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بغداد ــ العربي الجديد 

بطيئًا  املشتركة  العراقية  الــقــوات  تقدم  يــزال  ال 
في ما تبقى من مناطق يسيطر عليها تنظيم 
الحكومة  أخفقت  املوصل، بعدما  »داعــش« في 
في إنجاز التحرير قبل عيد الفطر، مثلما سبق 
أن وعـــدت. لكن طــي صفحة »داعــــش« في  لها 
ــٍت مــضــى، أمــس،  املــوصــل بـــدا أقـــرب مــن أي وقـ
إذ واصلت القوى األمنية واملليشيات املتحالفة 
ــل داخـــل أحــيــاء املــوصــل الــقــديــمــة. 

ّ
معها الــتــوغ

وفــتــحــت أمـــس الــســبــت، طــريــقــًا لـــخـــروج مــئــات 

الوحدات  الفرار. وتسير  املدنيني لتمكينهم من 
الواليات املتحدة على حرب املدن،  التي دربتها 
القديمة،  باملدينة  الضيقة  الشوارع  في متاهات 
متنقلني من منزل إلى منزل في مواقع أضيق 
ورّد  مــدرعــة.  باستخدام عربات  أن تسمح  من 
»داعـــــــش« عــلــى الـــتـــقـــدم الـــــذي تــحــقــقــه الـــقـــوات 
الــحــكــومــيــة بــتــنــفــيــذ ثــاثــة تــفــجــيــرات فـــي حي 
بــشــرق املــوصــل مــســاء الــجــمــعــة، وهـــي منطقة 
ســيــطــرت عــلــيــهــا الـــقـــوات الــعــراقــيــة فـــي يــنــايــر/

كــانــون الــثــانــي املــاضــي. وذكـــر بــيــان عسكري، 
أمس السبت، أن »ثاثة أشخاص نفذوا الهجوم 

بتفجير أحــزمــة نــاســفــة، مــا أســفــر عــن مقتل 
خمسة أشخاص بينهم ثاثة من أفراد الشرطة 

وإصابة 19 آخرين«. 
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد 
أعلن قبل أيام أن املوصل ستتم استعادتها خال 
االتحادية  الشرطة  قائد  قــال  بينما  قليلة،  أيــام 
الفريق رائــد جــودت إن قواته تحاصر  العراقية 
مـــن بــقــي مـــن مــســلــحــي الــتــنــظــيــم فـــي منطقتي 
القديمة.  بــاملــوصــل  الــبــيــض  الــجــادة وبـــاب  رأس 
ــا، أعــربــت األمــــم املــتــحــدة عــن مخاوفها  بـــدورهـ
بشأن مصير آالف املدنيني العالقني في املعارك 

الدائرة الستعادة السيطرة على األجزاء املتبقية 
تحت سيطرة »داعــش«. وقــّدرت املنظمة الدولية 
عدد العالقني في املوصل بنحو 150 ألف مدني. 
مسلحو  يــحــتــجــزهــم  اآلالف  أن  إلــــى  وأشــــــارت 
التنظيم كدروع بشرية. وذكرت منسقة الشؤون 
العراق، ليز غراندي، في بيان أن  اإلنسانية في 
»القتال شرس جدًا في املدينة القديمة، واملدنيون 
تخيله. هناك  لخطر شديد يصعب  يتعرضون 
تــقــاريــر عـــن آالف وربـــمـــا عـــشـــرات اآلالف من 

املدنيني مازالوا محتجزين لدى تنظيم داعش«.
]موضوع ذو صلة ص. 4[

»داعش« يلفظ أنفاسه األخيرة في الموصل
الحدث

وجوه تستحق النجومية
على الرغم من المشاكل الضخمة التي عانت منها أغلب مسلسالت 2017، إال أن 

هذا لم يكن عائقًا أبدًا أمام تألق عدد كبير من الممثلين. ]22ـ23[
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تفنيد بنود وثيقة »االستسـالم بال قيد أو شرط«

ولـ»مطالبهم«.  المحور،  دول  إلمالءات  االستسالم  عدم  أهمية  قطر  دولة  تدرك 
التنازل،  التي تعرّضت لها دول خليجية أخرى تظهر كيف يؤدي  السابقة  فالتجارب 
الذي يستبعد أن تقدمه قطر، إلى خسارة القرار المستقل، وكيف يمهد الستهداف 

دول خليجية أخرى بعد قطر، أبزرها الكويت.

الكويت ـ العربي الجديد

سلمت دول محور الرياض - أبوظبي 
 
ً
قائمة طويلة،  مماطلة  وبعد  أخيرًا، 
بــمــطــالــبــهــا تـــجـــاه قـــطـــر شــمــلــت 13 
القطرية  الخارجية  وزارة  عنها  قالت  مطلبًا 
 فــي أعمالها 

ً
إنــهــا غــيــر واقــعــيــة وتــعــّد تــدخــا

الــــســــيــــاديــــة، لــكــنــهــا ســــتــــرد عــلــيــهــا احـــتـــرامـــًا 
لــلــوســيــط الـــكـــويـــتـــي. وفــشــلــت الــقــائــمــة الــتــي 
الــتــصــعــيــد فــي تــقــديــم أي دليل  قــدمــتــهــا دول 
أو مــبــرر لــحــصــار قــطــر، وإنــمــا ظــهــرت كأنها 
إمــــــاءات يــمــلــيــهــا طــــرف مــنــتــصــر عــلــى طــرف 
مـــهـــزوم فـــي حـــرب بــربــريــة، مـــع أن قــطــر دولـــة 
ذات ســيــادة وقــانــون ولها الحق فــي التعامل 
الخارجية  فــي سياستها  شــاءت  بــأي طريقة 
أو الــداخــلــيــة بــمــا ال يــخــالــف الــقــانــون الــدولــي 

ومواثيق األمم املتحدة.
ــانــــت دول خــلــيــجــيــة مــشــابــهــة لــقــطــر فــي  وعــ
املساحة الجغرافية من محاوالت لدول كبيرة 
الداخلية  فرض وصاية عليها في سياستها 
ــــن ضــغــطــت  ــل ذلــــــك حـ والــــخــــارجــــيــــة. وحــــصــ
ــي ســبــعــيــنــيــات  ــة عـــلـــى الـــكـــويـــت فــ ــعـــوديـ الـــسـ
الــدعــم عن  لقطع  املــاضــي  الــقــرن  وثمانينيات 
املــنــظــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة املـــقـــاومـــة إلســرائــيــل 
جــبــر 

ُ
والــعــامــلــة فـــي األردن ولــبــنــان آنـــــذاك. وأ

الــــعــــشــــرات مــــن الـــكـــتـــاب والــــرســــامــــن الـــعـــرب 
ــد مـــطـــر،  ــمــ ــــي، أحــ ــراقـ ــ ــعـ ــ وأبــــــرزهــــــم الــــشــــاعــــر الـ
الكويت،  مغادرة  على  العلي،  ناجي  والرسام 
في تلك الفترة، بطلب من دول وقوى إقليمية. 
كـــمـــا أن الـــســـعـــوديـــة مــــارســــت ضـــغـــوطـــًا عــلــى 
األلفية، في محاولة منها  بداية  البحرين في 
بن  آنـــذاك  الوطنية  املصالحة  عملية  لعرقلة 

القوى البحرينية املختلفة.
لــكــن الــقــطــريــن هــــذه املــــرة يــعــلــمــون جــيــدًا أن 
الــدول األخــرى في التعاطي مع  تكرار أخطاء 

مسألة التدخات الخليجية في تسيير شؤون 
الدولة والتهاون في تفريط السيادة الوطنية 
ــقــــرارات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة يعني  عــلــى الــ
تفقد سيادتها على سياستها  قــد  الــدولــة  أن 
وعــلــى مــواطــنــيــهــا وهـــو أمـــر أســـوأ بكثير من 
االســـتـــعـــمـــار الـــــذي كــــان يــعــطــي قـــيـــادة الــبــلــد 
الــســيــاســيــة مــســاحــة إضــافــيــة تــتــحــرك فــيــهــا. 
إغــاق وسائل  الثاثة عشر  املطالب  وشملت 
إعــــام تــدعــمــهــا دولــــة قــطــر، وقــطــع الــعــاقــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع إيـــــــران وإغـــــــاق الـــقـــاعـــدة 
العسكرية التركية وقطع العاقات مع تركيا، 
ــوان  ــ ــ وقـــطـــع عــــاقــــات قـــطـــر مــــع جـــمـــاعـــة »اإلخـ
أي شــخــص  تـــجـــنـــيـــس  ومـــــنـــــع  املــــســــلــــمــــن« 
ــثــــاث )الـــســـعـــوديـــة  مــــن الـــــــدول الــخــلــيــجــيــة الــ
ــارات والــبــحــريــن( بــاإلضــافــة إلــى مصر،  ــ واإلمـ
كافة  أراضيها وتسليم  من  وطــرد مواطنيهم 
املطلوبن على قائمة اإلرهاب التي أصدرتها 
هذه الدول، على الرغم من عدم اعتراف مجلس 

األمن الدولي بها.
لــكــن هـــذه املــطــالــب الــتــعــجــيــزيــة تــجــاهــلــت أن 
اإلمارات هي الدولة الخليجية األكثر تعاونًا 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة مــــع إيــــــــران، إذ بــلــغ 
إيــران واإلمــارات  التبادل التجاري بن  حجم 
الــشــريــك  لــتــكــون  عـــام 2016  مــلــيــار دوالر   16
الـــتـــجـــاري الــثــانــي عــاملــيــًا مـــع إيـــــران مـــن بعد 
الصن. وتمتلك اإلمارات أيضًا عدة اتفاقيات 
عــســكــريــة مــــع دول غـــربـــيـــة أبــــرزهــــا فــرنــســا، 
ــارات قــامــت بتجنيس  ــ بــاإلضــافــة إلـــى أن اإلمـ
والـــيـــمـــن  الــــســــعــــوديــــة  ــنــــي  مــــواطــ ــن  ــ مـ اآلالف 
البحرين مع اآلالف  والبحرين، وكذلك فعلت 

من املقيمن الباكستانين والهنود.
كــمــا أن قــائــمــة املـــطـــالـــب تــجــاهــلــت أن كــثــيــرًا 
ــاء الــقــبــائــل  ــنــ مــــن الــخــلــيــجــيــن، وتـــحـــديـــدًا أبــ
الخليجية، هم متنقلون بن أراضــي قبائلهم 
ــرورًا  ــ الـــتـــي تــمــتــد مــــن قـــطـــر حـــتـــى الـــكـــويـــت مـ

يمتلك  منهم  كثيرًا  أن  يعني  ما  بالسعودية، 
جــذورًا مشتركة في هــذه الــدول الثاث وتعد 
ــة الجنسية أمـــرًا شــائــعــًا في  ــيـ مــســألــة ازدواجـ
الخليج، بسبب انقسام القبائل بن األراضي 
الخليجية وتنقلها املستمر سابقًا، بحثًا عن 
ــزاد. وال تقتصر هـــذه املــطــالــب على  ــ الــكــأ والـ
دولة قطر بل تعد رسالة لدول خليجية أخرى 

لندن ــ العربي الجديد

ة الـــســـريـــعـــة لــلــمــطــالــب الــــــ13  تــحــيــل الـــــقـــــراء
ــدول املــحــاصــرة لــقــطــر، إلــى  الــتــي سلمتها الــ
الــوســيــط الــكــويــتــي فــي ســاعــات مــتــأخــرة من 
ليل الخميس، إلى مفهوم »االستسام« الذي 
روزفلت  فرانكلن  األميركي  الرئيس  اقترحه 
فــي مــؤتــمــر الــــدار الــبــيــضــاء املــغــربــيــة فــي 24 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 1943 إلنــهــاء الــحــرب 
مع أملانيا الهتلرية، كبديل ملعاهدات الصلح 
التي كان معمواًل بها إلنهاء حالة الحرب بن 
دولــتــن. وقـــد عـــرف مــفــهــوم روزفــلــت باتفاق 
ــرجــم 

ُ
ــــرط«. وت »االســـتـــســـام بــــدون قــيــد أو شـ

حرفيًا باستسام القوات األملانية بدون قيد 
أو شرط في مدينة ريمس الفرنسية بتاريخ 8 
مايو/ أيار 1945، ومدينة برلن األملانية في 
رض اتفاق »االستسام 

ُ
اليوم التالي. كذلك ف

ــرط« عــلــى الـــيـــابـــان، عندما  ــدون قــيــد أو شــ بــ
جــبــر اإلمـــبـــراطـــور هــيــروهــيــتــو عــلــى توقيع 

ُ
أ

صك االستسام في 14 أغسطس/ آب 1945، 
و2 سبتمبر/ أيلول من العام عينه على ظهر 

أبرزها الكويت. فاألخيرة تشبه قطر، لناحية 
أنها بلد صغير الحجم وغني بالنفط ويمتلك 
إعــام شعبية ولديها قاعدة  برملانًا ووسائل 
ــعـــت اتـــفـــاقـــًا مــطــلــع هــــذا الــعــام  أمـــيـــركـــيـــة. ووقـ
يقضي بفتح مكتب لحلف »شمال األطلسي« 
ــي الــــبــــاد، بـــاإلضـــافـــة إلــــى أكـــثـــر مـــن خمس  فـ
اتفاقيات عسكرية وقعها وزير الدفاع، الشيخ 
ــان  مــحــمــد الــخــالــد الــصــبــاح، مـــع رئــيــس األركــ
التركي، خلوصي أكار، قبل عدة أشهر للتعاون 

في املجاالت األمنية واالستخباراتية.
لــكــن أخــطــر مـــا فـــي هــــذه املــطــالــب وقــــد يمس 
الــكــويــت ويــدخــلــهــا فـــي مــعــمــعــة الـــصـــراع هو 
مسألة تقديم املوجودين على الئحة اإلرهاب 
املـــزعـــومـــة الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا هــــذه الــــــدول إلــى 
وتشتمل  ملحاكمتهم.  ــارات  ــ واإلمـ الــســعــوديــة 
هـــذه الــقــائــمــة عــلــى ثــاثــة مــواطــنــن كويتين 
والفكرية  السياسية  األوســـاط  مــن  يعتبرون 
فــي الــكــويــت، وهـــم حــجــاج الــعــجــمــي، وحــاكــم 
املــطــيــري، وحــامــد الــعــلــي، وســبــق ألحــدهــم أن 
قاد حزبًا سياسيًا يمتلك تأثيرًا في البرملان 
الــكــويــتــي. وتــجــاهــلــت الــكــويــت وجــــود قائمة 
اإلرهـــــــــاب ولـــــم تــــصــــدر بــــيــــان تـــأيـــيـــد لـــهـــا أو 
استنكار، في محاولة منها لعدم الدخول في 

الطراد األميركي »ميسوري«. وتقضي نظرية 
»االســتــســام بـــدون قــيــد أو شـــرط« أن تكون 
ــنــتــصــرة في 

ُ
ــــدول امل الــيــد الــعــلــيــا لــلــدولــة / الـ

ترتيب عاقاتها مع الدولة / الدول املهزومة، 
من دون أن ترتبط معها بأي التزام ذي صفة 
حقوقية، عدا االلتزام األخاقي الذي تفرضه 
املعاملة اإلنسانية، ما يعني عمليًا، خضوع 
الــدولــة / الــــدول املــهــزومــة، إلرادة وإمــــاءات 
التعبير عنها في  الــتــي يتم  الــغــالــب  الــفــريــق 

الئحة شروط ومطالب.

استسالم... ال صلح
بــالــعــودة إلـــى الــوثــيــقــة الــتــي أرســلــتــهــا دول 
الـــحـــصـــار لــــدولــــة قـــطـــر، يـــتـــبـــّن أن الــوثــيــقــة 
مفهوم  ت 

ّ
تبن واملــضــمــون،  الشكل  حيث  مــن 

روزفــلــت »االســتــســام بـــدون قيد أو شــرط«، 
ــفـــرض وصــــايــــة واضـــحـــة  ــح لـ ــ مــــع مـــيـــل واضــ
»املهزومة«.  الدولة  على  نتصرة« 

ُ
»امل للدول 

وقد تضّمنت الوثيقة، والتي نشرتها وكالة 
ــــرس«، بــــنــــودًا تـــكـــاد تــحــاكــي  ــ »أســـوشـــيـــتـــد بـ
وثــيــقــة االســتــســام الــيــابــانــيــة. فــقــد جـــاء في 
مـــقـــدمـــة املـــطـــالـــب »إعـــــــان قـــطـــر رســـمـــيـــًا عــن 
ــران  ــ خـــفـــض الــتــمــثــيــل الـــدبـــلـــومـــاســـي مــــع إيـ
ــادرة الــعــنــاصــر  ــ ــغـ ــ وإغـــــــاق املـــلـــحـــقـــيـــات، ومـ
التابعة واملرتبطة بالحرس الثوري اإليراني 
ــتــــصــــار عــلــى  مــــن األراضــــــــي الـــقـــطـــريـــة، واالقــ
الـــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري مـــع إيــــــران، بــمــا ال يخل 
بالعقوبات املفروضة دوليًا وأميركيًا عليها، 
وبــمــا ال يــخــل بــأمــن مجلس الــتــعــاون لــدول 
عسكري  تعاون  أي  وقطع  العربية،  الخليج 
أو استخباراتي مع إيران«. أما البند الثاني 
فتناول عاقة قطر مع تركيا، وطالب البيان 
بــأن تــقــوم قطر »بــاإلغــاق الــفــوري للقاعدة 
إنشاؤها حاليًا،  الجاري  التركية  العسكرية 
ووقـــف أي تــعــاون عسكري مــع تركيا داخــل 
األراضـــــي الــقــطــريــة«. وطـــالـــب الــبــنــد الــثــامــن 

للقائمة. وتمتلك  املــصــدرة  الــدول  مشاكل مع 
ُعمان، عاقات  الكويت، شأنها شأن سلطنة 
جيدة مع إيــران في كافة املجاالت السياسية 
الشيخ  الكويت،  ألمير  وسبق  واالقتصادية. 
ــاح، أن زار  ــبــ الــــصــ الـــجـــابـــر  ــبــــاح األحــــمــــد  صــ
ــورة اإليـــرانـــيـــة  ــثــ طــــهــــران والـــتـــقـــى بـــمـــرشـــد الــ
الخافات  لحل  وكــان وسيطًا  علي خامنئي. 
ُعــمــان  سلطنة  أن  كــمــا  اإليــرانــيــة،  الخليجية 
الــدول  بــن  السرية  املــفــاوضــات  قامت بقيادة 
ــار املــبــاحــثــات الــتــي  ــ الــغــربــيــة وإيــــــران فـــي إطـ
ــام 2015،  ــ ــــى االتــــفــــاق الــــنــــووي عـ ــلــــت إلـ أوصــ
مــن دون عــلــم الــــدول الــخــلــيــجــيــة. لــكــن ُعــمــان، 
تبدو خاضعة  ال  وقــطــر،  الكويت  على عكس 
لابتزاز بقائمة املطالب تلك بسبب وضعها 
الــجــغــرافــي املــنــفــصــل عـــن الــخــلــيــج وتــنــوعــهــا 
ــتـــهـــا الـــقـــديـــمـــة  ــبــــي املـــخـــتـــلـــف وســـيـــاسـ املــــذهــ
فـــي الــحــيــاد ورفــضــهــا الـــدخـــول فـــي الــوحــدة 
ــرح فــكــرتــهــا الــعــاهــل  ــ الــخــلــيــجــيــة مـــنـــذ أن طـ
السعودي الراحل، عبدالله بن عبدالعزيز، في 

أعقاب الربيع العربي.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال األكــاديــمــي والــبــاحــث 
في  املطيري،  عبدالرحمن  الدكتور  الكويتي، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن قــطــر ليست  حــديــث لـــ

والخسائر  الضحايا  عن  »التعويض  بـ قطر 
كافة وما فات من كسب للدول األربع، بسبب 
السابقة،  السنوات  خــال  القطرية  السياسة 
وسوف تحدد اآللية في االتفاق الذي سيوقع 
مــع قــطــر«. وطــالــب البند الــتــاســع »أن تلتزم 
قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها 
ــربـــي عــلــى كـــافـــة األصـــعـــدة  ــعـ الــخــلــيــجــي والـ
واجتماعيًا  واقتصاديًا  وسياسيًا  عسكريًا 
وأمنيًا، بما يضمن األمن القومي الخليجي 
الــريــاض  اتــفــاق  بتفعيل  وقيامها  والــعــربــي 
لعام  التكميلي  الــريــاض  لعام 2013 واتــفــاق 
2014«. وفــي لغة تهديد واضــحــة مــن الــدول 
ــة« اشـــتـــرط  ــزومــ ــهــ ــتـــصـــرة« لـــلـــدولـــة »املــ ــنـ »املـ
البيان في البند الثاني عشر، أن تتم املوافقة 
التأكيد  أيـــام، مــع  على املطالب خــال عشرة 
في البند األخير على ضرورة »إعداد تقارير 
متابعة دوريــة مــرة كل شهر للسنة األولــى، 
الثانية، ومــرة  للسنة  كــل ثاثة أشهر  ومــرة 
كل سنة ملدة عشر سنوات«، للتأكد من التزام 

»الدولة املهزومة« تجاه الدول »املنتصرة«.

تناقضات في الجوهر
ــران وتــركــيــا، وبمعزل  فــي املطلبن حــول إيـ
عـــن كـــل مـــا يــحــتــويــه املــطــلــبــان مـــن انــتــهــاك 
وبعيدًا  مستقلة،  لــدولــة  الوطنية  للسيادة 
عن كل ما تضمنه هذا املطلب من افتراءات 
ــل، مـــن قــبــيــل،  ــيـ غــيــر مـــدعـــومـــة بــســنــد أو دلـ
ــن الـــحـــرس  ــات أي وجــــــود لـــعـــنـــاصـــر مــ ــبــ إثــ
الثوري اإليراني في قطر، فإن من حق قطر، 
وهي الدولة ذات السيادة الكاملة، والعضو 
في األمم املتحدة، استضافة من تشاء على 
)كما  تركيًا  أو  إيرانيًا  كــان  أراضيها ســواء 
ــاء فــي املــطــلــب الــثــانــي( وفــقــًا ملصالحها  جـ
ــذا الـــوجـــود ال يشّكل  الــوطــنــيــة، طــاملــا أن هـ
تهديدًا ألطــراف أخــرى. وكما لم تثبت دول 
الحصار وجود عناصر من الحرس الثوري 

ــي يـــجـــري  ــتــ ــون األخـــــيـــــرة الــ ــكــ األولـــــــــى ولــــــن تــ
التخطيط لفرض الوصاية عليها في الخليج 
بدعوى »املجال الحيوي« وبذريعة أنها يجب 
األكــبــر منها. وأضــاف  لــلــدول  أن تكون تابعة 
السعودية  للسياسات  احــتــرامــي  »مــع   :

ً
قــائــا

االستقالية  قــيــاس  مسألة  لكن  واإلمــاراتــيــة، 
فـــي الـــقـــرار الــوطــنــي تــبــعــًا لــحــجــم الـــدولـــة لن 
يــكــون فــي صــالــح كــا الــدولــتــن أمـــام إيـــران أو 
استخفافًا  يمثل  بــريــطــانــيــا، وهـــو  أو  أمــيــركــا 
 مــا تــريــده مــن قوانن 

ّ
بحق أي دولـــة فــي ســن

ومن منع ما تريده من قوانن وفي انتهاج أي 
سياسة تريدها، ما دامت ال تضر أي أحد من 

جيرانها«، وفق تعبيره.
الـــتـــعـــاون  وأضــــحــــت مـــنـــظـــومـــة دول مــجــلــس 
العام  األمــن  الخليجي مفككة في ظل صمت 
لــلــمــجــلــس عــبــد الــلــطــيــف بـــن راشــــد الــزيــانــي، 
ورفضه القيام بدوره في التصريح والوساطة 
حـــول »حــصــار قــطــر«، وتــطــوع أمــيــر الــكــويــت 
كبديل عنه لحل األزمـــة، فيما يبدو أن قائمة 
الـــ13 أمست الخنجر األخير في حلم  املطالب 
ــل مـــحـــاولـــة قــوى  الــــوحــــدة الــخــلــيــجــيــة، فـــي ظـ
الــدول األخرى  خليجية فرض سيادتها على 

تحت دعوى الحجم الجغرافي.

اإليراني في قطر، فإنها لم تثبت أن وجود 
قوات تركية في قطر يهدد أمنها القومي، أو 

أمن مجلس التعاون.
ــًا مــــن دول الـــحـــصـــار فــــي مــحــاولــة  ــانـ ــعـ وإمـ
ــادة الـــقـــطـــريـــة، طـــالـــبـــت فــي  ــيــ انـــتـــهـــاك الــــســ
الجزيرة  قنوات  »إغاق  بـ السادس،  املطلب 
والقنوات التابعة لها«. وفي املطلب الحادي 
»إغــاق كــافــة وســائــل اإلعـــام التي  عــشــر، بـــ
تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر، 
على سبيل املثال: مواقع عربي 21، العربي 
الــجــديــد، مكملن، الــشــرق، مــيــدل إيــســت آي 
املــثــال ال الحصر«.  إلـــخ.. وذلـــك على سبيل 
ــنــــاك ال يــتــعــلــق بــــمــــدى قــبــول  ــؤال هــ ــ ــســ ــ والــ
سافر  تدخل  فيها  التي  املطالب  لهذه  قطر 

فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة الــقــطــريــة، وانــتــهــاك 
واضــح للسيادة، وإنما هل تقبل دول مثل 
ــات املــتــحــدة،  الــوســيــطــة الــكــويــت، أو الـــواليـ
 عن 

ً
وبــريــطــانــيــا، وأملــانــيــا، وفــرنــســا، فــضــا

اإلنسان  بحقوق  املهتمة  الدولية  املنظمات 
والتعبير  رأي  فـــي  مـــن حـــريـــات  األســاســيــة 
واملعرفة، بمثل هذه املطالب غير املسبوقة، 
الــحــر،  الــعــالــم  قــيــم  والــتــي تصيب سهامها 

قبل أن تصل قطر.
ويقف املطلب السابع متمّيزًا وسط املطالب 
ــــف الــتــدخــل  »وقـ ـــ ــ الــــــــــ13، إذ يـــطـــالـــب قـــطـــر بـ
ــــؤون الـــــدول الــداخــلــيــة ومــصــالــحــهــا  فـــي شـ
الـــــخـــــارجـــــيـــــة«. وكـــــــــأن املــــطــــالــــب الـــســـابـــقـــة 
 
ً
تدخا تعد  ال  الــســابــع،  للمطلب  والــاحــقــة 

سافرًا في شؤون قطر الداخلية والخارجية، 
بــل تتعّدى ذلــك إلــى حــّد فــرض حــدود على 
ــات قــطــر الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، من  عـــاقـ
دون احترام لسيادة وطنية، أو مراعاة ألي 
أصول دبلوماسية. ومن الواضح أن الجانب 
املصري، لم يغفل تحقيق مكاسب مالية من 
الخليجي، فحشر نفسه  الخليجي  الخاف 
»التعويض  في البند الثامن عبر املطالبة بـ
ــا فــات  عـــن الــضــحــايــا والــخــســائــر كـــافـــة ومــ
السياسة  ــــع، بسبب  لــلــدول األربـ مــن كــســب 
الــقــطــريــة خـــال الــســنــوات الــســابــقــة«. وكــأن 
نظام عبد الفتاح السيسي وجد في األزمة 
فرصة لتصريف كل أزماته االقتصادية على 
حساب قطر. وطالب البيان في البند التاسع 
دولـــة منسجمة  تــكــون  بــأن  قطر  تلتزم  »أن 
مع محيطها الخليجي والعربي على كافة 
األصـــعـــدة، عــســكــريــًا، ســيــاســيــًا، اقــتــصــاديــًا، 
اجتماعيًا، أمنيًا، بما يضمن األمن القومي 
نــدري حقيقة عن  الخليجي والعربي«، وال 
أي انسجام تتحدث الدول املحاصرة لقطر، 
اليمن الجارة، والتي  هل هو االنسجام مع 
تقف على أعتاب كارثة إنسانية بعد ثاث 
سنوات من حرب ظاملة، ال مبرر لها. ثم أي 
الحصار،  تزعمه دول  عــربــي«  »قــومــي  أمــن 
بينما  أبوابها إلسرائيل  شرع 

ُ
ت التي  وهــي 

تــغــلــق أبــوابــهــا فـــي وجـــه فــصــائــل املــقــاومــة 
وشــروط  »املــنــتــصــر«،  وبلغة  الفلسطينية. 
ــلـــت فـــي »االســـتـــســـام بــــدون شــــرط أو  روزفـ
قيد« تطلب دول الحصار في البند الثاني 
»كــافــة هذه  تتم موافقة قطر على  أن  عشر، 
الطلبات خال 10 أيــام من تاريخ تقديمها 
الــعــدالــة  وإال تعتبر الغـــيـــة«. وكــــأن شــــروط 
ــدعــي أي اتــهــامــات 

ُ
تقضي بـــأن ُيــقــبــل مــن امل

من دون أدلة، أو بينات، أو براهن، أو حتى 
ــتــهــم« مــن الـــدفـــاع أو 

ُ
قـــرائـــن، وأال ُيــمــنــع »امل

حتى التوضيح؟

»المطالب« الخليجية: تاريخ طويل من الرغبة 
السعودية ــ اإلماراتية في فرض الوصاية

في قطاع غزة األسبوع الماضي )علي جاد اهلل/األناضول(

تظاهرات ضد الدول التي تحاول محاصرة قطر أمام السفارة اإلماراتية في لندن )إيزابيل إنفانتس/األناضول(

عبسي سميسم

على الرغم من صمود هدنة تخفيف 
مناطق التوتر ومساهمتها في 

الحد من القتل في سورية، إال أن 
السوريني استقبلوا عيد الفطر 

بكثير من املنغصات التي عكرت 
فرحتهم للعام السابع على التوالي، 
سواء لناحية عدم وضوح الرؤية ملا 

يخطط ملستقبلهم أو لناحية املشاكل 
التي تفتعلها الجهات املسيطرة على 

كل منطقة من األراضي السورية. 
ففي مناطق سيطرة املعارضة في 
الشمال السوري، وعلى الرغم من 
الهدوء النسبي الذي تشهده تلك 
املناطق، بسبب انحسار املعارك 

واالشتباكات وغياب الطيران عن 
األجواء إال أن املدنيني في تلك املناطق 

لم يسلموا من خطر املفخخات 
والعبوات الناسفة في األسواق وفي 
أماكن التجمعات العامة، والتي كان 

من شأنها أن تعكر صفو عيٍد كانوا 
يأملون بأن يكون العيد األكثر هدوءا 

في مناطقهم منذ خمس سنوات.
وفي مناطق سيطرة املليشيات 
الكردية التابعة لحزب »االتحاد 

الديمقراطي«، شمال شرق سورية، 
لم تسمح تلك املليشيات لألهالي بأن 
يستكملوا ما تيّسر من فرحة العيد 

بلقاء أقاربهم. وأصدرت قرارات بمنع 
أي مواطن من سكان تلك املناطق، 

كان قد لجأ إلى تركيا بسبب ظروف 
الحرب، من قضاء إجازة العيد مع 

أهلة وأقاربه، ما لم يكن قد قرر 
العودة بشكل نهائي إلى بلده. أي 

أن القوات الكردية لم تأذن ألي زائر 
آٍت من تركيا بالدخول إلى مناطق 

سيطرتها، وأجبرته على العودة إلى 
األراضي التركية، األمر الذي حّول 
العيد إلى مصيبة لدى الكثير من 

العائالت التي سافر بعض أبنائها 
لقضاء إجازة العيد في سورية.

وفي مناطق سيطرة تنظيم »داعش« 
ال يزال املدنيون هم املتضرر األكبر 
من العمليات العسكرية الدائرة في 

مناطقهم وال يزال العدد األكبر 
من الضحايا هم من املدنيني الذين 
يدفعون الثمن األكبر بسبب تدمير 

كل البنى التحتية وبالتالي غياب الحد 
األدنى من الخدمات. وفي مناطق 

سيطرة النظام السوري ال يختلف 
وضع املواطنني كثيرًا عن وضعهم 

في باقي املناطق لناحية الغالء وعدم 
القدرة على تأمني متطلبات العيش أو 
حتى الحصول على الحد األدنى من 
 عن انتشار 

ً
مستلزمات العيد، فضال

الحواجز األمنية التي تعرض الكثير 
من أبنائهم لخطر االعتقال بأية 

لحظة وإفساد فرحة العيد.

تبدو قائمة المطالب 
الخليجية لقطر أشبه 

باتفاق »االستسالم بدون 
قيد أو شرط«، والذي 

طرحه الرئيس األميركي 
فرانكلين روزفلت، لتأمين 

استسالم ألمانيا واليابان 
في الحرب العالمية الثانية

وشــروط  ومــزاعــم  مغالطات  من  الوثيقة  في  جــاء  ما  إلــى  بالنظر 
وقيود، ال يمكن ألي دولة ذات سيادة القبول بها، أو حتى الرد عليها، 
في  عليه  المتعارف  إطــار  خــارج 
الدولية، من وجوب  النزاعات  حل 
واحترام  الوطنية،  السيادة  احترام 
الدولي، فإنه من  القانون  قواعد 
الحلفاء  يسعد  أن  الُمنتظر  غير 
قطري،  استسالم  بخطاب  الجدد 
ــاب االســتــســالم  ــط ــرار خ ــ عــلــى غ
هيروهيتو  اإلمبراطور  بثه  الــذي 
الراديو،  عبر  شعبه  إلى  )الصورة( 

ومّهد الحتالل اليابان.

ال تنتظروا هيروهيتو قطريًا
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الدوحة ـ العربي الجديد

أوحـــت دولـــة قطر بشكل الـــرد الـــذي قد 
الــخــارجــيــة  عـــن وزارة  يـــصـــدر رســمــيــًا 
ردًا على الئحة »املطالب« الذي تقدمت 
بــهــا الــــدول األربــــع الــتــي تــحــاول فــرض 
الــحــصــار عــلــيــهــا، فــوصــفــت اإلمـــــاءات 
ــر مـــتـــوازنـــة  ــيـ بـــأنـــهـــا غـــيـــر مــنــطــقــيــة وغـ
وغـــيـــر واقـــعـــيـــة وغـــيـــر قــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ. 
ــر الــدولــة  فـــي غــضــون ذلــــك، واصــــل وزيــ
اإلمـــاراتـــيـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، أنـــور 
ــاش، تــنــفــيــذ املـــهـــمـــة املـــرســـومـــة لــه  ــرقــ قــ
التصعيدية ضد  التصريحات  بتوزيع 
الوساطة  أمــام  الطريق  قاطعًا  الدوحة، 
الــكــويــتــيــة الـــتـــي اتـــهـــم قــطــر بــإفــشــالــهــا 
بأنها سّربت لإلعام  ادعائه  من خال 
مضمون الئحة اإلماءات الـ13، معترفًا، 
ضمنيًا، بأنه لم يعد في جعبة املحور 
 الحملة ضد قطر، املزيد من 

ّ
الذي يشن

األوراق ضـــد قــطــر، مـــن خـــال قــولــه إن 
جــوابــًا سلبيًا مــن قــطــر إزاء اإلمــــاءات 
ــــد مــن  ــزيـ ــ ــكــــون نــتــيــجــتــه املـ ــــن تــ الــــــــــ13 لـ
ــراق والــــطــــاق. وفــي  ــفـ الــتــصــعــيــد، بـــل الـ
حـــن تــلــقــى وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، 
ــن آل ثــــانــــي،  ــمــ ــرحــ مـــحـــمـــد بـــــن عــــبــــد الــ
مجموعة اتصاالت هاتفية من نظرائه 
األمــيــركــي ريــكــس تــيــلــرســون واألملــانــي 
سيغمار غابرييل واإليطالي أنجيلينو 
ألـــفـــانـــو، تــمــحــورت حــــول الــحــمــلــة ضد 
بــلــده، فـــإن مــوقــفــًا قــطــريــًا رســمــيــًا أولــيــًا 
صدر عن الدوحة، ممثلة بمدير مكتب 
االتــصــال الــحــكــومــي، الــشــيــخ ســيــف بن 
ــــوم أمـــس  ــان يـ ــيـ ــد آل ثــــانــــي، فــــي بـ ــمـ أحـ
الــســبــت، اعــتــبــر فــيــه أن الئــحــة املــطــالــب 
»غـــيـــر  ــار  ــحــــصــ الــ عـــــن دول  الــــــصــــــادرة 
منطقية وتــتــعــدى عــلــى ســيــادة قــطــر«. 
وقال بن أحمد آل ثاني إن مطالب دول 
الــحــصــار »ليست ملــحــاربــة اإلرهــــاب بل 
للحد من سيادة دولة قطر والتدخل في 
الــخــارجــيــة«. وتــابــع أن هذه  سياستها 
املــطــالــب »ال تــتــســق مـــع املــعــايــيــر الــتــي 
الــخــارجــيــة األميركية  وضــعــهــا وزارتــــا 
والبريطانية بأن تكون منطقية وقابلة 
وكانت  ومــتــوازنــة«.  وواقــعــيــة  للتنفيذ 
أعلنت  قـــد  الــقــطــريــة  الــخــارجــيــة  وزارة 

مساء الجمعة أنها ستسلم ردهــا على 
الــقــائــمــة الــتــي وصــلــتــهــا، إلـــى الــوســيــط 
السفير  رأى  الــســيــاق،  وفـــي  الــكــويــتــي. 
القطري في الواليات املتحدة مشعل بن 
آل ثاني في تغريدات على موقع  حمد 
الــائــحــة هــدفــهــا »معاقبة  »تــويــتــر« أن 
قطر على استقالها«.  كما سبق للجنة 
القطرية لحقوق اإلنسان )حكومية(، أن 
طالبت حكومتها برفض مطالب »دول 
الــحــصــار«، وذلــك فــي بيان للجنة، يوم 
القطرية  األنــبــاء  وكــالــة  نشرته  السبت، 
ــا(. وقــــالــــت الـــلـــجـــنـــة إن  ــ ــنـ ــ الـــرســـمـــيـــة )قـ
تنتهك  مطالب  بقائمة  فوجئ  »الــعــالــم 
ــان وغــيــرهــا  ــ ــــسـ ــات حـــقـــوق اإلنـ ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ
مــن االتــفــاقــيــات الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة«. 
وشــّددت على أن رفــع الحصار »واجــب 
أو شـــرط، وال يمكن أن  قــيــد  فـــورا دون 
ــه يــتــنــافــى أصــــا مع  يــخــضــع لـــذلـــك ألنــ
اللجنة،  الدولية«. واعتبرت  االتفاقيات 
ــروط  ــ ــشـ ــ ــالــــب والـ ــطــ تـــلـــك املــ ــول  ــ ــبـ ــ أن »قـ
ــة  ــيـ لـــة الـــدولـ ــر لـــلـــمـــســـاء ــطـ ــعـــرض قـ ــيـ سـ
اتفاقيات  بشأن  بالتزاماتها  واإلخـــال 
اللجنة،  حــقــوق اإلنـــســـان«. وأوضـــحـــت 
أن »بعض الــشــروط الــــواردة فــي قائمة 
املــطــالــب تــتــعــلــق بــانــتــهــاكــات جسيمة 
لحقوق اإلنسان كالحق في حرية الرأي 
والحق  الجنسية  في  والحق  والتعبير 
اللجنة أن »طلب  اللجوء«. وأبــرزت  في 
رفــض تجنيس مــواطــنــي الـــدول األربــع 
املوجودين حاليًا في  املحاصرة وطرد 
ــرارات الـــصـــادرة  ــقــ قــطــر، يــتــنــافــى مـــع الــ
عن مجلس حقوق اإلنسان التي تنص 
على الحق في الجنسية وعدم الحرمان 
التعسفي منها«. وفي ما يتعلق بطلب 
تسليم املطلوبن، ذكرت اللجنة أن ذلك 
اتــفــاقــيــات حقوق  »يــتــنــافــى قطعيا مــع 
اإلنــســان والــلــجــوء ومــعــايــيــر املحاكمة 
الــعــادلــة وحــتــى مـــع االتــفــاقــيــة األمــنــيــة 
الخليجية«.  التعاون  مجلس  دول  بن 
ــى أنــهــا  وأشـــــــارت الــلــجــنــة الــقــطــريــة، إلــ
قانونية وقضائية  »تحركات  بـ ستقوم 
ملنع تلك االنتهاكات الــواردة في قائمة 
الدولية  املسؤوليات  وتحديد  املطالب 
للدول املحاصرة في املحافل الدولية«. 

عــلــى صــعــيــد آخــــر، دعـــت أبــوظــبــي إلــى 
ضمانات أوروبية وأميركية لتنفيذ أي 
اتفاق مع قطر، مؤكدة، في الوقت ذاته، 
أن األزمة »عادت إلى مربعها األول بعد 
للدوحة  الخليجية  الــشــروط  تسريب« 
إلنـــهـــاء األزمــــــة عــلــى حـــد تــعــبــيــر أنـــور 
قرقاش في حديث لصحافين في دبي. 
وقال قرقاش »ال نريد وساطة أوروبية، 
وأعتقد أن األوروبين ال يريدون لعب 
دور الــوســيــط. دورهــــم يــجــب أن يكون 
الضغط على قطر«. وادعــى قرقاش أن 
الدوحة قامت بتسريب مضمون الئحة 
»املطالب« الـ13. ورأى أن هذا التسريب 
إلـــــــى مـــربـــعـــهـــا األول  »يــــعــــيــــد األزمــــــــــة 
ويــعــرقــل الـــوســـاطـــة الــكــويــتــيــة«. لكنه 
أنه »ستكون هناك محاولة  شدد على 
دبــلــومــاســيــة أو اثــنــتــن، وبــعــد ذلـــك إن 
عــاقــات  )...( ستتغير  األمـــر  ينجح  لــم 
قطر مع الــدول الثاث« الخليجية، في 
إشارة فهمها بعضهم على أنها تلميح 
إمكانية تجميد عضوية قطر من  إلــى 

مجلس التعاون الخليجي.

الدوحة: الشروط غير منطقية 
وغير قابلة للتنفيذ

ألمحت دولة قطر 
إلى رفضها المطلق 
لالئحة اإلمالءات الـ13 

التي وصلتها من 
الدول التي تشن حملة 

ضدها، بينما لّوحت 
اإلمارات بـ»الطالق«

اإلمارات تلّوح 
بطالق الدول الخليجية 

الثالث مع قطر

  شرق
      غرب

هرتسوغ: إسرائيل تتجه 
نحو الفاشية

اعترف زعيم املعارضة اإلسرائيلية، 
يتسحاق هرتسوغ )الصورة(، أمس 
الــســبــت، أن إســرائــيــل »تــتــجــه نحو 
الـــفـــاشـــيـــة«، وأن »مــصــيــرهــا كــدولــة 
ــال  ــ ــــك«. وقـ ــحــ ــ ديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــلـــى املــ
ــــزب »املــعــســكــر  ــم حـ ــيـ هـــرتـــســـوغ، زعـ
ــي نــــــدوة ثــقــافــيــة،  ــيـــونـــي«، فــ الـــصـــهـ

وســــط األراضــــــي املــحــتــلــة: »يــنــبــغــي 
ــلــــى مــصــيــر  ــلـــق عــ ــقـ ــلــــى كـــــل مـــــن يـ عــ
ــة، أن  ــيـ ــاشـ ــفـ الـــــدولـــــة، ويــــــود مـــنـــع الـ
يــدعــم االنــتــقــال إلـــى كــتــلــة سياسية 
هرتسوغ  ويشير  ومعتدلة«.  كبيرة 
بــذلــك إلـــى مــســاعــي تشكيل ائــتــاف 
جديد، يميل نحو اليسار، الستبدال 
والـــذي  الــحــاكــم،  اليميني  االئـــتـــاف 

يقوده بنيامن نتنياهو. 
)األناضول(

مقتل قيادي حوثي 
في مأرب

ــتــــوى مــن  ــع املــــســ ــيــ ــادي رفــ ــ ــيـ ــ قـــتـــل قـ
السبت،  أمــس  »الحوثين«،  جماعة 
اليمني،  الجيش  مــع  مواجهات  فــي 
فيما قتل 20 عنصرًا من الجماعة في 
غارات للتحالف العربي، بمحافظة 
مـــــــــــأرب شــــــرقــــــي الـــــيـــــمـــــن، بـــحـــســـب 
»املـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة«.  مــصــدريــن لــــ
وقال مصدر في »املقاومة الشعبية« 
املساندة للجيش، إن العقيد حسن 
قاسم السقاف، قتل اليوم )أمس( في 
املعارك مع الجيش اليمني بمنطقة 

ملتقى املحجزة غربي مأرب.
)األناضول(

إيران: تفكيك خلية 
إرهابية في كردستان

ــأن قــــوات  ــ أفـــــــادت مــــواقــــع إيـــرانـــيـــة بـ
الحرس الثوري دخلت في اشتباكات 
مع عناصر من »خلية إرهابية« في 
ــتـــان شـــمـــال غــربــي  مــحــافــظــة كـــردسـ
ــبــــاد، مـــا أســـفـــر فـــي الــنــهــايــة عن  الــ
إعامية  مــصــادر  وذكـــرت  تفكيكها. 
أن االشتباكات تسببت بمقتل ثاثة 
أشــخــاص مــن هــذه الخلية واعتقال 
 عن مــصــادرة عدد 

ً
فــرد منها، فضا

مـــن الــتــجــهــيــزات الــعــســكــريــة. وذكـــر 
ــذه الــخــلــيــة  ــ الــــحــــرس الــــثــــوري أن هـ
كــانــت تــخــطــط لتنفيذ عــمــلــيــات في 

الداخل اإليراني. 
)العربي الجديد(

باكستان: 57 قتيًال 
حصيلة »الجمعة 

األسود«
ــفــــعــــت، أمـــــس الـــســـبـــت، حــصــيــلــة  ارتــ
االعتداءات التي ضربت يوم الجمعة 
 .

ً
ثاث مدن في باكستان إلى 57 قتيا

كبرى  كويتا،  في  مسؤولون  وأعلن 
املضطرب،  بالوشستان  إقليم  مــدن 

ارتــفــاع عــدد قتلى تفجير استهدف 
مكتب قائد الشرطة إلى 14 شخصًا، 
مـــن ضــمــنــهــم 10 شــرطــيــن. وتــبــنــى 
االعــــتــــداء كـــل مـــن تــنــظــيــم »داعـــــش« 
و»جماعة األحرار«، الفصيل املنشق 
عــن حــركــة »طــالــبــان بــاكــســتــان«. في 
الــشــمــال، أســفــر هــجــوم مـــــزدوج في 
ســـوق مــزدحــمــة فــي بــاراشــيــنــار عن 
أكثر من  مقتل 39 شخصًا وإصابة 
ــريــــن. يــــوم الــجــمــعــة أيــضــًا،  200 آخــ
قــتــل مــســلــحــون عــلــى دراجـــــة أربــعــة 
أثــنــاء تناولهم وجبة  رجـــال شــرطــة 

السحور في مدينة كراتشي.
)فرانس برس(

جنوب السودان 
بال احتفال استقالل 

للعام الثاني
ــــوب الــــــــســــــــودان، لـــلـــعـــام  ــنـ ــ ــــى جـ ــغـ ــ ألـ
الثاني على التوالي، احتفال ذكرى 
استقاله الذي يصادف في التاسع 
من يوليو/ تموز. وأعلنت الحكومة 
أن سبب اإللــغــاء يــعــود إلــى أسباب 
مــالــيــة. وقــــال وزيــــر اإلعـــــام مــايــكــل 
ــــوي »لــــــن نـــحـــتـــفـــل« بـــالـــذكـــرى  ــاكـ ــ مـ
هـــنـــاك  االســــتــــقــــال ألن  الــــســــادســــة 
أناسًا يحتاجون إلى املال الذي كنا 

سننفقه على االحتفال«.
)فرانس برس(
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التواصل الروسي ـ 
األميركي مستمر 

فوق سورية
أعـــلـــن الــجــيــش األمـــيـــركـــي أن »خــط 
االتــصــال مــع روســيــا بشأن مناطق 
عــــدم االشـــتـــبـــاك، الـــــذي يـــهـــدف إلــى 
ـــادي أي تــــصــــادم عـــــــارض فـــوق  ــفـ ـ تـ
سورية، ال يزال يعمل«، حتى بعدما 
هــددت موسكو بقطعه بسبب قيام 
واشنطن بإسقاط طــائــرة عسكرية 
ســـوريـــة، يـــوم األحـــد املـــاضـــي. وقــال 
املــتــحــدث بـــاســـم الــتــحــالــف بــقــيــادة 
ــــدة، الـــكـــولـــونـــيـــل  ــــحـ ــتـ ــ ــات املـ ــ ــ ــواليـ ــ ــ الـ
رايـــان ديــلــون، فــي مؤتمر صحافي 
ـــاع األمـــيـــركـــيـــة  ـ ـ ـــدفـ ـ ـ بـــمـــقـــر وزارة الـ
ــاء الـــجـــمـــعـــة،  ــ ــــسـ ــــون(، مـ ــاغـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ )الـ
إن »خـــــط عـــــدم االشــــتــــبــــاك مــفــتــوح 

ويعمل«.
)رويترز(

أردوغان: سنمنع قيام
دولة شمالي سورية

ــد الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طيب  أكـ
أردوغان، )الصورة(، أمس السبت، 
ــدًا بــقــيــام  ــ أن »بــــــاده لـــن تــســمــح أبـ
دولة شمالي سورية«. وأضاف في 
كلمة ألــقــاهــا فــي مــركــز بــلــدة أقجة 
قلعة، التابعة لوالية شانلي أورفا 
جــنــوب شــرقــي تــركــيــا، إن »بــــاده 
التي ألحقت أكبر الهزائم بتنظيم 
داعــــــــــش، تــــتــــعــــّرض لـــاســـتـــهـــداف 
ــلـــمـــؤامـــرات في  بــســبــب إفــشــالــهــا لـ
سورية«. وأكد أنه »في حال شكلت 
التطورات السلبية املستمرة حاليًا 
في سورية أي تهديد على حدودنا 
ــا ســنــفــعــل مــا  ــنــ لــيــعــلــم الــــعــــالــــم أنــ

فعلناه في درع الفرات«. 
)قنا(

أستانة لرسم حدود 
مناطق خفض التصعيد 

أعـــربـــت كــازاخــســتــان عـــن أمــلــهــا في 
أن تــولــي واشــنــطــن اهــتــمــامــًا كافيًا 
إلنــشــاء »مناطق خفض التصعيد« 
في سورية، وسط أنباء عن التوصل 
ــم حـــدود منطقتني مــن هــذه  إلـــى رسـ
املناطق األربع، والتي ستكون محور 
اجتماع أستانة الشهر املقبل. وقال 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــكــازاخــســتــانــي، 
خــيــرات عبد الــرحــمــانــوف، فــي كلمة 
خــال منتدى اإلعـــام األوراســــي في 
العاصمة الكازاخستانية أستانة، 
أمس السبت، إنه »حان الوقت للعمل 
الجاد من أجل إنشاء مناطق تخفيف 
التصعيد فــي ســوريــة، ونعلق آمــاالً 
كبيرة على أن يبدي جميع املراقبني، 
ــــي ذلــــــك الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة،  بـــمـــا فـ
اهــتــمــامــًا مناسبًا بــهــذا اإلنــجــاز في 

إطار عملية أستانة«.
)العربي الجديد(

جولة العبادي محور 
اتصال مع تليرسون

بحث وزيـــر الخارجية األميركية، 
ريــكــس تــلــيــرســون )الــــصــــورة(، مع 
رئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، حيدر 
العبادي، نتائج جولته اإلقليمية، 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــفــ ــلــ ــن املــ ــ وعـــــــــددًا مـ
العراقية، مجّددًا دعم باده للعراق 
ــّد تــنــظــيــم »داعـــــش«.  فـــي حــربــه ضــ
ــدره  وذكــــــــر بــــيــــان صــــحــــافــــي، أصـــــ
ه »تم 

ّ
املكتب اإلعامي للعبادي، أن

استعراض نتائج الزيارة األخيرة 
ــة لـــلـــســـعـــوديـــة  ــكــــومــ ــيــــس الــــحــ لــــرئــ

وإيران والكويت«.
 )العربي الجديد(

قصف إسرائيلي على 
الجوالن المحتل

أعــلــن جــيــش االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي، 
ــداف مـــوقـــع  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ أمـــــــس الــــســــبــــت، اسـ
ــي الــقــنــيــطــرة،  لـــلـــنـــظـــام الـــــســـــوري، فــ
شـــمـــال الــــجــــوالن املـــحـــتـــل، ردًا عــلــى 
ســقــوط عــشــرة قـــذائـــف مــدفــعــيــة في 
ــح املـــتـــحـــّدث بــاســم  ــ ــه. وأوضــ ــيــ أراضــ
الجيش اإلسرائيلي، أفيخاي أدرعي، 
ــه الـــــرســـــمـــــي، بـــمـــوقـــع  ــابــ ــســ ــلــــى حــ عــ
ــائـــرات االحــتــال  ، »طـ

ّ
»فــيــســبــوك« أن

دّمـــــــرت دبـــابـــتـــني لـــلـــنـــظـــام، ومــوقــعــًا 
خــرجــت مــنــه عــشــر قــذائــف مدفعية، 

سقطت شمال الجوالن املحتل«.
)العربي الجديد(

بغداد ـ براء الشمري

عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــصـــريـــح قــــــــادة وضـــبـــاط 
عراقيني بأن يكون حسم معركة املوصل قبل 
نهاية شهر رمــضــان، إال أن استمرار القتال 
ــانـــب األيـــمـــن  ــع تــنــظــيــم »داعــــــــش« فــــي الـــجـ مــ
لــلــمــوصــل يــشــيــر إلــــى أن الــــقــــوات الــعــراقــيــة 
خــســرت الــرهــان بحلول عيد الفطر مــن دون 
أي مــؤشــرات لنهاية املــعــركــة. ويــتــزامــن هــذا 
الــتــبــاطــؤ مـــع ســعــي »داعـــــــش« إلــــى تــوســيــع 
ــقــــوات  ــــال إقــــحــــام الــ نــــطــــاق مــــعــــاركــــه مــــن خــ
الــعــراقــيــة فــي حـــرب اســتــنــزاف فــي الــصــحــراء 
الغربية للعراق املمتدة في محافظة األنبار، 
مــن خــال عملياته املتفرقة الــتــي تستهدف 
جنودًا عراقيني وعناصر بحرس الحدود، ما 
دفع زعماء قبليني للمطالبة بتدخل أميركي 

مباشر لحسم معارك الصحراء.
ــي الـــشـــرطـــة  ــ وقــــــــال ضــــابــــط بـــرتـــبـــة عـــقـــيـــد فـ
االتحادية العراقية إن حسم معركة الجانب 
األيمن للموصل قبل نهاية شهر رمضان أمر 

بغداد ـ سالم الجاف

التحضيرات النتخابات الــبــرملــان العراقي 
التي مــن املــقــرر إجــراؤهــا مطلع عــام 2018، 
انــطــلــقــت مــبــكــرة مـــن قــبــل األحـــــزاب والــكــتــل 
ــبـــاد. ومــنــذ  ــامـــات فـــي الـ الــســيــاســيــة والـــزعـ
بــدايــة عــام 2017 شــهــدت الساحة العراقية 
تـــوّجـــه كــبــار املــســؤولــني وعــــدد مـــن الــنــواب 
إلــى مباحثات ومــشــاورات مكثفة نتج عن 
بعضها تشكيل كتل وتحالفات انتخابية 
بــدا بعضها مفاجئًا. فقد تــقــاربــت تــيــارات 
إسامية مــع أخــرى قومية وأحـــزاب مدنية 
مع قــوى إسامية، ما يؤشر إلــى تغييرات 
كـــبـــيـــرة فــــي الـــخـــارطـــة الــســيــاســيــة املــقــبــلــة 

استعدادًا لخوض االنتخابات املقبلة.
وكـــشـــف نـــائـــب رئـــيـــس الــهــيــئــة الــســيــاســيــة 
»الــتــيــار الـــصـــدري«، جعفر املــوســوي، عن  لـــ
اتــفــاق مــع »ائــتــاف الوطنية« بزعامة إيــاد 
عـــــاوي لــتــشــكــيــل تــحــالــف ســيــاســي جــديــد 
بــني الــطــرفــني. وأعــلــن املــوســوي فــي حديث 

صعب جـــدًا، فــي ظــل الــظــروف الحالية التي 
تــشــهــد مـــعـــارك عــنــيــفــة مـــع »داعـــــش« الــــذي ال 
يزال يسيطر على مساحات مهمة من أحياء 
»العربي  املدينة القديمة. وبنّي خال حديثه لـ
الــجــديــد« أن الــقــيــادات األمــنــيــة هــيــأت جميع 
الظروف إلعان النصر النهائي في املوصل 
بحلول عيد الفطر، لكن ظروف املعركة حالت 

دون ذلك.
وكــان قائد جهاز مكافحة اإلرهــاب العراقي، 
الفريق الــركــن عبد الغني األســـدي، قــد أعلن 
في وقت سابق من الشهر الحالي أن معركة 
املوصل ستحسم قبل عيد الفطر. كذلك سبق 
أن أكد رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق 
أول ركـــن عــثــمــان الــغــانــمــي، فـــي مـــايـــو/ أيـــار 
املاضي، أن معركة املوصل ستنتهي بالنصر 

قبل حلول شهر يونيو/ حزيران الحالي.
ولم يقتصر القتال في املوصل على األحياء 
التي ال تــزال تحت سيطرة تنظيم »داعــش« 
في الساحل األيمن للمدينة، إذ شهد الجانب 
األيـــســـر املـــحـــرر مــنــذ يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
املاضي، تفجيرات انتحارية تسببت بسقوط 
ــلـــيـــة اإلعـــــام  ــى. وأعـــلـــنـــت »خـ ــ ــرحـ ــ قـــتـــلـــى وجـ
الـــحـــربـــي« الـــعـــراقـــيـــة، لــيــل الــجــمــعــة-الــســبــت، 
عــن سقوط قتلى وجــرحــى بثاثة تفجيرات 
انتحارية ضربت الساحل األيسر للموصل، 
 فــــي بـــيـــان أن ثـــاثـــة انـــتـــحـــاريـــني 

ً
مـــوضـــحـــة

يــرتــدون أحــزمــة نــاســفــة فــّجــروا أنفسهم في 
حــي املــثــنــى بــالــجــهــة الــشــرقــيــة لــلــمــوصــل، ما 
أدى إلى سقوط عدد من املواطنني بني قتيل 

وجريح.
ذا السياق، رأى أســتــاذ االستراتيجية  فــي هــ

الغربية بمحافظة األنبار واستدراج القوات 
العراقية ملعارك ضارية هناك«، وفق قوله.

