاطــهــا  وقـ
فقد  أشهر.  قبل  الروسية  الحربية  الطائرة 
ــرت عالقتها بالدولة الصهيونية، وهي 

ّ
وت

في عالقات ممتازة مع العرب، وتطمح ألن 
تلعب دورًا مــحــوريــا فــي الــشــرق. وتــوتــرت 
عالقتها بروسيا، وهي في أزمٍة عميقٍة على 
السوري، والصراعات  الوضع  ضوء تطور 

اإلقليمية والدولية حول سورية.
مـــع اســتــالمــه الــحــكــم، عــمــل حــــزب الــعــدالــة 
ــر مــشــاكــل«  ــفـ والــتــنــمــيــة عـــلـــى نـــظـــريـــة »صـ
ــاورة. لـــكـــن، كــــان يـــبـــدو أن  ــ ــجـ ــ مـــع الــــــدول املـ
رفـــض أوروبـــــا تــركــيــا يــدفــع األخـــيـــرة نحو 
الــشــرق. هــذا مــا ظهر فــي تصويت الشعب 
لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة )وقـــبـــلـــه لــحــزب 
أربــكــان الـــذي هــو جــزء مــن تنظيم اإلخـــوان 
املـــســـلـــمـــني(، ومــــا جــعــل الـــحـــزب يــمــيــل إلــى 
ــعـــرب  ــر عــــالقــــاتــــه مــــع »الــــــشــــــرق«، الـ تـــطـــويـ
وإيـــــران. وقـــد ظــهــر أن مــنــظــوره يــقــوم على 
أحـــقـــّيـــة تـــركـــيـــا مـــــّد ســيــطــرتــهــا عـــلـــى هـــذا 
الـــشـــرق، خــصــوصــا الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، في 
ســـيـــاق ســعــيــه إلــــى أن تــصــبــح تــركــيــا قــوة 
عاملية، كما تكّرر في خطاب أردوغان وداود 
أوغــلــو. وكـــان االقــتــصــاد فــي جــوهــر األمـــر، 
 
ً
 عاملية

ً
حيث أن تطور تركيا وتحولها قوة

يفرض أن يتطور اقتصادها بشكل سريع، 
ويزداد دخلها القومي وأرباح رأسمالييها. 
العربية سوقا كبيرًا  البلدان  لهذا، رأت في 
بــرجــوازيــتــهــا.  رأســـمـــال  ولــنــشــاط  لسلعها 
لهذا، نشطت في مشاريع في ليبيا والعراق 
وســوريــة ومــصــر، وطـــورت تصديرها إلى 
هــــذه الـــبـــلـــدان. وزاد الــنــشــاط االقــتــصــادي 
لها في هذه البلدان، كما تضاعف تصدير 
 من 

ّ
السلع. انطالقا من ذلك، رأت أنها أحق

ــة الــصــهــيــونــيــة فـــي الــســيــطــرة. لــهــذا،  الـــدولـ
قـــّررت االصــطــدام مــع هــذه الــدولــة لتحجيم 
 يــنــهــي الـــصـــراع، 

ٍّ
ــل طــمــوحــاتــهــا، وفــــرض حـ

ــمـــوح الــصــهــيــونــي  ــطـ وبـــالـــتـــالـــي، يــلــغــي الـ
لــلــســيــطــرة األوســــــع. هــــذا األمــــر الــــذي ظهر 
فــي سعيها إلـــى كــســر الــحــصــار عــن قطاع 
غــزة، األمــر الــذي فــرض الــصــدام مــع الدولة 
الصهيونية، ومن ثم حدوث القطيعة معها. 
عــلــى الــرغــم مــن أن الــعــالقــات بــني البلدين 
كانت متطورة، حيث أن الدولة الصهيونية 
الــنــاتــو، مــا فرض  »حــلــيــف« مباشر لحلف 
وظهر  بينهما.  العسكرية  العالقات  تطور 
نــتــيــجــة هـــذا الـــصـــدام أن الــعــالقــات انتهت 
»إلـــى األبــــد«، وأن مــيــل تــركــيــا إلـــى تحجيم 
ألنها  بالضبط  جـــّدي،  الصهيونية  الــدولــة 
تريد هي الهيمنة واالستحواذ على سوف 

»الشرق األوسط«.
كان لسورية موقع محوري في إستراتيجية 
حزب العدالة والتنمية، ليس لقربها فقط، 
القائمة،  »التاريخية«  العالقات  وال نتيجة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن مـــرورهـــا بــــأزمــــاٍت كــبــيــرة، 
نــتــيــجــة الـــخـــالف عــلــى لــــواء اإلســـكـــنـــدرون، 
ــزب الـــعـــمـــال  ــ ــ ــام الــــــســــــوري حـ ــظــ ــنــ ودعــــــــم الــ
بتنازل  مــا جــرى حله  )وهـــذا  الكردستاني 
ــد تـــطـــور  ــعــ الــــنــــظــــام عـــــن اإلســــــكــــــنــــــدرون بــ
عــلــى مشاريع  لــكــن لحصولها  الــعــالقــات(، 
كبيرة  تسهيالٍت  على  وحصولها  كــثــيــره، 
ــى الـــســـوق  ــ ــلـــع إلــ ــر الـــسـ ــديـ فــــي مــــجــــال تـــصـ
األهم  املمر  كانت سورية  وأيضا  السورية. 
للسلع الــتــركــيــة إلـــى الــخــلــيــج، فــهــو األقـــرب 
واألكـــثـــر أمـــنـــا. هــــذا األســـــاس هـــو مـــا أنــشــأ 
البلدين  بني  و»الحميمة«  الوثيقة  العالقة 
ورئــيــســيــهــمــا، إضـــافـــة إلـــى تــشــكــيــل مــحــور 
املمانعة مع قطر، حيث كسرت تركيا القرار 

عال عباس

عــلــيــنــا، نــحــن الــصــحــفــيــني الـــســـوريـــني، أن 
نلتزم الصمت لألشهر الستة املقبلة على 
ــل، فــنــحــن اعــتــدنــا أن نــمــأل الــصــحــافــة  ــ األقـ
العربية بهمومنا وآالمنا، وننقل تفاصيل 
الدائرة في بالدنا، ونعلق  طاحونة املوت 
على األحداث السياسية، والنوافذ الضيقة 
ــتــــي تـــنـــفـــتـــح لـــتـــخـــلـــق األمـــــــل بــإمــكــانــيــة  الــ
 ســـيـــاســـي، وغـــالـــبـــا ما 

ٍّ
الــــوصــــول إلــــى حــــل

لــســان مــســؤول   وردت عــلــى 
ً
نلتقط جــمــلــة

يتبعه  تــصــريــٍح  أو  روســـــي،  أو  أمـــيـــركـــي، 
جانبي  لقاء  أو  الــدولــي،  للمبعوث  نشاط 
أو عـــارض بــني مــســؤول إيــرانــي ومــســؤول 
تـــركـــي يـــحـــضـــران مــعــا اجــتــمــاعــا إقــلــيــمــيــا 
ــا، ونــبــنــي عــلــى هـــذ االلــتــقــاط  أو دولـــيـــا مــ
ــااًل غير  ــ تــوقــعــاٍت وتــحــلــيــالٍت، ونـــجـــّدد آمـ
موجودة، ونتمّسك بإشارٍة ما وردت هنا 
وهناك. في األيــام األخــيــرة، هبط منسوب 
االهـــتـــمـــام بــســوريــة وبــحــربــهــا الــطــاحــنــة، 
ــٌد يــلــتــقــي بـــأحـــد الســتــئــنــاف  ــ ــم يــعــد أحـ ولــ
مفاوضات الحل السياسي، ولم يعد يطلق 
إلــى هذا  الــوصــول  التصريحات لــضــرورة 
الــحــل، لــم يعد أحــد يناكف أحـــدًا، وال أحد 
يوافق أحدًا، فهل توقف املوت؟ بالتأكيد ال، 
وهل توقفت الطائرات عن إلقاء براميلها، 
واملــدافــع عن إطــالق قذائفها؟ بالتأكيد ال، 
فما الـــذي جـــرى؟ وملـــاذا هــذا الــتــالشــي في 
ــم، خــصــوصــا  ــالـ ــعـ صـــــورة ســـوريـــة لــــدى الـ
لدى وسائل اإلعالم؟ ال تفسير لذلك سوى 
وبانتخاباتها  بنفسها  أمــيــركــا  انــشــغــال 
اللقاءات  وتيرة  توقف  وبالتالي،  املقبلة، 
الـــدولـــيـــة أو تــراجــعــهــا، ونــقــص االهــتــمــام 
الجديدة،  السياسية  واألفــكــار  بــاملــبــادرات 
فــحــني تــأخــذ أمــيــركــا إجـــــازة، يــتــراخــى كل 
مــن تبقى فــي املــشــهــد الــســيــاســي الــعــاملــي، 
فهي تشبه مديرًا ملصنع هو العالم، وحني 
يغيب املدير في إجازته السنوية، يتراخى 
جميع املوظفني، أو يعملون بالحد األدنى، 
وبـــأقـــل قــــدٍر مـــن الـــوقـــت، يــغــيــب بعضهم، 
ربما  املصنع،  في  اإلنتاج  وتتوقف عجلة 
ــفـــني، بــكــامــل جــاهــزيــتــه  يــبــقــى أحــــد املـــوظـ
ونشاطه، ليستغل غياب املدير، لينفذ أمرًا 
يخطط لــه منذ الــعــام املــاضــي. وقــد يكون 
هــذا األمــر تخريب مــوجــودات الــشــركــة، أو 
اخـــتـــالس بــعــض مــنــهــا، أو ســرقــة وثــائــق 

منها البتزازها فيما بعد. 
هــذا مــا يحصل فــي ســوريــة الــيــوم، وربما 
سيستمر ألشهر مقبلة، باملدير األميركي 
إال ما  ولــن يصيبنا منه  مــا يشغله،  لديه 
يـــخـــدم انــتــخــابــاتــه، بــغــض الــنــظــر عـــن أي 
املــوظــف  تــخــّصــنــا، وسيستغل  اعـــتـــبـــاراٍت 
السوري  النظام  هنا  يمثله  الــذي  الفاسد 

إلى  الهند  قــام على تقسيم  بــه، كونه  آزاد 
دولــتــني ديــنــيــتــني: هــنــدوســيــة وإســالمــيــة، 
لكنه ظل يؤمن أن هذا التقسيم لن يعيش 
، وأن البالد سرعان ما ستعود إلى 

ً
طويال

ــة الــقــومــيــة  وحــدتــهــا، وعــلــى قـــاعـــدة الـــدولـ
الوطنية الهندية الجامعة واملنيعة.

إذن، قـــاوم مــوالنــا أبــو الــكــالم آزاد تقسيم 
املسلم  الهندية، وسعى، وهو  القارة  شبه 
املـــلـــتـــزم بــتــعــالــيــم الــــديــــن الـــحـــنـــيـــف، إلـــى 
جامعة  هندية  قومية  إيــديــولــوجــيــا  بــنــاء 
لـــلـــهـــنـــدوس واملـــســـلـــمـــني، واعـــتـــبـــار الـــديـــن 
مسألة فلسفٍة إيمانيٍة فرديٍة، ال عالقة لها 

بالقومية وعناصر تشّكلها. 
ــه بــــدأ حــيــاتــه الــســيــاســيــة نــاشــطــا  ومــــع أنــ
فــي منظمٍة ســريــة تــدعــى يــوغــانــتــر، وهــي 
ــامـــت ُبـــعـــيـــد تــقــســيــم  جـــمـــاعـــة مــــتــــشــــّددة، قـ
البنغال في 1905، لكنه سرعان ما تحّول 
اإلسالمية  الــوحــدة  تــيــار  ي 

ّ
تبن إلــى  عنها 

في البالد. ولكن، آلية لوضع إيديولوجيا 
قومية مناهضة لالستعمار، والسيما بني 
املسلمني. وكــان هذا التحّول واضحا منذ 
في  »الــهــالل«  النهضوية  تأسيسه مجلته 
1912، وهي مجلة ليبرالية دستورية ذات 
بـــارز. وصــار  لفح قــومــوي هندي علماني 
الرجل مقتنعا بأن تيار الوحدة اإلسالمية 
لم يعد مؤثرًا في ظل التحّوالت السياسية 
واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة املــتــغــّيــرة الــتــي 
نظاما   

َّ
وأن كــالــهــنــد،  بــلــد ضــخــم  يشهدها 

ســيــاســيــا جـــديـــدًا، بــالــتــالــي، بـــدأت بـــوادره 
تظهر ضرورة تفرضها الصيرورة نفسها، 
األمر الذي جعله يتقّرب من حزب املؤتمر 

عــن اإلمــبــراطــوريــة األم )الــرجــل املــريــض(، 
ــاراٌت وجــمــعــيــاٌت قــومــيــة  ــيــ ــرزت تــ ــ حــيــث بـ
عربية عّدة، سرية وعلنية، حتى قبل زيارة 
بــســنــوات طويلة،  الكبير  الــهــنــدي  الــزعــيــم 
ة العربية 

ّ
ومنها، مثااًل، جمعية حقوق املل

الــتــي ظــهــرت ســنــة 1881، ولــهــا فــــروع في 
رابطة  »جمعية  والقاهرة.  وبغداد  دمشق 
ــا نــجــيــب  ــهـ ــــن الــــعــــربــــي« وقــــــد أســـسـ ــــوطـ الـ
بــــاريــــس ســـنـــة 1904، وهـــو  فــــي  عــــــــازوري 
ــة  ــاب الـــشـــهـــيـــر »يـــقـــظـــة األمــ ــتـ ــكـ صـــاحـــب الـ
»جمعية   .)1905 فـــي  )أصــــــدره  الــعــربــيــة« 
الـــوطـــن الـــعـــربـــي«، وقــــد أســســهــا خــيــرالــلــه 
ــاريــــس، والــــذي  خــيــرالــلــه فـــي 1905 فـــي بــ
أصــدر من خاللها أول كتاب قومي عربي 
»الجمعية  الــعــربــيــة«.  الــوطــنــيــة  »الــحــركــة 
وقد  إلــخ.   ...1909 فــي  ظهرت  القحطانية« 
عــّبــر عــن ذلـــك أبـــو الــكــالم آزاد فــي العديد 

 في إحداها في 
ً
من خطبه في الهند، قائال

بنهضات  يتمّيز  األوســـط  »الــشــرق  كلكتا 
االستفادة  علينا  حقيقية،  أنوارية  قومية 
منها هنا في بلدنا املضطرب«. وفي كلكتا 
نفسها، كــان قــد زار آزاد فــي منزله، وأقــام 
فــيــه، الــشــيــخ الــعــربــي املــغــربــي تــقــي الــديــن 
ــو شــكــيــب( ونــصــحــه األخــيــر  ــ الـــهـــاللـــي )أبـ
بضرورة أن يزور باريس، أو املغرب، ملالقاة 
الــداعــيــة الــنــهــضــوي الــعــربــي واإلســـالمـــي 
الــكــبــيــر، شــكــيــب أرســـــــالن، ويــســتــفــيــد من 
فــي مضمار  الــفــذاذة  بالغ  كناشط  خبرته 
الـــوحـــدتـــني، اإلســـالمـــيـــة والـــعـــربـــيـــة. وكـــان 
أرســــالن أيــضــا خطيبا مــفــّوهــا، ويــحــرص 
عـــلـــى الـــخـــطـــابـــة بــلــغــة الــــضــــاد، حـــتـــى فــي 
أوروبا والواليات املتحدة، على الرغم من 
أنه يجيد اإلنكليزية والفرنسية والتركية 

واألملانية.
ــدعــــوة،  ــكــــالم ملـــثـــل هـــــذه الــ تـــحـــّمـــس أبـــــو الــ
ورّحــب بها؛ وخاطب الشيخ الهاللي بأنه 
ــوة لــشــكــيــب  ــ ــــا فــــي تـــوجـــيـــه دعــ يـــفـــّكـــر جــــدّي
ــنـــد، لــكــنــه يـــشـــّك فــي  ــهـ أرســـــــالن لــــزيــــارة الـ
أن تـــســـمـــح لــــه الـــســـلـــطـــات االســـتـــعـــمـــاريـــة 
وهكذا  األمنية.  هذه  بتحقيق  البريطانية 
لـــم يــلــتــق الــــرجــــالن/ الــــرمــــزان الــعــمــالقــان 
شخصيا، وإن التقيا فكريا ونضاليا على 
قاعدة مواجهة االستعمار الغربي، بوعي 
نـــهـــضـــوي، ال يــلــغــي اإلنـــــجـــــازات الــكــبــرى 
لــلــحــضــارة الـــغـــربـــيـــة، لــكــنــهــمــا كـــانـــا على 
الــضــّد مــنــهــا فــي الــســيــاســة االســتــعــمــاريــة 
البغيضة، وكأداة لقمع الشعوب والحؤول 
واستقاللها  حريتها  على  حصولها  دون 

وسياديتها الفعلية على أرضها وقرارها.
ونستدرك، فنقول إن الثالوث الهندي الذي 
 من 

ٌ
ــة الــهــنــد الــحــديــثــة، كـــل بــنــى أركــــان دولـ

الحضاري:  والتنويري  السياسي  موقعه 
آزاد، وجواهر  الكالم  أبو  املهاتما غاندي، 
عــــارضــــوا جــمــيــعــا تقسيم  قـــد  نـــهـــرو،  الل 
الــهــنــد، وحــزنــوا لــذلــك أشـــّد الــحــزن. ولكن، 
وحـــده مــن بينهم كـــان آزاد األكــثــر حــراكــا 
 في هذا الشأن الخطير واملصيري. 

ً
وجــدة

راديكاليته  نتيجة  باهظا  ثمنا  دفــع  وقــد 
هــذه، فهو لم يحظ بثقة األغلب األعــّم من 
باالنحياز  اتــهــمــوه  الــذيــن  الــهــنــد  مسلمي 
التام إلى سياسات الهندوس وطموحاتهم 
سياسات  حــســاب  على  مــآربــهــم  وتحقيق 
ــتــه مــن جهة. 

ّ
)ومــصــالــح( أبــنــاء ديــنــه ومــل

ــم يــســلــم الــــرجــــل مــن  ــة، لــ ــيـ ــانـ ــن جـــهـــة ثـ ــ ومـ
سهام كثيرين من الهندوس، وقد اتهموه 
املسلمة  األقلية  مصالح  بتمرير  بــدورهــم 
على حساب مصالح األغلبية الهندوسية 
ومساواتهم غير العادلة بها، بينما الرجل 
لم يكن يسعى سوى إلى قيام دولة الوطن 
ــنـــة املــنــيــعــة واملــحــّصــنــة بــالــهــويــة  واملـــواطـ
القومية الهندية، تلك التي وحدها تحفظ 
الحقوق  مقّدمتها،  وفــي  الجميع،  حــقــوق 

الدينية والثقافية.
وكــان آزاد قــد قــال قبيل رحيله فــي 1958: 
»مهما حصل، لن أعترف إال بوحدة الهند 
أرضـــا وشــعــبــا، ولـــن أكـــون ألــبــتــة مــثــل ذاك 
الـــذي يسير بــاملــقــلــوب، أو على رأســـه إلى 

حتفه«.
)كاتب لبناني(

وسياستها االجتماعية القاضية بالتدخل 
في االقتصاد وتوجيهه، حيث استغنت عن 
املال«،  الطبيعية لصالح »حيتان  مواردها 
نتجة 

ُ
امل الحكومية  املؤسسات  ببيع  وذلــك 

مــن جــهــة، والــتــخــلــص مــن املــدفــوعــات التي 
من  االجتماعية،  الخدمات  دعم  إلى  تذهب 

جهة أخرى.
لــيــســت املــشــكــلــة فـــي الــخــصــخــصــة بــذاتــهــا. 
ولكن، فيما قد ينتج عنها، في حال قّررت 
هذه الدول بيع موردها الرئيسي والوحيد، 
لــن يهتم  الــذي  لصالح رأس املــال األجنبي 
أساسا بماذا يعني املورد الوحيد للدولة، 
على  الــخــلــيــج،  دول  مقابله  فــي  وتحصلت 
في  استثمارها  يتم  مــاديــٍة ضخمة،  مبالغ 
دوٍل أجنبية، فيحرم املجتمع من االستفادة 
ــرة بــبــيــعــه  ــ ــيـــد مــــرتــــني. مـ مــــن مـــــــورده الـــوحـ
 بــاســتــثــمــار أمـــوالـــه خـــارج 

ً
لـــألبـــد، وثـــانـــيـــة

ضيف »عملية تسييل 
ُ
البالد. وبالتالي، ال ت

ــنـــي أي شـــيء  األصــــــــول« لـــالقـــتـــصـــاد الـــوطـ
يستحق الذكر، لكنها، على العكس، تخدم 
األجــنــبــي فــتــرفــع مــن قيمة أســهــم شــركــاتــه، 
معّرضة هذه السياسة املورد األهم للخطر، 
وهو بالطبع سيكون له انعكاسات وخيمة 

على االستقرار االقتصادي والسياسي.
مــن ال يــقــرأ الــتــاريــخ ال يفهم الــحــاضــر، وال 
اململكة  كــانــت  باملستقبل.  يتنبأ  أن  يمكن 
الــعــربــيــة، فـــي مــطــلــع الـــقـــرن املـــاضـــي، دولـــة 
فقيرة، بسبب شّح املــوارد، وضعف الكادر 
الـــوطـــنـــي الـــــذي لـــم يـــعـــرف مــعــنــى الــتــعــلــيــم 
النظامي، إال بعد النفط، فاكتشاف البترول 
على يد الشركة األميركية )أرمكوا( حولها 
إلى دولة غنية. لكن ما ال يعرفه كثيرون عن 
نفط اململكة هو قصة تأميمه، فهي لم تكن 
 جبارًا 

ً
بل تطلبت عمال ألبتة،   يسيرًا 

ً
عمال

من املرحوم عبدالله الحمود الطريقي، أول 
وزير للنفط في اململكة، والــذي أدار عملية 
التفاوض مع شركة أرمكوا من أجل تحسني 
الربح، فقد كانت  حصة اململكة من صافي 
الــدولــة تحصل على 35% فقط مــن صافي 
ــاح كما هو  األربــــاح، وكــانــت مناصفة األربـ
الـــحـــال فـــي فـــنـــزويـــال حــلــمــا صــعــب املـــنـــال، 

الــســوري. وهــذا  النظام  األمــيــركــي بحصار 
ما جعل أردوغان يحاول طوال ستة أشهر 
بعد الثورة إقناع األسد بضرورة اإلصالح 
ــة تـــعـــّدديـــة، لــكــي يــبــقــى في  ــ وتــأســيــس دولـ
السلطة. حيث كانت الخشية التركية )كما 
خـــوف الــنــظــام( مــن تــدخــل أمــيــركــي يسقط 
ــم مـــشـــتـــرك(. لــكــن رفــض  ــــو وهــ الــنــظــام )وهـ
الـــنـــظـــام الـــقـــيـــام بـــإصـــالحـــاٍت جــعــل تــركــيــا 
تنقلب إلــى دولـــة تــريــد تغيير الــنــظــام )مع 
قــطــر وفـــرنـــســـا(، قــبــل أن يـــحـــدث »الــتــدخــل 
 
ٌ
معنية فهي  التوهم.  جــرى  كما  األميركي« 

بــاســتــمــرار مــصــالــحــهــا الـــتـــي أخــذتــهــا من 
بـــشـــار األســـــد، وال تـــريـــد أن يـــحـــدث تــحــول 
ُيخرج سورية من حدود مصالحها. وهذا 
كــان ُيظهر الــخــالف الــتــركــي األمــيــركــي، مع 
 .

ً
 بالتدخل أصال

ً
أن واشنطن لم تكن معنية

وظــهــر الــخــالف أكــثــر بعد أن شكلت تركيا 
)املجلس  الــســوري  وقــطــر وفــرنــســا بديلها 
الــوطــنــي الــــســــوري(، حــيــث مــنــعــت أمــيــركــا 
الناتو،  العسكري من حلف  التدخل  خطط 
ــن ثــــم »بـــاعـــت  ــ ــم املـــســـلـــحـــني، ومـ ــ ــتـــى دعـ وحـ
سورية لروسيا« منذ سنة 2012، خصوصا 

مع إقرار مبادئ جنيف1.
هنا، وقعت تركيا في إشكاليٍة أولى، حيث 
ــقـــوى الــعــظــمــى« تــوافــقــت على  ظــهــر أن »الـ
ــا خــــــارج الــحــســاب  ــهــ مــصــيــر ســــوريــــة، وأنــ
فــي هــذا األمـــر. وكــان ذلــك يعني انهيار كل 
مــنــظــور أردوغــــــان والـــبـــرجـــوازيـــة الــتــركــيــة. 
والـــواضـــح أن أمــيــركــا كــانــت تــتــقــّصــد ذلــك، 
حـــيـــث ظـــهـــر أنــــهــــا تــــريــــد تــحــجــيــم تـــركـــيـــا، 
املــتــتــالــيــة على  اعــتــراضــاتــهــا  ربــمــا نتيجة 
أميركا  وتخلي  األميركية،  اإلستراتيجية 
عن االهتمام بها، بعد انتقال أولوياتها إلى 
آســيــا واملــحــيــط الــهــادي. هــنــا، ظهر لتركيا 
أنها محاصرة من أميركا التي تريد تقزيم 
دورهــــــا، وتــحــطــيــم طــمــوحــهــا ألن تــتــحــّول 
الى قوة عاملية. وإذا كانت تركيا قد عملت 
على أن تقيم حوارًا مع إيران وروسيا حول 
الوضع السوري، ولحل »األزمــة« السورية، 
وأن يكون هذا الثالثي هو من يحقق الحل 
)أي بــعــيــدًا عـــن أمـــيـــركـــا(، فــقــد اصــطــدمــت 
بزيادة الدور اإليراني املباشر في سورية، 
من خالل إرسال قوات حزب الله واملليشيا 
الــثــوري، من  الــعــراقــيــة والــحــرس  الطائفية 
أجل ضمان استمرار النظام. وقد استغلت 
ــحــكــم ســيــطــرتــهــا 

ُ
الـــوضـــع الـــجـــديـــد، لــكــي ت

 
ٍّ

الدولة، وأن ترفض كل حل القرار في  على 
خارج بقاء النظام وتصفية الثورة. ولهذا، 
بــاتــت الــعــالقــة الــتــركــيــة اإليــرانــيــة مرتبكة، 
على الــرغــم مــن أن تركيا أسهمت فــي كسر 
الحصار األميركي على إيران، وسّهلت بيع 
وكانت  ذهــب.  إلــى  ريعها  وتحويل  النفط، 

املدخل للسلع املستوردة من إيران.
ظــهــر الــخــطــر األكــبــر حــني تــدخــلــت روســيــا 
عــســكــريــا. كـــان واضــحــا لــتــركــيــا أن أميركا 
تميل إلى أن »تعطي« سورية لروسيا في 
التقاسم العاملي، وظهر ذلك واضحا  إطار 
في التوافق على مبادئ جنيف1 في أواسط 
الــروســيــة  الــتــركــيــة  الـــعـــالقـــات  لــكــن   .2012
ظلت تتطور إلى حّد االتفاق على مّد خط 
أنــابــيــب غـــار عــبــر تــركــيــا إلـــى أوروبـــــا، كما 
كانت روسيا هي الشريك األول في التبادل 
الــتــجــاري مقارنة بــأوروبــا وأمــيــركــا )فقط 
كان مجمل التجارة مع االتحاد األوروبــي 
ككل أكــبــر مــن الــتــجــارة مــع روســيــا(. وكــان 
يــظــهــر أن الــتــفــاهــم عــلــى الــوضــع الــســوري 
أمر ممكن. إلى أن تدخلت روسيا عسكريا، 
ودعــمــت الــحــرب ضــد الــكــتــائــب املــعــارضــة، 
وحاولت سحقها في ريف الالذقية )حيث 
هناك وجود للتركمان(، والتقّدم للسيطرة 
الطريق على  لسّد  الشمالية  الــحــدود  على 

وحــلــفــاؤه هــذه الــفــتــرة، ويفعلوا مــا كانوا 
ــا أن نــتــخــيــل  ــنــ ــــي فـــعـــلـــه، ولــ يـــــــتـــــــرّددون فـ
 مــن 

ً
أن الــــفــــتــــرة املـــقـــبـــلـــة ســتــشــهــد جــــولــــة

املــمــنــوعــات، ألنــهــم يــعــتــقــدون أنــهــا ستمر 
ــن يــنــتــبــه إلــيــهــا أحـــد،  ــقـــاب، ولــ مـــن دون عـ
وســيــتــوقــف الــعــالــم عــن إطـــالق املـــبـــادرات، 
وتــســخــني املــشــهــد الــســيــاســي، وسنتوقف 
نحن عن إيجاد املوضوعات التي تستحق 
عليها مصيبني  نعلق  أو  عنها،  نكتب  أن 
نــدخــل في  أو مــخــطــئــني، وربــمــا علينا أن 
شك،  بال   

ٌ
مفارقة هي  االنتخابي.  الصمت 

أن تدخل مأساة إنسانية كبرى، كالحرب 
السورية، في الصمت االنتخابي األميركي. 
ولكن املفارقة األكبر أن فترة الصخب التي 
ــذا الــصــمــت لــم يــكــن فــيــهــا ســوى  ســبــقــت هـ
الجعجعة  مــن  الكثير  والكثير  الضجيج، 
فــال جولة مفاوضات  أي طحني،  مــن دون 
أن  استطاعت  الـــدول  لــقــاءات  وال  نجحت، 
تــضــع حــــدًا ملــــوت املـــاليـــني مـــن الــســوريــني 
وتــهــجــيــرهــم، وال قـــــــرارات مــجــلــس األمـــن 
وجدت من ينفذها، والجرائم التي تحصل 
مــنــذ خــمــس ســـنـــوات تــســتــمــر مـــن دون أن 
تــكــتــرث لــشــيء، ويــضــاف إلــيــهــا مجرمون 
جدد في كل مرة، وبداًل من موت السوريني 
عــلــى يـــد الـــنـــظـــام، صــــار املـــــوت عــلــى يــدي 
النظام و»داعش«، وعلى أيدي التنظيمات 
املرتبطة بالقاعدة، وعلى أيدي امليليشيات 
العراقية واإليرانية واللبنانية واالفغانية، 
وفوق ذلك كله، بقصف الطائرات الروسية 

واألميركية على السواء. 
ربما علينا أن نلجأ في األيــام املقبلة إلى 
الــكــتــابــة عــن مــوضــوعــاٍت أخــــرى، ونــؤجــل 
ــة، وتـــتـــبـــع مـــأســـاة  ــ ــوريــ ــ ــديــــث عـــــن ســ ــحــ الــ
ــتــــالم الــرئــيــس  ــا بـــعـــد اســ ــى مــ ــ شــعــبــهــا، إلـ
األمــيــركــي الــجــديــد )أو الــرئــيــســة( ملــهــامــه، 
ثـــم انــتــهــاء فــتــرة انــشــغــالــه بــتــرتــيــب بيته 
الداخلي، لعله، بعد ذلك، يبدي اهتماما ما، 
فينتقل هذا االهتمام إلى املنظمة الدولية 
 لألمل 

ً
 جديدة

ً
والدول األخرى، فنجد نافذة

نــبــشــر بــهــا، أو نــحــبــط املــســتــبــشــريــن بها، 
وريثما يحني ذلك، ال حل أمامنا سوى أن 
ونحلله،  عنه  ونكتب  التاريخ،  نستحضر 
ــاريــــخ الــــذي  ــتــ ونــــأخــــذ مـــنـــه الـــــــــدروس. والــ
أقــصــده لــيــس تــاريــخ الــدولــة األمـــويـــة، وال 
حروب املماليك، وال وقائع الحرب العاملية 
األولى، بل التاريخ القريب، والقريب جدًا، 
فخالل السنوات الخمس املاضية قدم لنا 
كل يوم من األحداث واملواقف والحكايات 
ــودًا، وزودنـــــــا الـــســـوريـــون  ــقــ مـــا يــكــفــيــنــا عــ
بدمائهم وأرواحهم بذخيرٍة ال تنضب من 
الــحــكــايــات واملــشــاعــر واألفـــكـــار، فلتنشغل 

أميركا بنفسها ما شاءت. 
)إعالمية سورية(

ى غاندي 
ّ
الوطني الهندي الذي كان قد تول

الكالم  أبــو  قيادته في 1921، حتى أصبح 
طبعا  مطلق  بدعم   ،1923 فــي  رئيسه  آزاد 
مــن املــهــاتــمــا غــانــدي نــفــســه، ومـــن جــواهــر 
الل نهرو، عضو حزب املؤتمر أيضا، وأول 

رئيس وزراء للهند بعد االستقالل.
بــعــد تـــرؤســـه حــــزب املـــؤتـــمـــر، كــــان الــشــغــل 
تــعــزيــز نسيج  آزاد  الـــكـــالم  الــشــاغــل ألبــــي 
وحــــدة حــزبــه وتــقــريــب املــســلــمــني الــهــنــود 
إليه، بغية تكتيل وتزخيم النضال الوطني 
الهندي من أجل االستقالل والحرية. وقد 
املسلمني  نفور  إلــى محو  بجٍد  آزاد  سعى 
ــر«، والســــيــــمــــا فــي  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــد مــــن »املـ ــزايــ ــتــ املــ
الــعــشــريــنــيــات والــثــالثــيــنــيــات مـــن الــقــرن 
الــفــائــت. وفـــي الــوقــت نــفــســه، كـــان يــريــد أن 
 واستيعابا 

ً
يــكــون »املــؤتــمــر« أكــثــر مــرونــة

وقــاعــدتــه  الــحــزب  هيكلية  فــي  للمسلمني 
الحكومة،  تشكيل  فــي  وكــذلــك  الــعــريــضــة، 
له  َب 

َ
وَجل  ،1937 انتخابات  بعد  والسيما 

التزامه الثابت بمصلحة القومية الهندية 
ــزب املــؤتــمــر  ــرة أخــــرى كــرســي رئـــاســـة حـ مـ

الوطني الهندي في 1940.
ولتعزيز فكرة القومية الهندية، من خالل 
تــلــّمــس نــبــض ظـــهـــور الــقــومــيــة الــعــربــيــة، 
واالقــــتــــداء بـــهـــا، كــــان زار أبــــو الـــكـــالم آزاد 
بــــغــــداد ودمــــشــــق والــــقــــاهــــرة واألســــتــــانــــة 
ــانــــت  وكــ و1912،   1908 بـــــني  وبــــــاريــــــس 
ــدن والــــواليــــات الــعــثــمــانــيــة وقتها  هـــذه املــ
)باستثناء باريس طبعا( تتخّبط في أوج 
الــفــوضــى الــســيــاســيــة، وأعــــــراض الــفــجــوة 
الــتــاريــخــيــة، ونــزعــات االســتــقــالل القومية 

التنقيب  حق  تملك  كانت  حصرًا  فأرامكوا 
والــتــســويــق والـــتـــوزيـــع، بـــل أكــثــر مـــن ذلـــك، 
كانت تملك حق حبس األرض التي تعتقد 
استغاللها،  بترول من دون  في جوفها  أن 
كالطريقي،  قوميٍة،  لكن وجود شخصياٍت 
تحمل مــشــروعــا وطــنــيــا، حـــّول حــلــم تأميم 
الــذي جال  النفط إلــى حقيقة، وهــو املثقف 
أوبــك،  يــؤســس منظمة  كــي  الــعــالــم تقريبا، 
لحماية حقوق الدول املنتجة، برفقة الوزير 

الفينزويلي، خوان بيريز ألفونسو.
ــاريــــخ الــــعــــالقــــات بــــني الـــــدول  عـــنـــد تــتــبــع تــ
ــركــــات الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود،  الـــنـــامـــيـــة، والــــشــ
نجدها، في معظمها، عالقات غير متكافئة، 
ــٍة مــنــقــطــعــة الــنــظــيــر،  ــاعـ ــبـــشـ ــا، بـ ــهـ ــيـ ــم فـ ــتـ يـ
استغالل الدول النامية من أصحاب رؤوس 
األمــــــــوال، وال تـــتـــورع هــــذه الـــشـــركـــات أبـــدًا 
وهـــزاٍت  لتقلباٍت  الــحــكــومــات  تعريض  عــن 
اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة عــنــيــفــة، فـــي سبيل 
تحقيق مــزيــٍد مــن األربــــــاح. وفـــي الــحــاالت 
ــبــدي فيها الــحــكــومــات، أو رجـــاالت 

ُ
الــتــي ت

 تـــجـــاه االســــتــــغــــالل، فـــإن 
ً
ــة، مـــقـــاومـــة ــ ــــدولـ الـ

الــدول العظمى ذات  الشركات، ومن خلفها 
الــنــهــج االســتــعــمــاري، ال تـــتـــرّدد لــحــظــة في 
التخلص من الشخصيات الوطنية، أو من 
الــنــظــام نــفــســه، كــمــا حـــدث لــرئــيــس الــــوزراء 

اإليراني، محمد مصدق.
)كاتب سعودي(

الـــتـــدخـــل الـــتـــركـــي. هـــنـــا، تــفــّجــر الــتــنــاقــض 
 
ً
كال أن  الــروســي، حيث ظهر جليا  التركي 
منهما يــريــد الــســيــطــرة عــلــى ســوريــة، وأن 
استراتيجية  فــي  مفصلية  مسألة  ســوريــة 
كـــل مــنــهــمــا. فـــجـــرت الــســيــاســة الــعــســكــريــة 
 
ً
الروسية حنق تركيا التي أسقطت طائرة
روسية دمرت العالقات بينهما، على الرغم 
من أهميتها للطرفني. فروسيا تقدمت إلى 
ســـوريـــة، لــكــي تــفــرض ســيــطــرتــهــا، وأيــضــا 
إلظــهــار قــوتــهــا مــن أجـــل أن تثبت قدرتها 
 مــكــافــئــة ألمــيــركــا، 

ً
 عـــاملـــيـــة

ً
ألن تـــكـــون قـــــوة

ووريــثــة لــهــا. ولــهــذا، كــان إســقــاط الطائرة 
إثـــبـــاتـــا عــلــى ضــعــف قـــدرتـــهـــا الــعــســكــريــة، 
 بــإســتــراتــيــجــيــتــهــا الــتــي تــقــوم 

ّ
ــذا يــخــل وهــ

على أن تكون قوة هيمنٍة عامليا، إمبريالية. 
ــّســــت تــركــيــا أنـــهـــا مـــحـــاصـــرة، وتــفــقــد  وأحــ
ــا، حــيــث تــلــجــمــهــا أمـــيـــركـــا من  ــ ــهـ ــ كـــل أوراقـ
طــرف، وباتت في وضــٍع يفرض خسارتها 
ــة، وأيـــضـــا تــشــكــيــل »كـــيـــان كــــردي«  ســــوريــ
عــلــى حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة، بــدعــم أمــيــركــي 
ــي. لــهــذا، انــفــلــت هـــدوؤهـــا، وانــدفــعــت  روســ
إلى الصدام مع روسيا. لكن تركيا وجدت 
نــفــســهــا وحـــيـــدة فـــي صـــــراع كــبــيــر، فعلى 
الـــرغـــم مـــن دعــــم حــلــف الــنــاتــو لــهــا كــونــهــا 
عضوًا فيه، إال أنــه كــان واضحا أن الحلف 
ال يريد الصدام مع روسيا، ولن يشارك في 
بــني تركيا وروســيــا.  أن يقع  ــداٍم ممكن  صـ
لهذا، كــان عليها أن تقّرر إمــا االنــزالق الى 
حـــرب مــع روســيــا فــي ســوريــة وحـــيـــدة، أو 
هذه  وتفرض  إستراتيجيتها.  بناء  إعــادة 
املسألة األخيرة عليها التخلي عن جزٍء من 
طموحها الكبير، أو على األقل األمل في أن 
تحققه وفـــق ســيــاســة »صــفــر مــشــاكــل« من 
جديد. فهي بحاجٍة إلى تفاهم مع روسيا 
ــي، ونــتــيــجــة  ــركــ ــيــ لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــط األمــ
املــصــالــح االقـــتـــصـــاديـــة الــكــبــيــرة بــيــنــهــمــا، 
وكــذلــك لــلــجــم »حــلــم الــفــيــدرلــيــة الــكــرديــة«. 
ــران،  وهـــي بــحــاجــٍة لــعــالقــاٍت جــيــدة مـــع إيــ
نتيجة الــعــالقــات االقــتــصــاديــة، والــتــوافــق 
عــلــى رفـــض الــفــيــدرالــيــة الـــكـــرديـــة. وضــمــن 
ذلك كله، يمكن أن تعيد العالقة مع الدولة 
الــصــهــيــونــيــة الــتــي هــي مــفــيــدة اقــتــصــاديــا 

وسياسيا لها.
ظــهــر، إذن، انــهــيــار حــلــم »اإلمـــبـــراطـــوريـــة« 
الذي حكم أردوغان، وبات يتصرف انطالقا 
من املصالح االقتصادية، وممكنات موازين 
القوى. وال شك في أنه يحلم بالتفاهم مع 
روسيا على »تقاسم« املصالح في سورية. 
ــل األحــــــــــــوال، ســــــوف يـــعـــيـــد إنـــهـــاء  ــ وفــــــي كـ
لبضائعه،  الطريق  فتح  الــســوري  الــصــراع 
ــيـــج. وهـــــــذا يــعــنــي،  ــلـ ــخـ ــل إلــــــى الـ ــكـــي تـــصـ لـ
أيـــضـــا، تــهــمــيــش وضـــع اإلخـــــوان املسلمني 
فــي اســتــراتــيــجــيــتــهــم، والــقــبــول بــالــحــل في 
أســاس  على  السعودية  كما  ربما  ســوريــة، 
تــرحــيــل بــشــار األســـــد، وهــــي املــســألــة الــتــي 

يمكن أن يجري التوافق عليها مع روسيا.
)كاتب فلسطيني(

في تذّكر أبو الكالم آزاد

بيع البترول بعد تأميمه

حيرة تركيا وأزمتها

صمت أميركي

بناء إيديولوجيا 
قومية هندية 

جامعة للهندوس 
والمسلمين

العالقات بين الدول 
النامية والشركات 

العابرة للحدود غير 
متكافئة

ربما لم تحقق تركيا 
حلمها اإلمبراطوري 
لكنها ظلت تحافظ 

على مصالحها

آراء

صالح الدين الجورشي

يوجد، هذه األيام، استغراب واسع، لدى أوساط اإلسالميني خصوصًا، بسبب التغير 
التركية. لجأت اسطنبول مجّددًا إلى تطبيع  الجاري حاليًا في السياسة الخارجية 
واسع النطاق مع إسرائيل، إلى جانب اعتراف صريح بالخطأ في حق موسكو، حيث 
تم القبول بجميع الشروط التي وضعها الرئيس فالديمير بوتني، بما في ذلك تقديم 

اعتراف رسمي ومكتوب بمسؤولية تركيا في إسقاط الطائرة الروسية.
السؤال: ملاذا كل هذا االستغراب واالنزعاج؟ للسياسة أحكامها وقواعدها، وعلى من 

يخطئ أن يراجع نفسه ويتحمل مسؤولياته، ويجّدد حساباته وتقديراته.
لم يكن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أول حاكم يحاول أن يصحح أخطاءه. 
وقد أخطأ عندما أذن بقصف الطائرة العسكرية الروسية. كما أخطأ عندما تمّسك 
أنــه قــادر على  بالقول إن بــالده كانت في موقف دفــاع شرعي. وأخطأ عندما ظن 
وأخــطــأ عندما ظّن  للند.  الــنــد  مــوقــع  مــن  بــوتــني  مــع  يتعامل  وأن  مواجهة موسكو، 
الواليات املتحدة األميركية، ستنحاز إلى جانبه،  الغربية، وفي مقدمتها  الدول  بأن 
الــروســي، إلــى أن تقبل موسكو برفع العقوبات على  الــدب  وستدافع عنه، في وجــه 

تركيا.
هناك موازين قوى تتجاوز بكثير حجم تركيا ودورها في املنطقة. لهذا، بعد أشهر 
القوي  الرجل  اعتمد عليها  التي  الــذراع  لي  الصمود في وجــه سياسة  معدودة من 
تركيا  أنــه يستند على مراهنٍة خاسرة، وأن مصالح  أردوغـــان  أدرك  الكرملني،  في 
أصبحت مهّددة جديًا، وأن موسكو مصّرة على االستمرار في معاقبتها، وأن تلك 
 في ظرٍف صعب ومعقد. وأن من شأن االستمرار في 

ً
العقوبات أصبحت موجعة

هذه اللعبة غير املضمونة أن يؤدي ببالده وبحزبه إلى هزٍة قويٍة قد تطيحه وحزب 
العدالة والتنمية.

في خط مــواٍز، يخطئ من يذهب به الظن إلى االعتقاد بأن تركيا يمكن أن تتخلى 
عن تعاونها االستراتيجي مع إسرائيل، خصوصًا في املجال العسكري. لم تتحّول 
تركيا، إلى اآلن، إلى دولٍة في حالة مواجهة مع تل أبيب، ألن مصالحها لن تسمح لها 
بذلك. تركيا جزء من حلف الناتو، وهي ملتزمة بذلك، بقطع النظر عن الحكومات 
والتنمية كثيرًا من  العدالة  ربــح حــزب  أنــقــرة.  في  السلطة  املتعاقبة على  واألحـــزاب 
الحزب مستعّدة  أن قيادة هذا  لكن ذلك ال يعني  نتنياهو،  املنتقدة حكومة  مواقفه 
للذهاب بعيدًا في هذا الشأن. هناك خطوط حمراء ال يمكن للحزب اختراقها، ألن 

قواعد اللعبة الدولية ال تسمح بذلك.
كما أن استمرار أنقرة في أسلوب غض الطرف عن تدفق املغامرين عبر حدودها 
لاللتحاق بتنظيم داعش، وبتنسيق إقليمي، لم تكن سياسة ذكية، ألن الزعم بأن من 
شأن السعي إلى إسقاط نظام األسد أن يبّرر كل أنوع السياسات البراغماتية، القذرة 
أحيانًا، بما في ذلك دعم اإلرهاب، وإن بشكل غير مباشر، عمل غير أخالقي، ويمكن 

أن ينقلب على من يقفون وراءه.
يمر الحكم األردوغاني بمرحلٍة صعبٍة ستحّدد مصيره السياسي، وهو ما جعله 
مضطرًا لكي يحسب خطواته، وردود أفعاله بدقة. هناك أكثر من جهة تعمل على 
إضعافه، وتتمنى سقوطه وزواله، سواء من داخل تركيا أو من خارجها. لهذا، عندما 
حدق به من كل جانب، واجه أردوغان الحقيقة بكل شجاعٍة، وقّرر 

ُ
شعر باملخاطر ت

لدفعها.  التي سيضطر  الضريبة  السياسية، مهما كان حجم  الواقعية  إلى  اللجوء 
ثل، لكنها، في الوقت 

ُ
 من شأنها أن تزعج أصحاب األيديولوجيات وامل

ٌ
وهي سياسة

نفسه، قد تؤدي بأصحابها إلى التهلكة. استثمار املخزون العثماني أمر مشروع، 
وقد يكون جيدًا، لكنه إذا زاد عن حده قد ينقلب إلى ضده. فالصعود االقتصادي 
ًا، وال يمكن 

ّ
الذي حققته تركيا حتى اآلن إنجاٌز مشّرف واستثنائي، لكنه يبقى هش

االستناد عليه، لقلب موازين القوى اإلقليمية في مقابل تأمني طموح شخصي أو 
حزبي.

باسل طلوزي

أتمنى لو يعود بي الزمن إلى ذلك الكهل األمّي الساخر، الذي كان يحلو له أن يهزأ منا 
كلما مررنا  املثقفني(،  )يقصد  فني« 

ّ
»املسك بـ فينعتنا  الثانوية،  املدرسة  نحن طالب 

قربه، وكأن الثقافة كانت بمثابة »السّبة«. صحيح أن ذلك الكهل كان يعتبر الثقافة 
مصطلحًا فضفاضًا، يشمل كل من يحمل قلمًا ودفترًا، غير أن هذا الفهم لم يكن 

يقتصر عليه وحده، بل كان ينسحب على جيل اآلباء كله، في ذلك الزمن.
فني«، في الزمن 

ّ
رني بهذا الكهل، اآلن، بؤس ما آلت إليه أوضاع »املسك

ّ
عمومًا، ما ذك

الراهن، وباملصطلح الفضفاض نفسه، فأنا »الكهل املعاصر« أسمح لنفسي أن أضم 
أربــاب الصحافة والفن واألحــزاب واملعارضة بسائر أطيافها. وإن  املثقفني  إلى فئة 
حدث وعاد ذلك الزمن، سأقول للكهل إّيــاه، بأنني لن أفخر يومًا بأنني عشت زمن 
 
ً
العيش مدعاة الحادي والعشرين، بل ربما أعتبر هذا  القرن  العرب في  فني« 

ّ
»املسك

لعاٍر لن يمحوه الزمن. وسأقول له إن الفضل األكبر في فشل ثورات الربيع العربي 
ليس قمع األنظمة، بقدر ما كان قمع املثقفني أنفسهم واستبدادهم على هذه الشعوب 

املغلوبة على أمرها.
حيث  القاهرة،  في  السنوية  مؤتمراته   ،

ً
مثال الــعــرب،  الصحفيني  اتحاد  يعقد  فلئن، 

القمع األدمى للربيع العربي، وثوراته، ثم يوّزع هذا االتحاد صكوك غفراٍن لنظاٍم لم 
يبلغ سطوته فراعنة الزمن القديم، فهذا يشير إلى مبلغ االنحطاط الذي وصل إليه 

»املرّوجون«، وليس »الصحفيني«، ألنظمة االستبداد.
الصحفيني  األشــد خطرًا على  للمناطق  فــرز  بيانات  املــؤتــمــرون  أولــئــك  »يطبخ«  وأن 
التي  الصحفيني  يتغافلون عمدًا عــن جهنم  ثــم  والــعــراق،  الــعــرب، فيذكرون ســوريــة 
يقيمون وسط ضرامها، فهذا يمثل ذروة االستخفاف بعقل القارئ العربي، وبرفات 
أو  السيسي،  الفتاح  عبد  مذابح  في  الذين قضوا  املصريني  الصحفيني  أقرانهم من 
املدفونني في زنازنه، بتهم ال تصل، في أحياٍن كثيرة، حّد املعارضة للنظام، بل ربما 

النتقاد بسيط يصدر من أحدهم.
وأن يصّر هذا االتحاد نفسه على مواصلة عقد مؤتمراته في »مزرعة السيسي«، على 
الرغم من أن نقابة الصحافيني املصريني نفسها لم تسلم من همجية نظام السيسي 
وأدواته القمعية، بعد تعّرضها القتحامات متكررة، في سابقٍة لم يقدم عليها حتى 
الصحافة  ننعى  أن  علينا  أن  أيضًا،  يعني،  فذلك  مــبــارك،  السيسي، حسني  أستاذ 
إلى  تحتاج  ال  أحـــداٍث  عــن  تتغافل  دامـــت  مــا  ونقاباتها،  بــرمــوزهــا  العمياء،  العربية 
استقصاء أو بحث صحفي، بل ملجرد رصٍد وتوثيٍق يستطيعه أي موظف أرشيف 
»املمثلني« املصريني  أمــا عــن  املــكــاتــب.  هــذا على صعيد الصحفيني،  ذبـــاب  يــطــارد 
مروجي استبداد السيسي، فذلك مما ال يتسع له قاموس الردح الجديد، الذي تضع 
الحزبيني  من  »املعارضني«  فئات  أمــا عن  وإلهام شاهني.  عبده  فيفي  أسسه حاليًا 
وغيرهم، فهؤالء برهنوا أن املعارضة العربية لم تكن غير كذبٍة كبرى، رّوجها أدعياء 
وأصحاب مصالح، بعد أن ثبت أن معارضتهم األنظمة االستبدادية تشبه أولئك الذين 
»يعبدون الله على حرف«، ثم سرعان ما ينقلبون على مؤخراتهم، عند أدنى اختباٍر 
حقيقي مع العصا، أو الجزرة، فيصبحون جزءًا من األنظمة نفسها، بل وأشد منها 
استبدادًا، ألن إثبات »براءتهم«، وتبييض صفحاتهم أمام النظم الحاكمة، يقتضيان 
مضاعفة القمع والنفاق، على غرار مثقٍف عربي طالب حكومته، أخيرًا، باستخدام 
الــعــرفــيــة، ردًا عــلــى حــادثــة »زعـــرنـــة« اقترفها  الــحــديــديــة، وإعــــالن األحــكــام  القبضة 
مها بعضهم ملآرب في أنفسهم، ويشبه حال مثقفنا هذا حال من 

ّ
لصوص، وضخ

يقترح إضرام النار في حقٍل من القمح، للتخلص من صرصور متسلل.
بكل هذه املفارقات التهريجية ملثقفي عصرنا الراهن، وصحفييه وفنانيه، أتوقع أن 
 يقتعد األرصفة، ساخرًا من أي مثقٍف يعبر أمامه، 

ً
أجد نفسي، ذات يوم قريب، كهال

فون«.
ّ
وأهتف كما كان يهتف سلفي الراحل: »مسك

فاطمة ياسين

، لكنها 
ً
يأسف رجب طيب أردوغان لسقوط طائرة السوخوي، برسالٍة بدت مقتضبة

أزالت الصقيع الذي أحاط بالعالقات الروسية التركية منذ ستة أشهر، وكأن بوتني 
ليطلق وزراءه في حملة مصالحٍة تحمل طوابع  القصير،  الخطاب  هــذا  ينتظر  كــان 
 في الظهر«، وهذا 

ٌ
أمنية واقتصادية. كان بوتني قد وصف إسقاط الطائرة بأنه »طعنة

تعبير يقول ضمنًا إن روسيا كانت تعتبر تركيا صديقًا حميمًا، وليس من املتوقع 
أن تقوم بذلك.

دان ُيظهران تناغمًا اقتصاديًا وأمنيًا إلى ما قبل أزمة أوكرانيا، عندما أبدت 
َ
كان الَبل

صاب 
ُ
ت العالقات  إليه، ما جعل  تنتمي  الــذي  »الناتو«  تركيا موقفًا قريبًا من تجمع 

بارتعاشٍة، ثم تدخل في حالة تيبٍس بعد التدخل الروسي املباشر في سورية، قبل أن 
تتجمد تمامًا عقب إسقاط الطائرة.

القرن  منتصف  بني  الفترة  فخالل  مطلقًا،   
ً
ودودة البلدين  عالقة  تكن  لم  تاريخيًا، 

السادس عشر وبدايات القرن العشرين، خاضت الدولتان حروبًا تكّررت كل سبعة 
الصقلي  محمد  األعــظــم،  الصدر  عهد  في  استراخان  بحملة  بــدأت  عامًا،  وعشرين 
أن  الصقلي حينها،  ولكن، من ســوء حظ  والفولغا.  الــدون  نهري  توحيد  أراد  الــذي 
إيفان الرهيب كان على الجانب الروسي، ففشلت الحملة من دون تحقيق أهدافها. 
مباشرة  معارك  األولـــى، وحدثت  العاملية  الحرب  أثناء  في  فكانت  مواجهٍة  آخــر  أمــا 
تنافسيًا العتباراٍت   

ً
الحروب شكال تلك  القوقاز. كانت كل  الطرفني في منطقة  بني 

جغرافيٍة واقتصاديٍة، تمليها الطبيعة اإلمبراطورية لكلتا الدولتني، ورغبة كل منهما 
املوضوعني  البوسفور  ومضيق  األســـود  البحر  وكــان  الحاكمة،  ذاتــهــا  ترسيخ  فــي 

امللتهبني في العالقة بني الدولتني. 
لم ينفع روسيا مصطلح »رجل أوروبــا املريض« الذي نحته وسّوقه القيصر نقوال 
إنكلترا  رغــبــة  بسبب  املــنــافــســة،  العثمانية  اإلمــبــراطــوريــة  مــن  التخلص  فــي  األول، 
وفرنسا بوجود حاجز »طبيعي« بينهما وبني الروس كاإلمبراطورية العثمانية. لم 
كت 

ّ
األولــى، حتى تفك العاملية  الحرب  انتهاء   

ً
القصف، معلنة املدافع تتوقف عن  تكد 

اإلمبراطوريتان إلى أشالء.  األجواء املالحة السائدة بني الدولتني اللتني ورثتا العهد 
اإلمبراطوري، تركيا واالتحاد السوفييتي، استمرت عندما انضمت تركيا إلى حلف 
شمال األطلسي )1952(، ووجدت نفسها على الخط األول في مواجهة حلف وارسو 
الــذي تــرأســه االتــحــاد السوفييتي، وشكلت الــدولــتــان جــزءًا مــن الــحــرب الــبــاردة التي 
لفت العالم نصف قرن، حيث أيد االتحاد السوفييتي املتمردين الكرد، ومّد لهم يد 
املساعدة، كعامل إزعاج لدولة من دول »الناتو«، وهو السلوك نفسه الذي كان تعتمده 
 
ً
روسيا القيصرية إلزعاج الباب العالي. بدأت مالمح عالقاٍت جديدٍة بالتشكل، مختلفة
ك االتحاد السوفييتي وانفراط العقد الشيوعي. 

ّ
كثيرًا عن إرث املاضي، وذلك مع تفك

توقف الدعم التركي ملقاتلي القوقاز، وتوقفت التدخالت املؤثرة في جمهوريات آسيا 
الوسطى. في املقابل، توقف الدعم الروسي لألكراد، ووصل األمر إلى حد رفض منح 
عبد الله أوجالن حق اللجوء السياسي، بعد أن أمضى شهرًا في موسكو، كان لبوتني 

حينها اليد الطولى، بينما يلتسني يلفظ أيامه الرئاسية األخيرة. 
وصل التناغم  إلى عالقاٍت اقتصاديٍة حميمٍة، تحول فيها الطرفان إلى أكبر شريكني 
هما، إلى أن بدأ التخلخل في العالقات 

َ
اقتصاديني، وحفزت كراهيتهما للغرب تالصق

بعد الحرب السورية وأحداث أوكرانيا، ثم حدث سقوط السوخوي املزلزل.
االعتذار التركي ُيبدي أسفًا على سقوط الطائرة، لكنه ال يتضمن املوافقة على املهمة 
التي كان يقوم بها الطيار، وهذا يعني أن املوقف التركي لن يتغير كثيرًا من الحرب 
 في كسب الروس 

ً
السورية، لكنه قد يكون أكثر حزمًا في مواجهة تنظيم الدولة، رغبة

ملواجهة تهديد الكرد املحتمل، وتعديل العالقة االقتصادية التي انحرفت بشدة. من 
الواجهة واستبداله بنب علي يلدريم ما  أوغلو عن  ابتعاد أحمد داود  أن  املؤكد  غير 
سيعيد الدفء إلى العالقات، ويبدو يلدريم قادرًا على قيادة خطٍة من هذا النوع، وقد 

يكون هو من أوحى بها، بعد فشل خطة داود أوغلو »صفر مشاكل«.

أردوغان يراجع حساباته زمن »المسّكفين«

روسيا وتركيا... تاريخ وحاضر
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منــذ ســنوات، وتحديــدا فــي هــذه الفتــرة مــن كل عــام، 
أي األيــام األخيــرة قبــل العيــد، تلفــت انتباهــي األلعــاب 
املكدّســة فــي الطرقــات بأثمــان بخســة، والتــي ال تكاد 
تخــرج عــن أدوات الحرب، من مسدســات ورشاشــات 
وعربــات عمالقــة وغيــر ذلــك. يلفــت انتباهــي تكالــب 
األطفال واألهل لشراء هذه األلعاب، وإدخالها بيوتهم 
يصــارع  لطفــٍل  يســمحون  وكيــف  أطفالهــم،  وعوالــم 
نفســه واألخريــن، مــن أجــل إيجــاد وتكويــن وجــوده 
بامتــالك  الحيــاة،  متاهــات  داخــل  مــا  طريــق  وشــق 
ألعــاب كهــذه. تتميــز ثقافــة اإلنســان بأنهــا تراكميــة 
بامتيــاز، أي أننــا ال نولــد مكتســبني أســلوب حياتنــا، 
وإنمــا مــن خــالل محيطنــا. وهنــا الحديث عــن الثقافة 
باعتبارهــا أســلوب حيــاة. ولكــي تكــون هــذه الثقافــة 
»صحية«، وغير مصابة بأمراٍض يبدو الشفاء منها 
معجــزة. أمــراض كالعنــف مثــال، وجــب االنتبــاه إلــى 
ذلك الطفل، وما يحيط به، وجب مراعاة أننا نكتســب 
أمراضــا كثيــرة بســبب اآلخريــن، ومــا يقدمــوه لنــا أو 
يقولــوه لنــا أو يفعلونــه معنــا، ونحــن أطفــال وبســبب 
ذاكرتنا، ذاكرتنا التي تعتبر املكان األفضل لنمو هذه 

الثقافات، بشقيها الجيد والسيء. 
أتساءل هنا: أي كائن سيصبح عليه هذا الطفل الذي 
جعلنــا مــن لغتــه األولــى لغــة مسدســات ورشاشــات 
وعربــات عســكرية عمالقــة؟ أي ثقافــة زرعنــا داخــل 

ذاكرته البكر، وأي ثمار سيقطف، وسنقطف؟ 
تبــدو اإلجابــة ليســت بعيــدة كثيــرا، غيــر أننــا نتعمــد 
تجاهلهــا. اليــوم حينمــا ننظر قريبا منا لنســأل فيما 
نســأل: ملــاذا ينتحــر طفــل؟ أو مــن أيــن جــاء كل هــذا 
العنــف والتوحــش وغيــر ذلــك؟ لنجيــب بإنــكار غبــي، 
وتجاهل أكثر مع أنه كان من املفترض تغيير سؤال: 
مــن أيــن بكيــف؟ وملــاذا؟ والبحــث عــن األســباب التــي 

تجعل كائنا بشريا كثير التعطش للعنف.
املجرمــني  عــدد  أو  املعنفــات  عــدد  فــي  ننظــر  عندمــا 
وقــع،  كبيــرًا  خطــأ  أن  تمامــا  نــدرك  الجهــاد،  باســم 
وتحــّول إلــى وحــٍش ينهش فينا يوميــا، وأن ضحاياه 
متعــّددون ومتنوعــون يتنوعــون باختــالف التســمية 

التي سنصنف تحتها الجريمة. 
تعتبــر نظريــة التفاعــل االجتماعــي أن الفــرد يكتســب 
ثقافــة العنــف بالطريقــة نفســها التي يكتســب بها أي 
نمــط أخــر مــن أنماط الســلوك االجتماعــي، أي أن وراء 
زرع 

ُ
طبيعــة العنــف ثقافــة تؤســس لــه وتغذيه، ثقافــة ت

املجتمــع، وتوجــه  فــي  بــني أحضــان األســرة، وتنمــو 
يتــم  مــا  وهــو  والجامعــات،  واملســاجد  املــدارس  فــي 
اليــوم فعليــا، حيــث نربى أطفالنا علــى القتل والحرب، 
ونغــرس فيهــم ثقافــة العنــف، ثــم نتســاءل بغبــاء تــام، 

وبعدم إحساس باملسؤولية: من أين جاء هذا؟
مبروكة علي )تونس(

يعبــر هــذا الزمــن مراحلــه بســرعة، ليعطــي 
وال  ســتره  يمكــن  ال  واقعيــا،  انطباعــا 
إخفــاءه عــن أمــة العروبــة ومشــعل اإلســالم 
تنهــش  باتــت  التــي  األمــة  هــذه  الحنيــف. 
بعضهــا، وتســتلذ بلحــوم أفرادهــا، وتعلــن 
اشــتهاءها لهــا بصــورٍة تدعــو إلــى الدهشــة 
والتنــدر، وذلــك فــي مشــهد يتكــّرر كل حــني 
ولحظــة، وفــي أوضاع وصــور كثيرة التنوع 
 وقــوال، لتعطــي انطباعــا 

ً
واالختــالف، عمــال

عامــا عــن حالــة التوهــان والضعف الشــديد 
واملــرض املســتعصي الــذي تعانــي منه هذه 
األمة، التي، ولشديد األسى والحسرة، صار 
الــكل مــن أفرادهــا ينطــق بلســاٍن منحــرف 
 غضبه على حظه 

ّ
عــن الحقيقــة، لصب جــل

العاثــر، أو ذلــك الطــرف الخارجــي املجهــول 
نظــرا  والخــارق،  بالفّعــال  يوصــف  الــذي 
لحجــم البــؤس الذي ألحقــه بخصمه اللدود، 
»أمــة النبــراس واملجــد القديــم« التي وضعت 
ثابــت ال تقبــل تغييــره،  إطــاٍر  فــي  نفســها 
إطــار مــن األحــالم الشاســعة التــي أدت إلــى 
ربطهــا بحبــل وثيــق، واســم راســخ، أمة ذات 
مسرب خاطئ، اعتمدته نهجا لها في عقود 
بأبســط  دائمــا  لتفخــر  األخيــرة،  حياتهــا 

تقطيــع  فــي  ولتســتمر  وأوهنهــا،  األمــور 
خيــوط الترابــط والتماســك االجتماعــي بــني 
الخاطــئ  املســرب  ذلــك  مشــرعة  أفرادهــا، 
الــذي نهجتــه، وال زالــت، فــي ســعي واضــح 
إلــى ماديــة بحتــة مرفوضــة فــي أصلها من 
قبــل رســالة اإلســالم العظيــم، الذي شــّوهت 
صورته السمحة الطاهرة بأيدي الكثير من 
حملــة مشــعله ومضمونــه، قبــل غيرهم من 
الغربــاء أو املجهولني الذين تشــدقوا، وبانت 

باقي أسنانهم، وهم يشتمون أمة العرب.
التنني املصطنع  

يحكــى أن أهــل بلــٍد فــي هــذا العالــم الواســع 
كانــوا يعيشــون حيــاة هانئة طيبة بســيطة، 
مليئــة باملحبــة واألخــوة والترابــط األســري 
أفراحهــم  البلــد كلــه، يتشــاركون  أهــل  بــني 
وأتراحهــم بنفــس طيبــة وأمنيــاٍت صادقــة. 
لكــن، ومــع تغيــر طبيعــة الحياة عبــر الزمن، 
رســخت  التــي  الطيبــة  الســمات  تلــك  بــدأت 
عــن أهــل ذلــك البلــد باالختفــاء التدريجــي، 
الكثيــرة  اإلشــاعات  مــع ظهــور  خصوصــا 
النيــة  الــذي عقــد  الهائــج  التنــني  ذلــك  حــول 
البلــد،  هــذا  فــي  االســتقرار  علــى  والعــزم 
وتيــرة  تســارع  ومــع  عليــه،  نفــوذه  وبســط 

األخبــار واألقاويــل، حتــى صــار الــكل مــن 
ال  قاطعــا  جماعيــا،  ال  فرديــا  البلــد  أهــل 
وليــس  مانعــا  قريــب،  أو  لصديــق  واصــال، 
عــن  باحــث  مســكني  أو  لضعيــف  معطيــا 
تكــرس  جليــة،  بصــورة  وســالمته  أمنــه 
انقــالب الحــال من التماســك والتعاضد إلى 
صغيــرة،  قطــع  إلــى  الخيــوط  مقطــع  حبــل 
ذلــك  فســاهم  وجمعهــا،  توثيقهــا  يصعــب 
الوضــع، وتلــك الحالــة املزريــة، مــن اســتقواء 
ذلــك التنــني، وإصــراره علــى الثبــات فــي ذلك 
البلــد، ونهــب خيراته وأرزاقــه. وهذا ما كان، 
البلــد  املصطنــع  التنــني  هــذا  دخــل  أن  بعــد 
الــذي أراده وتمنــاه، بــكل ســهولة  ورخــاوة 
مــن أهلــه الذيــن فّرطــوا بأعظــم مبــدأ حياتي 
للقــوة والنفــوذ هــو »التماســك االجتماعــي« 
الــذي يعكــس، فــي دواخلــه، جميــع األخــالق 
النبيلــة والرفيعــة التــي فــّرط بهــا أصحــاب 
البلــد بها، لينتجــوا بأيديهم مخلوقا وهميا 
مصطنعا، راســما ومخططا ملنهج حياتهم 
واحــد،  فــردي  مــادي  بلــون  الــذي صبغــوه 
ضّيع منظر حياتهم القديم، وألوانه الزاهية، 

بديعة الجوهر واملنظر .
هادي ردايدة )األردن(

فضاء مفتوح

آراء

فارس الخطاب

لــم يكــن الغــزو األميركــي – البريطانــي للعــراق 
عــام 2003، بســبب ترســانة العــراق العســكرية، 
أو ما يمتلكه من أسلحة )دمار شامل( بحسب 
الســابق،  األميركــي  الرئيــس  إدارة  مــا روجــت 
جــورج دبليــو بــوش، وحليفهــا رئيــس الوزراء 
البريطانــي الســابق تونــي بليــر. انكشــف زيف 
مــا حاولــوا إقنــاع العالــم بــه مــن أكاذيــب، بعــد 
أن تــم لهــم احتــال هــذا البلد، وانكشــاف خلوه 
مــن كل هــذه األســلحة. ولعــل مــن املهــم بمــكان 
يديعــوت  ذكرتــه صحيفــة  مــا  علــى  نعــّرج  أن 
أحرونــوت اإلســرائيلية قبيــل عــام مــن الغــزو 
بعــد  العــراق  تقســيم  ســيناريو  حــول   )2002(
احتاله، باقتطاع محافظاته السنية، وضمها 
انفصــال دولــة  اململكــة األردنيــة، وإعــان  إلــى 
كرديــة فــي شــماله، ودولــة أخــرى للشــيعة فــي 

الجنوب.
آخــر؛  منحــى  الســيناريو  هــذا  إلــى  ُيضــاف 
لــم يمــض عــام منــذ 2003، مــن دون أن  حيــث 
كل  فــي  حاضــرًا  العــراق  تقســيم  شــبح  يكــون 
إقليميــة،  أو  أمنيــة وطنيــة  أو  أزمــة سياســية 
خصوصــا وأن دســتور العــراق الحالي؛ والذي 
وضعــه الحاكــم املدنــي للعــراق بعــد االحتــال 
مباشــرة، األميركي بول بريمر، قد أّســس لهذه 
شــرعنة  خــال  مــن  قاطــع  بشــكل  االحتماليــة 
علنــا  أو  ضمنــا  يعنــي  مــا  وهــو  الفيدراليــة، 
علــى  مؤسســة  دويــاٍت  إلــى  العــراق  تقطيــع 

دوافع طائفية أو عرقية.
تتســع  وال  محــدودة،  النشــر  مســاحة  وألن 
لهــا معلومــات ووثائــق تاريخيــة، قاطعــة فــي 
دقتها ومصداقيتها، بشــأن موضوع البحوث 

ماجد الشيخ

بعــض  أو  ملكــّوٍن،  السياســي  العجــز  يعــد  لــم 
مكونــات النظام السياســي الفلســطيني، قادرًا 
التغطيــة  أو  اإلقــاع  عــن  عجــزه  إخفــاء  علــى 
عليه، واقتاع أشــواكه بيديه، بقدر ما عكســت 
أزماتــه ومآزقــه الراهنــة فــي العقدين األخيرين 
املســتعصية،  واملــآزق  األزمــات  تلــك  طبيعــة 
غيــر العابــرة، نظــرًا لــذاك »الســتاتيك الفــردي« 
جهــة  مــن  و»الجماعاتــي«  جهــة،  مــن  الفئــوي 
أخــرى، وهــو ينعــش، بــن حــن وآخــر ودائمــا، 
أوهامه في شأن املفاوضات و»حل الدولتن«، 
فــي جــزٍء مــن الوطــن، وأوهــام »الدولــة املؤقتة« 
ويتبنــى  ليعيــد  الوطــن،  مــن  آخــر  جــزٍء  فــي 
وردود  نفســها،  للسياســات  الدائــم  تكــراره 
عــن  معــزٍل  فــي  نفســها،  واالنفعــاالت  األفعــال 
سياســيٍّ  نظــاٍم  أّي  ــى 

ّ
يتوخ التــي  التفاعــات 

نتــاج  كونــه  اتجاههــا،  فــي  ســلوكه  يقــود  أن 
الخاصــة  واملعطيــات  الظــروف  مــن  مجموعــٍة 
بنشــوئه وتكونــه.  وإذا كان النظــام السياســي 
الفلســطيني »يتباهــى« بأنــه الشــبيه أو املثيل 
للنظــام السياســي فــي الفضــاء العربــي، فألنــه 
بنشــأته،  أحــاط  بمــا  جيــدة   

ً
معرفــة العــارف 

وبمــا يحيــط بظروفــه القاهــرة التــي قادته إلى 
إثبــات  عــن  املزمــن  للعجــز  النرجســية، نتاجــا 
تــه وجدارتــه للخــروج مــن شــباك األزمــات  كفاء
الفئويــة  مــن  نوعــا  راكمــت  التــي  املســتفحلة، 
أطــر  عــن  وخروجــا  الفصائليــة،  وتقديــس 
والتشــاركية  الجبهويــة  أو  الوطنيــة  الوحــدة 

التــي  االســتراتيجية  واملخططــات  والكتــب 
تقســيم  مشــاريع  حــول  ســنوات  طــوال  كتبــت 
العراق إلى دوياٍت ضعيفٍة ومتناحرة، فإنني 
أؤكد، هنا، أن غزو العراق واحتاله كان فصل 
هــذا  نحــو  واملخططــات  للمشــاريع  الخطــاب 
الهــدف، وبســعي أميركــي – بريطانــي مباشــر، 
وبمســاعدة دول إقليميــة، فــي مقدمتهــا إيــران 
لــم  مــا  لكــن،  للعــراق.  مجــاورة  عربيــة  ودول 
القــدرة  الــدول  فــي حســابات هــذه  يكــن دقيقــا 
الكبيــرة واملميــزة واملســتمرة للشــعب العراقــي 
فــي مواجهــة االحتــال، ومــن ثــم تحقيــق كامــل 

أهدافه.
الشــيوخ  مجلــس  تصويــت  مــن  الرغــم  وعلــى 
األميركي في 26 سبتمبر/ أيلول2007، لصالح 
تمريــر مشــروع نائــب الرئيــس األميركــي، جــو 
دويــات،  ثــاث  إلــى  العــراق  بتقســيم  بايــدن، 
مــن  الرغــم  وعلــى  وشــيعية،  وكرديــة  ســنية 
ظهــور تنظيــم الدولــة اإلســامية )داعــش( فــي 
2014، وســيطرته علــى كل املحافظــات الســنّية 
إلــى  املشــروع  ذهــاب  يؤكــد  بمــا  العــراق،  فــي 
إال  القســري،  الجيوسياســي  التطبيــق  طريــق 
مــازال  الشــعبي  العراقــي  الوطنــي  الواقــع  أن 
متمّســكا بالحقيقــة التاريخيــة الدامغــة حــول 
وحــدة العــراق ومركزيــة الحكم فيه، على الرغم 
ممــا تعــّرض لــه هــذا البلــد مــن عواصــف الغزو 
التاريــخ،  عبــر  املتكــّرر  األجنبــي  واالحتــال 
الحضــاري  تراثــه  تدميــر  سياســة  واعتمــاد 

والفكري مع كل غزو.
أميركيــة وبريطانيــة،  إعــام  تحدثــت وســائل 
مــرات كثيــرة، عــن موضــوٍع ُيــراد منــه الترويــج 
النفســي لفكــرة أن العــراق، بشــكله وخريطتــه 
وتركيبتــه الســكانية الحاليــة، هــو مــن صنــع 

فــي  »القيــادة«،  وكأن  الوطنــي،  العمــل  فــي 
ال  »أبــدي«،  مغنــم  أو  منــزع  أصحابهــا،  نظــر 
يخضــغ للحســاب واملراقبة واملراجعــة والنقد، 
أو  الخطــأ  فــي  والوقــوع  والتدبيــر،  والتفكيــر 
حتى الخطايا، إال إذا اعتبرت القيادة نفســها، 
العميقــة«، ملهمــة  الســلطة  واعتبرتهــا »قــوى 

 عن الخطأ والخطايا.   
ً
 ومعصومة

ً
ومقّدسة

الحركــة  لــدى  القيــادي«  »الســتاتيك  بــات  لقــد 
التــي  »الثوابــت«  مــن  الفلســطينية  الوطنيــة 
حافــة  علــى  للبقــاء  عبــره  واشــتغلت  عملــت 
التــي  الهالــة  كامــل  وأطاحــت  بــل  الجمــود، 
ســنوات  فــي  الوطنيــة،  الحركــة  اكتســبتها 
النضــال والغضــب والكفــاح املتنــوع واملتعــدد 
كان  مــا  القياديــة«  »الثوابــت  تلــك  األشــكال، 
لهــا، وهــي تمّيــع الثوابــت الوطنيــة وتغّيرهــا 
قيمتهــا،  مــن  وتقلــل  وتحّورهــا،  وتحّولهــا 
ومجتمعهــا(  )شــعبها  أصحابهــا  نظــر   فــي 
نفســها  أحالــت  أن  إال  العالــم،  نظــر  وفــي 
 لتلــك؛ فكانــت »الثوابــت 

ً
وجعلــت منهــا بديــا

 للثوابــت الوطنيــة، وهــذا هــو 
ً
القياديــة« بديــا

املــأزق الراهــن الــذي بــات يتــرّدى فيــه الوضــع 
الوطنــي الفلســطيني، وهــو يواجــه عديــدًا مــن 
مواجهــة  فــي  ليــس  اليومــي،  الكفــاح  جبهــات 
االســتيطان واالحتال اإلسرائيلي وعصابات 
بــل وفــي مواجهــة  الفاشــي فحســب،  اإلرهــاب 
تحــوالت الواقــع الوطنــي، ومــا ينبغــي القيــام 
السياســي  االنقســام  آثــار  مــن  للتخفيــف  بــه 
والجغرافــي ونتائجــه، فــي ظــل هــذا التصميــم 
علــى »الســتاتيك القيــادي«، وانحــراف املهمات 

املتحــدة  اململكــة  واالنقســام.  التفــكك  فــخ  فــي 
تونــي  الســابق،  وزرائهــا  رئيــس  ســاق  التــي 
بليــر، األكاذيــب علــى شــعبه ومجلــس العمــوم 
العــراق،  علــى  الحــرب  لخــوض  البريطانــي، 
إلــى  تقســيمها  بأمــر  فعلــي  بشــكل  مهــّددة 
خمــس دول منفصلــة، هــي إنكلتــرا وويلــز فــي 
الثانيــة  والدولــة  لنــدن،  بــدون  واحــدة  مملكــٍة 
أســكتلندا والثالثــة إيرلنــدا الشــمالية، والتــي 
والرابعــة  الجنوبيــة،  مــع  بالوحــدة  تطالــب 
لندن، والخامسة جبل طارق؛ فاسكتلندا التي 
صوتــت لصالــح البقــاء فــي االتحــاد األوروبــي 
عــن  باالنفصــال  رغبتهــا  بوضــوح،  أعلنــت، 
بريطانيــا فــي دعــوة رئيســة وزراء أســكتلندا، 
نيكــوال ســترجن، بإجراء اســتفتاء جديد حول 
تقريــر مصيرهــم ضمــن اململكــة املتحــدة، كمــا 
تــرى مســتقبلها داخــل  أن »أســكتلندا  أعلنــت 

االتحاد األوروبي« .
كمــا دعــا حــزب الشــن فــن، الجناح السياســي 
للجيــش الجمهــوري اإليرلنــدي، إلــى اســتفتاء 
حــول )إيرلنــدا املوحــدة( بنيــة االنفصــال عــن 
بريطانيــا، مــن خــال اســتفتاء ســريع لســكان 
جزيــرة إيرلنــدا املقســمة بن إيرلندا الشــمالية 

وقضيــة شــعبها، باتــت تعــوم علــى بحــر مــن 
الخســارات املتناســلة.   وطاملــا جــرى ويجــري 
اإلقــرار بعــدم وجود تلك الفوارق العميقة التي 
القيــم  الثقافــات، كونهــا مجمــوع  بــن  تفصــل 
التــي تقــوم عليهــا املجتمعــات والــدول املدنيــة 
يلجــأ  أن  دون  مــن  بالطبــع  وهــذا  الحديثــة. 
بعضهــم إلــى اإلقــرار بإلغــاء مبــادئ املســاواة، 
فمــن الطبيعــي أن يقــوم »احتــال املجتمعــات« 
لــدى األنظمة الســلطوية، علــى اختافها، مقام 
قــوة  كأي  واحتالهــا  الحيــة،  اإلرادات  إلغــاء 
احتاٍل خارجية، وال يختلف هذا الكام لدينا، 
أو لدى أي مجتمع، حيث تتساوى املجتمعات 
تحــت االحتــال أو املجتمعــات املتحــّررة منــه. 
مشــتركة  ســمات  بعــض  هنــاك  يبقــى  ولكــن، 
لحكومــاٍت  الخاضعــة  املجتمعــات  تلــك  بــن 
االســتبداد  فــي  تتشــارك  ســلطوية،  وأنظمــٍة 
الواقعــة  وتلــك  والشــمولية،  والديكتاتوريــة 
يشــكل  هنــا،  مــن  األجنبــي.   االحتــال  تحــت 

التابعــة للمملكــة املتحــدة وجمهوريــة إيرلنــدا 
العاصمــة  بلديــة  رئيــس  وأعلــن  املســتقلة. 
البريطانية لندن، صادق خان، أن املدينة يجب 
أن تكــون لهــا كلمــة فــي مفاوضــات االنفصــال، 
 موقعــة مــن عشــرات اآلف 

ً
وأنــه اســتلم عريضــة

مســتقلة  لنــدن  »إعــان  بـــ  تطالــب  اللندنيــن 
عــن اململكــة املتحــدة«، وتطالــب بـــ »االنضمــام 
لاتحــاد األوروبــي«. شــبه جزيــرة جبــل طــارق 
املتنــازع عليهــا بن لندن ومدريد، والخاضعة 
صــّوت   ،1713 عــام  منــذ  املتحــدة  للمملكــة 
ســكانها بنســبة 96% لصالــح بقــاء بريطانيــا 
ضمــن املنظومــة األوروبية، ما يعني تغييرات 
الجزيــرة،  هــذه  ســكان  إلقــرار  بقــوة  متوقعــة 