ر املــقــدم فــي »قـــيـــادة عــمــلــيــات الــجــزيــرة 
ّ
وحــــذ

والبادية« للجيش العراقي، املسؤولة عن أمن 
غــرب األنــبــار، فــاضــل املعيني، مــن مــحــاوالت 
ــــال املــــســــاحــــات  ــغـ ــ ــتـ ــ تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــــش« اسـ

»الــعــربــي الــجــديــد« عــن حــصــول اتــفــاق في  لـــ
هذا الصدد وتوحيد املواقف بشأن ملفات 
سياسية عــدة فــي الــبــاد. وأضـــاف »اتفقنا 
على تشكيل جبهة برملانية مــوّحــدة تضم 
ــرار الــصــدريــة وائــتــاف  ــ أعـــضـــاء كــتــلــة األحــ
ـــراع فــــي تـــشـــريـــع الـــقـــوانـــني  الـــوطـــنـــيـــة لــــإسـ
املهمة واملعطلة ووضع الحلول واملعالجات 
الصحيحة للمشكات التي تمر بها الباد، 
والسعي إليجاد تفاهمات متطابقة ملرحلة 
ما بعد تحرير املوصل من )تنظيم( داعش«، 

وفق قوله.
وبــنّي املــوســوي أن هــذه الخطوة »تأتي في 
وقــت تــبــدو فيه الــبــاد بــأمــّس الــحــاجــة إلى 
تكاتف الــجــهــود وتــوحــيــد الـــرؤى والسعي 
الــجــاد التــخــاذ املــواقــف الوطنية بــنــاًء على 
األسس واملصالح العامة بعيدًا عن املصالح 
الـــفـــئـــويـــة والـــحـــزبـــيـــة الـــضـــيـــقـــة«. وأكــــــد أن 
»الطرفني اتفقا على ضرورة تسارع الخطى 
من أجل تصحيح مسار العملية االنتخابية 
ــر أعـــــــضـــــــاء مـــفـــوضـــيـــة  ــيــ ــيــ ــغــ مـــــــن خـــــــــال تــ
االنـــتـــخـــابـــات واخـــتـــيـــار أعـــضـــاء مستقلني 
ـــرار قــانــون  ــون تطلعات الجماهير وإقـ ــّب ــل ي
ــــوت الــنــاخــب  انـــتـــخـــابـــي جـــديـــد يــضــمــن صـ
ويسهم فــي إيــجــاد عملية سياسية تسير 
وفـــق إرادة املــواطــن الــعــراقــي«. وأوضــــح أن 
إيجاد مشروع سياسي مبني على أساس 
ــة الحالية  ــي ل ــعــمــ مــهــنــي لتصحيح مــســار ال
ــان هــو املتفق  والــســيــر بــالــبــاد إلـــى بــر األمــ

عليه حاليًا بني الجهتني، بحسب تأكيده.
ومـــن املـــعـــروف أن كتلتي الــصــدر وعـــاوي 
كانتا على خاف كامل بعد أحداث النجف 

عام 2004، والتي شهدت اقتتااًل بني الجيش 
العراقي و»جيش املهدي« بزعامة الصدر، 
ــوزراء آنــــذاك.  ــ ــي عــــاوي رئــاســة الــ

ّ
إبــــان تــول

من جانبه، قــال القيادي في حــزب »ائتاف 
الوطنية«، النائب في البرملان، عبد الكريم 
ات  »العربي الــجــديــد«، إن »اللقاء عبطان، لـ
الــــتــــي حــــدثــــت مــــع قـــــــادة الـــتـــيـــار الــــصــــدري 
كانت ناجحة«. وأضــاف أن »الدولة املدنية 
ــع مــــا بــعــد  ــ ــــوضـ وحـــكـــومـــة املــــؤســــســــات والـ
داعــش ونــقــاط وملفات نتفق عليها تمامًا 
مـــع الـــصـــدريـــني«. وتـــابـــع »ربـــمـــا بــعــد عيد 
الفطر سيبدأ لقاء جديد لوضع النقاط على 
الــحــروف ويتم االتــفــاق على مسائل أخــرى 
بــاعــتــبــار الــتــيــار الـــصـــدري تــيــارًا ذا امــتــداد 
عــروبــي ومقوماته تشبه مقومات القائمة 
ــــور،  الـــوطـــنـــيـــة ونـــتـــفـــق عـــلـــى كــثــيــر مــــن األمــ
ال ســيــمــا مـــغـــادرة الــطــائــفــيــة، وغــيــرهــا من 
املسائل التي تخدم البلد«، على حد تعبيره.

بـــمـــوازاة ذلـــك، تشير تــســريــبــات كــرديــة إلــى 
تقارب واضح بني حزب »الدعوة اإلسامية« 
بزعامة نوري املالكي، مع »االتحاد الوطني 
الــكــردســتــانــي« بــزعــامــة جـــال الــطــالــبــانــي، 

لــتــشــكــيــل تــحــالــف ثـــنـــائـــي. وذكـــــر ســيــاســي 
ــارز أن الــتــوافــق مــوجــود لكن حتى  كـــردي بـ
اآلن هــنــاك مباحثات للتوصل إلــى صيغة 
اتـــفـــاق مــعــيــنــة وقــــد يــنــضــم حــــزب إســامــي 
ــة  ــيـ ــابـ ــتـــخـ ــة االنـ ــمــ ــائــ ــقــ ــفــــس الــ ــنــــي إلـــــــى نــ ســ

املحتملة، وفقًا لقوله.
فــي املــقــابــل، أّكـــد مــحــافــظ املــوصــل الــســابــق، 
القيادي في »اتحاد القوى العراقية«، أثيل 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  النجيفي، فــي حــديــث لـــ
ــقــــارب كــبــيــر مـــع الــحــزب  وجـــــود تـــوافـــق وتــ
ــانــــي« بـــزعـــامـــة  ــتــ ــردســ ــكــ ــراطــــي الــ ــقــ ــمــ ــديــ »الــ
ــــي، لـــلـــدخـــول فــــي قــائــمــة  ــــرزانـ ــبـ ــ مـــســـعـــود الـ
انــتــخــابــيــة واحــــدة أو الــتــوحــد بــعــد انــتــهــاء 
االنــتــخــابــات داخـــل قبة الــبــرملــان. وأكـــد عقد 
ات فــي أربــيــل حــول  الــجــانــبــني سلسلة لــقــاء

التحالف الجديد املحتمل.
وينظر مراقبون سياسيون في بغداد إلى 
هــذه التوجهات الجديدة للكتل واألحـــزاب 
ــي الــعــمــلــيــة  ــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا نـــقـــطـــة تــــحــــول فـ
السياسية بــالــبــاد. وفــي هــذا الــصــدد، قال 
أســتــاذ الــعــلــوم السياسية بجامعة بــغــداد، 
عبد الرحمن حسني، إن التحالفات الجديدة 
تــؤكــد وجـــود خــوف حقيقي لــدى الــقــيــادات 
العراقية التي ظهرت بعد االحتال األميركي 
عام 2003، من فقدان مناصبها بعد 14 عامًا 
من االحتال. وأضــاف أن »شعبية األحزاب 
ضعفت كــثــيــرًا وهــنــاك خـــوف مــن دخولهم 
بنسخة مشابهة ومكررة النتخابات 2014، 
وتلك التي جــرت عــام 2010، لذلك يبحثون 
عــن شكل جــديــد لتحالفات أخـــرى ووجــوه 

جديدة«، وفق تعبيره.

فـــي جــامــعــة »الـــنـــهـــريـــن«، عــلــي الــــبــــدري، أن 
القوات العراقية خسرت رهان تحرير املوصل 
قبل نهاية شهر رمضان، منتقدًا في حديث 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« اســتــعــجــال الـــقـــيـــادات  ـــ لـ
األمنية بالحديث املسبق عن النصر. وأضاف 
»ســبــق لــقــيــادات أمنية أن تحدثت عــن نصر 
في يونيو/ حزيران الحالي، وآخــرون قالوا 
إن املوصل ستتحرر في ذكرى احتالها من 
قبل داعش في العاشر من يونيو/ حزيران، 
وغيرهم أكد أن الحسم سيكون قبل العيد«. 
وبــنّي أن أيًا من هذه التنبؤات لم يصدق، إذ 
إن العيد قــد أتــى ولــم تنته معركة املــوصــل. 
وتابع أن »داعش لم يكتف بتأخير حسم هذه 
املعركة، بل يسعى لنقل معاركه إلى الصحراء 

الصحراوية التي تربط محافظتي املوصل 
وصاح الدين الشماليتني بمحافظة األنبار 
»الــعــربــي  الــغــربــيــة، مــوضــحــًا خـــال حــديــثــه لـــ
الجديد«، أن التنظيم يحاول بسط سيطرته 
عــلــى الـــطـــرق الـــصـــحـــراويـــة لــضــمــان وصـــول 

اإلمدادات العسكرية والغذائية ملقاتليه. 
وأعــلــنــت وزارة الــدفــاع الــعــراقــيــة أن قـــوة من 
الجيش انتشرت بشكل مكثف على الطريق 
الصحراوي الذي يربط بني مدينة بيجي في 
محافظة صاح الدين، ومدينة حديثة غرب 
محافظة األنبار. وأوضحت في بيان أن هذا 
االنتشار جاء لحفظ األمن، وتفويت الفرصة 
ــقـــل املـــوقـــع  ــة. ونـ ــيــ ــابــ عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــات اإلرهــ
الرسمي لوزارة الدفاع عن آمر »اللواء السابع 
والعشرين« بالجيش العراقي، العميد الركن 
عبد الكريم حسني، قوله إن الصحراء الغربية 
لــأنــبــار تمثل خــط الــصــد األول بــني الــعــراق 
وسورية، مشيرًا إلى وجود عمليات عسكرية 
للقوات العراقية ملطاردة تنظيم »داعش« في 

عمق الصحراء.
ــر »فــــــوج الــشــهــيــد جـــال  ــ ــال آمـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
ــار«، العقيد عــاشــور جــلــو، إن  ــبـ بــطــوارئ األنـ
معارك القوات العراقية مع تنظيم »داعــش« 
في صحراء األنبار لن تحسم من دون تدخل 
»العربي  مباشر للقوات األميركية. وأوضح لـ
الــجــديــد« أن صــحــراء املــحــافــظــة واســعــة وال 
يــمــكــن الــســيــطــرة عــلــيــهــا مـــن دون عــمــلــيــات 
استكشاف جوي. وأضــاف أن »أي جيش في 
العالم يمكن أن يضيع فــي صــحــراء األنــبــار، 
لــذلــك ال بـــد مـــن عــمــلــيــات جــويــة تــســانــد أيــة 

عملية برية لتحريرها من سيطرة داعش«.

مباركة أميركية 
للحملة على دير الزور

أبرز ألوية 
ومليشيات 

الفصائل 
الموالية

ــزاء واســعــة  ــ ــــش« عــلــى كــامــل ريــفــهــا وأجــ »داعــ
من مدينة ديــر الــزور مركز املحافظة. وأكــدت 
مــصــادر إعامية أن »هــذه املليشيات تقدمت 
داخل الحدود اإلدارية ملحافظة دير الزور، من 
ريفها الجنوبي الشرقي، القريب من الحدود 
مـــع الــــعــــراق«، مــشــيــرة إلــــى »ســيــطــرتــهــا على 
مــواقــع عـــدة«. كما جــاء هــذا التطور فــي إطــار 
ــتــزاع السيطرة  سعي النظام وحلفائه إلــى ان
عــلــى كــامــل الــبــاديــة الــســوريــة، بــعــد أن حققت 
قواته تقدمًا ملحوظًا في محيط مدينة تدمر.

ولــــكــــن الـــــافـــــت أن الـــتـــحـــالـــف الــــــدولــــــي ضــد 
»داعــش« بقيادة الواليات املتحدة، رّحب يوم 
الــجــمــعــة، بــتــقــدم قـــوات الــنــظــام فــي داخـــل ديــر 
الزور. ونقلت وسائل إعام عن املتحدث باسم 
الــتــحــالــف، الــكــولــونــيــل ريـــان ديــلــون، قــولــه إن 
»هــدف الــواليــات املتحدة هو هزيمة التنظيم 
أينما وجـــد«، مضيفًا أنــه »إذا كــان اآلخـــرون، 
بمن فيهم الــنــظــام الــســوري وروســيــا وإيـــران 
ينوون محاربة التنظيم فليس لدينا مشكلة«. 

ــواء الـــقـــدس« في  ــ مــالــيــة مــنــتــظــمــة. وتــشــكــل »لـ
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 2013 مــن دون إعــان 
رسمي، وهو يتكون من ثاث كتائب، ويتوزع 
عناصره في محيط مخيم النيرب وقرب مطار 
الــنــيــرب الــعــســكــري واملـــدنـــي، وكــذلــك فــي قــرى 
العزيزة والشيخ لطفي وحيان وغرب سجن 
حلب املــركــزي ومحيط مخيم حــنــدرات، وفي 
محيط مبنى االستخبارات الجوية، ويقوده 
ــو فــلــســطــيــنــي  ــ ــد، وهــ ــيـ ــعـ املــــدعــــو مـــحـــمـــد الـــسـ
ــوري، مـــرتـــبـــط بـــاالســـتـــخـــبـــارات الـــســـوريـــة  ــ ــ سـ
واإليــرانــيــة. وقـــام عناصر هــذا الــلــواء بنصب 
الحواجز في مخيم النيرب، واعتقال الشباب 
الفلسطينيني، باإلضافة إلــى افتتاح سجون 
في املخيم العتقال الشبان املناهضني للنظام، 

أو املعترضني على سلوك عناصر اللواء.
أمــــا الــجــســم الــعــســكــري الــفــلــســطــيــنــي األكــثــر 
أهمية مما ســبــق، والـــذي يعمل الــنــظــام على 
زجه في معاركه بشكل مضطرد، فهو »جيش 
التحرير الفلسطيني« املــوجــود فــي ســوريــة، 
والــــــذي يــتــبــع نــظــريــًا إلــــى مــنــظــمــة الــتــحــريــر 

محمد أمين

تتبّدل األوضــاع امليدانية في الشرق 
الـــــســـــوري عـــقـــب دخـــــــول مــلــيــشــيــات 
إيــرانــيــة الـــحـــدود اإلداريــــــة ملحافظة 
ديــر الـــزور، وتأكيد التحالف الــدولــي بقيادة 
 

ّ
ــات املـــتـــحـــدة تــرحــيــبــه بــــذلــــك، فــــي ظـــل ــ ــــواليـ الـ
ــعــات بــأن يشهد ريــف املحافظة الــواســع، 

ّ
تــوق

معركة كبرى مع تنظيم »داعش«. وتأتي هذه 
التطورات في وقٍت يحاول فيه النظام استباق 
تــثــبــيــت خـــرائـــط مــنــاطــق خــفــض الـــتـــوتـــر في 
مؤتمر أستانة املقبل، بتوسيع نطاق سيطرته 
فــي شــرق العاصمة دمــشــق. فــي هــذا السياق، 
دخـــلـــت قــــــوات الـــنـــظـــام، ومــلــيــشــيــات مــحــلــيــة 
وإيــرانــيــة تساندها أبــرزهــا حركة »النجباء« 
العراقية، الحدود اإلدارية ملحافظة دير الزور 
فــي شــرق ســوريــة، وذلــك فــي سعيها املحموم 
لفرض نفسها العبًا رئيسيًا في معركة تحرير 
املحافظة الغنية بالنفط والتي يسيطر تنظيم 

عدنان أحمد

على مــدار سنوات الحرب الست، لم 
يكف النظام السوري عن محاوالته 
الــــــزج بــالــفــلــســطــيــنــيــني، الــــذيــــن كـــان 
عــددهــم يــزيــد عــن نــصــف مــلــيــون، فــي املــعــارك 
الــتــي يــخــوضــهــا عــلــى الــعــديــد مــن الــجــبــهــات، 
 
ً
مستخدمًا غــالــبــًا وســائــل اإلكـــــراه، ومستغا
ــتـــي يــعــيــشــونــهــا جــــراء  الــــظــــروف الــصــعــبــة الـ
ــع بــنــحــو نــصــفــهــم إلـــى  ــ ــو مــــا دفـ ــ الــــحــــرب، وهـ
مـــغـــادرة الـــبـــاد، والــتــوجــه إلـــى شــتــى أصــقــاع 
ــة. ومــنــذ  ــ ــيـ ــ الـــعـــالـــم، خــصــوصــًا الـــــدول األوروبـ
ــلـــحـــرب، لــعــبــت الــفــصــائــل  ــهـــور األولـــــــى لـ الـــشـ
الفلسطينية، املعروفة بقربها من النظام، مثل 
»الجبهة الشعبية- الــقــيــادة الــعــامــة«، بقيادة 
أحــمــد جــبــريــل، و»فــتــح االنــتــفــاضــة«، املنشق 
عــن حــركــة »فــتــح« مــنــذ الــعــام 1983، و»قـــوات 
ــي الـــــــذراع الــعــســكــري لــحــزب  الـــصـــاعـــقـــة«، وهــ
»البعث« الفلسطيني/الفرع السوري، و»جبهة 
النضال الشعبي الفلسطيني«، بقيادة خالد 
عبد املجيد، دورًا متناميًا في إسناد النظام 
الــــســــوري داخــــــل الـــتـــجـــمـــعـــات الــفــلــســطــيــنــيــة، 
خــصــوصــًا مــخــيــم الــيــرمــوك جــنــوبــي دمــشــق. 
ــع فــصــائــل  ــذا الـــســـيـــاق، مـ ــدمـــت، فـــي هــ ــطـ واصـ
املعارضة السورية القادمة من منطقة الحجر 
األســـود املــجــاورة، الــتــي استطاعت السيطرة 
على املخيم نهاية 2012، فلجأ النظام بعدها 
إلــى محاصرة املخيم تدريجيًا، وصـــواًل إلى 
ــعــام 2013،  محاصرته بشكل تــام منتصف ال
وهـــو حــصــار تــســاهــم فــي فــرضــه، حــتــى اآلن، 
الفصائل الفلسطينية املذكورة، قبل أن ينضم 

إليها أخيرًا »جيش التحرير الفلسطيني«.
وخـــال املــواجــهــات مــع فصائل املــعــارضــة في 
حــلــب شـــمـــال ســـوريـــة، لــجــأ الــنــظــام الـــســـوري 
وإيران إلى تشكيل ما يعرف بـ«لواء القدس«، 
ــان يـــتـــكـــون فــــي بـــدايـــاتـــه مــــن أغــلــبــيــة  ــ ــذي كـ ــ الــ
ــلـــواء فـــي الــعــديــد  ــارك هـــذا الـ ــ فــلــســطــيــنــيــة. وشـ
ــبـــهـــات مــديــنــة  ــلـــى خــــطــــوط جـ ــارك عـ ــ ــعـ ــ مــــن املـ
حــلــب وريـــفـــهـــا، مـــا تــســبــب بــمــقــتــل املـــئـــات من 
أفـــراده، الــذيــن يقدر عــددهــم اإلجمالي بـــ1800 
ــل، بينهم نــحــو 500 فلسطيني. ويــقــول  ــات مــق
نــاشــطــون، مــن أبــنــاء مخيم الــنــيــرب، إن »لــواء 
القدس« يستغل تــردي األوضــاع االقتصادية 
وانعدام املــوارد املالية للعائات الفلسطينية 
وانــتــشــار الــبــطــالــة، لــيــغــري الــشــبــاب بــرواتــب 

كــمــا رّحـــب ديــلــون بـــأي تــحــرك لــقــوات النظام 
باتجاه مدينة البوكمال الواقعة على الحدود 
الــعــراقــيــة، مــشــيــرًا إلـــى أن »الــتــحــالــف الــدولــي 
ال يــســعــى فــــي مــعــركــتــه إلـــــى الـــســـيـــطـــرة عــلــى 

األراضي، بل فقط محاربة تنظيم داعش«.
ورأى محللون أن »هذا التصريح يشّكل تحّواًل 
عقد 

ُ
في املوقف األميركي فاالجتماعات التي ت

ــّمــــان بــــني الـــــروس  ــــة عــ ــيـ ــ فــــي الـــعـــاصـــمـــة األردنـ
واألميركيني، أثمرت تفاهمات تتيح دورًا ما 
لــقــوات الــنــظــام، ومليشيات إيـــران فــي معركة 
دير الــزور، وهو ما يناقض الهدف األميركي 

املعلن للحد من النفوذ اإليراني في سورية«.
ووجــود قــوات النظام داخــل مدينة دير الزور 
مـــحـــدود، وهـــو عـــبـــارة عـــن املـــطـــار الــعــســكــري، 
ــا ســيــطــرة »داعــــش«  وأحـــيـــاء بــالــقــرب مــنــه، أمـ
فــعــلــى بـــاقـــي املـــحـــافـــظـــة. وتـــقـــابـــل ديــــر الــــزور 
منطقة األنبار العراقية، التي يفرض »داعش« 
سيطرة على أجزاء منها ومنها مدينة القائم 
األقــرب إلــى ديــر الـــزور، ما يعني أن املحافظة 
مقبلة على معركة وجود للتنظيم من املتوقع 
ــر الـــــزور في  أن تــكــون ضـــاريـــة. كــمــا تــأتــي ديــ
مقدمة اهتمام القيادة اإليــرانــيــة، فالسيطرة 
عليها يحقق هدفًا استراتيجيًا لطهران بفتح 

ــقــيــادة أركـــان الجيش  الفلسطينية، وعمليًا ل
النظامي الــســوري. وينتشر »جيش التحرير 
الفلسطيني« فــي العديد مــن الـــدول العربية، 
مثل األردن )لــواء بــدر( ومصر. وكــان تأسس 
أواًل في العراق، على يد عبد الكريم قاسم، في 
الــعــام 1961. وفــي ســوريــة، يتكون »الجيش« 

طريق بري يربطها بالبحر األبيض املتوسط، 
وخــلــق واقـــع مــيــدانــي يصعب عــلــى واشنطن 
الــقــفــز فـــوقـــه، ويـــثـــّبـــت إيــــــران فـــي الــجــغــرافــيــا 
واملستقبل الــســوري. فــي املــقــابــل، ربــمــا يأتي 
 الــطــرف األمــيــركــي عــن تــوغــل مليشيات 

ّ
غــض

ــة ملــحــافــظــة ديــر  ــ ــ إيـــرانـــيـــة فـــي الـــحـــدود اإلداريـ
الــــــــزور كـــمـــحـــاولـــة مــــن واشـــنـــطـــن لـــدفـــع هـــذه 
املليشيات لــصــدام مــع »داعـــش« الستنزافها. 
وتعّد مدينتا امليادين والبوكمال، شرق دير 
الـــزور، أهــم معقلني للتنظيم في سورية بعد 
مــحــاصــرة مسلحيه فــي مــديــنــة الــرقــة، والــتــي 
يــوشــك عــلــى خــســارتــهــا. وتـــؤكـــد مـــصـــادر في 
املــعــارضــة الــســوريــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« بأن 
»أغلب قيادات التنظيم غادرت الرقة واستقرت 
في امليادين، والبوكمال للتحضير للمعركة 
الكبرى املتوقعة فــي صيف هــذا الــعــام أو في 

خريفه على أبعد تقدير«.
يــاق، يضغط مسلحو التنظيم على  فــي الــســ
قوات النظام داخل مدينة دير الزور، في مسعى 
لطردها منها، ومن مطارها العسكري، فيما 
تــحــدث مــصــدر عــســكــري فــي قـــوات الــنــظــام أن 
طيران األخير دمر الجمعة مقرات وتجمعات 
ونــقــاط تحصني لتنظيم »داعـــش« فــي أحياء 
الحميدية والعرفي وخسارات ومحيط الفوج 
137 ومحيط البانوراما ومنطقة املجبل، وفي 
قرى الجنينة وعياش والبغيلية في ريف دير 
الـــزور. كما يتعرض ريــف ديــر الـــزور الشرقي 
لقصف مستمر من طيران النظام، ومقاتات 
ــيـــة يــــؤدي إلـــى مــقــتــل مــدنــيــني، إذ تشير  روسـ
مصادر إعامية إلى مقتل املئات منذ أواخر 
مايو/أيار املاضي وحتى 22 يونيو/حزيران 
ــر، يـــحـــاول الــنــظــام  ــ الـــحـــالـــي. عــلــى صــعــيــد آخـ
تثبيت واقع ميداني جديد في شرقي دمشق 
قبيل وضع خرائط مناطق تخفيف التوتر في 
مــؤتــمــر أســتــانــة العتيد مطلع الــشــهــر املقبل. 
وتسعى قوات النظام من خال تحركها الذي 
بدأ يوم الثاثاء املاضي، للسيطرة على حي 
جوبر شرقي العاصمة دمشق. وهو آخر حي 
بيد قوات املعارضة السورية في تلك املنطقة، 
وذلـــك بعد نحو شهرين مــن سيطرتها على 
حيي تشرين والــقــابــون، وتهجير املــئــات من 

املقاتلني، واملدنيني منهما.
ــيـــاق، يـــقـــول الـــنـــاشـــط اإلعـــامـــي  فـــي هــــذا الـــسـ
مــحــمــد الــغــوطــانــي لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن 
»الــطــيــران الـــروســـي يسهم فــي مــعــركــة جوبر 
مع قوات النظام التي تحاول التقدم من جهة 
معمل كراش، ومن محور طيبة، وجسر زملكا 
شمال حي جوبر«، موضحًا أن »هــذه القوات 
ــنـــوب الـــحـــي مـــن جهة  تـــحـــاول الـــتـــقـــدم مـــن جـ
منطقة الــكــبــاس، ووادي عــني تــرمــا«. ويشير 
إلى أن »محاوالتها باءت بالفشل أمام تصّدي 
مقاتلي املعارضة لها«. ويبنّي الغوطاني أن 
»الــنــظــام فــتــح مــيــاه الــصــرف الــصــحــي املقبلة 
مــن الــعــاصــمــة دمــشــق عــلــى وادي عــني تــرمــا، 
فاضطر مقاتلو املعارضة للتراجع والتمترس 
في نقاط ربــاط جــديــدة«، الفتًا إلــى أن »قــوات 
الــنــظــام تــضــغــط فــجــرًا للسيطرة عــلــى نــقــاط، 
ولــكــن قــــوات املــعــارضــة تستعيد مـــا خسرته 
فــي ســاعــات الــنــهــار«. ويشير الــغــوطــانــي إلى 
ــدم بــاتــجــاه  ــقـ ــتـ ــاول الـ ــحــ ــام تــ ــظـ ــنـ أن »قـــــــوات الـ
منطقة عني ترما داخــل الغوطة الشرقية، في 
خــرق واضـــح التــفــاق الــتــهــدئــة«، موضحًا بأن 
»الــقــصــف الـــجـــوي واملـــدفـــعـــي يــشــمــل مــنــاطــق 
داخـــل الــغــوطــة الــشــرقــيــة، وهـــو مــا يـــؤدي إلــى 
مقتل مدنيني«، منّوهًا إلــى أن »قــوات النظام 
تــحــاول السيطرة على عــني تــرمــا لفصل حي 

جوبر عن الغوطة الشرقية لدمشق«.
ــتـــب اإلعـــــامـــــي لــفــيــلــق  ــكـ مــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد املـ
»الـــرحـــمـــن« الــتــابــع لــلــجــيــش الـــســـوري الــحــر، 
ــدة فــــي جــبــهــة عــــني تــرمــا  ــ ــاط عـ ــقـ اســـتـــعـــادة نـ
بـــالـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، إثـــــر عــمــلــيــة عــســكــريــة 
مــعــاكــســة«، مــشــيــرًا إلـــى أن »الــنــظــام اســتــقــدم 
تعزيزات عسكرية إضافية إلــى املنطقة«. في 
ــبـــاد، أعــلــنــت غــرفــة عمليات  درعـــــا، جــنــوب الـ
»الـــبـــنـــيـــان املــــرصــــوص« الـــتـــي تــضــم فــصــائــل 
تابعة للمعارضة الــســوريــة، مقتل مجموعة 
مــن مقاتلي »الــفــرقــة الــرابــعــة« التابعة لقوات 

النظام، شرقي مخيم درعا.

من ثاثة ألوية مشاة وصاعقة، وهي »قوات 
ــي قـــطـــنـــا قــــــرب دمـــشـــق،  ــ ــا فـ ــقــــرهــ ــطــــني« ومــ حــ
و»قـــوات أجــنــاديــن« ومقرها فــي جبل الشيخ 
عــلــى الــحــدود مــع فلسطني املــحــتــلــة، و»قـــوات 
القادسية« وتتمركز قرب محافظة السويداء 
جنوبي الباد، باإلضافة إلى بعض الكتائب 
املستقلة املساندة. ومنذ السنة الثانية للحرب 
الـــســـوريـــة، زاد الــضــغــط عــلــى ضــبــاط وأفــــراد 
»جيش التحرير الفلسطيني« بغية زجهم في 
معارك النظام، ما تسبب في حدوث انشقاقات 

واعتقاالت وإعدامات في صفوفهم.
ويــؤكــد الــنــاشــط الفلسطيني، املــحــامــي أيمن 
فهمي أبو هاشم، أنه منذ بداية اندالع الحراك 
الــثــوري عمل الــنــظــام الــســوري على مسارين 
مـــتـــازمـــني بـــمـــا يــتــعــلــق بــــ«جـــيـــش الــتــحــريــر 
الفلسطيني«: األول »تصفية أي صـــوت من 
داخــل هــذه املؤسسة يدعو إلــى تحييد ألوية 
وكتائب جيش التحرير عن الصراع الناشب 
بني السلطة وقــوى الــثــورة. وهــذا ما ظهر في 
عمليات اغتيال طاولت العديد من الضباط، 
فـــي الـــفـــتـــرة األولــــــى مـــن الــــثــــورة، بـــهـــدف منع 
تشكل أي تمرد داخل صفوف جيش التحرير 
الفلسطيني على سياسات النظام في توريط 
جـــيـــش الـــتـــحـــريـــر فــــي مــعــركــتــه ضــــد الــشــعــب 
الــــســــوري، ال ســيــمــا أن اســـتـــهـــداف تــجــمــعــات 
الاجئني الفلسطينيني من قبل قوات النظام 
 هـــامـــًا لــتــحــفــيــز قـــــادة كــتــائــب في 

ً
كــــان عـــامـــا

جــيــش الــتــحــريــر عــلــى االنــشــقــاق واالنــضــمــام 
إلــى صــفــوف الــثــورة. وهـــذا مــا حــدث بالفعل، 
حني انشق العقيدان قحطان طباشة وخالد 
الحسن، مع عناصرهما، بعد هجوم النظام 
على مخيمي درعا واليرموك«، وقاما بتشكيل 

»جيش التحرير الفلسطيني الحر«.
»الــعــربــي  ويــضــيــف أبـــو هــاشــم، فــي حــديــثــه لـــ
الـــجـــديـــد«، أن املـــســـار الــثــانــي »كــــان اســتــثــمــار 
النظام في جيش التحرير الفلسطيني، بعد 
عدة سنوات من تغيير عقيدة هذا الجيش، من 
ذراع عسكرية ملنظمة التحرير الفلسطينية، 
وله دور وطني في مواجهة العدو اإلسرائيلي 
ـــى أداة  ـ ـ وتــــحــــريــــر األرض الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، إلـ
عــســكــريــة يــســيــطــر الـــنـــظـــام عــلــيــهــا مــــن كــافــة 
ــيــة واللوجستية والتنظيمية  ــجــوانــب، املــال ال
والتدريبية«. وأوضح أنه في كثير من األحيان 
كان يتم الدفع بعناصر »جيش التحرير« إلى 
املقدمة للتضحية بهم، ونقلهم إلى الجبهات 
املشتعلة، وكـــان ذلـــك يــتــم بــتــواطــؤ مــن قــيــادة 
»جيش التحرير« وموافقتها، على أن يكون 
ضباطها وجنودها وقودًا في محارق رئيس 

النظام السوري، بشار األسد.
وفــي هــذا الــســيــاق، أشـــارت »مجموعة العمل 
ــــى وجــــود  ــة« إلـ ــوريــ ــــل فــلــســطــيــنــيــي ســ مــــن أجـ
حالة من السخط بني الاجئني الفلسطينيني 
فــي املــخــيــمــات والــتــجــمــعــات الفلسطينية في 
سورية وخارجها، بعد سقوط ضحايا جدد 
بني الشباب الفلسطينيني من عناصر »جيش 
التحرير الفلسطيني« في ســوريــة. وارتفعت 
حــصــيــلــة ضــحــايــا عــنــاصــر »جــيــش الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــي« مــنــذ بــــدء أحــــــداث الـــحـــرب في 
ســوريــة إلـــى 201 الجـــئ بحسب إحــصــائــيــات 
املجموعة. ويتهم أهالي املجندين والضحايا 
ــتـــحـــريـــر  ــــش الـ ــيـ ــ ــادة »جـ ــ ــيــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني قــ
الــفــلــســطــيــنــي«، وعــلــى رأســـهـــم رئــيــس أركــانــه 
طــــارق الــخــضــراء، بــــزجِّ أبــنــائــهــم فــي الــصــراع 
الــــدائــــر فــــي ســــوريــــة، وإراقــــــــة دمــــــاء الــشــبــاب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــعــركــة لــيــســت مــعــركــتــهــم، 
وإرســالــهــم بعيدًا عــن املخيمات الفلسطينية 
وعــن حمايتها. وأشــارت مصادر عــدة إلــى أن 
النظام بدأ أخيرًا بزّج عناصر مجموعة »لواء 
الــقــدس«، املوالية لــه، في معاركه ضد تنظيم 

»داعش« في مناطق دير الزور وتدمر.

)Getty/تمكن »داعش« من تأخير حسم معركة الموصل )مارتن إيم

يتوزع لواء القدس حول مخيم حندرات )جورج أورفليان/فرانس برس(

المعارضة في معركة جوبر )عّمار البوشي/األناضول(

بدأت معطيات 
الصراع تتبّدل في 

الشرق السوري، 
تحديدًا في دير 
الزور، مع تقّدم 

قوات النظام 
وترحيب التحالف 

الدولي بذلك، وسط 
معطيات تشير إلى 
صدام محتمل بين 
المليشيات اإليرانية 

و»داعش« في 
المنطقة. في 

المقابل، يتواصل 
ضغط قوات 

النظام على جوبر

في  المتواجدة  الفلسطينية  الفصائل  بعناصر  السوري  م  ا ظ ن ل ا ج  ز
سورية في حربه ضد المعارضة السورية، بعد أن كان دورها يقتصر 

على مواجهة العدو اإلسرائيلي وتحرير األرض الفلسطينية
قضيةالحدث

النظام يصّوب على محيط 
دمشق

استغالل فلسطينيي سورية

خاصمتابعة

األمراض 
تغزو الرقة

تحدثت تقارير محلية 
عن انتشار عدد من األمراض 

الخطيرة داخل مدينة 
الرقة، في ظل تردي 

الوضع الصحي والطبي، 
مشيرة إلى »انتشار أمراض 
اللشمانيا والحصبة والسل 

بين األطفال«. كذلك أكدت 
مصادر محلية أن »طيران 
التحالف الدولي دّمر كل 

مستشفيات الرقة، ما أسهم 
في تردي الوضع«.

قوات النظام تحاول 
التقدم باتجاه عين ترما 

داخل الغوطة

النظام بدأ أخيرًا بزّج »لواء 
القدس« في معاركه 

ضد »داعش«

التحالف الدولي رّحب 
بتقدم قوات النظام 

داخل دير الزور

داعش يسعى لنقل 
المعركة إلى الصحراء 

الغربية في األنبار

التحالفات الجديدة 
تؤّكد خوف القيادات 
من غضب المواطنين

تساهم فصائل 
فلسطينية في حصار 

النظام لمخيم اليرموك

بعد صدور تأكيدات بأن 
حسم معركة الموصل 

سيتم قبل نهاية رمضان، 
تشير الوقائع إلى استحالة 
تحقيق الهدف مع نية 

»داعش« فتح جبهة األنبار

تعكس االتصاالت الجارية 
بين األطراف العراقية، في 
إطار االستعداد لالنتخابات 

البرلمانية المقبلة، أن 
الجميع متخّوف من 

نقمة المواطنين
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لم يتأخر التيار 
اليساري في 

المغرب بإعالن 
دعمه لـ»حراك 

الريف«، الذي 
يرى فيه حراكًا 

اجتماعيًا وسياسيًا 
جديدًا يعيد 

الروح إلى حركة 
20 فبراير، بينما 
كانت مواقف 

اإلسالميين متباينة 
تجاه هذا الحراك، 

بين التجاهل 
والرفض وحتى 

التأييد والمشاركة 
المتأخرة في 

االحتجاجات

سيناء ـ محمود خليل

شـــهـــدت األســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة نــشــاطــا 
ــــذي بــايــع  ــة ســيــنــاء« الـ ــ لــخــايــا تــنــظــيــم »واليــ
»داعش« في مدينة العريش، عاصمة محافظة 
شمال سيناء املصرية، في مقابل هدوء نسبي 
في رفــح والشيخ زويــد في املحافظة نفسها. 
وبحسب مراقبني للشأن السيناوي، فإن هذا 
ــذي تعيشه املدينتان اللتان  ــهــدوء الحذر ال ال
ــتــــداءات عــلــى قــــوات األمــن  شــهــدتــا مــئــات االعــ
املــصــريــة، لــم تــعــش مــثــلــه مــنــذ أشــهــر طــويــلــة، 
مــا يطرح عــامــات استفهام عــن أســبــاب ذلــك، 
واستراتيجية التنظيم الجديدة في التعامل 
مــع ســاحــة ســيــنــاء. وعــلــى عــكــس املــتــوقــع بــأن 
تشهد سيناء سيناريو رمــضــان عــام 2015، 
بــمــحــاولــة الــتــنــظــيــم الــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق 
واســــعــــة مــــن شـــمـــال ســـيـــنـــاء، فــــي ظــــل خــفــوت 
نشاطه، والذي فهم على أنه تحضيٌر لهجوم 
واسع، إال أن الشهر انقضى، من دون هجمات 

تذكر.
وتركزت هجمات التنظيم خال شهر رمضان 
فــي مــديــنــة الــعــريــش، مــن خـــال تصفية عــدد 

من العاملني في الشرطة املصرية، واختطاف 
مـــواطـــنـــني، وتــفــجــيــر عـــبـــوات نــاســفــة وقــيــامــه 
بهجمات محدودة ضد قوات الجيش. وتظهر 
في مقدمة األسباب التي قد تكمن وراء الهدوء 
في نشاط التنظيم، الجبهة التي فتحها مع 
مجموعات مسلحة تابعة لقبيلة الترابني، إذ 
إن حالة االستنفار ما زالت قائمة في مناطق 
جنوب املدينتني منذ إبريل/ نيسان املاضي. 
األمر الذي من شأنه أن يدفع التنظيم لتأمني 
ظـــهـــره املـــكـــشـــوف لــلــقــبــيــلــة، عــــدا عـــن مــتــابــعــة 
جبهته املشتعلة منذ أربــع سنوات مع األمن 
املــــصــــري. وبـــحـــســـب مــــصــــادر قــبــلــيــة مــطــلــعــة 
»الــعــربــي الــجــديــد« فـــإن »التنظيم  تــحــدثــت لـــ
بات يركز على األمن االستخباراتي أكثر من 
الــعــســكــري، نــظــرًا لحالة الــقــرب الــجــغــرافــي بل 
االلــتــحــام بــني قبيلة الــتــرابــني ومـــواقـــع واليــة 
سيناء ونقاط تمركزه في أغلب مناطق جنوب 
مدينتي رفح والشيخ زويد، وهذا ما انعكس 
سلبا عــلــى تــحــركــات التنظيم بــعــد املــواجــهــة 
التي اندلعت منذ إبريل املنصرم«. وأوضحت 
املــصــادر ذاتها أن »شهر رمضان كــان يعتبر 
موسما لنشاط القتال لدى والية سيناء منذ 
سنوات، إال أن هذا العام كان ماحظا للجميع 
قلة نشاط التنظيم، واقتصاره على هجمات 
مـــحـــدودة فـــي الـــعـــريـــش، بــيــنــمــا ســــاد الــهــدوء 

أرجاء بقية مناطق شمال ووسط سيناء«.
وأعـــــــاد بـــعـــض املـــراقـــبـــني حـــالـــة الــــهــــدوء إلـــى 
»اإلربـــــــــــاك الـــــــذي يــــســــود داعـــــــش فــــي الــــعــــراق 
وسورية على إثر التطورات امليدانية األخيرة، 
ــة واملــــــوصــــــل، والـــحـــديـــث  ــ ــرقـ ــ ــــي مـــديـــنـــتـــي الـ فـ
الـــروســـي عـــن تــصــفــيــة زعــيــم داعــــش أبــــو بكر 
 
ً
البغدادي في غارة جوية قبل أيــام«. وإضافة
إلـــى مـــا ســبــق، فـــإن الــخــســائــر الــبــشــريــة الــتــي 
ــة ســيــنــاء« فـــي مــواجــهــتــه مع  ــ مــنــي بــهــا »واليـ

مجموعات قبيلة الترابني، والتي على قلتها 
 بخسائره في مواجهة 

ً
إال أنها كبيرة مقارنة

الــجــيــش املـــصـــري، والــــذي يعتمد فــي غالبية 
هجماته على الكر والــفــر، والــضــرب عــن بعد، 
من دون أي خسائر بشرية، قد تكون أحدثت 

نوعا من التوجه إلعادة ترتيب الصفوف.
وبالنظر إلــى أن »واليـــة سيناء« يعتمد على 
اتـــه الــكــبــيــرة في  أســلــوب املــفــاجــأة فــي اعـــتـــداء
مناطق وجوده كافة، فإن الهدوء الحذر الذي 
يخيم على أجــواء املنطقة قد تتبعه عاصفة، 
 اعتماد التنظيم استراتيجية تشير 

ّ
فــي ظــل

إلـــى رغــبــة جــامــحــة فــي الــســيــطــرة عــلــى مدينة 
ــه عــشــرات االعـــتـــداءات ضد 

ّ
الــعــريــش، بعد شــن

قــــــوات الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة. بـــــدورهـــــا، بــاتــت 
الحمات العسكرية للجيش ضد قرى جنوب 

ــاطـــق، شبه  ــنـ رفــــح والـــشـــيـــخ زويــــــد، وبــقــيــة املـ
مختفية منذ أسابيع، وكأنها تهدئة ضمنية 
مـــن قــبــل الــطــرفــني، كـــون الــحــمــات تــتــصــاعــد، 
بــاإلضــافــة للقصف الــجــوي فــي حـــال تعرض 
ــن قــبــل الــتــنــظــيــم.  قـــــوات الــجــيــش لــهــجــمــات مـ
ويجني املواطن السيناوي ثمار هــذا الهدوء 
بــســبــب دفـــعـــه فـــاتـــورتـــهـــا مــنــذ أربـــــع ســنــوات 
ــلـــى والـــجـــرحـــى  ــتـ ــقـ ــائـــمـــة ال تــنــتــهــي مــــن الـ ــقـ بـ
واملعتقلني واملفقودين واملختفني قسرًا، عدا 
عن خسائر مادية ال يمكن حصرها، وال أحد 
يعّوضها. وتبقى األيام املقبلة كفيلة بإظهار 
مــا يخفيه الــهــدوء الغريب مــن كافة النواحي 
في ساحة سيناء، والتي اعتادت على نشاط 
ــن مــنــذ  ــ املـــواجـــهـــة بــــني الــتــنــظــيــم وقـــــــوات األمــ
سنوات، عقب االنقاب العسكري صيف 2013.

القاهرة ـ العربي الجديد

لــم تنتِه قضية جزيرتي تــيــران وصنافير، 
على الرغم من إعان الرئيس املصري عبد 
الفتاح السيسي، في وقٍت سابق، أن »قضية 
ــرتـــني انـــتـــهـــت«، إذ كــشــفــت مـــصـــادر  ــزيـ ــجـ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن أن »هناك  خــاصــة لـــ
ضغوطا بطرق مختلفة مــن داخــل مجلس 
الــنــواب املــصــري، وأجــهــزة سيادية وأمنية 
في الدولة، ملنع أية استقاالت جماعية من 
البرملان، على خلفية رفض عدد من أعضاء 
الــــبــــرملــــان، املـــوافـــقـــة عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة تــرســيــم 
الــحــدود البحرية بــني مصر والــســعــوديــة«. 

وســـعـــى الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي لــتــفــكــيــك الــجــبــهــة 
البرملانية التي تشكلت على خلفية رفض 
الــتــنــازل عــن جــزيــرتــي تــيــران وصــنــافــيــر، ملا 
فيها من تبعات على صورة مجلس النواب، 
 عـــن تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة عــلــى الــنــظــام 

ً
فـــضـــا

ككل، بعد فقدان املعارضة »الشكلية« التي 
تستكمل الــديــكــور، وســـط أغلبية شّكلتها 

أجهزة الدولة. 
وأرسل 115 نائبا مذكرة للسيسي، ملطالبته 
بـــعـــدم الــتــصــديــق عــلــى الـــتـــنـــازل عـــن تــيــران 
وصنافير، وإرجاء األمر لحني صدور حكم 
املحكمة الدستورية العليا وبناء على هذا 
الــحــكــم تـــكـــون إمــــا االتـــفـــاقـــيـــة مــنــعــدمــة فا 
عــاقــة لــلــبــرملــان بــهــا أو إعــادتــهــا للمجلس 

لتصبح في واليته. 
بالتالي يقوم بإجراء دراسة دقيقة ومتأنية 
ــتـــور وتـــزيـــل الـــريـــبـــة من  تـــتـــوافـــق مـــع الـــدسـ
صــدور الشعب املــصــري الــذي يثق معظمه 
فـــي مــصــريــة الــجــزيــرتــني، وفــقــا ملـــا تــرصــده 
ــــوى  ــقـ ــ ــات املـــهـــنـــيـــة واألحـــــــــــــزاب والـ الــــنــــقــــابــ
الــســيــاســيــة، بــل ومــركــز بــصــيــرة الحكومي 
ــة فقط  ــائـ نــفــســه، والـــــذي أعــلــن أن 11 فـــي املـ
يصدقون بأن الجزيرتني تتبعان السعودية، 
وهــي النسبة التي يشكك مراقبون فــي أنه 

ُمبالغ فيها بشكل كبير.
وربط نواب تكتل »25ـ ـ 30«، تقديم استقاالت 
ــــواب بــتــصــديــق  ــنـ ــ جـــمـــاعـــيـــة مــــن مـــجـــلـــس الـ
السيسي على االتفاقية، وهو ما لم يحدث 
حتى اآلن رغم مرور ما يزيد عن أسبوع على 
موافقة مجلس النواب عليها. وكشف أحد 
ــنــواب الرافضني للتنازل عــن الجزيرتني،  ال
عن تعرضه وعدد آخر من زمائه الرافضني 
لاتفاقية لــضــغــوط شــديــدة داخـــل وخـــارج 
»الــعــربــي  ــنــــواب. وقــــال الــنــائــب لـــ مــجــلــس الــ

ــه »تــلــقــى اتـــصـــاالت عــديــدة من  الــجــديــد« إنـ
نــواب مؤيدين لاتفاقية، يحاولون إقناعه 
بعدم االتجاه لاستقالة من مجلس النواب 
على خلفية املوافقة على التنازل عن تيران 

وصنافير«. 
وأضاف أن »االتصاالت التي تلقاها حذرت 
مـــن االصــطــفــاف فـــي صـــف تــكــتــل )25 ـــــ 30( 
ــانـــي، والــــــذي يــضــم شــخــصــيــات هي  ــبـــرملـ الـ
فــــي األســـــــاس تــتــخــذ مـــوقـــفـــا مـــعـــارضـــا مــن 
 إن »االنضمام 

ً
السيسي«. وتابع النائب قائا

أو التنسيق مع تكتل )25 ــ 30( تحت القبة، 
أمــر يغضب األغلبية البرملانية ممثلة في 
ائــتــاف )دعـــم مــصــر(، خصوصا أن األخير 
تـــعـــّرض لــحــمــلــة تــخــويــن وتــشــويــه مـــن قبل 
نواب االئتاف«. وأشار إلى أن »التحذيرات 
تطرقت إلــى ضـــرورة عــدم السير فــي نفس 
ـــ 30(، بتقديم اســتــقــاالت  اتــجــاه تكتل )25 ـ
ــر اإلصـــرار  ــنـــواب، إثـ جماعية مــن مجلس الـ
على تمرير اتفاقية تيران وصنافير. وهو 
ما قد يترتب عليه من أزمات خاصة لهؤالء 

النواب في دوائرهم«. 
ــواب األغــلــبــيــة  وشـــــّدد عــلــى أن »عـــــددًا مـــن نــ
حــــاولــــوا طــــرح عــــدد مـــن الــســلــبــيــات إذا ما 
قـــرر عـــدد مـــن الــرافــضــني لــاتــفــاقــيــة تقديم 
استقاالت جماعية من البرملان، تحديدًا في 

ما يتعلق بضياع األموال التي أنفقوها في 
االنتخابات«. ولفت إلى أن »السلبيات التي 
عرضها نــواب األغلبية تتعلق بفقدان ثقة 
الــشــارع فــي هـــؤالء الــنــواب الــذيــن يــدرســون 
االســتــقــالــة، إذ إنــهــم بــذلــك يــخــذلــون كــل من 
انتخبهم مــن أبــنــاء الـــدوائـــر املختلفة، بما 
يـــهـــدد إمـــكـــانـــيـــة نــجــاحــهــم فــــي أي دورات 

برملانية مقبلة«.
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أكـــــد نـــائـــب آخـــــر تــلــقــيــه 
اتـــصـــاالت مـــن جــهــات ســيــاديــة وأمــنــيــة في 
الدولة، في محاولة إلثنائه عن فكرة التقدم 
»العربي  باستقاالت جماعية. وقال النائب لـ
الـــجـــديـــد« إن »مــمــثــلــي الــجــهــات الــســيــاديــة 
طــــالــــبــــوا بــــــضــــــرورة عـــــــدم اتـــــخـــــاذ خـــطـــوة 
االستقاالت الجماعية، ملا يمكن أن تمثله من 
ضغط على النظام، ليس في مسألة تمرير 
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بني مصر 
والسعودية، ولكن في أي حراك شعبي ضد 
الــســيــســي فــيــمــا بــعــد، أو ربــمــا هـــي خــطــوة 
ملــا بــعــدهــا«. وأضــــاف أن »الــضــغــوط أخــذت 
صـــــورة تـــهـــديـــدات بــــاإلضــــرار بمصالحهم 
وأعــمــالــهــم إذا مــا قـــرر هــو وآخـــــرون اتــخــاذ 

هذه الخطوة«.
مـــن جــهــتــه، قـــال الــخــبــيــر الــســيــاســي محمد 
عــز، إن »مــحــاوالت الــنــظــام الــحــالــي إلفشال 
االســتــقــاالت الجماعية مــن مجلس الــنــواب، 
ــــر مـــتـــوقـــع، ملــــا يـــتـــرتـــب عــلــيــه مــــن ضــيــاع  أمـ
املــعــارضــة الشكلية فــي الــبــرملــان«. وأضــاف 
في حديٍث لـ »العربي الجديد«، بأن »النظام 
الحالي يرغب فــي بقاء املعارضة الشكلية 
ــنــــواب، وكـــأن  الســتــكــمــال ديـــكـــور مــجــلــس الــ
بــه مــعــارضــة فــي حــني أن األجـــهـــزة األمنية 
والسيادية بقيادة نجل السيسي تسيطر 

على املجلس تماما«.
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مــهــاجــمــة الــحــكــومــة ملـــا اعــتــبــرتــه ضــعــفــا في 
التجاوب مع مطالب الشارع، وأيضا بسبب 
اتــهــم بعض  الـــذي  الحكومية  ـاغ األغلبية  ـ ب
الــوطــن.  وخيانة  باالنفصال  الــريــف  ء  نشطا
أمـــا الــنــاشــط الــيــســاري واملــعــتــقــل السياسي 
ــام  ــع، فــاتــخــذ قــبــل أيـ ــوديــ الـــســـابـــق صــــاح الــ
بــرفــقــة شــخــصــيــات أخــــرى مـــبـــادرة الــذهــاب 

وخـــرجـــت شــخــصــيــات يـــســـاريـــة تـــدعـــم حـــراك 
الريف واحتجاجات أهالي الحسيمة، من أجل 
نيل حقوقهم وتحقيق مطالبهم التي يصفها 
يساريون باملشروعة، كما كانت لهم مواقف 

منتقدة العتقال نشطاء وقيادات الحراك.
ولم تتردد األمينة العامة للحزب »االشتراكي 
املوحد«، القيادية اليسارية نبيلة منيب، في 

إلــى الحسيمة، بهدف لقاء نشطاء الحراك، 
ــــني الـــدولـــة  ــتـــوســـط بــيــنــهــم وبـ ومـــحـــاولـــة الـ
لـــوقـــف االحـــتـــقـــان، لــكــن املــحــتــجــني رفــضــوا 
الــتــجــاوب مــع هـــذه املـــبـــادرة، وطــالــبــوا أواًل 
بحرية املعتقلني. التيار اليساري وجــد في 
االحــتــجــاجــات القائمة فــي الــريــف نــوعــا من 
»التعويض« على اختفاء حركة 20 فبراير 

التي انطلقت عام 2011 بالتزامن مع الربيع 
الــعــربــي، قــبــل أن تــمــيــل نــحــو األفــــول بسبب 
خــافــات داخــلــيــة وعـــوامـــل خــارجــيــة. ويــرى 
الــكــثــيــر مـــن الـــيـــســـاريـــني فـــي االحــتــجــاجــات 
الـــتـــي تـــعـــّم مـــديـــنـــة الــحــســيــمــة ومــحــيــطــهــا، 
ــــرى في  كــمــا بـــاتـــت تــتــمــدد عــلــى مــنــاطــق أخـ
الــبــاد ولــو بوتيرة أخـــف، حــراكــا اجتماعيا 

وســيــاســيــا جـــديـــدًا يــعــيــد الـــــروح إلــــى جسد 
حركة 20 فبراير، باعتبارها تتّوج تطلعات 

وطموحات اليسار املغربي.
أما اإلساميون املغاربة، فقابلوا حراك الريف 
بمواقف متعددة، وانقسموا بني من اعتبروا 
االحتجاجات أمرًا مشروعا شرط الحفاظ على 
االستقرار، ومن تجاهلوا ما يحدث، ومن دعا 
لــعــدم املــشــاركــة فــي الــوقــفــات املــؤيــدة للحراك. 
وأظهر جزء عريض من التيار السلفي نزوعا 
نحو رفــض الــحــراك الــقــائــم فــي الــريــف، ســواء 
بتجاهل مشايخ السلفية ملا يجري، أو حثهم 
على عدم تعريض أمن الباد للمخاطر، وعلى 
رأسهم الشيخ السلفي عبد الرحمان املغراوي.

سلفيون آخــرون، وإن لم يتقاسموا املرجعية 
اإلســامــيــة نفسها مــع املـــغـــراوي، أعــربــوا عن 
رفضهم الستمرار االحتجاجات في الشارع، 
ــــذي اتــهــم  ومــنــهــم الــشــيــخ مــحــمــد الــــفــــزازي، الـ
ــقـــرار الـــوطـــن،  ــتـ ــراك بــمــحــاولــة ضــــرب اسـ الــــحــ
 قرية كانت 

ً
واســتــدل بــاآليــة »ضــرب الله مثا

آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان 
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف بما كانوا يصنعون«. لكن سلفيني 
ــهـــم مــن  ــانــــوا مــتــهــمــني قـــبـــل خـــروجـ ــريــــن كــ آخــ
السجن بتهم تتعلق بقانون اإلرهاب، أظهروا 
نــوعــا مــن الــدعــم للمحتجني فــي الــريــف، ومن 
بينهم الشيخ حسن الكتاني، الذي شدد على 
أن »العصا الغليظة لن تنهي حراك الريف، بل 
سينهيه حل مشاكله«. كما ذهب الشيخ عمر 
الــحــدوشــي إلـــى تــأيــيــد مــطــالــب املحتجني في 

الريف.
ــة »الـــتـــوحـــيـــد واإلصــــــــــاح«، الــــــذراع  ــركـ ــا حـ ــ أمـ
ــدعــــوي لـــحـــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« قــائــد  الــ
الحكومة الحالية، فاتخذت مواقف متذبذبة 
حيال حــراك الريف، فبعد دعــوة أحد فروعها 
فـــي مــديــنــة فــــاس إلــــى مــقــاطــعــة الــتــظــاهــرات 
الــداعــمــة لــحــراك الـــريـــف، بــاعــتــبــارهــا »وقــفــات 
احتجاجية غير مسؤولة«، خرج زعيم الحركة 
عــبــد الــرحــيــم الــشــيــخــي لــيــؤكــد أنــــه لـــم يمنع 
االحــتــجــاج، لكن شــرط أن »تتم االحتجاجات 
في إطار احترام االستقرار«. واتخذت جماعة 
ــدل واإلحــــــــســــــــان«، أقــــــــوى الــتــنــظــيــمــات  ــ ــعــ ــ »الــ
اإلسامية في الباد، موقفا داعما للحراك في 
الــريــف، على الــرغــم مــن تأخرها فــي املشاركة 
امليدانية ملــــؤازرة مطالب املحتجني، إذ دعت 
إلى املشاركة في مسيرة يوم األحد 11 يونيو/

حزيران الحالي، فيما اكتفت سابقا بإصدار 
بـــاغـــات وتــصــريــحــات لــقــيــاديــيــهــا تــصــب في 

اتجاه مؤازرة الحراك.
وبدت الجماعة بهذا املوقف كمن ال يرغب في 
تصّدر املشهد، فهي تدعم الحراك في الريف، 
لكنها ال تريد أن تظهر في صدارته، وهو ما 
فــســره أحـــد قيادييها بــالــقــول »كــلــمــا خرجنا 
في حركة احتجاجية، اتخذها النظام ذريعة 
لــضــرب تــلــك االحــتــجــاجــات«. وأكــــدت »الــعــدل 
واإلحـــســـان« أنــهــا حــاضــرة فــي حـــراك الــريــف، 
بــاعــتــبــار أنــــه »حــيــثــمــا كـــانـــت هـــنـــاك مــطــالــب 
مشروعة ولها مقاربة سلمية، تكون الجماعة 
حاضرة، من دون أن تعنيها الصدارة، وإنما 

ما يعنيها مطالب الشعب«، وفق تعبيرها.
ــــدوء الـــنـــســـبـــي، تـــجـــددت  ــهـ ــ ــن الـ وبـــعـــد أيــــــام مــ
االحتجاجات في إقليم الحسيمة وبعض مدن 
ــتــراويــح ليلة الخميس،  املــغــرب بــعــد صـــاة ال
في الوقت التي دعت كل من »هيومن رايتس 
ووتــــــش« و»مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة« بــعــدم 
ــة الــتــعــبــيــر  ــريـ ــم مــرتــبــطــة بـــحـ ــهـ ــه أي تـ ــيـ تـــوجـ
أو الــتــظــاهــر الــســلــمــي فـــي حـــق قــائــد الــحــراك 
ــتـــج ســـكـــان الــحــســيــمــة  نـــاصـــر الـــزفـــزافـــي. واحـ
ــام  ــ ــــوق ســـطـــوح املــــنــــازل وأمـ ــقـــرع األوانــــــــي فـ بـ
أبــواب املنازل، للتعبير عن احتجاجهم جراء 
االعتقاالت التي طالت نشطاء الحراك. ونشر 
بــعــض الــنــشــطــاء الــحــقــوقــيــني عــلــى شــبــكــات 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــيــة، مــقــاطــع فــيــديــو لهذه 

األشكال االحتجاجية الجديدة.

رصدخاص

115 نائبًا يطالبون 
السيسي بعدم التصديق 

على التنازل عن الجزيرتين

حراك الريف بين اإلسالميين واليساريين

جمع  »لقاًء  أن  السبت،  أمس  إسرائيل«،  أوف  »تايمز  صحيفة  ت  ف ش ك
وزير االتصال اإلسرائيلي أيوب قرا وزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي 
عن  الصحيفة  ونقلت  الماضي«.  الشهر  كيتو  اإلكوادور  عاصمة  ي  ف
مصدر في وزارة الخارجية اإلسرائيلية استغرابه لـ»كيف يمكن لوزير في 
وأوضحت  مسبق«.  إذن  دون  من  رسمي  بنشاط  يقوم  أن  كومة  ح ل ا
أن »القرا، قال إن كل ما قام به يندرج في إطار سعيه إلى الدفع نحو 

السالم بين إسرائيل والدول العربية«.