لصالح بقائهم ضمن السيادة اإلسبانية.
ارتداديــة  عواصــف  عــن  بعضهــم  يتســاءل 
وعــن  ســاعات،  خــال  عظمــى  بدولــة  عصفــت 
)العظمــى(  صفــة  ربمــا  ســتفقدها  متغيــراٍت 
خال أسابيع أو أشهر؛ هل هي »لعنة العراق« 
واحتالهــم  عليــه  حربهــم  بســبب  قتــل  الــذي 
مليــون  مــن  أكثــر  تقســيمه،  إلــى  لــه وســعيهم 
عراقي وماين النازحن واملهاجرين وتدمير 
ســتصيب  هــل  وثرواتــه؟  أجيالــه  مســتقبل 
دارهــم  عقــر  فــي  البريطانيــن  »اللعنــة«  هــذه 
واألوروبــي  الوطنــي  بادهــم  ومســتقبل 
والدولي، بعد أن أصابت من الواليات املتحدة 
الكثيــر؟ وهــل ســيفقد التــاج البريطاني نفوذه 
وربمــا  الشــمالية  وإيرلنــدا  أســكتلندا  علــى 
العاصمــة )لنــدن( وشــبه جزيرة )جبل طارق(؟ 
تــكاد املؤشــرات تؤكــد كل تلــك املخــاوف، وتلــك 
فيمــا  التــي ســيقابلها،  الكبــرى  الصدمــة  هــي 

يبدو، عراق واحد.
)كاتب عراقي(

وفــرض  بهــا،  واالســتئثار  الســلطة  احتــكار 
الــرؤى الســلطوية علــى مجتمعــاٍت وتجمعاٍت 
مزدوجــة؛  مصــادرة  االحتــال،  تحــت  وقعــت 
مضافة ومضاعفة، تجعل من التحّرر الوطني 
مســألة هامشــية، وربمــا غيــر ملحــة!، وتحــول 
األقســام والفئــات النافــذة مــن الحركة الوطنية 
إلــى نــوٍع مــن مركبــات »العصبيــة الجديــدة«، 
الهيمنــة  االحتــال موضــوع  كعنصــٍر يقاســم 
أســيرة  تبقــى  التطلعــات  فيمــا  واملصالــح، 
النــاس العاديــن، ممــن لــم تلّوثهــم الســلطة، أو 
الفئــات  مصالــح  مــع  مصالحهــم  تتقاطــع  لــم 

النخبوية »الحاكمة«.    
لعملــة  اآلخــر  الوجــه  الفســاد  يشــّكل  كذلــك 
االســتئثار  واســتمرار  الســلطوي،  االســتبداد 
بمهــام قياديــة، مــن دون انتخابــاٍت عامــة مــن 
دولــيٍّ  دعــٍم  بفضــل  بــل  الداخــل،  فــي  الشــعب 
الســابق علــى رفــض  أكثــر مــن  بــات يتجاســر 
ممارســة الضغوط على الحكومة اإلســرائيلية 
الستئناف مفاوضاٍت مجديٍة، ذات آفاٍق واعدة، 
ويشــّجع على اســتمرار الهيمنــة الكولونيالية 
اإلســرائيلية، وســط تمنٍع ســلطوي فلسطيني 
عــن إثــارة أوار الصــراع الــذي خمــد فــي أعقــاب 
السياســي  واالنقســام  »أوســلو«  ســنوات 
والجغرافــي، ومــا أدى إليــه مــن تخلــق مصالح 
بــات  وزبائنيــة،  وفصائليــٍة  وطبقيــٍة  فئويــٍة 
يســتحيل علــى أصحابها نفــض أيديهم منها، 
والعودة إلى سنوات الجمر والكفاح والغضب 

في مواجهة االحتال.
)كاتب فلسطيني(          

العامليــة  الحــرب  إبــان  العظمــى«،  »بريطانيــا 
األوضــاع  إلعــادة  الوقــت  حــان  وأنــه  األولــى، 
إلــى ســابق عهدهــا، مــن خــال دفــع العراقيــن 
إلــى االقتتــال فيمــا بينهــم، وتحديــد حدود كل 
فئــة أو طائفــة أو قوميــة علــى حــدة؛ فاألكــراد 
ة والعــرب الشــيعة 

ّ
واأليزيديــون والعــرب الســن

لــه  تكــون  أن  يجــب   
ٌّ

كل و..إلــخ،  واملســيحيون 
اإلقليميــة،  الــدول  بهــا  تتكفــل  التــي  دويلتــه 
بحمايتــه.  وأجنداتهــا  مصالحهــا  وبحســب 
وعلى هذا التقسيم، ستكون هناك دويلة تدين 
أو  مســرحا  وتكــون  بالكامــل،  إليــران  بالــوالء 
بوابة خلفية لنفوذها ومشــاريعها السياسية 
بالنســبة  وكذلــك  والعقائديــة،  واالقتصاديــة 
الســعودية واألردن  العربيــة  لتركيــا واململكــة 

والواليات املتحدة وبريطانيا .. وهكذا.
املخططــات  ومئــات  الســنن  عشــرات 
تقســيم  أجــل  مــن  وضعــت  واالســتراتيجيات 
العشــرين، كتبهــا  القــرن  بدايــات  منــذ  العــراق 
واملجتمــع  السياســة  علــوم  فــي  مشــاهير 
عــن  إســرائيل  تغــب  لــم  والحــرب،  واالقتصــاد 
ولــو  واحــدًا،  مــازال  العــراق  أن  إال  معظمهــا، 
وفيمــا  أنــه،  إال  الحالــي،  املضطــرب  بالشــكل 
يبدو، أن من ســعى إلى تنفيذ مشــروع تقســيم 
علــى  ســواء  العــراق«،  »لعنــة  نالتــه  العــراق 
مســتوى الخســائر البشــرية أو املكانة الدولية 
أو االختــال االقتصــادي الــذي حــدث للواليات 
دول  مــن  وغيرهمــا  وبريطانيــا  املتحــدة 
الحــرب علــى العــراق، أو علــى مســتوى الوحدة 
الوطنيــة، كمــا فجرته مفاجأة االســتفتاء الذي 
حزيــران  يونيــو/   24 فــي  بريطانيــا  أجرتــه 
2016، وكانــت نتائجــه لصالــح خروجهــا مــن 
االتحــاد األوروبــي، بمــا يعني وقوع بريطانيا 

تنظيميــٍة  ألوضــاٍع  انعكاســا  السياســية 
جماهيريــة  وأوضــاع  ومخترقــة،  مهلهلــٍة 
والوحــدة  التماســك  غادرهــا   ،

ً
تهلهــا أكثــر 

املجتمعيــة، بعــد ســنوات مــن احتــال املجتمــع 
مــن داخلــه، والعمــل علــى تفتيتــه وإخضاعــه 
لسياساٍت رغبويٍة ودعويٍة وأمنيٍة وتنسيقيٍة 
وبوليســيٍة، ال تختلــف عــن تلك املهام الســائدة 

والقائمة لدى النظام السلطوي العربي.
لألســف، هنــاك خلــل فــادح فــي موازيــن القوى، 
ليس هو وحده من وما يقود الوضع الوطني 
التراجعــات،  مــن  مزيــٍد  إلــى  الفلســطيني 
فــي  املتقدمــة  الوطنيــة  املواقــع  وخســارة 
كســب  وفــي  الوطــن،  فــي  االحتــال  مواجهــة 
املؤسسات الدولية في الخارج، وآخر »النوادر 
والحكايــات الجحويــة« وصــول إســرائيل إلــى 
رئاســة اللجنــة القانونيــة فــي األمــم املتحــدة، 
وقبلهــا فتــح مكتــب لهــا فــي مقــر حلــف الناتــو 
فــي مايــو/ أيار املاضي؛ فــي »عمليٍة انقابية« 
الفلســطينية  الكفاحيــة  الشــرعية  أخــرى ضــد 
والتقليــل  انتهاكهــا  علــى  الجــرأة  باتــت  التــي 
والوقــوف  عليــه،  والقفــز  حائطهــا،  علــو  مــن 
ضدهــا أكثــر مــن فاضحــة، بــدءًا مــن االنقــاب 
األول الــذي يزعــم بعــض أصحابــه أنــه »حمــى 
الشــرعية«، وال ندري أي شــرعية؟ إال إذا كانت 
شــرعيتهم هــم مــن دون غيرهــم، وصــواًل إلــى 
علــى  بنــا  تحيــط  التــي  االنقابــات  مجموعــة 
الصعــد اإلقليميــة والدوليــة، مــن دون أن تتأثر 
تعيــش  وكأنهــا  القيــادي«،  »الســتاتيك  قــوى 
أحسن حاالتها في واٍد يعّج بالزرع، فيما هي، 

العراق وتقسيم المملكة المتحدة
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ألعاب خطيرة في العيد

17

تونس ـ مريم الناصري

 علــى محــال 
ً
يزيــد اإلقبــال فــي تونــس عــادة

مــا  ودائمــا  وخالــه.  العيــد  قبــل  األلعــاب 
تبــاع  موازيــة  أســواقا  املواطنــون  يجــد 
فيهــا مئــات األلعــاب بأرخــص األســعار. وفــي العيــد، 
علــى  التــي  الباســتيكية  األلعــاب  تبــاع  مــا  غالبــا 
يمنــع  القانــون  أن  علمــا  واملفرقعــات،  أســلحة  شــكل 
اســتيرادها وتوزيعهــا. مــع ذلــك، تجدهــا فــي غالبيــة 
األسواق التونسية. بطبيعة الحال، يلجأ الفقراء إلى 
شــراء هــذه األلعــاب كونهــا رخيصــة، علــى الرغــم مــن 

ســامة األطفــال. يضيــف أنــه علــى أبــواب عيــد الفطــر، 
يكثر اإلقبال على شراء ألعاب األطفال.

ل العينات التي تصل من وزارة 
ّ
ويشير إلى »أننا نحل

التجــارة قبــل توزيعهــا علــى املتاجر الكبــرى أو محال 
 »غالبية األلعاب املســتوردة 

ّ
بيــع األلعــاب«، مضيفــا أن

نصائــح  أو  معلومــات  أي  تتضّمــن  ال  الصــن  مــن 
وهــي  منهــا  قليلــة  نســبة  باســتثناء  لاســتعمال، 
املوجــودة فــي املتاجر الكبرى، خصوصا أنها تخضع 

لرقابة مستمرة«.
رت وزارة الصحــة األهالــي مــن شــراء 

ّ
مــن جهتهــا، حــذ

بعــض األلعــاب، خصوصــا تلــك التــي تشــبه األســلحة 
الوكالــة  مديــر  ويشــير  وغيرهــا.  والقاذفــات  الناريــة 
للمنتجــات  والبيئيــة  الصحيــة  للرقابــة  الوطنيــة 
يســتخدمون  »األطفــال   

ّ
أن إلــى  دخيــل  حمــادي 

ســنويا نحــو 10 آالف لعبــة خاصــة، منهــا األســلحة 
ألــف   24 إلــى  باإلضافــة  واملسدســات،  الباســتيكية 
خرطوشة باستيكية، وأكثر من 30 ألف قطعة ألعاب 
ناريــة، ونحــو 600 ســاح ليــزر«. ويلفــت إلــى أن هــذه 
األلعــاب تنتشــر فــي األســواق املوازيــة، التــي عــادة مــا 
تلجــأ إلــى البضائــع املهّربــة عبــر الحــدود التونســية 
ــــ الجزائريــة، أو املســتوردة مــن الصــن بنســبة 90 فــي 
املائة. ويشــير مدير الوكالة إلى أنه يتّم تســجيل نحو 
25 حادثــا خطيــرًا في العيــد، نتيجة األلعاب الخطيرة 

وغير املراقبة.
تجدر اإلشارة إلى أن غالبية تلك الحوادث هي نتيجة 
األلعــاب الناريــة التــي تســّمى »الفوشــيك« فــي تونــس، 
وذلك على الرغم من إحباط عشرات عمليات التهريب 
ســواء مــن الحــدود الجزائرّيــة أو الليبيــة، وحجز آالف 
القطــع، آخرهــا إحبــاط تهريب نحو 56 ألف قطعة منذ 
أيــام قليلــة فــي محافظة قابس في الجنوب التونســي، 
باإلضافــة إلــى حجــز كميــات كبيــرة تبــاع خلســة فــي 

غالبية األسواق الشعبية. 

التحذيرات املســتمّرة من مصالح الصحة، وتســجيل 
مئــات اإلصابــات ســنويا بســببها. كان الطفــل حمــد 
سيف املولهي قد أصيب في عينه اليمنى عام 2014، 
بســبب أحــد املسدســات التي تباع فــي العيد، وتطلق 
عمليــة جراحيــة  أجــرى  كــرات باســتيكية صغيــرة. 
ــه فقــد البصر. تقول والدتــه كريمة الصالحي 

ّ
لهــا لكن

 ابنهــا أصيــب خــال اللعــب مــع أحــد أصدقائــه فــي 
ّ
إن

الحي. وعلى الرغم من إجراء عملية جراحية وإخراج 
ه فقد البصر. 

ّ
الكرة الصغيرة، إال أن

ابنهــا   
ّ
إن الرحمــن  عبــد  مفيــدة  تقــول  جهتهــا،  مــن 

اللعــب  جــّراء  وقدميــه  يديــه  فــي  لحــروق  تعــّرض  قــد 
باملفرقعــات، متابعــة أن »إبــن الجيــران تتضــّرر أيضــا 
منهــا«. تشــرح أن »حروقهمــا لــم تكــن بســيطة، بل أدت 

إلى تشّوهات في الجلد«. 
فــي هــذا اإلطــار، تقــول طبيبــة العيــون أحــام فرحات 
لـ »العربي الجديد« إنه ســنويا، يأتي إليها كثيرون، 
تحديدًا في أيام العيد، جراء إصابتهم بـ »الفوشيك« 
)األلعاب النارية(، أو املسدســات الباســتيكية. تلفت 
إلــى أنهــا فــي العيــد، تســتقبل خمــس حــاالت يوميــا، 
مضيفة أن »خطورة اإلصابات تتفاوت، لكنها تصل 
فــي بعــض الحــاالت إلــى حــّد فقــدان البصــر«. تضيف 
أن اإلصابات املسجلة بسبب األلعاب النارية ال تؤثر 
بــل تســبب حروقــا علــى مســتوى  العــن فقــط،  علــى 
الوجــه واليديــن. وقــد ســّجلت إصابــات لــدى بعــض 
لعــب  أثنــاء  بطلقــات  أصيبــوا  الذيــن  أيضــا،  الكبــار 

األطفال.  
أحــد  فــي  الســامة  مصلحــة  رئيــس  يوضــح  بــدوره، 
 »غالبيــة األلعــاب التــي 

ّ
املختبــرات أحمــد بالشــيخ أن

تباع في السوق التونسّية بشكل خاص، تشّكل خطرًا 
على األطفال. كما أن أكثر من نصف تلك األلعاب التي 
ل في املختبر غير مطابقة للمواصفات والشروط 

ّ
تحل

املطلوبــة«، محــذرًا مــن أن بعضهــا يشــكل خطــرًا علــى 

مجتمع
طالــب منّســق األمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية فــي ســورية، يعقــوب الحلــو، بوصــول مســاعدات 
إنســانية بشــكل فوري وغير مشــروط إلى عشــرات اآلالف من األشــخاص املحاصرين في أربع بلدات 
ســورية. وقال إنه يجب الســماح بوصول املســاعدات إلى بلدات مضايا، والزبداني، والفوعة، وكفريا 
قبــل حــدوث مجاعــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن قــوات النظام تحاصــر مضايا والزبدانــي، فيما تحاصر 
املعارضة الفوعة وكفريا. وأضاف الحلو أن األمم املتحدة تدعو جميع األطراف إلى ضمان عدم تكرار 
)أسوشييتد برس( ذلك مرة أخرى، وحث املقاتلن على السماح بعمليات إجاء طبي. 

ازداد إقبال األردنّين من املعوزين على بنك املابس الخيري، قبيل حلول عيد الفطر. وعادة تنشغل 
األســر بالتســّوق وشــراء مســتلزمات العيد، بما فيها املابس الجديدة، في الفترة األخيرة من شــهر 
 األوضاع تشتّد صعوبة على املحتاجن في األردن، ال سّيما مع ارتفاع أسعار السلع 

ّ
رمضان. وألن

املختلفة، يعمد بنك املابس الخيري منذ عام 2013 إلى مســاعدتهم في توفير مابس جديدة لهم 
 الذيــن يســتفيدون مــن مشــروع بنــك املابــس الخيــري، يســّجلون 

ّ
وألبنائهــم. تجــدر اإلشــارة إلــى أن

)رويترز( أسماءهم في صندوق املعونة الوطنية. 

بنك مالبس لفقراء األردن قبيل العيداألمم المتحدة تحّذر من مجاعة في أربع بلدات سورية

لندن ـ كاتيا يوسف

مشــاكل  تســجيل  الطبيعــي  مــن  يكــون  قــد 
صحيــة لــدى األشــخاص، الذيــن ولــدوا قبــل 
وخصوصــا  منخفضــة،  وبــأوزان  أوانهــم 
دراســة   

ّ
لكــن املزمنــة.  األمــراض  فــي  تزايــدًا 

كندّيــة تشــير إلــى مشــاكل مــن نــوع آخــر، من 
قبيــل انخفــاض دخلهــم الســنوي باملقارنــة 
أوانهــم  فــي  ولــدوا  الذيــن  األشــخاص  مــع 

وبأوزان طبيعية.
 كثيرين من البالغن 

ّ
وتبّن الدراسة أيضا أن

الذيــن ولــدوا بــأوزان منخفضــة، يعانون من 

 حظــا فــي إنجــاب األطفــال 
ّ

البطالــة وهــم أقــل
فقــد ظهــر جليــا  كذلــك،  العاقــات.  وتكويــن 
فــي  انخفــاض  هــؤالء،  مــن  كبيــر  عــدد  لــدى 
احتــرام الــذات. لكــن ثّمــة إيجابية لدى هؤالء 
 عرضة 

ّ
هم أقل

ّ
املولودين قبل أوانهم، وهي أن

لتعاطــي املخــّدرات أو إدمــان الكحــول حــن 
 الرشد.

ّ
يبلغون سن

جامعــة  مــن  الباحثــون  أوضــح  ذلــك،  إلــى 
 البالغن 

ّ
ماكماستر في أونتاريو الكندية أن

حيــاة  يعيشــون  أوانهــم  قبــل  املولوديــن 
مســتقلة طبيعيــة ويســاهمون بشــكل جّيــد 
ــوا 

ّ
فــي املجتمــع، لكــن مــن الضــروري أن يتلق

الدعم الازم وأن يخضعوا ملراقبة مستمّرة، 
ملســاعدتهم علــى التعامــل مع آثــار وضعهم. 
ه من الصعب التنبؤ بمســتقبلهم 

ّ
أضافوا أن

لجهــة  العمــر،  منتصــف  يبلغــون  حــن 
وعائلتهــم  ومدخولهــم  املهنيــة  حياتهــم 

وشريك حياتهم ونوعّية حياتهم.
دراســة  لتدعــم  التقريــر  هــذا  نتائــج  وتأتــي 
سابقة أعّدتها جامعة »ورويك« البريطانية 
املرموقــة فــي أوائــل العــام الجــاري، وبّينــت 
أكثــر  هــم  أوانهــم  قبــل  ولــدوا  الذيــن   

ّ
أن

تنخفــض  فيمــا  ماديــا،  للمعانــاة  عرضــة 
فــرص امتاكهــم منــزاًل خاصــا. وقــد أوضــح 

البروفســور ديتــر وولــك، الــذي قــاد الدراســة 
 مصــدر االختــاف يكمــن فــي 

ّ
البريطانيــة، أن

باألطفــال  الخاصــة  الدراســية  املعــّدالت   
ّ
أن

املولودين قبل أوانهم، منخفضة )خصوصا 
في الرياضيات( باملقارنة مع اآلخرين.

عامــا(   43( فريــال  تقــول  الســياق،  هــذا  فــي 
 
ّ
إن لنــدن،  فــي  مقيمــة  ليبيــة  امــرأة  وهــي 

»الدراســة مــن وجهــة نظــري صحيحــة نوعا 
مــا، انطاقــا مــن تجربتــي مــع والــدي الــذي 
وبــوزن  الســابع  الشــهر  فــي  النــور  أبصــر 
منخفض جدًا، بحسب ما أخبرتني جّدتي«. 
 
َ
ــه »لــم يحــظ

ّ
تضيــف لـــ »العربــي الجديــد« أن

ــل مــن عمــل إلــى آخــر 
ّ
بوظيفــة جيــدة، بــل تنق

مــن دون أن يتقــن مهنــة. كذلــك، كان يحتــاج 
دائمــا إلــى اتبــاع تعليمــات والدتــي ويعجــز 
عــن التصــّرف وحده أو اتخــاذ أّي قرار مهما 
فــي  جــدًا  ضعيفــا  كان  أيضــا،  بســيطا.  كان 
الحساب ولطاملا رسب في مادة الرياضيات 
حــن كان ال يــزال تلميذًا«. لكنها تشــّدد على 
 »والدي كان إنسانا طيبا وبسيطا، يهرع 

ّ
أن

وتكمــل  مقابــل«.  دون  مــن  لتقديــم خدماتــه 
بحــزن: »جــاء مســرعا إلــى الدنيــا قبــل أوانه، 
كذلــك غادرهــا باكــرًا وبســرعة بعــد إصابتــه 

بمرض خبيث«.

المولودون قبل أوانهم... هذه بعض مشاكلهم

المستهلك  عــن  الــدفــاع  منظمة  ــت  دع
من  الــتــســّوق  ــى  إل المستهلكين  جميع 
نقاط بيع معيّنة خالل شراء ألعاب األطفال 
مؤكدة  الفطر،  بعيد  االحتفال  بمناسبة 
ظاهرة  انتشار  ظل  في  الحذر  ضرورة  على 
في  عشوائية  بطريقة  النارية  األلعاب  بيع 
بالحوادث  وذّكـــرت  الــمــوازيــة.  األســـواق 
النوع  هذا  استعمال  عن  الناتجة  واألضــرار 
أنها  خصوصًا  األطفال،  على  األلعاب  من 

تفتقر إلى الشروط الصحية األساسية.

شروط صحيّة

ميليا بو جوده

تعكس مياه البحيرة توّهج شمس بدايات 
فصل الصيف، فيما تنتصب األشجار 

املعّمرة حول تلك البقعة املمتّدة في مشهد 
ه بديع. أّما في التعليق 

ّ
 ما ُيقال فيه إن

ّ
أقل

ة!«.
ّ
املرفق بالصورة، فنقرأ: »هنا الجن

في مجموعة صور أخرى نشرتها الصديقة 
االفتراضّية قبل أّيام، طبيعة ال يمكن إيجاد 

تعابير مناسبة لوصفها. مياه وصخور 
ما هي بقعة 

ّ
وخضرة وطيور وسكينة... كأن

ما 
ّ
من هذه املعمورة لم تطأها قدم بشر، كأن

ة« هي عنوان 
ّ
س. »الجن

ّ
هي بقعة لم تدن

األلبوم. 
قبل أشهر، كانت صور أخرى تمأل صفحة 
تلك الصديقة االفتراضّية، مرفقة بتعليقات 

مؤملة. بعضها راح ُيظهر حقائب سفر 
عمالقة وتأشيرات دخول إلى »بالد الغربة«، 
فيما تظهر شمس تغيب من خلف قضبان 
شّباك منزلها في املدينة األّم. لقطات أخرى 

ق لحظات أخيرة ومختلفة مع 
ّ
راحت توث

أحّباء كثيرين، قبل وداع قريب. نبرة 
واليأس واألسى كانت واضحة في تعليقات 

الصديقة االفتراضّية وأصدقائها، كأنّما 
هي ذاهبة إلى حتفها، ال قّدر الله! كان من 
املمكن استشعار تلك الغّصة الخانقة التي 

تنتقل عدواها سريعا، فتغّص بدورك.
مع زوجها وأوالدهما األربعة، التقطت 

صورة أخيرة في مطار »الوطن«. ظهرت 
عيونهم دامعة في تلك اللقطة الوداعّية، قبل 

أن ينطلقوا في رحلتهم صوب تلك البالد 
ة«.. صوب تلك 

ّ
التي أصبحت سريعا »الجن

تهم.
ّ
البالد التي أصبحت سريعا جن

»الجحيم هنا!« هذا ما تشير إليه، ال بل ما 
تبرهنه صور - وإن قليلة - تداولها بعض 

أصدقاء افتراضّيون منذ صباح يوم األحد، 
األّول من أمس. تلك الصور انتشرت بخجل 

استغربه البعض وقد رأوا فيه ما يشبه 
دًا في اإلحساس أو خدرًا أو حتى فقدانا 

ّ
تبل

لإلحساس. هي صور من موقع التفجير 
اإلرهابي الذي استهدف قلب حّي الكرادة في 
بغداد، فأدماه.. مئات العراقّيني ما بني قتيل 

وجريح. 
صور قليلة ويمّر الخبر. حسابات كثيرة 

تحكم البكاء على هؤالء الذين سقطوا. 
حسابات كثيرة تحكم استنكار الواقعة. 

وفي حال أهملنا تلك الحسابات، ما حصل 
م 

ّ
ليس إال مجّرد واقعة أخرى. أمر مسل

ة« قد 
ّ
به. هل يزداد الجحيُم جحيما؟ »الجن

تتحّول »جحيما«، إذا ما وقع اعتداء - أّي 
اعتداء كان - في أّي من أرجائها. لكّن 

الجحيَم جحيٌم. نقطة.
 واحدة من تلك األشجار املعّمرة 

ّ
في ظل

التي تنتصب حول البحيرة التي تعكس 
مياهها توّهج شمس بدايات فصل الصيف 

ه بديع، تكاد 
ّ
 ما ُيقال فيه إن

ّ
في مشهد أقل

عائلة الصديقة االفتراضّية تطير فرحا. 
ما تبرهن 

ّ
ة«.. كأن

ّ
ما تبرهن أّن »هنا الجن

ّ
كأن

تها، بعيدًا عن »جحيم« 
ّ
ها عثرت على جن

ّ
أن

.
ً
عاشته طويال

لغاية الساعة، لم تنشر الصديقة أّي صورة 
عن آخر فصول الجحيم العراقّي. ما يحصل 

في »الوطن« لم يعد يعنيها. هي وجدت 
تها، حيث تحتفل غدًا مع عائلتها بالعيد.

ّ
جن

الجحيم... هنا

مزاج
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لاستفادة منها مــن خــال إنــشــاء ســـدود في 
أحــــواض األنــهــار قــبــل وصــولــهــا إلـــى الــبــحــر«. 
يــتــنــاول زخـــور فــي حديثه معظم الــتــســاؤالت 
اللبنانية  البيئية  الــجــمــعــيــات  أثــارتــهــا  الــتــي 
حول السد، كالخطر البيئي، وخطر التسّرب، 
والكلفة، وخطر الزالزل، وطريقة إدارة املشروع 
التي  الشركة  وتــورط  املفترض،  تشغيله  بعد 
ــاء بـــقـــضـــايـــا فـــســـاد.  ــ ــــشـ فــــــازت بــمــنــاقــصــة اإلنـ
 »عددًا من الدراسات جرى 

ّ
ويؤكد املستشار أن

إعـــدادهـــا اســتــجــابــة لــهــواجــس أثـــارهـــا خــبــراء 
لبنانيون في عدد من املجاالت«.

737 مليون دوالر
يــرفــض زخـــور إحـــدى الــدراســات الــتــي تستند 
من  لــلــتــحــذيــر  بيئية محلية  جــمــيــعــات  إلــيــهــا 
 »BGR« املـــشـــروع، وهـــي مـــن إعـــــداد مــؤســســة
األملانية. يضع مستشار وزير الطاقة عامات 
استفهام حول »منهج عمل املستشار األملاني 
الــذي زار لبنان وأجــرى هــذه الــدراســة«. يقول 
ــــوزارة »ملـــس تــنــاقــضــات جــديــة في   فــريــق الـ

ّ
إن

نتائج عمل الخبير الذي زار عددًا من األنهار 
والسدود وعمل على قياس نسبة تدفق املياه 
فــيــهــا وغــيــرهــا مــن املـــؤشـــرات، وقـــد تناقضت 
ــرات اإللــكــتــرونــيــة ألجــهــزة  نــتــائــجــه مـــع املـــؤشـ

القياس املوجودة على هذه السدود«.
على صعيد املــخــاوف مــن تــســرب مــيــاه السد، 
 »تسرب املياه من السدود أمر 

ّ
يؤكد زخور أن

مسموح به ضمن حــدود معينة في مشاريع 
مــمــاثــلــة، والــتــحــكــم بــهــا مــمــكــن«. كــمــا يتطرق 
زخـــــور إلــــى خــطــر الـــــــزالزل فــيــؤكــد »إجـــــــراء 3 
دراســـــــــات طــلــبــتــهــا الــــــــــوزارة مــــن أكـــاديـــمـــيـــن 
لــبــنــانــيــن بــعــد االدعـــــــاءات بــشــأن تــأثــر الــســد 
بــالــفــوالــق الــزلــزالــيــة. وهـــي دراســـــات تــنــاولــت 
أثـــر الــســد عــلــى الــنــشــاط الــزلــزالــي فــي املنطقة 
 »تصميم 

ّ
أن إلــــى  والـــعـــكـــس«. ويــشــيــر زخــــور 

السد الذي نشرته مجلة علمية فرنسية لحظ 
خطر الــزالزل في منطقة تبلغ مساحتها 475 

كيلومترًا مربعًا«.
ــــورط الــشــركــة الــبــرازيــلــيــة  لــــدى ســـؤالـــه عـــن تـ
»أنـــدرادي غوتييرز/  بناء سد جنة  املتعهدة 
Andrade Gutierrez« بملفات فساد مالي ودفع 
رشــاوى في بلدها األم، يؤكد مستشار وزير 

 الــتــعــاقــد مــع هـــذه الــشــركــة »سبق 
ّ
الــطــاقــة أن

هـــذه االدعــــــاءات، وجـــرى بــنــاًء عــلــى مناقصة 
بن 7 شركات عاملية تنافست بناًء على دفتر 
الـــــوزارة ومصلحة مياه  ــّده فــريــق  شـــروط أعــ

بيروت«. 
 لكلفة 

ً
ــامـــا ال يــقــدم زخــــور رقــمــًا نــهــائــيــًا وشـ

 جــمــع األرقــــــام الــتــي عــددهــا 
ّ
بــنــاء الـــســـد، لــكــن

 كلفة السد 737 مليون دوالر أميركي 
ّ
يظهر أن

)237 مليونًا كلفة تلزيم بناء السد والبحيرة 
مليونًا  و320  فــقــط،  للسد  التابعة  واملــنــشــآت 
مراحل تشغيل، و30 مليونًا استماك أراض، 
و50 مليونًا لجر املياه ومعالجتها، مع صرف 

100 مليون على املشروع حتى اليوم(.
ــا تـــشـــكـــل »دراســــــــــة تــقــيــيــم األثـــــــر الــبــيــئــي  ــمـ كـ
ــه الــــخــــاف بــن  ــ ــ ــرز أوجـ ــ ــ لـــلـــمـــشـــروع« أحـــــد أبـ
البيئة  وزارة  وبـــن  جــهــة،  مـــن  الــطــاقــة  وزارة 

والجمعيات البيئية من ناحية ثانية. 
ــــة تقييم األثـــر سبقت   »دراسـ

ّ
أن يــؤكــد زخـــور 

تنفيذه كما تنص القوانن، ثم قرر وزير البيئة 
طلبها بعد عام ونصف على بدء األشغال في 
منطقة املشروع، بأن تقوم وزارة الطاقة بطلب 
املــشــروع وضعتها  إلدارة  بيئية  إعـــداد خطة 

شركة جيوكوم«. 
 

ّ
 »اإلدارة البيئية للمشروع تشمل كل

ّ
يتابع أن

التي  التبخر  نسب  مــن  بالطبيعة:  يتعلق  مــا 
لن تكون سلبية كا يظن البعض، وأيضًا من 
ناحية ترميم املــســاحــات الــخــضــراء مــن خال 
زرع املزيد من األشجار في كل منطقة جبيل. 
لهذا  وميزانية مرصودة  التزام جدي  وهناك 
 املتعهد الذي 

ّ
املوضوع«. يشير زخــور إلى أن

ــر األعــــمــــال حـــفـــر نــفــقــًا بـــطـــول 600 مــتــر  ــاشـ بـ
وعرض 8 أمتار.

جنّة عشتروت باتت نفقًا
ساهمت الصور والفيديوهات التي نشرتها 
حـــمـــلـــة »طــــلــــعــــت ريــــحــــتــــكــــم« مــــــع الــــوثــــائــــق 
البيئية  »الــحــركــة  الــتــي نشرتها  والـــدراســـات 
ــــي اإلشــــــــــارة إلــــــى الــســلــبــيــات  ــيـــة« فـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الــعــديــدة لــلــمــشــروع عــلــى املــســتــويــن البيئي 
ــتــــصــــادي ملــنــطــقــة نــهــر إبـــراهـــيـــم. وهــي  واالقــ
ــنـــهـــا األســــاطــــيــــر  ــة الــــتــــي تــــتــــحــــدث عـ ــقـ ــطـ ــنـ املـ
الــفــيــنــيــقــيــة، خـــصـــوصـــًا الـــعـــاقـــة بــــن اإللـــهـــة 

بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

أّجل مجلس الوزراء اللبناني بحث 
ــة« ثــاث مــرات على 

ّ
ملف »ســّد جــن

الــتــوالــي. هــو مــلــف خــافــي ُيجمع 
الوزراء املتخاصمون على طابعه البيئي. مع 
ذلك، فقد وجد امللف طريقه إلى طاولة مجلس 
ـــبـــّت املــلــفــات فــيــهــا بــالــتــوافــق 

ُ
الـــــــوزراء الـــتـــي ت

ــة الــنــفــايــات  ــر أثــبــتــتــه أزمــ الــســيــاســي. وهـــو أمـ
التي استمرت طوال 8 أشهر ولم ينهها سوى 
توافق وزاري على إنشاء مطامر، بالرغم من 
البيئية على  املــنــظــمــات والــجــمــعــيــات  إجــمــاع 

خطورة هذه املطامر ووجود خيارات بديلة.
بدأت األعمال في سّد جنة عام 2013 بعد إقرار 
الوطنية  »االســتــراتــيــجــيــة  اللبناني  الــبــرملــان 
لقطاع املياه« في مارس/ آذار 2012. وقد أكد 
املشنوق، في تصريحات  البيئة محمد  وزيــر 
صحافية، على »تعاون وزارتي الطاقة واملياه 
فــي إخــضــاع هـــذه االســتــراتــيــجــيــة إلـــى تقييم 
السياسي  الــخــاف   

ّ
لــكــن استراتيجي«.  بيئي 

 هـــذا الــتــعــاون لــيــس في 
ّ
حـــول املــلــف يــؤكــد أن

أفضل حاالته، وهو خاف ساهم في تسليط 
الضوء على عديد من التساؤالت والتحذيرات 
ــات بـــيـــئـــيـــة مــحــلــيــة  ــيـ ــعـ ــمـ ــلـــقـــتـــهـــا جـ الــــتــــي أطـ
وناشطون من مخاطر إقامة السد قبل أعوام، 
ولم تجد صدى فعليًا لدى الرأي العام املحلي.

وزارة الطاقة مستمرة
الــطــاقــة واملــيــاه لقطاع  يــؤكــد مستشار وزيـــر 
ــاد  ــنـــدس زيــ ــهـ ــاه ومـــشـــاريـــع الـــــســـــدود، املـ ــيــ املــ
زخور، استمرار العمل في املشروع »بناًء على 
الجدوى املتوقعة منه، وبعيدًا عن أي ارتباط 
سياسي في امللف«. ويشير زخور، في حديث 
 »الـــدراســـات 

ّ
إلـــى »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أن

ــريـــت حــــول ســـد جــنــة هي  الـــوحـــيـــدة الـــتـــي أجـ
واملياه  الطاقة  وزارة  التي طلبتها  الــدراســات 
الــدراســات  بــيــروت. ومختلف  مياه  ومصلحة 
وتقنيًا  هندسيًا  السد  إنشاء  إمكانية  أثبتت 

وجغرافيًا أيضًا«.
استراتيجية  الحديث عن  يعود زخــور خــال 
إقـــامـــة الـــســـدود فـــي لــبــنــان إلــــى »الــــواقــــع غير 
الجوفية  املــيــاه  استهاك  على  القائم  السليم 
مــن دون رؤيــة مستقبلية«. وهــو مــا أدى إلى 
»وجــود 77 ألف بئر مياه عشوائي ومرخص 
بواقع  تتوزع  اللبنانية،  املناطق  ُمختلف  في 
 كيلومتر مربع واحــد. وقد أدت 

ّ
8 آبــار في كل

كثرة اآلبـــار هــذه إلــى تــســّرب مياه البحر إلى 
مخازن املياه الجوفية في املناطق الساحلية«. 
لــوجــود نحو 500 مليون  تقدير زخـــور  ومــع 
ــاه الـــجـــوفـــيـــة املـــتـــجـــددة  ــيــ ــن املــ مـــتـــر مــكــعــب مــ
قبل  الطاقة  وزارة  في  البحث  انطلق  سنويًا، 
عــقــديــن عـــن مـــصـــادر بــديــلــة لــلــمــيــاه: »اســتــقــر 
ــر عــلــى تــخــزيــن املــيــاه فـــوق ســطــح األرض  األمـ

»جنّة« لبنان
سّد مياه 

»يرّحب« 
باالحتباس 

الحراري

وبعد  حد.  عند  تتوقف  ال  لبنان  في  البيئية  االنتهاكات 
سدود  ملف  يُفتح  عالقًا،  زال  ما  الذي  النفايات  ملف 
لبنان  جبل  في  جنّة،  سّد  مشروع  خصوصًا  المياه، 

الشمالي، المتهم بمخالفة الشروط البيئية

يصرّ بعض الفلسطينيين 
في الضّفة الغربية على 

االحتفال بالعيد، على 
الرغم من سقوط شهداء 
وأسرى وجرحى من جرّاء 

االنتفاضة. ويعلنون عن 
تضامنهم من خالل الحّد 

من أي بذخ، مكتفين 
بالضروريات وتأمين ما 

يحتاجه األطفال

عيد الضفة الغربيّة في ظّل انتفاضة وشهداء  وجرحى

لبنان الغني بمصادر 
المياه المتنوعة تكفيه 

حاليًا دراسة هدر المياه

السدود تعارض 
التوازن البيئي في مناطق 

إقامتها

استبشر التجار بعدما ألغى 
االحتالل تصاريح الدخول 

إلى األراضي المحتلة

نسبة المبيعات 
قلّت بالمقارنة مع 

العام الماضي

رام اهلل ـ محمود السعدي

أصــــّر األســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي املـــصـــاب، عــزمــي 
سهل نفاع، )21 عامًا(، وهو من سكان مدينة 
ــمـــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، أن يــعــيــش  جـــنـــن شـ
والداه وبقية أفراد العائلة في شهر رمضان 
 طبيعية، وأن يستقبلوا جميعًا العيد 

ً
حياة

بالبهجة والفرح، كأنه موجود بينهم. كانت 
قوات االحتال اإلسرائيلي قد اعتقلت نفاع، 
الطالب في كلّية الحقوق في جامعة النجاح 
الــوطــنــيــة فــي مــديــنــة نــابــلــس )شــمــال الضفة 
الغربية(، بعدما أطلقت النار عليه وأصابته 
أثــنــاء مــــروره قـــرب حــاجــز زعــتــرة العسكري 
نوفمبر/تشرين  شهر  فــي  نابلس(  )جــنــوب 
ــنـــود  ــة دهــــــــس جـ ــمـ ــهـ ــتـ ــــي املـــــــاضـــــــي، بـ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ

إسرائيلّين. 
بالنسبة إلى والده سهل، فقد كان طلب ابنه 
صعبًا. مع ذلك، يحلو له التقّيد بما قاله ابنه 
األسير، على الرغم من أنه ال يرغب في ذلك. 
كيف له أن يعيش سعيدًا وابنه عزمي جريح 

وأسير؟ يقول إنه يوّد لو يعانقه، وقد اشتاق 
إلــيــه كــثــيــرًا وال يــريــد إال االطــمــئــنــان عــلــيــه. 
 يشعر بقية أبنائه أن الحياة 

ّ
يحاول األب أال

 مستلزمات العيد، 
ّ

ر كل
ّ
قد توقفت. لذلك، يوف

نــقــص.  أي  بــــوجــــود  يــشــعــرهــم  أن  دون  مــــن 
ــذا الــعــيــد لــيــس كـــأي عــيــد فـــي ظل  يـــقـــول: »هــ
أجـــواء االنــتــفــاضــة وســقــوط شــهــداء وأســرى 

وجرحى«.
غــّســان نــبــعــة، وهـــو مــن قــريــة الـــزاويـــة )غــرب 
ســلــفــيــت شــمــال الـــضـــفـــة(، يــؤكــد لــــ »الــعــربــي 
الــــجــــديــــد« أن »زيــــــــــادة عــــــدد الــــشــــهــــداء فــي 
انــتــفــاضــة الــقــدس الــحــالــيــة، والــذيــن تقتلهم 
قــوات االحتال في مختلف مواقع مختلفة، 
يــجــعــل الــنــاس ال يــشــعــرون بــاالســتــقــرار في 

حياتهم اليومية«.
ه الصغار في  أبــنــاَء الــرغــم مــن مرافقته  على 
سوق مدينة رام الله لشراء مابس العيد، إال 
أن عمر حمد، وهــو من سكان مخيم قلنديا 
ــقـــدس والـــقـــريـــب مـــن رام الـــلـــه(، ال  )شـــمـــال الـ
يتقّبل فكرة الشراء نظرًا للظروف السياسية 

الفلسطينية  األراضـــي  تعانيه  ومــا  الــراهــنــة 
لـ  يــقــول  للفلسطينين.  إعــــدام  عــمــلــيــات  مــن 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــــه »فــــي حــــال لـــم يكن 
قريبك شهيدًا أو أسيرًا أو جريحًا، فإن جارك 
أو أحــــد مـــعـــارفـــك قـــد أصـــابـــه مـــن االحـــتـــال 

زايــــد مـــن رام الـــلـــه، وهــــو مــوظــف فـــي وزارة 
التربية والتعليم. يقول لـ »العربي الجديد« 
إن غاء األسعار في مقابل عدم زيــادة دخل 
ل من مشترياته 

ّ
املواطن يقل املوظفن، جعل 

مكتفيًا باألساسيات. يضيف أن »االنتفاضة 
الــحــالــيــة دفــعــت الــنــاس إلـــى االكــتــفــاء بــشــراء 
ه صار هناك تضامن 

ّ
األمور األساسية، وكأن

بن الناس«. 
األمر نفسه تؤكده إيمان عبدالرحمن من رام 
الله، وتــرى أن االلــتــزامــات العائلية كــان لها 
الفلسطيني  املـــواطـــن  تــقــنــن  فـــي  كــبــيــر  دور 
مشترياته، والتركيز على األساسيات فقط. 