لقاء إسرائيلي مع البوليساريو

تحقيق

الرباط ـ حسن األشرف

تــــــــمــــــــايــــــــزت مــــــــــواقــــــــــف يــــــســــــاريــــــني 
ــــني فــــــي املــــــغــــــرب حـــيـــال  ــيــ ــ ــامــ ــ وإســ
االحتجاجات التي تشهدها مدينة 
الــحــســيــمــة واملــنــاطــق األخـــــرى، والـــتـــي بــاتــت 
»حراك الريف«، وتتواصل بوتيرات  عرف بـ

ُ
ت

مختلفة منذ مقتل بائع السمك محسن فكري 
فــي الحسيمة فــي 26 أكتوبر/تشرين األول 
املاضي. في املواقف الداخلية من هذا الحراك، 
فـــإن الــيــســاريــني املــغــاربــة أبــانــوا عــن دعمهم 
لــحــراك الـــريـــف، ســـواء مــن خـــال تصريحات 
شخصيات أو ناشطني ينتمون إلى الطيف 
الــــيــــســــاري فـــــي الــــــبــــــاد، أو عـــبـــر مـــــبـــــادرات 
تــــؤازر املحتجني فــي مطالبهم االقــتــصــاديــة 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة. أمــــا الــطــيــف اإلســــامــــي فقد 
كـــان مــتــوزعــا حــيــال واقـــع حـــراك الــريــف، بني 
ــا يــحــصــل فـــي املــنــطــقــة، وبــني  مـــن تــجــاهــل مـ
آخــريــن رفــضــوا الـــخـــروج إلـــى الـــشـــارع لدعم 
ــــرون  ــيـــون آخـ االحـــتـــجـــاجـــات، بــيــنــمــا إســـامـ

أعلنوا تأييدهم للحراك بشكل متأخر.
فــــــي املـــــقـــــابـــــل شــــّكــــلــــت مــــــواقــــــف وشــــــعــــــارات 
وتصريحات قـــادة الــحــراك فــي الــريــف عوامل 
ــاري مــع  ــســ ــيــ ــعـــاطـــف الــــتــــيــــار الــ ــى تـ ــ دفــــعــــت إلــ
ــتـــجـــاجـــات، خــصــوصــا بــفــضــل شـــعـــارات  االحـ
تطالب بالحرية والــعــدالــة والــكــرامــة وتوزيع 
الــثــروات، بينما انجذب قليل من اإلساميني 
نحو خطابات الزفزافي التي كان يــورد فيها 
اســـتـــدالالت ذات ُبــعــد ديــنــي، مــثــل حــديــثــه عن 

االستشهاد والخليفة عمر بن الخطاب.
ــراك الــريــف جــاء مبكرًا مــن ِقــبــل التيار  دعــم حـ
ــــن خــــــال تــأســيــس  ــــرب مـ ــغـ ــ ــــي املـ الــــيــــســــاري فـ
ناشطني وحقوقيني ينتسبون إلــى خلفيات 
ــة »الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــدعـــم الـــحـــراك  ــاريـ يـــسـ
بــالــريــف«، أســابــيــع قــبــل تــأجــج االحــتــجــاجــات 
ــريـــف. هـــذه الــلــجــنــة أعــلــنــت فــور  فــي منطقة الـ
تأسيسها عن تنظيم قافلة تضامنية وطنية 
»لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة« تنطلق 
من كل مناطق الباد صوب الحسيمة، غير أن 
م لعدم التجاوب الكافي. 

َّ
نظ

ُ
القافلة املعنية لم ت

بــدأت قضية وجــود سجون فــي مناطق 
ســيــطــرة اإلمــــــــارات فـــي الـــيـــمـــن، يــمــارس 
فيها تعذيب املعتقلني، تتفاعل يمنيا 
ــا. فــقــد أعــلــنــت الــحــكــومــة اليمنية  ــيـ ودولـ
الشرعية، أمــس السبت، أنها تحقق في 
تقارير تفيد أن قــوات تدعمها اإلمــارات 
تــديــر ســجــونــا ســريــة فــي جــنــوب اليمن 
ويـــخـــضـــع املـــعـــتـــقـــلـــون فــيــهــا لــلــتــعــذيــب 
ــتــــهــــاكــــات، فــيــمــا بــــــرزت مــطــالــبــات  واالنــ
بــمــجــلــس الــشــيــوخ األمــيــركــي بــضــرورة 
ــتــحــقــيــق فـــي هــــذه الــقــضــيــة، ال سيما  ال
أن هــنــاك حــديــثــا عــن مــشــاركــة محققني 
ــتـــجـــوابـــات مــعــتــقــلــني  أمـــيـــركـــيـــني فــــي اسـ
تـــعـــرضـــوا لـــلـــتـــعـــذيـــب. وكــــانــــت مــنــظــمــة 
»هيومن رايتس ووتش« ذكرت األسبوع 
املــاضــي، إنها وثقت حــاالت 49 شخصا 
بينهم أربعة أطفال، قالت إنهم تعرضوا 
لاعتقال التعسفي أو االختفاء القسري 

في عدن وحضرموت العام املاضي.
وصرح رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن 
ــه شــّكــل لجنة وزاريــــة للتحقيق  دغـــر، أنـ
ات انتهاكات حقوق اإلنسان  في »ادعــاء
في املناطق املــحــررة«. ونص األمــر الذي 
حمل تاريخ 22 يونيو/حزيران على أن 
تباشر اللجنة عملها »من تاريخ اليوم 
وترفع تقريرها إلى دولة رئيس الوزراء 
خال مدة 15 يوما من تاريخه«. ومهام 
اللجنة تتمثل في »النظر في االدعاءات 
املــــتــــداولــــة حـــــول االنــــتــــهــــاكــــات لــحــقــوق 
اإلنـــســـان فــي املــنــاطــق املـــحـــررة وتــقــتــرح 
الــــــــردود املــمــكــنــة عـــلـــى تـــلـــك االدعــــــــاءات 
ووضع آلية ملعالجة وحل أي إشكاليات 

مستقبلية بهذا الخصوص«.
وذكر تقرير »هيومن رايتس ووتش« أن 
قــوات تدعمها اإلمــارات قبضت على 38 
على األقـــل مــن املعتقلني. وقــالــت مديرة 
قــســم الــشــرق األوســــط بــاملــنــظــمــة، ســارة 
ليا ويتسون، في بيان إن اإلمارات تدير 
ســجــنــني عــلــى األقــــل مـــن بـــني 11 سجنا 

غير رسمي، في حني تدير قــوات يمنية 
تدعمها اإلمارات باقي السجون. وطلب 
مسؤولو لجنة القوات املسلحة بمجلس 
الشيوخ األميركي من وزير الدفاع، جيم 
ماتيس، يــوم الجمعة، التحقيق فــي أي 
مـــشـــاركـــة ملــحــقــقــني أمــيــركــيــني بــســجــون 
ســـريـــة بــالــيــمــن، بــعــدمــا ذكـــــرت تــقــاريــر 
أن ســجــنــاء تــعــرضــوا لــلــتــعــذيــب هــنــاك. 
وكانت وكالة »أسوشييتد برس« نشرت 
تقريرًا يوم األربعاء، ذكر أن نحو 2000 
رجل اختفوا في سجون سرية في اليمن 
تديرها اإلمارات أو قوات يمنية دربتها 
 عن 

ً
الدولة الخليجية. وذكر التقرير نقا

مسؤولني كبار بوزارة الدفاع األميركية 
أن قوات أميركية شاركت في استجواب 
معتقلني. ونــفــى مــســؤولــون أمــيــركــيــون 
املشاركة أو العلم بأي انتهاكات لحقوق 
اإلنسان. لكن الحصول على أي معلومات 
ربما تكون انتزعت تحت التعذيب على 
يــد طـــرف آخـــر يمثل انــتــهــاكــا لاتفاقية 

الدولية ملناهضة التعذيب.
ــا مــــن ذلــــــك، طـــلـــب رئـــيـــس لــجــنــة  انـــطـــاقـ
القوات املسلحة، السناتور الجمهوري، 
جــون مكني، والسناتور جــاك ريــد، وهو 
أبـــرز األعــضــاء الديمقراطيني باللجنة، 
ــراء مــراجــعــة فـــوريـــة في  ــ مـــن مــاتــيــس إجـ
االنــتــهــاكــات املحتملة بما فــي ذلــك دعم 
ــال  ــاركــــت فـــيـــهـــا. وقــ ــقــــوات شــ ــركـــي لــ ــيـ أمـ
مكني وريــد في رسالة إن أي إشــارة إلى 
تــواطــؤ الـــواليـــات املــتــحــدة فــي التعذيب 
ــن الــقــومــي األمـــيـــركـــي. وطــلــب  تــضــر األمــ
االثــنــان مــن ماتيس أيــضــا تقييم مــا قد 
مته بشأن 

ّ
تكون القوات األميركية قد عل

االنتهاكات املحتملة وتقديم تقرير إلى 
ــــت مـــمـــكـــن. وقــــاال  ــرع وقـ ــ الــلــجــنــة فــــي أســ
»نـــحـــن عـــلـــى ثـــقـــة بـــأنـــكـــم مــثــلــنــا تــمــامــا 
تــعــتــبــرون تــلــك املـــزاعـــم مــقــلــقــة لــلــغــايــة«، 

وفق تعبيرهما.
)رويترز(

هل يتم التحقيق بسجون 
التعذيب اإلماراتية في اليمن؟

مواقف وشعارات الحراك 
دفعت إلى اكتساب 

تعاطف التيار اليساري 

»العدل واإلحسان« دعمت 
الحراك رغم أنها تأخرت 

في المشاركة الميدانية

خفتت اعتداءات تنظيم 
»والية سيناء« في رفح 

والشيخ زويد، في مقابل 
تصعيد في العريش، مع 

تسجيل عدم وقوع أي 
اعتداء كبير في شهر 

رمضان

اتخذت قضية جزيرتي 
تيران وصنافير مسارًا 

جديدًا بعد بروز نوايا 
لتقديم استقاالت جماعية 
من البرلمان المصري، في 

ظّل ممارسة ضغوط 
أمنية لمنع اإلقدام على 

هذه الخطوة

تقرير المغرب: احتجاجات الحسيمة تقّسم األحزاب انطالقًا 
من الخلفيات العقائدية
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  شرق
      غرب

إلغاء منصب المبعوث 
األميركي إلى أفغانستان وباكستان
ــــوم  ــــت الـــــــــواليـــــــــات املـــــتـــــحـــــدة يـ ــغــ ــ ألــ
الجمعة، منصب مبعوثها الخاص 
إلــــى أفــغــانــســتــان وبـــاكـــســـتـــان. وقــد 
ــة لـــوريـــل  تـــركـــت املـــبـــعـــوثـــة الـــخـــاصـ
فيه  يخلفها  ولـــن  منصبها   ، ر ـ ـ ل ـ ـ ي ـ ـ م
أحد، وفق ما قال مسؤول في وزارة 
الخارجية طالبا عــدم كشف اسمه. 
وكــان هذا املنصب أنشئ بناء على 
ــنــــزاع فــــي أفــغــانــســتــان  ـ  الـ

ّ
فـــكـــرة أن

والـــوضـــع فـــي بــاكــســتــان يــرتــبــطــان 
ارتباطا وثيقا وأنــه يجب التعامل 
 الرئيس 

ّ
معهما بشكل مشترك. لكن

دونالد ترامب كان قد تعّهد بالحد 
من موازنة الخارجية، وقّرر الوزير 
ريكس تيلرسون، إلغاء العديد من 

مناصب املبعوثني الخاصني.
)فرانس برس(

شولتز: ترامب وبوتين 
وأردوغان مستبدون

ــم الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي  ــيـ ــلـــن زعـ أعـ
االشــتــراكــي األملــانــي، مــارتــن شولتز 
)الـــصـــورة(، إنــه يجب على االتــحــاد 
ـــــي أن يـــصـــبـــح أقــــــــوى ردًا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ األوروبـ
ــة فــي  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــع الــ ــ ــراجــ ــ ــلــــى تــ عــ
الواليات املتحدة وروسيا وتركيا. 
ــيـــات لــصــحــيــفــة  وقـــــــال فــــي تـــصـــرحـ
ــيـــو بــــريــــس« األملـــانـــيـــة،  ــور نـ ــ ــاسـ ــ »بـ
نــشــرت أمـــس الــســبــت، إن الـــرؤســـاء 
األميركي دونالد ترامب، والروسي 
فــاديــمــيــر بـــوتـــني، والـــتـــركـــي رجــب 
طيب أردوغــان، يتصرفون »كحكام 

مستبدين«.
)رويترز(

»سي آي إيه« أبلغت 
أوباما  بنيّة بوتين 

مساعدة ترامب
ذكـــرت صحيفة »واشــنــطــن بوست« 
ــارات املــركــزيــة  ــبـ ــتـــخـ أن وكـــالـــة االسـ
)سي آي إيه( أبلغت الرئيس السابق 
باراك أوباما، بأغسطس/آب املاضي 
أن الـــرئـــيـــس الــــــروســــــي، فــاديــمــيــر 
ــر بـــعـــمـــلـــيـــات االخــــتــــراق  ــ بــــوتــــني، أمــ
اإللكتروني ضد الحزب الديمقراطي 
ملساعدة دونــالــد تــرامــب على الفوز 
باالنتخابات الرئاسية. وأوضحت 
أن هـــذه املــعــلــومــات أحــدثــت صدمة 
ــــواء  ــيــــض. لـــكـــن فــــي أجـ بــالــبــيــت األبــ
مـــن الــثــقــة بـــفـــوز املــرشــحــة هــيــاري 
كلينتون ومخاوف من اتهام أوباما 
بـــالـــتـــاعـــب بـــاالنـــتـــخـــابـــات، اكــتــفــت 
ــه بــتــوجــيــه إنـــــــذارات ملــوســكــو  ــ ــ إدارتـ
ــراءات املــضــادة ملــا بعد  وتــركــت اإلجــ

االنتخابات.
)فرانس برس(

فيران رئيسًا للكتلة النيابية 
لحزب ماكرون

انــتــخــب الــوزيــر الــفــرنــســي الــســابــق، 
ريــــشــــار فــــيــــران )الـــــــصـــــــورة(، أمـــس 
الـــســـبـــت، رئــيــســا لــلــكــتــلــة الــنــيــابــيــة 
لـــحـــزب »الـــجـــمـــهـــوريـــة إلــــى األمـــــام« 
ــه الرئيس إيمانويل  الــذي ينتمي ل
مــــاكــــرون. وواجــــــه فـــيـــران اتــهــامــات 
بــمــعــامــات مــالــيــة غــيــر الئــقــة خــال 
الــفــتــرة الــقــصــيــرة الــتــي قــضــاهــا في 
أول حكومة بعهد ماكرون. وصوت 
306 نـــواب لــصــالــح فــيــران فــي حني 

امتنع اثنان عن التصويت.
)رويترز(

كولومبيا: اإلفراج 
عن الصحافيين 

الهولنديين
أفـــــرج »جـــيـــش الــتــحــريــر الــوطــنــي« 
ــبــــت، عـــــن الـــصـــحـــافـــيـــني  ــســ ــــس الــ ــ أمـ
الهولنديني اللذين خطفا في بداية 
األســـبـــوع شــمــال شـــرق كــولــومــبــيــا، 
بــحــســب مـــا أعــلــنــت اإلدارة املــكــلــفــة 
الدفاع عن حقوق املواطنني. وكانت 
الشرطة قد أعلنت تعرض املراسل 
ديـــرك يــوهــانــيــس بــولــت )62 عــامــا( 
واملصور أوجينيو إرنست فولندر 
)58 عــامــا(، للخطف بــشــمــال إقليم 
ســــانــــتــــانــــديــــر قــــــــرب الـــــــحـــــــدود مــع 

فنزويا.
)فرانس برس(

من االحتجاجات في الحسيمة )فرانس برس(

)Getty( يقود حملة االستقالة من البرلمان )تكتل )25 ــ 30

ُهّجر بعض األهالي من سيناء )إبراهيم رمضان/األناضول(

اإلمارات متهمة بدعم مجموعات ترتكب جرائم في الجنوب اليمني )صالح العبيدي/فرانس برس(
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العراق: خطة لتقليص الفقر
عثمان المختار

قالت مصادر حكومية عراقية، إن 
ــة تــعــمــل عــلــى إطــاق  ــ لــجــنــة وزاريـ
للتخفيف  ــراتــيــجــيــة وطــنــيــة  ت ـ اسـ
مـــن الــفــقــر فـــي الـــبـــاد، فـــي مــحــاولــة الحــتــواء 
تصاعد نسبة العراقيني القابعني تحت خط 
الفقر، والذين تجاوزت نسبتهم في مناطق 
سيطرة الحكومة 31% وفي مناطق سيطرة 

داعش أكثر من %48.
وأوضـــــح مـــســـؤول رفــيــع فـــي وزارة املــالــيــة لـ 
ــقـــرر أن تنجز  »الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه مـــن املـ
الــخــطــة خـــال شــهــريــن مــن اآلن، ليتم العمل 
بها مطلع العام املقبل 2018، مشيرا إلى أنها 
تعتمد على عدة آليات بهدف إنجاحها حيث 
ستستمر حــتــى 2022. وبــحــســب املعلومات 
فإن ست جهات دولية بينها بنك ومؤسسة 
مالية وحكومات مختلفة تعمل على مساعدة 

العراق في إنجاز الخطة التي تعتبر األولى 
من نوعها، وتستهدف نحو 7 مايني عراقي.

وستعتمد الخطة على منح القروض امليسرة 
ألصــحــاب املــشــاريــع املــتــوســطــة والــصــغــيــرة، 
ــــي،  ومــنــح قــــروض زراعـــيـــة ألصـــحـــاب األراضـ
شرط استصاحها وزراعتها، ومنح قروض 
إســكــان إضــافــة إلـــى فــتــح مــا ال يــقــل عــن 400 
مــعــمــل ومــصــنــع مــتــوقــف عـــن الــعــمــل مملوك 
للدولة بهدف استقطاب اليد العاملة، وإلزام 
املستثمرين األجانب واملحليني أن يكون عدد 
العراقيني املشتغلني فــي مشاريعهم ال تقل 
نسبتهم عن 70%، إضافة إلى اعتماد مشاريع 

نسائية في املنازل لألرامل واملطلقات.
وقــــــــال مـــحـــمـــد املــــــوســــــوي، عـــضـــو الـــبـــرملـــان 
العراقي، في حديث لـ »العربي الجديد«، إن 
»لــجــنــة متخصصة مــاضــيــة فــي تجهيز كل 
تــفــاصــيــل الــخــطــة قــبــل إعــانــهــا، وتستهدف 
ــيـــس الـــقـــضـــاء عليه  الــتــخــفــيــف مـــن الــفــقــر ولـ

فاملهمة كبيرة بــالــعــراق«، الفتا إلــى أن دوال 
ــــراق فــي  ــعـ ــ مـــانـــحـــة ومـــنـــظـــمـــات ســـتـــســـاعـــد الـ
الخطة بشقها املالي، ويرجح أن تعلن رسميًا 
نهاية سبتمبر/ أيلول املقبل من قبل رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي. وأظهر تقرير 
لـــــوزارة الــتــخــطــيــط الــعــراقــيــة ارتــفــاعــًا كبيرًا 
ــبـــاد، لتبلغ  ــالـ فـــي نــســبــة الــفــقــر والــبــطــالــة بـ
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة داعــــش 48%  ومــنــاطــق 
سيطرة الحكومة 31% بينما بلغت في إقليم 
كردستان العراق 21%. وتصدرت محافظات 
ــالــــى واملـــوصـــل  ــار وصـــــاح الـــديـــن وديــ ــبــ األنــ
وكركوك وبغداد قائمة أعلى املحافظات فقرًا، 

تلتها املثنى وبابل وذي قار.
ــاع الـــفـــقـــر فــــي الــــعــــراق  ــ ــفـ ــ ويــــعــــزو خــــبــــراء ارتـ
ــفـــاض  ــى اجــــتــــيــــاح داعـــــــش لــــلــــبــــاد، وانـــخـ ــ إلــ
أســعــار النفط عامليًا، واســتــشــراء الفساد في 
مفاصل مؤسسات الدولة. وقال عبد الزهرة 
ــهــنــداوي، املتحدث بــاســم وزارة التخطيط  ال

العراقية في وقت سابق من يونيو/حزيران 
الجاري، إن »نسبة الفقر قبل عام 2014 كانت 
تتراوح بني 13% إلى 15%، ولكن بعد ظهور 
داعش وموجات النزوح واألزمة االقتصادية 
واالنخفاض الدائم في أسعار النفط، ارتفعت 
نــســبــة الــفــقــر إلـــى الــضــعــف، بــل وقــفــزت فــوق 
30% وهي في تزايد يومًا بعد يوم«. ويسعى 
أعضاء في البرملان وناشطون مدنيون إلى 
صياغة قوانني جديدة تحد من الفقر. وقال 
جــمــال الــوكــيــل، عضو لجنة حــقــوق اإلنــســان 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الــجــهــد  الـــعـــراقـــيـــة لــــ
الــحــالــي هــو إلــــزام الــحــكــومــة بجملة قــوانــني 
ــاف تـــصـــاعـــد نــســبــة  ــقــ يــمــكــن مــــن خـــالـــهـــا إيــ
الــفــقــر أوال ومـــن ثـــم الــتــخــفــيــف مــنــه. وتــابــع: 
»يجب إصاح االختال االجتماعي الحالي، 
فالعراق باتت فيه طبقتان األولى غنية جدًا 
والثانية فقيرة جدًا، وال يوجد طبقة وسطى 

وهذا كله بسبب الفساد املالي واإلداري«.

الجزائر ـ حمزة كحال

ــــوزراء الــجــزائــري عــبــد املــجــيــد تــبــون أن  أكـــد رئــيــس الـ
ــوال أكــثــر من  »الــجــزائــر ال تعاني أزمـــة فــي وفـــرة األمــ
معاناتها من أزمــة في تحديد األولــويــات«، موضحًا 
في مؤتمر صحافي عقده في البرملان الجزائري أن 
ات تقشفية، بــل ستعيد  »حــكــومــتــه لــن تطبق إجـــــراء
ــاد  تــرتــيــب األولــــويــــات االقـــتـــصـــاديـــة عـــن طـــريـــق إرشــ
ــــوزراء أنـــه »ســيــتــم إنــشــاء  اإلنـــفـــاق«. وكــشــف رئــيــس الـ
لجنة ستتكفل بــدراســة مــلــف الــدعــم بــعــد اســتــشــارة 
األحــــزاب والــنــقــابــات والــخــبــراء«، الفــتــًا إلـــى أن »هــذه 

املراجعة ال تمس باملكاسب االجتماعية التي حققها 
الشعب الجزائري، بل ستحقق عدالة اجتماعية«.

ــررت إعــفــاء  ــال عــبــد املــجــيــد تــبــون إن »حــكــومــتــه قــ وقــ
أصــحــاب املــرتــبــات الضعيفة مــن دفــع الضريبة على 
 على أصحاب 

ً
ــعــام الــتــي ستطبق مستقبا ــدخــل ال ال

الـــدخـــل املـــرتـــفـــع«. وذلــــك لتحقيق مـــا ســمــاهــا رئــيــس 
الوزراء الجزائري بـ »العدالة الضريبية«.

كــذلــك فــصــل الـــرجـــل األول فـــي الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
فـــي مــلــف فــتــح رؤوس أمــــــوال الـــشـــركـــات الــعــمــومــيــة 
الكبرى أمام القطاع الخاص، حيث قال إنها »خطوة 
مستبعدة«، مردفًا في سياق آخر أن احتياطي الباد 

من العملة الصعبة يبلغ حاليا 114 مليار دوالر.وقد 
صـــادق الــبــرملــان الــجــزائــري فــي وقــت متأخر مــن ليلة 
الجمعة إلى السبت على خطة عمل الحكومة الجديدة 
التي يترأسها رئيس الـــوزراء عبد املجيد تبون، في 
أول جــلــســة تــصــويــت لــلــبــرملــان الــجــديــد املــنــبــثــق عن 
االنتخابات البرملانية التي أجريت شهر مايو/ أيار 
املـــاضـــي. وحـــــازت الــخــطــة الــحــكــومــيــة الــتــي عرضها 
عــبــد املــجــيــد تــبــون عــلــى الــبــرملــان يـــوم الــثــاثــاء على 
غالبية األصــــوات، فيما صــوت اإلســامــيــون ممثلني 
في حركة مجتمع السلم واالتــحــاد من أجــل النهضة 
الـــعـــدالـــة والـــبـــنـــاء بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــتــجــمــع مـــن أجــل 

الثقافة والديمقراطية ضد مخطط الحكومة. في حني 
فضل االشتراكيون وهم حزب العمال وجبهة القوى 

االشتراكية االمتناع عن التصويت.
وعرفت جلسات مناقشة الخطة الحكومية الجديدة 
تــراشــقــًا بــاالتــهــامــات بــني نـــواب الــبــرملــان الـــذي تشكل 
مــطــلــع يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران الـــحـــالـــي، فــــي أول صــــراع 
ســيــاســي لــلــبــرملــان الــجــديــد. واعــتــبــرت املــعــارضــة في 
ــبــرملــان أن مخطط الحكومة جــاء فضفاضًا وعامًا  ال
وال يعالج التفاصيل، خاصة في الجانب االقتصادي، 
فــي وقــت تعيش الــبــاد ضائقة مالية غير مسبوقة. 

ووصفت الخطة الحكومية بأنها »استمرار للفشل«.

الحكومة الجزائرية تختار »الترشيد« بدل التقشف

200 مليون دوالر لفنادق 
ُعمان

أظهرت بيانات صادرة عن املركز 
الوطني لإلحصاء واملعلومات في 
سلطنة عمان، أن إيرادات الفنادق 
في السلطنة بلغت بنهاية إبريل/
نيسان املاضي نحو 77 مليون 
ريال )200 مليون دوالر(. وبلغ 
إجمالي عدد النزالء في الفنادق 

ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم 
نحو 585.1 ألف نزيل، مقارنة مع 

514.1 ألفًا خالل نفس الشهر 
من العام املاضي 2016، بنسبة 
نمو بلغت 13.8%. ونقلت وكالة 

األنباء العمانية عن املركز الوطني 
لإلحصاء واملعلومات، أن نسبة 
اإلشغال ارتفعت بنسبة %1.7، 

لتصل إلى 65.3%، مقابل %64.2 
للفترة ذاتها من العام املاضي. 
وأشارت البيانات إلى أن النزالء 

األوروبيني شكلوا النسبة األكبر من 
مجموع النزالء بنهاية إبريل/نيسان 
بزيادة بلغت نسبتها 39.8%، ليبلغ 

عددهم نحو 280 ألف شخص، 
مقارنة بحوالي 200 ألف نزيل في 

نفس الفترة من 2016.

ارتفاع إنتاج إيران من النفط
نقلت وكالة فارس لألنباء عن وزير 

النفط اإليراني بيجن زنغنه قوله، 
أمس السبت، إن إنتاج إيران من 
النفط تجاوز 3.8 ماليني برميل 

يوميًا، وإن طهران تتوقع أن يصل 
اإلنتاج إلى أربعة ماليني برميل 

بحلول مارس/ آذار 2018. وقال 
زنغنه »تجاوز إنتاج النفط 3.8 

ماليني برميل. سيصل إنتاج البالد 
إلى أربعة ماليني برميل بحلول 

نهاية العام«، في إشارة إلى العام 
اإليراني الذي ينتهي في 20 مارس/ 
آذار. وكان زنغنه قال في منتصف 
يونيو/ حزيران الجاري إن اإلنتاج 

وصل إلى 3.8 ماليني برميل يوميًا.

غرامات صينية ضد التلوث
يناقش البرملان الصيني مشروع 

قانون جديدا، يقضي بفرض غرامة 
تصل إلى مليوني يوان )293 ألف 

دوالر( على من يلقي امللوثات 
في التربة دون معالجة، وفق ما 

ذكرته صحيفة تشاينا ديلي. وبعد 
سنوات من اإلفراط في استخدام 

املبيدات الحشرية واألسمدة 
والتعدين وتصريف املخلفات 
الصناعية بشكل غير منظم، 

تعهدت الصني باتخاذ إجراءات 
للتعامل مع تلويث التربة، غير أن 
وزارة البيئة حذرت من أن جهود 
التطهير ستكون بطيئة ومكلفة. 
وقالت وزارة البيئة يوم األربعاء 

املاضي، إن الصني خصصت 
ميزانية قدرها 14.6 مليار يوان 

)2.1 مليار دوالر( لتغطية تكاليف 
مشاريع معالجة التربة خالل 

العام املنصرم، ولكن بعد تحديد 
8.2 ماليني فدان من األراضي 
الزراعية امللوثة فإن التكاليف 

اإلجمالية قد تصل إلى تريليون 
يوان. وقالت الصحيفة إن مشروع 

القانون سيحظر أيضا زراعة 
محاصيل معينة في مناطق شديدة 

التلوث كما سيشجع على تناوب 
املحاصيل وإعادة التشجير وإقامة 

أراض رطبة.

أخبار

العيد ينعش 
مبيعات الزي 

المغربي

ظهر مدى تعلق املغاربة بزيهم التقليدي، خاصة في املساجد وخال الزيارات العائلية. وشهدت األسواق في املدن 
ُ
يعد عيد الفطر في املغرب مناسبة رئيسية ت

املغربية انتعاشًا كبيرًا في مبيعات املابس التقليدية قبيل حلول عيد الفطر، إذ أن اإلقبال على شرائها يتزايد بشكل ملحوظ، سواء من قبل الرجال أوالنساء 
وحتى األطفال. وصباح العيد، عقب الصاة، تبدو شوارع وأزقة املدن والقرى وكأنها تتنافس ضمن مهرجان مفتوح لألزياء التقليدية، وكأن الناس يقولون 
لبعضهم البعض إن »هذا الزي عصي على االندثار، سيبقى بيننا أبيض ناصعًا ولن يرمَي به التاريخ بني جدران املتاحف«. وال تقل األزياء املغربية التقليدية 

الرجالية تنوًعا عن نظيراتها النسائية، إال أن »الجلباب« الرجالي، و»السلهام« الذي ُيلبس فوقه، يتربعان على عرش املابس التقليدية.

اقتصاد
األحد 25  يونيو/ حزيران  2017 م  1 شوال 1438 هـ  ¶  العدد 1028  السنة الثالثة
Sunday 25 June 2017

)جالل مرشدي/ األناضول(

تهجير للمقدسيين انتقامًا لعدم استسالمهم

باب العامود... ساحة الشهداء هدف للقمع

»السوالر« المصري يعود إلى غزة

قطع األشجار من باب 
العامود وحتى مغارة 

القطن األثرية

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

منذ اندالع هّبة القدس قبل نحو 
ــلــــق الــفــلــســطــيــنــيــون  عــــامــــني، أطــ
عــلــى ســاحــة بـــاب الــعــامــود )بــاب 
ــة إلـــى الــبــلــدة الــقــديــمــة من  دمـــشـــق(، املـــؤديـ
القدس، اسمًا جديدًا، هو »ساحة الشهداء«، 
نسبة إلـــى الــعــدد األكــبــر مــن شــهــداء الهّبة 
ــذ بــعــض الــشــهــداء 

ّ
الــذيــن قــتــلــوا هــنــاك. ونــف

ــوا جــنــودًا  ــابــ عــمــلــيــات طـــعـــن، فــقــتــلــوا وأصــ
إســرائــيــلــيــني، كما هــو الــحــال بالنسبة إلى 
سعيد محمد علي علقم، من مخيم شعفاط 
ــبــه نـــشـــطـــاء، بعد 

ّ
ــال الــــقــــدس، الـــــذي لــق ــمـ شـ

»أسد القدس«، بعد أن استل  استشهاده، بـ
سكينه وقــتــل شــرطــيــًا وأصــــاب آخــريــن من 
وحــــدة الــنــخــبــة فـــي الــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة، 
ــــال  ــت دمـــــــــاؤهـــــــــم، خـ ــ ــالــ ــ ــــن ســ ــمـ ــ وغـــــــيـــــــره مـ
محاولتهم تنفيذ عمليات طعن، أو بشبهة 

محاولة القيام بهذا األمر.
لم يكن سعيد محمد علقم الشهيد الوحيد 
هناك، فمن قلب الساحة كان مهند الحلبي 
ــي الــبــلــدة  ــواد فــ الــــــذي ســـــار إلـــــى شــــــارع الــــــ
القديمة من الــقــدس، حتى وصــل إلــى هدفه 
ليقتل مستوطنًا أنــهــى خــدمــتــه فــي جيش 
االحتال ويصيب آخرين. ومنذ ذلك الوقت، 
يطلق املقدسيون على الــشــارع اســم مهند 
الحلبي، الذي كانت عمليته الفدائية بداية 
»ثــورة السكاكني«. وســاحــة باب  ملــا ُعــرف بـــ
العامود ذاتها وّدعـــت، في الجمعة الثالثة 
من شهر رمضان، ثاثة من أبناء قرية دير 
أبـــو مشعل فــي محافظة رام الــلــه، سقطوا 
ــذوا عملية فدائية، 

ّ
شهداء هناك بعد أن نــف

تلت خالها مجندة إسرائيلية، وأصيب 
ُ
ق

ــة فـــــي أذهــــــان  ــاحــ ــســ رت الــ
ّ
جـــــنـــــدي. وتــــــجــــــذ

املــقــدســيــني لــتــكــون ســـاحـــة لــلــشــهــداء فــقــط. 
ــت العملية، بنتائجها، سببًا لغضب  ــان وك
إســرائــيــلــي غــيــر مــســبــوق، عــّبــر عــنــه رئيس 
حكومة االحــتــال، بنيامني نتنياهو، الذي 
أصدر أمرًا بفحص إمكانية تحويل ساحة 
»مــنــطــقــة  ــــى مــــا أســــمــــاه بـــ ــــاب الـــعـــامـــود إلـ بـ
مة«، على حد وصفه، أي أن يجري فيها 

ّ
معق

تفتيش كل من يدخل عبر باب العامود.
ــم تــكــتــف قــــــوات االحــــتــــال بــــإغــــاق هـــذه  ــ ولـ
الــــســــاحــــة، بـــــل اتـــــخـــــذت إجــــــــــــراءات قــمــعــيــة 
ــنـــني الــفــلــســطــيــنــيــني  وعــقــابــيــة بــحــق املـــواطـ
مـــن أبـــنـــاء الــضــفــة الــغــربــيــة، الـــذيـــن سحبت 
ــم إلــــــى الــــقــــدس،  ــهــ ــولــ ــاريــــح دخــ مـــنـــهـــم تــــصــ
وداخــل فلسطني املحتلة عــام 1948. وشنت 
قـــوات االحــتــال حملة تــرحــيــل هــي األوســـع 
ــقـــدس، إذ  نــطــاقــًا بــحــق هــــؤالء عـــن مــديــنــة الـ
تــم تــرحــيــل اآلالف منهم بــالــقــوة مــن أنــحــاء 
ــنــة. وكخطوة انتقامية ملقتل املجندة،  املــدي
اقتحم املئات من عناصر الوحدات الخاصة 
فــي شــرطــة االحــتــال املــســجــد األقــصــى بعد 
ذلــك، وأصــابــوا العشرات من املصلني. وقال 
مــديــر املــســجــد األقــصــى، أحـــد املــصــابــني في 
ــتـــال األقـــصـــى، الشيخ  اقــتــحــام شــرطــة االحـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  عــمــر الـــكـــســـوانـــي، لــــ

طــواقــم مــن بلدية االحــتــال تقطع األشــجــار 
على امتداد املنطقة من باب العامود وحتى 
مغارة القطن األثرية، لتجعل األرض هناك 
جرداء مكشوفة، توفر أمنًا لجنود االحتال 
ــة مـــــن فــلــســطــيــنــيــني  ــعـ ــتـــوقـ مـــــن هـــجـــمـــات مـ
، في حني أضيف املزيد من كاميرات 

ً
مستقبا

املراقبة في املنطقة، وتم وضع نقاط مراقبة 
متطورة على أسطح البنايات العالية.

ووصف القيادي في حركة »فتح«، حاتم عبد 
»العربي الجديد«، في وقت سابق،  القادر، لـ
ــارة ريــفــلــني إلــــى ســـاحـــة الـــعـــامـــود بــأنــهــا  ــ زيــ
استفزازية، وتحمل دالالت خطيرة، وتعكس 
التوجه املستقبلي لحكومة االحتال حيال 
الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة وســــاحــــة بـــــاب الـــعـــامـــود، 
الــتــي بــاتــت ســاحــة لــلــشــهــداء الفلسطينيني. 
ر من تبعات قــرار نتنياهو إغــاق باب 

ّ
وحــذ

العامود، معتبرًا أن »خطوة كهذه ستؤدي 
إلى مزيد من التصعيد واملواجهة«. في هذا 
الوقت، توقعت مصادر مسؤولة في الغرفة 
التجارية الصناعية العربية في القدس أن 
ات االحــتــال فــي بــاب العامود  تـــؤدي إجــــراء
إلى انتكاسة جديدة ألسواق البلدة القديمة 
الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن ركــــــود تــــجــــاري حــــــاد، إذ 

ُسجل، خال األيــام املاضية، انخفاض كبير 
فـــي أعـــــداد املــتــســوقــني داخــــل هــــذه األســــواق 
بسبب ما يتعرضون له من عمليات تنكيل 
وإذالل في بــاب العامود، كما أفــاد أمــني سر 
»العربي  الغرفة التجارية، حجازي الرشق، لـ

الجديد«. وحذر الرشق من أكبر انتكاسة قد 
تواجه الحركة التجارية في البلدة القديمة، 
ــال تــــم تــنــفــيــذ تـــعـــلـــيـــمـــات نــتــنــيــاهــو  ــ فــــي حــ
العنصرية بحق ساحة باب العامود، البوابة 

الرئيسية للبلدة القديمة على العالم.
من جانبه، وصــف الخبير الفلسطيني في 
ــــؤون الــــقــــدس واألقــــصــــى واالســـتـــيـــطـــان،  شــ
جمال عــمــرو، اســتــهــداف سلطات االحتال 
بــاب العامود، أحــد أهــم األبــواب التاريخية 
ــــدس، بــــأنــــه آخـــر  ــقـ ــ لـــلـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة مــــن الـ
ــربــــات الـــقـــاصـــمـــة املـــوجـــهـــة لــألقــصــى  الــــضــ
والقدس القديمة، ويشكل امتدادًا لضربات 
أخــرى طــاولــت الــرمــوز التاريخية واألثــريــة 
ــة، بــــهــــدف بــــنــــاء روايـــــــــة يـــهـــوديـــة  ــنـ ــديـ ــمـ ــلـ لـ
مزعومة عــن صلتهم بالقدس ومسجدها. 
ــعـــربـــي  ر عــــمــــرو، فــــي حــــديــــث مــــع »الـ

ّ
وحــــــــذ

الــجــديــد«، مــن أن هـــذا االســتــهــداف للقدس 
القديمة، بمساحتها املــعــروفــة، وبما فيها 
مــن مــقــدســات ورمــــوز تــاريــخــيــة، كاألقصى 
ــــط الــــــبــــــراق، والــــقــــصــــور الــعــبــاســيــة  ــائـ ــ وحـ
واألموية، وكذلك ما تحت املسجد األقصى 
مــن مــســاحــات، يشكل نقطة االرتـــكـــاز التي 
ســـتـــؤدي إلـــى حـــرب عــاملــيــة ثــالــثــة، بحسب 
قوله. وأشار عمرو إلى أن »األسلوب املتبع 
بــهــذا الــشــأن هــو عــســكــري بــامــتــيــاز، وليس 
ــنـــوات احــتــالــهــم  ــــال سـ خــبــط عـــشـــواء، وخـ
ــوا أســـمـــاء عــبــرانــيــة ألبــــواب  ــ

ّ
ــل املـــاضـــيـــة أحــ

ــتــــي بــــاتــــوا يــحــكــمــون  املــــديــــنــــة املــــقــــدســــة الــ
الــســيــطــرة عــلــيــهــا، وهــــو مـــا فــعــلــوه أيــضــًا 
بتسمياتهم الجديدة لكثير مــن الساحات 
والــــشــــوارع، وحــتــى أســـمـــاء بــعــض األحــيــاء 
املتاخمة للبلدة القديمة، بداًل من أسمائها 
األصلية«. وأكد أن االستهداف اإلسرائيلي 
للمباني والـــبـــوابـــات، ذات الــرمــزيــة، كانت 
لغة إسرائيلية موفقة جــدًا، نقلوها للزائر 
األجـــنـــبـــي، ومــــن خــالــهــا يـــحـــاولـــون تــقــديــم 
روايـــــــة مــخــتــلــقــة ومـــزعـــومـــة ومــضــلــلــة عــن 
كامل جوهر الصراع، ونجحوا إلى حد ما 
في تسويقها على كل زائر للقدس القديمة 

وأماكنها املقدسة.
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سياسة

دخلت أولى حصص 
السوالر المصري إلى 

قطاع غزة، ربما كنتيجة 
أولية التفاق قد يكون 

أبرمه وفد حركة 
»حماس« الذي زار 

القاهرة قبل أيام

استغل االحتالل اإلسرائيلي العملية الفدائية بمنطقة باب العامود في القدس المحتلة لمواصلة استهداف القدس. ونفذ 
إجراءات قمعية وعقابية بحق المواطنين الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية، الذين تم ترحيل اآلالف منهم عن القدس

جنود االحتالل يعتقلون شابًا فلسطينيًا في أمام باب العامود في فبراير 2016 )أحمد غرابلي/فرانس برس(

بــدأت محطات الــوقــود الــخــاصــة، فــي قطاع 
غـــزة، اعــتــبــارًا مــن يـــوم أمـــس الــســبــت، ببيع 
ــراؤه مــن مــصــر، عبر  وقـــود »ســــوالر« تــم شــ
ــرة األولـــى  ــذه املــ مــعــبــر رفـــح الــــحــــدودي. وهــ
ــلـــطـــات املـــصـــريـــة،  الــــتــــي تـــســـمـــح فـــيـــهـــا الـــسـ
رســمــيــًا بـــدخـــول »الــــســــوالر« إلــــى مــحــطــات 
الــوقــود بــغــزة. وكـــان الــوقــود املــســتــورد من 
مصر، يدخل إلى غزة عبر أنفاق التهريب، 
قبل االنــقــاب العسكري ضد حكم الرئيس 
املصري املعزول، محمد مرسي، في يوليو/

تموز 2013. 
وقــال مدير »هيئة البترول« بـــوزارة املالية 
ــزة، خليل شقفة، إن السلطات  فــي قــطــاع غـ
ــــف لــتــر  املـــصـــريـــة ســحــمــت بــــإدخــــال 700 ألـ
مـــن »الــــســــوالر«، لــصــالــح مــحــطــات الــوقــود 
ــر فـــي الــحــكــومــة  الـــخـــاصـــة. وأضــــــاف الــــوزيــ
الـــتـــي تـــديـــرهـــا حـــركـــة حــــمــــاس، أن تـــوريـــد 
الــوقــود للمحطات الخاصة جــاء بناًء على 
تــفــاهــمــات مـــع الــســلــطــات املـــصـــريـــة، جــرت 
أخــيــرًا، وتضمنت إدخــــال الــوقــود ملصلحة 
مؤسسات القطاع الخاص. وأعرب عن أمله 
في سماح السلطات املصرية بإدخال مادة 
البنزين إلى جانب »السوالر« خال الفترة 

املــقــبــلــة. ولــفــت شــقــفــة إلـــى أن ســعــر الــوقــود 
املــســتــورد مــن مصر سيكون منخفضًا عن 
سعر »الــســوالر« الـــذي يصل مــن إسرائيل، 
بنحو »شيقل« واحد للتر، أي أقل من دوالر 
ــد أمـــيـــركـــي. ويـــبـــلـــغ ســـعـــر »الــــســــوالر«  ــ واحــ
اإلســرائــيــلــي املـــورد لــغــزة نحو 5.37 شيقل 
للتر الواحد )ما يعادل 1.5 دوالر(، في حني 
يباع »السوالر« اآلتي من مصر بـ4.37 شيقل 
)أي 1.2 دوالر(. وتابع شقفة أن »انخفاض 
ســعــر الــــســــوالر املـــصـــري عـــن اإلســرائــيــلــي، 
سينعكس على املستهلك والــســوق املحلي 

بشكل إيجابي«.

إقبال السائقين
فــي غضون ذلــك، بــدأت هــذه الخطوة تلقى 
أصــــــــداًء إيـــجـــابـــيـــة فــــي أوســـــــاط املـــواطـــنـــني 
ــلـــكـــني فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة، والــــذيــــن  ــتـــهـ واملـــسـ
يـــنـــتـــظـــرون املــــزيــــد مــــن الــتــســهــيــات بــشــأن 
الــــــــواردات، ال ســيــمــا تــلــك املــتــعــلــقــة بــتــأمــني 

حاجاتهم اليومية. 
ولــقــي »الـــســـوالر« املــرســل مــن مــصــر إقــبــااًل 
كــبــيــرًا مــن قــبــل مــالــكــي الــســيــارات، والــذيــن 
ــيـــر لـــشـــرائـــه، نــظــرًا  ــفـــوا ضـــمـــن طـــوابـ اصـــطـ
ــي مــن  ــ ــن نــظــيــره اآلتـ ــره، عـ ــعـ النـــخـــفـــاض سـ
ــلــــي. وفـــــي هـــذا  ــيــ ــرائــ ــــال اإلســ ــتـ ــ دولــــــة االحـ
الــــســــيــــاق، قـــــال أحـــــد مـــالـــكـــي مــحــطــة »بــئــر 
السبع للبترول«، في مدينة غــزة، محمود 
هــنــيــة »وصـــلـــنـــا الـــيـــوم الــــســــوالر املـــصـــري 
بــكــمــيــات جـــيـــدة، ونـــأمـــل أن تــشــهــد األيــــام 

املقبلة كميات أكبر«. 
وأضــــــاف: »شـــهـــد الـــســـوالر املـــصـــري إقـــبـــااًل 
كبيرًا من قبل املواطنني، النخفاض سعره 
بــشــيــقــل واحــــــد )لـــلـــتـــر( مـــقـــارنـــة بـــالـــوقـــود 
اإلسرائيلي«، وفق تعبيره. وتابع املتحدث 
نفسه أن »تــلــك الــخــطــوة تشكل بـــادرة خير 
من السلطات املصرية، ونتمنى أن تستمر 

ملـــا لــهــا مـــن إيــجــابــيــات لــصــالــح االقــتــصــاد 
الفلسطيني«، على حد قوله.

دحالن سّهل الصفقة؟
ويعتمد قطاع غــزة على الــوقــود املستورد 
مــــن إســــرائــــيــــل، والــــــــذي تـــجـــبـــي الــحــكــومــة 
الفلسطينية فــي رام الــلــه، الــضــرائــب عنه. 
ولــــم يـــصـــدر رد فــعــل فـــــوري مـــن الــحــكــومــة 
الفلسطينية حــيــال هــذا التطور بــني مصر 
ــادر صــحــافــيــة  ــقــــول مــــصــ ــاع غــــــزة. وتــ ــطــ وقــ
إن عـــاقـــات مــصــر والــســلــطــة الفلسطينية 
مـــتـــوتـــرة، بــســبــب الـــعـــاقـــات الــوثــيــقــة الــتــي 
تجمع القاهرة بالقيادي املفصول من حركة 

فتح، محمد دحان.
وكــانــت السلطات املــصــريــة قــد سمحت يوم 
الــخــمــيــس املـــاضـــي، بــتــوريــد نــحــو مليوني 
ومــائــتــي ألــــف لــتــر مـــن »الــــســــوالر« الــخــاص 
ــر  بــمــحــطــة تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء، بــحــســب وزيــ
املالية في غزة. وكانت السلطات في القاهرة 
قــد وعـــدت حــركــة حــمــاس بتخفيف املعاناة 
ــزة عــبــر فــتــح معبر  اإلنــســانــيــة عـــن قــطــاع غــ
ــك، وعـــــد الـــطـــرف  ــذلــ رفـــــح بــشــكــل مـــنـــتـــظـــم. كــ
املصري بفتح معبر تجاري لتسهيل الحركة 
التجارية من وإلى القطاع، بحسب القيادي 
في »حماس«، خليل الحية، املوجود في غزة.

يـــشـــار إلــــى أن وفـــــدًا قــيــاديــًا مـــن »حـــمـــاس« 
عاد إلى قطاع غزة، في 12 يونيو/حزيران 
الحالي، آتيًا من العاصمة املصرية القاهرة، 
عقب زيارة استمرت أسبوعًا، التقى خالها 
بمسؤولني في جهاز االستخبارات املصرية. 
وأقرت »حماس« بأن وفدها اجتمع مع قادة 
فلسطينيني مقربني من محمد دحان الذي 
نــّســق مــع الــســلــطــات املــصــريــة تنفيذ جملة 
من التسهيات لقطاع غــزة، قد تشمل فتح 

معبر رفح أمام املسافرين قريبًا.
)األناضول(

ــداء عــلــى املــصــلــني  ــتــ اقــتــحــام األقـــصـــى واالعــ
هو رد انتقامي على مقتل املجندة، وفق ما 
أبلغه أحد ضباط االحتال. بيد أن الخطوة 
االستفزازية األبرز التي سجلت، تمثلت في 
قيام الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفــني ريفلني، 
بــزيــارة مفاجئة ملنطقة باب  لعملية،  ا بعد 
العامود، وتوقفه بالقرب من نقطة املراقبة 
الـــتـــي أقـــامـــهـــا االحــــتــــال عـــلـــى مـــدخـــل بـــاب 
العامود، واستمع من جنود الــوحــدة، التي 
كــانــت املــجــنــدة عنصرًا فيها، لتفاصيل ما 
جـــرى. وبــعــد أن نــدد بالعملية، دعــا أجهزة 
أمــــن االحـــتـــال إلــــى مــاحــقــة الــجــهــات الــتــي 
تقف وراء العملية، واتخاذ إجراءات عقابية 
صارمة ضد أهالي الشهداء. وبالتزامن مع 
هـــذه الــجــولــة االســتــفــزازيــة لــريــفــلــني، كــانــت 

الحدث

■ وزير خارجية السويد السابق والرئيس الحالي ملجلس أوروبا 
ب من #قطر تذكر بمطالب 

َ
لشؤون العاقات الخارجية: قائمة املطال

فيينا من صربيا صيف 1914

■ #حصار_قطر، هو حرب على الحرية والديمقراطية للشعوب العربية 
وهو ارتهان لسياسة االستعمار الغربي

■ من دمر مئذنة الجامع األموي في #حلب هو نفسه من دمر #الحدباء 
في #املوصل. حلب شقيقة املوصل في كل شيء

■ اسألوا أنفسكم ملاذا يستميت #بشار_األسد في مقاتلة #الجيش_الحر 
وال يخوض اي معركة حقيقية ضد #داعش؟ أليست #الرقة مدينة 

سورية؟ أليس داعش خطرًا على #سورية؟

■ مئات العمليات االرهابية حصلت في #مصر فني ادلتك ع وقوف قطر 
وراها؟ وانا ابن اختي ضابط جيش واستشهد في سينا مش من حقي 

اعرف من قتله وتقدم دليل؟

■ قبل أيام تنادت نساء الجوالن القنيطرة للتبرع بحليهن لثوار #درعا. 
اليوم واآلن رجال الجوالن القنيطره يتبرعون بأرواحهم للثورة. تحية 

للزنود السمر

 على أكتافها واآلن درعا تحمل الثورة على 
ً
■ حملت درعا الثورة بداية

أكتافها وحيدة ال أحد يساندها بعد هدوء معظم الجبهات مع النظام 
ومليشياته

■ كام ليبرمان وإجراءات السيسي بإدخال الوقود لـ #غزة تثبت أن 
اسرائيل غير مستعدة ملواجهة #حماس في الوقت الحالي. وتريد أن 

تأجل املواجهة الحقًا

■ حرق #روما وكان هدفه في بناء روما جديدة متطورة، نيرون الجديد 
عاوزها كده محروقه وكمان جيران روما، لتسليم كل شيء السرائيل من 

النهر الكبير إلى قطاع غزة

»اإلرهاب« وهي حركة مقاومة بفلسطني؟ بس  ■ ليه تتهمون حماس بـ
عشان قال #دونالد_ترامب انها ارهابية صارت إرهابية؟

أمس  شماسنة،  منصور  ــرار«،  األح »وفــاء  بصفقة  المحرر  األسير  د  ا ــ ف أ
بالصفقة  المحررين  السبت، أن »عناصر أمنية فلسطينية طالبت األسرى 
التي  االحتجاجية  االعتصام  خيمة  بإزالة  أسبوع،  منذ  تصمين  ع م ل ا و
الضفة  وسط  اهلل  بــرام  الفلسطينية  الحكومة  مقر  أمــام  ها  و م ا ق أ
الخيمة، على  إزالة  المحررين  »العناصر طلبت من  أن  لغربية«. وأوضح  ا
أن يعودوا بعد عيد الفطر، لكن األسرى المحررين رفضوا الطلب حتى 

االستجابة لمطالبهم بإعادة رواتبهم«.

األمن الفلسطيني طلب فض اعتصام
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تسبب غــاء األســعــار، في عزوف 
الــكــثــيــر مـــن املــصــريــن عـــن شـــراء 
الكعك، أحد أبرز مظاهر االحتفال 
املرتبطة بعيد الفطر، والــذي كانت محات 
الحلويات واألفـــران، تشهد رواجــًا ونشاطًا 
غير عـــادي، قبيل انتهاء شهر رمــضــان في 
األعــوام السابقة. وأدى ارتفاع األسعار غير 
املــســبــوق إلـــى ركـــود تــجــارة الــكــعــك، نتيجة 
عزوف كثيرين عن الشراء، واكتفاء بعضهم 

بكميات محدودة تقليصًا لإلنفاق.
وتـــراوحـــت أســعــار كــعــك الــعــيــد فــي املناطق 
)2.5 دوالر( و120  45 جنيهًا  بــن  لشعبية  ا
الواحد،  للكيلوغرام  دوالرات(   6.7( نيهًا  ج
بــيــنــمــا يــصــل الــســعــر فـــي بــعــض الــســاســل 
التجارية الكبرى إلى 500 جنيه )28 دوالرًا( 

للكيلوغرام الواحد.
ويــشــيــر تــجــار إلـــى أن أســـعـــار الــكــعــك زادت 
بنسبة 60% مقارنة بالعام املاضي، نتيجة 
ارتــفــاع أســعــار مــدخــات اإلنــتــاج مــن دقيق 
وسكر وبيض وحليب ومكسرات وغيرها، 
 عــن ارتــفــاع أســعــار املــيــاه والــكــهــربــاء 

ً
فــضــا

والـــعـــمـــالـــة، الفـــتـــن إلـــــى أن الـــقـــفـــزات الــتــي 

سجلها ســعــر صـــرف الــــدوالر أمـــام الجنيه 
املـــصـــري كــــان لــهــا الـــــدور األكـــبـــر فـــي زيــــادة 

األسعار.
يقول فتحي بكري صاحب مصنع حلويات، 
ــًا ملــصــانــع  ــ ــان يــمــثــل رواجــ إن عــيــد الــفــطــر كــ
الحلوى، لكن هناك حالة كبيرة من الركود 
ــذا الـــعـــام، نــتــيــجــة ارتـــفـــاع األســـعـــار الــتــي  هــ

تسبب فيها قرار الحكومة بتعويم الجنيه.
وحـــرر الــبــنــك املـــركـــزي ســعــر صـــرف الجنيه 
ــالـــث مــن  ــثـ ــمـــات األجـــنـــبـــيـــة فــــي الـ ــعـ أمــــــام الـ
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي املــــاضــــي، ليقفز 
سعر الـــدوالر بأكثر مــن 100% أمــام العملة 
املــــصــــريــــة، وتـــصـــعـــد عـــلـــى إثـــــر ذلـــــك جــمــيــع 
السلع إلى مستويات هي العليا في عشرات 

السنوات.
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــه لــ ــثــ ــديــ ــــي حــ ــري فــ ــ ــكـ ــ ــر بـ ــيــ ــشــ ويــ
الــجــديــد«، إلــى أن سعر طــن الــدقــيــق الفاخر 
ارتفع من 2800 جنيه )156 دوالرًا( إلى نحو 
3200 جنيه )178 دوالرًا( للطن خال األشهر 
الثاثة األخيرة، بسبب أزمة الدوالر، كما أن 
طاولة البيض الواحدة زادت أكثر من %100 
لتصل إلــى 45 جنيهًا بـــداًل مــن 20 جنيهًا، 
إضــافــة إلــى أســعــار السكر والسمن والزيت 
ــاه وغــيــرهــا من  ــيـ والــعــمــالــة والــكــهــربــاء واملـ

التكاليف، وهو ما تسبب في رفع األسعار.
ويــلــفــت أحــمــد الــســبــع، أحـــد الــتــجــار، إلـــى أن 
حركة بيع الكعك هــذا الــعــام، أقــل بكثير من 
األعوام املاضية، كما أن كثيرًا من األسر التي 
كــانــت تعد الكعك فــي املــنــازل توقفت أيضًا 

عــن ذلــك فــي ظــل ارتــفــاع أســعــار مستلزمات 
الكعك. وتــقــول صفاء جــاد، ربــة مــنــزل، إنها 
كــانــت تــقــوم بتصنيع الــبــســكــويــت والــكــعــك 
فــي املــنــزل لــكــونــه أكــثــر ضــمــانــًا، إال أن غــاء 
الــدقــيــق والــســمــن والــبــيــض دفعها للعزوف 
عن صنعه هذا العام، مشيرة إلى أن التكلفة 
عالية وكثير من األسر غير قادر على تحمل 
هــذه الــنــفــقــات. وفــي مــحــاولــة للتخفيف من 
ــــدد مــــن املــجــمــعــات  ــــرح عـ ــار، طـ ــ ــعـ ــ ــــدة األسـ حـ
االستهاكية التابع لــوزارة التموين منافذ 
لــلــبــيــع بــأســعــار مــخــفــضــة، إال أن كــثــيــرًا من 
املستهلكن يرون أن جودة هذه األنواع غير 
جيدة، كونها تستخدم دقيقًا رديئًا، مقارنة 
بما تقدمه املصانع الخاصة، وهو ما جعل 

 .
ً
اإلقبال على شرائها ضئيا

وتــقــول شــريــن مــحــمــد، الــتــي تــعــمــل موظفة 
في إحــدى الجهات الحكومية: »كعك العيد 
هــذا الــعــام لألغنياء فــقــط، فأسعار الجاهز 
نـــــار، كــمــا أن مـــن يـــرغـــب فـــي إعــــــداد الــكــعــك 
باملنزول لن يستطيع في ظل ارتفاع أسعار 
السمن والدقيق والسكر أو سيقلل الكميات 

للنصف كما سأفعل هذا العام«.
ويـــرى أحــمــد طــنــطــاوي، مــوظــف، أن ارتــفــاع 
األسعار هذا العام أثر على الفرحة بالعيد 
التي ينتظرها املــواطــنــون فــي ظــل الظروف 
القاسية التي يعيشونها. وأظهرت بيانات 
صادرة عن الجهاز املركزي للتعبئة العامة 
واإلحــصــاء )حــكــومــي(، فــي وقــت ســابــق من 
يونيو/حزيران الجاري، أن معدل التضخم 
ــغ 29.7% فــي  ــلـ ــر بـ الـــســـنـــوي فــــي مـــــدن مـــصـ
مــايــو/ أيـــار منخفضًا ألول مـــرة مــنــذ ستة 
أشــــهــــر، بــيــنــمــا يـــؤكـــد خــــبــــراء اقـــتـــصـــاد أن 
مستويات التضخم الحقيقية تتجاوز %50.
ويقر صاح العبد، رئيس شعبة الحلويات 
في غرفة القاهرة التجارية ورئيس مصنع 
ســـاســـل حـــلـــويـــات الـــعـــبـــد، بـــارتـــفـــاع أســعــار 
الكعك والبسكويت هذا العام، بسبب ارتفاع 

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ازدهــرت تجارة املابس املستعملة في بعض 
األســـواق بــالــســودان، قبيل حلول عيد الفطر، 
نتيجة انــخــفــاض أســعــارهــا واإلقـــبـــال عليها 
من جانب شرائح من املشترين، الذين عزفوا 
عــن شـــراء املنتجات الــجــديــدة فــي ظــل صعود 
األســـعـــار. وشــهــدت أســــواق املــابــس األصلية 
في مدن العاصمة الثاث )أم درمــان ـ بحري ـ 
الخرطوم( ركودا، فيما اكتظت أسواق املابس 
املــســتــعــمــلــة بـــاملـــشـــتـــريـــن قـــبـــيـــل ســــاعــــات مــن 
حلول عيد الفطر. وانتشرت أســـواق املابس 
املــســتــعــمــلــة فـــي »ســـــوق لــيــبــيــا« الــشــعــبــي في 
أم درمـــان و»ســـوق بــحــري« فــي مدينة بحري 

و»السوق الشعبي« في مدينة الخرطوم.
ويــقــول التاجر محمد إســحــاق مــن الخرطوم، 
إن أسعار املابس املستعملة تنخفض بنسبة 
40% عــن الــجــديــدة، مشيرا إلــى أن أغلبها من 

»ماركات معروفة وليست مقلدة«.
وتـــدخـــل املـــابـــس املــســتــعــمــلــة الــــســــودان عبر 
عدة طرق من دول مجاورة، وتأتي في طرود 
كــبــيــرة، وغــالــبــا مــا تــرجــع إلـــى دول أوروبــيــة 

وتــجــد طــريــقــهــا إلـــى الــســوق الــســودانــيــة عبر 
تـــشـــاد ولــيــبــيــا وأفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى. وكــانــت 
ــا في  ــ ــذه الــنــوعــيــة مـــن املـــابـــس تــجــد رواجــ هــ
واليــات غرب الــســودان، غير أنها بــدأت تدخل 
إلى العاصمة التي تشير بيانات محلية إلى 
أن نسبة الفقر بلغت فيها 26% مــن إجمالي 
سكانها البالغ عددهم نحو 10 ماين نسمة، 

ما يمثل نحو ربع إجمالي سكان الباد. 
ــاق، مـــــورد لــلــمــابــس  ــحــ ــم إســ ــيـ ــراهـ ويـــقـــول إيـ
املــســتــعــمــلــة، إن تـــجـــارة املــســتــعــمــل أصــبــحــت 
عاملية وليست في السودان فقط، وفي السابق 
كـــانـــت مــخــصــصــة لـــلـــفـــقـــراء، لـــكـــن اآلن بــــدأت 
تنتشر ويأتي إليها كل الناس ألن صناعتها 
ــذا وجــدت مكاناه خاصة  وأقمشتها جــيــدة، ل

مـــن الــشــبــاب الــبــاحــث عـــن املـــاركـــات الــعــاملــيــة. 
ويضيف إسحاق: »هناك من يقوم بغسل هذه 
املابس ومن ثم إعادة تأهيلها بصورة جيدة، 
وهناك من يعرضها كما هي، وفي  الحالتن 
ــتـــري يــســعــى إلـــــى الـــســـعـــر األفـــضـــل  فـــــإن املـــشـ
ــابـــع: »نـــجـــد مــوظــفــن  ــتـ ــيـــد«. ويـ واملـــنـــتـــج الـــجـ
وأصحاب شركات يبحثون عن ماركات جيدة 
وبطبيعة الحال فإن التاجر له دور كبير في 
جذب املواطنن وكيفية عرض البضائع، ففي 
حال العرض املميز لن تستطيع أن تفرق بن 

املابس املستعملة والجديدة«.
وتتفاوت أسعار املابس املستعملة وتتراوح 
ــلــنــســوة مـــا بـــن 20 و40 جــنــيــهــا لــلــجــلــبــاب،  ل
وقــمــصــان الـــرجـــال بــمــا يـــتـــراوح بـــن 50 و70 
جنيهًا )الدوالر يساوي 6.5 جنيهات رسميًا(.

وفي مقابل انتشار أسواق املابس املستعملة، 
فــإن تجار املنتجات الجديدة بــدوا غاضبن، 
ــذه األســــــــــواق بـــغـــيـــر املــــشــــروعــــة،  ــ واصــــفــــن هــ
وأنها عملت على تدهور تجارتهم األصلية، 
وأرجعوا زيادة األسعار إلى ارتفاع اإليجارات 
والـــرســـوم الــتــي تــفــرضــهــا الــســلــطــات املحلية 

والجمارك أيضا.

الرباط ـ مصطفى قماس

يــــدرس املـــغـــرب تــجــربــتــي الــهــنــد والــبــرازيــل 
في مجال تقديم الدعم املباشر، قبل اتخاذ 
قرار رفع الدعم عن غاز الطهو، الذي يعتزم 

اإلقدام عليه.
ــال مـــصـــدر مـــن وزارة الــــشــــؤون الــعــامــة  ـ ـ وقـ
والــحــكــامــة، إن تــجــربــتــي الــهــنــد والــبــرازيــل 
تستحقان االهتمام عند الرغبة في تقديم 
الدعم للفقراء الذين سيتأثرون برفع الدعم 

عن غاز الطهو.
وتـــتـــريـــث الــحــكــومــة املـــغـــربـــيـــة، قــبــل اتــخــاذ 
قرار رفع الدعم حول الشكل الذي سيتخذه 
تقديم الــدعــم للفقراء. وكــانــت حكومة عبد 
اإللــــه بــنــكــيــران الــســابــقــة، قــــدرت عـــدد الــذيــن 
سيستحقون الدعم عند تحرير أسعار غاز 

الطهو بنحو خمسة ماين شخص.
ــر الـــشـــؤون  ــ ويــعــتــبــر لــحــســن الــــــــداودي، وزيـ
الــعــامــة والــحــكــامــة، أن تــقــديــرات الــحــكــومــة 
السابقة، تمت على أساس معايير، بدت في 
مــا بــعــد غــيــر واقــعــيــة، مــا يعني عـــدم األخــذ 
بــهــا فـــي ظـــل الــحــكــومــة الــحــالــيــة. واعــتــبــرت 
ــتــي تستحق  الحكومة السابقة أن األســـر ال
الدعم بعد رفع الدعم، هي التي تقل فاتورة 
الــكــهــربــاء الــتــي تــؤديــهــا أو تــســاوي عشرة 

دوالرات في الشهر. غير أن وزارة الشوون 
العامة والحكامة، تشير إلــى أنــه تجلى أن 
العديد من األسر في العالم القروي واألحياء 
الصفيحية ال تتوفر على كهرباء. وتعتبر 
ــه بالنظر لــهــذا الــوضــع يتوجب  الـــــوزارة أنـ
البحث عن معايير جــديــدة، مشيرة إلــى أن 
وزارة الداخلية تتولى بلورة التصور حول 

االستهداف.
وتــشــدد الحكومة على أنــهــا غير مستعدة 

لرفع الدعم عن غاز الطهو قريبًا، مؤكدة أن 
إصاح ذلك النظام سيتم بطريقة تدريجية.

وأكد وزير الشؤون العامة والحكامة، عدم 
توفر البيانات الدقيقة حول مسار استغال 

الغاز واالستيراد من أجل االستهاك.
وكــــان مــجــلــس املــنــافــســة بــاملــغــرب ذكــــر في 
دراسة له مؤخرا، أن رفع الدعم عن أسطوانه 
ــاز الـــبـــالـــغ ســعــرهــا 4 دوالرات الـــيـــوم،  ــغـ الـ
سيقفز بثمنها إلى 12.4 دوالرا، أي بزيادة 
تــصــل إلــــى 209%. وقـــــال عــمــر الــفــطــواكــي، 
الخبير املــغــربــي فــي الــبــتــرول، فــي تصريح 
لـ »العربي الجديد«، إن رفــع الدعم عن غاز 
الطهو في الظروف الحالية سيكون صعبًا 
بــالــنــظــر لــتــداعــيــاتــه عــلــى الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
ــر بــــزيــــادة  ــ ــ ــالـــي كــــاهــــل األسـ ــتـ ــالـ لــــألســــر، وبـ

األسعار.
الــعــامــة  الــــشــــؤون  ــيـــانـــات وزارة  ر بـ ـ ـ يـ ـ ـ ــشـ وتـ
والحكامة إلى أن غاز الطهو يستوعب %72 
مـــن الـــدعـــم الــــذي يـــوفـــره صـــنـــدوق املــقــاصــة 
)حـــكـــومـــي(، الــــذي يــنــتــظــر أن يــدعــم الــســكــر 
والــدقــيــق وغــــاز الــطــهــو بــنــحــو 1.46 مليار 
دوالر في العام الحالي. ويصل االستهاك 
الــوطــنــي مـــن غــــاز الــطــهــو إلــــى 2.2 مــلــيــون 
طن، 87% منه يهم األسطوانة التي تزن 12 

كيلوغرامًا، حسب بيانات الوزارة.

ركود سلع العيد

غاز الطهو يستحوذ على 72% من الدعم 
)Getty( الحكومي

ازدهار تجارة المالبس المستعملة بالسودان

تعويض فقراء المغرب بتحرير غاز الطهو

الغالء يمنع المصريين 
من شراء كعك العيد

تنزيالت دائمة في غزة لكسر ركود األسواق

بدت متاجر وأفران كعك 
العيد في مصر خاوية 

من الزبائن، في ظل 
ارتفاع األسعار الذي دفع 

كثيرًا من األسر إلى العزوف 
عن الشراء أو تقليص 
الكميات إلى حد كبير

أسواق مال وناس

طاقة

%51
ــي في  ــدولـ ــك الـ ــن ــب ــر ال ــ ذك
إبريل/نيسان  في  ادر  ص ر  ي ر ق ت
م  الماضي، أن الدعم الُمقدَّ
للفلسطينيين  نحين  ا م ل ا ن  م
وصل إلى 51% من إجمالي 
د بها  التعُهّ التي تم  المبالغ 
في  الــقــاهــرة  ر  م ت ؤ م ي  ــ ف
يلول 2014 والبالغة  أ ر/ سبتمب

5.4 مليارات دوالر.

تحقيق

البيانات الرسمية تشير 
إلى أن ما يقرب من ثلث 

المصريين فقراء

اقتطاع 30% من 
رواتب موظفي غزة يزيد 

ركود األسواق

البطالة تصل إلى 
45% نهاية 2015 وفقًا 

لبيانات البنك الدولي

بيانات محلية تشير 
إلى بلوغ نسبة الفقر 

في الخرطوم %26

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــد  ــجـ ويـ إال  يــــــــوم  يــــمــــر  ـــــاد  ك ـ ـ ـ ـ ـ ي ال 
الــغــزيــون عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــديـــدًا إمــا  االجـــتـــمـــاعـــي عـــرضـــًا جـ
ملـــطـــعـــم أو مـــحـــل تــــجــــاري لـــبـــيـــع الـــهـــواتـــف 
الذكية ومتعلقاتها، أو حتى محال العطور 
واملــابــس، فــي الــوقــت الــذي يعيش السكان 

أوضاًعا اقتصادية متردية.
ــن يـــمـــر فــــي أســـــــواق غـــــزة خـــال  ــأ مــ ــاجـ ــفـ ويـ
األشهر األخيرة، بانتشار ظاهرة العروض 
والـــتـــنـــزيـــات املـــطـــروحـــة مـــن قــبــل أصــحــاب 
ــال عــلــى  ــ ــمـ ــ ــة ورجــــــــال األعـ ــاريـ ــتـــجـ ــال الـ ــحــ املــ
ــانـــت هــــذه الــظــاهــرة   كـ

ّ
بــضــائــعــهــم، بــعــد أن

موسمية مرتبطة بــأوقــات معينة، صــارت 
فــي غــزة دائــمــة نتيجة الــوضــع االقتصادي 

الصعب.
وباتت هذه السياسة التي تنتهجها أغلب 
املــنــشــآت الــتــجــاريــة فـــي الــقــطــاع املــحــاصــر 
ا مــنــذ عــــام 2006، وســيــلــة لهم  ـــ ًي ـ ـ لـ ــ يـ إســـرائـــ
للحصول على السيولة النقدية الشحيحة 
الــتــي تــعــصــف بــالــواقــع االقـــتـــصـــادي خــال 
السنوات األخيرة، واشتدت عقب خصومات 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة األخــــيــــرة لـــرواتـــب 

موظفيها في غزة.
ويقول الخبير االقتصادي نهاد نشوان، إن 
ات األخيرة التي قامت بها السلطة  اإلجــراء
ــت الـــســـوق مـــن نــحــو 20  ـرم الفلسطينية حـ
مليون دوالر أمــيــركــي شــهــرًيــا كــانــت تمثل 
سيولة نقدية للقطاعات التجارية املتنوعة.
ويـــوضـــح نـــشـــوان لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
حاجة التاجر وصاحب رأس املال للسيولة 
ــه نـــحـــو الــــهــــرب مــن  ــعـ ــاتــــت تـــدفـ ــة بــ ــقـــديـ ــنـ الـ
تعظيم األربـــاح والرغبة في اســتــرداد ماله 
بشكل ســريــع مــن أجــل الــوفــاء بــااللــتــزامــات 
والــتــعــهــدات املــالــيــة املــتــرتــبــة عــلــيــه، فــي ظل 

الواقع التجاري الحالي.
ويرجع الخبير االقتصادي أسباب التوجه 
والــهــرب نــحــو طـــرح الــعــروض والــتــنــزيــات 
الكثيرة في مختلف الوحدات التجارية، إلى 
واقع األزمات اليومية التي يعيشها الغزين 
بــن الـــرواتـــب وانــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي 

وحالة االرتباك السياسي والقلق الدائم من 
مواجهات وحروب قريبة.

ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــــة االقـ ويــــبــــن نــــشــــوان أن الــــحــــال
املــــتــــدهــــورة البـــــد أن تـــدفـــع تـــجـــار الــقــطــاع 
نحو تقليل أرباحهم بما يتوافق مع واقع 
الــســكــان والــتــحــول لبيع أكــبــر كمية ممكن 
من منتجاتهم وبضائعهم بنسبة ربح أقل، 
لــضــمــان الــحــصــول عــلــى الــســيــولــة النقدية 
واسترداد أموالهم بشكل أسرع ومنًعا ألي 
انهيارات. ويشير إلى أن العام الحالي يعتبر 
األســــــوأ بــمــخــتــلــف الـــجـــوانـــب االقــتــصــاديــة 
ــتــي طاولت  ــه شهد عملية التقليص ال كــون
آالف موظفن السلطة الفلسطينية في غزة، 
وهـــو مــا انــعــكــس بشكل جــلــي عــلــى املشهد 
التجاري في موسمي رمضان والعيد وما 

سيلحقهما من مواسم.
ومــطــلــع إبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي، تــوجــهــت 
السلطة الفلسطينية نحو سياسة جديدة 
تمثلت في خصم 30% من رواتب موظفيها 
فـــي الــقــطــاع فــقــط، فــيــمــا أبــقــت عــلــى رواتـــب 
ــي الضفة الغربية،  املوظفن بشكل كامل ف

األمـــر الـــذي انــعــكــس عــلــى الــقــدرة الشرائية 
املنهكة بفعل الحصار وتاحق الحروب.

استغالل موسم العيد
ــتـــجـــولـــون  ــار والــــبــــاعــــة املـ ــتــــجــ ــاول الــ ــ ــحــ ــ ويــ
وأصحاب البسطات قدر املستطاع استغال 
موسم عيد الفطر، باعتباره األفــضــل على 

ــام، ويــنــتــظــره أصــحــاب البضائع  ــعـ مــــدار الـ
ــا لــتــعــويــض بــعــض الــخــســائــر  املـــكـــدســـة، إمــ
التي لحقت بهم جراء األوضاع االقتصادية 
الصعبة، أو لتحريك عجلتهم االقتصادية 

التي راوحت مكانها لزمن.
ويــــؤكــــد الــخــبــيــر االقــــتــــصــــادي مــحــمــد أبـــو 
جياب لـ »العربي الجديد« أن ملف العروض 
والتنزيات ليس جديدًا على القطاع بقدر 
ا بالواقع االقتصادي الذي 

ً
كونه بات مرتبط

أضحى متراجًعا بشكل كبير في ظل ضعف 
القوى الشرائية لدى الغزين.

ويقول أبو جياب إن ضعف القوة الشرائية 
للسكان دفــع الــوحــدات التجارية والتجار 
نــحــو إطــــاق حــمــات واســعــة وعــــروض قد 
يصل بعضها ملرحلة الــخــســارة فــي بعض 
األحيان والهدف ليس منها ليس املنافسة 
بقدر الرغبة في الحصول على املال النقدي 
ــركـــود  ــة غـــيـــر مــســبــوقــة مــــن الـ ــالـ فــــي ظــــل حـ

االقتصادي.
ــادي بـــن تــدهــور  ــتـــصـ ــربـــط الــخــبــيــر االقـ ويـ
ــوات الـــســـلـــطـــة  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــدرة الــــشــــرائــــيــــة وخـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ

الفلسطينية بحق موظفيها، والتي أسهمت 
في حرمان السوق املحلي من حصة كبيرة 
ــان مــعــتــادا،  مـــن الــســيــولــة الــنــقــديــة الـــتـــي كــ
ــدالت الــبــطــالــة  ــعــ بــــاإلضــــافــــة إلـــــى زيــــــــادة مــ
وغياب التوظيف الحكومي بغزة ورام الله.

ويــبــن أبـــو جــيــاب أن الــعــديــد مــن أصــحــاب 
ــتــجــار بــاتــوا مفلسن  رؤوس األمـــــوال أو ال
حــالــيــا بحكم الــواقــع االقــتــصــادي املــتــردي، 
ومن يعمل حالًيا في السوق هم بعض ممن 
ليدهم سيولة نقدية أو ممتلكات تمكنهم 
مـــن تــدبــر أمـــورهـــم فـــي ظـــل ظــــروف الــقــطــاع 

املحاصر للعام الحادي عشر على التوالي.
ووفــقــًا لــتــقــاريــر دولــيــة رســمــيــة، فـــإن معدل 
ــــن الـــغـــذائـــي فـــي الــقــطــاع وصــل  انـــعـــدام األمـ
ألكثر من 50%، فيما وصل اعتماد السكان 
على املساعدات اإلغاثية ألكثر من 80%، في 
الوقت الــذي سجلت البطالة ارتفاعا كبيرا 

في صفوف خريجي الجامعات والشباب.

عروض لتحريك األسواق
ويــؤكــد مــديــر الــعــاقــات الــعــامــة فــي الغرفة 
التجارية بغزة ماهر الطباع على أن فكرة 
ــــروض جـــــــاءت نــتــيــجــة األزمـــــــــات الــتــي  ــعـ ــ الـ
يـــعـــانـــي مــنــهــا أكـــثـــر مــــن مــلــيــونــي مـــواطـــن 
غــزي يعيشون في القطاع ونتيجة تراجع 
الــقــدرة الشرائية لهم وتفاقم حالة الكساد 
فـــي األســـــــواق. ويــلــفــت الــطــبــاع فـــي حــديــثــه 
لـــــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إلــــــى أن الــــعــــروض 
ا بالبضائع 

ً
والتنزيات باتت مرتبطة أيض

املــوســمــيــة الــتــي ال يــريــد الــتــجــار تخزينها 
لــلــمــواســم املــقــبــلــة خــشــيــة مـــن الــخــســارة أو 
االســتــمــرار أو فــقــدان قيمتها والــرغــبــة في 

الحصول على األموال لتسديد االلتزامات.
ويواجه اقتصاد غــزة صعوبات كبيرة في 
ظل العدوان اإلسرائيلي املتكرر والحصار 
املــتــواصــل مــنــذ نــحــو 11 عـــاًمـــا، إذ شــهــدت 
مــعــدالت الــفــقــر ارتــفــاعــًا كــبــيــرًا فــي صفوف 
الفلسطينين، الذين يعيشون في فقر مدقع 
فـــي الــقــطــاع، فــقــد ارتــفــعــت مـــن 33.2% عــام 
2006 إلــى 45% فــي نهاية عــام 2015 وفقًا 

لتقرير البنك الدولي.
وتــشــكــل فـــتـــرات املــــواســــم واألعــــيــــاد نــافــذة 
أمــل لشباب غــزة املتعطلن، خصوصًا في 
ــائــــف. ولــم  ظـــل نـــــدرة فــــرص الــعــمــل والــــوظــ
يغّير مــوســم رمــضــان هــذا الــعــام كثيرًا من 
حالة الركود التي تعيشها أســواق غــزة، إذ 
تسوء األوضـــاع أكثر مــع تــواصــل الحصار 
 عــن أزمــة الــرواتــب التي 

ً
اإلسرائيلي، فضا

نسفت ما تبقى من قدرات
ات اللجنة الشعبية لكسر  وبحسب إحصاء

الحصار )منظمة غير حكومية( فــإن نحو 
ــيــون فلسطيني فــي الــقــطــاع البالغ  ل ــ ربـــع م
عــدد سكاني نحو مليوني نسمة عاطلون 
ــت الــــــذي ال يــتــجــاوز  ــوقــ ــي الــ ــن الـــعـــمـــل، فــ عــ
متوسط دخل الفرد اليومي دوالرًا أميركيًا.

ــان رئـــيـــس الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة ملــواجــهــة  ــ وكــ
الحصار، جمال الخضري، قــال في مؤتمر 
 اآلثــار 

ّ
صحفي فــي مــــارس/آذار املــاضــي، إن

الــكــارثــيــة لــلــحــصــار اإلســرائــيــلــي تتصاعد 
وتـــــزداد، مــشــيــرا إلـــى أن ســلــطــات االحــتــال 
ــيـــة األوضــــــــــاع الـــكـــارثـــيـــة  تـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـ
املتفاقمة. وأكد الخضري ضرورة ممارسة 
ــــي ضـــغـــطـــا حــقــيــقــيــا عــلــى  ــدولـ ــ املـــجـــتـــمـــع الـ

إسرائيل إلنهاء هذا الوضع. عروض 
بال مشترين

يفاجأ من يمر في أسواق غزة خالل األشهر األخيرة، بانتشار ظاهرة العروض والتنزيالت المطروحة 
من قبل المحال التجارية ورجال األعمال على بضائعهم، فبعد أّن كانت هذه الظاهرة موسمية 

ومرتبطة بأوقات معينة، صارت دائمة نتيجة الصعوبات االقتصادية
قطع الكهرباء يغير أنماط الحياة

أنماط  تغيير  غــزة، على  الكهرباء، سكان قطاع  أزمــة نقص  رت  ــ ب جــ أ
حياتهم، باإلضافة إلى تكبيدهم الكثير من األعباء املالية اإلضافية. 
فعلى عكس الهدوء املعتاد في ساعات ما بعد منتصف الليل، تتحول 
املنازل إلى ما يشبه »ورشة العمل«، بفعل ضجيج األدوات الكهربائية، 
التي تعمل لساعات قليلة ومحددة، نتيجة االنقطاع املتواصل للكهرباء.

ويعد فقدان »املياه«، من أكثر تداعيات انقطاع الكهرباء، نظرًا لحاجتها 
للطاقة من أجل ضخها من قبل البلديات للمواطنني أوال، كي يضخها 
السكان في خزاناتهم. أما تخزين الطعام، فأصبح من املاضي، حيث 

الثالجة، وهو ما يجبر  بإفساد محتويات  الكهرباء  نقطاع  ا يتسبب 
العائالت على شراء الطعام بشكل شبه يومي. وتصل ساعات قطع 
إلــى نحو 450  القطاع  إلــى نحو 20 ساعة يوميًا. ويحتاج  لكهرباء  ا
ميغاواط، ال يتوافر منها حاليا سوى أقل من 100 ميغاواط. وكانت 
سلطة الطاقة فــي غـــزة، قــد أعلنت منتصف مــايــو/أيــار املــاضــي، عن 
تفرضها  التي  الضرائب  بسبب  العمل،  عــن  الكهرباء  ف محطة  ــ

ّ
ق و ـ ـ ت

الحكومة في رام الله، على الوقود الخاص باملحطة. كما بدأ االحتالل 
اإلسرائيلي بتقليص إمدادات التيار، منذ اإلثنني املاضي.

كــــافــــة مـــســـتـــلـــزمـــاتـــه، الفــــتــــًا إلـــــى أن الـــتـــجـــار 
وأصــحــاب املــصــانــع فــي حــالــة غضب بسبب 
حــالــة الــركــود فــي عمليات البيع الــتــي كانت 
تشهد ازدهارًا كبيرًا خال تلك الفترة األخيرة 
من شهر رمضان. وأشــار  إلــى أن الحلويات 

ــرة، بــســبــب الــغــاء  ــأخـ ــتـ ــة مـ ــويــ أصــحــبــت أولــ
الــذي أصــاب الــشــارع املــصــري. وتشهد مصر 
قــفــزات هــائــلــة فــي أســعــار الــســلــع األســاســيــة، 
وتــواصــلــت الــقــفــزات فــي أســعــار الــســلــع، رغــم 
وعود الرئيس املصري، عبد الفتاح السيسي، 

أكثر مــن مــرة، بخفض األســعــار، فيما تشير 
البيانات الرسمية إلــى أن ما يقرب من ثلث 
املصرين فقراء، بينما تقدر جهات مستقلة 
نسبتهم بأكثر من نصف سكان الباد البالغ 

عددهم 93 مليون نسمة.

األسر المصرية تقلّص 
كميات الشراء الرتفاع 
األسعار )أحمد إسماعيل/ 
األناضول(

العروض 
والتنزيالت 
أصبحت 
دائمة في 
أسواق غزة 
)عبدالحكيم 
أبو رياش(
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اقتصاد

النفطية صــدمــات  الــســوق  تــعــرف 
أسعار متتالية منذ فترة، وصلت 
ــا خــــــال األســـبـــوعـــن  ــ ــهـ ــ إلــــــى أوجـ
املاضين، ما أثار جملة من التساؤالت حول 
الــدول  على  وانعكاساتها  األسعار  مستقبل 
تدور  الشكوك  بــدأت  وكــذا  للبترول،  املنتجة 
حــول نجاح اتــفــاق أوبــك مــع الـــدول املستقلة 
لــتــحــقــيــق الــــتــــوازن فـــي الـــســـوق الــنــفــطــيــة. إال 
أن هـــذا االتـــفـــاق وبــالــرغــم مـــن عـــدم تحقيقه 
طــمــوحــات املــنــتــجــن فـــي رفــــع األســـعـــار إلــى 
أصــبــح حجرة  لكنه  دوالرًا،  و60   55 بــن  مــا 
تــوقــف انـــزالق األســعــار إلــى مستويات أكثر 

انخفاضًا، وفق محللي األسواق.
الــنــفــط مــا دون 46 دوالرًا  فــقــد بقيت أســعــار 
خـــال األســـبـــوع املــنــقــضــي أمـــس الــســبــت، مع 
وصولها إلى أكبر انخفاض خال الربع األول 
من هذا العام، منذ 20 عامًا. أما التوقعات فا 
تشي بأي نوع من التفاؤل، مع ذهاب البنوك 
العاملية نحو توقعات باملزيد من االنخفاض 
إلـــى 30 دوالرًا. وهـــذا  ــواًل  ــ فـــي األســـعـــار وصـ
ــــن االنــــكــــمــــاش فــي  ــــد مـ ــزيـ ــ املـــــســـــار، يـــعـــنـــي املـ
اقــــتــــصــــادات الــــــــدول املـــنـــتـــجـــة لـــلـــنـــفـــط، وفـــق 
تأكيدات خبراء االقتصاد، وما يتبع ذلك من 
زيادة في عجز املوازنات، وارتفاع في نسبة 

االقتراض من األسواق الدولية. 
الجمعة  للنفط يوم  اآلجلة  العقود  وارتفعت 
املـــاضـــي، مــدعــومــة بــتــراجــع الــــــدوالر. لكنها 
أغــلــقــت عــلــى خــســائــر أســبــوعــيــة لــأســبــوع 
تخفيضات  فشل  مع  التوالي  على  الخامس 
اإلنتاج التي تقودها أوبك في تقليص تخمة 
املـــعـــروض الــعــاملــي. وتـــحـــدد ســعــر الــتــســويــة 
لعقود برنت على ارتفاع 32 سنتًا بما يعادل 
وأغــلــق  لــلــبــرمــيــل.  دوالرًا   45.54 عــنــد   %0.7
ــــرب تـــكـــســـاس الــوســيــط  الــــخــــام األمـــيـــركـــي غـ
مرتفعًا 27 سنتًا أو 0.6% إلى 43.01 دوالرًا 
ــبـــوع فــقــد خــامــا  لــلــبــرمــيــل. وعــلــى مــــدار األسـ
النفط  وأســعــار  3.9% من سعرهما.  القياس 
 فـــحـــســـب فـــوق 

ً
ــيـــا ــلـ ــيـــة ال تــــزيــــد إال قـ ــالـ الـــحـ

أدنـــى مستوياتها فــي عــشــرة أشــهــر، متأثرة 
ــاوف مــــن زيــــــــادة اإلنــــتــــاج.  ــ ــخـ ــ بـــاســـتـــمـــرار املـ
وتراجع السعر لخمسة أسابيع متتالية هو 

األطول منذ أغسطس/ آب 2015.
ــار مــكــاســبــهــا بــعــد أن قــالــت  ــعـ وقــلــصــت األسـ
بـــيـــكـــر هــــيــــوز لـــلـــخـــدمـــات الـــنـــفـــطـــيـــة نــهــايــة 
األسبوع، إن الشركات األميركية أضافت 11 
حفارة نفطية، وذلك في أكبر زيادة على مدى 

ثاثة أسابيع.

اختبار اتفاق أوبك
في  للنفط  أكــبــر منتج  الــســعــوديــة،  وتعهدت 
منظمة أوبـــك، فــي مــايــو/ أيـــار »بفعل كــل ما 
ــلـــزم« لــلــدفــاع عـــن أســـعـــار الــنــفــط الــعــاملــيــة،  يـ
تعهدها  الــســوق  أن يختبر  تتوقع  لــم  لكنها 
ــــي الــــوقــــت الــــذي  ــقـــط. وفـ بـــعـــد شـــهـــر واحــــــد فـ
للبترول  البلدان املصدرة  مددت فيه منظمة 
أسعار  انخفضت  النفط،  إنــتــاج  تخفيضات 

الخام 18% في 20 يومًا فحسب. 
وســجــلــت ســــوق الــنــفــط أســـــوأ أداء لــهــا في 
الستة أشهر األولى من العام خال 20 عامًا، 
مما يشير إلى أن اتفاق أوبك لم يؤد إلى رفع 
األسعار كما هو متوقع، مع اشتداد العوامل 
الــدافــعــة للمزيد مــن االنــخــفــاض. ويــأتــي ذلك 
مــع اســتــمــرار مــواقــف أعــضــاء أوبـــك فــي عــدم 

القيام بتخفيضات أكبر لإلنتاج.
وقــال بوب مكنالي رئيس مجموعة رابيدان 
الســتــشــارات الــســوق وســيــاســات الــطــاقــة في 
واشنطن لوكالة »رويترز« إنه: »البعض في 
أوبــك يجب أن يخفض اإلنــتــاج أكــثــر، لكن ال 

أحد يرغب في ذلك«. 
وكـــانـــت الــســعــوديــة وبـــلـــدان أخــــرى فـــي أوبـــك 
ــدت أن املــنــظــمــة لـــن تــنــدفــع صــــوب تنفيذ  ــ أكـ
تخفيضات أكبر لإلنتاج من املستوى الحالي 
أما  األســعــار.  انخفاض  كــي تكبح  البالغ %4 
التخفيضات  املــنــظــمــة  انــتــظــار  فــهــو  الــبــديــل 
املشتركة الحالية مع روسيا غير العضو في 
أوبــــك، الــتــي مــن املــمــكــن أن تـــؤدي إلـــى هبوط 
املــخــزونــات الــعــاملــيــة خـــال الــربــع الــثــالــث من 
ــادة الــطــلــب عــلــى النفط  الــعــام حــن يــرتــفــع عــ
الخام. وقالت مصادر في أوبــك وفــي روسيا 

فــشــل الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
ــه األوروبــــــــيــــــــن بــمــنــح  ــ ــائـ ــ ــركـ ــ ــاع شـ ــ ــنــ ــ ــي إقــ ــ فــ
بروكسل سلطات أكبر ملراقبة عمليات شراء 
األوروبـــي خصوصًا  االتحاد  في  املؤسسات 
ــــن قـــبـــل مـــســـتـــثـــمـــريـــن صـــيـــنـــيـــن، لــحــمــايــة  مـ

القطاعات االستراتيجية في التكتل.
ــل، أعــــــاد رؤســـــــاء الـــــدول  وبـــعـــد نـــقـــاش طــــويــ
ــاء فـــي االتـــحـــاد  والـــحـــكـــومـــات الـــــ 28 األعــــضــ
ــاركــــون فــــي قـــمـــة بـــروكـــســـل،  ــشــ األوروبــــــــــي املــ
صـــيـــاغـــة الــــخــــاصــــات الــــتــــي تـــبـــنـــوهـــا حـــول 
املوضوع إزاء معارضة بعض دول الجنوب. 
ــذي دعــمــتــه  ــ ــرون، الـ ــاكــ واســـتـــهـــدف اقــــتــــراح مــ
يثير  الــذيــن  الصينين،  املستثمرين  بــرلــن، 

لـــ »رويــــتــــرز«، إنـــه ال مـــؤشـــرات تــذكــر عــلــى أن 
املـــنـــظـــمـــة تــســتــعــد إلجــــــــراء اســـتـــثـــنـــائـــي قــبــل 
املشتركة في  الــوزاريــة  املراقبة  اجتماع لجنة 
روسيا نهاية يوليو/ تموز. وقال وزير النفط 
يــوم األربــعــاء »نجري  اإليــرانــي بيغن زنغنه 
محادثات مع أعضاء أوبك كي نجهز أنفسنا 
لقرار جــديــد«. وأضــاف »لكن اتخاذ الــقــرارات 
ــرار  فــــي املــنــظــمــة أمـــــر صـــعـــب جـــــدًا ألن أي قــ

سيعني لأعضاء تخفيضات في اإلنتاج«.
العقد  بنهاية  النفط  أســعــار  ارتــفــاع  وأطــلــق 
املــاضــي وبـــدايـــة هـــذا الــعــقــد مــشــاريــع إنــتــاج 
مــتــعــددة فــي أنــحــاء الــعــالــم، بــمــا فــي ذلـــك في 
تكوينات النفط الصخري األميركي، مما نتج 
عنه فائض عاملي دفــع األســعــار لانخفاض 
من 120 دوالرًا للبرميل في 2014 إلى أقل من 

30 دوالرًا للبرميل في العام املاضي.
وسعت أوبــك وروســيــا إلــى تحقيق استقرار 
عبر  لــلــبــرمــيــل  دوالرًا   60-50 عــنــد  األســـعـــار 
تخفيضات اإلنتاج، لكن أسعار خام القياس 
العاملي برنت انخفضت هذا األسبوع صوب 
44 دوالرًا للبرميل بسبب استمرار املخاوف 
بـــشـــأن فـــائـــض اإلمــــــــــدادات. ويـــقـــول أويــســن 
بــرنــتــســن الــعــضــو املــنــتــدب لــشــركــة ســتــرونــغ 
بتروليوم لتجارة النفط، في تصريح لوكالة 
»رويـــــتـــــرز«: »اإلمــــــــــدادات الــعــاملــيــة تــراجــعــت 
لــم ُيسجل في  إلــى مستوى منخفض جديد 
ســـنـــوات. الــنــفــط الــصــخــري األمــيــركــي يــعــود 
ــوة... وهـــنـــاك مــســتــويــات مــرتــفــعــة من  ــ بــكــل قــ

املخزونات العائمة وعلى األرض«.
والــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة لـــيـــســـت طــــرفــــًا فــــي أي 

إقــبــالــهــم عــلــى شـــــراء الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة 
ــة املــتــطــورة، وفـــق »فـــرانـــس بـــرس«،  ــيـ األوروبـ

القلق في السنوات األخيرة.
وعلق مصدر أوروبي أن ماكرون الذي يشارك 
للمرة األولــى في قمة أوروبية منذ تنصيبه 
»دفع بوضوح باتجاه هذا االقتراح لكن دواًل 
أخــــرى عـــارضـــت«، فــي إشــــارة إلـــى الــبــرتــغــال 
والـــيـــونـــان وإســـبـــانـــيـــا. فـــهـــذه الـــــدول الــثــاث 
ــات  ــ ــــى أمـــــــوال لـــلـــخـــروج مــــن األزمــ بـــحـــاجـــة إلـ
مثل  تعرقل  أن  وتخشى  منها،  تعاني  الــتــي 
هــذه اإلجـــراءات االستثمارات األجنبية على 

أراضيها.
ــــرى  ــاء أخـ ــ ــــضـ ــــت دول أعـ ــربـ ــ املــــقــــابــــل، أعـ ــــي  فـ
بانفتاح  املتمسكة  ــا  أوروبــ شــمــال  دول  مــثــل 

األسواق عن »شكوكها« إزاء املسألة.
ا 

ً
أحيان وهــي  الصينية  الــشــركــات  وتتعرض 

ــتــــقــــادات بـــأنـــهـــا تـــعـــرض بــذلــك  حــكــومــيــة النــ
تكنولوجيا وخبرات متقدمة بكلفة أقل وعبر 

منافسة غير نزيهة.
وفـــي الــعــام 2016، شــهــدت أملــانــيــا واالتــحــاد 
ـــع األملـــانـــي 

ّ
ـــصـــن

ُ
األوروبــــــــي انـــتـــقـــال مــلــكــيــة امل

ــدات »كــــوكــــا« إلــــى عــمــاق  ــعــ لــلــمــاكــيــنــات واملــ
ــيـــديـــا«  »مـ الـــصـــيـــنـــي  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  األدوات 
يــكــون  أن  دون  يــــــــورو،  ــيــــارات  ــلــ مــ  4,6 لــــقــــاء 
بإمكانهما التدخل. وشدد الرئيس الفرنسي 
مــــاكــــرون فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع 
ــر  ــل إثـ ــركـ ــيـ ــيـــا مـ ــغـ ــة أنـ ــيــ ــانــ املـــســـتـــشـــارة األملــ
العادلة  »املــنــافــســة  أن  على  األوروبـــيـــة  القمة 
أفـــضـــل مـــن الـــفـــوضـــى«، مـــشـــددًا عــلــى أنــــه تم 
أفضل  إطــار  تحديد  لطلب  رسمي  »تسجيل 

لاستثمارات االستراتيجية«.
)العربي الجديد(

األشــهــر األخـــيـــرة مــن مــســتــويــاتــه املنخفضة 
الــســابــقــة بــســبــب االضـــطـــرابـــات. وفـــي الــوقــت 
من  معفيتان  وليبيا  نيجيريا  فــإن  الــحــالــي 

اتفاق تخفيضات اإلنتاج.
 

التوقعات غير متفائلة
ــاث األســـهـــم  ــ ــحـ ــ وخــــفــــض بـــنـــك بـــاركـــلـــيـــز ألبـ

توقعاته ملتوسط سعر خام برنت لعام 2017 
إلى 52 دوالرًا للبرميل من 56 دوالرًا للبرميل. 
مــن 67  للبرميل  إلــى 57 دوالرًا  ولــعــام 2018 
دوالرًا. وقال إن متوسط توقعات خام برنت 
دوالرًا   60 عــنــد  تغيير  دون  ظــل   2019 لــعــام 
للبرميل، فــي حــن اعتبر أنــه على الــرغــم من 
أن انخفاض املخزونات القوي خال النصف 
الثاني من العام قد يدعم ارتفاعًا قريب املدى 
فـــي أســـعـــار الــنــفــط، فــقــد تــراجــعــت تــوقــعــات 
النفط  إمـــداد  2018 بسبب اســتــمــرار صــمــود 
األمــيــركــي، وتــوقــعــات بــأن تــتــراجــع أوبـــك عن 

تخفيضات اإلنتاج الراهنة. 
ــال املــحــلــل لـــدى »بــنــك أوف أمــيــركــا  بـــــدوره، قـ
ــاء، إن  ــ ــعـ ــ مــيــريــل لـــيـــنـــش«، بــــول ســـيـــانـــا، األربـ
»أســـعـــار الــنــفــط تــســلــك مـــســـارًا هــبــوطــيــًا وقــد 

فــي ظــل ما  إلــى 30 دوالرًا للبرميل،  تــتــراجــع 
تــواجــهــه الــســوق مــن مــخــاطــر متعلقة بــوفــرة 
املعروض العاملي«. ما يعني تراجعًا عما قاله 
إن  املــاضــي،  الشهر  أميركا،  أوف  بنك  محللو 
إسعار النفط قد تهوي إلى 35 دوالرًا للبرميل. 
ومن املقرر أن ينعقد االجتماع القادم للجنة 
أوبــك في سان بطرسبرغ بروسيا في الرابع 

والعشرين من يوليو/ تموز 2017.
وكـــانـــت مــنــظــمــة الــبــلــدان املـــصـــدرة لــلــبــتــرول 
اتفقوا  املستقلن  املنتجن  وبــعــض  )أوبــــك( 
العام املاضي على خفض اإلنتاج 1.8 مليون 
بــرمــيــل يــومــيــًا ملـــدة ســتــة أشــهــر اعــتــبــارًا من 
األول مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي، ثــم مـــددوا 

االتفاق ذاته حتى نهاية مارس/ آذار 2018.
)العربي الجديد(

يثير غــيــاُب خــطــة جــديــدة لــجــذب الــعــمــال مــن خـــال حرية 
التنقل ما بن بريطانيا ودول االتحاد األوروبــي، مخاوف 
مــن حــصــول أزمـــة فــي الــيــد العاملة وأصــحــاب املــهــارات في 
)بريكست(  االنــفــصــال  خــطــة  تطبيق  بــعــد  املــتــحــدة  اململكة 
االقتصادية  للبحوث  الوطني  املعهد  االتحاد، بحسب  عن 
ــيـــوز« تــقــريــرًا عن  واالجــتــمــاعــيــة. وعـــرضـــت وكـــالـــة »يـــورونـ
مخاوف بعض نماذج العمالة غير األوروبية في بريطانيا، 

من املرحلة املقبلة. 
وتــعــّبــر املــمــرضــة الــرومــانــيــة ألــكــســنــدرا عــن قلقها، وتــقــول: 
»خــطــطــت لــكــي أســتــقــر هــنــا فـــي بــريــطــانــيــا ولــكــنــي الــيــوم 
أصــبــحــت خــائــفــة ألنــنــي ال أعــلــم مــــاذا ســيــحــدث لـــي غــــدًا«. 
 خـــارج 

ً
وتــضــيــف: »مــــن املــمــكــن أن أذهــــب إلــــى إجـــــازة مــثــا

العودة  أنني ال أستطيع  أعــود يخبروني  بريطانيا وحــن 
إلى منزلي«.

ويعم القلق بن موظفي شركة مكونة من 60% من األجانب 
عــيــادات صحية مختلفة. وتقول  أربـــع  فــي  الــذيــن يعملون 

سميتا مــيــهــرا املـــديـــرة الــعــامــة لــلــشــركــة: »فـــي بــدايــة األمـــر، 
للتعيينات  الحظ كثيرًا بسبب عدم وجــود عوائق  حالفنا 
اليوم نحن بصدد  العمل وظــروفــه،  وال عراقيل في قوانن 

تغييرات جذرية لذا سنواجه مشكات ضخمة«.
وفي قطاع البناء، على سبيل املثال من املحتمل أن يفقد ما 
بن مائة إلى مائتي ألف عامل وظائفهم، في حال تغيرت 
قوانن املقيمن األجانب، وهذا األمر سيشكل خطرًا داهمًا 

على االقتصاد البريطاني، وفق »يورونيوز«.
ــق بـــنـــك انـــكـــلـــتـــرا، مــــن املــــرجــــح أن يــنــخــفــض مــســتــوى  ــ ووفــ
االســتــثــمــارات فــي الــبــاد بحلول الــعــام 2019 بنسبة %25، 
وفي العام 2018، يتوقع اتحاد الصناعة البريطانية تباطؤ 
التضخم.  فــي  ارتــفــاع ملحوظ  حــاد وتحقيق  النمو بشكل 
ويشكل االنخفاض الحالي لقيمة الجنيه اإلسترليني الذي 
أعقب االستفتاء على االنفصال، ميزة للُمصّدرين وضربة 

قوية للمستوردين.
)العربي الجديد(

سوق النفط 
المأزومة

ماكرون يفشل في تحصين 
الشركات األوروبية

)Getty( النفط الصخري من أهم تحديات أوبك

في تحرك رافض لبريكست )أدريان دينيس/ فرانس برس( 

مخاوف على عمال البناء بعد االنفصال )جاستن تاليس/ فرانس برس(

)Getty( تظاهرة بريطانية داعمة للعمال األجانب )Getty( خالل احتجاج ضد التقشف في اليونان)Getty( دول أوروبية عارضت اقتراح ماكرون

نمو اقتصادي في تركيا )بوالنت كيليك/ فرانس برس(

تراجع السعر لخمسة 
أسابيع متتالية هو األطول 

منذ 2015

اتفاقات لخفض اإلنتاج ومن املتوقع أن تزيد 
اإلنــتــاج مــن تــكــويــنــات الــنــفــط الــصــخــري بما 

يصل إلى مليون برميل يوميًا.
وقـــــــــال بـــرنـــتـــســـن إنـــــــه مـــــا لـــــم تـــعـــمـــق أوبـــــك 
التخفيضات أو تحدث توقفات كبيرة وغير 
ــإن األســــعــــار ستظل  مــتــوقــعــة فـــي اإلنــــتــــاج فــ
محللي  كبير  مكينا،  غريغ  وقــال  منخفضة. 
ــدي أكـــســـي تــــريــــدر لـــلـــوســـاطـــة فــي  ــ الــــســــوق لـ
الــعــقــود اآلجــلــة: »تعميق الــخــفــض قــد يكبح 
انخفاض األسعار لكن أوبك بحاجة بالفعل 

للقيام بهذا بداًل من الحديث عنه فحسب«.
وقــالــت مــصــادر فــي أوبـــك إن أحــد الــخــيــارات 
قــــد يــتــمــثــل فــــي ضــــم عــــضــــوي أوبـــــــك لــيــبــيــا 
ونــيــجــيــريــا فــي أقــــرب وقـــت إلـــى تخفيضات 
ــاج بــعــد أن نــمــا إنــتــاجــهــمــا بـــقـــوة في  ــتــ اإلنــ

انخفاض حاد في األسعار برغم اتفاق أوبك

الـــدول الخليجية  شــهــدت اســتــثــمــارات 
بـــنـــســـبـــة %414،  ازديــــــــــــادًا  تـــركـــيـــا  ــــي  فـ
لترتفع من 107 ماين إلى 550 مليون 
دوالر، خال األشهر األربعة األولى من 
الفترة  الحالي، مقارنة مع نفس  العام 
من العام املاضي، وفق معطيات وزارة 

االقتصاد التركية.
الدولية  االستثمارات  ارتفع حجم  كــذا 
املــبــاشــرة لـــدول االتــحــاد األوروبــــي في 
تركيا، بنسبة 42%. وبحسب معطيات 
فـــإن حجم  الــتــركــيــة،  االقــتــصــاد  وزارة 
اســتــثــمــار دول االتـــحـــاد األوروبـــــي في 
تركيا بلغ 1.7 مليار دوالر خال الفترة 
مــا بــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي وصـــواًل 

إلى أبريل/نيسان 2017.
وتــــــصــــــّدرت إســـبـــانـــيـــا قـــائـــمـــة الــــــدول 

تركيا،  في  استثماًرا  األكثر  األوروبــيــة 
تــبــعــتــهــا  دوالر،  مـــلـــيـــون   961 بــقــيــمــة 
وأملانيا  دوالر،  مــايــن  بــــ209  بلجيكا 
ـــت هــولــنــدا 

ّ
ــل ـــ123 مــلــيــون دوالر. وحـ ــ بــ

ذاتها،  القائمة  فــي  الــرابــعــة  املرتبة  فــي 
مــلــيــون   122 قــيــمــتــهــا  بـــاســـتـــثـــمـــارات 
املــرتــبــة  فــــي  الــنــمــســا  تــبــعــتــهــا  دوالر، 

الخامسة بـ114 مليون دوالر.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أشـــــار تــقــريــر وكــالــة 
ــاد اســتــثــمــارات  ــ »األنــــاضــــول« إلـــى ازديـ
الدول اآلسيوية في تركيا خال األشهر 
األربعة األولى من العام الحالي، بنسبة 
140% مقارنة مع نفس الفترة من العام 
لترتفع من 362 مليون دوالر  املاضي، 

إلى 870 مليون دوالر. 
)العربي الجديد(

رفــــعــــت وكـــــالـــــة »مـــــــوديـــــــز« الــتــصــنــيــف 
اليونانية،  السيادية  للديون  االئتماني 
مشيرة إلى أن دفعة اإلنقاذ املالي بقيمة 
8.5 مليارات يورو سوف تسمح ألثينا 
بسداد التزاماتها املالية وترسل إشارات 
الوكالة  وراجــعــت  االقــتــصــاد.  باستقرار 
النظرة املستقبلية بشأن اليونان بالرفع 
إلى »مستقرة« من »سلبية«، ورغم رفع 
التصنيف االئــتــمــانــي ألثــيــنــا، إال أنــه ال 
يزال أدنى الدرجة االستثمارية بثماني 
مــســتــويــات. وتــتــوقــع »مــوديــز« مراجعة 
إيجابية لبرنامج اإلنقاذ املالي والتزام 
ــيــــونــــان بــــاإلصــــاحــــات االقـــتـــصـــاديـــة  الــ

املطلوبة.
الــيــورو وصندوق  وكــانــت دول منطقة 
الــنــقــد الــــدولــــي، أعــلــنــت الـــتـــوصـــل الــى 
تــســويــة الســتــئــنــاف خــطــة إنــقــاذ أثينا، 

تــشــمــل مــنــحــهــا قـــرضـــًا جـــديـــدًا بقيمة 
الدين  بلغ  بعدما  يـــورو،  مــلــيــارات   8,5
الــيــونــانــي 179% مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 

املحلي. 
وقــالــت مــديــرة صــنــدوق النقد الــدولــي، 
على  ستقترح  إنــهــا  ــارد،  الغــ كريستن 
الصندوق املشاركة املبدئية إلى جانب 
مــنــطــقــة الــــيــــورو فــــي خـــطـــة املـــســـاعـــدة. 
وشرح مفوض الشؤون االقتصادية في 
االتحاد األوروبي، بيار موسكوفيسي، 
ــا فـــــي إيـــــجـــــاد اتـــــفـــــاق شـــامـــل  ــنـ »نـــجـــحـ
صفحة  تــطــوي  بــأن  لليونان  سيسمح 
ــة«. ويـــعـــانـــي  ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ ــــصـ ــتـــهـــى الـ ــنـ ــــي مـ فــ
ــيـــون مــــن إجــــــــــراءات تــقــشــفــيــة  ــانـ ــيـــونـ الـ
حادة، وتحركات ضاغطة للتخفيف من 

تدهور املستويات املعيشية للسكان.
)العربي الجديد(

414% ارتفاع االستثمارات 
الخليجية بتركيا

االقتصاد اليوناني 
يسير نحو االستقرار

طاقة

مع  بالتزامن  األسعار  في  حادة  انخفاضات  النفطية  السوق  تواجه 
عوامل تدفعها إلى المزيد من التدهور منها نمو إنتاج النفط الصخري، 
وفي حين كان اتفاق أوبك يهدف إلى رفع األسعار، أصبحت مهمته 

كبح حصول المزيد من االنزالق

النفط.  على  الطلب  نمو  تباطؤ  من  الكبرى  اآلسيوية  األسواق  تعاني 
أوراق  إلغاء  من  الباقية  والتأثيرات  الصين،  في  الوقود  تخمة  وتكبح 
في  الكبيرة  الفئات  ذات  النقد 
السكان  أعــمــار  وتــقــدم  الــهــنــد، 
اليابان  في  أعدادهم  وانخفاض 
وتسهم  الخام.  على  الطلب  نمو 
ُخمس  إلى  يصل  بما  الثالث  الدول 
 97 البالغ  العالمي  النفط  استهالك 
مليون برميل يوميًا، وأي مشكالت 
في هذه الدول ستعني المزيد من 
تقوده  الــذي  المسعى  تقويض 

منظمة أوبك لدعم األسعار.