ألغت  الــتــجــار خــيــرًا بعدما  أخــيــرًا، استبشر 
ســلــطــات االحــــتــــال تـــصـــاريـــح الــــدخــــول إلــى 
األراضي الفلسطينية املحتلة عام 1948خال 
شهر رمضان وعيد الفطر، ما قد يشير إلى 
العديد  أن  إال  البيع.  انتعاش حركة  احتمال 
أن  الجديد«  »العربي  لـ  يــؤكــدون  التجار  من 
 

ّ
هناك ركودًا في األســواق وحركة الناس أقل

بــاملــقــارنــة مــع الــعــام املــاضــي. بــاملــقــابــل، يعّد 

الــتــاجــر مـــالـــك مــحــمــد مــخــتــلــفــًا. محمد  رأي 
املــابــس فــي مدينة   لبيع 

ً ّ
الـــذي يملك مــحــا

إلــى أن »الــنــاس اآلن يشترون  الله يلفت  رام 
حــاجــيــاتــهــم األســـاســـيـــة، خــصــوصــًا مــابــس 

األطفال«.
ــل االقـــتـــصـــادي، نصر 

ّ
إلـــى ذلــــك، يــؤّكــد املــحــل

الجديد«،  »العربي  لـ  حديث  في  عبدالكريم، 
 بعد انتهائها، 

ّ
أنه »يصعب رصد الظاهرة إال

ــرات على نجاح موسم 
ّ

وإن كــان هناك مــؤش
التصاريح.  إلغاء   

ّ
الــعــام، في ظــل لهذا  العيد 

على  الفلسطيني  املــواطــن  سُيقبل  بالتالي، 
الــشــراء مــن أســـواق الضفة الغربية بــداًل من 
األســـــواق اإلســرائــيــلــيــة، الــتــي تــحــتــوي على 
ه 

ّ
بعض السلع الجذابة بطبيعة الحال«. لكن

يؤّكد أن أوضاع الناس االقتصادية أصعب 
وأسوأ باملقارنة مع العام املاضي، كما تشير 
اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي. يــضــيــف أن »املـــواطـــن 
الفلسطيني صار أكثر حــذرًا في استهاكه، 
عاوة على أن االقتصاد الفلسطيني يعاني 

 من ركود«.
ً
أصا

مـــا أصـــابـــه. لــكــنــه الــعــيــد ويــجــب أن تستمر 
الحياة«.

ــا ُيــقــبــل الــفــلــســطــيــنــيــون  ــي الـــعـــيـــد، عـــــادة مـ فـ
عــلــى شــــراء الــفــاكــهــة والـــلـــحـــوم والــحــلــويــات 
واملكّسرات واملابس واألحذية الجديدة. لكن 
 الظروف االقتصادية الصعبة وعدم 

ّ
في ظل

ازديــاد الدخل، قد يلجؤون إلى شراء نصف 
ــتـــخـــدام املــابــس  الــكــمــيــات املـــعـــتـــادة، أو اسـ
أكــثــر مــن مناسبة. في  واألحــذيــة عينها فــي 
هـــذا الــســيــاق، يــقــول إبــراهــيــم األســـمـــر، الــذي 
يملك متجرًا وسط مدينة رام الله، لـ »العربي 
الجديد« إنه »في العام املاضي، كان اإلقبال 
على الشراء أفضل. اليوم، هناك غموض في 
الجو العام وال أحد قادر على التكهن بما قد 

يحصل«.
ــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــــعـــــروضـــــات الـــكـــثـــيـــرة  ــلـ ــ وعـ
والــحــســومــات فــي األســـعـــار، يــاحــظ األســمــر 
العام  مــع  بــاملــقــارنــة  ــت 

ّ
قــل املبيعات  أن نسبة 

املــــاضــــي، وصـــــار املــــواطــــن يــشــتــري مـــا يـــراه 
ــذي يـــؤكـــده عيسى  ــ ــر الـ ــ ضــــروريــــًا فـــقـــط. األمـ

ــه أدونـــيـــس. تــظــهــر الــلــقــطــات  ــ عــشــتــروت واإللـ
املصورة التي رصدتها كاميرا تصوير جوي 
»طلعت ريحتكم« كشف أعمال السد للغطاء  لـ
النباتي عن منطقة واسعة من محيط النهر، 
املــائــة من  وهـــي منطقة تــوجــد فيها »70 فــي 
الحملة.  بحسب  لبنان«،  في  النباتات  أنــواع 
وبحسب دراسات عرضتها »الحركة البيئية 
آراء خبراء محلين ودولين   

ّ
فإن اللبنانية«، 

تشير إلــى »عــدم جــدوى السد اقتصاديًا إلى 
جــانــب خــطــره الــكــبــيــر عــلــى الــبــيــئــة والــتــنــوع 

اإليكولوجي في محيط نهر إبراهيم«.
الــدراســات تحت عنوان:  هــذه  الحركة  نشرت 
»الـــــرّد الــعــلــمــي والــقــانــونــي لــلــحــركــة البيئية 
اللبنانية على اّدعاءات وزارة الطاقة حول سّد 
»املــركــز الوطني  لـــ ــة«، وعــرضــت فيها آراء 

ّ
جــن

املتحدة  األمـــم  وبــرنــامــج  العلمية«،  للبحوث 
اســتــشــاريــة  ــات  ــركــ وشــ  ،)UNDP( ــائـــي  ــمـ اإلنـ
 
ّ
وهـــنـــدســـيـــة أوروبــــــيــــــة. تـــؤكـــد الـــــدرســـــات أن
»االدعــــــــــاء بـــعـــدم وجــــــود صـــخـــور كــارســتــيــة 
ب املــــيــــاه( فــــي مــنــطــقــة نـــهـــر إبـــراهـــيـــم  ـــــســـــرِّ

ُ
)ت

تــنــفــيــه دراســـــــات صــــــادرة عـــن وزارة الــطــاقــة 
الوطني  املركز  إلى جانب ماحظات  نفسها، 
العلمّية في شأن عدم لحظ طبيعة  للبحوث 
الصخور في منطقة إنشاء السد أثناء إعداد 
ــات تــنــفــيــذه«. ويــبــلــغ الـــفـــرق بـــن كمية  ــ دراســ
املــيــاه الــجــوفــيــة الــتــي قــّدرهــا مستشار وزيــر 
الطاقة، والدراسات التي تستند إليها الحركة 
البيئية، عدة أضعاف. ففي حن يقول زخور 
تبلغ 500  املــتــجــددة  الجوفية  املــيــاه   كمية 

ّ
إن

مــلــيــون مــتــر مكعب ســنــويــًا، تــعــرض الحركة 

 »حجم 
ّ
إن تــقــول   »UNDP« لــــــ ــة  دراســ البيئية 

املــيــاه الــجــوفــّيــة يبلغ 3 مــلــيــارات متر مكعب 
مــتــجــّددة ســـنـــوّيـــًا«. وهـــو مـــا يــنــفــي، بحسب 
ــــواض   أغـــلـــب األحـ

ّ
الــحــركــة »الـــحـــديـــث عـــن أن

الجوفّية مضغوطة أو عاجزة«.

مخاطر متنوعة
لدى الحديث عن خطر الــزالزل، تشير الحركة 
ــادر عــــن شــركــة  ــ ــــصـ الــبــيــئــيــة إلـــــى الـــتـــقـــريـــر الـ
بــيــروت  مــيــاه  املكلفة مــن مصلحة  »أرتــيــلــيــا« 
والــــذي يــظــهــر إمــكــانــيــة تــعــرض الــســد لــزلــزال 
بقوة 8.5 درجات على مقياس ريختر، مقابل 
 السد جاهز للصمود في 

ّ
ادعــاءات الــوزارة أن

وجه زلزال بقوة 6 درجات فقط. 
وعلى الصعيد البيئي، تقول الحركة البيئية 
ــار املـــصـــرح عـــن قــطــعــهــا في   عــــدد األشــــجــ

ّ
إن

 
ّ
أن ألـــف شــجــرة، علمًا  بــلــغ »15  الــســد  منطقة 

ى 
ّ
يتخط الرقم  أن  تؤّكد  أخــرى  علمّية  جهات 

 إلى مساحة مليوني 
ً
300 ألف شجرة، نسبة

مــتــر مـــرّبـــع مـــن األحـــــــراج، عــــدا عـــن املــنــظــومــة 
اإليكولوجية املتكاملة من نباتات وشجيرات 
إلــى  البيئية  الــحــركــة  وتستند  وحــيــوانــات«. 
ــة شــركــة »جـــيـــوكـــوم« الــتــي تــنــص على  ــ دراسـ
تكّون  طبيعي  نظام  استبدال  إمكانية  »عــدم 
عــبــر مــايــن الــســنــن، كــمــا ال يمكن زرعـــه في 
ــادة تــكــويــنــه. كما  مــكــان آخـــر وال نقله وال إعــ
 وجود السّد املائي في هكذا نظام طبيعي 

ّ
أن

ــة عـــنـــاصـــر الـــنـــظـــام  ــافــ ــــي كــ ســـيـــؤثـــر ســـلـــبـــًا فـ
الطبيعي في منطقة السد«.

ــة أخـــــبـــــار تــظــهــر  ــمـــوعـ ـــة مـــجـ ــركـ وتـــــبـــــرز الــــحــ

الدولي  البنك  قبل  مــن  أرتيليا  »اتــهــام شركة 
بــمــمــارســات احــتــيــالــّيــة فـــي الــصــن ومنطقة 

غرب أفريقيا«.
إلى جانب اتهامات الحركة البيئية للقائمن 
 »مصلحة 

ّ
على املشروع بتضارب املصالح ألن

تعتمدان  واملياه  الطاقة  ووزارة  بيروت  مياه 
حــصــرًا عــلــى الـــدراســـات الــهــنــدســّيــة والبيئّية 
لــلــشــركــات الـــتـــي تـــقـــوم هـــي نــفــســهــا بتنفيذ 
املـــشـــروع«، نــشــرت »طــلــعــت ريــحــتــكــم« فيديو 
جـــان  الــــطــــاقــــة  وزارة  ــتـــشـــار  »مـــسـ  

ّ
أن يـــظـــهـــر 

جبران هو أحد واضعي دفتر الشروط وأحد 
املتعهدين وأحد مراقبي تنفيذ املشروع«. 

إدارة قاصرة
البيئي،  اريـــا«  »غــريــن  موقع  يصف مستشار 
والناشط في منظمة »اندي آكت«، األكاديمي 
نـــاجـــي قـــديـــح، أداء الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة في 
يتهم  البيئية«.  »الشيزوفيرينا  بـ املياه  ملف 
»ممارسة ابتزاز بيئي  املسؤولن اللبنانين بـ
بــحــق املــواطــنــن مــن خـــال مــحــاولــة إيهامهم 
 الــحــل الــوحــيــد هـــو فـــي الــــســــدود«. يــقــول 

ّ
بــــأن

 »اإلدارات املعنية 
ّ
»العربي الجديد«، إن قديح لـ

فــي لبنان تبني الــســدود بــداًل مــن البحث في 
حددها دراسات جدوى مالية وبيئية 

ُ
بدائل ت

مـــؤســـســـات مستقلة  تـــصـــدرهـــا  واقـــتـــصـــاديـــة 
الدراسات  تفّصل  استشارية  مكاتب  وليست 

على مقاس الزبون«. 
تعارض  بطبيعتها  »الــســدود   

ّ
أن قديح  يؤكد 

الـــتـــوازن البيئي فــي مــنــاطــق إقــامــتــهــا وتــزيــد 
التي  الغازات  نتيجة  الحراري  االحتباس  من 

للمياه  الــعــضــويــة  الــحــمــولــة  تحلل  عــن  تنتج 
 الـــســـدود 

ّ
ــد أن ــؤكــ ــدود«. ويــ ــ ــســ ــ ــع الــ ــواقــ فــــي مــ

»نــقــيــض لــلــتــكــّيــف مـــع الــتــغــّيــر املـــنـــاخـــي، بل 
 غــــازي ثــانــي أوكــســيــد الــكــاربــون واملــيــثــان 

ّ
إن

العضوية  املــــواد  تحلل  سيصدرهما  الــلــذيــن 
املــوجــودة فــي املــيــاه سيزيدان مــن االحتباس 
الحراري في منطقة السد«. ولــدى سؤاله عن 
الغني   »لبنان 

ّ
أن الــســدود، يؤكد قديح  بدائل 

دراســة  حاليًا  تكفيه  املتنوعة  املياه  بمصادر 
ــاه طــبــيــعــيــًا وإداريـــــــــًا وســـبـــل الــحــد  ــيــ ــدر املــ ــ هـ
مــنــه قــبــل الــبــحــث عــن مــصــادر جـــديـــدة، وذلــك 
بــالــتــزامــن مــع عقلنة االســتــهــاك الــحــالــي من 
خال خطط مرحلية جدية، ال خطط عشوائية 
لكنها  آنــيــة  متطلبات  تحقيق  فــي  تنجح  قــد 

ستترك آثارًا بيئية ال يمكن عكسها«.

تحقيق

القاهرة ـ ياسر غريب

يضحك عبده الضوي بمجّرد أن يعرف 
»يوم  هو  يوليو/تموز  من  الخامس  أن 
فــي عــدد مــن دول  العمل«  املدمنن على 
ــه، »يـــجـــب عــلــى هـــــؤالء أن  ــرأيــ ــالـــم. بــ الـــعـ
 ،»

ً
 أصــــا

ً
يــشــكــروا الــلــه ألن لــديــهــم عــمــا

مضيفًا أن معظم وقته يضيع في البحث 
عن عمل بعد انتهاء دوامه الرسمي في 
إحدى املصالح الحكومية. فالراتب الذي 
يــحــصــل عــلــيــه ال يــكــفــيــه لــتــأمــن جميع 
مستلزماته. يقول إنه كان محظوظًا ألنه 
يــمــلــك »صــنــعــة«، هـــو الــــذي كـــان يصنع 
أبـــوابـــًا حــديــديــة. يــمــلــك ورشــــة مشتركة 
أن األعباء  إال  األكــبــر سنًا،  هــو وشقيقه 
إلى  باإلضافة  لألسرة،  املتزايدة  املادية 
التقليدية  النوعية  على  اإلقــبــال  ضعف 
من األبواب الحديدية، أّدى إلى تقليص 
مـــــــوارده املــــاديــــة. يــضــيــف: »فــــي حـــاالت 
كـــهـــذه، يــصــيــر اإلنـــســـان مــشــغــواًل طـــوال 
. ثم يعود 

ً
الوقت، وإن كان ال يملك عما

مطالب  مــن  مــتــوجــســًا  بيته  إلـــى  منهكًا 
أبنائه وزوجته«.

أمـــا الــعــّم شــحــتــة الــنــمــس، فــا يــمــلــك أي 
معلومة عــن هـــذا الــيــوم عــلــى الــرغــم من 
كــونــه أحـــد املــدمــنــن عــلــى الــعــمــل، حتى 
العمال،  عــن عيد  نتحّدث  أننا   

ّ
يظن أنــه 

ذاكــرتــه بمنحة مادية  فــي  يرتبط  الـــذي 
في  للموظفن  تعطيها  الحكومة  كانت 
الــدولــة على مــدى عــقــود، وحــتــى أواخــر 
مبارك.  حسني  املخلوع  الرئيس  عصر 
هـــو لــيــس فــقــيــرًا عــلــى اإلطـــــــاق. وعــلــى 
ــاوزه الـــســـبـــعـــن، مــــا زال  ــجــ الــــرغــــم مــــن تــ
نشيطًا علمًا أنه متقاعد. يرتدي مابس 
متسخة، ويعلن استعداده الدائم للعمل 

في أي مهنة في مقابل أجر زهيد.
ــه(، وهـــو  ــرتـ ــهـ ــم شـ ــ ــــدق )اســ ــا الـــعـــم دقــ ــ أمـ
عـــامـــل فـــي مــقــهــى، فــيــعــمــل أكـــثـــر مـــن 16 
ســاعــة يــومــيــًا فـــي املــقــهــى الــــذي اشتهر 
أنه  الرغم من  باسم »قهوة دقــدق« على 
العمل، يسعى  بــدأ  ليس صاحبها. منذ 
منذ  الزبائن.  احتياجات  كل  تأمن  إلــى 
ســنــوات عـــدة، صـــار يــتــرّدد عــلــى طبيب 
لــــألمــــراض الــعــصــبــيــة نــتــيــجــة ضــغــوط 

العمل والحياة.
اختار األميركيون الخامس من يوليو/
تــمــوز )الـــيـــوم( يــومــًا وطــنــيــًا للمدمنن 
ــل، فــــي إطــــــار حــمــلــة تــوعــيــة  ــمـ ــعـ عـــلـــى الـ
ــذا اإلدمـــــــــــان عــــلــــى الـــصـــحـــة  ــ ــ ملــــخــــاطــــر هـ
الــنــفــســيــة والـــجـــســـديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
التفاني فــي العمل  الــرغــم مــن أن  وعــلــى 
 أن هــذا الــيــوم يعد 

ّ
هــو أمــر مــطــلــوب، إال

ــراجـــع خــــطــــوة إلــــــى الـــــــــوراء،  ــتـ ــلـ دعـــــــوة لـ
ــتــــعــــاد عــــن االنـــغـــمـــاس الــــزائــــد فــي  واالبــ
الــعــمــل حــفــاظــًا عــلــى الــصــحــة، وإيـــجـــاد 
ــتـــوازن فــي الــحــيــاة. خـــال هـــذا الــيــوم،  الـ
الناس مطالبون بأخذ قيلولة في فترة 
ما بعد الظهر، أو قراءة كتاب، أو قضاء 
التلفزيون،  مشاهدة  فــي  ســاعــات  بضع 
اليوم  إلــى  العمل  الــخــروج، وتــأجــيــل  أو 

التالي. 
يــأتــي يـــوم مــدمــنــي الــعــمــل لــرفــع الــوعــي 
الـــعـــام حــــول حــقــيــقــة أن كـــل عــمــل يــقــوم 
ــر عليه سلبًا 

ّ
يــؤث أن  اإلنــســان يمكن  بــه 

ــال اإلدمــــــان عــلــيــه. لـــذلـــك، يشجع  فـــي حــ
هـــذا الــيــوم عــلــى إجــــراء تغيير فــي نمط 
الــدول األعضاء في االتحاد  الحياة. في 
األوروبي، يعاقب الناخبون السياسين 
ــذيــــن يـــحـــاولـــون تــقــلــيــص اإلجــــــــازات.  الــ
املــثــال، يحصل  إيطاليا على سبيل  فــي 
املوظفون على أجر شهر كامل في نهاية 

الــعــام، حــتــى يتمكنوا مــن قــضــاء عطلة 
نهاية العام.

تجدر اإلشارة إلى أن املدمن على العمل 
هو الشخص الــذي يعمل ويشعر أنه ال 
للعمل  مــضــطــر  أنـــه  أو  الــتــوقــف،  يمكنه 
ــاتــــه حــــول  ــيــ ــرار. تـــتـــمـــحـــور حــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ بـ
الــوظــيــفــة الــتــي يــتــوالهــا ومــســؤولــيــاتــه 
تجاهها. ومن جهة أخرى، يرغب في أن 

يظل مشغواًل طوال  الوقت. 
ــنــــن عـــلـــى الــعــمــل  ــدمــ ويــــجــــد بـــعـــض املــ
غالبية  االسترخاء  في  شديدة  صعوبة 
الــــوقــــت. كـــذلـــك، ال يــســمــحــون ألنــفــســهــم 
ــمــا انــتــهــوا مـــن مــهــمــة أو 

ّ
بـــالـــراحـــة. وكــل

ــد. هــــذا الــســعــي  ــزيــ عـــمـــل، بــحــثــوا عـــن املــ
الدائم للعمل غالبًا ما يكون خارجًا عن 
إرادتهم، ويجدون أنفسهم عاجزين على 

السيطرة عليه. 
ــر اإلدمـــان 

ّ
وفــي بعض األحــيــان، قــد يــؤث

الــذي قد  ف، 
ّ
على العمل في كفاءة املوظ

يـــرّكـــز عــلــى االنــهــمــاك بــالــعــمــل بــــداًل من 
التركيز على جــودة اإلنــتــاج. كذلك، فإن 

لون 
ّ

مــا يفض عــادة  العمل  املدمنن على 
عدم تكليف زمائهم بأي مهام إضافية، 
األمر الذي يتناقض مع فحوى املهارات 
التنظيمية، ألنهم يقبلون بتولي أعمال 
عــدة فــي وقــت واحـــد. لــذلــك، املطلوب في 
يوم كهذا هو التراجع خطوة إلى الوراء.

فـــي الـــيـــابـــان، يــعــّد اإلدمـــــان عــلــى العمل 
إلــى  تـــؤدي  خــطــيــرة،  اجتماعية  مشكلة 
الـــوفـــاة املــبــكــر. وفـــي كثير مــن األحــيــان، 
ــاء الـــعـــمـــل، وتــســّمــى  ــنـ تـــحـــدث الــــوفــــاة أثـ
هذه الظاهرة »الكاروشي«. هذا اإلدمان 
ــاق الــشــديــد أدى إلــى  الـــذي يسبب اإلرهــ
وفـــــاة رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي كــيــزو 
أوبوشي بسكتة دماغية في عام 2000. 
وأظهرت دراســات أن نحو 10 في املائة 
من القوى العاملة في الواليات املتحدة 
تـــعـــانـــي بـــســـبـــب اإلدمـــــــــان عـــلـــى الـــعـــمـــل. 
وتــجــدر اإلشــــارة إلـــى أن أحـــد املــتــدّربــن 
في املصرف املركزي األميركي )بنك أوف 
لـــ 72 ساعة  أمــيــركــا( تــوفــي بعدما عمل 

متواصلة.

يوم المدمنين على العمل

يعانين من جّراء اإلدمان )كيم جاي ـ هوان/فرانس برس(

يعمل ساعات طويلة في اليوم )محمد الشاهد/فرانس برس( 

األسواق 
تنتظر الزبائن 

)العربي الجديد(

تواجه إنشاء السّد حملة معارضة )سعادة سعادة(

اليوم هو دعوة 
للمدمنين على العمل 

إلى التراجع خطوة إلى 
الوراء. لكن في مصر، 

يرى البعض أن من 
األفضل التمسك 

بأي فرصة



قضايا

عمار ديوب

ــلــــى صـــفـــحـــات  ــــاش عــ ــقـ ــ ــق نـ ــلــ ــطــ انــ
جريدة »العربي الجديد«، يتناول 
النهضة في تونس  تجربة حركة 
في الفصل بني الدعوي والسياسي، وتحولها 
ــــي«، مــرجــعــيــتــه  ــدنــ ــ ــيـــاســـي »مــ ــــزب سـ ــــى حــ إلــ
ــتــــصــــاديــــة، أي  الـــنـــظـــريـــات الــســيــاســيــة واالقــ
الـــــتـــــراث الــــوضــــعــــي لـــعـــلـــم الـــســـيـــاســـة. لــيــس 
املــوضــوع جــديــدًا، وهــنــاك آراء فــيــه، تناولها 
ــاك ســـعـــي قــديــم  ــنــ ــون، وهــ ــثــ ــاحــ مـــفـــكـــرون وبــ
نحو الفصل بني األمرين، بل وكذلك الفصل 
بــني الــديــن والــســيــاســة. هــنــا، تتأسس عالقة 
سليمة، فال السياسة تسّيس الدين وتحّوله 
إلى أداة لغاياتها، وال الدين يقّدس السياسة 
الله على األرض. وبالتالي،  أنــه ظل  ويــّدعــي 
املــســعــى الــتــونــســي أمـــر حــســن، ويــفــتــرض أن 

يصبح مسعًى عربيًا وإسالميًا بامتياز.

نقاش جديد
ــارة، فـــي خمسة  تـــنـــاول الـــدكـــتـــور عــزمــي بـــشـ
مــــــقــــــاالت، املـــــــوضـــــــوع، أي مـــــــــاذا حـــــــدث مــن 
السياسي منذ 2011،  اإلســـالم  فــي  تــحــّوالٍت 
الــثــورات العربية، وَحسَم األمــر،  عــام انطالق 
وهو امُلتهم بتأييد اإلخوان املسلمني، بأنه ال 
يمكن تأسيس دولة حديثة، من دون الفصل 
الــكــامــل بــني الــدعــوي والــســيــاســي، ومــن دون 
االســتــنــاد إلـــى مــبــادئ الــنــظــام الــديــمــقــراطــي 
الدستور والقوانني  املتساوية في  واملواطنة 
وكـــل مــؤســســات الـــدولـــة. يــفــتــح هـــذا الــنــقــاش 
ــم، فــــصــــاًل جــــديــــدًا فــــي عــالقــة  ــ ــهـ ــ ــر، واملـ ــمــ ــثــ ــ امُل
ــيـــاســـة، وبــبــقــيــة  ــالـــسـ ــيـــاســـي بـ اإلســــــــالم الـــسـ
نظام  ــادة  إشـ ويبتغي  السياسية،  الــتــيــارات 
ــات،  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ ــن اإليــ ــ ــّرر مـ ــتــــحــ ــيٍّ مــ ــاســ ــيــ ســ
وهادف للنهوض باملنطقة العربية، نهوض 
ــيـــاســـي وتــعــلــيــمــي وســــــواه،  اقــــتــــصــــادي وسـ

وديني أيضًا.
ــذا اإلســـــــالم فــــي الـــحـــكـــم أوصــلــتــه  ــ تـــجـــربـــة هـ
إلــــــى ضـــــــــرورة أن يـــصـــبـــح »عـــلـــمـــانـــيـــًا«، أي 
يــنــشــغــل بــالــســيــاســة مـــن مـــوقـــع الــوضــعــيــة، 
ويتمايز  ويتغير  ويختلف  الــنــاس،  وحــيــاة 
ــــرى، مــن دون تــوّســل الله  عــن الــتــيــارات األخـ
والــنــصــوص والــشــريــعــة، وكـــان ذلــك التوسل 
والدمج القديم كارثيًا على اإلسالم السياسي 
بــه نحو تبّني أطــروحــاٍت  نفسه، وبــدأ يدفع 
وضعية، ويتقبلها العصر. وفي الوقت نفسه، 
الحكم  »اإلســــالم وأصـــول  لـــ  ليست مناقضة 
املدني« الذي قال به، علي عبد الرزاق، والذي 
الــدعــوي  طــاملــا تــم تكفيره بسبب فصله بــني 
والسياسي، وقال إن نظام الحكم كان مدنيًا 
األخير  للقول  يكن إسالميًا، وال وجــود  ولــم 
في النص القرآني وال في التاريخ اإلسالمي. 
الـــجـــدي بقضية  الــتــفــكــيــر  واملــقــصــد هــنــا أن 
بقضية  إكمالها  يجب  إليها  املــشــار  الفصل 
الفصل بني الدين والسياسة، وتجربة الحكم 
تقول،  املختلفة بني تونس ومصر وســواهــا 
بدقٍة ووضــوٍح، ومن أجل اإلســالم السياسي 
الــديــن،  الــتــي مرجعيتها  األحــــزاب  أي  نفسه، 
إن مستقبلها يتطلب خطواٍت أكثر عقالنيًة 

وصالبًة في هذا الطريق الجديد.
الغنوشي،  النهضة، راشـــد  قــال زعــيــم حــركــة 
بــديــمــقــراطــيــٍة إســالمــيــٍة،  فــرنــســيــة،  لصحيفة 
وربــمــا خــانــه الــتــعــبــيــر، لــكــن املــوضــوع يبدو 
ــيــــني.  ــك عـــلـــى اإلســــالمــ ــ ــذلـ ــ صـــعـــبـــًا عـــلـــيـــه، وكـ
في  لها  فــإن  الديمقراطية،  هــذه  وبخصوص 
 

ٌ
الــعــصــر الــحــديــث مــعــنــى واحـــــدًا، فــهــي شــكــل
للنظام السياسي يتيح للتيارات السياسية 
ــتـــعـــارض في  ــتــــالف والـ كـــافـــة الـــصـــراع واالخــ
إطـــار تكوين اقــتــصــادي واجــتــمــاعــي مــحــّدد، 
وال يحتمل هــذا الشكل أيــة عالقة بني الدين 
مقوالت  أفلست  وكما  هنا،  ومــن  والسياسة. 
كــذلــك،  الشعبية واالشــتــراكــيــة  الــديــمــقــراطــيــة 
وتــحــولــت إلـــى شــمــولــيــٍة مــطــلــقــٍة، وسبقتها 
لـــإفـــالس مـــقـــوالت الــديــمــقــراطــيــة لــلــمــالــكــني، 
كل  بحقوق  لــالعــتــراف  الليبرالية  واضــطــّرت 
أفــــراد املــالــكــني وغــيــر املــالــكــني بــاالنــتــخــابــات، 
ــم شــــركــــاء فــي  ــ ــيـــة، وهــ ــيـــاسـ واملــــشــــاركــــة الـــسـ
ــال مـــعـــنـــى لــتــســمــيــة  ــ ــة، فـ ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــوع املـ ــ ــــوضـ مـ
الغنوشي هذه. إذًا الدين، كما كل دين، يجب 
ــعـــاده وتــنــزيــهــه عـــن الــســيــاســة، فــاألخــيــرة  إبـ
باسم  للقتل  مرجعيٍة  إلــى  وتحوله  تفسده، 
الشرع والله، كما كان على مر التاريخ وكما 
هو اآلن. وليس تنظيم داعش بعيدًا عن بقية 
تــيــارات اإلســالم السياسي بما يخص شكل 
ــادة  الــحــكــم )اإلســــــــالم(! وبـــالـــتـــالـــي، يــجــب إعــ
ــًة،  الــنــظــر لــيــكــون مــرجــعــيــًة أخــالقــيــًة ودعـــويـ
وعالقة بني الفرد وربــه، وكفى املسلمني شر 

القتال وتسييسًا للنص وللشريعة. 
السياسي خطًا جديدًا،  اإلســالم  ينتهج  كما 
فإن التيارات القومية والشيوعية والوطنية 
والليبرالية وسواها معنية أيضًا بالتخلص 
مــن حــمــوالتــهــا اإليــديــولــوجــيــة تــجــاه مسألة 
املنبثقة عنها،  والقوانني  الدولة ودستورها 
ــّددة فــــي الـــشـــأن  ــ ــحـ ــ وأن تــــكــــون بـــرامـــجـــهـــا مـ
ـــا تلك  الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي وســـــــواه. أمـ
»الــدعــويــة«، فيفترض أن تستمر  الــحــمــوالت 
العمل  مــن سمات  إنها  السياسة؛  عــن  بعيدًا 

السياسي في مجتمعاٍت ُمتخلفة، لم تتطور 
الحداثة فيها. إذًا وعي تلك التيارات تعقيدات 
تطور مجتمعاتنا املتخلفة، أي مشكالت في 
الوعي وفي تطور االقتصاد والدولة ووجود 
ــًة صــهــيــونــيــًة مـــهـــددة لــلــعــالــم  ــ إســـرائـــيـــل دولــ
الــعــربــي ووجـــود هيمنة إمــبــريــالــيــة، إلـــخ، إن 
وعي هذه املسائل املركزية، وإنها من أسباب 
التعّلم، نعم  تلك الحموالت، فإّنه يدفع نحو 
في  السياسي  النظام  إدارة  من شكل  التعلم 
أوروبا، بحيث ُيتاح لكل التيارات السياسية 
املجادلة والتحاور والتمايز، بما يؤدي إلى 
وبالتالي،  التطور،  إلعاقة  وليس  النهوض، 
ســاحــات االخــتــالف هــي حــصــرًا فــي مــجــاالت 
ــقـــافـــة، وال يــجــب  ــثـ ــاد والــتــعــلــيــم والـ ــتـــصـ االقـ
الديمقراطي  الــنــظــام  تــكــون حـــول مــبــادئ  أن 
واملـــواطـــنـــة والـــحـــريـــات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، 
أي ال بـــد مـــن تـــوافـــٍق حــاســم يــتــجــاوز صغر 
الجماعات السياسية وكبرها، وينطلق مما 

ذكرناه.

قضية ال تقبل النقاش
ــة إذًا  ــثــ ــديــ ــة الــــحــ ــيــ ــربــ ــعــ ــيــــس الـــــــــــدول الــ ــأســ تــ
ــًا لــكــبــر  ــ ــقــ ــ ــًا لـــــلـــــجـــــدال، ووفــ ــ ــــوعـ ــــوضـ ــيــــس مـ لــ
ــإذا  ــا؛ فــ ــرهـ ــغـ الـــجـــمـــاعـــات الـــســـيـــاســـيـــة أو صـ
جـــاءت االنــتــخــابــات  بـــاإلخـــوان املسلمني أو 
يحق  فــال  للحكم،  بــالــيــســار  أو  بالليبراليني 
بالدستور  وتــّبــدل  تغّير  أن  الجماعات  لهذه 
مفهوم  إلــى  املستندة  الوضعية  القوانني  أو 
املواطنة وحقوق اإلنسان بكل ملحقاته؛ فهي 
ما يجب أن تتأّسس عليها الدولة. بذلك يكون 
أفــراد  الشعب أســاس الشرعية، أي يكون كل 
الــشــعــب مــتــســاويــن أمـــام الــدســتــور. استهلك 
الجدال حول هذه النقطة وقتًا كثيرًا، وأضاع 
يمنع عودة  نظام حكٍم  كانت ستثمر  فرصًا 
الحكم، كما حــال مصر، وكذلك  إلــى  العسكر 
العربية من االستثمار  كان سيمنع األنظمة 
ــرى بـــعـــد تـــأســـيـــس الـــدولـــة  ــ بـــالـــديـــن، كـــمـــا جـ
التقليدي.  االســتــعــمــار  زوال  بــعــد  الــوطــنــيــة، 
ــدااًل واســـعـــًا، وعــلــى  ــ تــتــطــلــب هــــذه الــفــكــرة جــ
املرئية واملسموعة والورقية  اإلعــالم  وسائل 
كـــافـــة. ســيــحــاول اإلســـــالم الــســيــاســي الــلــعــب 
ــّددًا فـــي هــــذه الــنــقــطــة بــالــتــحــديــد، فهي  مــــجــ
ستحّوله إلى مالحق قانونيًا، إن أعاد الخلط 
بــني الــدعــوي والــســيــاســي، وكــذلــك ستتطلب 

منه أن يتخلى عن مدونة األحوال الشخصية، 
ومـــــســـــاواة املــــــــرأة بـــالـــرجـــل أمــــــام الـــقـــوانـــني، 
وســُيــجــبــره حــتــى فــي الــجــانــب الــدعــوي على 
اليد  الحدود، كقطع  مناقشٍة جدية ملوضوع 
النقاش على عالقٍة  هــذا  وســواهــا. وسيفتح 
ســلــيــمــة مـــع الـــديـــن، وعـــصـــرنـــٍة لــــه، وتــجــديــٍد 
فــيــه. هـــذا يعني أن إصــالحــًا ديــنــيــًا يــجــب أن 
يحدث، وبما يتوافق مع الدولة الحديثة، أي 
ال يمكن التأسيس لدولة حديثة من ناحية، 
وأن يــظــل الــجــانــب الـــدعـــوي يــؤكــد أن الــديــن 
نص وتشريع، أي دولة دينية وعلمانية في 

آن واحد.
سترفض التيارات الجهادية كل هذا الجدال، 
وكـــذلـــك دول كــثــيــرة تــتــبــنــى اإليــديــولــوجــيــة 
جهادية،  ليست  إسالمية  وتــيــارات  الدينية، 
ــاًل. وهـــــذا يــعــنــي أنـــهـــا ليست  ــثـ كــالــســلــفــيــة مـ
مــعــركــًة بــســيــطــة، وال يــجــوز بــحــال الــتــعــامــل 
من  الــفــصــل  فقضية  أيــضــًا،  معها  التكتيكي 
الــدولــة  تأسيس  فــي  االستراتيجية  املــســائــل 
ــيــــرة، وألســـبـــاب كــثــيــرة،  الــحــديــثــة، لــكــن األخــ
تــقــودهــا فــئــاٌت حــاكــمــة ســتــتــعــّرض سلطتها 
للتآكل، من دون تلك اإليديولوجية. وباملثل، 
السياسية،  للطائفية  شكل  كــل  إنــهــاء  يجب 
والـــتـــي تــحــتــجــز الــبــشــر فـــي إطــــار طــوائــفــهــم، 
وتــمــنــع تــشــكــيــل نــظــام ديــمــقــراطــي، إال على 
ــه في  ــــس لـ ــا أّسـ ــذا مـ ــ ـــاس الــطــائــفــي، وهـ ــ األسـ
لبنان والحقًا في العراق، ويراد أن يكون في 
سورية. الدولة الدينية، كما الدولة الطائفية، 
ــٍة حــديــثــة، وتــحــّول األفـــراد  ضــد تأسيس دولـ
إلى طائفيني بالبيولوجيا، وبالتالي، تمسخ 
كل مفاهيم الدولة الحديثة كما أوضحناها 

أعاله.
ــر، فــــالــــدولــــة الــطــائــفــيــة  ــيـ ــبـ ــا كـ ــنـ اإلشـــــكـــــال هـ
وثانيًا  أواًل،  لبنان  في  اإلمبريالية  أّسستها 
الــعــراق  فــي  األميركية  اإلمبريالية  أّسستها 
إذًا، هي  الـــعـــام 2003.  فـــي  بــريــمــر  بــــول  عــبــر 
اإلمبرياليات  لتلك  السياسي  الــنــظــام  شكل 
تسهيل  الوحيد  وهدفه  امُلتخلف،  عاملنا  في 
الــســيــطــرة اإلمــبــريــالــيــة عــبــر أنــظــمــٍة ضعيفٍة 
الحديثة  الدولة  خيار  العربية.  املنطقة  على 
يقطع  النهضة وســواهــا  حــركــة  كما طرحته 
مع تاريٍخ حديث من التشويه لنظام الحكم، 
إمكانية  تتأّسس  حاكمة  بفئاٍت  وســُيــواجــه 
ــن أو نــظــام  ــديــ ــة ســيــطــرتــهــا عـــبـــر الــ ــومـ ــمـ ديـ
الــطــوائــف، وهــذا تــأّســس، كما أوضحنا عبر 
في  نغرق  ولــن  ملنطقتنا،  اإلمبريالية  الرؤية 
وأنها  ملنطقتنا،  االستشراقي  التفسير  نقد 
طوائف وقبائل، فهو يخدم مسألة السيطرة 

اإلمبريالية باألصل.
توضح أعاله أن هناك فئات متعّددة تستخدم 
فئات  السلطة، وليست فقط  أجــل  مــن  الــديــن 
اإلســـــــالم الـــســـيـــاســـي، بــــل إن االمـــبـــريـــالـــيـــات 
نفسها تــريــد ذلـــك. وفـــي هـــذا قــيــل كــثــيــرًا عن 
العالقة بينها وبني تأسيس جماعة اإلخوان 
املسلمني ودعمها، وكذلك تأسيس الحركات 
الجهادية نفسها، وال سيما تنظيم القاعدة؛ 
هــذا يعني أن مــا ُيــطــرح عــربــيــًا، وربــمــا ألول 
ــذا الـــشـــكـــل، أمــــر خــطــيــر، ويــؤســس  ــهـ مــــرة وبـ
ليس لدولٍة حديثٍة، بل وكذلك ملجتمع عربي 
حـــديـــث، ولـــرؤيـــٍة جـــديـــدٍة لــلــديــن، ولــعــالقــات 
األفراد ببعضهم؛ فاملنطلق الحداثي يؤسس 

لعالقات متساوية بني األفراد، ويجبر الدين 
نفسه عــلــى إصــــالٍح ديــنــي، بــمــا ال يقطع مع 
ــن. ولـــكـــن، بــمــا ال يــســتــجــيــب لــحــاجــات  ــديــ الــ

العصر املتغيرة.