تباطؤ الطلب اآلسيوي

االقتصاد في صور

العمال األجانب يتخوفون من »بريكست«
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بشرى المقطري

األســوأ في األزمــات اإلقليمية وتداعياتها 
التي تعيشها بعض  الحروب  أنها تحول 
ــــى حـــــــروٍب مــنــســيــة،  الـــشـــعـــوب املـــبـــتـــاة إلـ
ــلـــيـــن  ــــون أطــــــرافــــــهــــــا املـــحـ ــنـ ــ ــــجـ ــع لـ تــــخــــضــ
وشركائهم اإلقليمين، واألنكى أن األطراف 
املــتــحــاربــة فـــي هـــذه الـــبـــلـــدان، كــالــيــمــن، لم 
ــذه األزمــــــــات عــلــى  ــ تــســتــوعــب تـــأثـــيـــرات هـ
مجريات حربها، إضافة إلى تغّير خريطة 
التحالفات املحلية واإلقليمية، وأن مجمل 
الــخــيــار العسكري  الــتــطــورات عطلت  هــذه 
الــذي طاملا أصــرت عليه األطـــراف اليمنية 
وحلفاؤها، إما لحسم الحرب أو لتحسن 
شروط تفاوضها في أي تسويٍة سياسية، 
كما أن هــذه األطــراف لم تعد تمتلك نقاط 
أنها  إال  خصومها،  على  وأفضلية  تــفــّوق 
ــة  لــأســف مـــا زالــــت تـــقـــارب الـــحـــرب واألزمــ
اليمنيتن من منطلقات ثابتٍة، ال تنسجم 

مع تطورات األرض واملحيط اإلقليمي. 
ــراع الــيــمــنــيــة  ــ ــــصـ وصـــــل وضـــــع أطــــــــراف الـ
ــم إلــــــــى حــــــالــــــٍة مــــــن الـــضـــعـــف  ــهــ ــائــ ــفــ ــلــ وحــ
العسكري واالنقسام السياسي، تجعل من 
جوالت التصعيد العسكري بينهما مجّرد 
اليمنين،  الســتــنــزاف  مكشوفة  مسرحية 
لــم يعد  أمــد معاناتهم، فمن جهٍة  وإطــالــة 
ــربـــي املــــدافــــع عــن  ــعـ مــعــســكــر الـــتـــحـــالـــف الـ
كما  متماسكًا  اليمنية  الشرعية  السلطة 
ــدأت الـــحـــرب، إذ ألــقــت األزمـــة  ــان، حـــن بــ كــ

غازي دحمان

شكلت دول مجلس التعاون الخليجي آخر 
فرصة إلعادة إحياء النظام العربي، أو على 
أنه  األقــل إبقاءه على قيد الحياة. صحيٌح 
لم يعد أحد في الباد العربية يأمل بنظام 
الــقــوى للمنطقة،  تـــوازن  عربي قــوي، يعيد 
ويــــدفــــع املــــهــــانــــة عــــن الــــشــــعــــوب الـــعـــربـــيـــة. 
ــــي قـــنـــاعـــة الـــشـــعـــوب  ــبــــح ذلــــــك األمـــــــر فـ أصــ
العربية ومدركاتها شيئا من املاضي. لكن، 
عــلــى األقــــل املــحــافــظــة عــلــى فــكــرة الــعــروبــة 
والنظام العربي، إلى أن يأتي وقــٌت تتغير 
فـــيـــه املـــعـــطـــيـــات، ويـــمـــكـــن تــحــســن الـــواقـــع 

والطموحات. 
ليس من املبالغة القول إن النظام اإلقليمي 
ــام، ودخــــول  ــتــ الـــعـــربـــي بــــدأ بـــاالنـــكـــشـــاف الــ
مرحلة املوات، منذ تدمير العراق وإخراجه 
من حسابات الفعل العربي. لم يحصل هذا 
األمـــر بسبب خــســارة قــوة الــعــراق وحسب، 
بل أيضًا ألن دمار العراق أوجد ديناميكية 
ــتــــي ســتــضــرب  ــــن الــــتــــحــــديــــات الــ ــدة مـ ــقـ ــعـ مـ
النظام العربي من جميع أطرافه. وعدا عن 
ارتـــدادات  الــتــي ستظهر  الداخلية  األزمـــات 
لزلزال العراق، ستظهر جملة من التحديات 
اإلقليمية، فيما بدا أنه استجابة ملتغيرات 
الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة، واالســتــحــقــاقــات 
التي ترتبها، نظرا إلــى وقــوع الــعــراق على 
العرب  بــن  االستراتيجي  الــصــدع  خــطــوط 
وجــيــرانــهــم. كــانــت الــســنــوات الــتــي عاشها 
ــربـــي، بــعــد الـــحـــرب الــعــراقــيــة،  ــعـ الـــنـــظـــام الـ
بــانــتــظــار حصول  لــلــوقــت،  مــرحــلــة تقطيع 
مــتــغــيــر أو مــتــغــيــراٍت تــحــمــل مــعــهــا مـــا هو 
غير متوقع، وألن العقل السياسي العربي 
الــحــاكــم كـــان يـــراهـــن، عــلــى الـــــدوام، عــلــى أن 
التغيير سيأتي من الخارج. لم يخطر ببال 
املشطوبة  الشعوب  أن  األنظمة  مستشاري 
من الحسابات السياسية ستحمل مفاجأة. 
صــحــيــح أن الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي قــتــلــتــه ثـــورة 
أيضًا  لكن  األنظمة،  بقايا  قادتها  مضادة، 
هــــذا الـــتـــصـــادم أخــــرج األنــظــمــة مـــن ســاحــة 
فاشلة،  دول  على  تقبض  وجعلها  الــفــعــل، 
دول أصبحت تتكون من جغرافياٍت ساقطة 
غير  ليست  وسلطاٍت  الفوضى،  في خضم 

عالء بيومي

ــر شــهــر إبـــريـــل/ نيسان  وقــعــت، فــي أواخــ
السعودية  بــن  دبــلــومــاســيــة  أزمـــة   ،2012
ومــصــر الــتــي كــانــت فــي عــنــفــوان ثورتها 
ــك الــــحــــن، حـــيـــث تـــظـــاهـــر نــشــطــاء  ــ فــــي ذلـ
ــام الـــســـفـــارة الــســعــوديــة فـــي الــقــاهــرة،  ــ أمـ
احــتــجــاجــا عــلــى احــتــجــاز مــحــام مــصــري 
فــي املــمــلــكــة، مــا دفـــع األخــيــرة إلـــى سحب 
ــــال أيـــــــام، ســافــر  ســفــيــرهــا لـــلـــتـــشـــاور. خـ
وفــــد مــصــري بــرئــاســة رئــيــســي مجلسي 
ــبـــن، ســعــد  ــتـــخـ ــنـ الـــشـــعـــب والــــــشــــــورى املـ
لحزب  املنتمين  فهمي  وأحمد  الكتاتني 
إلخوان  لجماعة  التابع  والعدالة  الحرية 
املــســلــمــن، وبــعــضــويــة عـــشـــرات الـــنـــواب 
والــســيــاســيــن املــصــريــن، وفـــي مقدمتهم 
نواب من حزب النور السلفي، ثاني أكبر 

األحزاب املصرية في حينه.
كانت سرعة سفر الوفد وحجمه وطريقة 
عــن حجم  تعبر  اململكة  قـــادة  مــع  تعامله 
النفوذ السياسي واالقتصادي والتقليدي 
بــه اململكة فــي أوســـاط أكبر  الـــذي تتمتع 
أفرزتها  التي  املصرية  السياسية  الــقــوى 
ــــوان والــســلــفــيــون،  ثـــورة يــنــايــر، وهـــم اإلخـ
ومن خلفهم أحزاب تقليدية كالوفد، على 
الرغم من انتقادات شباب الثورة الشديدة 
لذلك النفوذ. وهو نفوذ لم يكن سياسيا 
واقــتــصــاديــا فــقــط، بــل كــان يعّبر عما هو 
ــّمـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه بــالــقــوة  أعـــمـــق، أو عـ
ذلك  فــي  حظيت  حيث  للمملكة،  الناعمة 
ــع،  ــ الـــحـــن، بـــدعـــم جــمــاهــيــري قــــوي وواسـ
ــاط قــيــادات الــتــيــارات  لــيــس فــقــط فــي أوســ
اململكة  فــي  الــتــي عـــاش بعضها  الــديــنــيــة 
ومـــال نــحــو الــســلــفــيــة، ولــكــن أيــضــا وســط 
الــــذي احــتــفــظ للمملكة  الــشــعــب املـــصـــري 
بمكانة خاصة، واحترمها بشكل تقليدي، 
ــات والــــقــــوى  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــه املـ ــ ــرامـ ــ ــتـ ــ ضــــمــــن احـ

الرئيسية في املنطقة.
ويبدو أن اململكة خسرت كثيرا من قوتها 
الـــنـــاعـــمـــة فــــي الـــســـنـــوات الـــســـت األخــــيــــرة، 
لــيــس فــي مــصــر وحــدهــا ولــكــن فــي العالم 
الـــعـــربـــي كـــلـــه، وخـــصـــوصـــا بـــعـــد دعــمــهــا 
الــعــســكــري  تـــمـــوز 2013  انـــقـــاب يـــولـــيـــو/ 
على  نظامه،  دعمها  واستمرار  في مصر، 
وانتهاكاٍت  جــرائــم  مــن  ارتكبه  مما  الــرغــم 
فــي حــق الــشــعــب املــصــري، هـــذا بــاإلضــافــة 
إلى مواقفها عبر املنطقة، التي مالت نحو 
دعم األنظمة القديمة على حساب الثورات 

ورغبة الشعوب في التغيير.
ولــعــل مــوقــف املــمــلــكــة مــن ثــورتــي ســوريــة 
معارضة  قــيــادات  واستضافتها  والــيــمــن، 
سورية ويمنية بارزة، حافظ على قدر من 
الربيع  جماهير  لــدى  الشعبي  التعاطف 
العربي تجاهها، وهو تعاطف بات محل 
أخــيــرا، والتي  الخليجية  األزمـــة  شــك بعد 
ــــي ســيــاســة  ــن تـــغـــيـــر واضــــــــح فـ ــ كـــشـــفـــت عـ
اململكة نحو اإلصــرار على التصعيد ضد 
قوى الربيع العربي وداعميها، على عكس 
الحال منذ تولي امللك سلمان زمام األمور 
فـــي املــمــلــكــة فـــي أوائـــــل عــــام 2015 وحــتــى 
ــة فـــي الـــخـــامـــس مـــن يــونــيــو/  ــ ــة األزمــ ــدايـ بـ

حزيران الحالي.
خال تلك الفقرة، استمر نوع من التحالف 
الضمني بن قوى الربيع العربي واململكة، 
ــيــــرة الــــداعــــم لــثــورتــي  بــســبــب مـــوقـــف األخــ
سورية واليمن، من خال رفضها نظامي 
ــد فـــي ســـوريـــة وتــحــالــف علي  ــ بـــشـــار األسـ
اليمن،  فــي  الحوثين  مــع  صــالــح  عبدالله 
وهــو مــا دفــع بعضهم إلــى تناسي موقف 
السعودية من مصر، أو أشعرهم على األقل 
بإمكانية أن تغير اململكة مواقفها تباعا، 
وهــي آمــال تبخرت مــؤخــرا. ولعل السؤال 

بلقاسم القطعة

نخبة العرب على مواقف حكامها. تأكد هذا 
ز في أزمة الخليج الراهنة. كل 

ّ
الحكم وتعز

مثقف يغني على أنغام السلطة السياسية 
ــا، بغض  ــهـ ــاتـ ــواكــــب أطـــروحـ فـــي بــــــاده، ويــ
النظر عــن صــوابــهــا مــن عــدمــه، فقد باركت 
ــدول  ــ ــامـــة فــــي الـ غــالــبــيــة الــشــخــصــيــات الـــعـ
املــقــاطــعــة قــطــر هـــذا الــفــعــل، وذهـــبـــت تنظر 
وتــفــســر وتــحــلــل ســيــاســات قــطــر وسلوكها 
تجاه دولهم. سواء تعلق األمر بأكاديمين، 

إعامين، فنانن وكذا مشايخ الدين. 
عندها،  التوقف  إلــى  الظاهرة  هــذه  تحتاج 
األنظمة  عقلية  تغلغل  مــدى  فــي  والتفكير 
ــي نـــفـــوس أنــــاٍس  الــســيــاســيــة الــســلــطــويــة فـ
ُيــنــتــظــر مــنــهــم، فـــي الــــظــــروف الـــعـــاديـــة، أن 
يـــكـــونـــوا وســـطـــاء ومــلــطــفــن لــلــتــوتــر الـــذي 
تتداخل  التي  العربي  الخليج  بمنطقة  ألــّم 
دينيا،  وكــذا  وعائليا  قبليا  العاقات  فيها 
للنسيج  تفتيتا  الــعــاقــات  قــطــع  يجعل  مــا 
املــجــتــمــعــي، وضـــربـــًا لــلــعــاقــات اإلنــســانــيــة 
غــيــر املــســيــســة فــي الــصــمــيــم. ســايــر غالبية 
السعودية،  )العربية  األربـــع  الـــدول  مثقفي 
اإلمارات العربية، البحرين، مصر( أطروحة 
الصعود  منهم  كثيرون  واخــتــار  حكامهم، 
عــلــى دخــــان الــحــريــق، فـــي غــفــلــة مــنــهــم بــأن 
الــتــاريــخ ســجــل لــلــمــواقــف. تــبــنــى إعــامــيــو 
االستثناء  إبقاء  )مــع  واإلمـــارات  السعودية 
حـــاضـــرا( مــبــادئ مــدرســة اإلعــــام املــصــري 
الجديد، والذي ال يتقن شيئا سوى صدمة 
الــكــلــمــات، وصــنــع الــتــهــم، ونــســج الفضائح 
يفهمون  ال  كثيرون  إعاميون  وترويجها. 
ــن مــنــطــلــق أن الـــنـــص يــأتــي  ــا يـــقـــولـــون، مـ مـ
جاهزا من دوائــر صنع القرار مباشرة إلى 
استودوهات صب الزيت على النار. ويعرف 
الــســواد األعــظــم مــنــهــم، أحــســن مــن غيرهم، 
أهــم مؤسسة إعامية في  الجزيرة  أن قناة 
شرقنا التعيس. والدوحة أكثر مدن الشرق 
األوســـط أمــنــا وســامــا فــي منطقٍة ال يأمن 

اإلنسان على نفسه في بيته. 
سار على الخطى نفسها فنانون ومشايخ 
ديـــن، وإن كـــان األمـــر يقبل مــن الــفــنــان ولــو 
بــــمــــرارة، فـــإنـــه ال يـــصـــدق حـــن يـــصـــدر من 
ــــوة إلـــــى ديـــن  ــــدعـ ــوم الـ ــجــ ــن ونــ ــديــ عـــلـــمـــاء الــ
 حكامهم وقادتهم 

ٌ
السام، فقد وافق شيوخ

أو صــمــتــوا صمتا ال يليق  بــيــنــة،  مــن دون 
بهم عن حصار األخ أخاه أيام شهر الرحمة. 
ــارهـــم عـــن ضــــرب الــعــاقــات  ــوا أبـــصـ ــ

ّ
وغــــض

الــصــمــيــم، واتــهــام  فــي  الخليجية  الــعــائــلــيــة 
قيادة شعب شقيق بدعم اإلرهاب وتمويله، 
املجتمع  علما بوسطية  الــنــاس  أكــثــر  وهــم 
ــــف اســـتـــطـــاع  ــيـ ــ الــــقــــطــــري وســــمــــاحــــتــــه، وكـ
ــة مــن  ــيـ ــنـ ــان فــســيــفــســاء ديـــنـــيـــة وإثـ ــتـــضـ احـ
ــه. كــمــا أن بــعــض رجــال  املقيمن عــلــى أرضــ
األكاديميا والبحث العلمي جعلوا أنفسهم 
شــــاشــــاٍت تــعــكــس مـــشـــروع مــســتــخــدمــيــهــم، 
ومحللن تــحــت الــطــلــب. يــقــولــون مــا يــروق 
ملــن اتــصــل بــهــم، ويــتــســابــقــون فــيــمــا بينهم 
حـــول مــوقــع األكــثــر ابــتــكــارا فــي اتــهــام قطر 
ــذا،  وســلــطــتــهــا الـــســـيـــاســـيـــة. فــــي مـــقـــابـــل هــ
واجـــهـــت الــنــخــب الــقــطــريــة هــــذه الــحــمــات 
من  استمدتها  بعقانية،  واملركبة  القاسية 
اتخاذ  فــي  تسّرعها  وعـــدم  قــيــادتــهــا،  تعقل 
ا. لم يظهر  أحكام وقرارات تزيد األمور سوء
أي قــطــري فــي اإلعــــام يــنــادي بــطــرد رعــايــا 
الـــدول املقاطعة خــارج الــحــدود. ولــم تــورط 
في  نفسها  القطرية  اإلعــامــيــة  املــؤســســات 
الــخــوض فــي األعــــراض، ولــم يتهم أحــد في 
قــطــر مــؤســســات خــيــريــة فـــي الـــطـــرف اآلخـــر 

بدعم اإلرهاب وتمويله. 
ال ُيطلب من نخبة الخليج ومصر أن تكون 
النخبوية،  صفة  تفقد  فإنها  واال  محايدة، 
وإنـــمـــا يــطــلــب مــنــهــا أن تـــكـــون مــوضــوعــيــة 
فــي الحكم فــي أثــنــاء أزمـــٍة ال تتحملها دول 
الخليجي،  الــتــعــاون  مــجــلــس  ومــجــتــمــعــات 
فــــاألزمــــة لــيــســت مـــجـــرد اخــــتــــاف وجـــهـــات 
نظر حــول قضيٍة أو طــرف معينن. بل هي 
 إلى حكومة شقيقة بأنها 

ٌ
اتهاماٌت مباشرة

تــدعــم اإلرهـــــاب. والــســكــوت عــلــى هـــذا األمــر 
 للتهمة وتثبيت لها. وغياب دليل 

ٌ
تصديق

ملموس عليه ال يسيء سوى ملن أطلقه، ألنه 
يعّد، في هذه الحالة، ملفق تهم وكاذبا في 

حق اآلخر. 
الـــدول األربـــع دور الوسيط  ال تـــؤدي نخب 
الحكيم امللن للخافات، وإنما تلعب دورا 
ســائــا يــأخــذ شــكــل الــســيــاق الــــذي تــوضــع 
فــيــه، فقطر سيئة مـــدام الــحــكــام يـــرون ذلــك، 
ولــن تعود كذلك فــي حالة عــودة املــيــاه إلى 

مجاريها، وتغيير أصحاب السلطة رأيهم.
)كاتب جزائري(

بـــن دول الــخــلــيــج بــتــداعــيــاتــهــا املــبــاشــرة 
 عن 

ً
على معسكر التحالف العربي، فضا

كما  القطرية،  العسكرية  القوات  انسحاب 
اإلعــام  ها 

ّ
يشن التي  التحريض  حملة  أن 

السعودي واالمــاراتــي على حــزب التجمع 
لـــإصـــاح، فـــي ســيــاق حملتهما  الــيــمــنــي 
املسلمن،  اإلخـــوان  وتنظيمات  قطر  على 
ــقــــوى الــيــمــنــيــة  ســتــنــعــكــس ســلــبــًا عـــلـــى الــ
تشّكل  إذ  الشرعية،  تحالف  في  املنخرطة 
قواعد حزب اإلصــاح قوام القوى املقاتلة 
فـــي جــبــهــة الـــشـــرعـــيـــة. ومــــن جـــهـــٍة أخــــرى، 
الــســيــاســيــة فــي جنوب  الــتــطــورات  كشفت 
اليمن عن ضعف السلطة الشرعية اليمنية، 
وفــشــلــهــا فــــي الــــعــــودة إلـــــى عـــــدن ملـــزاولـــة 
 عـــن تــنــاقــض األجـــنـــدات 

ً
مــهــامــهــا. فـــضـــا

السعودية واالماراتية فيما يخص وحدة 
الحرب  لم يكن تحالف  املقابل،  اليمن. في 
عبدالله  وعلي  الحوثي  جماعة  الداخلية، 
صالح، بأحسن حااًل من تحالف الشرعية 
وحلفائها، إذ عطلت الخافات السياسية 
املشتركة،  االنــقــابــيــة  املــؤســســات  بينهما 
 عن املواجهات املسلحة بينهما في 

ً
فضا

مؤسسات الدولة في صنعاء. 
والسياسية  العسكرية  التحالفات  تفّكك 
ــراف الــيــمــنــيــة وحــلــفــائــهــا جعلت  ــ بــن األطـ
من املبعوث األممي، إسماعيل ولد الشيخ، 
يتحّرك وفق هذه املقتضيات، فعلى الرغم 
مـــن فــشــلــه فـــي فــــرض تــهــدئــٍة بـــن الــفــرقــاء 
اليمنين لتهيئة األجواء لتحريك العملية 

ــة، إذ  ــلــ ــويــ ــن ســــيــــاق حــــــــرٍب طــ ــ ــرٍة مـ ــيــ ــغــ صــ
ــادرة عـــلـــى تــحــيــيــد مــيــنــاء  ــ ــبـ ــ ــتـــصـــرت املـ اقـ
الحديدة من الصراع مقابل تسليم رواتب 
، فـــي املــقــابــل، 

ً
مــوظــفــي الــــدولــــة، مــتــجــاهــلــة

مــعــانــاة مــديــنــة تــعــز املــحــاصــرة مــنــذ بــدء 
الحرب، وهي املدينة التي يتعّرض سكانها 
مليشيات  مــن  املستمر  للقصف  املــدنــيــون 
ــالــــح، وهــــي املـــديـــنـــة األكــثــر  الـــحـــوثـــي وصــ
قياسًا  البشرية،  الخسائر  حيث  من   

ً
كلفة

املــبــادرة  أن  أخـــرى. كما  ألي مدينٍة يمنية 
ال تــقــدم حـــلـــواًل لـــجـــذور الـــحـــرب الــيــمــنــيــة، 
ــــراف الــصــراع  بــقــدر مـــا تــعــكــس شــــروط أطـ
جهٍة  فمن  اإلقليمين،  وحلفائهم  اليمنية 

ــع الــســعــوديــة في  ــ ــادرة دوافــ ــبــ امــتــصــت املــ
اقــتــحــام مــيــنــاء الــحــديــدة بــنــزع إدارتــــه من 
إلــى جهة  الحوثي، ونقلها  سلطة جماعة 
املبادرة  أخــرى، نقلت  محايدة. ومــن جهة 
ــــب مــوظــفــي الـــدولـــة مـــن جماعة  ــة رواتـ أزمــ
الــحــوثــي وصـــالـــح إلـــى الــســلــطــة الــشــرعــيــة 

وحلفائها اإلقليمين. 
مبادرة ولد الشيخ، على الرغم من أهميتها 
باعتبارها محاولة أخيرة لتحييد مدينة 
ــــت قضية  الـــحـــديـــدة عــســكــريــًا، حــيــث دّولــ
الــحــديــدة ومــيــنــائــهــا، بــاعــتــبــارهــا قضية 
إنسانية قبل أن تكون عسكرية وسياسية، 
معظم  في  املجاعة  ى 

ّ
تتفش التي  فاملدينة 

مديرياتها ال تحتمل ويات حرٍب أخرى، 
 عــن المـــبـــاالة جــمــاعــة الــحــوثــي من 

ً
فــضــا

معاناة أهاليها الفقراء، واتخاذهم دروعًا 
بشرية، في حال دارت الحرب في املدينة؛ 
إال أن بنود املبادرة ضبابية، وهو ما قد 
يــؤدي إلــى تعطيلها، إذ لــم تسمِّ املــبــادرة 
الــجــهــة املـــحـــايـــدة الـــتـــي ســتــتــكــفــل بـــــإدارة 
ــم تــتــم اإلشـــــــارة إلــى  ــدة. ولــ ــديـ مــيــنــاء الـــحـ
 يمكن أن تتكفل بذلك، 

ً
األمم املتحدة جهة

إدارة  مــرة على  مــن  أكــثــر  اعتراضها  بعد 
امليناء، كما أن السعودية، قائدة التحالف 
العربي، ال تحتاج لغطاء دولــي القتحام 
ميناء الحديدة، إذ أعلنت عاصفة الحزم 
قــبــل امــتــاكــهــا غــطــاء ســيــاســيــًا عــربــيــًا أو 
إقــلــيــمــيــًا لــلــتــدخــل الــعــســكــري فـــي الــيــمــن، 
ــة الــــحــــديــــدة،  ــركـ ــعـ ــــد تــــخــــوض مـ ــا قـ ــهـ ــإنـ فـ

أمــام حلفائها وخصومها  قوتها  لفرض 
اإلقليمين. 

ال تــمــتــلــك األطـــــــراف الــيــمــنــيــة املــتــصــارعــة 
حــســاســيــة إنــســانــيــة وأخــاقــيــة، لتجنيب 
 خاسرة أخرى، 

ً
مدينٍة يمنيٍة أخرى معركة

إذ اعتبرت جماعة الحوثي أن نزع مدينة 
ــديـــدة مـــن ســيــطــرتــهــا حـــربـــًا مــوجــهــة  الـــحـ
على  اإلعــامــي  طت سخطها 

ّ
ضدها، وسل

ولد الشيخ، فضا عن محاولة اغتياله في 
صنعاء نهاية شهر مايو/ أيار املاضي، ثم 
رفضت مبادرته، فيما رحب حزب صالح 
اللعبة  أن خيوط  بها، وبــدا صالح مدركًا 
السلطة  رفــضــت  فيما  لصالحه.  تتضافر 
البداية،  فــي  الشيخ  ولــد  مــبــادرة  الشرعية 
ــا أنـــهـــا ال تمتلك  ــهــ ثـــم وافـــقـــت، بــعــد إدراكــ
لفرض  يؤهلها  األرض،  عــلــى  فعلية  قـــوة 

شروطها. 
ســــقــــط الــــحــــســــم الــــعــــســــكــــري فــــــي الـــيـــمـــن 
في  وحلفائها  اليمنية  األطــــراف  بسقوط 
حــــرب اســـتـــنـــزاٍف طــويــلــة األمـــــد، وتـــصـــّدع 
ــبـــادرات سياسية  تــحــالــفــاتــهــم، وفــشــلــت مـ
بن هذه األطــراف إلصرارها على املقامرة 
على حساب اليمنين، فيما تبدو املبادرات 
السياسية الجزئية ملمحًا جديدًا في خط 
املبادرات الطويل، لكنها لن توقف الحرب 
في اليمن، وستتحول، كما سابقاتها، إلى 
مــســاحــة جـــديـــدة لــلــمــســاجــلــة والـــــردح بن 

الفرقاء اإلقليمين والخصوم املحلين. 
)كاتبة يمنية(

شــرعــيــة فــقــط، بــل ومــتــورطــة فــي الجريمة 
بــكــل أشـــكـــالـــهـــا، وشـــعـــوب ســلــبــيــة ستجد 
للتعبير عن   

ً
بـــديـــا الــصــامــتــة  ــثـــورة  الـ فـــي 

املــضــادة  الــثــورات  أغلقت  أن  بعد  غضبها، 
التغيير.  الــتــعــبــيــر وإمــكــانــيــات  ــواب  ــ أبـ كـــل 
ــبــــاد الــعــربــيــة  ــــك، أصـــبـــحـــت أكـــثـــر الــ ــذلـ ــ وبـ
مــجــّرد كــيــانــاٍت فــي مــأوى الــعــجــزة، تحتاج 
من يخدمها ويتدبر أوضاعها )مصر(، أو 
مــن يــديــر شؤونها )الــعــراق وســوريــة(، في 
حن أن دواًل أخرى تقيم على حافة الخطر، 
وتتعامل بنزق  وانفعال، في إدارة أزماتها 

وعاقاتها مع مجتمعاتها ومع الخارج.
في ظل هذه األوضــاع، شكلت دول الخليج 
الباقية في وســط عالم عربي،  بارقة األمــل 
يـــتـــداعـــى مـــن جــمــيــع أركــــانــــه، فــقــد راهــنــت 
شــرائــح عــربــيــة كــثــيــرة عــلــى عــنــاصــر الــقــوة 
الــتــي تمتلكها دول  والــدبــلــومــاســة  املــالــيــة 
تشكيل  فــي  توظيفها  وإمــكــانــيــة  الــخــلــيــج، 
رأس قــوة عــربــيــة، تحفظ مــا تبقى فــي ظل 
ــمــــدة الــبــيــت  ــٍة عـــاتـــيـــٍة، أســـقـــطـــت أعــ ــفـ عـــاصـ

العربي، وجعلت ساكنيه في العراء.
ــذا الـــرهـــان ظــهــور خــطــاٍب  زاد مـــن جــديــة هـ
سياسي خليجي جدي، ومــدرك للمخاطر، 
ومـــقـــدر لــلــمــتــغــيــرات الــســيــاســيــة الــجــارفــة. 
ظــهــر هـــذا الــخــطــاب فــي املــنــابــر واملنظمات 
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة، مـــدعـــومـــا بــنــشــاط 
الــعــربــيــة. ومع  دبــلــومــاســيٍّ داعـــم للقضايا 
بــدا  الخليجية  ــراف  ــ األطـ بــن  التنسيق  أن 
يقوم بجهود  كــل طــرٍف  أن  ضعيفًا، وظهر 
ــهـــودا مــنــســقــة، وفــي  ذاتــــيــــة، أكـــثـــر مــنــهــا جـ
فــي  مــــتــــضــــاربــــة  ورؤى  تــــــصــــــورات  إطــــــــار 
تحركاتها  تكاليف  زاد  مــا  كــثــيــرة،  أحــيــان 
وانــخــفــاض الــجــدوى. على الــرغــم مــن ذلــك، 
التغيير،  بإمكانية  أمل  ظل هناك بصيص 

وذلك قبل انفجار األزمة الخليجية.
القضايا  ستخسر  الخليجي،  الــخــاف  مــع 
الــعــربــيــة تــلــك الــطــاقــة الــتــي كــانــت تبذلها 
ــة وأبــوظــبــي، وســيــجــري  الـــريـــاض والـــدوحـ
التي  البينية  الصراع  التركيز على قضايا 
الدبلوماسي  الزخم  تستهلك  أن  املقّدر  من 
 من االستقطاب 

ً
لهذه األطراف، كما أن درجة

ــل أطـــــر الـــتـــحـــالـــفـــات الــتــي  ــ ــ ســتــحــصــل داخـ
األطـــراف لدعم مواقفها، بما  شكلتها هــذه 

الذي يحير كثيرين: ملاذا تتخذ اململكة هذا 
املوقف من قوى الربيع العربي، على الرغم 
مــن أن وقــوفــهــا مــعــه كـــان ســيــعــود عليها 
بمكاسب كثيرة، في مقابل الخسائر التي 
تعود عليها لوقوفها ضده؟ إنها األسباب 

التالية:
أوال: انحياز اململكة لقوى الثورة املضادة 
في باد، مثل مصر وليبيا وغيرهما، وما 
إلــى ما تقوم به هــذه الــدول من انتهاكات 
جــســيــمــة، يــفــقــد املــمــلــكــة كــثــيــرًا مـــن قوتها 
الـــنـــاعـــمـــة، املــتــمــثــلــة فــــي الـــتـــعـــاطـــف الــــذي 
اكــتــســبــتــه فـــي أوســـــاط الــشــعــوب الــعــربــيــة 
بمختلف طوائفها. فهو يفقدها التعاطف 
فــي أوســــاط أبــنــاء الــتــيــار الــديــنــي الــقــوي، 
ــوا إيــدلــوجــيــا نــحــو املــمــلــكــة،  ــالـ والــــذيــــن مـ
واعتبرها بعضهم في هذا التيار نموذجا 
ُيــحــتــذى. ويــفــقــدهــا الــتــعــاطــف فــي أوســـاط 
احترمت  مسيسة،  غير  جماهيريٍة  فــئــاٍت 
وترفض  مــحــافــظ،  تقليدي  بشكل  اململكة 
للنظم  املــســانــدة  الــحــالــيــة  اململكة  مــواقــف 
الشباب،  فئات  إلــى  إضافة  هــذا  املستبدة، 
واملــنــاديــن بالحقوق والــحــريــات، والــتــي ال 
تبحث عن دعم جماعة كاإلخوان املسلمن 
أن  فــي  تــأمــل  كــانــت  ولكنها  السلفين،  أو 
تحترم اململكة رغبة الشعوب العربية في 

التغيير والتحّرر من االستبداد.
املـــمـــلـــكـــة  مــــــواقــــــف  أن  مـــــثـــــا،  وُيــــــــاحــــــــظ، 
الــتــعــاطــف  ــراجــــع  إلـــــى تــ الــســيــاســيــة أدت 
التي  السلفية  الــجــمــاعــات  نــحــو  الــشــعــبــي 
ــا بــعــد  ــ ــهـ ــ تـــحـــولـــت إلــــــى أحــــــــــزاٍب لـــهـــا وزنـ
الـــثـــورات، وهـــي أحـــــزاٌب تــديــن بــقــدر كبير 
السلفين،  وعلمائها  للمملكة  الـــوالء  مــن 
الــظــاهــرة السلفية، في  الــظــن أن  بــل أغــلــب 
الكثيرين  بعلمائها  السعودية  صيغتها 
تــراجــع، خصوصا بعد صمتهم على  فــي 
انتهاكاٍت كثيرٍة، صــدرت عن قوى الثورة 
ــي بــــــدون شــك  ــ املــــضــــادة فــــي املـــنـــطـــقـــة، وهـ
 للمملكة وقوتها الناعمة.

ٌ
 واضحة

ٌ
خسارة

ثانيا: موقف اململكة من الربيع العربي ال 
بد وأن ُيضعف مواقفها في قضايا مهمة 
لها، خصوصا في حربي سورية واليمن، 
 
ً
صعوبة كثيرة   

ٌ
ثــوريــة جــمــاعــاٌت  فستجد 

الــتــعــاون مــع اململكة، نــظــرا إلى  بالغة فــي 
خــوفــهــا مــن أن املــمــلــكــة، فــي ظــل تحالفها 
الــراهــن مع دول كــاإلمــارات ومصر، سوف 
للثورات   

ً
موالية قــوى  النهاية،  فــي  تــدعــم، 

أو األنظمة، ولــن تسمح بصعود  املضادة 
قـــــوًى ثـــوريـــة تـــؤمـــن بــالــديــمــقــراطــيــة. وال 
بـــد وأن يــســاهــم هــــذا املـــوقـــف فـــي تــقــويــة 
إيــــــران الـــتـــي تــعــتــبــرهــا املــمــلــكــة خصمها 
الرئيس في املنطقة، فستستفيد إيران من 
االنــقــســام فــي تــحــالــفــات املــمــلــكــة، لتحقيق 
مـــزيـــٍد مـــن الــتــوســع فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة 

إحـــاطـــتـــه  أن  إال  الـــيـــمـــن،  فــــي  الـــســـيـــاســـيـــة 
ــلـــس األمــــــــــن، واتــــســــاق  األخــــــيــــــرة فـــــي مـــجـ
بــــيــــان مـــجـــلـــس األمــــــــن مـــنـــتـــصـــف الــشــهــر 
ــد الــشــيــخ، يشي  مـــع مــضــامــن إحـــاطـــة ولــ
بإدراك املجتمع الدولي حقيقة الوضعن، 
العسكري والسياسي، في اليمن، إذ أكدت 
ــــن عــلــى دعــم  مــضــامــن بـــيـــان مــجــلــس األمـ
املـــســـار الــســيــاســي لــحــل األزمــــــة الــيــمــنــيــة 
ووقف الحرب، لكن الافت أن بيان مجلس 
األمــن لم يشر إلى قــرار املجلس رقم 2216 
اليمنين.  الــفــرقــاء  بــن  للتفاوض   

ً
أرضــيــة

بيانات  فــي  تــحــواًل ملحوظًا  ذلــك  ويشكل 
 عن 

ً
مجلس األمن بخصوص اليمن، فضا

الجديدة  الشيخ  ولــد  مــبــادرة  البيان  دعــم 
الحوثي  ترّكزت على تسليم جماعة  التي 
وصالحـ ميناء مدينة الحديدة لجهة ثالثٍة 
الشرعية  السلطة  الــتــزام  مقابل  مــحــايــدة، 
بــســداد رواتــــب مــوظــفــي الــدولــة فــي عموم 

الجمهورية اليمنية. 
الجديدة عن  الشيخ  ولــد  مــبــادرة  تختلف 
كانت  التي  السابقة  السياسية  املــبــادرات 
األميركي  الخارجية  وزيــر  مبادرة  آخرها 
ــيــــري، فـــخـــافـــا لــجــمــيــع  ــون كــ ــ الـــســـابـــق، جـ
، حتى 

ً
املــبــادرات التي كانت أكثر شمولية

ــإن  ــــع االخـــــتـــــاف حــــــول مـــضـــامـــيـــنـــهـــا، فـ مـ
ــدة اخــتــزلــت  ــديـ ــجـ ــــد الـــشـــيـــخ الـ ــادرة ولـ ــبــ مــ
تــعــقــيــدات أكــثــر مــن عــامــن مــن الــحــرب في 
واالقتصادية  اإلنسانية  وكلفتها  اليمن، 
التفاوض حول جزئيٍة  في  اليمنين  على 

يــشــي بتغير خــريــطــة الــتــحــالــفــات الــتــي تم 
تشكيلها في سنوات سابقة.

ــــور عــنــد هــذا  ــعــًا أن تــقــف األمـ
ّ
ولــيــس مــتــوق

الخافات  أن تتدحرج  املــقــّدر  الحد، بل من 
إلى ما هو أبعد. الصراع بالوكالة من خال 
الجهات التي تدعمها األطــراف الخليجية، 
وخصوصا في سورية وفلسطن والعراق 
واليمن، وربما على مساحٍة أوســع، تشمل 
ــعــــاف مــوقــف  ــر، وســـيـــتـــم إضــ لــيــبــيــا ومــــصــ
األردن الـــذي تــحــّول فــي الــســنــوات السابقة 
إلـــى جــبــهــة مــتــقــدمــة، ســــواء لــلــتــفــاوض مع 
إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية وإبقاء 
امتداد  مواجهة  فــي  أو  عربية،  مرجعيتها 
التخريب  اإليــرانــي، ووقــف مشروع  النفوذ 
الـــذي تــقــوده طــهــران فــي جــغــرافــيــة املــشــرق 
الـــعـــربـــي. مــقــابــل ذلـــــك، ســتــقــوى املــشــاريــع 
من  مــزيــد  تحقيق  إلــى  الطامحة  اإلقليمية 
الــعــرب، وستتعامل  املــكــاســب على حــســاب 
ــع مـــــع املـــتـــغـــيـــرات  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ أطــــــــــراف هـــــــذه املـ
قد  استثمارها  عــدم  وأن  فــرصــا،  بوصفها 
األطـــراف  تنتظر  ولــن  مخاطر.  عنها  ينتج 
مشكاتهم.  وا 

ّ
يحل حتى  الــعــرب  اإلقليمية 

د نتيجة انسحاب 
ّ
هناك حالة فراغ ستتول

أو جــّراء  مــن ســاحــاٍت كثيرة،  الخليج  دول 
ضــعــف فــعــالــيــة أدوارهــــــــا، وســتــشــّكــل هــذه 
الحالة الواقع الوحيد القابل للتعاطي معه 

بواقعية سياسية.
)كاتب فلسطيني(

 ولبنان واليمن وغيرها من الدول العربية. 
الرئيس  اململكة عــلــى  تــعــويــل  يــعــّد  ثــالــثــا: 
ــالـــد تـــرامـــب، فـــي مــواقــفــهــا  األمـــيـــركـــي، دونـ
ــرامــــب أحــــــد أســـــوأ  ــتــ ــرا، فــ ــيــ ــحــ ــرة مــ ــ ــيــ ــ األخــ
ــاء األمـــيـــركـــيـــن مـــنـــذ عــــقــــود، وهـــو  ــ ــــرؤسـ الـ
لإسام  مــعــاديــًا  بــوضــوح خطابًا  يتبنى 
واملسلمن ومتعاليًا على العرب، ويواجه 
 قــــويــــة مــــن مـــؤســـســـات الــحــكــم 

ً
ــة ــعــــارضــ مــ

األمـــيـــركـــيـــة. وفــــي الــنــهــايــة هـــو رئـــيـــس لن 
تــدوم واليته ســوى أربــع سنوات أو ثمان 
على األكثر، وسيأتي بعده من قد يراجع 
ــة املــمــلــكــة  ــد شــــهــــدت عــــاقــ ــ ــه، وقــ ــتـ ــيـــاسـ سـ
بالرئيس األمــيــركــي، بـــاراك أوبــامــا، شيئا 
ــفـــه مــــن الـــربـــيـــع  مــــن الــــتــــوتــــر بـــســـبـــب مـــوقـ
العربي، وفي حالة تولي رئيس من الحزب 
تعود  قــد  تــرامــب  بعد  الحكم  الديمقراطي 
السابق،  إلى توترها  البلدين  العاقة بن 
مــا لــم تــغــيــر املــمــلــكــة مــواقــفــهــا مــن الــربــيــع 
العربي، ومــا يفرضه من قضايا أساسية 
وحقوق  كالديمقراطية  والــغــرب  ألمــيــركــا 

اإلنسان.
ــعـــودي،  ــا: يــتــبــنــى ولـــــي الـــعـــهـــد الـــسـ ــ ــعـ ــ رابـ
 لتحديث 

ً
ــة رؤيـ بــن سلمان،  األمــيــر محمد 

اقتصاد اململكة، من خال تنويع مصادر 
الدخل، وتشجيع القطاع الخاص، وتقليل 
ــة، وفـــرض  ــ ــــدولـ االعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــفــط والـ
بعض الــضــرائــب، وهــي إصــاحــاٌت تصب 
السعودي  املجتمع  دور  تفعيل  اتجاه  في 
الـــــشـــــاب فـــــي اقــــتــــصــــاد بــــــــــاده، ويــــفــــرض 
عــلــى املــمــلــكــة أن تــفــّكــر فـــي أهــمــيــة تــقــديــم 
وأن  تباعا،  تدريجية  إصاحات سياسية 
العربي،  الربيع  ريــاح  بعض  مــن  تستفيد 
وتــتــمــاشــى مــعــهــا مـــا دامـــــت تـــتـــوافـــق مع 

مصلحة السعودية وشعبها.
ــرة، فــهــي  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــلــــكــــة دولــــــــــة لــــيــــســــت صـ املــــمــ
ــر، وتـــعـــدادهـــا  ــ ــبـ ــ ــاد الـــعـــربـــي األكـ ــتــــصــ االقــ
منهم   %45 شـــخـــص،  مــلــيــون   31 حـــوالـــي 
ما يعني  والعشرين،  الخامسة  تحت سن 
ــدول الــخــلــيــجــيــة  ــ ــا يــصــلــح لــبــعــض الــ أن مـ

األصغر قد ال يصلح بالضرورة للمملكة.
العربي ال يجب  الربيع  أن  واملــاحــظ هنا 
الــــدول، أو الجماعات  اخــتــزالــه فــي بــعــض 
التي دعمته وشاركت فيه، فهو ال يرتبط 
فقط بدور دول، كقطر وتركيا، أو جماعات 
كـــاإلخـــوان املــســلــمــن والــســلــفــيــن وبــعــض 
الـــشـــبـــاب. الــقــضــيــة األســـاســـيـــة هـــي بحث 
املواطن العربي عن صيغة جديدة لعاقته 
ثاثة،  مــحــاور  على  تقوم  صيغة  بدولته، 
املـــؤســـســـات وحـــكـــم الـــقـــانـــون والــتــنــمــيــة، 
اململكة وغــيــرهــا من  أمـــام  والــبــاب مفتوح 
دول املنطقة، ملنافسة قوى الربيع العربي 
التحالف  خــال  مــن  ليس  عليها  والتفوق 
مع الديكتاتوريات واإلصرار على قمعها، 
فادحة  مــن خسائر  ذلــك  يترتب على  ومــا 
للجميع. ولــكــن، مــن خـــال تــقــديــم نــمــوذج 
ــقــــانــــون واملـــؤســـســـات  ــي حـــكـــم الــ أفـــضـــل فــ

وتنمية املواطن واملجتمع.
)كاتب مصري(

اليمن: مبادرة جديدة لمداراة الفشل

في أجواء الخالف الخليجي

المملكة والربيع العربي

نخٌب على مواقف 
الحكام

سقط الحسم 
العسكري بسقوط 

األطراف اليمنية 
وحلفائها في حرب 

استنزاٍف طويلة

ستقوى المشاريع 
الطامحة إلى 

تحقيق مزيد من 
المكاسب على 

حساب العرب

وقوف السعودية 
مع الربيع العربي 

كان سيعود عليها 
بمكاسب كثيرة

آراء

حسام كنفاني

احتل خبر تولي محمد بن سلمان والية العهد في السعودية، بعد إطاحة ابن عمه 
والتي  والعاملية،  العربية  الصحف  في  الرئيسية  العناوين  نايف، صــدارة  بن  محمد 
الحاكمة في   من ناحية تأثيراته داخــل األســرة 

ً
قــراءة وتحليال التغيير  أشبعت هــذا 

السعودية، وتداعياته على الحكم في البالد الحقًا. غير أن معطى آخر ال بد له أن يبرز 
أيضًا في الحديث عن تولي محمد بن سلمان والية العهد ليصبح على بعد خطوة 
من العرش امللكي. معطى يتمدد إلى خارج السعودية إلى الجارة اإلماراتية، وتحديدًا 
العاصمة أبوظبي، حيث يوجد ولي عهد اإلمــارة محمد بن زايد، أو MBZ كما ورد 

اختصارًا في املراسالت املسّربة للسفير اإلماراتي في واشنطن يوسف العتيبة.
فالتغيير السعودي هو باألساس يصب في خانة دعم توجهات MBZ التوسعية، 
والتي بدأها من اإلمــارات نفسها بعدما أقصى شقيقه، رئيس الدولة خليفة بن 
زايــد، في ظروف غامضة. إذ إن هذا الرئيس غائب عن الظهور منذ عام 2015، 
الرسمية على  األنــبــاء  اإلمــاراتــيــة ووكــالــة  الصحف  فــي  تــنــاول نشاطه  ويقتصر 
برقيات التهنئة أو القرارات التي تصدر باسمه. قرارات يكون خلفها في الغالب 
محمد بن زايد الذي أصبح الحاكم الفعلي ألبوظبي واإلمــارات، في ظل انحسار 
ــوزراء، محمد بــن راشـــد، فــي أعــقــاب األزمـــة املالية  ــ ال دور دبــي وحاكمها، رئيس 
العاملية في 2009، والتي استغلها MBZ لبسط سيطرته على اإلمارة الصاعدة 

اقتصاديًا، التي كانت تشكل قلقًا ألبوظبي.
وبالعودة إلى ارتباط ترتيبات الحكم في السعودية وعالقة محمد بن زايد بها، فلم 
الحكم، وهو ما  إلى  ره األخير إليصال بن سلمان 

ّ
الــذي سخ يعد خافيًا املجهود 

أظهرته تسريبات العتيبة، وخصوصًا أن لـ MBZ، بحسب ما بات معروفًا، قدرة 
فائقة على التأثير في ولي العهد السعودي الجديد، والذي يعد الحاكم الفعلي للبالد 
منذ ما قبل توليه منصبه. على هذا األساس فإن اقتراب محمد بن سلمان من تولي 
الذي  النفوذ ملحمد بن زايد  السلطة رسميًا في السعودية، تعني مزيدًا من بسط 
يسعى إلى مزيد من التحكم بدفة السياسة الخليجية، والخروج منها إلى املحيط 

العربي األوسع، وهو ما بدأ يفعله في أكثر من مكان. 
وليست الحملة على قطر، والتي يعد MBZ مؤلفها ومخرجها، إال جزءًا من مسعاه 
التي  والــخــيــارات  القطرية  السياسة  اســتــقــالل  أن  سيما  وال  املنطقة،  فــي  م 

ّ
للتحك

تتبناها الدوحة تقف حجر عثرة أمام مشاريع بن زايد التوسعية، وهو ما توضحه 
الئحة »مطالب االستسالم« التي أوصلتها الدول املحاِصرة، واإلمارات في طليعتها، 
إلى قطر، وخصوصًا عبر مطلب »االنسجام مع السياسة الخليجية«، أي اإلماراتية.
فاملشاريع التوسعية لـ MBZ بدأت تتخطى الحدود الخليجية منذ سنوات، وكلها 
تصب في خدمة الثورات املضادة، غير أنها لم تستقر بعد بحسب ما يرغب ولي 
الخطوة األولــى،  العسكري في مصر في 2013 كــان  أبوظبي. دعــم االنقالب  عهد 
ثم جاء إيصال السيسي للحكم. وبعد مصر انتقل الدور اإلماراتي إلى ليبيا عبر 
التوسع  الداخلية، وإمـــداده بما يلزم من مــال وســالح.  دعــم خليفة حفتر وحروبه 
الكلية  والسيطرة  الجنوب  فــي  االنفصال  مــشــروع  تبني  مــع  اليمن،  يــطــاول  حاليًا 
على املرافق االقتصادية في عدن، إضافة إلى جزيرة سقطرى، وتهميش الحكومة 
الشرعية، وذلك بالتنسيق الكلي مع الحكم في الرياض ضمن خطة توزيع حصص 
بني الشمال والجنوب. دعم التوجهات االنفصالية لم يقتصر على اليمن، ووصل 
إلى العراق. فها هو إقليم كردستان العراق يعد الستفتاء على »االستقالل« برعاية 
إماراتية كاملة. ولفلسطني أيضًا حصة من مشاريع MBZ الذي يسّوق للقيادي 
 على رأس السلطة ضمن مشروع 

ً
املفصول في حركة »فتح«، محمد دحالن، بديال
تسوية أوسع يجري طبخه مع اإلدارة األميركية.

هــذا غيض مــن فيض املــشــاريــع املشبوهة لـــ MBZ، والــتــي ال يــبــدو أنــهــا فــي وارد 
التوقف عند حدود معينة.

معن البياري

الخليج،  الــحــاد فــي منطقة  الــتــوتــر  بــشــأن  إبـــداء مــوقــٍف  ف مثقفون عــرب عــن 
ّ
يتعف

بالنظر  ليس فقط  وتــعــاٍل ظاهرْين،  ع 
ّ
ترف بالنفس عنه، صــدورا عن  نأيا  ويــزاولــون 

الكبرى،  الفكر  بقضايا  تتعلق  إنما  بــأن مشاغلهم  مداركهم  في  مقيمٍة  أوهـــاٍم  إلــى 
وبــاألســئــلــة الــثــقــافــيــة الــجــوهــريــة، وبــالــعــمــيــق مــن شــــؤون األمــــم، ولــيــس بــالــعــابــر في 
يتعامون عن خطورة  كبرى،   

ٌ
غالبية وهــم  هــؤالء،  أن  والــواضــح  العربية.  السياسات 

هذه  وليس مقصد  عموما.  العربي  الــحــال  فــي  وبالتالي  الخليج،  منطقة  فــي  األزمـــة 
التحديق  وإنما  الحادث،  النزاع  في  دولــٍة محّددة  إلى  االنحياز  منهم  الطلب  السطور 
في التعّدي الفظيع الذي أقدمت عليه حكومات دول عربية على حريات مواطنيها في 
الــذي مارست هذه  إذا ما تعاطف أحدهم مع شعب قطر  التعبير، بعقوباٍت غليظة، 
الحكومات بحقه حصارا مستنكرا، ومنعت أفــراده من زيــارة اإلمــارات والسعودية 
والبحرين، وحظرت على مواطنيها زيارة دولة قطر. ليس التنديد بهذه اإلجراءات من 
مهمات املنظمات والهيئات والفاعلني في موضوعة حقوق اإلنسان والحريات العامة 
فقط، وإنما هو من واجبات كل مثقٍف مؤمٍن حقا بقيم الحرية والديمقراطية، وبوحدة 

 وهموما ووجدانا. 
ً
الشعوب العربية، ثقافة

ومن أسٍف أن مثقفني عربا مارسوا ازورارهم عن إشهار موقف أخالقي في صدد 
هاته املسألة، ألنها تخّص ناس الخليج وأهله، وهؤالء في عرف أولئك ليسوا شعوبا، 
وإنما مجّرد سكان يقيمون في منطقٍة من الرمال، صودف أنها صارت بالدا فيها 
وأدبــاء  الساقطة كتاٌب  اللغة  يكتب مثل هذه  أن  املشني  والبترول. ومن  والغاز  الكاز 
عرب، من دون أن يعرفوا أنهم، في فوقيتهم املريضة هذه، إنما يهبطون في أسفل 
 لبناني يساريٌّ معروف مشهد التأزم الحادث في 

ٌ
قاع. وكان محزنا أن ُيعاين مثقف

ار يكّسر بعضه«، ال لشيء إال ألنه تأزمٌّ يتعلق بدوٍل في الخليج، 
ّ
الخليج بمنطق »فخ

طاملا عانت دول وشعوب من »رجعيتها«، بحسب مفردات الكاتب التي القت تقريظا 
من آخرين. واملدهش في هذا السلوك املتعالي السافل، والفوقّي الهابط، أن أصحابه 
وتظاهراٍت  ومناسباٍت  مؤتمراٍت  في  مشاركني  الخليج،  دول  عواصم  في  يطوفون 
كثيرة، فضال عن أنهم يحضرون كتابا ومعلقني في صحٍف ومنابر ممولة من دوٍل 
تقدمها هذه  نيل جوائز سخية  أجــل  للتنافس من  تقّدم  أن بعضهم  كما  خليجية، 
الدول، وبعضهم فاز بها. وال ُيشار إلى هذه الحقائق هنا ملؤاخذتهم على حضورهم 
على  وتنافسهم  خليجي،  بمال  مدعومٍة  منابر  في  وكتابتهم  الخليج،  عواصم  في 
جوائز في أبوظبي والدوحة، وليس أيضا لعملهم على توفير تمويٍل من هذه الدولة 
وإنــمــا مقصد  إلكترونية،  مــواقــع  إطـــالق  أو  مــجــالٍت  تلك إلصــداراتــهــم  أو  الخليجية 
اإلشارة هو اإللحاح على أهمية األخالق، ووجوب أن يحوزها املثقف، عندما ُيشهر 

موقفا ورأيا ووجهة نظر، بأن يحترم نفسه أوال قبل أن يحترم جمهوره.
أما ذلك األستاذ الجامعي املصري العتيد، وناقد األدب املعروف، وصاحب املؤلفات 
في البنيوية وغيرها، واملحظوظ بمساهماته في تحكيم مسابقات »أمير الشعراء« في 
أبوظبي، وكذا »جائزة القذافي العاملية لآلداب«، فلم يكن غريبا منه أن يدعو  املثقفني 
على  )جــاء  الثقافية  ومشروعاتها  )بتعبيره(،  قطر«  »دويلة  مقاطعة  إلــى  املصريني 
مشروع خدمة اللغة العربية مثاال!(، فلم يعهد من شخصه إال االنضباط، وبشكل 
قطيعّي معلوم، مع توجهات جميع األنظمة التي مّرت في مصر. وبشأن مطالبة اتحاد 
أدباء وكتاب اإلمارات املثقفني في بالده بمقاطعة قطر، التزاما منهم بقضايا وطنهم، 
على ما قال، فمن الحماقة أن يكترث واحدنا بها، فذيلية االتحاد املذكور، )ورئيسه( 

 وظاهرة، وال يستحي هذا االتحاد منها. 
ٌ
للسلطة الحاكمة في أبوظبي، معلنة

ال تزّيد في القول، هنا، إن األزمــة الراهنة في الخليج، والخطيرة على ما يحُسن أن 
 ثالثة في تظهير العري الفاضح الذي بدا عليه مثقفون عرب، 

ٌ
نعرف جميعنا، محطة

ا صارت ثورات الربيع العربي، 
ّ
يعتبرون أنفسهم قوميني ويساريني، كما تألقوا فيه مل

واستشعروا توجّسا منها، بدعوى تقّدم اإلسالم السياسي في أثنائها. ثم انكشفوا 
والبراميل  الكيماوي  نظام  واختاروا  في محنته،  السوري  الشعب  ملا اصطفوا ضد 
املتفجرة عنوانا للعروبة ونهوض األمــة. وهــذا طور ثالث في نحو ست سنوات من 

التعّري نفسه.

محمد أبو رمان

الهائلة التي سبقت مسلسل »غرابيب سود« في رمضان  على الرغم من الدعاية 
 أّن املزاج االجتماعي العربي العام، املعادي لتنظيم داعش، لم يتقّبل 

ّ
وصاحبته، إال

املسلسل، وشعر بأّن فيه تسطيحًا واستخفافًا شديدًا، ودعاية فّجة غير مقنعة.
بالطبع، ال تكمن اإلشكالية في الكارثة الكبيرة في فكر التنظيم وسلوكه، كما حاول 
بعض »القريبني من املسلسل« حرف النقاش إلى هذه النقطة، بل عدم احترام عقل 
. وثانيًا هشاشة املادة العلمية التي ارتكز عليها النص، وكنُت 

ً
املشاهد نفسه، أوال

قد اشتركت، مع الصديق حسن أبو هنية، أخيرًا في كتاب يتناول املوضوع نفسه 
)الداعشيات( بعنوان »عاشقات الشهادة.. النسوية الجهادية من القاعدة إلى الدولة 
اإلسالمية«، وتناولنا فيه عشرات القصص لنساٍء من املتأثرات بهذا الفكر، بصورة 
قام  التي  وللرواية  النمطية  للصورة  تمامًا  مغايرة  قصص  وهــي  وعلمية،  معّمقة 

عليها املسلسل التي تقوم على ثيمة جهاد النكاح.
ه ال يمكن هزيمة فكر 

ّ
جوهر الخالف مع املنطق الذي يحكم مسلسل الغرابيب أن

والشابات  الشباب  وجيل  املجتمعات  وتحصني  ومحاصرته،  والتطّرف  اإلرهـــاب 
 بفهم صحيح عميق للظاهرة وبرواية بديلة مقنعة، لكن الدعاية ملجرد الدعاية 

ّ
إال

والشيطنة ستؤدي، على األغلب، إلى نتائج عكسية، وهو ما حدث مع »الغرابيب« 
وقف 

ُ
، أم أ

ً
الذي توقف بعد الحلقة العشرين، من دون أن نفهم ما إذا كان انتهى فعال

بسبب النتائج السلبية، وما يزال األمر غامضًا ومشّوشًا.
باهتماٍم مماثل من  الثاني(  )الجزء  الجماعة  لم يحظ مسلسل  مــواٍز،  على مساٍر 
ه يتوافق مع األجندة السياسية التي وقفت وراء 

ّ
اإلعالم والجمهور، على الرغم من أن

األول، وتتمثل بزج جماعة اإلخوان املسلمني في مصاف الجماعات اإلرهابية السرّية، 
وبشيطنتها، وتسخيف قياداتها وتخوينهم واغتيالهم إعالميًا، وخصوصًا سيد 

قطب، الذي تّم إعدامه في زمن جمال عبد الناصر.
لكن الفرق بني املسلسلني، »غرابيب سود« و«الجماعة« يتمثل في أّن الثاني، على 
الرغم من كل الدعاية املشحونة فيه والجهد الفني لشيطنة الجماعة، فيه جهد علمي 
أكبر وأعمق، وقراءة تاريخية لها أصول وجذور، وقدٌر محدوٌد من املوضوعية، هو 

ما سمح للعمل أن يرقى إلى درجٍة أعلى وأكثر أهمية.
ولـــو تــوفــر الــعــمــل عــلــى درجـــة أكــبــر مــن املــوضــوعــيــة العلمية فــي تــنــاول األحـــداث 
التاريخية، وقدر أقل من الدعاية اإلعالمية، ألصبح على درجة كبيرة من األهمية، 
ه يتناول فترة دقيقة وحساسة ومهمة، عشية ثورة 23 يوليو 1952 إلى إعدام 

ّ
ألن

ــوان  ســيــد قــطــب، ومـــا ُســّمــيــت بمرحلة املــحــنــة والــســجــون فــي تــاريــخ جــمــاعــة اإلخـ
 على االستقرار األمني واالجتماعي، ليس 

ٌ
املسلمني، التي كانت لها تداعياٌت كبيرة

في مصر وحدها، بل في دول ومجتمعات عربية عديدة.
والتعامل  العسكري،  الحكم  عن  املسلسل  عليها  التي يضيء  الفترة  تلك  تتحدث 
ــوان« بوصفها جماعة إرهــابــيــة، وزّجــهــا فــي الــســجــون، وإعــــدام قادتها  ــ مــع »اإلخـ
وجدلية  والــســري  العسكري  العمل  إلــى  لجوئها  نفسه،  الــوقــت  وفــي  ومالحقتهم. 

 عربية عديدة خالل العقود السابقة.
ً
العنف والعنف املضاد التي حكمت دوال

فيها  ُيـــراد  التي  الــراهــنــة  اللحظة  إلــى  املرحلة  تلك  املسلسل  وقــائــع  أهمية  تتجاوز 
مصادرة االختالف والتباين بني جماعات اإلسالم السياسي، وإلغائها من الوجود، 
هذه  ألّن   ،

ً
كــارثــيــة نتائجها  وكــانــت  والــنــار،  بالحديد  تاريخيًا  قامت   

ٌ
محاولة وهــي 

الحركات تمثل تيارًا عريضًا واسعًا من الطبقة الوسطى في العالم العربي، ال يمكن 
 مغايرة 

ً
إلغاؤها من الوجود، حتى لو بقنبلة نووية، ويتطلب تغيير مسارها مقاربة

تمامًا للمقاربة االستئصالية.
املنتج  مــن  مــقــصــودة  غــيــر  كــانــت  املــســلــســل، وإن  عــلــى  نتيجة مهمة مترتبة  تــلــك 
إلى  نها الزمة ملشاهدته، ما دفع مثقفني وأكاديميني مصريني 

ّ
لك والسيناريست، 

نيات دفينة، على  »اإلخـــوان«، وبوجود  واتهامه بمجاملة  شّن حملة شعواء عليه، 
الرغم من حجم الشيطنة الفّجة فيه للجماعة ورموزها.

MBZ يتمّدد أزمة الخليج وهؤالء المثقفون

بين الغرابيب والجماعة
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من يراقب دور دولة اإلمارات في إدراتها 
ــا مــخــتــلــفــة  ــمـــن يـــجـــدهـ ــيـ الـــــصـــــراع فــــي الـ
املــضــامــني عــن سير االتــجــاهــات املبدئية 
ــهــا في 

ّ
أن ــلــيــة، وخــالصــاتــهــا 

ّ
الــك للقضايا 

حالة تناقض عجيب مع رغبات القناعات 
والتطلعات املــشــتــركــة، األمـــر الـــذي أوجــد 
ــا  ــدانــ ــة ووجــ ــيــ عـــنـــد الــجــمــيــع ذهـــنـــيـــة واعــ
مختلفا عن السابق، له عالقة واضحة مع 
بــروز الــدعــوات الرافضة وجــود حاجتنا 
لها مــن األســـاس. وطــاملــا، وجــهــودهــا في 
صب في مصلحة التحديات التي 

ُ
الغالب ت

ــإّن نخبا واعــيــة  ــدوام، فـ ــ الـ نجابهها عــلــى 
كــثــيــرة فـــي الــيــمــن طــالــبــت جــمــيــع الــقــوى 
الفاعلة أن تستأنف عملها الوطني بعيدًا 
عــــن حـــضـــورهـــا املــلــتــبــس وتـــصـــوراتـــهـــا 
ــت، فـــي اعــتــقــادهــا  ــ املــخــتــلــفــة، حــيــث أدركــ
ــع  الـــعـــمـــيـــق، أن مـــنـــطـــق أبــــوظــــبــــي خـــاضـ
لــنــزواتــهــم غــيــر املــلــتــزمــة بــاســتــراتــيــجــيــة 
ــتــرافــق كيانها  الـــتـــحـــّرر، وفـــي كـــل مـــرة ي
دومــــا مـــع طــبــيــعــة الــتــحــالــفــات املــشــبــوهــة 
ــتــي لــم تقبل الــتــجــانــس املــجــتــمــعــي، وال  ال
حتى بوجود دولٍة خارج مناطق نفوذها 
وسيطرتها الشاملة، ناهيك عن توّجسها 
الدائم من مسألة إعادة البناء على قاعدة 
الــحــوار الــوطــنــي غير الــقــابــل للتأجيل أو 
املماطلة في إنفاذ مقرراته الشاملة كإطار 

مرجعي للمشروع الوطني الجامع. كما أّن 
املنظور اإلمــاراتــي باتجاه الهدف املوحد 
يفتقد إلى رؤية دقيقة وواضحة ملا يجب 
أن يكون عليه الحال من تأسيس واقعي، 
ــا تــوســيــع الــتــقــيــيــم لــوجــدنــاهــا  ــ ــ ــو أردن ــ ول
بـــال قــضــيــة تــنــتــهــي إلــيــهــا، بـــل مستمرة 
بنتائجها املليئة باأللغام السياسية التي 
تطيل أمد األزمة وتفاقم املعاناة إلى الحد 
الــذي ال يمكن معالجتها بسهولة، طاملا 
وجملة عناوينها مــهــّددة لوحدة الشعب 
ورهانه الوطني، بدليل مباركتها متاهات 
عديدة معرقلة للمواجهة الشاملة، والتي 
ال تنفصل بأّي حال عن االعتقاد نفسه 
ــتــــزاع حـــقـــوقـــنـــا املـــشـــروعـــة  ــانــ ــبـــط بــ املـــرتـ

وتوافقنا العام.
وحـــول األهــــداف الــعــامــة للشعب اليمني، 
فإن تجانسًا راسخ املعالم ال يزال ممكنًا 
ومعقودًا عليه اآلمـــال، خصوصا إذا تم 
مــنــازعــة الــــدور اإلمـــاراتـــي بــهــدف إزاحــتــه 
عن معترك الصراع وإحالل بديل ناجح، 
يسير مع تفعيل مؤسسات الدولة وخدمة 
املــســتــقــبــل، فــــــإّن بـــنـــاء املــجــتــمــع ســـوف 
يتفاعل مع تجديد طاقته اإلنتاجية بقوة 
الوحدة حــّد التماهى مع قضايا املصير 

الواحد.
فوزي الحقب )اليمن(

فــي أدب املدينــة الفاســدة أو مــا يعــرف بالديســتوبيا 
أو عالــم الواقــع املريــر الــذي يصــف مجتمعــا خياليــا 
املطلــق  الشــر  ه مجتمــع مخيــف ويحكمــه  ـ ـ ن أ ى  ـ ـ عل
ويســّلط الضــوء علــى القضايــا املوجــودة فــي العالم 
الواقعي، كانت رواية 1984، من الروايات املعبرة عن 
هذا األدب، وهي التي  تصّور دولة شمولية تسيطر 
فيها الحكومة على شعبها، وهي من تأليف الروائي 
البريطانــي جــورج أورويــل، حيــث يصــف كيــف يقع 
الجمهــور فــي فخ الرقابة الحكومية ويتم التالعب به 
مــن خــالل نظام سياســي يالحق الفرديــة والتفكير 
الحــر بوصفهــا جرائــم فكريــة، ويجســد األخ الكبير 
طغيان النظام ويســعى ال لشــيء سوى لذات الحزب 
ـا  ـلطته كمـ ـزز سـ ـعب، ويعـ ـة الشـ ـدال مــن مصلحـ بـ
عرضهــا الفلــم املأخــوذ مــن نفــس الرواية بشاشــات 
ر  ـ ـ ب ألك ا ألخ  ا ا  ـ ـ ه ي ف ب  ـ ـ ط خا ي ة  ر ـ ـ ي ب ك ة  ـ ـ ي ن و ي ز ف ل ت
الجماهيــر التــي تظهــر فــي حالــة من التغييــب املطلق 
نتيجــة وقوعهــا تحــت تأثيــر الدعايــة الصلبــة التــي 

يستخدمها الحزب من خالل وزارة الحقيقة.
بالربط بني ما يريده الكاتب من تلك الرواية وواقعنا 
العربــي، يبــدو أّن أدب املدينــة الفاســدة ينطبــق علــى 
هــذا الواقــع، فمنــذ عقــود واألخ األكبــر هــو الحاكــم 
العربــي الــذي جعــل من الدول العربية دواًل بوليســية 
يجــّرم فيهــا كّل مــن يعمــل فــي الصحافــة الحــّرة أو 
فــي األدب الواعــي، محــّوال قنــوات اإلعــالم الرســمي 
إلى وسائل تدعم سلطة األخ األكبر.  يقول مهندس 
الدعايــة األملانيــة ملصلحــة النازيــة، جوزيــف جوبلــز: 

»اكــذب، اكــذب ثــم اكــذب حتــى يصدقك النــاس«. هذا 
شــعار رائــد اليــوم في املؤسســات اإلعالمية العربية 
على طول املحور العربي، ابتداًء من  نظام األسد في 
ســورية وانتهاًء بإعالم السيســي في مصر، فنحن 
هنا إزاء ماركة مسجلة في العالم لصناعة التزييف 
ونشــر األكاذيــب. لكــن لــم تظهــر هــذه األزمــة جليــة 
فــي دول الربيــع العربــي فقــط، بــل أيضــا مــع األزمــة 
الخليجية برز اإلعالم الخليجي مماثال لها بالرداءة 
والشــعبوية املقيتــة لتعزيــز االصطفــاف السياســي 
علــى حســاب وعــي الجماهيــر الكلــي، مقابــال ذلــك 
بتدليــس للحقائــق وتمييــع للصراعــات السياســية 
فــي نقــل فتــاوى مجانيــة وخطب رثــة تحاكي غرائز 
القارئ أو املستمع ال عقله وأفكاره، وكأن االعتراف 
بأحقية كل طرف باســتخدام القوى الناعمة لتعزيز 
موقفه السياسي ال يتمثل إال بدرجة من االنحطاط 
اإلعالمــي، يعّبــر عنهــا قــول جوبلز، إذ قــال »أعطني 
إعالما بال ضمير أعطك شعبًا بال وعي«، وبالتالي 
تشابه اإلعالم العربي بتأطير الالوعي املمنهج الذي 
تريده السلطة كما في رواية 1984 لخدمة األخ األكبر 
الــذي يخــاف مــع أعضــاء حزبــه مــن وعــي الجمهور، 
وهذا ما تمارســه األنظمة العربية الشــمولية بحيازة 
إعالم تافه وســاذج، يبث مسلســالت أشبه بغرابيب 
ســود أو دعايات تزيف الحقيقة واملشــهد في عقول 
املشاهدين.  من الطبيعي القول بأّنه ال يوجد إعالم 
محايــد وال يمكــن تطبيقــه، بــل حتى في مؤسســات 
إعالميــة غربيــة عريقــة توجــد هذه الظاهــرة. لكن ما 

يجــب الســعي إليــه هــو إعــالم موضوعــي ترتفع فيه 
الواقعية واملهنية بدال من الشعبوية والسطحية التي 
تســاهم فــي تغييــب وعي الجمهــور وتقّدم له خطابا 
رثــا يجعــل مجتمعاتنــا تعيــش حالــة مــن التنويــم 
املتعمــد بقلــب الحقائــق مقابــل خدمــة الســلطة، كمــا 
يفعــل اإلعــالم الرســمي العربــي الــذي أدار ملفــات 
الربيــع العربــي بشــيطنة مقــززة بــدال مــن أن يعالــج 
قضية الثورة  كإعالم مســؤول وحر يســاند شــعبه 
في التقدم والتطور، إذ راحت األنظمة العربية تحارب 
كل املنصات اإلعالمية والنخب الثقافية التي تساند 
هــذا الربيــع العربــي وتحجــب مواقعهــا وصحافتهــا 
هــا  ز روايتهــا املشــروخة، وهمُّ

ّ
لهــذا الغــرض وتعــز

األول  خطــاب األخ األكبــر وامللــك األرحــم واألميــر 
األشــجع والقائــد الخالــد. وعلينــا فقــط كجماهيــر 
أن نديــن ألســرته أو حزبــه أو ســيادته بالــوالء وأن 
ه  ـ ـ ـى خدمات ل أن تبقـ ـ ـ ه مقاب ـ ا لصالحـ ـ ع وعينـ ـ نبيـ
الجليــة علينــا.  إذن، ال تختلــف تلــك األنظمــة امللكيــة 
أو الجمهوريــة عــن بعضهــا البعض بالشــمولية، وال 
يمكــن أن نحظــى بوعــي أكبــر دون التخّلــص مــن 
ســيطرة تلــك األنظمــة علــى مســاحة اإلعــالم الحــر 
الذي هو اليوم مطلب مهم من مطالب الربيع العربي 
الذي تعثر بسبب تلك األدوات الرخيصة التي تعمل 
ضده، وال يمكن التغافل بأّن أهم أدوات النهضة هي 
وجــود مســاحة واســعة مــن حريــة التعبيــر والــرأي 

ومؤسسات إعالمية وفكرية.
نذير حنافي العلي )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

المهدي مبروك

عــلــى خـــاف الــســنــوات الــفــارطــة، حــيــث تركن  
السياسة في تونس،  في الصيف، إلى الهدوء  
والــســكــيــنــة، تــاركــة الــســيــاســيــني، واملــواطــنــني 
ــا، يـــتـــفـــرغـــون لـــشـــؤونـــهـــم الـــخـــاصـــة،   ــمــــومــ عــ
بــعــيــدا عــن ضــغــط املــكــاتــب ولــغــط الــنــقــاشــات 
والخطابات، لتكون قبلة هــؤالء التونسيني، 
ــلــــف أصـــــولـــــهـــــم االجــــتــــمــــاعــــيــــة،   ــــى مــــخــــتــ ــلـ ــ عـ
املناسبات العائلية والــشــواطــئ، مستفيدين 
مــن حــمــات ترويجية تــحــرص على تنشيط 
السياحة الداخلية  »دواًء مّرا« ألزمة القطاع، 
على إثر تدهور صورة الباد السياحية، بعد 
الــضــربــات اإلرهـــابـــيـــة املــشــيــنــة الــتــي طــاولــت 
السياح واملنشآت السياحية، سيشهد املوسم 
الــســيــاســي اســـتـــمـــرارا، وربـــمـــا يــرتــفــع نسقه 

بشكٍل غير مألوف.
ــــرف املــــوســــم الـــســـيـــاســـي  الـــحـــالـــي تــعــديــا  عـ
ــا فـــي زمـــنـــه، أي  مـــواعـــيـــده الــكــبــرى  جـــوهـــريـ
وآجاله القصوى،  فضا على نسقه وكثافته، 
ــراف قــد ثبتت انــتــهــاء املوسم  فـــإذا كــانــت األعــ
ــار من  ــر شــهــر مـــايـــو/ أيــ ــ الــســيــاســي فـــي أواخـ
ت عــن هــذه القاعدة، 

ّ
كــل سنة، فــإن الــبــاد شــذ

ذلــك أن اعتصام »الــكــامــور« الـــذي انطلق في 
بــدايــة موسم الربيع، والـــذي عبر فيه شباب 
مناطق الجنوب التونسي عن رفضهم منوال 
الــتــنــمــيــة، ومــطــالــبــتــهــم بــالــحــق فــي التشغيل 
والتنمية، والذي امتد ليشمل مناطق أخرى، 
على غرار منطقتي الحامة والفوار التي تهّدد 

أحمد ماهر

مقاالت عديدة وتحليات ودراسات نشرت 
أخــيــرا عــن الــتــطــّرف واإلرهــــــاب. تــــزداد تلك 
الـــــدراســـــات والــتــحــلــيــات، بــعــد كـــل عملية 
إرهـــابـــيـــة فــــي أوروبـــــــــا، وبـــالـــتـــأكـــيـــد ال تــتــم 
تــهــا، وال يعتّد بها فــي مصر والعالم  قــراء
الــعــربــي بــالــتــأكــيــد، حــيــث تــعــتــقــد األنــظــمــة 
الحاكمة وأجهزتها األمنية فــي بــادنــا أن 
الديمقراطية وحــقــوق اإلنــســان والشفافية 
والـــحـــكـــم الـــرشـــيـــد وتـــــــــداول الـــســـلـــطـــة قــيــم 
هّدامة، تجب محاربتها، حتى لو أدى ذلك 
إلـــى ظــواهــر جــانــبــيــة، مــثــل بــعــض الــتــطــّرف 
والعنف هنا، عكس الــرأي أن الديمقراطية 
وحــقــوق اإلنــســان وحــريــة الــــرأي والتعبير 

هي ما تسهم في تجفيف منابع اإلرهاب.
 

ٌ
 متفق

ٌ
وعلى الرغم من ذلك، ال يوجد تعريف

ا 
ً
عليه عن اإلرهاب، وال يزال هذا املفهوم مرن

ويمكن استخدامه لتوصيف الفعل وربما 
 هناك تعريفا شبه متفق عليه، 

ّ
عكسه، ولكن

 منظٌم وممنهٌج، 
ٌ

يعّرف اإلرهــاب بأنه عنف
يقوم به فرد أو جماعة صغيرة ضد جماعة 
ــل تــحــقــيــق هــدف  ــا، مـــن أجــ أكــبــر أو دولــــة مــ
سياسي معني. وغالبا ما يكون هذا العنف 
ـــة أو  رمـــزيـــا، أي مــوجــهــا ضـــد رمـــزيـــة الـــدول
الجماعة األخـــرى، ويختلف اإلرهـــاب الــذي 
يصنف عنفًا سياسيًا عن العنف املجتمعي، 
فاألخير يــكــون عشوائيا أو تلقائيا وغير 

منظم، وتقوم به أعداد كبيرة.
وهناك تحليات عديدة بشأن دوافع العنف 

بــوقــف إنــتــاج الــبــتــرول والـــغـــاز، وهـــي املـــوارد 
الشحيحة في تونس أصا، قد أمد في أنفاس 
املوسم السياسي على إثر الزيارات املتكّررة 
ألعــضــاء الــحــكــومــة لــهــذه املــنــطــقــة، وتنشيط 

التفاوض مع املحتجني. 
كــمــا أن رئــيــس الــحــكــومــة، يــوســف الــشــاهــد، 
اختار لحربه ضد الفساد توقيتا استثنائيا، 
إذ مــا أن بـــات املــوســم الــســيــاســي عــلــى وشــك 
االنــتــهــاء، حــتــى انطلقت أولـــى مــعــاركــه التي 
اخــتــار لها، وألســبــاب عــديــدة، رجــال األعمال 
املــتــهــمــني بــالــتــهــريــب، وعــــدة شــبــهــات أخـــرى، 
يشتغل عليها القضاء حاليا، وهــي حــرٌب ال 
تــزال تثير جــدال فــي تــونــس، حــول مبدئيتها 
وصابتها، إذ تحوم شكوٌك حول انتقائيتها،  
فضا عن املقاربة القانونية املتعبة إلى حد 
اآلن، إذ أحيل بعض من هؤالء املتهمني  على 
أنـــظـــار املــحــكــمــة الــعــســكــريــة، وتـــحـــت طــائــلــة  
قانون الطوارئ... إلخ، في حني يصر بعضهم 
على أن يكون القضاء العادي )املدني( هو من 
يــتــولــى الــنــظــر فــي هـــذه املــلــفــات. هـــذه الــحــرب 
التي تدور في ظل شح التصريحات والتكتم 
الشديد شــدت االنــتــبــاه، وقــد بــدت اإليقافات 

ا من نشرٍة إخباريٍة تكاد تكون يومية.  جزء
يــصــّر أنــصــار رئــيــس الــحــكــومــة، فــي ظــل هــذا 
التكتم، على أن األمر يتعلق بحرٍب حقيقيٍة، 
ــلــــة عــــــن مـــامـــحـــهـــا  ــبــ ــقــ ســـتـــكـــشـــف األيــــــــــــام املــ
ومقاربتها الشاملة. ولعل من شأن استقبال 
رئــيــس الــحــكــومــة، قــبــل أيــــام، هــيــاكــل القضاء 
وممثليهم أن يمنح هذه املعركة أبعادها التي 

السياسي أو اإلرهاب، لكن أبرزها وأكثرها 
ــيـــة، مــــن وجــــهــــة نــــظــــري، أن الــــدافــــع  ــقـ ــنـــطـ مـ
الرئيسي الســتــخــدام العنف واإلرهــــاب هو 
انــهــيــار الــثــقــة بــاملــؤســســات، وبــســبــب خيبة 
األمل التي يشعر بها بعضهم تجاه من هم 
أقــوى، وتجاه من بيده األمــر، وإن كــان هذا 
ال يمنع وجـــود دوافـــع أخـــرى للعنف، مثل 
العنصرية والتعصب وكراهية اآلخر التي 
تعتبر أســاســا أليــديــولــوجــيــات وتـــيـــاراٍت، 
ــنــازيــة والفاشية، وجميع  مثل القومية وال
األفكار التي تعتمد على النرجسية وفكرة 

التميز العرقي.
ــه يـــوجـــد إرهـــابـــي  ــ وهــــنــــاك تــعــبــيــر بــلــيــغ أنـ
 
ً
محتمل تحت جلد كل من يتبع أيديولوجية
ما، فالتعّصب لفكرة ما يقود إلى استباحة 
دمـــــاء )وأمــــــــاك( اآلخــــــر، املــخــتــلــف، الـــعـــدو، 
الــــخــــارج عـــن الــقــطــيــع. ولــــذلــــك، ســتــجــد أنــه 
هــنــاك إرهــــاب ومـــذابـــح تــم ارتــكــابــهــا باسم 
الشيوعية واملـــســـاواة تــــارة، أو بــاســم نشر 
الــتــقــدم والـــحـــضـــارة تــــارة أخـــــرى، أو بــاســم 
نــصــرة الـــديـــن، أو بــاســم الــتــحــّرر الــوطــنــي، 
أو بــاســم الــحــفــاظ عــلــى الـــدولـــة، فــالــتــاريــخ 
مزدحم بجماعاٍت استحلت دمــاء اآلخرين 
وأماكهم، بذريعة نصرة األيديولوجيا أو 

الدين )كل األديان( أو العرق النقي.
ولكن، من املهم أن نضع األمور في سياقها 
ــاريـــخـــي والـــجـــغـــرافـــي وزاويـــــــــة الــنــظــر،  ــتـ الـ
ابـــي بالنسبة  ــ نــاضــل الفلسطيني إرهـ فــاملــ
لـــلـــصـــهـــايـــنـــة، والــــحــــقــــوقــــي أو الــــيــــســــاري 
اإلسرائيلي املدافع عن حقوق الفلسطينيني 

و يبدو أن توقيت اإلعان عنها سيكون هذا 
الصيف تحديدا. 

كما أن تواصل املــعــارك الجانبية السياسية 
بني كتل حزبية مشاركة في حكومة الوحدة 
الوطنية التي يتهم بعضها بعضا بالفساد، 
إلــى حد أن وصلت تصريحات إعامية على 
املـــبـــاشـــر وبــلــغــة أحـــيـــانـــا صـــادمـــة ومــخــالــفــة 
لألعراف السياسية، شّدت، في األيام القليلة 
ــام، ومـــنـــحـــت بـــدورهـــا  ــ ــعـ ــ ــيــــة، الــــــــرأي الـ املــــاضــ
ــة مـــفـــتـــرضـــة لــلــمــوســم  ــايـ ــهـ ــلـــى نـ ــا عـ ــفـــوانـ ــنـ عـ

السياسي الحالي. 
ــذه الـــجـــلـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة عــلــى  ــ تــــحــــدث كــــل هــ
إيــقــاع صخب الحملة اإلعــامــيــة والتعبوية 
ــتــي انطلقت  لانتخابات البلدية املقبلة، وال
قــبــل أيـــام بــحــمــات التسجيل فــي انــتــخــابــاٍت 
هــي األولـــى مــن نوعها الــتــي تشهدها الباد 
بعد ثورٍة، إذ منذ أكثر من ست سنوات، ظلت 
البلديات، بشكل خاص، تدار بشكل مؤقت، ما 

اليمني األوروبــي التي ال تختلف كثيرا عن 
تصريحات حــّكــام عــرب مستبدين بــأنــه ال 
احترام لحقوق اإلنسان، طاملا هناك إرهاب.
أصبح هناك أصواٌت تزعم أن القيم الغربية، 
مثل الديمقراطية وحقوق اإلنسان واحترام 
اآلخر، هي سبب األزمات األوروبية الحالية، 
ــل أزمــــــــات الــــاجــــئــــني وأزمــــــــــات الـــهـــويـــة  ــثـ مـ
والتهديدات األمنية، فالديمقراطية وحقوق 
اإلنــســان ال تصلحان مع العرب واملسلمني 
)مــن وجهة نظرهم(. ولــذلــك، ال داعــي لدعم 
الــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق اإلنـــســـان لــــدى تلك 
ــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحـــقـــوق  ــات، فـــدعـ ــنـ ــائـ ــكـ الـ
اإلنسان في الدول العربية واالسامية أدى 
إلــى الــحــروب األهــلــيــة وعـــدم االســتــقــرار، ما 
أدى بــدوره إلى ظاهرة الاجئني، والهجرة 
غير الشرعية التي تهّدد أوروبــا وهويتها 
وأمنها، فكل عمليةٍ داعشية يتم تنفيذها 
فــــي أوروبـــــــــا تـــصـــب فــــي مــصــلــحــة الــيــمــني 
املـــنـــادى بــإغــاق الـــحـــدود وطـــرد الــاجــئــني، 

عطل أداءها، وراكم تدهور الخدمات البلدية، 
ات التي طاولت  ناهيك عن الفساد واالعــتــداء
امللك العمومي... إلــخ. بــدأت حملة التسجيل 
في القوائم االنتخابية رتيبة وبطيئة، وإذا 
كــــان بــعــضــهــم يــتــحــدث عـــن عـــوائـــق ظــرفــيــة: 
رمضان، ونسق الحياة وانشغال التونسيني 
بــاالمــتــحــانــات... إلــــخ، فـــإن آخــريــن يتوقعون 
زيادة عزوف املواطنني عن الشأن االنتخابي، 
إذ ال ننسى أن قــرابــة ثــاثــة مــايــني ونصف 
مليون مواطن تونسي لم يشاركوا أصا في  
االنتخابات التسريعية أو الرئاسية السابقة. 
ــذا الـــعـــدد، فــي ظل  ويــرجــح بعضهم زيــــادة هـ
نسب تشاؤم مرتفعة ومشاعر خيبة متنامية 
من أداء الطبقة السياسية برمتها:  حكامها 
ــا، خـــصـــوصـــا مـــــع اســـتـــفـــحـــال  ــهــ ــيــ ــعــــارضــ ومــ
الــصــراعــات الــداخــلــيــة بــني شــقــوق حـــزب نــداء 
تـــونـــس تـــحـــديـــدا. لـــن يـــكـــون كـــالـــعـــادة صيف 
الباد السياسي هذه السنة كالعادة، وربما 
تشهد فيه الباد إجــراءات سياسية وقرارات 
ــرأي الــعــام والــنــخــب مــعــا. وهـــذا ما  ســتــشــّد الــ
ســيــجــعــل الــســنــة الــســيــاســيــة تـــتـــمـــّدد لتصل 
أولها بآخرها من دون انقطاع: هناك مشاريع 
قوانني ومعارك أخرى، ستطفو على السطح 
قريبا: مجلة الجماعات العمومية واملحلية 
)البلديات والسلط املحلية(، فضا عن قانون  
املصالحة االقتصادية، وتطورات الحرب على 
الفساد، فضا عن مامح التحويرات الوزارية 

املحتملة.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ومـــزيـــٍد مـــن الــتــقــوقــع حــــول الــقــومــيــة. على 
ــة  ــيــ ــانـــب اآلخـــــــر، هـــنـــاك أصـــــــوات أوروبــ الـــجـ
يمكن تصنيفها »شعبوية يسارية«، لديها 
 مــــع اإلرث الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــغـــربـــي، 

ٌ
مــشــكــلــة

وتسعى بالفعل إلى تغييره، فالديمقراطية 
لم تعد حــا، واالحتكام للصندوق ال يأتي 

دوما باألصلح. 
وال يؤدي هذا الشكل القديم من الديمقراطية 
النخبوية التمثيلية إال إلى تــداول السلطة 
بــني حــزبــني ال يختلفان كــثــيــرا فــي املــبــادئ 
»الــنــيــولــيــبــرالــيــة«. ولـــذلـــك، ال بــد مــن تغيير 
تـــلـــك املـــنـــظـــومـــة املــغــلــقــة مــــن الــديــمــقــراطــيــة 

الرأسمالية النيوليبرالية املقيدة مسبقا.
بالتأكيد تختلف تعريفات الديمقراطية منذ 
بلورة هذا املفهوم، فالديمقراطية تعني حكم 
الشعب، وهناك الديمقراطية اإلجرائية التي 
ات وسامتها، وتختزل  تهتم فقط باإلجراء
الــديــمــقــراطــيــة فــي الــصــنــدوق واالنــتــخــابــات 
النزيهة، وهناك جوهر الديمقراطية الذي ال 
يهتم فقط بالتصويت واالنتخابات، ولكنه 
ــرام الــحــقــوق والــحــريــات  ــتـ يــشــمــل أيــضــا احـ
والــعــقــيــدة وحــقــوق األقــلــيــات، ويــعــتــبــر ذلــك 
من الديمقراطية. وهناك من هم مثل حكاٍم 
عرب ال يحترمون جوهرًا وال إجراءات. إنها 
الديمقراطية الصورية التي تقترن بالقمع 
واالســتــبــداد والتعذيب واالخــتــفــاء القسري 
وتـــزويـــر االنـــتـــخـــابـــات، إنـــهـــا الــديــمــقــراطــيــة 
املــــزّورة الــتــي يــزعــم حــكــام عــرب أنــهــا أسمى 

أنواع الديمقراطية.
)كاتب وناشط مصري(

ما زالت مغيبة. إذ استطاعت جملة اللقاءات 
املتسارعة بــني يــوســف الشاهد والــقــضــاة أن 
تبّدد شكوكا عديدة، في ظل فتور العاقات 
بينهم، ما اضطر القضاة إلى تنفيد جملة من 
الــحــركــات االحتجاجية غير املــســبــوقــة، على 
شاكلة إضرابات متعددة وتعليٍق للنشاط... 
ــــى مــجــرد  إلــــــخ. ويــــبــــدو أن األمــــــر ال يـــعـــود إلـ
مــطــالــب مـــاديـــة، يــرفــعــهــا الــقــضــاة عــلــى غـــرار 
األجــر وظـــروف العمل، وال أيضا إلــى مسألة 
االستقالية، خصوصا بعد تركيز املجلس 
األعلى للقضاء، بل يعود هذا الفتور الى ما 
يعتبرونه تهميشا لهم من رئاسة الحكومة 
الـــتـــي تــشــي بــعــض الــتــصــريــحــات بــاســتــيــاء 
رئيس الحكومة من أداء القضاة أنفسهم في 

التعاطي مع ملفات الفساد تحديدا. 
تـــبـــّددت الـــشـــكـــوك، قــبــل أيــــــام، بــعــد أن اقــتــنــع 
رئيس الحكومة بأن هذه املعركة ال تخاض إال 
وقــد ضم في جيش محاربيه القضاة، ولعل 
التجربة اإليطالية في هذا األمر تحديدا أكثر 
من ملهمة. كما أن السنة السياسية أبت إال أن 
تطول أنفاسها من خال جملة من التحويرات 
املهمة في أعلى هرم السلطة التنفيذية، على 
غــــرار رئــيــس ديــــوان مــكــتــب رئــيــس الحكومة 
ــام لــلــحــكــومــة، فــضــا عن  ــعـ ذاتـــــه والـــكـــاتـــب الـ
تحويراٍت أخرى، شملت وزارات مهمة،  وهي 
تــحــويــراٌت يــرّجــح أن تــكــون تمهيدا لتحوير 
وزاري أعــــمــــق، ســيــشــمــل عــــــددا مــرتــفــعــا مــن 
أعضاء الحكومة  في األسابيع القليلة املقبلة، 
ما يجعلها أقرب إلى إعادة تشكيل للحكومة، 

خائن لوطنه ومناصر لإلرهاب في وجهة 
نظر الصهاينة. وهناك جماعاٌت مسيحية 
ــا، ُيــعــامــل  ــركــ ــيــ ــي أوروبـــــــــا وأمــ عـــنـــصـــريـــة فــ
أعــضــاؤهــا أبـــطـــاالً فــي األوســـــاط اليمينية 
ــدى كل مدافع  املتطّرفة، لكنهم إرهابيون ل

عن القيم اإلنسانية.
وكــمــا تــوجــد مــجــمــوعــات تــمــارس اإلرهـــاب 
ضـــد حــكــومــات مــســتــبــدة، بــعــد انـــســـداد أي 
فــرص للتوافق أو التغيير السلمي، توجد 
أيـــضـــا حــكــومــات إرهـــابـــيـــة، تـــقـــوم بـــإرهـــاب 
مـــواطـــنـــيـــهـــا، وكـــــل مــــن يـــســـعـــى إلـــــى الــحــق 
والعدل والكرامة، فالحكومات اإلسرائيلية 
إرهابية، تقوم بقمع كل من يطالب بالحقوق 
ــة وإرهـــــابـــــه، وكـــثـــيـــرا مـــا تــمــارس  املـــشـــروعـ
اإلدارات األميركية املتعاقبة اإلرهـــاب ضد 
كـــل مـــن يـــخـــرج عـــن طـــوعـــهـــا، والــحــكــومــات 
املصرية هي أيضا إرهابية، تقوم بإرهاب 
ــة، أو  ــروعــ ــن يـــطـــالـــب بـــالـــحـــقـــوق املــــشــ ــل مــ كــ
يطالب بالعدل والحرية والكرامة، أو ينادي 

باحترام حقوق اإلنسان.
ليس تعريف اإلرهـــاب فقط هــو الــذي عليه 
 كذلك 

ٌ
خـــاف، بــل أصــبــح اآلن هــنــاك خـــاف

على مفاهيم أخرى، مثل الديمقراطية، فبعد 
أن كــانــت الــديــمــقــراطــيــة الــســبــب الــرئــيــســي 
للتقّدم والتفوق الغربي، وبعد عقود طويلة 
من القناعات العاملية بأن الديمقراطية هي 
الــحــل، أصــبــح هــنــاك كتابات غربية عديدة 
تهاجم القيم الغربية، وتطالب بتعديلها 
أو تأجيل تطبيقها أو استثناء فئاٍت منها، 
مــثــل الـــدعـــوات الــتــي نسمعها كــل فــتــرة من 

صيف سياسي ساخن في تونس

عن اإلرهاب والديمقراطية

جلبة سياسية على 
إيقاع صخب الحملة 
اإلعالمية والتعبوية 

لالنتخابات البلدية 
المقبلة

ليس تعريف اإلرهاب 
فقط عليه خالف، 

بل هناك خالٌف على 
مفاهيم أخرى، مثل 

الديمقراطية

نائب رئيس التحرير  بشير البكر  ¶  المدير الفني  إميل منعم  ¶  
مدير التحرير  حسام كنفاني  ¶  سكرتير التحرير  حكيم عنكر  ¶  
السياسة  أرنست خوري  ¶  االقتصاد   مصطفى عبد السالم  
¶  الرأي   ليال حداد   ¶  منوعات   نجوان درويش   ¶  الثقافة  
الرياضة     ¶ يوسف حاج علي   المجتمع       ¶ بياري   ل ا معن 
محمد عبد العظيم  ¶  الرئيس التنفيذي  عبد الرحمن الشيال  

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

7th Floor, CP House, 97-107 Uxbridge Road, Ealing, London, W5 5TL
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794

Email: info@alaraby.co.uk :البريد اإللكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :لالشتراكات  ¶
alaraby.co.uk/ads  :لإلعالنات  ¶

األحد 25  يونيو/ حزيران  2017 م  1 شوال 1438 هـ  ¶  العدد 1028  السنة الثالثة
Sunday 25 June 2017

الكوليرا تسرق فرحة اليمنيين بالعيد

فرحة العيد الناقصة

17

صنعاء ـ العربي الجديد

ه العيد. مع ذلك، تعيش األسرة اليمنّية 
ّ
إن

همومًا ومشاكل تجعل العيد هذا العام من 
دون معنى، بعدما عجزت غالبّية الناس عن 
توفير أبسط احتياجاتهم من مأكل وملبس، إضافة 
إلى اختفاء مظاهر الفرح واالبتهاج. للشهر التاسع 
على التوالي، ال يتقاضى املوظف الحكومي محمد 
ه يتمكن من توفير أبسط احتياجات 

ّ
عزي راتبه، عل

بات العيد، فلم تعد مهّمة في نظره، 
ّ
أسرته. أّما متطل

 احتياج أفراد أسرته إلى القمح واألرز. يقول 
ّ

في ظل
ـ »الــعــربــي الــجــديــد«: »تسعة أشهر مــن دون راتــب.  لــ
كيف لنا أن نعيش من دون مصدر دخل؟ في الوقت 
إلــى االســتــدانــة وأحيانًا أتكل على  الحالي، أضطر 
الصدقات التي بالكاد تساعدني على توفير القمح 
ــنــي لــن أســتــطــيــع تــوفــيــر أي شـــيء من 

ّ
 أن

ّ
واألرز، إال

ــبــات الــعــيــد، أي مــابــس جــديــدة وحــلــويــات«. 
ّ
مــتــطــل

ويــشــيــر إلـــى أنـــه سيعتكف فــي مــنــزلــه ولـــن يــغــادره 
خال العيد.

يضيف عـــزي: »مــيــزة الــعــيــد هــي املــابــس الــجــديــدة 
الـــتـــي يــرتــديــهــا األطـــفـــال والـــحـــلـــويـــات واملــفــرقــعــات 
وتبادل الــزيــارات. وهــذه التفاصيل لم تعد متوفرة 
لدى غالبية األسر اليمنية، ما يجعلني أتعامل مع 
 
ّ
اليوم األول باعتباره يومًا عــاديــًا«، خصوصًا وأن
ــزيــارات بني العائات، إذا ما ُعرف  ل ال

ّ
الكوليرا تقل

أن أحد أفرادها أصيب باملرض. من جهتها، تعتمد 
فضيلة أ. على املساعدات التي تحصل عليها خال 
شهر رمضان من كل عــام لتوفير ما يمكن وتأمني  
احــتــيــاجــات الــعــيــد. هـــذا الــعــام، لــم تحصل عــلــى أي 
شـــيء يــذكــر بــســبــب ســـوء أوضــــاع الـــنـــاس. تضيف: 
»كــان القائمون على رعاية الفقراء يحرصون على 
تسجيل أسماء املحتاجني كما جرت العادة، بهدف 
توزيع املــواد الغذائية ومابس العيد، لكن ذلــك لم 
 أولــئــك الــذيــن كانوا 

ّ
يــحــدث الــيــوم«. وتشير إلــى أن

يــتــبــرعــون ويــتــصــدقــون فــي الــســابــق »أصــبــحــوا في 
حاجة إلى من يتصّدق عليهم ويساعدهم«.

أّما املوظف في القطاع الخاص، عبد الرحمن محمد 
سلطان، فقد اعتاد تخصيص مبلغ من املال لشراء 
ه لن يتمكن من ذلك 

ّ
 أن

ّ
املابس وحلويات العيد، إال

هذا العام. يقول لـ »العربي الجديد«: »باإلضافة إلى 
هـــذا املــبــلــغ، اعــتــدت تخصيص مبلغ آخـــر للفقراء، 
إضافة إلى عسب العيد )العيدية( خال الزيارات«. 
لكن يصعب توفير احتياجات العيد هذا العام بعد 
تخفيض راتبه إلى النصف، وبالكاد يمكنه توفير 

احتياجات منزله من غذاء. 
ــر على محال املابس، التي عــادة ما 

ّ
هــذا الوضع أث

يقبل الــنــاس عليها خــال األيـــام األخــيــرة مــن شهر 
رمضان، بهدف استقبال عيد الفطر. يقول صاحب 
 نسبة مبيعات 

ّ
محل للمابس عبدالله األشــول، إن

مابس العيد انخفضت هذا العام بشكل كبير جدًا، 

بسبب عــدم حصول املوظفني على رواتبهم وغاء 
األســعــار. صحيح أن محله يقع فــي فــي ســوق باب 
 

ّ
شعوب، أحد أهم األسواق الشعبية في صنعاء، إال
أنــه يلفت إلــى أن عملّية البيع والــشــراء انخفضت 
بــاملــقــارنــة مــع األعــــوام الــســابــقــة. يضيف لـــ »العربي 
الـــجـــديـــد« أن »الـــحـــرب أّدت إلــــى تـــدنـــي مــســتــويــات 
الدخل. بالتالي، لم تعد كسوة العيد حاجة أساسية، 
بــل بــاتــت مــن الــكــمــالــّيــات ألن الــنــاس يــبــحــثــون عن 

الغذاء فقط«.  
 الــكــولــيــرا ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر كبير على 

ّ
ويــبــدو أن

فــرحــة الــيــمــنــيــني بــحــلــول الــعــيــد. فـــي هـــذا الــســيــاق، 
يقول الشاب أكرم باكر أن الزيادة الكبيرة في أعداد 
ــنــاس تشعر بالخوف،  املــصــابــني بــاملــرض جعلت ال
ــب مــصــافــحــة األقـــــارب واملـــعـــارف في 

ّ
و«بــتــنــا نــتــجــن

املناسبات واألعياد، أو االحتكاك بهم خشية انتقال 
العدوى«. يقول باكر لـ »العربي الجديد« إن أكثر من 
ألــف يمني تــوفــوا بسبب املـــرض، إضــافــة إلــى أكثر 
من مائة ألف مصاب، ما يجعله يتعامل بجدية مع 
ــه سيضطّر إلــى مصافحة 

ّ
املــرض. مع ذلــك، يقول إن

البعض »خشية إحراجهم، مع أخذ الحيطة والحذر، 
مات«. 

ّ
على غرار غسل اليدين باملعق

مة الصحة العاملية قــد أعلنت فــي 18 
ّ
وكــانــت منظ

يونيو/ حــزيــران ارتــفــاع عــدد ضحايا الكوليرا في 
الــيــمــن إلـــى 1100حـــالـــة، علمًا أنـــه ارتــفــع إلـــى 1265، 
واالشــتــبــاه بــإصــابــة 159 ألــف آخــريــن بــاملــرض منذ 

عودة انتشاره في 27 أبريل/ نيسان املاضي. تجدر 
اإلشــــارة إلــى أن الحكومة املشكلة مــن قبل جماعة 
أنصار الله الحوثيني في صنعاء، والتي يترأسها 
عبد العزيز بن حبتور، أعلنت صــرف نصف راتب 
للموظفني الحكوميني مع بدء شهر رمضان، إضافة 
إلى بطاقات تموينية يستطيع من خالها املوظفون 
شراء املتطلبات الغذائية األساسية من قمح وسكر 
 مؤسسات 

ّ
 أن

ّ
وأرز وغيرها مــن مــراكــز مــحــددة. إال

حــكــومــّيــة عـــدة لــم تــحــصــل عــلــى هـــذه الــبــطــاقــات أو 
نصف الراتب حتى اليوم.

مجتمع
أجلت السلطات البريطانية سكان ما يقرب من 800 شقة في لندن بسبب مخاوف سامة تتعلق 
بحريق. وأسكنت كثيرين منهم في ماجئ مؤقتة. تأتي عمليات اإلجاء غير العادية في أعقاب 
الــذي أودى بحياة 79 شخصًا على األقــل، بعدما اجتاح مبنى »بــرج غرينفل« الشاهق  الحريق 
االرتفاع األسبوع املاضي. وانتشر الحريق بسبب نوع من العازل الخارجي قابل لاشتعال، وهو 
الذي يغطي كذلك املباني التي جرى إخاؤها. كذلك، تجري السلطات عمليات تفتيش مماثلة في 
)أسوشييتد برس( أماكن أخرى من بريطانيا تضم مئات املباني. 

ها ليست مستعدة للتراجع عن موقفها الرافض الستضافة مهاجرين. 
ّ
قالت جمهورية التشيك إن

وكانت املفوضية األوروبــيــة قد بــدأت إجـــراءات قانونية ضد جمهورية التشيك واملجر وبولندا 
لعدم استضافتها مهاجرين بموجب خطة التقاسم امللزمة قانونًا. وقال وزير خارجية جمهورية 
 موقف باده لم 

ّ
التشيك لوبومير زاوراليك ردًا على تأنيب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن

 املطلوب من االتحاد هو وقف موجات املهاجرين 
ّ
يتغير وعلى االتحاد أن يتفهم ذلــك. وتابع أن

)أسوشييتد برس( الذين يتوجهون من أفريقيا إلى أوروبا. 

براغ تصّر على رفض تقاسم مهاجري االتحاد األوروبيلندن تجلي سكان 800 شقة

أن تتجاوز  أنها تخشى  أعلنت منّظمة »يونيسف« 
الذي  اليمن،  في  حالة  ألف   300 بالكوليرا  ابات  ص إل ا
يشهد نزاعًا مسلحًا، في نهاية أغسطس/ آب من 
وقالت  الحالي.  الوقت  في  حالة  ألف   193 ل  ص أ
المتحدثة باسم المنظمة ميريتسل ريالنو: »األرجح 
ألف   300 إلــى  آب  أغسطس/  نهاية  في  نصل  ن  أ
جراء  من  شخصًا   1265 نحو  توفي  وقد  ة.  ل ا ح

الكوليرا في اليمن منذ إبريل/ نيسان الماضي«.

300 ألف إصابة

 من املستحيل في مثل هذه الظروف العربية 
ّ

لعل
املتواصلة منذ سنوات التفكير في العيد وفرحته 
التي  املختلفة  ــات  األزمــ فــي  التفكير  عــن  عزل  م ب
من  كثير  فــي  وتخترقه  الــعــربــي  الــعــالــم  تحاصر 
ى املرء ويدعو أن »ينصر 

ّ
الحاالت. في العيد يتمن

األمـــــــة«، فــعــلــى مـــن يــنــصــرهــا وهــــي فـــي حــالــهــا 
ــذا؟ هــي تنتصر عــلــى بعضها بعضًا  لــراهــن هـ ا

 وتــهــجــيــرًا وقــمــعــًا وســجــنــًا وإخــفــاًء 
ً
حــربــًا وقــتــال

وتجويعًا وإفــقــارًا. األســوأ أّن األزمـــات تستفحل 
وتحمل معها جديدًا أســوأ عيدًا بعد عيد وعامًا 
بعد عـــام، حتى وصــل األمـــر إلــى فــرض حصار 
إنساني كامل على شعب آمن بمواطنيه ووافديه. 
كأّن رمضان نفسه وليالي القدر نفسها، بل كأّن 
العيد نفسه الذي نهتف فيه »ال إله إال الله وحده، 

صــــدق وعــــده ونــصــر عــبــده وأعـــــّز جــنــده وهـــزم 
ــده« ال يهدينا إلــى بــث روح األخـــّوة  األحــــزاب وحـ

واملساواة والتسامح والسالم في ما بيننا.
ــدة مــن ضــحــايــا كثيرين  ــفــتــاة فــي الـــصـــورة واحــ ال
للوضع العربي الراهن. هي فتاة سورية من دوما 
ــــى قصف  بــالــقــرب مـــن دمـــشـــق الـــتـــي تــعــّرضــت إل
نــظــامــي مستمر مــنــذ ســت ســنــوات. فــتــاة حزنها 

ها تحلم في أن تجد مالذًا 
ّ
واضح في وجهها، لكن

من فرح في عيد الفطر هذا العام في بلد أثقله املوت 
وأوجعته الغربة. هي تختار فستانًا وفرته مبادرة 
خيرية تدخل بعض الفرح إلى أطفال دوما. فستان 
فيه كثير من روحها البريئة التي كبرت في الحرب 

وربما بات هناك كثير من الجراح فيها.
)العربي الجديد(
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مجتمع

لبنى سالم

ــيــس أجــمــل مــن متعة الــلــقــاء بــاألهــل بعد  ل
ســـنـــوات مـــن الــــفــــراق. عــلــى األقــــــل، هــــذا ما 
ــادروا  ــ يـــقـــولـــه بـــعـــض الـــســـوريـــن الــــذيــــن غــ
تركيا لقضاء العيد في بالدهم، والتي قد يختارون 

االستقرار فيها مجددًا وإلى األبد. 
هـــذا الــعــام، استقبلت محافظتا إدلـــب وحــلــب أعـــدادًا 
غير مسبوقة من السورين القادمن من تركيا لقضاء 
فترة العيد في بــالدهــم،  وتوقعت السلطات التركية 
أن يــصــل مــجــمــل عــــدد هـــــؤالء إلــــى 150 ألــــف ســــوري. 
أبـــو إســمــاعــيــل، وهـــو رجـــل سبعيني مــن ريـــف إدلـــب، 
تكبد مشقة العودة إلــى سورية رغــم فترات االنتظار 
الطويلة والطقس الحار. يقول: »فرحتي بلقاء أوالدي 
وزوجــاتــهــم وأطــفــالــهــم ال تــضــاهــي شــيــئــًا، خصوصًا 
أنني لم أرهم منذ ثالث سنوات إال عبر شاشة الهاتف. 
حــن تــركــت ســوريــة، كــان لــدي أربــعــة أوالد، وبــقــي لي 
ثـــالثـــة. خــســرت أحـــدهـــم بــالــقــصــف ولـــم أحــضــر دفــنــه. 
قــررت العودة أللتقي بهم قبل أن يفوت األوان. خالل 
ــعــودة خوفًا  السنوات املاضية، منعني أوالدي مــن ال
علي، وطلبوا مني االنتظار ليهدأ الوضع. ليتني لم 

أفعل. يبدو أننا سنموت قبل أن تتوقف الحرب«.
بــعــد وصــولــه، تفقد بــيــتــه. »عــّمــرت هـــذا الــبــيــت بــيــَدّي 
هاتن قبل 30 عــامــًا. فــي تركيا، عشت فــي إسطنبول 
وهي جنة على األرض، لكنني لم أشعر يومًا بالراحة 
التي أشعر بها اليوم في بيتي هــذا«. أبــو إسماعيل، 
حاله حال العديد من السورين الذين عــادوا لقضاء 
إجازة العيد في سورية، لم يحسم أمره بشأن العودة 
إلــى تركيا بعد العيد، ويــرى أن املهلة املتاحة للبقاء 

جيدة الختبار إمكانية العودة إلى الوطن.
أما ماهر األسعد، وهو مدرس لغة عربية يعيش في 
تركيا منذ أربــع ســنــوات، فيقول إنــه عــاد إلــى سورية 
للقاء عائلته والــبــحــث عــن عــمــل، هــو الـــذي يعمل في 
ورشـــات الخياطة فــي تركيا. رغــم أن حياته مقبولة، 
إال أنــــه يــحــلــم بـــالـــعـــودة إلــــى ســـوريـــة طـــــوال الـــوقـــت، 
ه يجد 

ّ
وقــد تــواصــل مــع عــدد مــن املنظمات املدنية عل

ــتــي منحتها تركيا  . ويـــرى أن املهلة الطويلة ال
ً
عــمــال

لــلــســوريــن لــلــبــقــاء فــي بــالدهــم تــســمــح لــهــم باختبار 
ــعــودة نهائيًا. يضيف مبتمسًا: »بالنسبة  إمكانية ال
لي، لم أعش الحياة تحت خطر القصف واملعارك. أنا 
اآلن مصر على الــبــقــاء لكن قــد أجــد نفسي أهـــرب مع 
أول ضــربــة، ال أعــلــم بــعــد«. صبيحة، وهـــي أم ألربــعــة 
أوالد، تركت عائلتها وتوجهت إلــى سورية وحدها. 
تقول: »في كل عــام، أنتظر العيد بفارغ الصبر ألزور 
والـــــدي وأخــــواتــــي، وهــــذه هـــي املــــرة الــثــالــثــة. أوالدي 

الالفت أّن األحياء 
الشعبية في الجزائر تعّد 

قبلة المواطنين ليًال

أسعار مالبس موسم عيد 
الفطر المستوردة ارتفعت 

بنسبة تصل إلى 100 و%150

يـــدرســـون فـــي املــــــدارس والـــجـــامـــعـــات وزوجـــــي يعمل 
كطبيب أســنــان، وقـــد انــدمــجــنــا فــي املجتمع الــتــركــي. 
ــا زالـــــت مــعــلــقــة فـــي ســــوريــــة«.  تضيف  لــكــن روحـــــي مـ
صبيحة: »هذا العام أعود وكلي شوق لقضاء الوقت 
مع عائلتي. أرغب في مساعدتهم بتحضير الحلويات 
واالستماع  إلــى حكاياتهم. لكن بعد ذلــك، أرجــع إلى 
تــركــيــا بخيبة أمـــل وحـــزن كــبــيــريــن. كــل ســنــة، أجـــد أن 
أحــزان الناس تتضاعف. وبــداًل من أن أستمع إليهم، 
أجيب عن أسئلتهم املتكررة عن الحياة في الخارج، أي 
الحياة من دون حرب«.البعض يحاول الحفاظ على 
ما استطاع من مظاهر العيد. العائالت التي يصعب 
عليها االلتقاء لجأت إلى وسائل التواصل االجتماعي. 
من خاللها، يمكنها تبادل التهاني بالعيد. دائمًا ما 
يستطيع الــنــاس إيــجــاد بــدائــل. وحــدهــم أولــئــك الذين 

فقدوا أعزاء لهم ال يستطيعون إيجادها. 
ــــوات  ــتــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا قـ ــــي مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــــب، الــ فـ
املعارضة، وتضم عشرات آالف النازحن من مناطق 
سورية مختلفة، اقتصرت مظاهر العيد على انتعاش 
ــع ألــــعــــاب لـــأطـــفـــال فــي  ــ ــ فــــي حــــركــــة األســــــــــواق، ووضـ
األماكن العامة من خالل بعض املبادرات املدنية. في 
هـــذا الــســيــاق، يــقــول جــاســم حــلــي، الـــذي يعمل بائعًا 
للمأكوالت الشعبية فــي ريــف إدلـــب: »فــي هــذا العيد، 
سنزور معارفنا في القرى املجاورة ونسهر معهم في 
الحقل، بعدما أحصل على عطلة. لم يكن لــدي عطلة 
أســبــوعــيــة، ولــطــاملــا اشــتــكــت زوجـــتـــي وولـــــداي ألنــهــم 
ال تحّول الطائرات العيد إلى 

ّ
ال يرونني كثيرًا. آمــل أ

كــابــوس«. أمــا في مخيمات النازحن السورين على 
الحدود السورية التركية، فتغيب مظاهر العيد بشكل 
شــبــه كــامــل. يــقــول صــبــحــي، وهـــو مــتــطــوع إغــاثــي في 
إدلب: »كل ما يشغل أهالي املخيمات هو تأمن الطعام 
ــــات  ــدًا هــــذه األيــــــام، ودرجـ ــاه. الــحــيــاة قــاســيــة جــ ــيــ واملــ
الــحــرارة عالية والخيمة تتحّول إلــى فـــرن«. يضيف: 
»مـــن املــفــارقــات أن أحـــدًا فــي املــخــيــم ال يــشــتــري ثيابًا 
فــي العيد أو يصنع الــحــلــويــات. لكن مــا زال البعض 
يــحــددون مــواعــيــد الــزفــاف فــي أول أيـــام الــعــيــد، وهــو 

تقليد شائع في سورية منذ زمن«.
ــا أم عــبــد، الــتــي تــعــيــش فـــي مــديــنــة حــلــب، فــتــقــول:  أمــ
»صنعت هذا العيد الكعك واملعمول، وقد زدت الكعك 
عــلــى حــســاب املــعــمــول ألن املــيــزانــيــة ال تــكــفــي لــشــراء 
ــوز. ال قــــدرة لــــدى كــثــيــريــن حــتــى على  ــجــ الــفــســتــق والــ
تــحــضــيــر كــعــك الــعــيــد. وألنــــه لـــم يــعــد هــنــاك مـــن أحــد 
يـــزورنـــي، أنــــوي تــوزيــع نــصــف الــكــعــك عــلــى الــفــقــراء«. 
ــى ولديها  تضيف أنها ستزور جيرانها وتتحدث إل
عبر اإلنترنت. »هكذا ينتهي العيد عندي. العائالت 

املقتدرة فقط تسافر إلى الساحل لقضاء العيد«.

الجزائر ـ  عثمان لحياني

ال ليل في أّيام رمضان األخيرة في الجزائر. كالعادة، 
ــال  ــّجـــت األســــــــواق واملـــحـ ــــالة الــــتــــراويــــح، عـ ــقـــب صـ وعـ
الــتــجــاريــة بــالــزبــائــن لــشــراء ثــيــاب الــعــيــد لــأطــفــال في 
ز خالله الروابط األسرية. في هذا 

ّ
جو حميمي، تتعز

 لشراء ثياب 
ّ
السياق، تقول زينب لـ »العربي الجديد« إن

العيد نكهة خــاصــة، إذ يــفــرح األطــفــال بــارتــدائــهــا في 
ها تقصد األســواق الشعبية 

ّ
هذا اليوم. وتلفت إلى أن

بسبب ظروفها املادية الصعبة، الفتة إلى أن السوق 
الــشــعــبــيــة تــتــيــح لــــذوي الـــدخـــل املـــحـــدود إيـــجـــاد سلع 
ومالبس بأسعار معقولة، باملقارنة مع املحال الكبرى 
ــهــا ال تستطيع 

ّ
واألســـواق فــي األحــيــاء الــراقــيــة. كما أن

شراء ثياب غالية الثمن ألطفالها األربعة. زينب ال ترى 
في العيد سوى فرحة أطفال بمالبسهم وألعابهم، فهم 
من يصنعون البهجة.  إضافة إلى ما سبق، تحرص 
املرأة الجزائرّية على تنظيف بيتها وتزيينه من خالل 
وضع أجهزة وأغطية جميلة وجديدة ألوانها زاهية. 
هذه إحــدى وسائل استقبال الضيف الكبير، بحسب 
الــحــاجــة زبـــيـــدة. تــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »فـــي ما 
ا  نشّم رائحته. عيد الفطر هو فرحة كبيرة 

ّ
مضى، كن

للصائمن. بــالــتــالــي، تــكــون األيـــام األخــيــرة مــن شهر 
رمــضــان كناية عــن اســتــعــدادات متواصلة الستقبال 
هذا اليوم السعيد. وتحتاج العائالت إلى أّيام لتزين 
بيوتها الستقبال هذا الضيف الــذي يمتد على مدى 
ــر 

ّ
ثــالثــة أيـــــام. تــضــع بــعــض الــنــســاء مــــاء الـــــورد املــقــط

ــات، وهـــو الــــذي يستعمل أيضًا  ــريـ ــزهـ طــبــيــعــّيــًا فــي املـ
فــي طــهــو الــحــلــويــات ويعطيها نكهة خــاصــة. كــذلــك، 
تــشــتــري بــعــض الــعــائــالت كـــؤوســـًا وفــنــاجــن خــاصــة 
بالعيد لالحتفال بهذا الــيــوم الــســعــيــد.وإذا مــا رغبت 
بعض األسر في صناعة الحلويات، فإن ذلك يستغرق 
. في 

ً
. لذلك، تلجأ نساء إلــى إعــدادهــا ليال

ً
وقتًا طويال

الـــعـــادة، تــجــتــمــع الــشــقــيــقــات أو الــجــيــران أو األقــــارب 
لصناعة الحلويات التقليدية، خصوصًا »قلب اللوز« 
و»املقروط« و»املحنشة« و»القِريَوش« وغيرها. وتعّد 
الحلويات أمــرًا أساسيًا الستقبال العيد، خصوصًا 
بــعــد الـــصـــوم. وتـــقـــول ســكــيــنــة إنـــهـــا تـــعـــّد الــحــلــويــات 
التقليدية املعروفة، على غرار »البقالوة« و»املقروط« 

 هذه فرصة للتّجار 
ّ
القبة في العاصمة الجزائرية، إن

لبيع منتجاتهم املعروضة.
 األحـــيـــاء الشعبية فــي الــجــزائــر تــعــّد قبلة 

ّ
الــالفــت أن

، من بينها أحياء »بلكور« و»علي مالح« 
ً
املواطنن ليال

و»ساحة الشهداء« و»برج البحري« و»درقانة«، إضافة 
إلى محال أخرى تعرض املالبس في شوارع العاصمة 
الــرئــيــســيــة، مــنــهــا الــشــهــيــد ديــــدوش مــــراد والــشــهــيــدة 
حسيبة بــن بوعلي. وهــنــاك الباعة املتجولون الذين 
يــبــيــعــون مــالبــس األطـــفـــال بــأســعــار مــنــخــفــضــة جـــدًا، 
ــات. هــــؤالء  ــرقــ ــطــ ــوانــــب الــ ــا يـــقـــفـــون عـــلـــى جــ وعـــــــادة مــ
يستقطبون الزبائن بصراخهم وشعاراتهم املعهودة، 
داعــن الزبائن إلــى شــراء املالبس. ولديهم عباراتهم، 
مــنــهــا: »ألــبــس يــا قــلــيــل« أي يــا فــقــيــر، و»األســـعـــار ما 
هيش نــار« أي أنها ليست مرتفعة. ويعرض آخــرون 
بضاعتهم على طاوالت تجذب املارة أيضًا. »املهم أن 

تكون املالبس جديدة«، كما يقول علي، الذي يحرص 
على شراء مالبس تتناسب وقدرته الشرائية. ويلفت 
إلــى أن كلفة الحياة فــي شهر رمــضــان تكون مرتفعة 

، ما يدفعه إلى الحد من النفقات خالل العيد. 
ً
أصال

في املقابل، يعجز بعضهم عن شــراء مالبس جديدة 
ألطفاله، فيضطر إلــى شــراء مالبس مستعملة، وهو 
ما يعّد منتشرًا أيضًا في املدينة. وال بّد من اإلشــارة 
 العيد في الجزائر يترافق مع طقوس وعادات ال 

ّ
إلى أن

يمكن أن تتخلى عنها األسر، وهي وضع الحناء على 
أيادي الفتيات الصغيرات. كذلك، عّجت محال الحالقة 
بالزبائن الكبار والصغار خالل اليومن األخيرين من 
رمضان. وحتى اليوم، ما زال األطفال يرددون األغنية 
الشعبية الــتــالــيــة: »غـــدوة العيد يــا بــوزيــد التحفيفة 
والقش جديد«، أي غدًا نستقبل العيد بحالقة الشعر 

ولباس جديد.

فــي البيت، وتشتري أنــواعــًا أخــرى مــن املــحــالت. فهي 
فة وال تملك الوقت الكافي لتحضيرها في بيتها. 

ّ
موظ

األســواق أيضًا تمتلئ بمختلف معّدات ومستلزمات 
ــاب األطــفــال  ــعـ إعـــــداد الــحــلــويــات ومـــالبـــس الــعــيــد وألـ
واملـــالبـــس وغـــيـــرهـــا. ويــنــتــهــز الــبــاعــة والـــتـــجـــار هــذه 
املناسبة إلبقاء محالهم مفتوحة، حتى ساعة متأخرة 
من الليل، بهدف منح العائالت الوقت الكافي لشراء 
ما يحتاجونه. ويقول عبد الباقي، وهو تاجر في حي 

»البالة« تعيد العيد عودة إلى سورية قبل فوات األوان
إلى العراقيين

أغنياء مصر 
في المحال 

التجارية

القاهرة ـ العربي الجديد

 على ناهد وزوجها شراء ثياب العيد 
ً
لم يكن سهال

البنتهما الصغيرة نــور. على األقـــل، األمــر يحتاج 
إلـــى حــســبــة، فــي وقـــت عــّجــت املــحــال الــتــجــاريــة في 
منطقة روكسي في مصر الجديدة بالزبائن. يقول 
 القدرة الشرائّية 

ّ
صاحب أحد املحال التجارية، إن

 
ّ
ــار، الفــتــًا إلـــى أن ــعـ انــخــفــضــت نــتــيــجــة ارتـــفـــاع األسـ
االزدحـــام فــي األســـواق ال يعني بــالــضــرورة ارتفاع 

املبيعات.
فة. قبل أشهر، بدأت في توفير املصاريف 

ّ
ناهد موظ

لــشــهــر رمـــضـــان وعــيــد الــفــطــر، مـــن دون أن تنسى 
اإلجــازة الصيفّية قبل بدء موسم املــدارس مجّددًا. 
وهــذه األمــور تعّد عبئًا على الطبقة املتوّسطة في 

مصر. 
ألــف جنيه )نحو 55  العيد لنور بلغت  كلفة ثياب 
 مالبس األطفال غالية 

ّ
دوالرًا(. يقول والــد نــور، إن

ها زادت مع ارتفاع األسعار أخيرًا، 
ّ
 أن

ّ
في العادة، إال

ها 
ّ
وأصبحت غالية جــدًا. أمــا نــاهــد، فتشير إلــى أن

وجدت صعوبة في اختيار الثياب املناسبة بسبب 
 قــرار تعويم الجنيه 

ّ
ــفــاع األســعــار. يشار إلــى أن ارت

املــصــري فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي قد 
أحدث أزمة كبيرة في األسعار. 

ــار تــخــتــلــف من  ــعــ  األســ
ّ
ويـــقـــول صـــاحـــب املـــحـــل إن

 أســـعـــار املــالبــس 
ّ
مــنــطــقــة إلــــى أخــــــرى، مــضــيــفــًا أن

فــي منطقة مثل روكــســي أو وســط البلد أو شــارع 
شبرا تختلف تمامًا عن أسعار في مناطق أخرى. 

صنف »شعبية«، والتي 
ُ
فت أن محااًل تجارية ت

ّ
والال

كانت أسعارها مناسبة لعائالت الطبقة املتوسطة، 
أصــبــحــت حــالــيــًا غــالــيــة وال تــلــبــي حــاجــات الــنــاس 
ــا كــانــت  ــهـ ـ

ّ
ــهـــم. وتـــشـــرح نــاهــد أن ــاعـ أو تـــراعـــي أوضـ

تشتري ثيابًا تحمل عالمات تجارية جيدة بأسعار 

 أن األسعار اليوم ارتفعت بشكل صادم.
ّ

مناسبة. إال
ناهد وزوجها وابنتهما يقضون العيد في »البلد«، 
إذ يتحّدرون من محافظة الشرقية في دلتا مصر، 
وقــد اعــتــادوا قضاء األعــيــاد واملناسبات الرسمية 

مع العائلة الكبيرة.
وكــــان رئــيــس شــعــبــة املـــالبـــس الـــجـــاهـــزة فـــي غــرفــة 
القاهرة التجارية، يحي زنانيري، قد أشار إلى أن 
أسعار مالبس موسم عيد الفطر املستوردة ارتفعت 
ــة، واملــحــلــيــة  ــائـ بــنــســبــة تــصــل إلـــى 100 و150فـــــي املـ
بــنــســبــة 70 فـــي املـــائـــة بــاملــقــارنــة مـــع أســـعـــار الــعــام 
 نسبة املــالبــس املــســتــوردة 

ّ
املــاضــي. وأشـــار إلــى أن

فــي الــســوق املحلية تراجعت مــن 60 فــي املــائــة إلى 
نحو 30 أو 45 في املائة حاليًا. وأكد رئيس شعبة 
ــار ســاهــم في  ــعـ ــاع األسـ ــفـ املـــالبـــس الــجــاهــزة أن ارتـ

ضــعــف الــطــلــب عــلــى املــالبــس وانــخــفــاض مبيعات 
الــســوق، خصوصًا وأن املحال ال تقدم تخفيضات 

على املالبس خالل األعياد بشكل عام.
 جــولــة صــغــيــرة فــي مــركــز تــجــاري 

ّ
فــي املــقــابــل، فـــإن

ضــخــم فــي منطقة الــتــجــمــع الــخــامــس فــي الــقــاهــرة 
ــجــديــدة تعكس عــاملــًا مختلفًا تمامًا وبــعــيــدًا عن  ال
الـــحـــســـابـــات املـــتـــواضـــعـــة الــبــســيــطــة لــتــوفــيــر كلفة 
مــالبــس الــعــيــد أو إجـــــازة يـــومـــن. فـــي أحـــد املــحــال 
ــتــــجــــاري الـــضـــخـــم، كــانــت  الـــشـــهـــيـــرة فــــي املــــركــــز الــ
مجموعة مــن الفتيات تنتظر أمـــام غــرفــة القياس. 
ــيــه قــبــل السفر   يــشــتــريــن مــا يحتجن إل

ّ
وبـــدا أنــهــن

لقضاء إجازة العيد على البحر. 
الطابور الطويل أمام غرفة القياس لم يختلف عن 
فون آخرون 

ّ
الطابور أمام الصندوق، فيما كان موظ

يعّبئون الثياب في األكياس بسرعة قدر املستطاع 
 اآلخرون من االنتظار. 