كيف يتأسس اإلصالح الديني
ــاد الـــســـابـــقـــة،  ــ ــعـ ــ هـــنـــاك قــضــيــة تـــتـــجـــاوز األبـ
وتنطلق مــن الــســؤال املــتــكــّرر: ملـــاذا استطاع 
الــغــرب تــأســيــس إصــالحــه الــديــنــي، والفصل 
ــة، وتــأســيــس  بـــني الــســيــاســة والـــديـــن والــــدولــ
ذلــك، بينما يطرح  الحداثة؛ وســوى  مشروع 
الــعــرب اآلن قضية الــفــصــل تــلــك، وهــنــاك من 
يــســتــنــتــج أن الــــعــــرب مـــتـــخـــلـــفـــون عــــن ركـــب 
 تطورهم يقتضي أن يلحقوا 

ّ
الحضارة، وأن

ــذا الـــــــرأي أن الــلــحــاق  ــ بـــالـــغـــرب، ويـــتـــّوهـــم هـ
مــرتــبــط حـــصـــرًا بـــتـــكـــرار املــــشــــروع الــحــداثــي 
ــــدور  ــذا الـــــــرأي الـ ــ ــيــــره«. يــتــجــاهــل هـ »بــــحــــذافــ
االستعماري لإمبرياليات وتأسيس البنية 
ــيـــة املـــتـــخـــلـــفـــة، وكــــذلــــك يــتــجــاهــل  ــتـــمـــاعـ االجـ
األنظمة الناتجة عن التبعية، عدا عن التدخل 
الــعــربــي برمته،  الــنــظــام  املــبــاشــر فــي تشكيل 
ــدعــــوي والـــســـيـــاســـي، وربـــط  ــج بـــني الــ ــدمــ والــ
ــقــــوانــــني بـــالـــديـــن، وال ســيــمــا  الـــدســـاتـــيـــر والــ
األحــــــــوال الــشــخــصــيــة. الــقــضــيــة الـــتـــي نــريــد 
تأسيس  بــأن  متعلقة  عليها  الضوء  تسليط 
وعــــي حـــداثـــي مــجــتــمــعــي مــرتــبــط بــالــتــطــور 
ــاد، فــتــأســيــس بــنــيــٍة  ــتـــصـ الــصــنــاعــي فـــي االقـ
الذي يدمج  الوحيد  اقتصاديٍة صناعيٍة هو 
ماليني العمال معًا، ويسمح بتأسيس وعٍي 
وعالقاٍت مجتمعيٍة ونقابيٍة، وفقًا للمصلحة 
واملطالب االقتصادية ورفع مستوى األجور 
وحقوق الضمان الصحي واالجتماعي. وهذا 
ما يؤسس ملفاهيم املواطنة وحقوق اإلنسان 
والتساوي بني البشر؛ هذا البعد أساسيٌّ في 
االرتـــقـــاء بــالــوعــي نــحــو الــحــقــوق واملــواطــنــة. 
وبالتالي، يمنع إبقاء االقتصاديات العربية 
ــيــــة بــالــتــحــديــد ذلــك  ريــعــيــة وتـــجـــاريـــة وزراعــ
على  تقوم  األخيرة  فاالقتصاديات  التشّكل، 
ــمـــوعـــات عـــمـــالـــيـــة صــغــيــرة.  الـــعـــائـــلـــيـــة ومـــجـ
وغــالــبــًا ال تــوجــد نــقــابــات عــن هـــؤالء البشر، 
أي أن نــمــط االقـــتـــصـــاد هــــذا يــوافــقــه الــوعــي 
القديم، وشكله األساسي الديني، وهو يعيد 
نــجــاحــات األفـــــــراد، أو مــتــاعــبــهــم إلــــى امُلــقــدر 
مسبقًا، وليس إلى الظروف التي يعيش فيها 
األفــراد، وأنها هي التي تسمح لهم بالنجاح 
أو التعاسة. نريد القول إن اإلصــالح الديني 
في أوروبــا ترافق مع ثــورٍة صناعيٍة، وبروز 
طبقٍة برجوازيٍة لها مصلحة بذلك، وبالضد 
من الطبقة اإلقطاعية؛ وهذا ما أّسس الدولة 

الحديثة.
إذًا ليس اإلسالم السياسي وحده هو املشكلة 
الحديثة، وهناك  الدولة  في تأجيل تأسيس 
أطــــــــراف أخـــــــرى عــــديــــدة تــحــتــجــز الـــحـــداثـــة، 
وتشّوهها. اآلن، هناك طرح سياسي جديد، 
ويــفــتــرض أن يــلــتــقــي مـــع تـــيـــارات ســيــاســيــة 
بكل  التفكير  فــي  اإلســالمــيــني  مــع  متعارضة 
ــرق املــمــكــنــة لــتــأســيــس الــــدولــــة الــعــربــيــة  ــطـ الـ
كثر،  ومحاربوها  معقدة،  املسألة  الحديثة. 
لــكــنــهــا قـــضـــيـــة مـــهـــمـــة، وتـــأســـيـــســـيـــة لــبــنــيــة 

اجتماعية عربية وحداثية كذلك.
)كاتب سوري(

َحسَم عزمي بشارة 
بأنه ال يمكن تأسيس 

دولة حديثة، من دون 
الفصل الكامل بين 

الدعوي والسياسي، 
ومن دون االستناد 
إلى مبادئ النظام 

الديمقراطي 
والمواطنة 

المتساوية في 
الدستور والقوانين 

وكل مؤسسات 
الدولة

التيارات القومية 
والشيوعية والوطنية 

والليبرالية وسواها 
معنية أيضًا بالتخلص 

من حموالتها 
اإليديولوجية تجاه 

مسألة الدولة 
ودستورها والقوانين 

المنبثقة عنها

الغنوشي يعلن الفصل بين الدعوي والسياسي قرارًا للمؤتمر العام لحركة النهضة في 23 مايو 2016 )األناضول(

في  البشر  تحتجز  والتي  السياسية،  للطائفية  شكل  كل  إنهاء  يجب 
األساس  على  إال  ديمقراطي،  نظام  تشكيل  وتمنع  طوائفهم،  إطار 
أن  ويراد  العراق،  في  والحقًا  لبنان  في  له  أّسس  ما  وهذا  الطائفي، 
تأسيس  ضد  الطائفية،  الدولة  كما  الدينية،  الدولة  سورية.  في  يكون 
دولٍة حديثة، وتحّول األفراد إلى طائفيين بالبيولوجيا، وبالتالي، تمسخ 

كل مفاهيم الدولة الحديثة.

الطائفية السياسية
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الديمقراطية ال تقوم إال على المواطنة المتساوية

الدعوي والسياسي في الدولة الحديثة 
الفصل الواجب

تقدم المطالعة التالية للكاتب عمار ديوب مساهمة في النقاش، الذي تجدد أخيرًا بشأن الفصل بين الدعوي والسياسي، كما 
أعلنته حركة النهضة التونسية منهجًا لعملها ونشاطها. ويلح الكاتب على وجوب هذا الفصل في بناء الدولة الديمقراطية 

الحديثة

21

MEDIA

لماذا ال يتضامنون مع العراق؟

حرب قناة »سما« ضد الشعب السوري

دجى داود

لــم يُكــن اإلعــالم العاملي مشــغواًل بالتغطية، 
وال »ترينــد« موقــع »تويتــر« العاملــّي غاّصــًا 
بوســوم عــن الضحايــا، أو الصــالة للعــراق. 
للتفجيــر  ّصصــت 

ُ
خ وأغلفــة  صفحــات  ال 

اإلرهابــي الــذي ضــرب كــرادة، وســط بغداد، 
صبــاح األحــد املاضــي، وراح ضحّيتــه أكثــر 

من 200 قتيل وجريح.
بالســواد،  شــحات 

ّ
ت

ُ
امل األّمهــات  صــور 

والرجــال الباكــني... صــور املبانــي املحروقة، 
هــا لــم 

ّ
صــور األطفــال، صــور الضحايــا... ُكل

تصــل إلــى صفحــات الجرائــد األولــى أمــس. 
لــم تنتشــر الصلــوات والشــموع علــى مواقع 
 حيــاة 200 عراقــي، بتفجير 

ّ
التواصــل. وكأن

ــاه »داعــش«، ال ترقــى للصــالة 
ّ
إرهابــي، تبن

والحــزن كمــا الضحايــا في الجــزء اآلخر من 
الكرة األرضّية. 

بــات العالــم »مخــّدرًا« إثر العنف في العراق. 
ال ينتشــر الخبــر مــع صــور مفجعــة ومؤثرة 
األولــى للصحــف، ويلقــى  الصفحــات  علــى 
اهتمامــًا وتعاطفــًا دوليــًا ضعيفــًا. أكثــر مــن 
200 ضحيــة فــي تفجير كرارة وســط بغداد، 
وا العالــم بوســوم وصــور متعاطفة. 

ّ
لــم يهــز

بــني  فالتمييــز  مبالغــة.  األمــر  فــي  ليــس 
حيــوات الضحايــا بــات أكثــر مــن واضحــة، 
خصوصــًا مــع اجتمــاع عنصريــن مــن التــي 
الغــرب للتضامــن: عــدد كبيــر  »يحتاجهــا« 
مــن الضحايــا، وإرهــاب داعشــّي. اقتصــرت 
العاديــة،  الخبريــة  التغطيــة  علــى  األنبــاء 
وكاالت  طريقــة  علــى  العناويــن  لتجتمــع 
أكثــر  يخلــف  بغــداد  فــي  »هجــوم  األنبــاء: 
الفرنســية،  الصحــف  فــي  قتيــال«   220 مــن 
صفحــة  واكتفــت  واألميركّيــة.  البريطانيــة، 
»فيســبوك«  مــن  الرســمّية  األخبــار  تزويــد 
العــراق،  تفجيــرات  عــن  واحــد  خبــر  بنشــر 
طلق خدمة التحقق من الســالمة 

ُ
بينمــا لــم ت

هذه املّرة أيضًا. 
وبهذا، تعترف صحيفة »واشنطن بوست« 
شــر علــى موقعهــا 

ُ
األميركّيــة، عبــر تقريــر ن

أمس بعنوان »أكثر اعتداءات داعش دموية 
فــي أيــام هــو األقل أهمّيــة بالنســبة للعالم«. 
وكتبــت الصحيفــة: »أواًل فــي تركيــا.. حصل 
أكثــر  مــن  واحــد  »أتاتــورك«،  مطــار  اعتــداء 
تل فيه 45 شــخصًا، 

ُ
، الــذي ق

ً
املطــارات زحمــة

مطــارات  أمــن  عــن  يتســاءل  العالــم  فانهــار 

منوعات

املذيعــون  تســاءل  بينمــا  الغربيــة،  الــدول 
يحصــل  أن  ممكنــًا  كان  إن  األميركيــون 
عيــد  )أمــس،  يوليــو  مــن  الرابــع  يــوم  ذلــك 
االســتقالل األميركــي(. ثــم جــاء اعتــداء داكا، 
حون النار في الحي الدبلوماسي 

ّ
فتح مسل

واحتجــزوا  البنغالديشــّية،  للعاصمــة 
رهائــن وقتلــوا حوالــى 20 شــخصًا، أغلبهــم 

مــن اإليطاليــني واليابانيني. رأى العالم ُهنا 
مــكان  أّي  فــي  ُمســتهدفون  »األجانــب«   

ّ
أن

فــي العالــم«. وتضيــف الصحيفــة: »واألحــد، 
حصــل تفجيــر بغــداد في حــّي مزدحم مليء 
باملحــالت التجارية، قتــل الكثيرون وبينهم 
هــذا  مــع  يتضامــن  لــن  الغــرب   

ّ
لكــن أطفــال. 

االعتداء كما تفاعل مع الحدثني السابقني«. 

بــات   الغــرب 
ّ
لتؤكــد »واشــنطن بوســت« أن

منــذ  بغــداد  فــي  العنــف  حيــال  »مخــّدرًا« 
طلــق 

ُ
ت ال  فالتفجيــرات  لليــوم.  ســنوات 

وســومًا علــى »تويتر«، أو صــور »بروفايل« 
 
ً
بعلم العراق على »فيسبوك«، أو حتى أغلفة
فــي الصحــف العاملّية، وتلقى تعاطفًا عامليًا 
ضعيفــًا«. العراقيــون علــى مواقــع التواصــل 
كانــوا صــوت بلدهــم الحزيــن فقــط. غضــب 
األمنّيــة  اتهــا  وإجراء الحكومــة  فســاد  مــن 
»#كاشــف_الزاهي«  وســم  فأطلقــوا  انتشــر، 
للتعبيــر عــن اســتيائهم مــن الخطط األمنية 
التي تعتمدها الحكومة العراقية في تأمني 
مناطقهــم، عاّديــن الحكومــة املتهم األول في 
مقتــل العراقيــني؛ بإصرارهــا على اســتخدام 
جهــاز كشــف للمتفجــرات، أثبــت فشــله، كمــا 
اعترفــت بريطانيــا، البلــد املصنــع للجهــاز، 
فــي  بعالقــة  يمــت  ال  وأنــه  منــه  نفــع  ال  أن 
 
َ
كشــف املتفجرات. واتهــم عراقيون الحكومة
الشــخصية  املنافــع  عــن  والبحــث  بالفســاد 
وإن كان ذلــك علــى حســاب أرواح املواطنــني، 
وهــو مــا ذهب إليــه مصطفى الصوفي الذي 
قــال فــي تغريدتــه: »جهــاز كشــف متفجــرات 
زائــف اســتوردته الدولــة باملاليــني وبصفقه 
فاســدة معروفــة، حتــى اآلن نقــاط التفتيــش 

مصرة على استخدامه!«. 
إلــى  »نحتــاج  نصيــر:  قــال مصطفــى  فيمــا 
البلــد«.  هــذا  عــورات ساســة  جهــاز يكشــف 
وزارة  »علــى  الشــمرية:  أصيــل  وقالــت 
#كاشــف_ لجهــاز  بديــل  إيجــاد  الداخليــة 
يمــوت  العراقــي  املعقــول  غيــر  مــن  الزاهــي، 

ستثمر«.
ُ
ليعيش امل

التطــرف  شــؤون  فــي  الباحــث  وكتــب 
»اجهــزة  إن  الهاشــمي،  هاشــم  واإلرهــاب 
إنمــا  مغشوشــة  ليســت  املتفّجــرات،  كشــف 
هــي تســهل مــرور املتفّجــرات، مــن أجــل املــال 

الحرام تاجروا بدمائنا، وأرخصوها«.
»#شــهداء_ وســم  عــرب  مغــردون  وأطلــق 
مــن  ونعــوا  التفجيــرات  فأدانــوا  العــراق«، 
 الوســم لم يُكن 

ّ
ســقط في تفجير كرادة، لكن

األكثــر تــداواًل. فــي لبنــان واألردن فقــط، بــدا 
االهتمــام قريبــًا إلــى العــراق. فوصــل وســم 
إلــى  »#من_لبنان_متضامن_مع_العــراق« 
بينمــا  أمــس،  يــوم  واســتمّر  تــداواًل  األكثــر 
 »PrayForIraq#« وســم  علــى  أردنيــون  غــّرد 
 األكثر 

ّ
ــي مــن أجل العراق( الــذي احتل

ّ
)نصل

تداواًل في البالد أيضًا.

تعاطف دولي وإعالمي 
ضعيف مع العراق 

المستهدف باإلرهاب

استمرار الترويج 
لنظرية المؤامرة حيال ما 

يحدث في سورية

عمر بقبوق

»ليــس هنــاك إعــالم محايــد«، وال يمكــن أن 
قنــاة  أو  إعالمّيــة،  وســيلة  وجــود  ــع 

َّ
نتوق

ولكــن  سياســي،  موقــف  بــدون  ــة  تلفزيونيَّ
ة عمومًا،  املشــكلة في بعض القنوات العربيَّ
كل  ر 

ّ
تســخ أنهــا  خصوصــًا،  والســورية 

املمكنــة  املمكنــة وغيــر  والبرامــج  الوســائل 
وذلــك  السياســي.  موقفهــا  الســتعراض 
بالضبــط مــا تفعله قناة »ســما« الفضائية، 
التــي تقــدم برامــج متنوعة على مــدار العام، 
وفــي رمضــان، بهــدف اســتعراض موقفهــا 
السياســي الداعــم للرئيــس الســوري بشــار 
رمضانــي  موســم  فــي  تســبب  ممــا  األســد، 
هزيــل، يمكــن اســتخالصه فــي العديــد مــن 

النقاط.
ويبــدو إفــالس قنــاة »الدنيــا« واضحــًا فــي 
 
َّ
البرامــج الحواريــة بوجــٍه خــاص، حيــث إن

الســورية  والدرامــا  العربــي  الغنــاء  نجــوم 
»ســما  برنامــج  فــي  املشــاركة  عــن  عــوا 

َّ
ترف

ــز  فــي وقــت مميَّ ُيعــَرض  الــذي  بتجمعنــا«، 
بعــد اإلفطار، واضطــر ُمقّدما البرنامج ورد 
ســباغ وإيفلــني حداد، اللــذان يقدمان معظم 
برامج القناة، إلى أن يســتضيفا نجومًا من 
غيــر  وأســماء  الرابعــة،  أو  الثالثــة  الدرجــة 
معروفة أبدًا، لتبدو استضافة أحد األطفال 
املشــاركني فــي برنامــج »ذا فويــس كيــدز«، 
بمثابــة الحــدث في البرنامج، نظرًا للشــهرة 
 بباقي الضيوف. 

ً
عون بها مقارنة

َّ
التي يتمت

ولكــن مــا هــو الحديــث الــذي مــن املمكــن أن 
يختاره املقدمون ليناسب النجوم األطفال؟ 

السياسة طبعًا!
جرت العادة أن تقدم على الشاشات العربية 
كالكاميــرا  واقعيــة،  برامــج  رمضــان،  فــي 
الخفيــة، التــي تقــوم علــى الخدعــة والخفــة. 

وفــي حــني نجــد أن برامــج املقالــب تطــورت 
بشــكل غريــب فــي الوطــن العربــي فــي اآلونة 
األخيــرة، لتبتكــر أســاليب مشــوقة وقــادرة 
على منافسة األعمال الدرامية، مثل سلسلة 
برامــج رامــز جــالل، التــي تعــرض علــى قنــاة 
»رامــز  برنامــج  وآخرهــا  ســي«،  بــي  »إم 
بيلعــب بالنــار«، أو لتنحــو منحــى إنســانيا 
وتوثيقيــا، مثــل برنامــج »الصدمــة«. ولكــن 
فــي قنــاة »ســما« ســتجد أن هــذا النــوع مــن 

البرامــج تراجــع أكثــر مــن أي وقــٍت مضــى، 
الثالــث  املوســم  العــام  هــذا  ينتجــون  حيــث 
مــن برنامــج »لــو فرضنــا جــداًل«، البرنامــج 
 وغيــر 

ً
الــذي يبــدو، رغــم قصــر مدتــه، ثقيــال

مبتكر، حيث يباغت املقدم أدونيس شدود، 
الناس في الشارع بسؤال في غاية البساطة 
واإلزعــاج، وفــي حال كانــت اإلجابة خاطئة، 
يكتفــي شــدود بكلمــة »مرقــت عليــك«، دون 
أن يعمــل علــى التصعيــد الدرامــي، أو علــى 

اســتفزازهم.  أو  النــاس  إضحــاك  عملّيــة 
وتشتهر قناة »سما« ببرامجها العجائبية، 
التــي يؤطرهــا موقــع القنــاة الرســمي علــى 
اإلنترنــت باســم »برامج الحــرب اإلعالمية«، 
وتخلــط  للغايــة«،  »هادفــة  البرامــج  وهــذه 
املاضــي  مــي،  بالتهكُّ التوثيقــي  النمــط 
بالحاضــر، واملأســاة بامللهــاة. ففــي برنامج 
، يبرهنــون علــى أن 

ً
»وحــش الشاشــة«، مثــال

مــا يحــدث فــي ســورية هــو ليــس أكثــر مــن 
»خدعــة« و»مؤامــرة«، اســتنادًا إلــى شــائعة 
شــعبّية تضخمــت فــي اســكتلندا عن وجود 
قَها النــاس، وذعروا  وحــش فــي بحيرة، صدَّ
بســببها. باإلضافة إلــى البرامج التي تؤكد 
فــي  حــدث  بمــا  الكونيــة«  »املؤامــرة  دور 
الفقــرات  إلــى  باإلضافــة  األســد«.  »ســورية 
الحيــاة  مــن  النــاس  ر 

ِّ
حــذ

ُ
ت التــي  القصيــرة 

خــارج ســورية. وهــذه األهــداف الثالثــة، هي 
نفســها الرســائل التي توصلها املسلســالت 
التــي تعــرض علــى قنــاة »ســما« هــذا العــام، 
»عابــرو  ومسلســل  »أحمــر«  كمسلســل 
ال  ا  جــزًء املسلســالت  فتبــدو  الضبــاب«، 
يتجزأ من حرب قناة »سما« اإلعالمية ضد 
الشــعب الســوري، فــي تحقيــر قيــم الحريــة 

والكرامة، التي خرج من أجلها السوريون.
وباإلضافــة لذلــك، فــإن إدارة القنــاة ال تولــي 
اهتمامهــا  بقــدر  لبرنامجهــا،  اهتمامــًا 
ة، األمر الذي تســبب في  باألخبار السياســيَّ
قطــع مسلســل »أحمــر« فــي إحــدى حلقاتــه، 
شــديد   

ً
عاجــال خبــرًا  فَجــأة  القنــاة   

َّ
لتبــث

دقيقــة.  العشــرين  مدتــه  تقــارب  األهميــة، 
ــد مــن خــالل الوثائــق، أن الرئيس  والخبــر أكَّ
مــع  الطعــام  تنــاول  األســد،  بشــار  الســوري 
جنــوده املخلصــني. ولــم تعــرض القنــاة مــا 
انتقلــت  وإنمــا  املسلســل،  حلقــة  مــن  تبقــى 

ببساطة لعرض املسلسل التالي.

ُفجع العراق...  ليس خبرًا )فرانس برس(

)Getty( بروباغندا األسد في المسلسالت والبرامج واألخبار

بــات العالم »مخّدرًا« إثر العنف في العراق. ال ينتشــر الخبر مع صــور مفجعة ومؤثرة على الصفحات األولى للصحف، ويلقى اهتمامًا 
وتعاطفًا دوليًا ضعيفًا. أكثر من 200 ضحية لتفجير الكرادة وسط بغداد، لم يهّزوا العالم بوسوم وصور متعاطفة
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مع ترقب إعالن يوم عيد الفطر، تغريد
انتشرت الوسوم التي تتحدث عنه، 

فتداول مصريون وسمي »#هتروح_
فين_فالعيد« و»#هتصرف_

العيديه_في_ايه« بينما كان وسم 
»#بقولكم_قبل_العيد« األكثر تداوًال 
في السعودية و#عيد_الفطر« في 

قطر.

ال يزال مقال الكاتبة األردنية زليخة 
أبو ريشة بعنوان »غسيل األدمغة« 
يثير موجًة من الجدل على مواقع 

التواصل االجتماعي، بين مؤيد لما 
طرحته الكاتبة من فكر اعتبروه 

تنويريًا، ومن معارضين رأوا فيما 
طرحته الكاتبة إساءة للدين اإلسالمي.

أعاد مغردون إطالق وسم 
#إقالة_عادل_الطريفي_مطلب_

شعب، للمطالبة بإقالة وزير اإلعالم 
السعودي، عادل الطريفي، معتبرين 

أنّه لم يُقّدم الكثير خالل مسيرته 
الوزاريّة، بعد ما رأوه »تهجمًا« على 
عميد الصحافيين السعوديين خالد 

المالك.

نّصب الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي نفسه »رسول مصر«، فقال 
إنّها أبلغته رسالًة اشتكت فيه حالها 

ومكانتها التي ال تليق بها، بقوله 
»يعني ما ناكلش؟ آه مانكلش. يعني 

مانمش، آه مانمش«، فرّد المصريون 
على مواقع التواصل بسخرية الذعة 

منه.



بيروت ـ العربي الجديد

لم يمض األسبوع األخير من شهر 
رمضان هذا العام، إال مع إصدارات 
ــيــــة جـــــــديـــــــدة، اســـتـــعـــجـــلـــهـــا  ــائــ ــنــ غــ
املـــغـــنـــون ملـــواكـــبـــة فــــرح الــعــيــد واملـــهـــرجـــانـــات 
يــزال جزء  الصيفية التي يشاركون فيها. وال 
من الفنانني، ُيفّكرون إن كانت األجواء العامة 
على  غنائية جديدة،  أعمال  مناسبة إلصــدار 
الرغم من التحضيرات وانشغال استديوهات 
التسجيل بني بيروت والقاهرة ودبي بسلسلة 
من األعمال الفنية. نذكر منها تسجيل الفنانة 
جــديــدا سيؤجل طرحه  ألبوما  الزغبي،  نــوال 
إلــى بــدايــة الــعــام املقبل. وكــذلــك، الفنان كاظم 
د بــعــد تــاريــخ إصـــدار  الــســاهــر، الـــذي لــم ُيـــحـــدَّ
ــنــتــظــر مــنــذ حــوالــي عــامــني. 

ُ
عمله الــغــنــائــي، امل

وكــان الساهر قد استعاض عن إصــدار ألبوم 
لكن،  ــنــفــردة. 

ُ
امل األغنيات  من  بمجموعة  كامل 

الصيفية،  مهرجاناتها  ورغــم  عجرم،  نانسي 
ــاء مـــن عــمــلــهــا الـــجـــديـــد، بعد  ــهـ ــتـ تـــحـــاول االنـ
أن قــطــعــت شــوطــًا فــي تسجيل مــجــمــوعــة من 
األغنيات بني القاهرة وبيروت. عجرم تتعاون 
فــي جــديــدهــا الــغــنــائــي مــع خــالــد عــز ومحمد 
يحيى ووليد سعد من مصر، كما ستتعاون 
مــع املــلــحــن زيـــاد بــرجــي مــن لــبــنــان. وبحسب 
الجديد  عجرم  نانسي  ألبوم  فــإن  املعلومات، 
ســُيــْصــَدر منتصف هــذا الــصــيــف، ولــم ُيــعــَرف 
إذا مــا كــانــت عــجــرم وقــعــت مــجــددًا مــع شركة 
»أرابيكا«، التي تتولى توزيع ألبوماتها منذ 

سنوات.  
املغني املــصــري تــامــر حسني، كــان مــن أوائــل 
 في شهر 

ً
املغنني الذين أصــدروا ألبومًا كامال

رمضان. ولو أن طرح األلبوم أمر مستغرب في 
مثل هــذا التوقيت، حيث كــان مــقــررًا صــدوره 
األغــانــي،  لبعض  التسريبات  لكن  الــعــيــد.  فــي 
ـــنـــفـــذة 

ُ
دفـــعـــت شـــركـــة »روتـــــانـــــا«، املــنــتــجــة وامل

للعمل، إلــى اإلســـراع فــي إطــالقــه على املــواقــع 
بــاالســتــمــاع والتحميل.  الــخــاصــة  واملــنــّصــات 
ألبوم   السبب في تسريب 

ّ
أن وكشفت الشركة 

»عـــمـــري ابـــتـــدى«، كـــان بــفــعــل خــطــأ تــقــنــي من 
»روتــانــا«،  معها  تتعامل  فرنسية  شركة  قبل 
العالم  املــوزع الرسمي للشركة في  عن طريق 
ــربـــي، وهــــو أكـــبـــر مـــــوزع رقـــمـــي لــأغــانــي  ــغـ الـ
مثل  العالم،  فــي  الفنية  واملحتويات  واألفـــالم 
»أيــتــونــز« و»أمــــــازون« وغــيــرهــا، إذ تــم وضــع 
األغــانــي بــتــاريــخ 5 يــونــيــو/حــزيــران كموعد، 

بداًل من 5 يوليو/ تموز.
ــا«، فـــي بــيــان رســمــي،  ــانــ ــــدت شــركــة »روتــ  وأكـ
بالتحرك  بــاألمــر ســارعــت  أنــه بمجرد علمها 
الفنان تامر  املباشر مــع  الــفــوري، والــتــواصــل 
العمل  إصـــدار  ليتم  معه  والتنسيق  حسني، 
بــطــريــقــة ســلــيــمــة تــحــفــظ حــقــوق الــجــمــيــع. 14 
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لبنان  في  الفلسطينية  املخيمات  في  تنتشر 
ــتــــي تــنــشــط  ــة، الــ ــ ــّي ــربــ ــعــ ــال الـــحـــلـــويـــات الــ مــــحــ
املـــبـــارك، فتزدهر  فــي شــهــر رمــضــان  حركتها 
بأنواعها  الرمضانية  الــحــلــويــات  بيع  حــركــة 
كــافــة، وخــاصــة املــرتــبــطــة بــالــقــشــطــة. وتعتبر 
القطايف من الحلويات األكثر صناعة ومبيعًا 
ـــهـــا أواًل مــرتــبــطــة بــعــادات 

ّ
فـــي املــخــيــمــات، ألن

بر 
َ
عت

ُ
ت ألنها  وثانيًا،  رمــضــان.  شهر  وتقاليد 

فينتشر  الــرمــضــانــّيــة،  الحلويات  أرخـــص  مــن 
باإلضافة  املخيم  شـــوارع  فــي  القطايف  بــاعــة 
إلــى مــحــال الــحــلــويــات واألفــــران الــتــي تتحول 
ــارًا. كــذلــك  ــ ــهـ ــ إلـــــى مـــحـــالت لــبــيــع الـــقـــطـــايـــف نـ
تــبــاع فــي املخيمات حــلــوى املشّبك والــعــّوامــة 
ــلـــويـــات الــشــعــبــيــة فــي  ــن الـــحـ الـــتـــي تــعــتــبــر مــ
األوقـــات كــافــة، فهي تــزدهــر فــي شهر رمضان 
بمتناول  لتكون  سعرها  تدني  بسبب  أيضًا، 
الحلويات  أمــا  املــخــيــم.  فــي  الفقيرة  الــعــائــالت 
الــرمــضــانــّيــة األخـــــرى فــهــي لــيــســت بــمــتــنــاول 
لكنها  مــا،  نوعًا  مرتفٌع  سعرها  ألن  الجميع، 
ــاء املــخــيــم وخـــاصـــة حــلــوى  ــ مــنــتــشــرة فـــي أرجـ
املحشوة  الجنب  وحـــالوة  والعثملية  املدلوقة 
الشامّية  الحلويات  إلــى  باإلضافة  بالقشدة، 
ســوريــة، سواء  من  النازحون  رها 

ّ
التي يحض

أو  مــن مخيمات ســوريــة،  فلسطينيني  كــانــوا 
سوريني من املدن والقرى التي دمرها النظام 
السوري. ويعتِبُر أبناء املخّيمات الفلسطينّية 
ــة صــارت  ــات الــرمــضــانــيَّ فــي لبنان أن الــحــلــويَّ

قــصــة املــســلــســل وبــاقــي الــعــنــاصــر الــدرامــيــة 
األخرى. ولذلك، نرى أن التركيز في األعمال 
الــتــي تـــشـــارك فــيــهــا نـــاديـــن، يــكــون مـــن قبل 
املـــخـــرج عــلــى مــالمــح وجــهــهــا بــشــكــل كبير، 
وعلى تفاصيل جسدها أيضًا، في محاولة 
ــي الـــعـــنـــاصـــر الــفــنــيــة  ــاقــ ــاء ضـــعـــف بــ ــ ــفـ ــ إلخـ
والــدرامــّيــة. وذلـــك يــؤّكــد على أن الشكل في 
املــســلــســالت، الــتــي تــشــارك فيها نــاديــن، هو 

أهم من املضمون.
وارتـــبـــطـــت املـــعـــايـــيـــر الــجــمــالــيــة املـــبـــاشـــرة، 
بــكــافــة األعـــمـــال الــتــي شـــاركـــت فــيــهــا، حتى 
اللذين قدمتهما. ففي سنة  البرنامجني  في 
مت برنامجها األول، وهو برنامج  2006، قدَّ
»بيوتي كلينك«، الذي يهتم بتحسني الشكل 
من  يعانون  الــذيــن  للمتسابقني،  الــخــارجــي 
مــشــاكــل وأزمــــــات نــفــســيــة بــســبــب أشــكــالــهــم 
 ،2012 في سنة  قدمت  وكذلك  املثالية!.  غير 
بــرنــامــج »ســـيـــدتـــي«، الــــذي يــهــتــم بــالــجــمــال 

واملوضة.
املجتمع  فــي  املنتشرة  اآلراء  مــع  وباملقاربة 
اتها،  الذكوري، التي تتبناها نادين في لقاء

نور عويتي

عِلن فيها نادين نسيب نجيم 
ُ
ّمــرة ت  

ّ
في كل

 
ُ

عــــن مــشــاركــتــهــا فــــي عـــمـــل درامــــــــي، تــنــهــال
ـــعـــات مـــن جـــمـــهـــورهـــا، من 

ُّ
ــتـــوق األســـئـــلـــة والـ

ــــذي ســيــشــاِرُكــهــا الــعــمــل هــذه  هـــو الــنــجــم الـ
ة العمل؟. ولكن، ال يسأل  املرة؟ وما هي قصَّ
الــجــمــهــور عــن الــــدور الــجــديــد الـــذي ستقوم 
بأدائه، فالجميع يدرك الدور الذي ستجسده 
نادين في العمل، حيث أنها، منذ أن امتهنت 
الــتــمــثــيــل، وهــــي تــجــّســد شــخــصــيــة واحــــدة، 
التي  الجميلة  املثيرة  املــرأة  وهــي شخصّية 
الــنــمــط، أصبح  الـــرجـــال. وهـــذا  يعشقها كــل 
الذين يتابعون  بديهيًا بالنسبة للجمهور، 

أعمالها باستمرار.  
نــاديــن، كممثلة، حــاول  بــدايــة ظــهــور  فمنذ 
ــيــــرهــــا ضــــمــــن إطـــــار  ــــاع الـــــــدرامـــــــا تــــأطــ ــنـ ــ صـ
الجمال واإلغــواء في كل الشخصيات، التي 
ــعـــود الـــســـبـــب إلـــى  ــا يـ ــمـ ــا. ربـ ــهـ اخــــتــــاروهــــا لـ
األول، حيث شاركت في  اإلعالمي  ظهورها 
مسابقة »ملكة جمال لبنان 2004«، وحازت 
الــلــقــب، ونـــالـــت أيــضــًا فـــي ذات الــســنــة، لقب 
»صاحبة أجمل وجه في العالم«. ويبدو أن 
التي  األدوار  تأثير على  له  كــان  اللقب،  هــذا 
املسيرة  الــفــنــيــة.  مسيرتها  طيلة  جسدتها 
التي تثبت أن املوهبة واألداء لم تعد املعايير 
الــتــي يــخــتــار عــلــى أســاســهــا صــنــاع الــدرامــا 
أبطال أعمالهم، وإنما الجمال الشكلي فقط. 
نــاديــن، يبدو، أحيانًا، أهــم من  بل إن جمال 

الشهر،  بهذا  املرتبطة  والتقاليد  الــعــادات  من 
اإلفطار،  بعد  العائلّية  السهرات  في  وخاّصة 
طويل  نهار  بعد  طاقة  إلــى  الصائم  ولحاجة 

وشاق من الصيام في فصل الصيف.
ع حلوى املدلوقة على عرش الحلويات  وتتربَّ
 إال في شهر 

ً
ع عادة

َ
صن

ُ
ها ال ت

ّ
 إن

ْ
الرمضانّية، إذ

الــديــن  محيى  الفلسطيني،  ويــقــول  رمـــضـــان. 
»العربي الجديد«: »املدلوقة تتكون  خاسكية، لـ
السمن مع  إليها  املضاف  الكنافة  من عجينة 
القطر، حيث يتم عجنها مع الفستق الحلبي 
والكاجو املطحونني«. في مخيم عني الحلوة 
لالجئني الفلسطينيني )جنوب لبنان(، يوجد 
عـــدد مـــن مــحــال الــحــلــويــات الــتــي تــنــتــشــر في 
الــــشــــوارع الــرئــيــســيــة لــلــمــخــيــم، والــبــعــض من 
الحلويات  صناعة  فــي  يعملون  املخيم  أبــنــاء 

منذ أكثر من ثالثني سنة.

للمرأة  كنموذج  نــاديــن  تقديم  أزمــة  تتبلور 
فعلّيًا،  فهي،  واملــعــاصــرة.  الجميلة  العربّية 
والتقليدية،  النمطية  املـــرأة  صـــورة  ــكــّرس 

ُ
ت

ــة وتـــابـــعـــة  ــاقـــصـ ــــن املـــــــــرأة نـ ــتــــي تـــجـــعـــل مـ الــ
للرجل، ولها العديد من املهام في مجتمعها 

الذكوري، وأبرزها أن تكون جميلة دومًا.
 نادين جميلة، فهناك 

ّ
واملشكلة ليست في أن

 
ّ
العديد من الجميالت العرب اللواتي امتهن
وأبرزهم  مقبولة،  عروضًا   

ّ
وقدمن التمثيل، 

املرأة العربية األكثر إثارة، هيفا وهبي، التي 
تــجــارب سينمائية ودرامـــيـــة. ولكن  عــاشــت 
ــاديــــن، أن هــيــفــا قــامــت  الـــفـــرق بـــني هــيــفــا ونــ
املختلفة  الشخصيات  من  العديد  بتجسيد 
والبعيدة عن ُمعطى الجمال وحده، وركزت 
مــن تسويق شكلها فقط،  بـــداًل  أدائــهــا  على 
أدائها  التي اعتمدت في  على عكس نادين، 
فقط، وأهملت  الجميل  على مالمح وجهها 
ــم تــعــمــل على  بــاقــي الــجــوانــب الـــدرامـــيـــة، ولـ

تطوير نفسها. 
ــد كــتــبــت عــلــى صفحتها  ــانـــت نــــاديــــن  قـ وكـ
الــرســمــيــة عــلــى مـــوقـــع »فـــيـــســـبـــوك«، لــشــرح 
دورهـــا فــي مسلسل »نــص يـــوم«: »الــشــر في 
تــهــمــا  وجــــه جــمــيــل، وعـــيـــنـــان تـــكـــذبـــان بــراء

واللغز في ماٍض زائف، وحاضر عقيم«.
وفعليًا، إذا كان الجمال هو املعيار الوحيد 
ــيـــم، كــمــمــثــلــة  الخـــتـــيـــار نــــاديــــن نـــســـيـــب نـــجـ
فـــي الــصــف األول، فــــإن ذلــــك يـــؤّكـــد عــلــى أن 
ألنها ستفقد جمالها  تــطــول،  لــن  مسيرتها 

بال شك مع تقدمها في السن. 

فنانون يتبرأون من أدوارهم نادين نجيم... ملكة جمال فقط؟
في مسلسالت شهر الصيام

حلويات رمضان في المخيمات

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

 عام، وبعد 
ّ

كالعادة، وفي مثل هذا التوقيت من كل
انون 

ّ
فن يخرج  رمضان،  شهر  مسلسالت  انقضاء 

هم غير راضني عن أعمالهم. 
َّ
فيد بأن

ُ
بتصريحاٍت ت

ــــالل، مــــؤلــــف مــســلــســل  ــ ـــــرًا، هــــشــــام هـ
ّ

أ، مـــــؤخ ــرَّ ــبــ ــتــ فــ
ه 

ّ
 إن

ً
»الطبال«، للفنان، أمير كرارة، من العمل قائال

الحلقات األخــيــرة مــن املسلسل.  غير مــســؤول عــن 
 ما تم عرضه من حلقات، يختلف تمامًا 

َّ
دًا أن ومؤكِّ

ــا تــمــت كتابته مــن قــبــلــه، بــاإلضــافــة إلـــى فريق  عــمَّ
الكتابة املــشــارك. ورفــض هشام ما تــّم السماح به 
من املخرج من ارتجال جمل وكلمات غير موجودة 
 
َّ
فـــي املــســلــســل، وهــــو لــيــس مــنــطــقــيــًا. وأوضــــــح أن
ه 

ّ
الشركة املنتجة أرادت االستعانة بكاتب أخر، لكن

إليه  عـــادت  لــذلــك،  الحلقات،  استكمال  يستطع  لــم 
الشركة من جديد ليستكمل العمل، وهو ما رفضه 

لعدم رضاه عما تم ظهوره في بعض الحلقات. 
مسلسل »الطبال«، يشارك في بطولته، أمير كرارة، 
وروجينا، وأمل رزق، وعمر السعيد، وإخراج أحمد 
ا  أمَّ أمــني، وإنــتــاج دينا كريم وتامر مرسي.  خالد 
أت مــن دورهــــا فــي مسلسل  الــفــنــانــة، لــوســي، فــتــبــرَّ
راضية عما ظهر  غير  أنها  إلــى  »الكيف«، مشيرة 
فــي الــحــلــقــات، حــيــث لــم يــكــن بــالــشــكــل الـــذي قامت 
بــتــصــويــره، فــجــاء ُمــغــايــرًا تــمــامــًا. لــذا فهي حزينة 
على هذا الدور الذي كان من املمكن ظهوره بشكل 
أفضل كثيرًا. مسلسل »الكيف« يشارك في بطولته 
لــوســي، وأحــمــد رزق، وبــاســم ســمــرة؛ والقصة من 

ــراج محمد  ــ تــألــيــف أحــمــد مــحــمــود أبـــو زيــــد، وإخــ
دت أنــبــاٌء عــن عــدم رضــا الفنان،  النقلي. وقــد تــــردَّ
مــحــمــد مــنــيــر، عـــن مسلسله »املـــغـــنـــي«، الــــذي عــاد 
طويلٍة،  سنوات  غياب  بعد  الصغيرة  للشاشة  به 
ض  م مسلسله »جمهورية زفتى«. وتعرَّ منذ أن قدَّ
النـــتـــقـــادات عـــديـــدة مـــن الــجــمــهــور والـــنـــقـــاد، حيث 
أجمعوا على أن العمل ال يليق أبدًا بفنان في حجم 
ــة مــنــيــر. مــســلــســل »املــغــنــى« يـــشـــارك في  ونــجــومــيَّ
بطولته ساندي، ورانيا فريد شوقي، والعمل من 
أت  إخراج شريف صبري، وإنتاج محمد فوزي. تبرَّ
انة، نسرين أمني، من دورها في مسلسل 

َّ
كذلك الفن

للحذف لصالح  ض مشاهدها  لتعرُّ »األســطــورة«، 
الــفــنــانــة، مـــي عــمــر، زوجــــة مــخــرج الــعــمــل، محمد 
ها فوجئت بأن مشاهد 

َّ
إن سامي. وقالت، نسرين، 

رتها، غير موجودة نهائّيًا في الحلقات. لها صوَّ
نفُس الكالم، أيضًا، قالته الفنانة الشاّبة، ياسمني 
صــبــري، بــأن املــخــرج، محمد ســامــي، حــذف كثيرًا 
مـــــن مــــشــــاهــــدهــــا لــــصــــالــــح زوجـــــتـــــه فـــــي مــســلــســل 
 أن مشاركتها في هذا العمل 

ً
حة

ِّ
»األسطورة«. موض

منذ البداية، واعتذارها عن عمل محترم وراق مثل 
مت منها الكثير.