ّ
حتى ال يمل

يشار إلى أن التقرير الذي أصدرته املبادرة املصرية 
للحقوق الشخصية في مايو/ أيار املاضي، تحت 
عنوان »السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف«، 
أظهر فشل السياسة النقدية حتى أبريل/ نيسان 
املــــاضــــي فــــي احــــتــــواء الــتــضــخــم الـــنـــاتـــج عــــن قــــرار 
تعويم الجنيه. كذلك، تضّمن تضاؤل حجم السوق 
السوداء واستقرار سعر الصرف، وقد وصل سعر 
الدوالر إلى 18.5 جنيه في حن كان يجب أن يستقر 
ــًا لــبــيــانــات  ــقـ ســعــر الـــــــدوالر عــنــد 14.5 جــنــيــهــًا، وفـ
املــوازنــة العامة للعام املــالــي الحالي 2016 ـ 2017. 
وبــيــنــت الــســيــاســة الــنــقــديــة فــي بــرنــامــج الــصــنــدوق 
 الهدف هو احتواء اآلثار 

ّ
حتى نهاية مارس/ آذار أن

ــقــرار الــتــعــويــم الـــذي اتــخــذ فــي نوفمبر/  السلبية ل
تشرين الثاني في عام 2016.

 خفض 
ّ
أمـــا عــن بــنــد األجـــــور، فــأوضــح الــتــقــريــر أن

اإلنفاق على بند األجور ال يختلف عن باقي بنود 
ف، وخفض اإلنفاق لناحية السياسة املتبعة 

ّ
التقش

بــمــعــامــلــة جــمــيــع مــن يــســتــفــيــدون مــن هـــذا اإلنــفــاق 
باملثل، أو على األرجح عدم التعرض ملن يمتصون 
الجزء األكبر من ميزانية البند وتطبيق التقشف 
ـل املستفيدين بطريقة غير منصفة وغير  على أقـ
مــســتــدامــة تــزيــد مــن فــقــرهــم وتــؤثــر عــلــى قــدراتــهــم 
الـــشـــرائـــيـــة، الـــتـــي تــتــآكــل أيـــضـــًا بــســبــب الــســيــاســة 
الضريبية، ورفــع الدعم عن املحروقات والكهرباء، 
وزيادة أسعار الخدمات العامة )مترو األنفاق على 
سبيل املثال(، باتباع نفس السياسة التي ال تفرق 

بن مدخول وثروات املواطنن.

نقول عيد الفطر ونذكر المالبس الجديدة واأللعاب والحلويات واألراجيح، فهي أكثر ما 
يُفرح األطفال في هذه المناسبة. العيد هو عيد األطفال قبل أي أحد آخر. نذكر أنّهم خالله 
يستيقظون باكرًا ويوقظون أهلهم استعدادًا ليومهم الطويل. العيد بالنسبة إليهم مناسبة للفرح 

والتباهي واللعب وقبض »العيديّة«. هو تحرّر من األنظمة المعتادة في يومياتهم. ترافق الحروب 
والفقر واألمراض العيد هذا العام أيضًا، لتنّغص فرحًا مجانيًا يحتاجه الجميع في كل مكان. لكن رغم 

كّل شيء، يبقى العيد

الحروب والفقر ال تغيّب عيد الفطر

بغداد ـ كرم سعدي

عشرون ألف دينار عراقي أي ما يعادل 17 دوالرا أميركيا، 
لــشــراء مالبس  يعّد مبلغًا كافيًا بالنسبة مليسون نــاصــر، 
العيد لعائلتها. فميسون قّررت أن تصطحب أطفالها إلى 
املتنزهات املتوفرة خالل أيام عيد الفطر، وتبّدل جو الحزن 

الذي عاشوه على مدى عامن بعد فقدان والدهم.
أســـواق املــالبــس املستعملة الــتــي تــعــرف فــي الــعــراق باسم 
»البالة«، ساعدت ميسون على االستعداد للعيد كما تشاء. 
ابنها عمر )10 أعوام(، كان قد اشترى بنطال جينز وقميصًا 
ــال مدريد، النادي اإلسباني الشهير الذي  يحمل عالمة ري
ــال، الــلــتــان تــصــغــران عمر  يــعــشــقــه، فــيــمــا اشـــتـــرت نـــور وســ

بعامن، فستانن وقد أرادتا أن تكونا مثل فراشتن.    
تل والــد عمر على يد مجموعة من املليشيات في شمال 

ُ
ق

بغداد في عام 2015. ومنذ ذلك الوقت، تعتمد األسرة على 
املــعــونــات التي تصلها مــن »أهــل الــخــيــر«، بحسب الزوجة 
 يعينها على توفير احتياجات أسرتها. 

ً
التي لم تجد عمال

تقول ميسون لـ »العربي الجديد« إنها تقطن بيتًا باإليجار 
فًا من غرفتن، وتحاول جاهدة أن تنسي أطفالها ألم 

ّ
مؤل

ر ما نحتاجه للعيد، 
ّ
 »سوق البالة وف

ّ
فراق والدهم. تقول إن

إذ ال قـــدرة لــي عــلــى شـــراء مــالبــس جـــديـــدة«، الفــتــة إلـــى أن 
»كلفتها تفوق قدرتي«.

 أطفالها فرحوا جدًا بمالبسهم التي اختاروها 
ّ
ما يهّمها أن

بأنفسهم، وينتظرون قــدوم العيد للخروج إلى املنتزهات 
 أحد 

ّ
واألمــاكــن التي فيها ألعاب كما وعدتهم. وتوضح أن

ل بنفقات رحالت العيد. 
ّ
فاعلي الخير تكف

تــزدحــم أســـواق املــالبــس املستعملة فــي الــعــراق قبل حلول 
املناسبات السعيدة، كاألعياد، إضافة إلى مناسبات أخرى. 
وغدت هذه األسواق املكان األمثل للمواطنن لشراء ما يلزم 
من مالبس، إضافة إلى التجهيزات املنزلية واأللعاب. وفي 
األسواق الكبيرة املعروفة في املدن العراقية، السيما بغداد، 
تنتشر مــحــال مستقلة لبيع »الــبــالــة«، مــا يــدل على إقبال 

شريحة واسعة من الناس على الشراء من هذه األسواق. 
في سوق »البالة« في منطقة الباب الشرقي، وسط بغداد، 
تــصــدح أصـــوات الباعة للفت انتباه املـــارة إلــى بضاعتهم 
 أصواتهم كافية 

ّ
الجّيدة املعروضة على الــطــاوالت، وكـــأن

ــه يــمــر يــومــيــًا من  ـ
ّ
لــجــذب الــزبــائــن. يــقــول حــيــدر الـــعـــرادي إن

أمام هذا السوق أثناء توجهه إلى عمله، وقد اعتاد دخوله 
ه وعددًا كبيرًا من زمالئه 

ّ
وتفقد البضائع الجديدة. ويؤّكد أن

املوظفن في وزارة الصناعة ال يستغنون عن هذا السوق. 

يضيف لـ »العربي الجديد«: »أشتري املالبس لي وألسرتي 
مــن البالة. األســعــار زهــيــدة والبضائع جيدة تعيننا على 
مواجهة األسعار املرتفعة في باقي األســـواق«. ويشير أنه 
»لوال أسواق البالة ملا كنا قادرين على توفير احتياجاتنا 
من مالبس وبضائع أخرى مهمة. رواتبنا ال تكفي لسداد 

نفقات املعيشة«. 
الــعــرادي وبــعــض زمــالئــه اشــتــروا لـــوازم العيد مــن مالبس 
وهدايا بكلفة زهيدة. جــواد حسن اشترى بــدوره ألطفاله 
املالبس واأللعاب. يضيف: »اشتريت مجموعة من األلعاب 
بـ 12 دوالرًا، ومالبس ألطفالي وعددهم أربعة، إضافة إلى 
مالبس لي وزوجتي بـ 24 دوالرًا«. ويلفت إلى أن »البضاعة 

في البالة جيدة ونظيفة. هي مستعملة لكنها جيدة«. 
ب عبد الرحمن العيساوي وعددًا من أصدقائه 

ّ
إلى ذلك، رت

الثياب في أكياس خاصة، بحسب حجمها ونوعها، وقد 
اخــتــاروا إعــانــة الــنــازحــن. يــقــول الــعــيــســاوي: »مــن واجبنا 
مساعدة اآلخرين«، مشيرًا إلى أن »آالف النازحن في حاجة 
إلى املساعدة. منذ ثالثة أعوام، نعمل على جمع املال وشراء 

مالبس من البالة لسد حاجة النازحن«.
وتنتشر في مناطق عراقية عــّدة مخّيمات للنازحن آوت 
آالف األسر الهاربة من مناطق الصراعات التي فرض عليها 
تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش« سيطرته. ورغم استعادة 
ــقــــوات الــحــكــومــيــة الــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق عـــــدة، وطـــرد  الــ
»داعش« منها، إال أن عودة السكان ما زالت ممنوعة ألنها 
ليست آمنة بشكل كامل، في وقت ال تستطيع عائالت أخرى 

العودة إلى مناطقها بسبب تدمير منازلها. 
في هــذا السياق، يقول العيساوي، وهــو طالب جامعي، لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه بــمــبــادرة شخصية مــنــه وعـــدد من 
الــزمــالء، قـــرروا تقديم الــعــون لــأســر املــتــضــررة، خصوصًا 
ه، ورغــم أنهم ما زالــوا طالبًا  النازحن. ويؤكد أنــه وزمـــالء
هم اقتطعوا جــزءًا من مصاريفهم لهذا 

ّ
 أن

ّ
وال يعملون، إال

العمل. يوضح أن »ســوق البالة يتيح لنا تقديم املساعدة 
للمحتاجن، فقد تمكنا من جمع مبلغ 500 ألف دينار )نحو 
435 دوالر(، واشترينا أكثر من 4 آالف قطعة من املالبس«. 
ويشير إلى أن املالبس التي اشتروها »ستفرح النازحن، 

خصوصًا األطفال في أيام عيد الفطر«.
 
ً
مــن جهة أخـــرى، يــقــول هــاشــم الفريحي، الـــذي يملك محال
للبالة، إن أيــام العيد تعد من »أهــم املــواســم«. ويوضح أن 
»غالبية املواطنن غير قادرين على مجاراة أسعار السوق، 
وزادت نسبة هــؤالء مــع ظهور داعـــش«، مــا أدى إلــى نــزوح 

آالف العائالت.

مناسبة

إنه العيد 
)بشير رمزي/ 
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MEDIA
منوعات قضايا

برهان غليون

قــبــل أشـــهـــر مـــعـــدودة مـــن انــــدالع 
ــة الــوطــنــيــة، والـــحـــرب الــتــي  ــ األزمـ
والنظام  لحكومة  ا ني  ـ ـ ب عقبتها  ٔا
الـــجـــزائـــريـــني وجـــبـــهـــة اإلنــــقــــاذ اإلســـامـــيـــة، 
شاركُت في مٔوتمر للحوار القومي اإلسامي، 
ــركـــات اإلســـامـــيـــة،  حـــضـــره ٔابــــــرز قـــــادة الـــحـ
باإلضافة إلى رجال دين متنورين ومثقفني 
ومفكرين تــحــّرريــني، فــي وقـــٍت كــانــت النظم 
ــا،  ــهـ االســـتـــبـــداديـــة قـــد اســتــنــفــدت آخــــر أوراقـ
ها.  ولــم تعد تملك ذريعة واحــدة تبّرر بقاء
وكــــان إفــاســهــا مـــدويـــًا فـــي جــمــيــع املــعــارك 
الــتــي قــادتــهــا، مـــن االســتــقــال إلـــى التنمية 
ــــى الـــعـــدالـــة االجــتــمــاعــيــة  ــــى الــتــصــنــيــع إلـ إلـ
وبناء الحد األدنــى من التوافقات الوطنية 
ــهـــدف من  ــان الـ واالســـتـــقـــرار االجـــتـــمـــاعـــي. كــ
املؤتمر إطاق حوار جدي وبّناء بني النخب 
العربية والتيارات الفكرية، اإلسامية وغير 
اإلسامية، اليسارية والقومية والليبرالية، 
فــي سبيل تجنب الــصــدام الـــذي كـــان يلوح 
ــــق. ومـــن أجـــل الــتــوافــق عــلــى قــواعــد  فـــي األفـ
ــة، تمهد  ــيـ عــمــل ســيــاســيــة ومــعــايــيــر أخـــاقـ
النتقاالت ديمقراطية لم يكن أمام الشعوب 
العربية خيار آخــر غيرها، لتفكيك القنبلة 
االجــتــمــاعــيــة الــســيــاســيــة قــبــل انــفــجــارهــا، 
وتمهيد الجو لتأسيس قواعد عمل وطنية 

جديدة ودائمة، وقطع الطريق على الحرب.
كانت سماء العالم العربي ملبدة بالغيوم 
الــــســــوداء، مـــن أقـــصـــى املـــغـــرب إلــــى الـــعـــراق. 
وكنت متأكدًا من أن اإلصـــرار على التمسك 
بــمــعــايــيــر الــســلــوك اإلقـــصـــائـــي واالنــــفــــرادي 
 املجتمع 

ّ
التي أخــذت تفرض نفسها وتشق

والــنــخــبــة الــســيــاســيــة الــفــكــريــة بـــني قطبني، 
ــكـــن الــــتــــواصــــل بــيــنــهــمــا بــــــأي شـــكـــل،  ــمـ ال يـ
ــــوف يــــقــــود، ال  ــلـــمـــانـــيـــني، ســ إســـامـــيـــني وعـ
ــى كـــارثـــة، ويــغــلــق الــطــريــق على  مــحــالــة، إلــ
أي أمــــٍل بـــاإلصـــاح. وكــنــت أعــتــقــد أن غــايــة 
الــحــوار أن يستبدل االستقطاب العقائدي 
والهوياتي السائد، الذي ال يمكن أن يكون له 
أي حل سوى املواجهة الحدية، باستقطاب 
سياسي، يعيد توزيع القوى بشكل مختلف، 
ويفتح بابًا للخروج من املواجهة الحتمية، 
يميز بني جبهتني، ديمقراطية تضم جميع 
القوى املؤمنة بالحوار والتعاون لبناء دولٍة 
تمثل الشعب، وتتفاعل مع تطلعاته ولديها 
ــة والــــقــــدرة عــلــى تــحــقــيــقــهــا، وجــبــهــة  الــــرؤيــ
ــدة لــاســتــبــداد واملــرتــبــطــة بــه،  ــؤيـ الـــقـــوى املـ
دينيًا كــان أم سياسيًا، على أمــل أن ينجح 
هــذا الــفــرز فــي جــذب القسم األكــبــر مــن قوى 
االحــتــجــاج االجتماعي، املطالب بالتغيير، 
وأن يجعل هذا التغيير ذا منحى ديمقراطي، 
يــمــهــد لــبــنــاء عــقــد اجــتــمــاعــي يــضــع املــبــادئ 
وقــواعــد الــتــنــافــس الــديــمــقــراطــي، بــديــًا عن 
التصفية املتبادلة واالنتحار الــذي خبرته 
في ما بعد مجتمعاٌت عربية عديدة. وكان 
الهدف أيضًا تشجيع اإلساميني على تبني 
خيار الديمقراطية في مقابل الحصول على 
الشرعية واالعــتــراف بهم طرفًا مؤسسًا أو 

مشاركًا في تأسيس عهد الحرية الجديد.
ــــذي تــغــلــب، في  لــكــن خـــيـــار املـــواجـــهـــة هـــو الـ
الــنــهــايــة، عــلــى خــيــار الـــحـــوار، وقــضــي عليه 
قبل أن يبدأ في أغلب األقــطــار العربية. وال 
تزال مجتمعات العالم العربي تعيش، منذ 
ذلك الوقت، أي منذ التسعينيات على األقل، 
في مناخ املواجهات الدموية التي دفع إليها 
قطع الــحــوار ورفــضــه بــني األطــــراف، والــذي 
كلف الجزائر آالف الضحايا، قبل أن يدفع إلى 
تفجر ثورات الربيع العربي، وما تاها من 
إطاق دورة الحروب األهلية واملذهبية التي 
اختتمت في سورية بحرب إبــادة جماعية، 
استخدمت فيها السلطة وحلفاؤها جميع 
وسائل حــرب الــدمــار الشامل، وقضى فيها 
مـــايـــني الـــبـــشـــر، وكـــــــادت ُتـــمـــحـــى فــيــهــا مــن 
الـــوجـــود قــــرًى، بــل مـــدن بــأكــمــلــهــا. ولـــم يكن 
ــار الـــعـــربـــيـــني ســبــب  ــ ــــدمـ لـــهـــذا االنـــتـــحـــار والـ
آخر سوى رفض الحوار، واستبعاد النظم 
الطغيانية القائمة، والنخب التي امتلكت 
الـــدولـــة بــواســطــتــهــا، أي مــســعــًى أو وسيلة 
لــلــتــغــيــيــر وتـــســـهـــيـــل االنــــتــــقــــال الـــســـيـــاســـي، 
الـــذي لــم يــعــد مــن املــمــكــن تــأجــيــلــه إلـــى وقــت 
أبــعــد، والــــذي يــكــمــن جــوهــره فــي االعــتــراف 
بالشعب، وحقوقه الطبيعية فــي املشاركة 
الفعلية فــي الــحــيــاة السياسية، واإلشـــراف 
على آليات تسيير الدولة وآلــة العنف التي 
احتكرتها النخب الــحــاكــمــة، وتــحــولــت إلى 
أداة خاصة في يدها، تستخدمها إلخضاع 
ــهـــم وتــجــريــدهــم مــن حقوقهم  الــنــاس وإذاللـ

السياسية واملدنية.
كانت النظم الحاكمة التي استمرأت االنفراد 
ــوارد الــــبــــاد،  ــ ــمـ ــ ــراد بـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ بـــالـــســـلـــطـــة، واالسـ
مصّرًة على ترسيخ االنقسام العمودي بني 
إســامــيــني وعــلــمــانــيــني، كـــي تــبــقــى الــحــرب 
العقائدية مشتعلًة، وتــحــول دون بـــروز أو 
تــشــكــل أي قـــطـــٍب شــعــبــي يـــهـــّدد وجـــودهـــا. 
ــل وأد  ــا تــســتــطــيــع مـــن أجــ ــد عــمــلــت كـــل مـ وقــ
الحوار، وراهنت، في كل النظم العربية، على 
الــحــرب، ليس للقضاء على قــوة االحتجاج 

االجتماعي فحسب، وإنما لتقسيم الشعب 
وشــرذمــتــه وكــســر إرادتــــه أيــضــًا، ووضـــع أي 
تغيير محتمل في طريق مسدود. وهــذا ما 
حصل بالفعل، وما تحول إلى استراتيجية 
نــمــوذجــيــة فـــي ســعــي الــنــظــم الــعــربــيــة إلــى 
إجـــهـــاض الــحــركــة الــديــمــقــراطــيــة، حــتــى لو 
كــان الثمن توطن بــؤر الصراع والحرب في 

مجتمعاتنا.
ــاز مـــثـــقـــفـــون ديـــمـــقـــراطـــيـــون،  ــحــ لــــألســــف، انــ
أو كـــــان مــــن املـــــفـــــروض أن يـــكـــونـــوا كـــذلـــك، 
للحرب على حساب الــحــوار، وراهــنــوا على 
قبضة النظم االســتــبــداديــة الــقــويــة، بغرض 
ــم ومـــنـــافـــســـيـــهـــم  ــهـ ــلـــص مـــــن خـــصـــومـ ــتـــخـ الـ
السياسيني واأليديولوجيني، واعتقدوا أن 
الــنــظــم االســتــبــداديــة ســـوف تــتــعــاون معهم 
في ما بعد من أجــل اإلصـــاح، وربما تكون 
لديهم فــرصــة للحلول محلها بعد تطهير 
املـــســـرح مـــن اإلســـامـــيـــني املـــنـــاوئـــني. كــانــت 
الــنــتــيــجــة فــتــح دورة حـــــروٍب أهــلــيــة كــامــنــة، 
ومشتعلة على امــتــداد الجغرافية العربية، 
واستنفاد موارد الباد في املعارك الدموية، 
وخسارة عقود عديدة، كان من املفروض أن 
تكرس للتنمية االقتصادية واالجتماعية، 
وتــهــجــيــر األطــــــر والــــقــــوى الـــحـــيـــة املــنــتــجــة 
واملبدعة واملفكرة خــارج الــبــاد. وكــان ثمن 
قــطــع الــطــريــق بــالــقــوة، وبــــأي تكلفة كــانــت، 
على أي خيار ديمقراطي، تصحير الحياة 
الـــســـيـــاســـيـــة، وتــجــفــيــف يــنــابــيــع الــوطــنــيــة 
ــة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة وغـــيـــر  ــيـ ــــوى الـــحـ ــقـ ــ ــنــــق الـ وخــ
الــعــلــمــانــيــة، وتــحــويــل اإلســامــيــني، أو جــزء 
مهم منهم، إلى غاة ومتطرفني ومتمردين. 
وأخيرًا دفع الباد إلى االستيطان املديد في 
الفوضى السياسية والديكتاتوريات املقيتة 

مما تعرفه معظم الشعوب العربية اليوم.
ــل شـــــــــيء، الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــا كــ ــدنــ ــقــ ــذا فــ ــ ــكـ ــ هـ
ــــام والــحــداثــة، والــتــراث  والــعــلــمــانــيــة واإلسـ
ــراٍغ قــاتــل،  ــ ــد مـــعـــًا، وأصــبــحــنــا فـــي فــ ــوافــ والــ
واضطراب شامل، وخراب نفسي وإنساني ال 
ضفاف له، وتحولت جغرافيتنا العربية إلى 
مسرح لتنافس القوى الدولية على املــوارد 
والــنــفــوذ، وتــكــّرســت فــي الــعــاقــات الــدولــيــة 
واملخيلة الشعبية العاملية موطنًا رسميًا 
لحركات التطّرف، وساحة مركزية لحروب 

اإلرهـــاب، الحقيقية منها واملصطنعة، لكن 
دائمًا القاتلة واملدمرة والتخريبية.

ــة، مــنــذ  ــ ــيـ ــ ــــواعـ انـــحـــيـــاز الـــنـــخـــب املـــثـــقـــفـــة والـ
ــى جـــانـــب خـــيـــار الـــحـــرب  ــ الــتــســعــيــنــيــات، إلـ
واملواجهة، ورفضها الحوار أو استهتارها 
 على أنه لم يكن لدينا بالفعل خيار 

ّ
به، دل

ديمقراطي، ال عند اإلساميني الذين كانوا 
ــداد  ــد أعــ ــزايـ ــع تـ يــعــيــشــون ســـكـــرة الــنــصــر مـ
الــجــمــهــور الــــذي يتطلع إلــيــهــم بــاعــتــبــارهــم 
حصان التغيير األكيد، وال عند العلمانيني 
الذين كانوا يخشون دخــول عموم جمهور 
ــــرح، بـــمـــقـــدار مــا  ــــسـ الـــشـــعـــب إلـــــى خــشــبــة املـ
كانت تخشى دخوله البرجوازية الجديدة 
الــرثــة، املــكــونــة مــن مــزيــٍج مــن بيروقراطيني 
وعسكريني ورجال أعمال، ال مواهب لديهم 
ســـوى تــفــاهــمــهــم عــلــى نــهــب مــــوارد الــدولــة، 
وتقاسم غنائمها، من دون رادع من وطنية 

أو ضمير.
ُخدع اإلساميون بقوة جماهيريتهم، ألنهم 
فـــّســـروهـــا تـــأيـــيـــدًا لـــهـــم، وتــعــلــقــًا بــأفــكــارهــم 
ومـــصـــادقـــًة عــلــى قـــرارهـــم بـــمـــصـــادرة إرادة 
الناخبني سلفًا باسم الدين، ولم يكن األمر 
كذلك. وما كان االصطفاف الجماهيري وراء 
الــحــركــات اإلســامــيــة، فــي أي مــكــان، إيمانًا 
بمشاريعهم الخيالية، وإنــمــا ملــا أبـــدوه من 
ــرأة عــلــى مــنــاهــضــة الــنــظــم والـــوقـــوف في  جــ
وجهها، ومــا جــّســدوه مــن إرادة االحتجاج 
واالعتراض، والوقوف في مقدمة التظاهرات 
ــتـــجـــاجـــات ضــــد الـــظـــلـــم وعــــدم  وقــــيــــادة االحـ
ــراث. كــان الجمهور الــغــاضــب واملتألم  ــتـ االكـ
واملــقــهــور بــحــاجــٍة إلـــى قــيــادة جــريــئــة وذات 
صدقية، أي بعيدٍة عن االنتهازية والرخص 
واالرتــزاق التي تحولت إليها معظم النخب 
القديمة اليسارية والقومية التي التحقت، 
بشكٍل أو آخر، بالنظم االستقالية، وعاشت 

في كنفها واستفادت من أفضالها.
وُخـــدع العلمانيون، أو مــن يعتقدون أنهم 
كــــذلــــك، العـــتـــقـــادهـــم أن االصــــطــــفــــاف وراء 
السلطة العسكرية واملافيوزية سوف يترك 
لهم فسحًة مــن الحرية السياسية، أو على 
ــل املـــدنـــيـــة، تــحــفــظ حــقــهــم فـــي مــمــارســة  ــ األقـ
ــا يــمــكــن  ــيـــش بــــأمــــان، فــــي مــ ــعـ عـــاداتـــهـــم والـ
تسميته مربع الحداثة اآلمنة واملشروعة، أو 
املربع الحداثي اآلمن، في مجتمعاٍت تتراجع 
فــيــهــا بــاســتــمــرار عــتــبــة الــتــســامــح والــقــبــول 
بالتعددية واالختاف، مع التدهور السريع 
ــفـــاء نــحــو أنــمــاط  ــكـ لـــشـــروط املــعــيــشــة، واالنـ
االستهاك التقليدية، ذات التكلفة الرخيصة، 
مـــا شــكــل مـــن نـــمـــوذج االســـتـــهـــاك الــحــديــث 
الــذي تطور عند الطبقة الوسطى، والعليا 
بشكل خـــاص، وبــشــكــل أكــثــر فــأكــثــر، مــجــااًل 
لــلــتــمــايــز والــتــمــيــيــز االجــتــمــاعــيــني، وعــقــبــة 
أمـــام أي تــواصــٍل ممكن بــني فــئــات املجتمع 
الواحد. وتحول إلى شعوٍر باملوت البطيء 
واإلدانــة األبدية عند جماهير تتكّدس أكثر 
فــأكــثــر فــي األحــيــاء املــفــقــرة واملــظــلــمــة، وبــني 
ــاف املــســحــوقــة، والــعــاطــلــني  ـــ مـــهـــّجـــري األريــ
الدائمني عن العمل، واملرميني من دون أمل 
على قــارعــة طــريــق الــحــداثــة التمييزية إلى 
ــا كـــان يعتقده  ــد الــعــنــصــريــة. وبــعــكــس مـ حـ
املــدافــعــون عــن النظم الديكتاتورية كجدار 
ــيــــة، لــم  ــعـــود الـــنـــظـــم اإلســــامــ ــــوي أمــــــام صـ قـ

تحقق الحرب السياسية أحامهم. وما كان 
متوقعًا أن تخوض الطبقة الحاكمة حربًا 
أهلية دمــويــة، بكل مــا تعنيه مــن مخاطرة، 
مـــــن أجـــــــل أن تـــــهـــــدي نــــتــــائــــج انـــتـــصـــارهـــا 
ملنافسيها من الطبقات الوسطى، أو النخب 
ــيـــة الــضــعــيــفــة الــتــي  ــتـــمـــاعـ الـــثـــقـــافـــيـــة واالجـ
تحتمي بها. بل إن ما حصل كان عكس ذلك 
تمامًا، فبدل أن تؤدي الحرب ضد الخصوم 
اإلســـامـــيـــني إلــــى تــوســيــع هـــامـــش املـــبـــادرة 
ــة الــســيــاســيــني لــلــنــخــب الــحــديــثــة  ــاركـ واملـــشـ
شجعت على إلغائه، بمقدار ما قّوى نجاح 
النظم في كسر حركات االحتجاج الشعبية، 
وتــفــكــيــك نــواتــهــا الــتــنــظــيــمــيــة املــتــمــثــلــة في 
ــة الــطــغــم  ـــة، شــــوكــ ـــويــ ـــامــ الـــجـــمـــاعـــات اإلســ
الحاكمة في مواجهة املثقفني واملعارضني 
من كل االتجاهات، بعد أن ضعفت حاجتها 
إلــــى خـــدمـــات املــثــقــفــني ملـــواجـــهـــة الــحــركــات 
اإلسامية، وصــارت أكثر ميًا إلــى التخلي 
عنهم وتركهم ملصيرهم. هكذا تقلص بشكل 
ــم، مع  ــائـ ــقـ ــبـــر هـــامـــش تــســامــح الـــنـــظـــام الـ أكـ
املثقفني ومن شاكلهم، ولم يعد لديهم خيار 
آخر سوى الهجر من بلدانهم التي تحولت 
إلى صحارى سياسية وفكرية، واالستقرار 

في البلدان الغربية.
لـــم تــســفــر الـــحـــرب الــداخــلــيــة املــســتــمــرة في 
املجتمعات العربية منذ أكثر مــن ربــع قرن 
عن أي انتصار ألي عقيدة أو مذهب أو فكر، 
وإنــمــا عــن انــهــيــار الــفــكــر كــلــه، ونــجــاح قــوى 
االنتهازية والبلطجة والتشبيح في فرض 
نفسها، كأنها أمر واقع ال مهرب منه. وخرج 
الـــطـــرفـــان املــتــنــافــســان عــلــى تــقــريــر نــمــوذج 
الحكم ومــمــارســة السلطة وطبيعة الهوية 
والـــثـــقـــافـــة واملـــعـــايـــيـــر اإلنـــســـانـــيـــة الــســائــدة 
أو الــتــي يــنــبــغــي أن تــســود فـــي املجتمعات 
مـــن املـــواجـــهـــة بــهــزيــمــٍة شــامــلــة، إســامــيــني 
وعــلــمــانــيــني، وتــحــولــت املــســارح السياسية 
في معظم البلدان إلــى خرائب تعصف بها 
الــريــاح القاسية، بينما تربعت على عرش 
الــــــدول، مـــن دون مــنــافــٍس وال رقـــيـــب، طــغــٌم 
مفترسة، ال تملك أي رؤية أو كفاءة أو التزام 
أو شـــعـــور، أمــــام شــعــوب مـــدمـــاة ومحطمة 

ومشتتة، با قيادة وال فكرة وال اتجاه.
مـــا لـــم تــعــد الــنــخــب الــعــربــيــة، بــاتــجــاهــاتــهــا 
وتـــيـــاراتـــهـــا، اإلســـامـــيـــة وغـــيـــر اإلســامــيــة، 
ــر بــــــــــدروس الــــحــــرب  ــبـ ــتـ ــعـ إلـــــــى وعــــيــــهــــا، وتـ
ــرة الـــتـــي حــكــمــت الــعــقــود  ــ ــدمـ ــ الـــطـــويـــلـــة واملـ
الثاثة املاضية من حياة العرب السياسية، 
وتقبل بالتعايش والتنافس ضمن معايير 
وشــــــروط مــتــفــق عــلــيــهــا، واضـــحـــة ومــلــزمــة 
ــذه هـــي الــديــمــقــراطــيــة الــحــيــة،  لــلــجــمــيــع، وهــ
مقابل الديمقراطية الجاهزة، أي ما لم تقبل 
بالعودة إلى ساحة املعركة التي هي أوسع 
من الصراع على السلطة، أعني معركة البناء 
والتنمية اإلنسانية واالقتصادية، والتفاهم 
حول عملية انتقال ديمقراطي إلنقاذ الباد 
مــن الــفــوضــى وتــســلــط الـــوحـــوش الــكــاســرة، 
ــرب، ولـــــن يــــكــــون هـــنـــاك،  ــ ــحـ ــ فـــلـــن تـــتـــوقـــف الـ
بــعــدئــٍذ، ال ســيــادة وال دولــة وال ديمقراطية 
وال أمــة وال شعب. حكم التاريخ ال يخطئ، 
فــإمــا االعـــتـــراف املــتــبــادل والـــحـــوار مــن أجــل 

التفاهم أو استمرار الخراب والحرب.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

فقدنا كل شيء: الديمقراطية والعلمانية واإلسالم والحداثة

الحوار أو الدمار

خيار المواجهة هو 
الذي تغلب، في 

النهاية، على خيار 
الحوار، وقضي عليه 

قبل أن يبدأ في أغلب 
األقطار العربية

كانت النظم الحاكمة 
التي استمرأت االنفراد 

بالسلطة، مصّرًة 
على ترسيخ االنقسام 

العمودي بين إسالميين 
وعلمانيين 

انحاز مثقفون 
»ديمقراطيون« للحرب 

على حساب الحوار، 
وراهنوا على قبضة 

النظم االستبدادية 
القوية

بيّنت األحداث الجارية عربيًا، أنه لم يكن لدينا خيار ديمقراطي، ال عند اإلسالميين الذين كانوا يعيشون سكرة النصر مع تزايد أعداد 
الجمهور الذي يتطلع إليهم باعتبارهم حصان التغيير األكيد، وال عند العلمانيين الذين كانوا يخشون دخول الشعب إلى خشبة 

المسرح، األمر الذي يعكس االنسداد التاريخي الذي يرقد فيه الربيع العربي اليوم

دمار في حلب في 9 مارس/ آذار 2017.. تفاهم حول انتقال ديمقراطي واعتراف متبادل أو الحرب المستمرة )فرانس برس(

واستبعاد  الحوار،  رفض  سوى  سبب  العربيين  والدمار  لالنتحار  ن  ك ي م  ل
النظم الطغيانية القائمة، والنخب التي امتلكت الدولة بواسطتها، أي 
الممكن  من  يعد  لم  الذي  السياسي،  االنتقال  وتسهيل  للتغيير  ة  ل ي س و
بالشعب،  االعتراف  أبعد، والذي يكمن جوهره في  إلى وقت  تأجيله 
السياسية،  الحياة  في  الفعلية  المشاركة  في  الطبيعية  ه  ق و ق ح و
النخب  احتكرتها  التي  العنف  الدولة وآلة  تسيير  آلياِت  راف على  ــ إلش وا
لتجريد  تستخدمها  يدها،  في  خاصة  أداة  إلى  وتحّولت   ، ة م ك ا ح ل ا

الناس من حقوقهم السياسية والمدنية.

ال سبب سوى رفض الحوار
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المهنية وحرية التعبير بوصفهما خصمًا

متى يخرج اإلعالم التونسي من أزمته المالية؟

لندن ـ العربي الجديد

طرحت حكومات الدول األربع التي قاطعت 
دولة قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران 
الــحــالــي ثــاثــة عــشــر مطلبًا، قــالــت إن على 
الــقــطــريــة تنفيذها خـــال عشرة  لــحــكــومــة  ا
أيام، وتضّمنت إغاق منابر إعامية، منها 

صحيفة وموقع العربي الجديد. 
وإننا، إذ نستهجن هذا التعّدي السافر على 
مــبــدأ حــريــة اإلعـــام، وهـــذا الــتــجــاوز البالغ 
املسبوقة  املمارسة غير  هــذه  املتضمن في 
ــدول بــبــعــضــهــا، نــرفــض في  ــ فـــي عـــاقـــات الـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« هـــــذا الــــتــــطــــاول الــــذي 
عمدت إليه حكومات اإلمــارات والسعودية 
والبحرين ومصر على حقنا في مزاولتنا 
مهنة اإلعام، بحريٍة تضمنها لنا مواثيق 
ــيـــة، ونـــؤكـــد، في  ومـــعـــاهـــداٌت وقـــوانـــني دولـ
الــوقــت نــفــســه، أن زّجـــنـــا، ومــنــابــر إعــامــيــة 
زمــيــلــة، فـــي خــــاف ســيــاســي، إنــمــا يتصل 
بــضــيــق الــحــكــومــات األربـــــع بــحــريــة الــــرأي 
والــتــعــبــيــر، ومــواصــلــتــهــا خــنــق مــســاحــات 
هـــذه الــحــريــة، األمـــر الـــذي عـــّرض »الــعــربــي 
الجديد« وهي صحيفة مهنية موضوعية 
في نهجها إلى الحجب والحظر في بلدان 
هـــذه الــحــكــومــات، والــــذي يــتــبــدى اآلن  أنــه 
 أن إشــهــار 

ّ
غــيــر كـــاٍف بالنسبة لــهــا، فــتــظــن

ــع ووقــــــف الــصــحــيــفــة  ــوقــ مــطــلــب إغــــــاق املــ
سُيسكتنا، وُيرهبنا، فيما األدعى أن تعرف 
دول الحصار أن التزامنا أمــام جمهورنا، 
نـــا لـــه، هــمــا مــا يحكمان عملنا، وال  ووفـــاء

شيء غيرهما. 
علنه حكومات 

ُ
ومع االنتهاك الصارخ الذي ت

الحصار لإلعان العاملي لحقوق اإلنسان 
املــصــادق عليه مــن الجمعية العامة لألمم 
املتحدة، في مطلب هذه الحكومات املذكور، 
ــرق فــاضــح  والــــــذي يــشــتــمــل أيـــضـــا عــلــى خــ
للعهد الــدولــي الــخــاص بــالــحــقــوق املدنية 
والسياسية املعتمد من األمم املتحدة، عدا 
عـــن اتــفــاقــيــات دولـــيـــة، حــقــوقــيــة وثــقــافــيــة، 
صادقت عليها بعض دول الحصار نفسها، 
فـــإن »الــعــربــي الــجــديــد« تــأمــل مــن املجتمع 
الـــحـــقـــوقـــي، الـــعـــربـــي والـــــدولـــــي، الــــــرّد على 
حكومات اململكة العربية السعودية ودولة 
اإلمـــــــارات ومــمــلــكــة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة 
مصر، وإعامها جميعها، بالوسائل كلها، 
بــأنــه لــيــس مـــن حـــق أّي مــنــهــا إطـــاقـــا هــذا 

تضليل 
مستمرّ

الدوحة ـ العربي الجديد

منذ صباح أول من أمس وقائمة املطالب التي 
قّدمتها الدول املحاصرة لقطر تشغل وسائل 
اإلعـــالم ومــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. وبني 
تحريض جيوش إلكترونية تابعة لهذه الدول، 
الــذي  بالوسم  ورّد مغردين قطريني وعـــرب، 
»#الــقــايــمــه_مــرفــوضــة«،  كبير  نتشر بشكل  ا

الــقــطــريــة على  يـــان وزارة الــخــارجــيــة  ــ ـ اء ب ـ ـ ـ جـ
القائمة ليشغل مواقع التواصل. لكن هذه املرة 
بسبب الــكــذب الــفــاضــح لــإلعــالم الــتــابــع لــدول 

الحصار. 
وكــمــا هــي الــعــادة مــنــذ اخــتــراق وكــالــة األنــبــاء 
القطرية )قنا( قبل نحو شهر، عمدت قنوات 
مثل »العربية« السعودية، والتي تبّث من دبي، 
إلـــى تــشــويــه الــبــيــان الـــصـــادر عـــن الــخــارجــيــة 

لة غير موجودة 
ّ
القطرية، وإضافة جمل مضل

 في البيان. والجملة األبرز كانت عبارة 
ً
أصال

»الخارجية القطرية: املطالب املقّدمة من الدول 
الــعــربــيــة األربــــع غــيــر واقــعــيــة« الــتــي أرسلتها 
ــم تشر  قناة »العربية« كخبر عــاجــل. طبعًا ل
القناة إلى أن هذه العبارة هي من بنات خيالها 
وأنها لم ترد في رّد الخارجية القطرية. لكّن 
ــــعــــرب، فــضــحــوا هــذا  املـــغـــرديـــن الــقــطــريــني وال

الكذب. فانتشرت على »تويتر« مجموعة من 
التغريدات التي فضحت التزوير الذي حصل. 
هـــكـــذا نــشــر مـــغـــردون قــطــريــون وكــويــتــيــون 
ولــبــنــانــيــون وســـوريـــون ومــصــريــون، نسخة 
ــقــطــريــة، وإلــــى جانبه  ــخــارجــيــة ال مـــن بــيــان ال
صورة عن الخبر العاجل الكاذب الذي نشرته 
ــتــغــريــدات بوسم  قــنــاة »الــعــربــيــة«، مــرفــقــني ال

»#العربية_أن_تكذب_أكثر«.

السلوك املستهجن واملستنكر ضد »العربي 
الـــجـــديـــد«، وكـــــذا الــصــحــف والــفــضــائــيــات 
واملــواقــع اإللكترونية الزميلة التي تطالب 
هـــذه الـــدولـــة بــســرعــة إيــقــاف عــمــلــهــا، بلغٍة 

تتضمن وعيدا وإنذارا. 
ــر كــبــيــر رفـــض منظمات  ــقــدي ــت وإذ نــثــّمــن ب
ومــؤســســات حقوقية، ونــاشــطــة فــي مجال 

اإلعـــــام، الــتــجــرؤ الــــذي بـــدا فــي مــا طالبت 
به هــذه الــدول بشأن وسائل إعــام عربية، 
بــزعــم أن دولــــة قــطــر تــدعــمــهــا، فــإنــنــا على 
ــذه املــنــظــمــات واملـــؤســـســـات لن  ــأن هــ ثـــقـــٍة بــ
تتوقف في عملها من أجل حماية حريات 
الــتــعــبــيــر الــتــي تــتــعــّرض ملــخــتــلــف صــنــوف 
التضييق فــي العالم الــعــربــي، وخصوصا 

من دول الحصار على قطر. ومعلوٌم لدينا، 
ولــــدى غــيــرنــا، أن بــعــض حــكــومــات الــــدول 
ــــصــــدر وتــــمــــّول مـــنـــابـــر إعـــامـــيـــة، 

ُ
األربـــــــع ت

تــلــفــزاٍت وصــحــفــا ومــواقــع إلــكــتــرونــيــة، في 
بلدها وفــي أوروبــا وفــي غير دولــة عربية، 
 هـــذه املــنــابــر عـــن إشـــاعـــة خــطــاب 

ّ
وال تــكــف

الكراهية، واملنحط غالبا، من دون احتراٍم 
ألبــســط أخــاقــيــات املــهــنــة اإلعـــامـــيـــة، غير 
أنــنــا فــي »الــعــربــي الــجــديــد« لــم نسقط في 
إشهار مطلب إسكات هذه املنابر، ولم ندع 
ــى تــدخــٍل يوقف الكذب  الحكومة املعنية إل
والتدليس اليومي والتشهير والتحريض 
الشخصي الــذي واظــبــت عليه هــذه املنابر 
املعلومة، ألننا ال نشغل أنفسنا بأمٍر كهذا، 
 مــنــا بـــأن الــجــمــهــور الــعــربــي على 

ً
وقــنــاعــة

 كاف بما يحترم عقول أفــراده، وبأنه 
ٍ

وعــي
قادٌر على رمي كل ابتذاٍل بعيدا عنه، وبأنه 
معنيٌّ بما ينشغل بتطلعاته وأشواقه إلى 
الحرية وإلى الثقافة النقدية، وإلى تطوير 
ملكاته في التفكير واالجتهاد والتحليل، 

في شؤون االجتماع والسياسة. 
إيمانا منا بأن األخاق في ممارسة اإلعام 
وحـــدهـــا هـــي الــوســيــلــة األنـــجـــع واألنـــجـــح 
لــتــحــقــيــق الــتــأثــيــر الـــــذي يــنــشــده أي منبر 

إعامي. 
ولــيــس اعــتــدادا بــالــذات فــقــط، مــا يجعلنا 
فــي »الــعــربــي الــجــديــد« نــلــّح عــلــى أنــنــا لم 
نـــخـــرج يـــومـــا عـــن هــــذه الــحــقــيــقــة، وإنــمــا 
أيــضــا مــا حـــازه مــنــبــرنــا، مــنــذ إطــاقــه في 
مارس/ آذار 2014، من حضوٍر محترم في 
الفضاء اإلعامي العربي، وبنظافٍة مهنيٍة 
مــؤكــدة، ال يعرفها إعـــاٌم كثيٌر فــي الــدول 
الـــتـــي تــحــاصــر قـــطـــر، عــويــنــت مــمــارســتــه 
الساقطة فــي غــضــون األزمـــة الــحــادثــة في 
الخليج. نتمّسك بأخاقنا املهنية أواًل، 
وبانحيازنا إلــى قارئنا وجمهورنا، وال 
نكترث بأي غباٍر تتوسله حكومات دول 
الــحــصــار، لــتــخــويــفــنــا، عــنــدمــا تــعــمــد إلــى 
وضــعــنــا فــي قــائــمــة شــروطــهــا عــلــى دولــة 
قــطــر، ملنعنا مــن قــول مــا نعتنقه مــن قيم 
الــحــريــة والــعــدالــة والــتــنــويــر، ومـــن إيــمــاٍن 
ــعـــوب الـــعـــربـــيـــة بــالــحــريــة  بـــــأن آمــــــال الـــشـ
حمى دائما، 

ُ
والديمقراطية تستحق أن ت

ونظننا في »العربي الجديد« في طليعة 
مـــن يــقــوم بــهــذا الــــــدور، فـــي هــــذه املــرحــلــة 

الحرجة من تاريخ أمتنا العربية.

نرفض التطاول 
الذي عمدت إليه 
بعض الحكومات

خسائر كبيرة للقنوات 
في رمضان بسبب نسب 

المشاهدة

تونس ـ محمد معمري

يبدو أن رهــان املحطات اإلذاعــيــة والقنوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــونــســيــة عـــلـــى اإلعــــانــــات 
الــتــجــاريــة فـــي شــهــر رمـــضـــان لــلــخــروج من 
أزمــتــهــا املــالــيــة لــم يـــأت بــثــمــاره، خصوصًا 
أمام استئثار قناة »الحوار التونسي« بهذه 

اإلعانات.
ــــد  ــيــــة، واحـ ــــن غــــربــ ــز بـ ــعـ ــه مـ ــ ــعـ ــ ــثــــار أرجـ ــئــ اســ
مـــن مــالــكــي قـــنـــاة »الـــتـــاســـعـــة«، إلــــى مــكــاتــب 
اإلحـــصـــاءات الــتــي تــقــيــس نــســب االســتــمــاع 
واملشاهدة، والتي تقدم أرقامًا غير حقيقية. 
 هـــــذه الـــنـــســـب كــلــفــت قــنــاتــه 

ّ
ويـــضـــيـــف بــــــأن

خسائر مالية كبرى. وأولى نتائج الخسائر 
املالية هــذه كــان قــرار إدارة القناة التاسعة 
يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة املـــــاضـــــي )أول مـــــن أمـــــس( 
بالتخلي عن تقديم نشرة األنباء الرئيسية 
التي انطلقت في بثها منذ سنة. وكانت قد 
استقدمت إلعــدادهــا صحافيني، مــن بينهم 
مكي هال الذي كان يعمل في »هيئة اإلذاعة 

البريطانية« )بي بي سي(.
هــال أرجــع سبب التخلي عــن إنــتــاج نشرة 
األخبار إلى الصعوبات املالية التي تمّر بها 
الــقــنــاة. كــذلــك أرجـــع هــو اآلخـــر سبب األزمــة 
إلى األرقام الخاطئة عن نسب املشاهدة التي 

استفادت منها قناة »الحوار التونسي«.
املحطات اإلذاعــيــة أيضًا تعيش أزمــة مالية 
خـــانـــقـــة. إذ يــعــانــي كــثــيــر مـــن الــصــحــافــيــني 
ر صرف مستحقاتهم 

ّ
العاملني فيها من تأخ

املــالــيــة، وفقًا ملــا صــّرح بــه محمد السعيدي 
ــام لــلــنــقــابــة الـــعـــامـــة لـــإلعـــام،  ــعــ الـــكـــاتـــب الــ
املنضوية تحت لواء االتحاد العام التونسي 
للشغل، كبرى املنظمات النقابية التونسية.

ت أيــضــًا مــن خــال عدم 
ّ
أزمـــة اإلذاعــــات تجل

ــزام بــعــض املـــحـــطـــات اإلذاعــــيــــة بـــكـــّراس  ــتــ الــ

الـــشـــروط الــــذي حــصــلــت عــلــى أســـاســـه على 
 من قبل »الهيئة العليا املستقلة 

ّ
إجازات البث

لاتصال السمعي البصري« )الهايكا(، ما 
اضطر هذه األخيرة إلى سحب اإلجازات من 
محطتي »شعانبي أف أم« و»سيفاكس أف 
أم«. هــذه األزمــة مرشحة لاستفحال، وفقًا 
للعضوة املستقيلة من الهايكا أمال الشاهد، 
والــتــي تـــرى أن مــحــدوديــة ســـوق اإلعــانــات 
التجارية وعدم منح اإلجازات وفقًا لدراسة 

حــاجــيــات الـــســـوق الــتــونــســيــة ســـتـــؤدي إلــى 
تعميق األزمــة املالية لهذه املحطات، ما قد 

يؤدي إلى غلق كثير منها.
 

اإلحصاءات كاذبة؟
وكـــان انــطــاق شــهــر رمــضــان قــد تــرافــق مع 
نسب  نشر  على  واســعــة  احتجاجات  ملة  ح
املشاهدة على اعتبار أنها غير موضوعية 
وغير دقيقة. وقد أثــار نشر نسب املشاهدة 

خال  مــن  التونسية  التلفزيونية  لقنوات  ل
ــكــاتــب مــخــتــصــة فـــي ســبــر اآلراء وقــيــاس  م
ــيـــرًا مــن  ــثـ ــدة، كـ ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ ــاع واملـ ــمــ ــتــ نـــســـب االســ
الجدل، خصوصًا أن االتهامات وجهت إلى 
واحد من أبرز هذه املكاتب بأنه يخدم طرفًا 

معينًا من خال ما ينشره من أرقام.
وقد صّرح وقتها معز بن غربية بأن مكتب 
ا كـــونـــســـاي« لــســبــر اآلراء وقــيــاس  يــغــمــ »ســ
نسب االستماع واملشاهدة يعمل على الدفع 
بقناة »الحوار التونسي« إلى املراتب األولى 
حــتــى تــســتــحــوذ عــلــى الــنــصــيــب األكـــبـــر من 

سوق اإلعانات التجارية.
ــا كــــونــــســــاي«  ــمـ ــغـ ــيـ واتـــــهـــــم بـــــن غــــربــــيــــة »سـ
بــتــســبــبــهــا فـــي خــســائــر لــقــنــاة »الــتــاســعــة« 
عندما قــامــت بوضعها فــي املرتبة الرابعة 
ــدة، إذ  ــاهـ ــنـــوات األكـــثـــر مـــشـ ــقـ فـــي تــرتــيــب الـ
ــات الـــتـــجـــاريـــة فــي  ــ ــانــ ــ ــدة اإلعــ ــ تــــراجــــعــــت مــ
سلسلة »بوليس حالة عادية » من 18 دقيقة 
إعــــانــــات إلــــى ســبــع دقـــائـــق فـــقـــط، وهــــو ما 

تسبب للقناة بخسائر كبيرة.
الـــجـــدل حــــول نــســب املـــشـــاهـــدة أكــــده املــمــثــل 
لطفي العبدلي الذي بنّي أن ما تقدمه بعض 
الــشــركــات مــن نــســب مــشــاهــدة غــيــر واقــعــي، 
وال يعكس حقيقة املشهد التلفزيوني في 
تونس، وعّبر عن غضبه، خاصة بعد أن تّم 
تصنيف سلسلة »بوليس حالة عادية » في 

مراتب متأخرة من حيث نسب املشاهدة.
هـــذه الــوضــعــيــة وتــبــادل االتــهــامــات، دفعتا 
الهيئة العليا لاتصال السمعي البصري 
)الــهــايــكــا( إلــــى اتـــخـــاذ قــــرارهــــا، بــحــســب ما 
أعلنه عضو الهيئة هشام السنوسي، بمنع 
مكاتب سبر اآلراء وقياس نسب االستماع 
واملشاهدة من نشر نتائجها إال بعد موافقة 
القناة التلفزيونية أو املحطة اإلذاعية التي 

تّم البحث في نسب متابعتها.

)العربي الجديد(

)فرانس برس(

ال يزال الجدل حول قائمة المطالب التي قدمتها الدول المحاصرة لدولة قطر يتفاعل. وبما أن القائمة ضّمت شروط إقفال مؤسسات 
إعالمية بينها موقع وصحيفة »العربي الجديد«، هنا بيان صادر عن المؤسسة
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كانت  لذلك  اللحظات،  من  كثير  في  محايدة 
ألداء  بحاجة   ،

ً
كــامــا واملسلسل  الشخصية، 

بــقــيــمــة مـــا يــفــعــلــه أحـــمـــد داوود هـــنـــا، حيث 
االعــتــمــاد الــكــامــل عــلــى لــغــة الــعــيــنــن واألداء 
النفسي إليصال ما يشعر به، وعلى األغلب 
التمثيل  اســتــطــاع  مـــصـــري  يـــوجـــد مــمــثــل  ال 
الــعــقــود األخـــيـــرة مثلما  فــقــط خـــال  بعينيه 
تمثيلي  أداء  أفضل  فــي  هنا،  »داوود«  يفعل 

خال رمضان بشكل عام.

أفضل ممثلة رئيسية:
نيللي كريم )ألعلى سعر(

ــلـــى ســـعـــر« مـــن بعض  يــعــانــي مــســلــســل »ألعـ
ــة، مــثــلــمــا عـــانـــى مــســلــســل  ــيــ املـــشـــاكـــل الــــدرامــ
»سقوط حر« في العام املاضي، إال أن هذا ال 
يؤثر أبــدًا في جــودة وقيمة أداء نيللي كريم 
فـــي الــحــالــتــن. تــعــتــمــد فـــي الــحــلــقــات األولـــى 
مــن املسلسل عــلــى أدائــهــا الــجــســدي، وتمثل 
بــخــبــرتــهــا الــكــبــيــرة كــراقــصــة بــالــيــه ســابــقــة، 

محمد جابر

الضخمة  املشاكل  مــن  الــرغــم  على 
التي عانت منها أغلب مسلسات 
2017، إال أن هذا لم يكن عائقًا أبدًا 
أمام تألق عدد كبير من املمثلن في أدوارهم. 
هـــذه قــائــمــة بــأفــضــل املمثلن واملــمــثــات في 
املــوســم  خـــال  واملــســاعــدة  الرئيسية  األدوار 

التلفزيوني.

أفضل ممثل رئيسي:
أحمد داود )هذا المساء(

في الحلقات األولى من مسلسل »هذا املساء« 
األقــل  على  أو  جماعية،  فيه  البطولة  أن  بــدا 
)الــذي  فــإن شخصيته الرئيسية هي »أكـــرم« 
يجسده بشكل رائع إياد نصار(، إال أن مرور 
ــح أن شــخــصــيــة  ــ األحــــــــداث والـــحـــلـــقـــات أوضــ
»ســمــيــر« ألحــمــد داوود هــي صــاحــبــة الـــدور 
الــرابــط بــن العاملن  الرئيسي فــي األحــــداث؛ 
اللذين يدور فيهما املسلسل، وكذلك املحرك 

الفاعل في أغلب ما يجري. 
يكشف  ال  تمامًا،  داخلية  »سمير« شخصية 
أداؤه الحركي هــادئ ومامحه  عما بداخله، 

كان فاتنًا ويبقى 
فاتنًا ألن ِحكمته تكمن 

في أن يكون فاتنًا

يبدو مسلسل »هذا 
المساء« الرابح األكبر في 

هذا الموسم

اختفت تدريجيًا 
حفالت السحور التي 

كانت تقام سنويًا

2223
منوعات

ــيـــة الـــتـــي تمر  قــبــل أن تـــبـــدأ األحــــــداث الـــدرامـ
قــرارهــا ترك  مــن  التعقد،  فــي  بها الشخصية 
تتلقاها،  التي  املتتالية  والصدمات  عملها، 
لــتــصــنــع نــيــلــلــي كـــريـــم لــحــظــات مـــؤثـــرة جــدًا 
فــي عمق وروح شخصية »جميلة«  ونــافــذة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــقــلــيــديــة الــكــتــابــة فـــي أغــلــب 
األحيان، لتكون السبب الرئيسي في النجاح 
الــذي حققه املسلسل بن شريحة كبيرة من 

املشاهدين املتعاطفن مع الشخصية.

حضور شرفي، لممثل رئيسي:
محمد ممدوح )ال تطفئ الشمس(

إملامه  قلة  أحيانًا  ُيعاب على محمد ممدوح 
بمخارج الحروف وعدم وضوح الصوت، إال 
بشكل  الشخصية  تحوالت  في  يقّدمه  ما  أن 
عام هو أداء رائع من ممثل كبير، مشهده في 
الحلقة الخامسة عــشــرة فــي غــرفــة أخــيــه من 

أكثر املشاهد تأثيرًا وبقاًء في الذاكرة. 

حضورشرفي، لممثلة رئيسية:
يسرا )الحساب يجمع(

ــع املــخــرج  ــوالـــي، ومــ ــتـ لــلــعــام الـــثـــانـــي عــلــى الـ
الخروج  هاني خليفة أيضًا، تستطيع يسرا 
مــــن عــــبــــاءة شــخــصــيــاتــهــا الــنــمــطــيــة وتـــقـــدم 

شخصية ممتازة ومركبة.

أفضل ممثل في دور مساعد:
محمد فراج )هذا المساء(

عــلــى الــعــكــس تــمــامــًا مــن شخصية »ســمــيــر« 
شــخــصــيــة  ــإن  ــ فـ »داوود«(،  يـــؤديـــهـــا  ــتــــي  )الــ
ــراج هــنــا  ــ ــتـــي يــلــعــبــهــا مــحــمــد فــ ــي« الـ ــونــ »ســ
هــي شخصية »خــارجــيــة« بــالــكــامــل، أداؤهـــا 
ــيــــه، وانـــفـــعـــاالتـــهـــا كــلــهــا  ــالـــغ فــ ــبـ الـــحـــركـــي مـ
ــراج« هنا  مــوجــودة فــي الــوجــه والجسد. و»فـ
يــمــســك بــــروح الشخصية فــي كــل لــحــظــة من 
بها  التي يتحدث  الطريقة  املسلسل؛  حلقات 
وانــحــنــاءة رأســـه أمـــام مــن يتكلم مــعــه، كيف 
يــدخــن الــســجــائــر ويــخــرج دخــانــهــا مــن فمه، 
كامل  يــديــه وعينيه وجــســده، تحكم  لــزمــات 
في كل شيء من قبل »فراج«. قبل أن يتجاوز 
داخلها  إلـــى  ويــنــفــذ  الشخصية«  »شــكــانــيــة 
فــــي بـــعـــض الـــلـــحـــظـــات الــــدرامــــيــــة املـــحـــوريـــة، 
لــيــقــدم الـــصـــورة املــثــالــيــة لــلــشــخــص الــوحــيــد 
الـــذي يشعر بالنبذ والـــذي يــرغــب بــشــدة في 
مــن أجمل  النتيجة واحـــدة  لتكون  ُيــَحــب،  أن 
الشخصيات »الشريرة« التي يتعاطف معها 

املشاهد في تاريخ الدراما املصرية.