َّ
»جراند اوتيل«، غلطة تعل

فــي بطولته محمد  يــشــارك  مسلسل »األســـطـــورة« 
رمضان، وفردوس عبد الحميد، وروجينا، وهادي 
الجيار، ومي عمر، ونسرين أمني، وعايدة رياض، 
وعـــمـــاد زيـــــادة، وأحـــمـــد عــبــد الــلــه مــحــمــود، وعــمــر 
حسن؛ وهو من تأليف محمد عبد املعطى، وإخراج 

محمد سامي.

مغنون يتجّهزون
للمهرجانات الصيفيّة

)Getty( نادين نسيب نجيم

تم إطالق 
مجموعة من 

اإلصدارات الغنائية، 
التي شغلت 

المتابعين، في 
األسبوع األخير 

من شهر رمضان. 
اإلصدارات هي 

لنجوى كرم وتامر 
حسني وهيفا 

وهبي وراغب عالمة

إصدارات جديدة
في العيد

ينطلق مهرجان الصيف 
الخاص بالموسيقى في 

مدينة كيبيك الكندية، في 
السابع من يوليو/ تموز 

من كل عام. وقد عقدت 
دورته األولى عام 1968

محمد كريم

بــالــنــظــر لــحــجــمــه الـــهـــائـــل؛ فــــإن مـــهـــرجـــان الــصــيــف 
بمقاطعة كيبيك الكندية، ُيعّد األضخم من نوعه بني 
مهرجانات أميركا الشمالية، حيث يتضمن حوالى 
300 اســتــعــراض، تــتــوزع على عشرة مــســارح خالل 
هــو مسرح  للمهرجان  الرئيسي  املــســرح  يــومــًا.   11
»بيل« الكبير، الذي يقع في سهول أبرام التاريخية، 
ويتسع ألكثر من 100 ألف متفرج، مع أجهزة صوت 
عمالقة تصل إلى 200 ألف وات، تجعل مساحة أكبر 

من ملعب كرة قدم تنُبض وتنتفض.
ُيقام املهرجان سنوّيًا، في السابع من يوليو/ تموز، 
وقــد عقدت دورتـــه األولـــى سنة 1968، تحت رعاية 
أعمال وفنانني من مدينة »كيبيك« من أجل  رجــال 
والسياحية  واالقتصادية  الفنية  اإلمكانات  إظهار 
يتجاوز  الحضور  عــدد  ــرًا، صــار 

ّ
ومــؤخ للمقاطعة. 

ــلــــيــــون ونــــصــــف املــــلــــيــــون. خــــــالل الــســبــعــيــنــيــات  املــ
باستضافة  يكتفي  املــهــرجــان  كـــان  والثمانينيات 
عروٍض ملوسيقيني من الدول الفرانكفونية وبعض 
خالل  املهرجان  نما  ثــم  العاملية.  املوسيقى  نــمــاذج 
العقد املاضي بعد قرار تنويع العروض، ومتابعة 
ــم املـــوســـيـــقـــى،  ــالــ ــــي عــ أهــــــم املــــســــتــــجــــدات الـــفـــنـــيـــة فـ
فــتــنــوعــت املــوســيــقــى الــقــادمــة لــلــمــهــرجــان بــصــورة 
الكالسيكية  املوسيقى  كيبيك  واحتضنت  كبيرة، 
والــفــرانــكــفــونــيــة وغــيــرهــا مـــن املــوســيــقــى الــعــاملــيــة، 

الــتــي انتشرت  إلــى املوسيقى اإللــكــتــرونــّيــة  إضــافــة 
املليون متفرج ألول  املــهــرجــان حــاجــز  ــرًا. بلغ 

ّ
ُمــؤخ

مــرة عــام 2007، وبيعت تراخيص وأمــاكــن تجارية 
في املهرجان ألول مرة عام 2010، حيث تتحول أيام 
الزائرين إلى سلسلة متواصلة من املتعة والحماسة 
والـــرقـــص والــغــنــاء واملــوســيــقــى عــبــر مــجــمــوعــة من 
املـــســـارح الــتــي تــلــّبــي حـــاجـــات كــافــة األذواق. وفــي 
الـــســـنـــوات الــــثــــالث املـــاضـــيـــة؛ تــضــمــنــت الــعــنــاويــن 
الفنانني  أشهر  من  مجموعة  للمهرجان  الرئيسية 
بصورة  املوسيقية،  والفرق  والعازفني  والراقصني 
ال يمكن أن تــتــكــرر فــي مــنــاســبــات فنية أخــــرى. من 
التي  االنضباط  حالة  الفاعليات  تلك  مميزات  أهــم 
املهرجان  إدارة  تسمح  فــال  املــســارح،  على  تسيطر 
الخبيرة بأي شكل من أشكال الفوضى، مما يعطي 
ســمــعــة جــيــدة لــلــحــدث الــــذي تــتــم إدارتــــــه بــســالســة 
وقد  الحاضرين.  مــن  الضخم  الكم  هــذا  يعرقلها  ال 
أدخـــل منظمو املــهــرجــان ألول مــرة نــظــام الــتــرددات 
الراديوية لتحديد الهوية، واألســاور التي تحتوي 
عندما  عليها  الكشف  يتم  صــغــيــرة،  بــطــاقــات  على 
تـــوضـــع عــلــى قـــــارئ إلــيــكــتــرونــي لــضــمــان ســهــولــة 
ــاكــــن املــخــتــلــفــة. ومــن  الــــدخــــول والــــخــــروج إلــــى األمــ
املفاجآت، أن أسعار املهرجان في متناول الجميع، 
عدُّ معقولة جــًد، في مقابل ما تقدمه من 

ُ
ت ها 

َّ
إن بل 

ى جمال املهرجان في ذلك التنوع، الذي 
ّ
مزايا. يتجل

يحتويه من عــروض على مسارح مغطاة، وأخــرى 
الطلق. ولكن من  الــهــواء  في  على مسارح مكشوفة 
يريد أن يستمع إلى عرض ضخم في مسرح بيل، أو 
 
ّ
يستمتع بموسيقى هادئة على مسرح صغير فإن

ن من الحصول على  عليه أن يأتي ُمبّكرًا حتى يتمكَّ
مــكــان؛ فــاألمــر املــؤّكــد، أن املــســارح تمتلىء بسرعة. 
ــر يــلــفــت االنـــتـــبـــاه فـــي املـــديـــنـــة الــكــبــيــرة،  مــشــهــد آخــ
 يشعر املشاهد 

ْ
الـــشـــوارع، إذ وهــو عـــروض عــازفــي 

بــالــحــدث الكبير وهويته  اتــصــال وثــيــق  أنــهــم على 
املدينة يعزفون  الفنية، حيث يطوفون في شــوارع 
املــوســيــقــى، ويــقــدمــون الـــعـــروض كــأنــهــم يحتفلون 

باملهرجان ويدعون إليه.

مهرجان الصيف في كيبيك

فنون وكوكتيل

كتابة كالمها  فــي  هــو  أغنية لحسني، شــارك 
وألحانها، كما شــارك في األلبوم امللحن عبد 
الــرحــمــن شـــوقـــي، واملـــــوزع جـــالل الــحــمــداوي، 
وســالمــة عــلــي، وشــريــف بـــدر، وتــمــيــم وحسن 
لبنان  تامر حسني سيواجه جمهور  مهران. 
بــعــد إصــــدار الــعــمــل، فــي الــثــامــن مــن يــولــيــو/ 
تموز الحالي، ضمن مهرجان »أعياد بيروت« 
ــيـــروت الـــتـــجـــاري في  ــذي يـــقـــام فـــي وســــط بـ ــ الـ
الـــواجـــهـــة الــبــحــريــة. وتــطــلــق الــفــنــانــة أحــــالم، 

معجبيها  أمـــس،  أول  كـــرم،  نــجــوى  اللبنانية 
»يخرب  عنوان  أغنية جديدة حملت  بإصدار 
وسام  وألــحــان  عثمان،  محمد  كلمات  بيتك«، 
األمــيــر، وتــوزيــع طــونــي ســابــا. وبـــدا واضــحــًا 
الجديدة،  األغنية  الفعل على  من خــالل ردود 
أن أعمال نجوى كــرم، ما زالــت تــراوح مكانها 
االستنساخ  أو  التقليد  منها  كثيرة،  ألسباب 
أطلقتها  منفردة  أغنيات  على  يسيطر  الـــذي 
 عـــن الــتــوزيــع 

ً
فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة، فــضــال

واخــتــارت  الــجــديــد،  الغنائي  ألبومها  قــريــبــًا، 
هـــذه املــــرة الــقــاهــرة. إذ تــقــف صــاحــبــة »والــلــه 
أحتاجك« في دار األوبرا املصرية في السادس 
والعشرين من الشهر الجاري، لتقديم ألبومها 
والغناء هناك. وُعــِلــم أن األلــبــوم سيتضمن 8 
الحفل  فــي  أحـــالم،  أغنيات جــديــدة ستؤديها 

ل جزء منه مباشرة على الهواء. 
َ
الذي سُينق

بــعــد أقــــل مـــن شــهــريــن عــلــى إصـــــدار أغنيتها 
ــأت الــفــنــانــة  ــاجــ ــا دنـــــــا«، فــ الــــجــــديــــدة »دنــــــي يــ

تنتبه  ال  أن  ستغرب 
ُ
وامل الضعيف،  املوسيقي 

لــه، ال كــرم وال فريق عملها. وتعول كــرم على 
ــواء  ــ ــيـــة خــفــيــفــة، وتـــتـــمـــاشـــى مــــع أجـ ــنـ أن األغـ
بداية  ستحملها  التي  واملهرجانات،  الصيف 
إلى مسرح مهرجانات مدينة ضبية اللبنانية 
وتبدأ معها سلسلة  الحالي،  األسبوع  نهاية 
ــفـــالت فــــي مـــنـــاطـــق لــبــنــانــيــة أخـــــرى،  ــن الـــحـ مــ
الثالث  حتى تقف على مــســرح »قــرطــاج« فــي 
والعشرين من الشهر الجاري، لتقدم جديدها 

وقــديــمــهــا أمـــام جــمــهــور مــا زال وفــيــًا للفنانة 
التي تغني باللهجة اللبنانية فقط. 

الجديد  أيــضــًا، عــن  إلــيــســا،  الفنانة  ولــم تغب 
ألبومها  إطــالق  تأجيل  قــرار  الغنائي، ويبدو 
إلى  بــالــي حبيبي«  دفــع صاحبة »ع  الــكــامــل، 
كلمات  ليل«،  يا  »سهرنا  بعنوان  أغنية  نشر 
ــان مــحــمــد يــحــيــى وتــوزيــع  مــــالك عــــادل وألـــحـ
مــوســيــقــي يــحــيــى يــــوســــف. أهـــدتـــهـــا إلــيــســا، 
ــدور األلـــبـــوم  ــ كــمــفــاجــأة، ملــعــجــبــيــهــا قــبــيــل صـ

، بــتــاريــخ لــن يــطــول عــن نهاية الصيف 
ً
كــامــال

الحالي، بعدما سلمته قبل أسبوع إلى شركة 
لتقديمه  إليسا، جديدها  »روتــانــا«. وتستغل 
في أكثر من مهرجان ستشارك فيه في لبنان 
ومصر ودبــي. فتقف في آب/أغسطس املقبل، 
فــي مــهــرجــان أعــيــاد بــيــروت بعد غــيــاب العام 
املــــاضــــي، وفــــي جــعــبــتــهــا األغـــنـــيـــة الـــجـــديـــدة، 
املــســرح.  األولـــى على  للمرة  والــتــي ستغنيها 
فــي وقـــت تــؤكــد املــعــلــومــات، أن إلــيــســا تــدرس 
هذه األيام اسم األغنية التي ستصورها على 

طريقة الفيديو كليب.
صّورة 

ُ
وأطلق امللحن سليم عّساف، أغنيته امل

تــّم تصويرها على مدى  »شــو حــلــوي«. وقــد 
ــع ُمــخــتــلــفــة فــــي الــعــاصــمــة  ــواقــ يـــومـــني فــــي مــ
بــيــروت. أغنية »شــو حــلــوي« هــي مــن كلمات 
سليم عــّســاف وألــحــانــه وتــوزيــع عمر صّباغ 
وُيحيي   .»Music Designers« شــركــة  وإنــتــاج 
مدينة  في  السعيد،  الفطر  عيد  عّساف  سليم 
فلورنسا اإليطالّية ضمن حفل فني، ليتوجه 
مـــشـــروع موسيقي  لتنفيذ  دبـــي  إلـــى  بــعــدهــا 

خاص بحملة دعائية.
بــعــد غــيــاب عـــن اإلصـــــــدارات الــفــنــيــة لسنتني، 
وانــشــغــالــهــا بــالــتــمــثــيــل، تــعــود الــفــنــانــة هيفا 
وهبي، إلى الغناء في ألبوم جديد. الواضح أن 
ال تاريخ محددا إلطالق هذا اإلصدار بصوت 
هيفا وهبي. لكنها أصدرت قبل يومني أغنية 
جديدة »ما تيجي نرقص«، من كلمات وألحان 
ــع مــوســيــقــي ألمــيــر  عـــزيـــز الـــشـــافـــعـــي، وتــــوزيــ
ــادات طـــاولـــت األغــنــيــة  ــقـ ــتـ مـــحـــروس، لــكــن االنـ
على  متابعون  وصفها  التي  الكلمات،  لجهة 
، وفيها 

ً
مــوقــع »تــويــتــر« بــأنــهــا جــريــئــة فـــعـــال

تكلف وحشو، وكان األجدى بهيفا أن تختصر 
منها، بحسب ما قاله متابعون.

وتوجه الفنان راغب عالمة، إلى تركيا، لتسلم 
أغــنــيــتــه الــجــديــدة املـــصـــورة، بــعــنــوان »شفتك 
ــمـــود خـــيـــامـــي،  تـــلـــخـــبـــطـــت«، مــــن ألــــحــــان مـــحـ
ــاد خـــــوري، بــعــد أن صـــورهـــا في  ــ وإخــــــراج زيـ
بوخارست، وينوي إطالقها أيضًا تزامنًا مع 

عيد الفطر.

أصدرت نجوى كرم 
أغنية جديدة حملت 

عنوان »يخرب بيتك«

تزدهر حركة بيع الحلويات في المخيمات في 
رمضان )العربي الجديد(

)Getty( 2007 وصل عدد زوار المهرجان إلى المليون عام
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تامر حسني )روتانا(راغب عالمة )العربي الجديد(

نانسي عجرم ) العربي الجديد(

هيفا وهبي )العربي الجديد(



عمر الشيخ

ــاد كــنــصــل الــســيــف، قــاس  ــع وحــ »المــ
جــدًا فــي وضــوح عــبــارتــه«، لعل هذه 
ــي مــقــدمــة  ــ ــلـــة الــــتــــي جــــــــاءت فـ الـــجـــمـ
ــانـــي  ــابـ ــيـ ــر الـ ــاعــ ــاب تـــلـــخـــص عـــمـــل الــــشــ ــتــ ــكــ الــ
الـــذي   )1912-1886( بـــوكـــو  تـــاكـــو  إيــشــيــكــاوا 
عن  حديثًا  الكاملة  الشعرية  أعــمــالــه  صـــدرت 
بــتــرجــمــة الشاعر  الــتــكــويــن« فــي دمــشــق  »دار 
السوري محمد عضيمة واملستعرب الياباني 
ــا. يــــقــــّدم الـــعـــمـــل نــــافــــذة تــعــريــفــيــة  ــاريــ كـــوتـــا كــ
وأبــرز  بوكو  تاكو  العربي على حياة  للقارئ 
املنعطفات التاريخية التي عصفت بتجربته، 
ــــى تـــرجـــمـــة املـــجـــمـــوعـــات الــشــعــريــة  إضــــافــــة إلـ
أي  »تانكا«  املكتوبة بأسلوب قصيدة  التسع 
»األغنية القصيرة« مع أصلها الياباني. عاش 
الــشــاعــر فـــتـــرات عــصــيــبــة مـــن الــفــقــر واملــــرض، 
وكان يقضى معظم وقته في القراءة والكتابة 
والتأمل وحيدًا. عمل في التدريس والصحافة 
ــــرض قـــبـــل أن يــكــمــل عــقــده  ــــى أن خــطــفــه املــ إلـ
املقالة  فــي  غــزيــرًا  إنتاجًا  تــاركــًا خلفه  الثالث، 

والرواية والشعر  واليوميات والنقد. 
دخـــــل تــــاكــــو بــــوكــــو مــعــمــعــة الـــحـــيـــاة فــــي عــز 
اصـــطـــدام املــجــتــمــع الــيــابــانــي بــقــيــم الــحــداثــة 
الــغــربــيــة، أي فــي لــحــظــة مفصلية مــن تــاريــخ 
اليابان املعاصر. في يابان ذلك الوقت انتشرت 
األفكار األوروبية الثورية، وهكذا قرأ الشاعر 
ــر الــفــوضــى الـــروســـي بــيــتــر كــروبــوتــكــن 

ّ
مــنــظ

كبيرة.  درجـــة  إلــى  بــه  وأعــجــب   ،)1921-1842(
ــقـــدم نــفــســه شــــاعــــرًا فـــوضـــويـــًا وال حــتــى  لــــم يـ
ملعونًا، على طريقة األوروبين، بل كأنه أراد 
أن يقول بشكل بسيط إن ال مكان له في يابان 
تلك األيام. الكتاب الذي بن يدينا يضم عمله 
بالتفاصيل  الشاعر  يحتفي  حيث  الــشــعــري، 
الحياتية  الصور  ملتقطًا  حياته  في  الدقيقة 
كما هي، في ومضات، بعيدًا عن بالغة املجاز، 
أقـــرب إلـــى اللسعة الــروحــيــة الــســريــعــة، عليك 
تتداعى  وتــأمــل، هكذا  بهدوء  التانكا  تقرأ  أن 
أمــامــك املــشــاهــد الــتــي يــشــرح عضيمة بعض 
فالتانكا  املقدمة.  في  وأســرارهــا  خصائصها 
اليابانية التي تقرأ بثالثة أسطر في العربية، 
قد تشكل 27 مقطعًا صوتيًا في اليابانية، لذا 
قــد يعثر الــقــارئ عــلــى صـــور ربــمــا تــصــل إلــى 
درجة اللحظة العادية، ومع اإليقاع في تتالي 
للمفردات  البصرية  الحالة  وتكوين  املقاطع 
يصدمك الحدث بعصفة هادئة تدعو القارئ 

للتوقف واإلعادة. 
ـــّســـم الــكــتــاب إلــــى تــســع مــجــمــوعــات، رتــبــت 

ُ
ق

بينها:  تــواريــخ نشرها وجمعها، من  حسب 
ــال«، »نــشــيــد حــبــي لنفسي«،  ــ »كــمــشــة مــن رمـ

ــة«، »الــــذيــــن يــصــعــب أن نــنــســاهــم«،  ــ ــنــ ــ »أدخــ
املؤملة،  األسئلة  عناوين  الحزينة«.  »الدمية 
وثقافتها  الــيــابــان  جــزر  بخصوصية  تلفتك 
وغــمــوضــهــا، تـــرى مـــا الــــذي حـــدث هــنــاك في 

نهاية القرن التاسع عشر؟ 
صور  فــي  ينقب  خريفي،  نحيل،  شاعر  ثمة 
الــجــبــال والـــوديـــان عــن ذكــريــاتــه، لعله يجد 
خالصه في أمنية صغيرة: »أما من طريقٍة/ 
لــلــخــالص مـــن هــــذا الــــوجــــود/ مــثــلــمــا هــنــاَك 
شــجــاعــة للقفز مــن األعـــالـــي«. أغــنــيــة يفتتح 
بها الشاعر حلمه، متواريًا عن أنظار زحام 
الــبــشــر، وحـــيـــدًا يــكــتــب مــشــروعــه الـــوجـــودي 
ــــن دون  ــات تـــكـــتـــفـــي بــــالــــصــــورة مـ ــاطـ ــقـ ــتـ ــالـ بـ

معالجة لغوية. 
هــكــذا تــأتــي مــقــاطــع تــاكــو بــوكــو الــشــعــريــة، 
مــكــثــفــة تــركــز عــلــى شــــيء واحـــــد، ويــمــكــن أن 
تــجــدهــا مــنــحــوتــة قــــرب مـــواقـــف الـــقـــطـــارات 
والباصات والحدائق التي مّر فيها الشاعر 
حــن لــم يــكــن يسمع بــه أحـــد هــنــاك، هــي أمــة 
التماثيل واحتفت  التي صنعت لها  اليابان 
به بعد رحيله: »حّبذا لو أكتب هذا املساء/ 
 .» رســـالـــة طــويــلــة/ مـــن يــقــرأهــا ســيــحــن إلــــيَّ
 أو ذكرى 

ً
يختار الشاعر من يومياته تفصيال

أو حــدثــًا عـــابـــرًا، يــعــيــد مــوســيــقــاه الخــتــزال 
شديد حتى لتبدو لنا بالعربية أنها كلمات 

سناء أمين

يحيل اسم املخرج األميركي مايكل تشيمينو 
السينمائين  مــن  فــئــة  إلـــى   )2016  –  1939(
ــارج الــســرب  ــ ــقــوا خـ

ّ
ــاروا أن يــحــل ــتــ الـــذيـــن اخــ

الــهــولــيــوودي، ودفــعــوا ثمن ذلـــك، إذ ال نجد 
لـــهـــم تـــلـــك الـــقـــوائـــم املـــطـــّولـــة مــــن األفــــــــالم، أو 
الــنــقــديــة، فـــال يــحــفــظ مكانتهم  االحـــتـــفـــاءات 

سوى إقرار متابعي أعمالهم بتمّيزهم. 
هكذا لم يكن املخرج األميركي الذي رحل عن 
عاملنا السبت املاضي أحد أشهر سينمائّيي 
ــلــــه، والــــــــــذي وضـــــــع مــــعــــادلــــة )ُمــــربــــكــــة(  ــيــ جــ
فـــي أفـــالمـــه الــثــمــانــيــة: الـــحـــفـــاظ عــلــى األطـــر 
الـــهـــولـــيـــووديـــة مـــع تــمــريــر رســـائـــل مـــضـــادة. 
»صائد الغزال« هو أشهر أفالمه، أنجزه في 
املعادلة. ففي وقت  1978، وهــو نموذج هــذه 
واإلعــالمــيــة  السينمائية  املاكينة  فيه  كــانــت 
ــّرر الـــتـــدخـــل األمـــيـــركـــي فـــي فــيــتــنــام، أخــذ  ــبـ تـ

البسيط  األميركي  املواطن  صوت  تشيمينو 
إلى الشاشة الكبيرة.

فــي ستينيات  السينمائية،  بــدايــاتــه  تكن  لــم 
القرن املاضي، من موقع اإلخــراج، فقد ُعرف 
أواًل ككاتب سيناريو. في 1974، ظهر فيلمه 
األول »ثندربولت واليتفوت« )بطولة كلينت 
إيستوود وجف بريدجز(. كان فيلمًا تنطبق 
عليه وصفة تشيمينو: اعتماد نفس العوالم 
ــا اســتــعــاد  ــنـ الـــهـــولـــيـــووديـــة ومــعــاجــمــهــا )هـ
قصص سرقة البنوك( والتعويل على نجوم 

الشباك، لكن بمخرجات مختلفة تمامًا. 
عمله الثاني، كــان »صــائــد الــغــزال«. فــي هذه 
املرة، التقط إطار أفالم الحرب )عادة تستعمل 
للدعاية إلى الخيارات السياسية والعسكرية 
األمـــيـــركـــيـــة( لــيــضــيء الـــحـــيـــاة الــنــفــســيــة ملن 
شــاركــوا فــي حــرب فيتنام. حــن خــرج الفيلم 
أّول عمل  فــهــو  مــثــل صــدمــة،  كـــان  للجمهور، 

يدين صراحة الخطوة األميركية. 
العمل  لهذا  تشيمينو  استدعى  أخـــرى،  مــرة 
نجوم هوليوود، مثل روبير دي نيرو وميريل 

تاكو بوكو 
تجريب األحزان الكاملة

لم يبق للمخرج األميركي 
الذي رحل عنا منذ أيام 

سوى ذلك االعتراف الذي 
ينتزعه ممن لم يضعوا 

أذواقهم وخياراتهم 
تحت رحمة آلة الدعاية 

األميركية

ترجمتها  صدرت  الياباني  للشاعر  مجموعات  تسع 
العربية مؤخرًا، بما يقّدم صورة وافية لصاحبها

إذا كان القرن العشرون 
قد ابتكر »المثقف«، 
فمن أجل أن يمارس 

دورًا أخالقيًا. لكن 
المثقف إنسان مثل 

غيره، إنسان أعزل، 
وأحيانًا وحيد

ضد هوليوود ومن خاللها

كأن ال مكان له في يابان تلك األيام

ثمة شاعر نحيل، 
خريفي، ينقب في صور 

الجبال والوديان

لم يبق لتشيمينو 
سوى ذلك االعتراف 
البعيد عن الدعاية 

الهوليوودية

يلعب المثقف 
أدواره في حال تمتّع 

بقدر من الحرية

كأنه أراد القول إن 
ال مكان له في يابان 

تلك األيام

أتصفح جريدة ناحيتي 
البائسة/ وأعّد األخطاَء 

المطبعيَة/ يا لحزن هذا 
الصباح. 

■ ■ ■
فجأة شعرُت بالشوق إلى 

الجبل/
فذهبُت إلى هناك/ 

ورحت أبحث عن الحجر 
الذي جلسُت عليه السنة 

الماضية. 
■ ■ ■

هناك صوُت خبِط ريشة 
طائرة على الباب/ وهناك 

أصواُت ضحٍك/ كأنني 
عدُت إلى رأس السنة 

الماضية. 
■ ■ ■

يا لألشياء/ التي كنت سأقوم 
بها/ لو كنت مسؤوَل تحرير 

هذه الجريدة!

خبط ريشة 
على الباب

2425
ثقافة

شعر

رحيل

إطاللة

فعاليات

بسيطة تمامًا، لكنها تخّصه وحده: »عيناي 
تزعجان  للمعرفة/  عارمة  برغبة  املشعتان 

أختي/ ألنها فكرت أنني غارق في الغرام«. 
ــم مـــالمـــح املــقــطــع، فــاملــنــاخ  تــلــقــائــيــة فـــي رســ
والــثــقــافــة واملــحــيــط الــيــابــانــي وهــمــوم أهله 
الــقــراءة بهدوء  الكثير من  إلــى  كلها تحتاج 
أو  »التانكا«  هــذه  خصائص  نكتشف  حتى 
ذاك »الـــهـــايـــكـــو«، أســـمـــاء ألســالــيــب شــعــريــة 
تخص اليابان وحده. فالحساسية املضافة 
ــيـــل،  ــبـ الـــيـــومـــيـــات فــــي ذاك األرخـ لـــنـــصـــوص 
قــد تــحــّول عـــادة ارتـــداء الــنــظــارات الشمسية 

ستريب وجون كازال. نجاح الفيلم جماهيريًا 
كان بداية حرب خفية على مخرجه، حيث إن 
يقّيدون خياراته، ما أجبره  بــدؤوا  املنتجن 
فيلمه  إنتاج  في  بأصدقائه  االستعانة  على 
الــالحــق »بـــاب الــجــنــة«، غــيــر أن الــعــمــل حقق 
إيرادات قليلة بسبب الحمالت الخفية ضّده، 
كالضغط على القاعات بعدم عرضه وتشويه 
صورة املشاركن فيه، وبعد فترة من العرض 
اد عن »فشل ذريــع« و»عــدم قدرة 

ّ
تحّدث النق

تشيمينو على البقاء في نفس املستوى«. 
مـــا مـــــّرره الــنــقــاد لــلــجــمــهــور كــــان بــعــيــدًا عن 
حقيقة الفيلم، والذي أعيد له االعتبار بداية 
تدمير  جــرى  أن  بعد  لكن  التسعينيات،  مــن 
»قــــصــــة صــــعــــود تـــشـــيـــمـــيـــنـــو« وجــــــــّر بــعــض 
املنتجن الذين ســاعــدوه إلــى اإلفـــالس. فيلم 
ــة« كـــــان هــــو اآلخــــــر بــالــتــركــيــبــة  ــنـ »بــــــاب الـــجـ
الوستيرن  نــمــط  عــلــى  اعــتــمــد  نفسها، حــيــث 
األميركي  الــتــاريــخ  حــول  أسئلة  فيه  وأدخـــل 
املجهول.  وبعد توقف دام لسنوات، استدعى 
عالم  إطــار   )1987( »الصقلي«  في  تشيمينو 
املافيا، في ما يشبه محاكاة للفيلم األبرز في 
هــذا النمط »الـــعـــّراب«، حيث إنــه اقتبس هو 

اآلخر من إحدى روايات ماريو بوزو.
ــم يـــبـــق لــتــشــيــمــيــنــو  فــــي مــجــمــل مـــســـيـــرتـــه، لــ
سوى ذلك االعتراف الذي ينتزعه من محّبي 
السينما ممن لم يضعوا أذواقهم وخياراتهم 
تحت رحمة آلة الدعاية األميركية. هذه اآللة 
كلما  شراستها  تشيمينو  قصة  ظهر 

ُ
ت التي 

ق األمر برؤية تريد أن تقول شيئًا خارج 
ّ
تعل

البرمجة العامة.

فــي: »عــنــدمــا مرضت  إلــى ملعة مختلفة كما 
ــوداء/  ــ ــرت ألـــبـــس نــــظــــارات سـ ــ عـــيـــنـــاي/ وصـ

مت البكاء على انفراد«. 
ّ
تعل

التي يفرغها الشاعر هنا على  رغم املواجع 
شكل أغنيات، ال بد من مــرور مشهد يومي 
يفتح األســئــلــة على ظـــروف الــحــيــاة فــي ذاك 
في  فعل  ردة  شكل  تــأخــذ  فالعزلة  املجتمع، 
بعض األحــيــان: »ال أصــدقــاء/ وال من يلعُب 
معهُم/ مساكن أطفال هذا الشرطي اللئيم«. 
عــلــيــك أن تـــقـــرأ املـــقـــطـــع وتـــغـــمـــض عــيــنــيــك، 
وتبحث  التفصيل  هــذا  على  تــركــز  أن  عليك 
فــي الــحــكــايــات عــن إجــابــات لــذلــك، ربــمــا هو 
تحريض للكشف إلى جانب املتعة الخيالية 
ــذا الـــشـــاعـــر فــــي مــنــجــزه  ــ الـــتـــي يــقــتــرحــهــا هـ

الغريب. 
ــر فـــي مــجــمــوعــات  تــتــنــقــل مـــن قــســم إلــــى آخــ
ــــاح  هــــــذا الــــكــــتــــاب، لـــتـــهـــب عـــلـــيـــك مـــــــــّرات ريـ
الــخــريــف، ومـــرة يأتيك صـــداع املــشــافــي في 
»الدمية الحزينة« يرثي نهاية ابن السابعة 
ــة الـــيـــابـــان   أمـــ

ّ
والـــعـــشـــريـــن عـــامـــًا الــــــذي هـــــز

بقصة حياته وأدبــه قبل مئة سنة من اآلن. 
أن تخدره  قبل  هــو يغلق علينا هوسه  هــا 
نفسي:  أخــاطــب  »أحيانًا  بالخلود:  األبــديــة 
 مسكن«/ وأحاول تجريب 

ٌ
»تاكوبوكو رجل

األحزان«.   

في غزال مايكل تشيمينو النافر العراقيين  التشكيليين  من  مجموعة  تضّم  التي  »مساحة«،  مبادرة  حّددت 
بغداد، يوم الغد ليكون آخر موعد لطلب المشاركة في معرض جماعي بعنوان 
من  الفنانين  جهود  تحشيد  إلى  ويرمي  الحقًا  سيقام  الذي  الحرب،  نهاية  رسام 
رسامين ومصممين لمواجهة الحرب ودعاتها من خالل إنتاج أعمال فنية تجسد 

نهاية الحرب.

يقيم »بيت الصيف« في المدينة الصناعية بمراكش، حاليًا، معرضًا بعنوان سيراميك 
للتشكيلية المغربية، سوزان فيدا، ويتواصل حتى الثالثين من أيلول/ سبتمبر. تطغى 
تعرض  اللوحات  جانب  وإلى  األعمال،  على  الساذجة  والمدرسة  الصاخبة  األلوان 

أواٍن  موشاة بالرسوم التي تسرد حكاية ما، ومستلهمة من األواني اإلغريقية.

تنطلق أيام »مهرجان الجم للموسيقى السيمفونية« في مدينة الجم، يوم السبت 
المقبل، وتتواصل حتى 20 آب/ أغسطس المقبل. وسيكون حفل االفتتاح للدورة 
31، مع سيمفونية كارمينا بورانا للمؤلف، كارل أورف، على المدرج الروماني في 
الجم، والتي سيعزفها مائة عازف من »األوركسترا الوطنية األوكرانية«، كما تشارك 

سيمفونيات إيطالية وتونسية وأميركية وجنوب أفريقية.

تلقي األكاديمية الفلسطينية، ريما صالحة فضة، محاضرة في »دارة الفنون« في 
عّمان، يوم 12 من الشهر الجاري. وتحت عنوان التالعب ضد الخفاء: مفاوضة 
أطروحتها  الباحثة  تناقش  فلسطين  في  المؤّسسي  الثقافي  اإلنتاج  سياسات 
التي تتعلّق، في جزئية منها، بالكيفية التي يتّم بها االعتراف الثقافي في السوق 

العالمي.

C

فّواز حداد

لـــم يــلــعــب املـــفـــّكـــرون فـــي الـــحـــروب أدوارًا 
رئيسة، لو أن األمر عائد إليهم، الختفت 
الصراعات الدموية العبثية من على وجه 
إلــى  الــجــشــع  ــدة  ــيـ فـــالـــحـــروب ولـ األرض، 
ــم األخــــرى،  االســتــيــالء عــلــى مـــقـــدرات األمــ
ــأنـــهـــا صــانــعــة  ــاد بـ ــقــ ــتــ أســــهــــم فـــيـــهـــا االعــ

الخلود. 
تخندق املفّكرون في املالجئ، قد تحميهم 

من سيوف املتقاتلن ونيرانهم. 
كــانــوا ُمــراِقــبــن ال فــاعــلــن أو مــشــاركــن، 
وربما من هذا املأزق نشأت مهنة املؤرخ 
الكاتب  ما حمل 

ّ
قل الكتابة.  مهنة  ومعها 

النفس،  فدفاعًا عن  وإذا اضطر  الــســالح، 
اكتفى بالتفلسف وندب حماقات البشر، 
ومؤخرًا التوقيع على عرائض االحتجاج.
إذا كان القرن العشرون قد ابتكر »املثقف«، 
أخـــالقـــيـــًا،  دورًا  ــــارس  ــمـ ــ يـ أن  أجــــــل  فـــمـــن 
فــكــان داعــيــة ســالم بــن الــبــشــر، وإنــصــاف 

املغلوبن على أمرهم الذين ال سند لهم. 
لــعــنــاتــه  ــــب  عـــلـــى صـ يـــقـــتـــصـــر دوره  ــن  ــ لـ
عــلــى الــــحــــرب، بـــل ســيــتــحــدى الــســلــطــات 
ارتهان  عصور  بنهاية  وينادي  القائمة، 
الــشــعــوب لــطــمــوحــات األبــــاطــــرة واملــلــوك 
والــســيــاســيــن؛ لــن يــكــون املــثــقــف شــاهــدًا 

أعمى على مصائر غاشمة. 
■ ■ ■

ــع 
ّ
تــمــت حـــــال  فــــي  أدواره  املـــثـــقـــف  يــلــعــب 

ــة، مــــا يـــســـمـــح لــــه بـــأن  ــريــ بــــقــــدر مــــن الــــحــ
 بآرائه، بانتقاد سياسات 

ً
يكون مستقال

تجري وراء املنافع. ففي النهاية الجميع 
خاسرون، منذ جعل الطغاة سفك الدماء 
ســـاحـــات الـــتـــواصـــل بـــن الـــشـــعـــوب، لكن 
ــم تـــضـــع حـــدًا  االنــــتــــصــــارات كـــالـــهـــزائـــم لــ
لــلــحــروب، فالطمع أقـــوى مــن الــعــقــل، وال 
مــحــل لـــأخـــالق ســــوى أنـــهـــا الــعــائــق في 

التقّدم نحو املزيد. 
»املثقف«  الــقــرن نفسه جــرى تشويه  فــي 
يكون  وأن  بالسلطة،  إلحاقه  بمحاوالت 
طية والتوسعية. 

ّ
بوقًا لطموحاتها التسل

تلك التي ال تتحقق إال باملجازر واإلبادة 
ــــون... هـــــذا تـــاريـــخ  ــــجـ ــــسـ ــقـــالت والـ ــتـ واملـــعـ
شموليات القرن العشرين. الديمقراطيات 
كــانــت أكــثــر رأفـــة منها، لكنها لــم تــتــوّرع 

عن استعمال األساليب نفسها.
■ ■ ■

أدانت السلطة املثقفن الذين لم ينصاعوا 

■ ■ ■

انــتــحــار الــكــاتــب مـــأســـاة، سببها الــعــجــز، 
ــادًا  ــقـ ــتـ ــه افـ ــاتـــب يــــيــــأس، أكـــــــان يــــأســ ــكـ ــالـ فـ
 
ً
للشجاعة على مواجهة الحياة، أو تنصال

عام  فــي  الظلم.  على  احتجاج  فهو  منها، 
الــــروســــي ســيــرغــي  الـــشـــاعـــر  كـــتـــب   1925
»وداعــًا  األخــيــرة:  بدمه قصيدته  يسينن 
يـــا صــديــقــي، لــيــس جـــديـــدًا أن نــمــوت في 
الــدنــيــا، وأن نــعــيــش«. صباحًا وجد  هــذه 
مــشــنــوقــًا. اعــتــبــر الــشــاعــر مــايــاكــوفــســكــي 
انــتــحــاره خــيــانــة للشيوعية، وبــدافــع من 
الـــتـــزامـــه األخــــالقــــي، أضــــاف إلــــى قــصــيــدة 
يـــســـنـــن مـــعـــنـــى يـــؤنـــبـــه فــــيــــه: »لــــيــــس مــن 
الحياة،  أن نصنع  بل  نموت،  أن  الصعب 
أصعب بكثير«.  بعد خمس سنوات، في 
عام 1930، انتحر ماياكوفسكي لأسباب 

نفسها: اليأس من العالم.

لــهــا، ولـــم تــوفــرهــم مـــن ســلــســلــة تــبــدأ من 
االعتقال إلــى اإلعـــدام، وطاردتهم إلــى ما 
بعد املوت بتشويه سمعتهم. ليست طاقة 
املقاومة خارقة، وال بوسعه  املثقف على 
اخــتــالق مــعــجــزة فــي الــصــمــود، يتعّرض 
املثقف إلى اليأس نتيجة حساسيته جراء 
الواسعة بن اإلنسانية في  الهوة  رؤيته 
أعظم تجلياتها في األدب والفن ونشدان 
الكمال... وبن االنحدار األخالقي املتجلي 
فـــي أحــــط أنــــــواع الــوحــشــيــة والــهــمــجــيــة. 
ب 

ّ
املثقف إنسان مثل غيره، ضعيف يتعذ

ويتألم، إنسان أعــزل، وأحيانًا وحيد، ما 
قد يدفعه إلى االنتحار.

تصويب

باسم النبريص

العقل في  الــفــكــاك مــن  ليلة  هــي 
ـــدروز  ــ بـــرشـــلـــونـــة. الــــشــــاطــــئ مـ
ق، وقد تقاطروا مدججني 

ْ
بالخل

بــمــا يـــلـــزم، لــيــحــتــفــلــوا بــدخــول 
خّد  مــن  قريبًا  الــصــيــف،  فصل 
ــاء. وبــمــا أن الــغــد يـــوم عطلة،  املــ

فيطيب السهر حتى الصباح.
الــحــرائــق )23  ليلة إشــعــال  إنها 
/6(، ورمـــي مــا ال حــاجــة بــه من 
أثـــاث وخــافــه. وفــي كــل ساحة 
وحديقة تضع البلدية كومة من 

الحطب، لهذا الغرض.
يقينًا أن أصل هذا التقليد، الذي 
هو  بكامله،  اإلسباني  البّر  يعّم 
حّب 

ُ
مــتــوســطــّي وثــنــي. وإنـــك لت

الفطرة  فعالية  ألنـــه  الــنــوع،  هـــذا 
الصافية.

ــلـــى الـــبـــحـــر اســـتـــبـــدل الـــنـــاس  عـ
أكوام الحطب بكثافة املفرقعات. 
ــمــا احــلــولــى الــســهــر، أوغــلــوا 

ّ
وكــل

ــكــــحــــولــــّي بــيــنــمــا  ــيــــل الــ ــلــ ــ فـــــي ال
جماعاٌت منهم تتقّدم من حلبة 
رقـــص إلـــى ســبــاحــة تــحــت قمر 
 
ً
ــألــئ نــثــرات الــســابــحــني، طــاال ُي
املنبعج  األصفر  بوجهه  عليهم 

شبه األبله. 
لقد اندهشت من مئات املشاهد، 
وأنـــــت تــتــنــقــل بـــني هــــذه الــرقــعــة 
ــــرص  ــد قـ ــ ــعـ ــ ــــى صـ ــتـ ــ وتـــــــلـــــــك، حـ
الـــشـــمـــس مــــن الـــغـــيـــهـــب، فــعــدت 

باملترو، ونمت كالقتيل.
ــــت ســوى  ــم يــبــق مــمــا رأيـ اآلن لـ
نظرة ذلك الكلب الفاحم السواد 
السفلي  املتهدلتني وفكه  ذنيه 

ُ
بأ

املــــرخــــي، وهــــو البـــــٌد بـــني أفــــراد 
الــعــائــلــة عــلــى »الـــِحـــرام« املــفــرود 
ــان يـــتـــأمـــل  ــ ــ ــنــــهــــم. كـ كــــــواحــــــٍد مــ
ولكن  ربما،  األلفة  بملل  املشهد 
أكـــيـــدًا بــعــيــنــني أكــثــر حــكــمــة من 

عينيك.

ليلة سان
خوان

تمثال للشاعر في طوكيو

أعمال لـ مارلين دوماس

تشيمينو، في مهرجان البندقية السينمائي، 2015، تصوير: غاريث كاتلمول
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الوضع مؤخرا،  انقلب  التسعينيات،  الجزائرية خالل حقبة  الجنسية  ينتحلون  األوروبي  الحلم  الباحثون عن  أن كان  بعد 
وأصبح الجزائريون ينتحلون الجنسية السورية، لإلفالت من الترحيل ونيل صفة اللجوء اإلنساني، هروبا من واقعهم

جزائريون يبحثون عن 
»الحلم األوروبي« بإنكار 

هويتهم

انتحال
الجنسية السورية ]2/1[

محمد رابح، محمد خالد شرفي

الجزائريــة  املعلمــة  عينــا  تمتلــئ 
بالدمــوع  يوســف،  بــن  عائشــة 
عــن  األقربــاء  أحــد  ســألها  كلمــا 
ابنهــا أســامة القابــع في ســجن أملانــي التهامه 
بانتحال صفة الجئ ســوري، خالل إقامته في 
مخيــم بمدينــة دورتمونــد )شــمال أملانيــا(، إذ 
ترك أســامة دراســته بكلية العلوم االقتصادية 
فرنســا  إلــى  وتوجــه   ،3 الجزائــر  جامعــة  فــي 
أملانيــا،  إلــى  عَبــر  ومنهــا  ســياحية  بتأشــيرة 
بعــد أن تــرك كل وثائقــه عنــد أحــد معارفــه فــي 
باريــس، وفــي مخيلتــه حيــاة أخــرى بعيــدا عن 
هاجــس البطالــة وضغوط الحياة االجتماعية 

في بلده.

مطاردة الحلم 
فــي مكاملاتــه الهاتفيــة، اعترف أســامة لوالدته، 
دخولــه  لحظــة  الســورية  الجنســية  بانتحــال 
إلــى األراضــي األملانية، حيــث وصل إلى مدينة 
التــي اســتقر فــي أحــد مخيماتهــا  دورتمونــد 
يــورو  بـــ300  تقــدر  منحــة  علــى  وحصــل 
مخصصــة لالجئــن. غيــر أنه انتقــل إلى مخيم 
مــن منحــة جديــدة  أمــل االســتفادة  آخــر علــى 
بنفــس القيمــة، لكــن أمــره انكشــف وتــم إيداعــه 
الســجن وانقطعــت أخبــاره عــن العائلة منذ 10 
فبراير/شــباط املاضــي. وبســبب الخشــية مــن 
ترحيــل ابنهــا مجــددا إلــى الجزائــر، وإجهاض 
عائلــة  قامــت  أوروبــا،  فــي  باالســتقرار  حلمــه 
أبلغهــم  أملانــي،  مــع محــام  بالتواصــل  أســامة 
بــأن ابنهــم مهــدد بالســجن عامــن فــي أملانيــا 
قائمــة  ضمــن  إلكترونيــا  بياناتــه  وتخزيــن 
املمنوعــن مــن دخــول أملانيــا، حتــى ال يتمكــن 
مــن العــودة مــرة الحقــة، طبقــا للمــادة 11 مــن 

قانون اإلقامة األملاني. 
عليهــا  حصلــت  موثقــة  إحصائيــة  وبحســب 
الداخليــة  وزارة  عبــر  الجديــد«،  »العربــي 
األملانيــة، فــإن أســامة ليــس بمفــرده، إذ وصــل 
الجــئ   26000 أملانيــا  إلــى   2015 عــام  خــالل 
تقريبــا مــن بلــدان املغــرب العربــي، مــن بينهــم 
14 ألفــا مــن الجزائــر، وبلغ عــدد املطلوب منهم 
 6100 املاضــي  العــام  نهايــة  حتــى  املغــادرة 

اليونانية املقدونية، وتم كشف تزوير الوثائق 
الخاصة به، لتنتهي رحلته في سجن األجانب 
بتركيــا، والــذي تــم ترحيلــه إليــه مــن اليونــان 

»السوداء«. ليقضى فيه أياًما وصفها بـ

5 أسئلة تحدد مصير الالجئين
صديقــه  الديــن  ســيف  رافــق  رحلتــه،  خــالل 
مدينــة  مــن  ينحــدر  والــذي  أحمــد،  بوغــرارة 
»العربي  قســنطينة، يقول أحمد في شــهادته لـ
مــا  علــى  شــيء  كل  ســار  »بعدمــا  الجديــد«، 
يــرام مــن الجزائــر إلــى تركيــا، ومــن ثــم العبــور 
إلــى جزيــرة ميتيلينــي اليونانيــة ومنهــا إلــى 
العاصمــة أثينــا، انتهــى حلمنــا علــى الحــدود 
اليونانيــة املقدونيــة، وتــم التحقيــق معنــا مــن 
مترجمــة  بحضــور  اليونانيــة،  الشــرطة  قبــل 
النشــيد  كلمــات  نذكــر  أن  طلبــت  ســورية، 
الوطنــي الســوري، وأن نعطيهــا مســاحة البلــد 
الرئيــس قبــل بشــار  وعــدد ســكانه، ومــن كان 
األســد، ومميــزات لوحــة ترقيــم الســيارات فــي 
ســورية. بالطبع لم نجب، فتم كشــف انتحالنا 
حلنــا إلــى مركــز 

ُ
للجنســية الســورية. بعدهــا أ

إيواء يوناني، عوملنا فيه بشكل أفضل بكثير 
من السجن التركي«.

اإلفالت من الترحيل
والحصول على اللجوء

توصــل ُمعــد التحقيــق، إلــى جزائريــن وصلوا 
إلى أوروبا بادعاء أنهم الجئون سوريون، من 
بينهــم صالــح بــراي، البالغ من العمر 27 عاما، 
واملنحدر كذلك من قسنطينة. يقول براي »قبل 
صت من 

ّ
تحقيــق الشــرطة اليونانية معــي تخل

جنســية  مــن  املترجــم  يكــن  لــم  كمــا  الوثائــق، 
عربيــة، تكلمــُت بلهجــة عربيــة فصيحــة أقــرب 
إلــى الســورية، فحصلــت علــى أوراق صحيحــة 
فــي ثــوان، ومن خاللهــا كنت أتحرك بكل حرية 
فــي اليونــان، كمــا رافقــت الالجئــن الســورين 
فــي رحلتهــم إلــى أملانيــا التي أتواجــد بها منذ 
أشــهر«. شــاب آخــر ينحــدر من شــرق  الجزائر، 
اليونــان  فــي  لتواجــده  اســمه  ذكــر  رفــض 
يكشــف  أملانيــا،  إلــى  العبــور  فرصــة  بانتظــار 
فــي اتصــال هاتفــي مــع »العربي الجديد«، ســر 
نجــاح خطتــه بقوله: »حفظت كل شــيء يتعلق 
ولــم  شــامية،  بلهجــة  أتكلــم  ظللــت  بســورية، 
يتمكــن املترجــم اللبنانــي مــن كشــفي«، وذكــر 
الشــاب أن أحــد أصدقائــه كان لديــه َحــَول فــي 
عينيــه، ونصحــه بعــض العارفــن بادعــاء أنــه 
تعــّرض لهــذه اإلصابــة فــي الحــرب الســورية. 
أوراق  علــى  وحصــل  مســعاه  نجــح  وبالفعــل 
إلــى  االنتقــال  اآلخــر  هــو  وينتظــر  صحيحــة، 

أملانيا.

3 أسباب دفعت الجزائريين
النتحال الجنسية السورية

يرى املحامي الحقوقي عمار خبابة، أن ظاهرة 
انتحال الجزائرين الجنســية الســورية مثيرة 
للسخرية، »إذ إن املهاجرين من الدول العربية 
ينتحلــون  كانــوا  التســعينيات  حقبــة  فــي 
الترحيــل،  لتفــادي  الجزائريــة  الجنســية 
الجزائــر  األوروبيــة  الــدول  تصنيــف  بســبب 
بلــدا غيــر آمــن، وقــت العشــرية الســوداء، قبــل 
رجــع 

ُ
أن يأتــي الــدور علــى ســورية اليــوم«. وت

الحــاالت التــي التقاهــا ُمعــد التحقيــق، انتحال 
الجزائريــن للجنســية الســورية، إلــى البطالــة 
بــوراس ســيف  بالدرجــة األولــى، ومــن هــؤالء 
الدين: »ال يوجد عمل، توظفت 3 سنوات بعقد 

مؤقــت )مــا قبــل التشــغيل( مقابل 8 آالف دينار 
)70 دوالرا( شــهريا، حاولــت تحســن ظروفــي 
مثــل غيــري مــن أبنــاء الحــي ممــن اســتقروا في 
أملانيــا«. أمــا صالــح براي، املتواجــد في أملانيا، 
فيقــول إن حلــم بلــوغ أوروبا بأي طريقة جعله 
يهتــدي إلــى هــذه الطريقة، مشــيرا إلى أنه غير 
نــادم علــى ذلــك، ولــو اســتدعى األمر ســيفعلها 
مــن جديــد. ويعــود صالــح إلــى الظــروف التــي 
يجــد  يكــن  لــم  إذ  الجزائــر،  فــي  يعيشــها  كان 
ممــا  عائلتــه،  فقــر  نتيجــة  جيبــه  مصــروف 
اضطره إلى التوقف عن الدراسة مبكرا والعمل 
علــى تحســن ظروف عائلتــه االجتماعية، غير 
أنــه مــع مــرور الســنوات اقتنع بــأن الهجرة هي 
الحل الوحيد للتخلص من الفقر. ويقول براي 
إنــه تعــّرف علــى جزائريــن رافقــوه إلــى أوروبا 
مــن مســتويات اجتماعيــة مقبولــة، غيــر أنهــم 
قرروا الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية 
دوافــع  ثالــث  وهــو  أكثــر،  رفاهيــة  عــن  بحثــا 

الجزائرين للهجرة بعد البطالة والفقر.

السلطات الجزائرية ترفض التعليق
تواصــل ُمعــد التحقيــق مــع الناطــق الرســمي 
علــي  بــن  العزيــز  عبــد  الجزائريــة،  للخارجيــة 
الشــريف، والــذي رفــض الخوض فــي املوضوع 
معلومــات  أو  تفاصيــل  لــدّي  »ليســت  قائــال: 
متهمــن  الحــدود  خــارج  جزائريــن  تخــص 
بانتحــال صفــة الجئــن ســورين«، كما أن عدم 
الرســمية،  الجهــات  املعنيــن  عائــالت  تبليــغ 
صعوبــة  محــل  الفئــة  هــذه  إحصــاء  يجعــل 
ذلــك  بــررت  أســامة  والــدة  أن  غيــر  كبيــرة«، 
بتجنيبــه خطــر الترحيــل ووضعــه فــي قوائــم 

املمنوعن من دخول أوروبا.

برلماني: الدولة ال تدافع
عن المتنّكرين لجزائريتهم

املقيمــة  الجزائريــة  الجاليــة  ممثــل  يدافــع 
الجزائــري،  البرملــان  وعضــو  أوروبــا  فــي 
عبــد القــادر حــدوش، عــن الــدور الــذي تقــوم  
الجزائريــن  مشــاكل  لحــل  الســفارات  بــه 
جبهــة  عــن  البرملانــي  وينفــي  الخــارج.  فــي 
التحرير الوطني )الحزب الحاكم(، باملقابل، 
أي مسؤولية للدولة عن »الورطة« التي يقع 
قائــال  الســورية،  الجنســية  منتحلــو  فيهــا 
»العربــي الجديد«:  فــي تصريحــات خاصــة لـ
تنّكــر  مــن  عــن  تدافــع  أن  يمكــن  ال  »الدولــة 
ــغ أهلــه الســلطات داخل 

ّ
لجزائريتــه، ولــم يبل

الجزائــر أو الســفارات املنتشــرة فــي أوروبــا 
عن وضعيته«.

الحقوقــي  يســتنكر  ذلــك،  مــن  العكــس  علــى 
»العربــي  خبابــة تلــك التصريحــات، قائــال لـ
سلم للرعية 

ُ
الجديد«: »الهوية ليست ورقة ت

أو املواطــن، بــل هــي حقــوق وواجبات، وعلى 
رأســها حمايــة الدولــة لرعاياها في الخارج، 
ومــن واجــب الدولة فتــح امللف والتقصي في 
السجون األوروبية ومخيمات الالجئن عن 
الجزائرين«. واستدل الحقوقي خبابة على 
التقصيــر الحاصــل بالعراقيل التي واجهته 
عنى بالدفاع 

ُ
في تأسيس جمعية حقوقية ت

عن الجزائرين املوجودين في حالة خطر في 
الخــارج، إذ اصطــدم بقيــود عديدة تضمنها 
قانون الجمعيات الصادر في 2012، ما أدى 
إلــى تجميــد املشــروع الــذي عمــل عليــه مــع 
عدد من البرملانين ممن يحاولون مساعدة 
الجزائرين الذين يعّرضون أنفسهم للخطر 

بحثا عن االستقرار في أوروبا.

الجــئ مــن دول املغــرب العربــي جميعــا، بينمــا 
تــم ترحيــل 135 شــخصا منهــم فقط حتى اآلن، 
الجزائريــن  وتكشــف اإلحصائيــات أن نســبة 
ممــن تــم قبــول طلبــات لجوئهــم العــام املاضــي 
مــن  أملانيــا  إلــى  الواصلــن  إجمالــي  بــن  مــن 
دول املغــرب العربــي، تبلــغ 1.7% مــن إجمالــي 
وحتــى  املغاربيــن.   اللجــوء  طلبــات  مقدمــي 
نهايــة يناير/كانــون الثاني من العام الجاري، 
بــات مطلوبــا مــن 2631 جزائريــا، املغــادرة إلى 
نتــج عنــه ســجن جزائريــن  مــا  بلدهــم، وهــو 
وسكوســونيا  برانــورج  واليــة  ســجون  فــي 
وبافاريــا، بعــد انكشــاف انتحالهــم الجنســية 
الســورية، بحســب تصريــح خــاص مــن منظمة 
والتــي  الحكوميــة،  غيــر  األملانيــة  أزول  بــرو 
وتؤكــد  الالجئــن.  حقــوق  بحمايــة  عنــى 

ُ
ت

»العربــي الجديــد«، »أن تحديــد عــدد  املنظمــة لـ
الجزائرين القابعن في كل من هذه الســجون 
بدقــة، أمــر مســتحيل، نتيجــة حــرص املعنيــن 
إتــالف  مــن خــالل  عــدم كشــف هوياتهــم  علــى 
جميع وثائقهم وادعاء بعضهم أنهم مغاربة«.  

تجهيزات رحلة العبور إلى أوروبا
لكن كيف يجهز الجزائريون أنفســهم من أجل 
رحلــة اللجــوء عبــر اســتغالل الورقة الســورية؟ 
يجيب الشــاب الجزائري بوراس ســيف الدين، 
بحماســة  قائــال  التحقيــق،  ُمعــد  ســؤال  علــى 
فــي  الجديــد«،  »العربــي  مــع  لقــاء  فــي  بالغــة 
مسكنه الواقع بحي »القصبة« في قلب مدينة 
قسنطينة )400 كلم شرقي الجزائر(، »سافرت 
إلى تركيا بطريقة شــرعية ومنها تســللت إلى 
اليونــان، ونجحــت فــي بــادئ األمــر فــي العبور 
أثينــا  إلــى  اليونانيــة  ميتيلينــي  جزيــرة  مــن 
بوثائق مزورة )وثيقة تمنح للمهاجرين ممن 
دخلوا اليونان بشكل غير شرعي وتسمح لهم 
بالبقاء مدة 6 أشــهر(، تم تســجيل اســمي على 
أنــي شــخص ســوري اســمه عصمــان أبــو عمر، 
بـــ150  جزائــري  سمســار  مــن  عليهــا  حصلــت 

يورو«. 
الشــرطة  ترافــق  ســورية  مترجمــة  أفشــلت 
اليونانيــة، حلــم ســيف الديــن باالســتقرار فــي 
يســتطع  لــم  إذ  للمتوســط،  األخــرى  الضفــة 
إثبــات أنــه ســوري، لــدى ضبطــه علــى الحــدود 

المهاجرون العرب 
في التسعينيات 

كانوا ينتحلون 
الجنسية الجزائرية 

لتفادي الترحيل

سماسرة هجرة غير 
شرعية جزائريون 
يبيعون الوثائق 

المزورة بـ150 يورو

الجئ جزائري يحاكم في ألمانيا )األلمانية(
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رياضة

أكد وزير 
الداخلية 
الفرنسي، برنار 
كازنوف، أن 
الشرطة اعتقلت 
أكثر من ألف 
مشجع منذ 
انطالق بطولة 
كأس األمم 
األوروبية )يورو 
2016( في 10 
يونيو/حزيران 
الماضي. وال 
يزال 600 منهم 
قيد االحتجاز، 
فيما صدرت 
أحكام بحق 54 
آخرين، حسبما 
أوضح كازنوف 
في مقابلة 
نشرت اليوم 
في صحيفة 
)ال بروفانس( 
المحلية، وطرد 
34 شخصًا 
بعدما تورطوا 
في أعمال عنف 
وقعت في 
مارسيليا يوم 11 
يونيو.

)Getty( أحداث مارسيليا كانت أبرز أعمال الشغب

اعتقاالت اليورو

تأهلت األميركية سيرينا وليامس املصنفة أولى 
وحاملة اللقب للدور ثمن النهائي من بطولة 
ويمبلدون، ثالث البطوالت األربع الكبرى في 

الغراند سالم، بفوزها السهل على األملانية أنيكا 
بيك 6-3 و6-صفر، وتسعى سيرينا منذ العام 

املاضي ملعادلة رقم األملانية، شتيفي غراف، في 
عدد األلقاب في بطوالت الغراند سالم )22 لقبًا(، 
علمًا بأن األسترالية مارغريت كورت تحمل الرقم 

القياسي برصيد 24 لقبًا.

سجلت النجمة األميركية أليسون فيلكس 
والشون ميريت أسرع زمن في سباق 400 متر 

في العالم هذا العام، ليحجزا مكانيهما في فريق 
الواليات املتحدة املشارك في أوملبياد ريو دي 

جانيرو في التصفيات األميريكية أللعاب القوى. 
وتغلبت فيلكس بطلة العالم على آالم في الكاحل 
األيمن لتفوز بسباق 400 متر للسيدات في 49.68 

ثانية لتظل في طريقها نحو ثنائية نادرة في 
سباقي 200 و400 متر. 

أعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري 
الفرنسي لكرة القدم، ضم الظهير األيمن 

البلجيكي توماس مونييه ملدة أربعة مواسم. 
ويعد مونييه هو ثالث صفقة يضمها النادي 

الباريسي في مشروعه الجديد تحت قيادة املدير 
الفني اإلسباني أوناي إيمري. وكان النادي قد 
تعاقد مع الفرنسي حاتم بن عرفة والبولندي 

غريغورز كريتشوفياك. ورحب مالك النادي ناصر 
الخليفي بمونييه وقال »لديه قدرات كبيرة«.

سيرينا وليامس تتابع 
تقدمها في بطولة 

ويمبلدون للتنس

أليسون فيليكس
تتأهل إلى أولمبياد 

ريو دي جانيرو

باريس سان جيرمان 
يحسم صفقة جديدة 

تحت قيادة إيمري
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فرنسا تعود 
للتاريخ عبر بوابة 
أيسلندا وتستعد 

للقاء ألمانيا

2829
رياضة

حسين غازي

ضربت فرنسا موعدًا مع أملانيا في 
نــصــف نــهــائــي بــطــولــة أمــــم أوروبــــا 
لكرة القدم، بعد فوزها على منتخب 
النهائي على ملعب  ربــع  الــدور  أيسلندا في 
من  أكثر  حققت  وبذلك   ،2-5 بنتيجة  فرنسا 
رقم مهم دخلت من خالله التاريخ من أوسع 
ــفـــردي والــجــمــاعــي  أبــــوابــــه، عــلــى الــصــعــيــد الـ
أيــضــًا. وبــاتــت فرنسا أول منتخب يسجل 4 
أهداف في شوط واحد في تاريخ أمم أوروبا 
اللحظة، وهــذا األمر  منذ بدايتها حتى هذه 
لم يحدث في أي نسخة سابقة، حيث كانت 
يــوغــوســالفــيــا   )2000( هـــولـــنـــدا  مــنــتــخــبــات 
)1960( والسويد )2004( قد حققت هذا األمر 

لكن في الشوط الثاني.
ولم يقتصر اإلنجاز الفرنسي على هذا األمر 
فــقــط، إذ قـــدم العــبــو الــديــكــة مــســتــوى رائــعــا 
فــي هـــذه املـــبـــاراة، وســجــلــوا خــمــســة أهــــداف، 
 
ً
تسجيال األكــثــر  املنتخب  بــات  ومــن خاللها 
فــي الــبــطــولــة خـــالل لــقــاء واحــــد، حــيــث كانت 
بلجيكا التي خرجت أمام ويلز في هذا الدور، 
قد أقصت املجر برباعية نظيفة في دور الـ16.
وتأهلت فرنسا ألول مرة إلى نصف النهائي 

الـــــــــدور نــصــف  شـــــــّدت األحـــــزمـــــة اآلن نـــحـــو 
الحسم،  لــقــاءات  بانتظار  الجميع  النهائي، 
لــكــن قــبــل ذلـــك ال بـــّد مـــن اســتــعــراض بعض 
ــة أوروبـــــيـــــة فــي  ــديــ األســــمــــاء الـــتـــي تــمــثــل أنــ
املسابقة، ومن هو الفريق الذي وصل العبوه 

بعدد أكبر إلى املربع الذهبي.
النهائي على  إلــى نصف  أملــانــيــا  تــأهــل  بعد 
بات   ،5-6 الترجيح  بركالت  إيطاليا  حساب 
العــبــو فــريــق بــايــرن مــيــونــخ األكــثــر تــواجــدًا 
في البطولة اآلن، حيث يبلغ عددهم ثمانية 
مقسمني على 3 منتخبات، في البداية هناك 
6 منهم يلعبون مع منتخب املاكينات الذي 
يــقــوده املــــدرب يــواكــيــم لـــوف، وهـــم الــحــارس 
قـــــدم مــســتــوى  ــذي  ــ ــ الـ نــــويــــر  مـــانـــويـــل  األول 
خياليا أمام إيطاليا، واملدافع ماتس هوملز 
الذي بات رسميًا العبًا في بايرن بعد تركه 
لــبــروســيــا دورتـــمـــونـــد، كــمــا تــضــم الــقــائــمــة 
أيــضــًا املــدافــع جــيــرومــي بــواتــيــنــغ واملــهــاجــم 
تـــومـــاس مـــولـــر وكـــذلـــك جـــوشـــوا كــيــمــيــتــش، 
ــاريــــو غـــوتـــزيـــه، ويـــوجـــد  والعــــــب الــــوســــط مــ
العبان آخران من بايرن في هذا الدور، األول 
هو كينغسلي كومان العب منتخب فرنسا، 
والـــثـــانـــي هـــو الـــشـــاب املــنــضــم حــديــثــًا إلــيــه، 

البرتغالي ريناتو سانشيز.
بــعــد بـــايـــرن يـــأتـــي الــــريــــال بـــأربـــعـــة أســمــاء 
ــدور نــصــف الــنــهــائــي، أبـــرزهـــم النجم  فــي الــ
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو هـــداف 
أبـــطـــال  ومـــســـابـــقـــة دوري  املـــلـــكـــي  ــادي  ــ ــنـ ــ الـ
أوروبــا، وكذلك مواطنه املدافع بيبي، وإلى 
هو  األول  آخــريــن،  العــبــني  سنجد  جانبهم 
خــصــم صــــاروخ مــاديــرا فــي املــربــع الذهبي 
يوم األربعاء القادم، النجم الويلزي غاريث 
بــيــل، الـــذي قــاد فريقه إلــى هــذه املرحلة في 
أول مشاركة لهم في بطولة أمم أوروبا لكرة 
القدم، أما االسم الرابع، فهو العب منتخب 
أملانيا ومهندس خط الوسط توني كروس 

الـــذي يــقــدم مــســتــوى عــالــيــا فــي كــل مــبــاراة. 
ــر حــاضــر بــقــوة في  فــريــق أرســنــال هــو اآلخـ
ــــدور، حــيــث يــضــم أربـــعـــة أســـمـــاء من  هـــذا الــ
الفرنسي  املــهــاجــم  هــو  األول  مــنــتــخــبــات،   3
ــــذي ســجــل هـــدفـــني في  أولــيــفــيــيــه جـــيـــرو، الـ
اللقاء األخير أمام أيسلندا، ومواطنه املدافع 
الــذي أخرجه ديديه ديشامب في  كوزينلي 
اللقاء األخير كي يكون جاهزًا للقاء األملان، 
االسم الثالث سيكون زميلهم في الغانيرز 
وعــــدوهــــم فـــي املـــواجـــهـــة املــقــبــلــة، إنــــه نجم 
الــوســط مــســعــود أوزيـــــل، وأخـــيـــرًا الــويــلــزي 
أرون رامسي، الذي وصل مع بالده إلى هذا 

الدور، لكنه سيغيب بسبب اإليقاف.
صحيح أن إيطاليا خرجت لكن يوفنتوس 
 بثالثة العبني، ولو أن األتزوري 

ً
بقي ممثال

بــقــي فــي املــنــافــســة لــكــانــت الــســيــدة العجوز 

األكثر تواجدًا في هذا الدور، ويمثل األملاني 
الــيــوفــي، على غـــرار زميله  ســامــي خضيرة 
النهائي،  نصف  فــي  وخصميه  الفريق  فــي 
ــرا، والــنــجــم بــول  ــفـ الــفــرنــســيــني بــاتــريــس إيـ
ــرًا أول أهـــدافـــه  ــيــ بـــوغـــبـــا، الــــــذي ســـجـــل أخــ
فــي يـــورو 2016 مــن كـــرة رأســيــة فــي مرمى 
ــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  ــ ــا نـ أيــســلــنــدا، أمــ
له فــي هــذه املــرحــلــة كــل مــن األملــانــي 

ّ
فقد مث

الفرنسي  وكذلك  شفاينشتايغر،  باستيان 
شــنــاريــدلــني ومـــواطـــنـــه أنــتــونــي مــارســيــال 
أن يقدم  الجميع منه  الــذي ينتظر  الــشــاب، 
قيادة  تحت  املقبل  املــوســم  كبيرا  مستوى 
ــه مــوريــنــيــو في  املــــــدرب الــبــرتــغــالــي جـــوزيـ

الشياطني الحمر.
له ثالثة العبني في 

ّ
مث أيضًا  ليفربول  نــادي 

نصف النهائي أبــرزهــم األملــانــي إيــمــري كان 

الــــذي لـــم يــجــد مــكــانــًا أســاســيــًا فـــي تشكيلة 
ــرار الـــحـــارس الــويــلــزي  يــواكــيــم لـــوف عــلــى غــ
الــدكــة، حيث  بــقــي جليس  الـــذي  دانـــي وارد، 
نـــادي كريستال بــاالس  يعتبر حــامــي عــريــن 
واين هينيسي األبرز، أما االسم الثالث فهو 
الويلزي جو ألني الــذي يقدم مستوى مميزا 
نــــادي برشلونة  الــبــطــولــة، والــغــريــب أن  فــي 
اإلسباني يمتلك العبني فقط في هذا الدور، 
وهـــمـــا بـــديـــل نـــويـــر، الـــحـــارس تــيــر شــتــيــغــن، 
ــع الــفــرنــســي الــجــديــد أومــيــتــي الـــذي  ــدافــ واملــ
خاض أول مباراة رسمية له بقميص فرنسا، 
ــان هـــمـــا الــفــرنــســيــان  ــبــ والـــســـيـــتـــي لـــديـــه العــ
ليستر سيتي  مــثــل  مثله  مــانــغــاال وســانــيــا، 
بطل الدوري اإلنكليزي املمثل بنغولو كانتي 

وأندي كينغ.
حسني...

صراع نجوم األندية في نصف النهائي

لــلــنــهــائــي  ــلـــت  ــــوم وصـ يـ الـــعـــالـــم 2000،  مـــنـــذ 
بهدف  إيطاليا  حــســاب  على  اللقب  وحققت 
 2004 يــورو  فخالل  القاتل،  تريزيغيه  ديفيد 
ــغـــال تـــأهـــلـــت فــرنــســا  ــبـــرتـ ــي الـ الـــتـــي جـــــرت فــ
لكن خسرت وبشكل  كمتصدرة ملجموعتها، 
مفاجئ أمام حصان البطولة األسود، منتخب 
الـــيـــونـــان، الــــذي انــتــصــر بــهــدف دون مــقــابــل 
باللقب على  تـــّوج  ثــم  للنصف نهائي  وعــبــر 

حساب البرتغال. ثم جاءت يورو 2008 التي 
جرت على املالعب السويسرية والنمساوية، 
فــي مجموعة  الــديــكــة  وقــع منتخب  وحينها 
 في املركز الرابع خلف 

ّ
حديدية للغاية، فحل

املنتخب الهولندي الذي جاء أواًل، وإيطاليا 
الــثــانــيــة ورمــانــيــا الــثــالــثــة، أمـــا بــطــولــة 2012 
فــي أوكــرانــيــا وبــولــنــدا، فــقــد وصــلــت فرنسا 
الــربــع نهائي لكنها خسرت أمــام  الـــدور  إلــى 

إسبانيا التي تّوجت باللقب بعد ذلك. وعلى 
ــتــــوان غــريــزمــان  ــفــــردي تــمــكــن أنــ الــصــعــيــد الــ
أن يصبح  أتلتيكو مدريد من  نــادي  مهاجم 
ــــداف ليتفوق  هـــدافـــًا لــلــبــطــولــة بــرصــيــد 4 أهـ
الويلزي  وكذلك  باييت  ديمتري  زميله  على 
بــول بوغبا  زميله  فيما سجل  بــيــل،  غــاريــث 
أول هدف له في نسخة اليورو الحالية، وهو 
آمــااًل  الفرنسية  الجماهير  عليه  ق 

ّ
تعل الــذي 

كــبــيــرة خــاصــة بــعــد املــوســم املــمــيــز مــع نــادي 
أوليفييه  املهاجم  أمــا  اإليــطــالــي،  يوفنتوس 
جيرو، العب نادي أرسنال اإلنجليزي، والذي 
فقد  البداية،  في  لالنتقادات  تعرض  قد  كــان 
ســجــل هــدفــه رقـــم 20 عــلــى الصعيد الــدولــي، 
وبــذلــك تــخــطــى رقـــم املــهــاجــم رايــمــونــد كوبا 
الــــذي أحــــرز خــــالل مــســيــرتــه 18 هــدفــًا خــالل 

مسيرته.

EURO  2016  يورو

واصل المنتخب األلماني مسيرته 
المظفرة في البطوالت الكبرى 

خالل السنوات العشر األخيرة، 
وذلك بعد نجاحه في بلوغ 

الدور نصف النهائي من بطولة 
أمم أوروبا لكرة القدم، التي 

تجري في فرنسا، إثر الفوز 
الذي حّققه على حساب نظيره 

اإليطالي بنتيجة )6ـ5( بركالت 
الجزاء الترجيحية، وتابع المنتخب 

األلماني بعد نجاحه في بلوغ 
الدور نصف النهائي من بطولة 
أمم أوروبا لكرة القدم »يورو 
2016« ُمسلسل تألقه الالفت 

في البطوالت الكبرى، حيث ُتعد 
هذه هي المرة السادسة على 
التوالي التي يبلغ فيها نجوم 

»الماكينات« المربع الذهبي، حيث 
لم تغب شمس ألمانيا عن المربع 

الذهبي من بطولتي )كأس 
العالم، وبطولة أمم أوروبا لكرة 

القدم( منذ أن فشل المنتخب 
األلماني في تجاوز الدور األول من 
النسخة الثانية عشرة من بطولة 

أمم أوروبا لكرة القدم التي 
استضافتها البرتغال في عام 

2004، وهي النسخة التي احتل 
فيها المانشافت المركز الثالث 

في المجموعة الرابعة بنقطتين 
من تعادلين وهزيمة.

هل تعلم

قدمت فرنسا في 
المواجهة أمام أيسلندا 

مستوى مميزًا، مححقة 
فوزًا عريضًا بخمسة 

أهداف مقابل هدفين، 
ويستعد أبناء الديكة 

للقاء ألمانيا

)Getty( غريزمان هداف اليورو

فرنسا ستواجه 
ألمانيا في نصف 
)Getty( النهائي

)Getty( الويلزي رامسي العب نادي أرسنال )Getty( األلمانيان مولر وبواتينغ من نادي بايرن)Getty( البرتغاليان بيبي ورونالدو نجما ريال مدريد

كونتي يعلن نهاية القصة مع إيطاليا
وّدع أنــطــونــيــو كــونــتــي املنتخب اإليــطــالــي فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــب تعرضه 
لالقصاء من كأس أمم أوروبا )يورو 2016( أمام أملانيا بركالت الترجيح. وقال 
القدم  لكرة  اإليطالي  االتحاد  رئيس  بجانبه  فيه  الــذي ظهر  املؤتمر  في  كونتى 

كارلو تافيكيو أن تدريب املنتخب »كان شرفًا«. 
يشار إلى أن املدرب بدأ في تولي زمام املنتخب اإليطالي في سبتمبر/أيلول 2014 
عقب مونديال البرازيل. وسيتولى كونتي خالل األيام املقبلة تدريب تشيلسي 
أعتاب  على  كــان  أن  بعد  الــرأس  إيطاليا مرفوع  تدريب  ويرحل عن  اإلنجليزي 
نصف النهائي. وقال املدرب صاحب الـ46 عاما »كانت مغامرة شيقة«، خاصة 

وأنه تمكن من جعل فريقه يتخطى الصعاب والغيابات واإلصابات وجعله من 
ضمن املرشحني للقب على غير املتوقع. وأنهت إيطاليا مجموعتها في الصدارة 
وأطاحت في ثمن النهائي بإسبانيا حاملة اللقب قبل الخروج من أملانيا بركالت 
الترجيح. وأضاف كونتي »تملؤني املشاعر. اليوم أكثر من أمس ألنه في اليوم 
التالي تدرك بالفعل أن كل األمور انتهت. آسف من كل الفتية. تدريبهم كان شرفًا 

كبيرًا بالنسبة لي. قدموا لي كل ما لديهم«.

صفقة برشلونة الجديدة لم يقنع في اليورو
ترقبت جماهير برشلونة أداء الالعب الجديد صامويل أومتيتي في مشاركته 

األولى مع فرنسا في يورو 2016 لكّن أداءه لم يكن مقنعًا بل كان مصدر قلق.
قليلة  أيــام  قبل  عنها  أعلن  التي  الجديدة  الصفقة  من  البرسا  أنصار  وتــخــّوف 
بداعي أن مدافع ليون السابق اسم مغمور في بورصة املدافعني العامليني وحتى 
 ولم يشارك في أول أربع مباريات لفرنسا في اليورو.  لكن ديدييه 

ً
أنه جلس بديال

ديشامب مدرب الديوك منحه الفرصة كأساسي أمام أيسلندا لتعويض غياب 
عادل رامي لكنه أثار الشكوك بأدائه في الخط الخلفي. وبرر البعض تواضع أداء 
املدافع املولود في الكاميرون بعدم جاهزيته حيث خاض آخر مباراة دولية قبل 
شهر ونصف بني ليون وليل. وخسر أومتيتي معظم مواجهاته مع سيغورثون 
وكان سببًا في الهدف األول ملفاجأة البطولة أيسلندا لغياب التواصل مع باتريس 
إيفرا وظهرت عيوبه بشكل واضح في الكرات العالية التي شكلت خطرًا دائمًا 

على مرمى هوغو لوريس.

رئيس أيسلندا شجع بالده من المدرجات
ظهر رئيس أيسلندا في املدرجات إلى جانب أبناء بلده بحسب ما ذكرت صحيفة 
أجــل مساندة العبي وطنه في مباراة ربع  الفرنسية«، وذلــك من  باريزيان  »لــو 
النهائي أمام فرنسا في الدور ربع النهائي من مسابقة أمم أوروبا لكرة القدم. 
وذكرت صحيفة »لو باريزيان« الفرنسية أن جيوني ثورالكيسو يوهانيسون، 
تواجد  قد   ،2016 بالعالم  االنتخابات  في  نجح  والــذي  الجديد،  أيسلندا  رئيس 
الحدث  قلب  التشجيع من  ل 

ّ
أيسلندي، وفض املــدرجــات بني 9000 مشجع  في 

بدل الجلوس مع الشخصيات الرسمية في املنطقة الخاصة. وتناقل عدد كبير 
من رواد مواقع التواصل االجتماعي صورًا لرئيس أيسلندا الجديد بحسب ما 
قالت الصحيفة الفرنسية دائمًا، وأثار هذا األمر إعجاب كثيرين، وقال أحدهم 
إن هذا التواضع رائع، ولفتة مميزة من رئيس البالد. ورغم حضور يوهانيسون 
إلى  لتعتبر األخيرة  أمــام فرنسا،  أيسلندا بنتيجة 2-5  املــدرجــات، خسرت  في 
الدور نصف النهائي للمرة األولى منذ العالم 2000، وستلتقي منتخب أملانيا، 
أما أيسلندا فمن دون شك حققت أكثر مما كانت تتمنى، حيث بلغت الدور ربع 

النهائي في أول مشاركة لها في البطولة.

بصراحة
نبيل التليلي

ودع املنتخب األيسلندي بطولة أمم أوروبــا، مساء األحــد بعد الهزيمة 
أمام املنتخب الفرنسي، في مباراة الدور ربع النهائي، وتوقف اإلنجاز 
الرائع، الذي بدا حلما صعب املنال قبل انطالق البطولة، حتى أن مهاجم 
املنتخب  لهذا  عديدة  انتقادات  وجه  رونالدو  كريستيانو  مدريد  ريــال 
بــســبــب أســلــوبــه الــدفــاعــي، بــعــد املـــبـــاراة األولــــى الــتــي جــمــعــت املنتخب 
البرتغالي بنظيره األيسلندي، بل وذهب رونالدو إلى أكثر من ذلك، وأكد 
بأن هذا املنتخب لن يذهب بعيدا في هذه البطولة. إجابة األيسلنديني 
ــالـــدو، وعــلــى كــل الــذيــن شــكــكــوا فــي قــدرتــه عــلــى الــتــأهــل من  عــلــى رونـ
مجموعته، جاء على امللعب، وهذه البلدة التي ال يتجاوز عدد سكانها 
القدم،  ألــف ســاكــن، قدمت درســـا، لكل »املنجمني« فــي عالم كــرة   330
والذين ينصبون أنفسهم »كهنة«، يمنحون اللقب للمنتخبات التي تعج 
بالنجوم، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 50 مليون نسمة. الصورة 
األخيرة من مباراة فرنسا وأيسلندا، اختزلت كل ما يمكن أن يقال في 
شأن هذا املنتخب، فعلى الرغم من الهزيمة الثقيلة، توجه كل الالعبني 
نحو الجماهير باملدرجات، واحتفل معه بنفس الطريقة التي احتفل بها 
الالعبون والتقطوا صورة  إنكلترا، ثم اجتمع  الفوز على منتخب  بعد 
للذكرى، ذكرى ستظل راسخة دون شك في أذهان كل األجيال القادمة 
لكرة القدم األيسلندية، وما قدمه هذا املنتخب أو حتى املنتخب الويلزي 
الذي تأهل إلى املربع الذهبي، يمكن أن يكون رسالة للمنتخبات العربية 

ولنجوم الورق الذين ال يؤمن بقدرتهم على صنع املعجزات.

من الملعب

   على
هامش 

   الحدث
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لــم يــكــن الــفــوز الــثــالــث هـــذا املــوســم 
لهاميلتون »تقليديا« على اإلطالق 
إذ سيزيد حجم الشرخ بينه وبني 
املركز  خطف  البريطاني  ألن  ــرغ  روزبــ زميله 
الــعــام في  الترتيب  األول والــفــوز مــن متصدر 
اللفة الـ71 األخيرة بعد حادث تصادم بينهما 
تــســبــب بــتــحــطــيــم الـــجـــنـــاح األمــــامــــي لــســيــارة 
األملــانــي الــذي أنهى السباق فــي املــركــز الرابع 
فيرشتابن  الهولندي ماكس  أن تجاوزه  بعد 
)ريـــــد بــــول-تــــاغ هـــيـــويـــر( والــفــنــلــنــدي كيمي 

رايكونن )فيراري(.
وقد فتح مراقبو السباق تحقيقا بحق روزبرغ 
بسبب قطعه الطريق على هاميلتون حني كان 
السباق  تــجــاوزه، ومواصلته  يــحــاول  األخــيــر 
بسرعة بطيئة والقطع تطاير من سيارته ما 
ثم  اآلخــريــن،  السائقني  لسالمة  تهديدا  شكل 
توصلوا إلى قرار بمعاقبته من خالل إضافة 
10 ثــوان على توقيته دون أن يؤثر ذلــك على 

مركزه الرابع.
واألربــعــني  السابع  بــفــوزه  هاميلتون  وضيق 
خـــالل مــســيــرتــه الــخــنــاق عــلــى زمــيــلــه روزبـــرغ 
الــفــارق بينهما 11 نقطة  اذ اصــبــح  املــتــصــدر 
وهــمــا   ،)142 مـــقـــابـــل   153(  24 عــــن  عــــوضــــا 
ابتعدا بفارق كبير عن سائق فيراري االملاني 
الــذي خــرج من  سيباستيان فيتل )96 نقطة( 

هاميلتون
حادثة وفوز

انتزع البريطاني لويس هاميلتون حامل اللقب الفوز من زميله في مرسيدس 
األلماني نيكو روزبرغ في »المتر األخير« في جائزة النمسا الكبرى، المرحلة 
التي أقيمت على حلبة »ريد  للفورموال واحد  العالم  التاسعة من بطولة 

بول رينغ«

3031
رياضة

تقرير

لثقب  تعرض  بعدما  الــوفــاض  السباق خالي 
في إطار سيارته ما تسبب بفقدانه السيطرة 

واصطدامه بحائط األمان.
السباق  فــي  املنطلقني  أول  هاميلتون  وكـــان 
الـــنـــمـــســـاوي، فــيــمــا أنـــهـــى روزبـــــــرغ الــتــجــارب 
الــتــأهــيــلــيــة فــــي املــــركــــز الـــثـــانـــي لــكــنــه عــوقــب 
علبة  تغيير  بسبب  مــراكــز  خمسة  بــإرجــاعــه 
الــســرعــات اال انـــه انــطــلــق مــن املــركــز الــســادس 
عــوضــا عــن الــســابــع بــســبــب مــعــاقــبــة مــواطــنــه 
فيتل للسبب ذاتــه وإرجــاعــه من املركز الرابع 

الى التاسع.
لهاميلتون خالفا  مــوفــقــة  االنــطــالقــة  وكــانــت 
لهولكنبرغ الذي تراجع من املركز الثاني إلى 
الخامس ملصلحة البريطاني جنسون باتون 
)مـــاكـــالريـــن-هـــونـــدا( ورايـــكـــونـــن واالســتــرالــي 
دانييل ريكياردو )ريد بول-تاغ هيوير(، فيما 
بقي روزبرغ في مركزه السادس لكن سرعان 

مــا صــعــد الـــى الــخــامــس خــلــف األملـــانـــي نيكو 
وعلى  انــديــا-مــرســيــدس(  )فـــورس  هولكنبرغ 
حــســاب ريــكــيــاردو. وســرعــان مــا بــدأ روزبـــرغ 
يبتعد عن هاميلتون لكن األخير كان يتمتع 
وضعها  الــتــي  الــجــديــدة  اإلطـــــارات  بأفضلية 

بعد 12 لفة على توقف زميله.
لــروزبــرغ  الــوضــع على حــالــه بالنسبة  وبــقــي 
وهــامــيــلــتــون حــتــى الــلــفــة 44 عــنــدمــا ارتــكــب 
الثاني  املنعطف  عند  الكبح  في  األخير خطأ 
ــنـــاق عــلــيــه  مــــا ســـمـــج لــزمــيــلــه بــتــضــيــيــق الـــخـ
واالقتراب منه بفارق ثانية تقريبا بعد أن كان 

خلف االملاني بفارق حوالي ثانيتني.
الــتــوقــف قبل زميله في  اخــتــار هاميلتون  ثــم 
اللفة 55 وذلـــك بــهــدف الــبــقــاء أمـــام ريــكــيــاردو 
ورايكونن اللذين يتنافسان على املركز الرابع، 
ثــم تــوقــف روزبـــــرغ بــعــدهــا بــلــفــة وخــــرج أمــام 
زميله في املركزين الثاني والثالث، فيما كان 
فيرشتابن في الصدارة ألنه توقف ملرة واحدة 
الـــدورة 58 خطأ في الكبح من  فقط. وشهدت 
ريـــكـــيـــاردو مـــا ســمــح لــرايــكــونــن فـــي تــجــاوزه 
ــم تــوجــهــت  ــز الــــرابــــع ثــ ــركــ والــــصــــعــــود الـــــى املــ
األنظار إلى معركة املركز الثالث بعدما اقترب 
رايــكــونــن كــثــيــرا مــن ريــكــيــاردو قــبــل أن تتجه 
مجددا إلى معركة الصدارة اذ تمكن روزبرغ 
من تجاوز فيرشتابن في اللفة 61 ثم لحق به 
الهولندي  وتــخــطــى   63 الــلــفــة  فــي  هاميلتون 
الذي أجرى توقفه األول في اللفة 12 لكنه بقي 
على الحلبة دون التوقف مرة أخرى ما جعله 

يعاني وتسبب بخسارته للصدارة.
اللفات  في  الصدارة  على  املنافسة  واحتدمت 
الثالث األخيرة بعدما قلص هاميلتون الفارق 
الــذي يفصله عــن روزبـــرغ إلــى أقــل مــن نصف 
ثــانــيــة ثــم حصلت الــكــارثــة فــي الــلــفــة األخــيــرة 
عندما حاول البريطاني تجاوز زميله فأغلق 
مــا تسبب باصطدامهما  الــبــاب عليه  األخــيــر 
لسيارة  األمــامــي  الجناح  فانكسر  ببعضهما 
ــكـــونـــن  ــا ســـمـــح لــفــيــرشــتــابــن ورايـ األملــــانــــي مــ
ــاوزه ولـــزمـــيـــلـــه الـــبـــريـــطـــانـــي فــــي خــطــف  ــتـــجـ بـ

االنتصار.
وقال روزبرغمدافعا عن نفسه: »تواجدت على 
الــدفــاع عن مركزي  لــدي حق  الداخلي،  املسار 
أكــن بحاجة للتواجد على خط التسابق  ولــم 
ــد لـــويـــس  ــ ــواجـ ــ ــالــــي عـــنـــد املـــنـــعـــطـــف 2. تـ ــثــ املــ
الـــخـــارجـــي وأردت  هــامــيــلــتــون عـــلـــى املــــســــار 
استمرار تواجده هناك، ولكن بالتأكيد تركت 
مجااًل كافيًا، كــان ذلــك واضحًا وهــذا ما كنت 

أنوي القيام به«.
وتابع حديثه: »من الواضح أنني تركت مجااًل 
مــن جديد.  مــا حصل  مراجعة  يمكنكم  كافيًا، 
ــادث قــــد ال يـــبـــدو األمــــر  ــحــ بـــالـــتـــأكـــيـــد، بـــعـــد الــ
كــذلــك، ألنــنــي خــســرت التماسك وخــرجــت عن 
املــســار، وقـــد يــبــدو بــأنــه لــم يــكــن هــنــاك مجال 
بني السيارتني، ولكن هذا غير دقيق، ألن ذلك 

حصل بعد الحاد«.
الحادثة بقوله: »ال  أما هاميلتون فعلق على 

G G

هاميلتون: ال أشارك 
في السباقات ليتم 

االصطدام بي

غوندوغان متحمس للعب تحت قيادة بيب
اعـــتـــرف إلـــكـــاي غـــونـــدوغـــان، العـــب خـــط الــوســط 
األملـــانـــي املــنــضــم لــصــفــوف مــانــشــســتــر سيتي 
أثــنــاء تقديمه رسميًا  الــصــيــف،  هـــذا  اإلنــكــلــيــزي 
غوارديوال،  بيب  اإلسباني  الجديد  الفريق  ملدرب 
قيادة  تحت  للعب  الشديد  بالحماس  يشعر  أنــه 

»أفضل مدرب في العالم«.
السيتي  لفريق  عــامــًا(   25( غــونــدوغــان  ووصـــل 
الشهر املاضي في أولى تعاقدات الفريق استعدادًا 
بروسيا  فــريــق  مــن  قــادمــًا  ملــوســم 2017-2016 

دورتموند األملاني بعقد يمتد ألربعة مواسم.
ــــى شـــك فـــي أن  ــدّي أدنـ ــ ــــرح الـــالعـــب »لـــيـــس لـ وصـ
ــوال ســيــســاعــد كـــل العــــب فـــي التحسن  ــوارديــ غــ
جدًا  إيجابيًا  مــا سيكون شيئًا  وهــو  لــأفــضــل، 
بالنسبة لنا«. وتابع »بيب سيخلق فريقًا ممتازًا 
العالم،  فــي  مـــدرب  أفــضــل  مــواهــب كثيرة، وهــو  بالفعل  والــفــريــق يمتلك  ومنافسًا جـــدًا، 

فالتواجد هنا يبعث على الحماس الشديد، وأنا على استعداد للبدء اآلن«.
ولم ينضم غوندوغان للمنتخب األملاني في بطولة األمم األوروبية )يورو 2016( بسبب 
إصابة في الركبة حرمته من املشاركة في جزء كبير من املوسم املاضي مع دورتموند 

وستمنعه من اللعب في الشهر األول من البريميير ليغ.
وأوضح: »لم أتحسن كثيرًا من وقتها، ولكن يجب القبول باألمر، فمن املتوقع أن أعود في 
نهاية شهر أغسطس/آب أو أوائل سبتمبر/أيلول، ولكن يصعب تحديد تاريخ بعينه، حيث 

يجب أن نتابع عملية إعادة التاهيل، وحتى اآلن تسير األمور بشكل جيد«.

أرسنال يدخل الميركاتو
للتعاقد مع  الــيــابــانــي  نـــادي سانفريس هيروشيما  نـــادي أرســنــال التــفــاق مــع  تــوّصــل 
للنادي  األول  الفريق  لعب مع  الــذي  أســانــو،  أســانــو. وسينضم  تاكوما  الــدولــي  مهاجمه 
الــيــابــانــي وهـــو بعمر 18 عــامــا فــقــط، لــلــنــادي الــلــنــدنــي بــمــجــرد اجــتــيــاز الــفــحــص الطبي 
والحصول على تصريح العمل الالزم لأجانب في بريطانيا. وكان أسانو )21 عامًا( قد 
تم اختياره أفضل العب في الــدوري الياباني عام 2015 بعد تسجيله 9 أهداف في 34 
مباراة في البطولة. وأكد أرسن فينغر، املدرب الفرنسي للنادي االنجليزي، أن »تاكوما 
مهاجم موهوب جدًا وأمامه مستقبل واعد جدًا، لقد بدأ مسيرته في اليابان بشكل مثير 

لإلعجاب ونأمل أن يستمر في التحسن في األعوام القادمة«.

تشيلسي يكمل صفقة باتشواي
ملدة  التعاقد  رسميًا  اإلنكليزي   تشيلسي  أعلن 
الــدولــي  البلجيكي  املــهــاجــم  خــمــســة مــواســم مــع 
ميتشي باتشواي قادمًا من مارسيليا الفرنسي. 
كانت  الــذي  الــالعــب،  انتقال  قيمة صفقة  وبلغت 
هــنــاك مــســاع مـــن تــوتــنــهــام وكــريــســتــال بـــاالس 
ووست هام لضمه، 33 مليون استرليني ليصبح 
كونتي.  أنطونيو  اإليــطــالــي  لــلــمــدرب  صفقة  أول 
وقـــال الــالعــب فــي تصريحات ملــوقــع الــنــادي »أنــا 
سعيد بالتعاقد مع واحد من أفضل فرق أوروبا 

ومواجهة تحدي جديد في مسيرتي. أتمنى مساعدة تشيلسي على الفوز باأللقاب«.
ــازارد وتيبو كــورتــوا )زمـــالء الــالعــب فــي املنتخب( تحدثوا  وأضـــاف الــالعــب »إديـــن هــ
أنطونيو كونتي يعد شيئًا  الــنــادي واآلن أن تكون جــزءا مــن تشيلسي مــع  معي حــول 
كبيرًا«. وتابع باتشواي »إنها فرصة كبيرة بالنسبة لي ولعائلتي. أرغب في اللعب فعال 
بالبريميير ليغ املوسم املقبل«. يشار إلى أن املهاجم البلجيكي سجل مع ناديه السابق 

17 هدفًا في الدوري الفرنسي.

ديل بوترو يوّدع بطولة ويمبلدون
أقصى العب التنس الفرنسي، لوكاس بويل، األرجنتيني خوان مارتني ديل بوترو من 
بطولة ويمبلدون بعد تغلبه عليه في الدور الثالث للبطولة بثالث مجموعات لواحدة بواقع 

6-7 )4-7( و7-6 )8-6( و7-5 و6-1 في ساعتني و48 دقيقة.
وصّرح ديل بوترو عقب املباراة عن منافسه الفرنسي أنه »كان ذكيًا جدًا«، في إشارة 
للطريقة التي لعب بها بويل حيث اعتمد على الكرات القصيرة أمام الشبكة إلجباره على 

اللعب بمعصمه املصاب.
وأضاف: »من الصعب أن أقول شيئًا إيجابيًا في هذا املوقف، فأنا محبط وحزين بسبب 

هزيمتي، ولكن ما زال لدي الحماس«.
وسيلتقي بويل بذلك مع األسترالي برنارد توميتش، املرشح التاسع عشر للقب، الذي 
هزم اإلسباني روبرت باوتيستا أغوت، املرشح الرابع عشر، بثالث مجموعات دون رد 
للتنس  املقرر أن يشارك في كأس ديفيز  أما ديل بوترو، فمن  بواقع 6-2 و6-4 و4-6. 

للمنتخبات منتصف الشهر الجاري حيث ستواجه األرجنتني املنتخب اإليطالي.

ــّوج بلقب الـــدوري  مــثــل كـــأس إيــطــالــيــا والــســوبــر املــحــلــي وتــ
األوروبـــي، بعدها رحــل إلــى نــادي التسيو ولعب معهم 58 
للغاية، لكن ثمن   

ً
 42 هدفًا رقم كان مذهال

ً
مباراة مسجال

الــتــعــاقــد كـــان مــرتــفــعــًا، حــيــث دفـــع نــســور الــعــاصــمــة رومـــا 
املوسمني  هذين  وخــالل  إسترليني،  جنيه  مليون   35 مبلغ 
فـــاز كــريــســبــو بــالــســوبــر اإليــطــالــي. حــط رحــالــه بــعــدهــا في 
الظاهرة  لخالفة  يــورو  مليون  إنتر ميالن مقابل 26  نــادي 
البرازيلية رونالدو، فلعب 30 مباراة وسجل 16 هدفًا، لعب 
اإلنجليزي  الـــدوري  تــّوج معه بلقب  الــذي  بعدها لتشيلسي 
وكذلك الدرع الخيرية، كما شاء القدر أن يكون متواجدًا مع 
ميالن في نهائي 2005 بملعب أتاتورك في إسطنبول حني 
خسر الروسونيري بركالت الجزاء بعد مباراة داراماتيكية، 
ويقول كريسبو عن هذا اللقاء في تصريح سابق للغارديان: 
، كان الجو 

ً
»لم أستطع أن أصدق ذلك، كان األمر مستحيال

مثل الجنازة، كانت لحظات صعبة للغاية، لم يتمكن أحد من 
الكالم، لقد بكى بعض زمالئي في الفريق، أما البعض اآلخر 

فكان يعانق زوجته أو أطفاله بحرقة«.
بعد محطة ميالن لعب للبلوز 42 مباراة وأحــرز 12 هدفًا، 
كانت  ثانية  حقبة  فــي  مــيــالن  إنــتــر  بــنــادي  بعدها  ليلتحق 
مميزة للغاية، حيث فاز خاللها الدوري اإليطالي ثالث مرات، 
نــادي جنوى وسجل 7  إلــى  املحلي، رحــل بعدها  والسوبر 
أهداف في 21 لقاء، قبل أن يقرر اختتام مسيرته في الفريق 
نــادي  بالطبع  وهـــو  كــبــيــر،  للعالم كمهاجم  مــنــه  ظــهــر  الـــذي 

بارما، فأحرز 13 هدفًا في موسمني واعتزل اللعب نهائيًا.
على صعيد منتخب بالده بدأ املسيرة مع التانغو في سنة 
العالم  1995 واستمر حتى 2007 إلى ما بعد انتهاء كأس 
سجل 35 هدفًا في 64 مباراة، وفشل في تحقيق لقب كوبا 

أميركا أو كأس العالم.

حسين غازي

مهاجم أرجنتيني من الطراز الرفيع، ولد في مدينة فلوريدا 
يوم 5 يوليو/تموز من العام 1975، قادته موهبته للعب في 
مركز رأس الحربة، إنه هيرنان كريسبو، الذي بدأ مسيرته 
من نادي ريفر باليت في موسم 1993-1994، سجل حينها 
13 هدفًا في 25 مباراة، وحقق لقب الدوري املحلي، وفي سنة 
1996 ساعد فريقه ريفر للفوز بكأس كوبا ليبرتادوريس، 

حني سجل هدفني في لقاء الذهاب في بوينس آيرس.
قـــرر بــعــدهــا الـــخـــروج مـــن أمــيــركــا الــالتــيــنــيــة واالتـــجـــاه إلــى 
أوروبــــا وتــحــديــدًا إلــى نـــادي بــارمــا الـــذي كــان يــقــوده املــدرب 
كارلو أنشيلوتي، هناك قضى أيامًا جميلة صحبة الحارس 
جــانــلــويــجــي بــوفــون وفــابــيــو كــانــفــارو وآخـــريـــن، ســجــل 62 
ألقاب،  هدفًا في 116 مباراة خالل 4 مواسم، وحصد عدة 

هيرنان كريسـبو

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
العب أرجنتيني 

مميز، قادته 
موهبته ليكون 

رأس حربة، هو 
هيرنان كريسبو

هاميلتون 
يواصل هيمنته 
على فورموال 1 
)Getty(

توج السويسري سيباستيان بويمي، بطًال للنسخة الثانية من بطولة العالم 
السباق  في  لفة  أسرع  حقق  أن  بعد  للسيارات،  الكهربائية  فورموال 
األخير من الموسم في لندن. واصطدم سائق رينو، إي دامز، بالبرازيلي، 
لوكاس دي غراسي، منافسه على اللقب بعدما استهال السباق وهما 
يتساويان في النقاط. لكن بويمي، حصد اللقب بفضل نقطتين حصل 
بالسباق الختامي في لندن بعد  عليهما. وفاز الفرنسي نيكوال بروست 

انتصاره في جولة سابقة من البطولة.

بويمي بطل فورموال الكهربائية

وجه رياضي

أشارك في السباقات ليتم االصطدام بي، وكما 
رأيتم قدت السيارة بشكٍل واسع قدر اإلمكان، 
وتركت له مساحة كافية تكفي لثالث سيارات، 
ال أريــــــد الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــجـــوانـــب الــســلــبــيــة، 
ــد الــتــركــيــز عــلــى حقيقة تمكني مــن الــفــوز  أريـ
الـــيـــوم، يمكنكم مــتــابــعــة مــا حصل  بــالــســبــاق 
لــدي وجهة  من جديد وتقييم وجهة نظركم، 

ألني  باالشمئزاز  ويشعرني  الجماهير  عند 
ــد مــشــاهــدتــهــمــا يـــتـــنـــافـــســـان. لـــكـــن إذا لــم  ــ أريــ
فــهــذه هي  تــالمــس  التسابق ممكنا دون  يكن 
العواقب«. وقال فولف »في برشلونة تساهلت 
مــع مــا حـــدث، أنهينا 30 سباقا بـــدون حــادث 
ــان مــن الـــواضـــح أنـــه سيحدث  تــصــادم لــكــن كـ
يوما مــا. خــرج االثــنــان من السباق واعتقدت 

الــخــاصــة لكنني أحــتــفــظ بــهــا لنفسي  نــظــري 
وأريد التركيز على السباق فقط«.

من جهته، هدد توتو فولف رئيس مرسيدس 
بــتــطــبــيــق »تــعــلــيــمــات الـــفـــريـــق« بـــعـــد حــــادث 
التصادم األخير بينهما، وقال عن القرار الذي 
سيجبر كل سائق على االحتفاظ بمركزه بعد 
السباق »ال يحظى بشعبية  نقطة معينة في 

ــا تـــعـــلـــمـــا الــــــدرس  ــمـ ــهـ بـــتـــفـــكـــيـــري الـــــســـــاذج أنـ
وشاهدا العواقب ولن يتكرر مرة أخرى، لكنه 
حــدث مــرة أخــرى، ال أريــد توجيه اللوم ألحد، 
فــي كــل مــرة نشاهد فيها الــحــادثــة مــن جديد 
نحصل على معطيات جديدة، ال يمكن تحديد 

من يتحمل اللوم أكثر من اآلخر«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

خرج املئات من األرجنتينيني إلى شوارع العاصمة بوينس آيرس من أجل مطالبة نجم 
املنتخب، ليونيل ميسي، بالعدول عن القرار الذي اتخذه باعتزال اللعب دوليًا بعد ساعات 
قليلة فقط من فشله في قيادة منتخب بالده للتتويج بلقب بطولة كأس أميركا الجنوبية 
يد  على  األلبسيلستي،  منتخب  بها  ُمني  التي  الهزيمة  بعد  أميركا(،  )كوبا  القدم  لكرة 
الجماهير  الترجيحية، وخرجت  الجزاء  نظيره منتخب تشيلي، بنتيجة )4-2( بركالت 
بناًء على دعوة الرئيس األرجنتيني، ماوريسيو ماكري وأسطورة كرة القدم األرجنتينية، 

دييغو أرماندو مارادونا.

صورة في خبر

الجماهير تطالب
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االنحنائية، رمزية إضافية حملها جسر »عثمان غازي« الذي افتتح قبل أيام، وفضًال عن كونه رابع أطول جسر معلق في العالم، 
جاء مقوسًا كما سيف مؤسس الدولة العثمانية، السلطان غازي عثمان

»عثمان غازي«
ثورة الجسور المقوسة في تركيا

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــدول، منها  ــ ــواع ألنــظــمــة الــ ــ ثــمــة أنـ
تــــنــــطــــلــــق مــــــــن الــــــحــــــاضــــــر لـــتـــعـــد 
لــــأجــــيــــال واملــــســــتــــقــــبــــل، بـــصـــرف 
الــنــظــر عـــن الـــتـــاريـــخ وعـــــدم وجـــــود أوابـــــد، 
أي  ليلغي  املاضي والحاضر  ونــوع يحطم 
أمل باملستقبل، وثالث ينطلق من مؤاخاة 
الغد، كما  دولــة  ليعد  الحاضر  املاضي مع 

حال تركيا.
ولــعــل فــي نسب النمو وتــنــامــي الــصــادرات 
ــل الــــفــــرد، مــنــطــلــقــات »تــركــيــا  وتــحــســن دخــ
ــداد مــســتــقــبــل ال يــقــل ربــمــا،  ــ الــحــديــثــة« إلعــ
عـــن أمـــجـــاد الــعــثــمــانــيــن، الـــتـــي اخــتــصــرت 
ها، أكثر منها 

ّ
بالحرب واالنتصارات في جل

الجسور واألنفاق  بالتطور والتنمية، وفي 
مـــثـــال لــيــس إال، عــلــى ذهــنــيــة تــركــيــا، الــتــي 
تعد لتتبوأ مركزها بن الكبار األوائــل، في 

مئوية تأسيس الدولة التركية، عام 2023.
منه، يمكن إدراج تدشن الجزء الواصل بن 
مدينتي، إسطنبول وإزمير، بجسر »عثمان 
غازي« الذي حضره قبل أيام، رئيس الدولة 
رجــب طيب أردوغــــان ورئــيــس الــــوزراء علي 
ق في 

ّ
يلدريم، ليكون رابــع أطــول جسر معل

العالم، كمثال على ثورة األنفاق والجسور 
أنــقــرة، ضمن مــا تحضر،  ر لها 

ّ
الــتــي تحض

قبل عام املئوية.
 ويحمل  جسر »عثمان غازي« املعلق،  الذي 
يــبــلــغ طـــولـــه، ألــفــن و682 مـــتـــرا، ويــعــد أهــم 
الواصل  السريع  الطريق  في مشروع  حلقة 
بن واليات )كوجا إيلي – يالوفا – بورصة 
– إزمير(، والبالغ طوله 433 كم، من الرمزية، 
الــــذي يحمله كــمــرفــق خدمي  بــالــقــدر  ربــمــا 
إسطنبول  بن  املسافة  سيقلل  واقتصادي 

وإزمير من 9 ساعات إلى 3.5 تقريبًا.
ــلــــك الــــــرمــــــزيــــــات، مـــــا حـــــــــواه بـــعـــده  ومـــــــن تــ
ة الـــتـــي تــحــاكــي   ــنـــاء الــتــاريــخــي عــبــر االنـــحـ
ســيــف الــســلــطــان »عــثــمــان غــــازي« مؤسس 
الطبيعي  البعد  ليأتي  العثمانية،  الــدولــة 
من خالل مراعاة وزارة املواصالت في بناء 
التي  للمدن  الطبيعية  التضاريس  الجسر 
ــــك اســتــجــابــة لــتــنــبــيــه وزارة  يــمــر بـــهـــا، وذلـ
البيئة إلى أن املناطق التي يمر بها الجسر 
مــن إســطــنــبــول وإزمــيــر وبــورصــة ويــالــوفــا 
تتميز بــوجــود أشــجــار كثيفة وأســـراب من 
الــطــيــور املــهــاجــرة الــتــي تفد إلــى تركيا في 
فصلي الصيف والشتاء، كما راعى تصميم 
الــجــســر اإلزعـــــــاج الـــــذي ســـتـــصـــدره عملية 
الــبــنــاء ومــــرور الــســيــارات لــلــطــيــور ليخرج 

بهذه الصورة النهائية.
واملـــتـــابـــع لــلــمــشــروعــات الــتــركــيــة وآخـــرهـــا 
رابـــع أطـــول جسر معلق فــي العالم »غــازي 
عثمان«، قد يعرف أن أنقرة تستعد لتلحقه 
بأطول جسر معلق في العالم، على مضيق 
قــلــعــة« بــطــول 3 آالف و623 مــتــرا،  »جـــنـــاق 
لتتمم بــإنــشــاء جــســر مــضــيــق جــنــاق قلعة 
الــحــلــقــة املــغــلــقــة مـــن األوتـــــوســـــتـــــرادات، إذ 
ــا  ســيــربــط هـــذا الــجــســر الــجــديــد بــن أوروبــ
وآســـيـــا بــعــد جــســري إســطــنــبــول الــقــائــمــن 
حاليا، ويكون طريقا جديدا للوصول إلى 
مدينة جناق قلعة ومدينة »بالق أسير« من 

تكيرداغ غرب إسطنبول.
ربما يمكننا مجازًا، إضافة اعرف إمكاناتك 
ونـــقـــاط قـــوتـــك، إلـــى مـــا قــالــه األقـــدمـــون من 
اعــــــرف نــفــســك واعــــــــرف عــــــــدوك، فــاملــخــطــط 

هوامش

استغالل كل اإلمكانات لما يخدم اإلنسان في تركيا الجديدة )كيهان أوزير/األناضول(

B

دولــة  القتصاد  الــقــوة  نقاط  يعرف  التركي 
مترامية املساحة ومطلة على ثالثة بحار، 
لــــذا نــــرى الــتــركــيــز عــلــى قــطــاع الــنــقــل، ومــا 
تحققه تركيا من »روتشة« على الجغرافيا، 
قد يكون فوق  ضفتي البوسفور، أضخمها 

وأبهاها.
والحكاية على ما يبدو، ليست استعراض 
ــقـــدر مــــا هــي  ــــوة أو مـــســـحـــات جـــمـــالـــيـــة، بـ قـ
ــان  اســـتـــغـــالل اإلمــــكــــانــــات ملــــا يـــخـــدم اإلنـــسـ
ــة مــن  ــاحـ ــيـ ــسـ ــالـ ــدات، فـ ــ ــائــ ــ ــعــ ــ ويـــــزيـــــد مـــــن الــ
ــيـــا، وألن الـــنـــقـــل والــبــنــى  كـــلـــمـــات ســــر تـــركـ
التحتية والخدمات، من أسرار السياحة أو 
النقل،  بقطاع  االهتمام  يأتي  متطلباتها، 
ونرى مشروعات ال تتوقف على مدار العام، 
 عـــن املـــوانـــئ الــجــويــة وبـــنـــاء مــطــار 

ً
فــفــضــال

ثالث فــي إسطنبول ضمن مــشــروع » فخر 
تــركــيــا«، الــذي سيصل بــن كــل مــن أفريقيا 
والــشــرق األدنـــى وآســيــا الوسطى وأوروبـــا 
وأميركا، وتحقيق مطار إسطنبول املرتبة 
11 عامليًا بــعــدد املــســافــريــن الــعــام املــاضــي، 
تـــأتـــي مـــشـــروعـــات الــنــقــل الـــبـــري واخـــتـــراق 
جسر البوسفور من فوق املــاء عبر جسور 
وتحت املــاء عبر أنــفــاق، بل وتسعى تركيا 
لـــربـــط إســـطـــنـــبـــول مــــع أوروبـــــــــا بـــقـــطـــارات 

سريعة.
ــكــــن عــلــى  ــار ثــــــــورة، ولــ ــتـــصـ ــة بـــاخـ ــايـ ــكـ الـــحـ
ــقـــة الـــتـــركـــيـــة، فـــمـــنـــذ وصـــــــول حـــزب  الـــطـــريـ

 ،2002 عــام  السلطة  إلــى  والتنمية  الــعــدالــة 
وتركيا تسعى كنحلة وتحفر كخلد، حيث 
زاد عدد األنفاق من 50 نفقًا عام 2003 إلى 
 عــن الــجــســور الــتــي يعد 

ً
188 يــومــا، فــضــال

تدشينه  املتوقع  الثالث،  البوسفور  جسر 
هذا العام، أهمها.

ولم تقتصر حكاية االلتفاف على املياه من 
فـــوق عــبــر الــجــســور، بــل رصــــدت الحكومة 
ليرة تركية  الــعــام  35 مليون  التركية هــذا 
وتــصــمــيــم  لــــدراســــة  دوالر(  مــلــيــون   12.2(
الخدمات الهندسية الالزمة لتنفيذ مشروع 
نــفــق إســطــنــبــول الــكــبــيــر لــعــبــور الــســيــارات 
مــن أســفــل قــاع البحر، على أن تــقــوم وزارة 
ــة بـــإنـــفـــاق  ــريـ ــبـــحـ ــــالت واملـــــالحـــــة الـ ــواصــ ــ املــ
تــركــيــة  ــيـــرة  لـ ــــف  ألـ قــــرابــــة 7 مـــاليـــن و500 
عــلــى املــشــروع مــن مــيــزانــيــة الــعــام الــحــالــي، 
لُيستكمل املبلغ املتبقي خالل العام القادم، 
ليكون نفق إسطنبول ضمن  94 نفقًا بطول 
افتتاح  أن يتم  272 كيلومترًا، فيما يتوقع 
عام  حتى  كيلومتر،   700 بــطــول  نفقًا   470

.2023
وقـــــــد ال يــــســــتــــوي الــــحــــديــــث عـــــن األنــــفــــاق 
الـــتـــطـــرق لجسر  بــتــركــيــا، دون  والـــجـــســـور 
الثالث  الجسر  أي  »يـــاووز سلطان سليم« 
الــــذي يــربــط آســيــا بــــأوروبــــا فــــوق مضيف 
الــبــوســفــور، بــعــد أن شــــارف عــلــى االنــتــهــاء 
ووضع رئيس الدولة قبل شهرين، القطعة 

الــتــاســعــة والــخــمــســن »األخـــيـــرة« الــواصــلــة 
بن طرفي الجسر. ويبلغ طول القسم املعلق 
من  »ياووز سليم« بن برجي الجسر 1408 
مــتــًرا،  الكامل لجسر 2164  أمــتــار، والــطــول 
يضم  8 مــســارات ملــرور الــســيــارات، إضافة 
ارتــفــاع   الــحــديــديــة، ويــصــل  لخطن للسكك 
بــــرج الــجــســر عــلــى الــجــانــب األوروبـــــــي في 
قرية »غاريبتشه« 322 متًرا، والبرج اآلخر 
ــرازكــــوي« عــلــى الــجــانــب  ــويــ فـــي مــنــطــقــة »بــ
ــًرا، وبـــعـــرض 59 مــتــرًا،  ــتــ مــ ــيــــوي 318  اآلســ
لــيــكــون »يــــــاووز ســلــيــم« الــجــســر األعــــرض 

واألعلى في العالم  .
وقلنا ال يستوي الطرح حول الجسور دون 
هـــذا الــجــســر، ألنـــه يعتبر الــعــمــل األضــخــم، 
نظرًا لعدد من عمل في تنفيذ هذا املشروع 
ــرف عــلــيــهــم 600  ــ الــضــخــم 6500 عـــامـــل أشـ
مــهــنــدس، واســتــخــدم فــي بــنــائــه نــحــو ألــف 
آلـــة مــن آالت الــبــنــاء الــضــخــمــة كــالــجــرافــات 
غير  ربما  الجسر،  هــذا  ليحقق  والرافعات، 

رقم قياسي عاملي جديد .
ــام كــثــرة مــا يــصــادفــنــا في  نــهــايــة الــقــول: أمـ
تركيا من أطــول أو أعــرض أو أكبر أو أكثر 
عائدية، يتوثب على الشفاه سؤال، ما هي 
اإلنجازات التي حققتها الدول العربية على 
صعيد األرقام القياسية، عدا وجبة الكبسة 
وســنــدويــشــة الـــفـــالفـــل وصـــحـــن الــحــمــص.. 

وطبعًا عدد القتلى على يد بشار األسد.

يصل طول الجسر 
املعلق نحو ألفني و682 
مترا، ويعد أهم حلقة 
في مشروع الطريق 
السريع الواصل بني 
إسطنبول وإزمير.

■ ■ ■
يحاكي بناء الجسر، 
والذي يعد رابع أطول 

جسر في العالم، 
االنحناءة في سيف 

مؤسسة الدولة 
العثمانية، عثمان األول.

■ ■ ■
تعمل تركيا على بناء 
جسر مضيق جناق 
قلعة، ليكون األطول 

في العالم وسيربط بني 
آسيا وأوروبا.

باختصار

نجوى بركات

ــروت عـــلـــى ســـاحـــل الـــبـــحـــر األبـــيـــض  ــيــ ــ تـــقـــع مـــديـــنـــة ب
املتوسط...

ى يّممنا، أنه كان هنا، على 
ّ
أذكر أننا كنا نمّر بالبحر أن

تنسينا  تكاد  درجــة  إلــى  باستمرار،  يجاورنا  مقربٍة، 
أحيانًا وجــوده. أذكــر أنــه كــان هنا، في املتناول، ننزل 
إليه مراٍت، على غفلٍة، من دون استعداٍد أو نّية مسبقة. 
 في داخلنا الشوق، ونصرخ: املاء يا 

ً
نراه، فيهّب فجأة

أبي، املاء. 
أحذيتنا،  فنخلع  الكورنيش،  على  السيارة  أبــي  يركن 
نحن العائدون من زيارة األحد األسبوعية إلى العّمتني 
أن  قبل  الركض  ونبدأ  بو جميل،  وادي  في  القاطنتني 
أننا ال نجيد  تدركنا صيحاُت أمي وتنبيهاتها علينا 
منا أنفسنا إلى املوج. لكننا 

ّ
السباحة، وقد نغرق إذا سل

الفاضحة، وال  الــزرقــة  نهاب  ، وال 
ً
الركض حــفــاة نتابع 

أبناء  الندية، نحن  الطرّية  أقدامنا  نغّرز  املفتوح.  املــدى 
الجبال، في الرمال الدافئة البيضاء، نشعر بالحبيبات 
تنزلق من بني أصابعنا، فيما ُيالعب ثياَبنا وشعوَرنا 
ــواُء أول الــصــيــف. وإذ  يــســقــط أخـــي الــصــغــيــر في  ــ هـ

إنذارها،  فتطلق صفارة  أمي  تهلع  ثيابه،   
ّ

وتبتل املــاء، 
قبل أن ُيصاب أخــي الوحيد بنزلٍة صــدريــٍة، أو بما ال 
يحمد عقباه، تحثنا على العودة إلى السيارة، هي التي 
أنجبتنا، نحن بناتها األربع، في ما يشبه تمرينًا على 
اكتمال  لعدم  منكسرين،  نرجع  وإذ  الــصــبــّي.  إنــجــاب 
لحظة اللقاء، يخلع أبي قميصه، لتلف به جسد طفلها 

البليل، ويبقى هو في فانيال بيضاء.
أذكر أن بحر بيروت كان هنا، وأننا كنا نأتيه في ليلة 
 بقليل، لكي 

ً
الثانية عشرة ليال رأس السنة، قبل تمام 

بأضوائها،  تشتعل  التي  الراسية  السفن  على  نتفّرج 
 ببدء العام الجديد. كنت 

ً
وتضج بإطالق نفيرها، مؤذنة

أتشبث بيدّي الصغيرتني بحافة الكورنيش الحديدية، 
وكان املشهد الدائر أمامي على رصيف امليناء، يجعلني 
 
ً
 بعنف، إذ لم يكن ما يجري في صدري قابال

ُ
أرتجف

للترجمة بكالم، وال حتى بالصراخ. كان فيه شيء من 
الدهشة، حينئٍذ، شيئًا صعبًا على  تكن  ولم  السحر، 
 األرض والسماء 

َ
الطفولة. فاملياه إذ تضيء، تعكس ألق

ما التقيا، فكيف حني يكون 
ّ
حني يلتقيان معًا، وهما قل

 واطئ ومبتسم ومائل الرأس هو ثالثهما.
ٌ

قمٌر مكتمل
ــمــا أكــلــنــا من 

ّ
ــك، قــل ــ ــع ذلـ ــان الــبــحــر هـــنـــا. ومــ دائـــمـــًا، كــ

ه وثمُره طعامًا لألغنياء، 
ُ
بر سمك

ُ
اعت إذ لطاملا  خيره، 

من  لكن،  صحيح.  هــذا  ليعتاشوا.  الفقراء  يصيدهما 
دون أن يتذّوقوه. ولطاملا كان البحر هنا، هذا صحيح 
أيــضــًا، نتنفس مــن رئــتــيــه، ونحلم مــع زرقــتــه، وننمو 
ــداه، نــحــّب وضــوحــه، ونــركــن لهمسه ويواسينا  فــي مـ
هواه. لكننا، لألسف، ما عدنا نراه. اختفى تمامًا كما 
 لــذاتــه، كما صـــارت الــبــالد. 

ً
اختفت الــبــالد. صــار ظــال

الحرب،  التي خلفتها  والــخــراب  والــدمــار  الركام  جلبوا 
ردم  مساحات  تحّولت  حتى  يضغطونها  جعلوا  ثــم 

مجّمعاٍت،  خلف  وأخفتها  املياه،  ا 
ّ
عن أبعدت  شاسعٍة 

ومــشــاريــع عــمــرانــيــة، وصـــاالت عـــرٍض ولــهــو ومطاعم 
باهظة األثمان. 

بقي هناك فقط شاطئ الرملة البيضاء املّجاني. 1800م 
س 

ّ
ت واملدى والزرقة والبياض. متنف

ّ
في 75م من التفل

الــعــاصــمــة األخــيــر، وشــاطــئ أهــالــي املــديــنــة مــن فــقــراء 
اليوم  طلع  التي  العامة  األمـــالك  مــن  حــال.  ومتوسطي 
من يريد أن يحّولها إلــى فضاٍء مقفٍل وخــاص - كما 
سبق له أن افتعل بأمكنة أخــرى - عبر إبــراز صكوك 
البيضاء  الرملة  شاطئ  لكن  خاصة.  ملكيٍة  وسندات 
ــــالك الـــعـــاّمـــة، وقـــد اعــتــبــرتــه  ـــف تــاريــخــيــًا مـــن األمـ

ّ
ُصـــن

الحكومة اللبنانّية موقعًا طبيعّيًا محمّيًا بأكمله، وثروة 
 الولوج إليها من دون عوائق، حتى لو كانت 

ّ
بيئية، يحق

الرملة  اليوم،  ملكّية خاّصة.  أقسامها سندات  لبعض 
 في مياه مسارب الصرف الصحّي التي 

ٌ
البيضاء غارق

استحدثتها بلدية بيروت، ومهّدد بوحوش االستثمار، 
ومحاوالت وضع اليد على األمالك العامة. 

لم يعد هناك بحر في املدينة املتوسطية التي هجرتها 
املياه. كل ما بقي هو شاطئ الرملة البيضاء، فعسى 

أال تأتي عليه حيتاُن املال.

على ساحل المتوسط

وأخيرًا

من األمالك العامة التي طلع 
اليوم من يريد أن يحّولها إلى 
فضاٍء مقفٍل وخاص، كما 

سبق له أن افتعل بأمكنة أخرى
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