حضور شرفي، لممثل مساعد:
أحمد مالك )ال تطفئ الشمس(

فــي النصف الــثــانــي مــن أحـــداث املسلسل قل 
أداء »مالك« كثيرًا بسبب التغيرات التي تطرأ 
على شخصياته، والتي حــّدت من إمكاناته، 
ولكن في النصف األول كانت شخصية »آدم« 
، وكل 

ً
التي يجسدها هي »روح« العمل كاما

اللحظات الدرامية الكبيرة ارتبطت بوجوده؛ 
ــــي الــحــلــقــة  ــع الـــعـــائـــلـــة فـ ــ ــرقـــــص مـ ــ مـــشـــهـــد الـ
الرابعة  الحلقة  فــي  مواجهتها  ثــم  الــعــاشــرة 

عشرة من مكتسبات دراما هذا العام.

أفضل ممثلة في دور مساعد:
أسماء أبو اليزيد )هذا المساء(

ــريــــان فـــي املــســلــســل  هـــنـــاك شــخــصــيــتــان أخــ
مساعدة«،  ممثلة  »أفضل  اعتبارهما  يمكن 
حنان مطاوع في دور »عبلة« والطفلة ملك 
كلتاهما  وتـــــؤدي  »نــــــور«،  دور  فـــي  عـــاصـــم 
ــو الــيــزيــد  أداًء اســتــثــنــائــيــًا. ولــكــن أســـمـــاء أبـ
صغير  دور  بعد  تقريبًا  األول  عملها  فــي   -
فـــي مــســلــســل آخــــر قــبــل ثـــاثـــة أعــــــوام - هي 
ــام، تــــؤدي »أبــــو الــيــزيــد«  ــعـ اكــتــشــاف هــــذا الـ
ــتـــي يـــتـــم تــهــديــدهــا  دور »تــــقــــى«، الـــفـــتـــاة الـ
بفيديو جنسي، وتحاول فقط أال تنهار كي 
تستطيع التعامل مع املوقف، ورغم قيمة كل 
للشخصية،  التمثيلية  واللحظات  مشاهد 
ــا الــتــمــثــيــلــي في  ــهـ إال أنــهــا تــصــل لــقــمــة أدائـ
املشهد الذي ترى فيه جزءًا من الفيديو على 
اإلنترنت وتبدأ في البكاء من دون صوت، ثم 
العاشرة  الحلقة  نهاية  في  اآلخــر  مشهدها 
البديع  والــدمــج  »سمير«،  مواجهتها  أثــنــاء 
بن مساحات الضعف والهشاشة واالعتزاز 
بالنفس، بأداء صوتي وحركي رائع جدًا من 

ممثلة ستكون كبيرة.

محمد الجزار

زعـــتـــر، طــحــيــنــة، جــمــيــد، دبــــس رمـــــان، بــرغــل، 
ــعــــمــــول... وقـــائـــمـــة ال  ــالـــب املــ ــتـــى قـ عـــجـــوة وحـ
تنتهي بمكونات أطباق أساسية قد ال تجدها 
بــســهــولــة فــي أوروبـــــا. ســعــيــد، أحـــد الــاجــئــن 
الـــســـوريـــن الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــــى فــرنــســا قبل 
»الــعــربــي الــجــديــد« عن  أشــهــر قليلة، تــحــدث لـــ
أحـــد وجـــوه الــغــربــة الــتــي تتمثل فــي افــتــقــاده 
ــاق، »بـــالـــطـــبـــع ال يـــمـــكـــن مـــقـــارنـــة  ــ ــبــ ــ ــلـــك األطــ تـ
ظـــــروف الـــاجـــئ فـــي أوروبـــــــا بــمــن يــعــيــشــون 
تحت القصف، أو في املخيمات بدول الجوار 
السوري، لكن ومع ذلــك، مــرارة الغربة قاسية 
جدًا، وأصغر التفاصيل يمكن أن تفجر حزنًا 
الــواحــد منا، فاالنساخ عــن األهــل  عميقًا فــي 

وكل الطقوس أمر مؤلم«.
وأضــــــــــاف أنـــــــه يـــفـــتـــقـــد تــــســــوق مـــســـتـــلـــزمـــات 
ــه »لــــم يفكر  ــ الــطــعــام فـــي أســـــواق دمـــشـــق، وأنـ
أو  الكنافة  أو  القطايف  يومًا كيف يحضرون 
الفتة«،  أو  املسبحة  حتى  وال  العيد،  معمول 
كـــان يــشــتــري مــعــظــم هـــذه الــوجــبــات جــاهــزة، 
والـــتـــي ارتـــبـــط طــعــمــهــا بـــذكـــريـــات مـــع األهـــل 

على جولة )للمسرحية(، وهذا كنُت أرفضه 
: »أن أقف أمامها، وهي 

ً
دائمًا«. أضاف قائا

تؤّدي دور ابنة تهيمن على والدها، منحني 
شعورًا عظيمًا بالسعادة الفائقة«.

في اإلطار نفسه، قال آالن دولــون، في حوار 
تلفزيوني مع املحطة البلجيكية RTBF، إن 
األفضلية لــه تكمن فــي ذهــابــه إلــى املــســرح، 
الجمهور«،  احتكاكًا مباشرًا مع  »ألن هناك 
ــفــًا عــنــد مــســألــة الـــعـــاقـــة بــالــجــمــهــور 

ّ
مــتــوق

ملــّدة  يتابعك جمهوٌر  »كــي  يــقــول:   
ْ
إذ نفسه، 

أن  منه  ب 
ّ
يتطل فــهــذا  عــامــًا،   60 أو   50 تبلغ 

، وأن يربح شيئًا ما من هذا«. 
ً
يحّبك حقيقة

علمًا أن له في املسرح أعمااًل عديدة، بدأها 
عام 1961 بمسرحية »لألسف، إنها عاهرة«، 
الــتــي صــــدف أن كــــان مــخــرَجــهــا ســيــنــمــائــّي 
)ومسرحي وكاتب( إيطالي ُيدعى لوتشينو 
في  أداره  الــذي   ،)1976 ـ   1906( فيسكونتي 
فيلمي »روّكــو وأشــقــاؤه« )1960( و»الفهد« 
)1963(. كــمــا أخــــرج دولــــون أفــامــًا عــديــدة، 
أبرزها: Pour La Peau D’un Flic )1981(، و

.)1983( Le Battant
أما بخصوص املشروع السينمائّي األخير، 
الذي لم ُيذكر عنوانه لغاية اآلن، فقد أشارت 
فيغارو«  »لــو  الفرنسية  اليومية  الصحيفة 

نديم جرجوره

أعـــلـــن املــمــثــل الــفــرنــســي آالن دولــــــون، الـــذي 
فــي 8 نوفمبر/ تشرين  عــامــًا  الـــ 82  سيبلغ 
الثاني 2017، أنه سيؤّدي دوره السينمائّي 
ــيــــر، قــبــل اعـــتـــزالـــه الـــنـــهـــائـــّي، فـــي فــيــلــٍم  األخــ
بطولته،   )1964( بينوش  جولييت  ُيــشــارك 
هــي الــتــي اخــتــيــرت لــهــذا املــشــروع »لكونها 
ــعــجــبــنــي كــثــيــرًا«، 

ُ
ممثلة رائـــعـــة«، وألنــهــا »ت

كــمــا قـــال فـــي احــتــفــاٍل تــكــريــمــي لـــه أقــيــم في 
املدينة البلجيكية »لياج«، في الــدورة الـ 11 
)4 ـ 7 مايو/ أيار 2017( لـ »املهرجان الدولي 

للفيلم البوليسي«.
مع ذلــك، فــإن دولــون كــان راغبًا في التعاون 
 كان 

ْ
مع ممثلة أخرى، في فيلم الوداع هذا، إذ

التي   ،)1966( مــارســو  األول صوفي  خــيــاره 
لن تستطيع العمل معه، »الرتباطاٍت خاّصة 
د  بـــهـــا«، فـــي الــخــريــف املــقــبــل، املـــوعـــد املــحــدَّ

للبدء بتصوير املشروع الجديد.
البلجيكية »بيلغا«،  األنباء  وبحسب وكالة 
ــإدارة  ــ ــل دوره األخـــيـــر بـ

ّ
ــإن دولـــــون ســيــمــث فــ

املخرج الفرنسي باتريس لوكونت )1947(، 
 Une Chance الذي تعاون معه عام 1998، في
له  فيلم سينمائّي  آخــر  أن  Sur Deux، علمًا 
 Asterix Aux Jeux Olympiques كان بعنوان
فوريستييه  فــريــدريــك  للمخرجن   ،)2008(
مــؤّديــا   ،)1971( النغمان  وتــومــاس   )1969(
قيصر.  يوليوس  شخصية  ـ  كوميديًا  ـ  فيه 
ى 

ّ
وذكرت الوكالة البلجيكية أنه كان »يتمن

ابنته  مشاركته  بعد  التمثيل،  عــن  ــف 
ّ
الــتــوق

 عــنــه قــولــه هــذا: 
ً
فــي عــمــل مــســرحــّي«، نــاقــلــة

فــي حياتي:  ــرًا أجمل األشــيــاء 
ّ

قُت مــؤخ
ّ
»حق

ــالـــي(، وأن أوافــــق  ــاتـ ـــل مـــع ابــنــتــي )نـ
ّ
أن أمـــث

أفــتــقــدهــا جميعًا،  »اآلن  ــاء،  ــدقــ واألصــ والــبــلــد 
طــبــق الــطــعــام مــتــوفــر، لــكــنــه يـــذكـــرك بــكــل من 
تــحــب، بــأمــك الــتــي كــانــت تــحــضــره، بــاألســرة 
الذين كانوا يتشاركونه، ويذكرك  واألصدقاء 
بأنك وحيد اليوم«. يقول: »عندما وصلت إلى 
فــرنــســا، خــاصــة فـــي رمـــضـــان، وجــــدت نفسي 
أبــحــث على اإلنــتــرنــت وأتــصــل بــاألهــل ألســأل 
عن طرق تحضير املنسف والكبة واملعجنات 
والشيش برك، وفي معظم املرات كنت أصطدم 
بعدم توافر املكونات األساسية، ألنني أعيش 
املدن  أن سكان  إلــى  في قرية صغيرة«. ولفت 
الــكــبــيــرة، يــمــكــنــهــم شــــراء املــنــتــجــات الــعــربــيــة 
والــســوريــة فــي بعض املتاجر، لكن ذلــك ليس 

 في مناطق بعيدة أخرى.
ً
سها

حتى الخبز
محمد وصل إلى فرنسا قبل شهر مع أسرته 
الـــصـــغـــيـــرة، وســـكـــن فــــي مــنــطــقــة تـــقـــع جــنــوب 

فرنسا ال تضم متاجر عربية أو تركية.
أمــامــه وقــت طويل الستكشاف املكان  لــم يكن 
ــة املــتــاحــة قــبــل رمـــضـــان، لكنه  ــيـ ــواد األولـ ــ واملــ
قال »حاولنا االعتماد على ما هو متوفر في 
املتاجر، لطبخ األطباق السورية التي نحبها 
خــــال رمـــضـــان، مـــن ورق الــعــنــب واملــحــاشــي 
واملــقــلــوبــة والــفــول والــحــمــص«، لكنه بالطبع 
من  وغيرها  والزعتر  الطحينة  على  يعثر  لم 

املكونات التي كان يعتمد عليها سابقًا.
بــعــض الــســوريــن فــي فــرنــســا يــحــّبــون الخبز 
الفرنسي وال يجد أطفالهم مشكلة في تناوله، 
أما هو فما يزال يفضل أرغفة الخبز العربية، 
ويــقــوم بخبزها فــي البيت. وقـــال »يــومــًا بعد 
آخـــر نــحــاول أن نتكّيف مــع الــوضــع الــجــديــد، 
وتــجــاوز الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــنــا«. قبيل 

مــجــيــئــهــم إلــــى فــرنــســا جــلــبــت زوجـــتـــه قــالــبــًا 
خشبيًا للمعمول، ومحفار كوسا، األمر الذي 

سّهل إعداد املعمول للعيد واملحاشي.
يــصــبــح األمـــــر أكـــثـــر صــعــوبــة عــنــدمــا يــكــون 
الاجئ شابًا وحيدًا با أسرة، إذ تكون همة 
ــذي يــعــيــش لـــوحـــده أضــعــف في  الــشــخــص الــ

العشرين،  فــي  عــلــي شـــاب  الــطــعــام.  تحضير 
يـــقـــول إن كــثــيــرًا مـــن الــطــبــخــات تــخــطــر على 
خاصة  تحضيرها،  يستطيع  ال  لكنه  بــالــه، 
 
ً
ــر وقــتــًا طــويــا فـــي رمـــضـــان، واســتــغــرق األمــ

م طريقة 
ّ
باع امللوخية، فتعل

ُ
حتى عرف أين ت

طبخها، وهي األكلة الوحيدة التي يحضرها 

ــــوع، فــيــمــا يــعــتــمــد عـــلـــى املــعــلــبــات  ــبـ ــ ــل أسـ كــ
ووجـــبـــات املــطــاعــم، كــونــه ال يــجــيــد تحضير 
مــعــمــول الــعــيــد والـــحـــلـــويـــات األخـــــــرى، فــإنــه 
يحاول البحث عنها في املتاجر، أو أن يكون 
أحد األصدقاء قد خبز بعضها، على أمل أن 

يتذوقها في العيد.

)6 مايو/ أيار 2017( إلى أن حبكته الدرامية 
ــات في  ــل، بـ ــّب بـــن رجــ تــرتــكــز عــلــى قــّصــة حـ
بــــدايــــة الــثــمــانــيــنــيــات مــــن عـــمـــره )كــــدولــــون 
يلتقيان  خمسينياتها،  فــي  وامــــرأة  نفسه( 
عة«. أضافت الصحيفة 

ّ
في »لحظة غير متوق

ذّكر املهتّمن بتاريخ املمثل 
ُ
أن هذه القّصة ت

 ـ في 
ً
بــأنــه كــــان »فــاتــنــًا ذات يـــــوم«، مــشــيــرة

الــوقــت نــفــســه ـ إلـــى أن املــمــثــل »يــبــقــى فاتنًا 
دائمًا«، وأن »ِحكمة آالن دولون تكمن في أن 

يكون فاتنًا«.
منذ  الكبيرة  الشاشة  عــن  غيابه  مقابل  فــي 
ف جولييت بينوش 

ّ
نحو 10 أعوام، لم تتوق

 Ghost ــشــارك، حاليًا، في 
ُ
ت العمل، وهــي  عن 

ساندرس  روبـــرت  لإلنكليزي   In The Shell
)1971(، وTelle Mere, Telle Fille للفرنسية 
 Un Beau Soleilنعومي ساغليو )1982(، و
دونـــي  كــلــيــر  )أيـــضـــًا(  لــلــفــرنــســيــة   ،Interieur
)1946(، الذي ُعرض للمرة األولى دوليًا في 
تظاهرة »نصف شهر املخرجن«، في الدورة 
أيـــار 2017( ملهرجان  ـ 28 مــايــو/  الـــ 70 )17 

« السينمائّي.
ّ
»كان

لدولون،  الفني  بالتاريخ  للتذكير  حاجة  ال 
الذي بدأ مطلع أربعينيات القرن الـ 20، وهو 
ع على التمثيل واإلخراج واإلنتاج، في 

ّ
يتوز

واملوسيقى،  والتلفزيون  والسينما  املسرح 
ــذه األخـــيـــرة ـ مــشــاركــات عــديــدة  ــه ـ فـــي هـ ولـ
ومــخــتــلــفــة؛ وهـــو ُيــعــتــبــر أحـــد أبـــرز جامعي 
ــحــف الــفــنــيــة. كــمــا أنـــه ال حــاجــة للتأكيد 

ُ
الــت

على وسامته املستمرة لغاية اآلن، علمًا أن 
املــغــنــيــة األمــيــركــيــة مـــادونـــا )1958( ذكـــرت، 
 

ٌ
عام 2012، أن أغنيتها Beautiful Killer عمل

اب 
ّ
ها. إنه جذ

ّ
تكريمي له: »شاهدُت أفامه كل

للغاية«.

حلوى العيد بمذاق اللجوءآالن دولون يعتزل التمثيل: قرار أخير؟
لطالما ارتبط رمضان 

واالحتفال بالعيد بأطباق 
وحلويات خاصة في 

العالم العربي، لكنها ال 
تتوفر بسهولة بالنسبة 

لالجئين في أوروبا

كريستين أبيض

درجت منذ سنوات قليلة إقامة حفات السحور 
ــــام في  ــائـــل اإلعــ فـــي شــهــر رمـــضـــان لــبــعــض وسـ
ــا إلـــى  ــانـ ــيـ ــم الــــعــــربــــي، صــــــورة تـــتـــحـــول أحـ ــالـ ــعـ الـ

استعراض مجاني تنافسي.
MBC غابت هذه السنة عن هذه الحفات ألسباب 
مجهولة، بعدما كانت من أكثر القنوات اهتمامًا 
بحفات السحور واإلفطارات، والتباهي بالكلفة 
الدعوة وسفر  الحفل، في  التي يفرضها  العالية 
عــدد كبير من الفنانن واإلعامين إلــى ُدبــي أو 
بيروت، لكن ما رشح عن هذا الغياب هو هروب 
املــحــطــة الــســعــوديــة مــن بــعــض االنــتــقــادات حــول 
ومنها  التي عرضتها،  الــدرامــيــة  األعــمــال  بعض 
تحديدًا »غرابيب سود« الذي أوقف بعد الحلقة 
عشرين، وقــد صــور منه 38 حلقة وفــق ما كشفه 
املمثل السوري سامر املصري، وُيقال إن ميزانية 
لم  واملسلسات،  والبرامج  رمضان  لشهر   MBC
منذ  الــعــادة  هــي  كما  ُمكلف  بإقامة حفل  تسمح 
سنوات. وغابت أيضًا شركة الصّباح لإلنتاج عن 
األعمال  بنجاحات  لاحتفاء  رمضاني  حفل  أي 
التي أنتجتها أو ساهمت في إنتاجها  الدرامية 
»الــهــيــبــة« و»الــحــصــان األســـــود«، فــي وقـــت ُيــقــال 
إن الــشــركــة تــحــضــر لــحــفــل قــريــب، يــجــمــع أبــطــال 
املسلسات التي ُعرضت في رمضان مع وسائل 

ــدة، وبــعــض  ــ ــديـ ــ اإلعـــــــــام، لــــإلعــــان عــــن خـــطـــة جـ
اإلنــتــاجــات املــنــتــظــرة لــلــمــوســم املــقــبــل، وبحسب 
استعدادها  عــن  ستعلن  الشركة  فــإن  املعلومات 
لــتــقــديــم جــــزء ثــــان مـــن مــســلــســل »الــهــيــبــة« الـــذي 
ونــاديــن نسيب نجيم، وحقق  تيم حسن،  يجمع 
ــــي اســتــمــهــلــت اإلعـــــــان عــن  نـــجـــاحـــًا عـــربـــًيـــا، وهـ
ــك، ريــثــمــا يــتــم االتـــفـــاق الــنــهــائــي بـــن الــشــركــة  ذلــ
مــن جهة وكــاتــب املسلسل هـــوزان عكو، الــذي لم 
ثــان من  النهائية، على كتابة جــزء  يعط املوافقة 
املسلسل الذي طرح قضية العشائر على الحدود 
اللبنانية السورية، وتجارة الساح واملمنوعات.

أول من أمس، دعت شركة »ايغل فيلم« إلى حفل 
إفــطــار أقــيــم فــي بــيــروت، وجــمــع عـــددًا كــبــيــرًا من 
الــغــنــاء والتمثيل، حــضــرت أصــالــة ملجرد  نــجــوم 
أنــهــا غــنــت »تــتــر« مسلسل »ال تــطــفــئ الــشــمــس« 
وفــريــق عمل  وأمينة خليل،  أمــن  ميرفت  بطولة 
الشركة  ساهمت  التي  الدنيا«  »حـــاوة  مسلسل 

في إنتاجه وكذلك املغنية اللبنانية نوال الزغبي 
التي غنت شارة مسلسل »كاراميل« بطولة زوجة 
صـــاحـــب شـــركـــة ايـــغـــل املــمــثــلــة مـــاغـــي بــوغــصــن، 

والتونسي ظافر عابدين.
التي  الحفات  هــذه  مثل  تطرحها  كثيرة  أسئلة 
قام دون هــدف، ولــو أن الشركات التي تنظمها 

ُ
ت

ــشــــاركــــن فــي  ــة لـــبـــعـــض املــ ــريـ ــديـ ــقـ ــا تـ ــهــ ــقــــول إنــ تــ
املسلسات والبرامج، ولقاء بالصحافة والوقوف 
حـــول رأيـــهـــم بــمــا ُعـــــرض، لــكــن فـــي املــقــابــل هــنــاك 
جـــزء مـــن االســـتـــعـــراض املــبــالــغ فــيــه الــــذي يظهر 
االهتمام بأناقة املدعوات، وحتى التقاط الصور 
الذي يطغى على الحدث نفسه واملغزى  من وراء 
إقامته، والتكلفة الباهظة التي تكبدها املنتجون 
مــن أجـــل اســتــعــراض األزيــــاء واألنـــاقـــة، وتنافس 
الــحــاضــرات على ألــقــاب واهــيــة، بعيدة كــل البعد 

أحيانًا عن محتوى املسلسل أوالبرنامج.
التقليل  ــااًل،  أفــضــل حــ يــكــن  لــم  الــوضــع  خليجيًا، 
مــن حــفــات الــســحــور الفنية فــي ُدبـــي كــان الفتًا، 
محطات روتانا أقامت حفا جمع عددًا من نجوم 
الــتــمــثــيــل فــقــط، بــيــنــمــا غــابــت شقيقتها روتــانــا 
للصوتيات عن أي نشاط في رمضان، وذلك بعد 
سنوات من إقامة حفات للشركة السعودية في 
ُدبــــي، ويــقــال إن الــضــائــقــة املــالــيــة الــتــي تعانيها 
روتانا للصوتيات كانت وراء إلغاء حفل إفطارها 

للمغنن الذين ينتسبون إليها.

رمضان يكشف وجوهًا تستحق النجاح

بعض الحلويات العربية مفقودة في أوروبا )قاسم زين/ فرانس برس(

حفالت السحور

آالن دولون في لياج أثناء تكريمه )فايسبوك(

محمد ممدوح )فيسبوك(

تغلّبت الدراما المصرية في إنتاجها هذا العام، واستطاعت أن تحصد النجاح على الرغم من 
بعض العثرات، هنا قائمة من الوجوه التي عبرت امتحان األداء بنجاح

أفضل الممثلين

استعراض حفالت السحور 

فنون وكوكتيل
دراما

رمضان

حول العالمممثل

لفتت الممثلة اللبنانية 
الشابة كارمن بصيبص، 

المشاهدين في مسلسلين، 
األول لبناني، بعنوان »آلخر 
نفس« وتلعب فيه دور 

ماريا الفتاة التي تقع 
في قصة حب مع شاب 

فلسطيني مقيم في لبنان 
وتعاني من رفض والدتها 

االرتباط به، وشاركت في 
مسلسل »الزيبق« إلى جانب 
كريم عبد العزيز، وشريف 
منير، واستطاعت بحسن 

أدائها أن تعبر امتحان 
الدراما بنجاح، اعتمادًا على 
عفويتها وهدوئها وفق 

متطلبات الدور الُمسند 
إليها.

كارمن
بصيبص
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وعـــشـــائـــريـــة، وطــائــفــيــة، ومـــنـــاطـــقـــيـــة... إلــخ 
واألســبــاب اإلبداعية تأتي في آخــر القائمة 
ــثـــورة اإلنــتــرنــتــيــة،  أو ال تــأتــي أبـــــدًا. اآلن الـ
بتنوعها وثــرائــهــا واتــســاعــهــا، رمــت حجرًا 
رائــعــا كــســر زجــــاج هـــذه الــعــاقــات البشعة 
وسحقت ديكتاتورية املحّرر األدبي الرابض 
ـاب صفحته الثقافية. فلم يعد هذا  على بـ
املحّرر وحده مالكا ملفاتيح النشر كما كان 
فــي الــســابــق بعد أن »هــّمــشــه« اإلنــتــرنــت أو 
كاد، لكن املضحك أن بعض محّرري املواقع 
الــذيــن كــانــوا يــعــمــلــون فــي الــصــحــف نقلوا 
أمــراضــهــم الــقــديــمــة إلـــى اإلنــتــرنــت فــصــاروا 
ينشرون ألســبــاب أيديولوجية، ومنفعية، 
وإخوانية، وعشائرية، وطائفية، ومناطقية 

 شيئا لم يكن!
ّ
وكأن

تـــهـــاجـــر الـــصـــحـــف واملــــجــــات والـــكـــتـــب فــي 
أســـتـــرالـــيـــا وفـــــي الــــغــــرب عـــمـــومـــا اآلن إلـــى 
اإلنــتــرنــت وبــســرعــة لــكــن مــع ضــوابــط نشر 
صـــارمـــة. فــالــنــشــر فـــي الــصــحــف واملـــجـــات 
يتطلب أن تــكــون املــــادة غــيــر مــنــشــورة أواًل 
وأن تكون بمستوى فني جيد. فــي املقابل 
فإن مواقع هذه الصحف لديها قّراء باآلالف 
يـــومـــيـــا ولـــيـــســـت مــــواقــــع وهـــمـــيـــة أو شــبــه 
وهــمــيــة، وهــــي تــحــتــفــظ بــأرشــيــفــهــا بشكل 
دقـــيـــق ومـــبـــرمـــج، وتـــنـــشـــر املـــــــواد ألســـبـــاب 
إبــداعــيــة فــي الــغــالــب، وتهتم بــإخــراج املــواد 
املنشورة. إذن ال يتم النشر فيها بالطريقة 
العربية حيث تجد قصيدة رديئة ألحدهم 
أو إلحداهن منشورة في عشرات املواقع في 

يوم واحد وبنجاح ساحق! 

ــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل  ■ هــــل تــنــشــر شـــعـــرك عـ
االجتماعي، وكيف ترى تأثير ذلك في كتابتك أو 
كتابة زمالئك ممن ينشرون شعرهم على وسائل 

التواصل؟
نـــعـــم أنـــشـــر شـــعـــري فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
االجتماعي باستمرار وأرى في هذه املواقع 
ي، حيث يمكنك 

ّ
وسيلة حوار رائعة مع املتلق

أن تتعّرف بسرعة إلــى أثــر نّصك الشعري 
وكذلك نشر أخبار إنجازاتك الجديدة، لكن 
الــصــورة ليست مضيئة تماما إذ تكتنفها 
نقاط ســود، سببها أنــك بالقدر الــذي تنال 
مــحــّبــن لــك ولــنــّصــك وملــنــجــزك فــإنــه بالقدر 
نفسه تــنــال كــارهــن وحــاقــديــن وحاسدين. 
هــذا مــن جهة، ومــن أخــرى فــإن هــذه املواقع 
تشّجع النص الشعري القصير بل البرقي 
وتــتــقــّبــلــه و»تــــدعــــو« إلـــيـــه، وتــظــلــم الــنــص 
الــطــويــل بــقــســوة وإن كـــان يمتلك مستوى 

فنيا راقيا. 

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
اب والباحثن 

ّ
هو مزيج من الشعراء والكت

عــن قصائد الحب وطلبة الجامعة مــن كا 
الجنسن.

■ هل توافق أن الشعر املترجم من اللغات األخرى 
هو اليوم أكثر مقروئية من الشعر العربي، وملاذا؟

ــذا الـــــرأي كــنــت أجــــده حــقــيــقــيــا حـــن كنت  هــ
انــيــنــيــات والتسعينيات،  ــ ــم ث ــ بــبــغــداد فــي ال
حيث أغلب ما ُينشر من شعر هو لشعراء 
السلطة وتــمــجــيــدًا فــّجــا لــهــا، فــكــان الــقــارئ 
يبحث عن الشعر الحقيقي بعيدًا عن املتاح 
لكني كنت أقرأ الشعر األجنبي باإلنكليزية 
ال املترجم حيث من النادر أن تقرأ شعرًا قد 

رجم بدقة وبلغة عربية صافية.
ُ
ت

■ ما هي مزايا الشعر العربي األساسية وما هي 
نقاط ضعفه؟

لم يزل الشعر العربي قريبا من روح الناس 
إذا مـــا قــــورن بــالــشــعــر الــغــربــي، ألن الـــروح 
ــى مـــن الــحــيــاة  ــ الــعــربــيــة لـــم تــنــل الــحــد األدنـ
ومن أسباب الحياة، لكن عيوب هذا الشعر 
كثيرة أهمها التسطيحّية وفــقــدان التأّمل 
الــحــقــيــقــي فـــي مــآســي اإلنـــســـان ومستقبله 
 في ما ندر، إضافة إلى الغنائية املفرطة 

ّ
إال

أوالــتــزويــقــيــة الــشــديــدة أو الــبــاغــيــة الفّجة 
أوالتكّسب أو ابتذال الشاعر لشعره من أجل 

املال أو الجاه أو املنصب. 

■ شاعر عربي تعتقد أن من املهم استعادته اآلن؟
ــكــل املقاييس.  خليل حــــاوي، شــاعــر كبير ب
ــل الــــعــــرب مــــع أنـــه  ــبـ نـــســـيـــه الـــلـــبـــنـــانـــيـــون قـ
فة 

ّ
شاعر يمتلك قاموسا شعريا، ولغة مكث

مقتصدة، وبناء قصيدة متماسكا، وموقفا 
خــاصــا مــن دور الــشــاعــر. مــوقــفــه بجانبن، 
ــذال وال تكّسب،  ــتـ جــانــب مــشــرق حــيــث ال ابـ
وجـــانـــب مــظــلــم حــيــث الــعــجــز عـــن مــواجــهــة 

 باالنتحار.
ّ

 إال
ً ّ
مآسي الحياة فلم يجد حا

■ ما الذي تتمناه للشعر العربي؟
أن يتعّمق في سر اإلنسان حقا وصدقا!

سيدني ـ العربي الجديد

■ من هو قارئك؟ وهل تعتبر نفسك 
شاعرًا مقروءًا؟  

نعم أعتبر نفسي شاعرًا له قّراء 
 أغــلــبــهــم مــن الــشــعــراء 

ّ
ــى لــكــن

ّ
ــواع شــت مــن أنــ

اب وطلبة الجامعات وبخاّصة طلبة 
ّ
والكت

الدراسات العليا. هذا عن القّراء العرب أّما 
عــن الــقــّراء األسترالين – حيث صــدرت لي 
مــجــمــوعــتــان بــالــلــغــة اإلنــكــلــيــزّيــة - فــهــم من 
املـــوظـــفـــن والـــعـــمـــال إضـــافـــة إلــــى الــشــعــراء 

اب بالطبع.
ّ
والكت

■ كيف هي عالقتك مع الناشر، هل لديك ناشر 
وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

تــعــامــلــت مــع نــاشــريــن مــن الـــعـــراق واألردن 
ولبنان وأستراليا، أذكر منهم »دار أزمنة«، 
و»املــؤســســة العربية لــلــدراســات والــنــشــر«، 
و»دار سيفيو« )أستراليا(، و»الدار العربية 
ــرون«، و»مـــنـــشـــورات ضــفــاف«  لــلــعــلــوم نـــاشـ
التي أتعامل معها اآلن في معظم إصداراتي 
الـــشـــعـــريـــة، وبـــخـــاصـــة أعـــمـــالـــي الــشــعــريــة 

الكاملة.

املــجــالت والجرائد  النشر فــي  إلــى  ■ كيف تنظر 
واملواقع؟

منذ أن ولجت إلى الساحة األدبية قبل 45 
عاما بالتمام والــكــمــال، واجــهــت حقيقة أن 
الــنــشــر فـــي املـــجـــات والـــجـــرائـــد وحــتــى في 
نــشــر يتبع »الــعــاقــات الشخصية«.  دور الــ
وهــذه العاقات قائمة على أسباب كثيرة، 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــوانـ ــ أيــــديــــولــــوجــــيــــة، ومـــنـــفـــعـــيـــة، وإخـ

القاهرة ـ محمود عاطف

ــراج  ــ مــجــســم رديء الــصــنــع والــتــنــفــيــذ واإلخــ
ــارلـــن مـــونـــرو، يــواجــه  للممثلة األمــيــركــيــة مـ
الــداخــل لقاعة الــبــاب/ ِسليم في »دار األوبــرا 
املــصــريــة«، حيث يــقــام مــعــرض ألحــد أســاتــذة 
فن النحت في جامعة املنيا )صعيد مصر(، 
وهو الفنان إيهاب األسيوطي نفسه صاحب 
ــة من  ــئـ املــجــســم املـــشـــّوه. نــســخــة مــقــلــدة ورديـ
الــتــمــثــال األشـــهـــر ملــعــشــوقــة األمـــيـــركـــيـــن، إذ 
تــمــيــل فــيــه بــغــنــج مـــحـــاولـــة بـــذراعـــيـــهـــا مللمة 
 
ّ
فستانها األبــيــض فيما يــطــّيــره الــهــواء، لكن
نسخة الفنان املصري أظهرت مارلن بأبعاد 

جسدية نافرة ومشّوهة.
ــه شــهــد الـــعـــام املــنــصــرم في  ــ فـــي الــســيــاق ذاتـ
مصر انتشار تماثيل مماثلة رديئة التجهيز 

واإلخـــــــراج، ُوضـــعـــت فـــي مـــداخـــل بــعــض مــدن 
املحافظات اإلقليمية وبنسبة أقل في شوارع 
ــذوهــا 

ّ
ــرة، حـــــاول فــيــهــا مــنــف ــاهـ ــقـ ومـــيـــاديـــن الـ

محاكاة بعض منحوتات املصرين القدماء، 
أو ترميم بعض تماثيل املشاهير في امليادين 
الـــعـــامـــة، لــكــن عــمــلــّيــتــي الــتــنــفــيــذ أو الــتــرمــيــم 

اتسمتا بفوضى تشكيلية عارمة.
قــوبــلــت التماثيل وقــتــهــا بــهــجــوم ســاخــر من 
رواد مــواقــع التواصل االجتماعي، ومــع ذلك 
لم تحّرك الدولة - ممثلة في وزارة ثقافتها - 
ساكنا إلزالــة مثل هذه التشّوهات البصرية، 
 لـــيـــل نــــهــــار عــــن الــتــغــنــي 

ّ
فــــي دولـــــــة ال تــــكــــف

بماضيها الفرعوني املعروف بآثاره مبهرة 
الجمال والحضور.

هــذا الـــورم الــبــصــري تــمــّدد ليصل مــؤخــرًا ملا 
تــعــتــبــره الـــدولـــة مــعــبــدهــا لــلــفــنــون الــرفــيــعــة: 
ســــاحــــة دار األوبـــــــــــرا، وعــــلــــى بـــعـــد خـــطـــوات 
قليلة مــن مقر »متحف الفن الحديث« حيث 
املجموعة األضــخــم واألهـــم لجيل الـــرواد من 
الــتــشــكــيــلــيــن والـــنـــحـــاتـــن املـــصـــريـــن أمـــثـــال 
محمود سعيد ومحمد نــاجــي وراغـــب عياد 
ــّري ورمــســيــس  ــ ــة ســ ــيـ ــاذبـ وتـــحـــيـــة حــلــيــم وجـ

مع أديب كمال الدين

بعد تماثيل مشّوهة 
عديدة ألسماء مصرية 

مثل عباس محمود 
العقاد ومحمد عبد 
الوهاب وأم كلثوم، 

ها هي موجة التشويه 
النحتي تطاول مارلين 

مونرو أيضًا

تقف هذه الزاوية 
مع شاعر عربي في 

عالقته مع قارئه 
وخصوصيات صنعته 

وال سيما واقع نشر 
الشعر العربي المعاصر 

ومقروئيته

ساهمت  وقد  المغرب.  في  التراثي  والمعمار  اآلثار  واقع  على  مهيمنًا  اإلهمال  ل  ا ز ي ال 
الصراعات السياسية والنظرة الفقهية في طمس عدد من المعالم

التماثيل المشّوهة تصل ساحة دار األوبرا

موقف سلبي غير معلن؟ محررو الصحف نقلوا أمراضهم القديمة إلى اإلنترنت

قّراء الشعر هم 
في الغالب الشعراء 

والكتّاب والباحثون

بدًال من تقديم اعتذار، 
نجد احتفاء رسميًا بقبح 

التماثيل المشّوهة

ال تزال مواقع 
أثرية كثيرة تحت التراب 

تنتظر التنقيب

في  )الصورة(  الدين  كمال  أديب  د  ل و
 1953 عــام  العراقية  بابل  ظة  ف ا ح م
ــيــا. درس  ــي أســتــرال ومــقــيــم حــالــيــًا ف
االقتصاد في جامعة بغداد وتخرج 
ويــدرس  ليعود   ،1976 م  ا ـ ـ ع ا  ه ن م
الجامعة  نفس  في  ليزي  ك ن إل ا ب  د أل ا
 19 أصــدر   .1999 عــام  ها  ن م ج  ر خ ت ي و
مجموعة شعريّة بالعربية واإلنكليزية. 
ُترجمت أعماله، التي امتازت بمنحاها 
الحروفي والصوفي، إلى العديد من 
اللغات كاإليطالية والفارسية واألوردية 

واإلسبانية والفرنسية والكردية. 

حروفيُّ بابل

2425
ثقافة

هموم شعرية

متابعة

قضية

فعاليات

يونان وعبد الهادي الجزار. بعد هجوم الذع 
وساخر تعّرض له األكاديمي الفنان صاحب 
تمثال مارلن، قام بدوره باتهام أحد الفنانن 
بالوقوف خلف هذا الهجوم، ثم تحّجج بأن 
ذ تجاري بحت طلبه أحد سماسرة 

ّ
العمل املنف

الفن! مع هذا سيبقى التساؤل مشروعا حول 
تقديمه العمل واجهة ملعرضه النحتي، الجّيد 
بــاملــنــاســبــة، والـــســـؤال األكــثــر جـــذريـــة: تمثال 

ملارلن في دار األوبرا املصرية، ِلَم؟!
العبث لــم يقف عند هــذا الــحــد، بــل إن الفنان 
أعـــلـــن عــلــى صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة فـــي مــوقــع 
»فيسبوك« أن رئيس قطاع الفنون التشكيلية  
ــد ســـرور هــنــأه بمعرضه وتمثاله، وقــّرر  خــال
مــكــافــأتــه بمنحه فــرصــة الــعــرض مـــرة أخــرى 
بــإحــدى قــاعــات الــفــنــون الــتــابــعــة لــلــدولــة في 
مــحــافــظــة اإلســكــنــدريــة بــحــيــث يــتــولــى قطاع 
الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة كـــافـــة مـــصـــاريـــف الــنــقــل 

والتجهيز.
األمر أن وزارة الثقافة بداًل من أن تقّدم اعتذارًا 
ــمـــاذج كـــهـــذه مـــشـــّوهـــة وهـــذه  عــلــى انـــتـــشـــار نـ
ــا، إذ بــهــا بــاملــقــابــل  املــــرة عــبــر ســاحــة أوبــــراهــ
تحتفي بهذا القبح وتوفر له الرعاية املادية 
والدعم، بما يمكن اعتباره تبديدًا للمال العام 
ومساهمة في إفساد الذائقة البصرية الكليلة 

.
ً
أصا

لم يفّوت جمهور الشباب املصري على موقع 
بــل ذهــبــوا بالسخرية إلى  »فيسبوك« األمـــر، 
ــنــــت فــعــالــيــة كــومــيــديــة  ــ

ّ
ــعــــد، ودش مـــداهـــا األبــ

عـــبـــارة عـــن مــســابــقــة ملــعــرفــة مــقــاس املــابــس 
التحتية لتمثال مارلن الرديء!

لماذا مارلين مونرو؟

آثار المغرب نسيان مزدوج

ضمن فعاليات الربيع الثقافي التونسي التي تتواصل حتى الشهر المقبل في 
باريس، تنظم اليوم تظاهرة بعنوان »باريس - تونس: في صيغة المؤنث« تهتم 
بقضايا السينما النسوية. ضمن برنامج التظاهرة ندوة بعنوان »حرية.. أكتب اسمك 
بصيغة المؤنث«، كما يعرض فيلم »تصفيح« )الصورة( لـ ليلى الشايبي وهيلين 

بوتيه.

يتواصل حتى غد في »غاليري الغرماسي« في تونس العاصمة، معرض متفّرقات 
ريم زكري، وعفاف  تشكيلية الذي يجمع أعمال خمس فنانات تونسيات، هّن: 
مولود، وسوسن هدريش، ونزيهة الصولي، وزينب النفزي )الصورة(. جميع 
والواقعية  التجريدية  بين  وتوزّعت  الزيتية،  األلوان  اعتمدت  المعروضة  ل  ا م ع أل ا

واالنطباعية.

حتى آخر أيام الشهر الجاري، يتواصل في »بيت الفوتوغرافيا« في مراكش معرض 
المغرب أرض الضوء الذي يضّم صورًا التقطت بين 1870 و1950، يجمع بينها بروز 
فرنسيين  لفوتوغرافيين  وأنها  الجمالية،  خصائصها  ضمن  الضوء  على  ب  ع ل ل ا
نشط  الفترة  نفس  أن  علمًا  مسيرتهم،  في  حاضرة  الفنية  النزعة  كانت  ربة  ا غ م و

فيها التصوير ألغراض أنثروبولوجية وتوثيقية.

في »مترو المدينة« في بيروت، يقام بداية من التاسعة والنصف من سهرة الليلة 
عرض موسيقي بعنوان وصفولي الصبر يقّدم فيه عبد الكريم الشعار قراءات 
جديدة لمقاطع من أغنية »دارت األيام« ألم كلثوم. من العازفين الذين يشاركونه 
المنى  بو  وسماح  )كمنجة(  جدعون  وطوني  )قانون(  أسعد  جهاد  ض؛  ر ع ل ا

)أكورديون(.

طنجة ـ سليمان الحقيوي

ليس نادرًا أن نسمع في املغرب عن مبنى 
تاريخي ينهار دون أن تحّرك السلطات 
املعنية ساكنا. وفي مــرات أخــرى، تورد 
ناله  تاريخي  عــن معلم  الصحف خــبــرًا 
اإلهــمــال، وتــحــّول إلــى بناية تنتظر من 
صخرية  نقوش  عــن  نسمع  أو  قذها،  ن ي
تاريخية تعود إلى آالف السنن، ترعى 
املاشية بجانبها دون أن ينتبه لها أحد.

مع كل هذا اإلهمال، تشعر أن البنايات 
قائمة  تــزال  ال  التاريخية  و»القصبات« 
فقط ألنها ال تزال قادرة على ذلك، وألن 
لم تنل منها بعد. وقد  الطبيعة  عوامل 
ينتابك شعور، بــأن ال أحــد معني بهذا 
التراث، الذي يعود إلى حضارات كثيرة 
ــغــــرب الــــــذي طـــاملـــا وضـــع  مــــــّرت عـــلـــى املــ
بـــرامـــج لــجــذب الـــســـّيـــاح، ولـــو أنـــه جــرى 
ــفـــات إلــــى كــثــيــر مـــن املـــبـــانـــي الــتــي  ــتـ االلـ

نعنيها لساهمت هي األخرى في ذلك.
كثيرًا ما قيل إن موقع املغرب الجغرافي، 
ــل نعمة ونقمة لشعبه فــي آن. نعمة 

ّ
مــث

أن يكون بن قــاّرتــن: أفريقيا وأوروبــا، 
 على واجهتن بحرّيتن: املحيط 

ً
ومطا

األطــلــســي والــبــحــر االبـــيـــض املــتــوســط؛ 
 
َ
ونــقــمــة ألن املـــوقـــع نــفــســه، جــعــلــه مــحــط
أطــــمــــاٍع خـــارجـــيـــة عــلــى الـــــــدوام، وهــدفــا 

للغزاة منذ آالف السنن. 
هكذا، كان املغرب لقرون طويلة متحفا 
ــار مــن عهد الفينيقين  ن اآلثـ

ّ
حيا يــخــز

إلى غيرهم من الغزاة اآلتــن من الشرق 
والشمال. متحفا يجمع آثــارًا أمازيغية 

ورومانية وعربية وأندلسية. 
تْرُك اآلثار عرضة لإلهمال، أو االهتمام 
ــول بــــهــــا، هـــــو طــــمــــس لــــكــــل هــــذا  ــجــ ــخــ الــ
الــتــاريــخ. لــكــن، أال يــنــّم هـــذا الــوضــع عن 

موقف سلبي غير معلن تجاه التراث؟ 
ة الحضارات 

ّ
يعيد بعضهم مقولة أن سن

ــهــا تطمس مــن سبقها، فيما  الغالبة أن
يشبه تبريرًا ملا يحدث في الحاضر من 
إهــمــال. ربــمــا لعب الــصــراع على الحكم 
في املغرب دورًا كبيرًا في إهمال املعمار 
التراثي، فهذا الصراع كان ينتقل بشكل 
غــيــر مــبــاشــر، صـــوب املــخــلــفــات الــرمــزيــة 
للدولة املنهزمة، سواء في شكل معماٍر 
أو مآثر، إذ يهتم املنتصر فقط، بما يراه 
مناسبا ويترك الباقي لرحمة الطبيعة. 

لكننا فــي الــعــصــر الــحــديــث، بــتــنــا على 
مــســافــة كــافــيــة مــن هـــذه الــصــراعــات كي 
ــة. إن الــتــراكــم  ــيـ ــأريـــحـ نــتــعــامــل مــعــهــا بـ
الــعــمــرانــي الــطــبــيــعــي الــــذي عــرفــتــه مــدن 
مثل مــراكــش وفــاس يشبه وثــائــق حية: 
جامع القروين، وسور املدينة القديمة، 
ــــاس. وفـــي  املــــدرســــة الــبــوعــنــانــيــة فــــي فــ
مراكش مآثر أخرى مثل مسجد الكتبية، 

وقصر البديع، واملنارة وغيرها.
لم تكن هذه املدن/ العواصم تبحث عن 
تخليد تــواجــدهــا عــمــرانــيــا، إالّ انطاقا 
مــــن حــتــمــيــات وضـــــــــرورات تــحــتــكــم فــي 

اإلجماع الفقهي على تحريمها.  في هذا 
السياق، نذكر حدثا طريفا؛ حينما أقدم 
قبل أشهر عمدة مدينة طنجة على طلب 
ــن املــجــلــس الــعــلــمــي لــلــمــديــنــة،  فـــتـــوى مـ
بخصوص مشروعية تشييد تمثالن: 
األول  لــلــرحــالــة ابــــن بــطــوطــة والــثــانــي 
لــإلمــبــراطــور البيزنطي هــرقــل الـــذي مّر 
فــي املــديــنــة. هـــذا الــحــذر يــفــّســر إلـــى حد 
ــمــات عن  كبير غــيــاب التماثيل واملــجــّس

املدن املغربية بشكل مطلق. 
ــا إلــــى أن الــنــظــرة  ــة تــشــيــر أيـــضـ ــادثـ الـــحـ
إلــى الــتــراث املغربي ال تــزال تشابه إلى 
حد كبير نظرة املاضي. هذه الخيارات 
ــتــــراث،  االنـــتـــقـــائـــيـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الــ
ــتــعــّرف على جــزء كبير من  جعلتنا ال ن
 

ّ
تاريخ املغرب، وفي أحسن األحــوال ظل
االقــــتــــراب مــنــه مــحــتــشــمــا، مــثــل مـــا هو 
الــحــال بالنسبة ملدينة »ليكسوس« أو 

»وليلي« وغيرها من املواقع األثرية.

ــة نـــظـــر ضـــّيـــقـــة إمـــا  ــهـ ــــى وجـ الـــغـــالـــب، إلـ
»ديـــنـــيـــة« أو أمــنــيــة. فــالــجــانــب الــديــنــي 
الـــذي شــّكــل شــرعــيــة الــحــكــم كـــان مدخا 
للكثير من التشييدات أهمها، املساجد 
والزوايا والقباب التي امتزج فيها الفن 
املعماري املغربي باألندلسي منذ جامع 
الــقــرويــن بــفــاس حــتــى مــســجــد الحسن 
الثاني بالدار البيضاء. ال ننسى أيضا 
أن مــواقــع أثــريــة وتــراثــيــة كثيرة ال تــزال 
ــة إلى  ب عنها، بــاإلضــاف

ّ
تنتظر مــن ينق

ضـــيـــاع الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــمـــاثـــيـــل بــســبــب 
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القبّة المرابطية في مراكشحروفية لـ يزيد خلوفي، 2003

من مدينة وليلي األثرية

مجّسم مارلين مونرو موضوع السّجال



نصائح للحفاظ على الوزن بعد رمضان

كيف تحافظ على صحة جهازك الهضمي بعد رمضان؟

صحة

ــدأ مــريــض الــســمــنــة يــتــجــاوز فـــي الــطــعــام  بـ
والشراب.

هــذه النصائح مــن السهل الــبــدء وااللــتــزام 
بها كلها، وثق أنك قادر على الحفاظ على 

وزنك مدى الحياة باتباعها.
)طبيب الجراحة العامة والرعاية املتكاملة للسمنة(

املحمول ليا، واإلقال من الكافيني مساء.
ــن،  ــ 4- تـــعـــود عـــلـــى الـــتـــســـوق الـــصـــحـــي اآلمـ
واجــعــل بيتك شبه فـــارغ مــن األطــعــمــه ذات 

السعرات العالية.
5- احـــرص على صحبة األصــدقــاء واألهــل 
لــتــخــلــص مــن السمنة،  ة ا يــ مــ أهــ املقتنعني بــ
واتباع نمط حياة صحي؛ فهؤالء هم خير 

معني.
6- اكتسب ثقافة السعرات بأن تكون واعيا 
ــا لــلــمــعــلــومــات األســاســيــة حـــول ما  ومـــدركـ
يحتاجه الجسم من سعرات أساسية، وما 
تحتويه األطعمة التي تأكلها، واملشروبات 

التي تشربها.
ــاذا آكــل  ــ  7- اســـــأل نــفــســك قــبــل كـــل وجـــبـــة ملـ
اآلن؟ هل بسبب الجوع أم امللل أم اإلحباط؛ 
فهناك حلول أخــرى للملل واإلحــبــاط غير 
ة أو التواصل  األكل مثل الرياضة أو القراء

مع صديق.
8- صــيــام يـــوم أســبــوعــيــا ثــم اإلفـــطـــار على 
طـــعـــام وشــــــراب مـــنـــاســـب فـــي مـــحـــتـــواه مــن 
السعرات، يعتبر وسيلة عملية للتخلص 

من كيلو أو اثنني شهريا.
9- قلل من االستجابة لـ«العزومات«، فاألكل 
ــار سلبية مــتــعــددة، لذا  ــارج املــنــزل، لــه آثـ خـ
يجب اإلقـــال منشه واخــتــيــار قــوائــم طعام 
بسعرات أقل نسبيًا، وعدم الذهاب إلى هذه 

املناسبات وأنت في حالة جوع شديدة.
10- احتفظ بسجل غذائي: مريض السمنة 
الذي يحتفظ بسجل يكتب فيه كل ما يأكل 
ويــشــرب يستطيع أن يفقد وزنـــا ويحافظ 

عليه أفضل من غيره. 
فــالــكــتــابــة تــســاعــد املــريــض والــطــبــيــب على 
املتابعة والتشجيع وتصحيح املــســار لو 

ال تخلو أّمة من األمم من أعيادها الخاصة، بل ولكل عيد طقوسه الخاّصة أيضًا، لكن، لماذا فقدت األعياد بهجتها، 
واغتالها شيء من الرتابة!

العيد ضرورة نفسيّة
شهاب الدين الهواري

فــــي هـــــذه املـــقـــالـــة ســـنـــحـــاول مــعــًا 
اســــتــــكــــشــــاف املــــعــــانــــي الـــنـــفـــســـّيـــة 
لــألعــيــاد، وربــمــا مــحــاولــة البحث 
عن سبب فقدان األعــيــاد بهجتها لــدى كثير 

من الناس، وخصوصًا البالغني.

الحق في المرح
نحن في حياتنا اليومية ننسى هذا املعنى، 
وأذكــر أنني استغرقت خال إحدى جلسات 
الــعــاج النفسي فــي تــنــاول معنًى ورد على 
ــنـــي ارتــــجــــااًل وهـــــو: »هــــل لــنــا الـــحـــق في  ذهـ
التفاهة؟!« هكذا طرحته على أحد مرضاي، 
والذي كان مثااًل للجد واالجتهاد لدرجة أنه 
نسي أن يستمتع بشيء من التفاهة، وأعني 
بالتفاهة هنا األنشطة التي ال تهدف لشيء 
سوى الحصول على قدر من املرح والبهجة، 
بعيدًا عن التفكير في األمس أو الغد، وبعيدًا 
أيــــضــــًا عــــن رتــــابــــة الـــعـــمـــل وقــــيــــود الــخــطــط 
الزمنية. فمتى استمتعت يومًا بالاشيء؟ 
»الـــاشـــيء« يمنح صــيــانــة لــلــذهــن والجسد 

الستكمال الطريق.

العيد وإدمان العمل
»إدمان العمل« هو تعبير نعني به أحد أعراض 
الــكــمــالــيــة، فــهــنــاك بــعــض األشــخــاص يمثل له 
العمل لذته ساعة استمتاعه، ومهربه ساعة 
أمله، وربما يهمل لذلك حق نفسه وأهله، وهنا 
يأتي العيد بكونه وقتًا مستقطعًا إجباريًا، 
فــكــثــيــر مــنــا يــعــانــي مـــن الــنــقــيــضــني، فــهــو إمــا 
 متراخيًا عن العمل، أو مدمنًا 

ً
يكون متكاسا

لــلــعــمــل يــجــد املــعــنــى كـــل املــعــنــى فـــيـــه، فــيــأتــي 
العيد ليطرح معنى على الترويح، وهدفًا في 
التراخي، لينشط بعده الفرد ملوسم جديد من 
العمل، فالعيد األصغر يأتي قبل موسم الحج، 

والعيد األكبر يأتي قبل افتتاح العام الجديد!

العيد ومعنى االنتماء
ــاج لــــانــــتــــمــــاء يـــعـــتـــبـــر أحــــــــد أكـــثـــر  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ االحــ
االحــتــيــاجــات أصـــالـــة وخـــطـــورة لــكــل إنــســان، 
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عائشة ـ مصر
أصبت بجلطة في المخيخ 

وسببت دوخة فما عالجها؟

األخت عائشة؛
نشكرك على ثقتك بنا وبعد..

للجلطات أسباب معروفة لعل من 
أهــمــهــا مـــرض الــضــغــط والــســكــري 
ــتــــدخــــني، والـــتـــقـــدم فــــي الــعــمــر  والــ
ــون وعــــدم  ــ ــدهـ ــ وارتـــــفـــــاع نـــســـبـــة الـ

ممارسة الرياضة بانتظام.
والــــــضــــــرر الــــنــــاتــــج عـــــن الـــجـــلـــطـــة 
ــابــــة في  يــعــتــمــد عــلــى مـــكـــان اإلصــ
ــاغ، فــمــن الــجــلــطــات مــا يؤثر  الـــدمـ
على الحركة فقط أو الكام فقط أو 
كليهما معًا ومنها ما يؤثر على 

.
ً
الرؤية أو على االتزان مثا

وتعالج الجلطة بمذيبات الجلطة 
ــي أول أربـــــــع ســــاعــــات ونــصــف  ـ فـ
الــســاعــة أو عـــن طــريــق اســتــخــدام 
األشـــعـــة الــتــداخــلــيــة فـــي أول ست 
ســاعــات مــن حــــدوث الــجــلــطــة، أمــا 
إذا تعذر العاج ألي سبب في أول 
ســت ســاعــات، فــإن تدخل الطبيب 
فــي هــذه املــرحــلــة هــو للتقليل من 
مضاعفات الجلطة وللوقاية من 

حدوث جلطات أخرى.
ومـــن أهـــم الــوســائــل لتحقيق هــذا 
هــــــو اســـــتـــــخـــــدام مــــســــيــــات الــــــدم 
، والتحكم 

ً
»كــاالســبــوســيــد« مــثــا

فــي ارتــفــاع ضغط الـــدم والسكري 
ــــوى الــــــــدهــــــــون وإيــــــقــــــاف  ــتــ ــ ــســ ــ ومــ
ــتــــمــــاريــــن  الـــــتـــــدخـــــني والــــــقــــــيــــــام بــ

رياضية.
ــيــــب األخــــــــرى أيــضــًا  ــالــ ومــــــن األســ
ــيــــعــــي،  ــبــ ــــاج الــــطــ ــعــ ــ ــ ــال ــ ــام بــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ال
لـــتـــحـــســـني الـــــحـــــركـــــة فــــــي الــــجــــزء 
املصاب من الجسد، وهناك أيضًا 
ــــاج طــبــيــعــي قــــد يــســتــخــدم فــي  عـ
حـــــاالت عــــدم االتـــــــزان الـــنـــاتـــج عن 
ــتــــي نــنــصــح  جـــلـــطـــات املـــخـــيـــخ والــ
ــم يكن هناك  بها فــي حالتكم مــا ل
مــانــع لــذلــك، وفـــي جميع األحـــوال 
ــع طـــبـــيـــب املـــخ  ــ يـــتـــم الـــتـــنـــســـيـــق مـ
ــــاج  ــعـ ــ ــب الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ واألعـــــــــصـــــــــاب وطـ
الطبيعي الختيار وسيلة العاج 

األمثل للحالة.

د. محمد إدريس
طبيب أمراض املخ واألعصاب

سؤال في الصحة

االستسالم للرتابة والشواغل 
المكدسة يحرمنا متعة 

)Getty( الفرحة بالعيد

)Getty( اكتساب ثقافة السعرات الحرارية هام جدا للحفاظ على وزن صحي

ــيــــاد يـــحـــدث الـــتـــحـــام لــنــســيــج األمـــة  وفــــي األعــ
ــنـــاثـــر فـــــي مـــــشـــــارق األرض ومـــغـــاربـــهـــا،  ــتـ املـ
الجميع يخرجون للفرح والتهليل والتكبير 
في يوم واحد، وكأنه تعميد جديد بالبهجة، 
وكــأنــه إعـــان انــتــمــاء ألمــة واحــــدة، لــذلــك )كــان 
النبي يأمر بالخروج للعيد الرجال والنساء 
واألطـــفـــال( وكـــان يحب أن يتم هــذا االحتفال 
خـــارج املــديــنــة، وأن يــخــرج الــنــاس مــن طريق 
ــر إمــعــانــًا فــي إظــهــار  ــعـــودوا مــن طــريــق آخـ ويـ
الشعيرة، ونشر البهجة واأللــفــة! ولــذلــك كان 
النبي يقول: »إن لكل قوم عيدًا«، تأكيدًا على 
معنى االنتماء في العيد، وكــون املشاركة في 
االبتهاج في العيد نوعًا من الوالء لهذه األمة!

* لماذا فقدنا معنى العيد؟
االعتياد قاتل، احفظ هــذا، فمن منا ال يسمع 
جــمــلــة: »الــعــيــد لــم يــعــد كـــزمـــان«، ونــحــن نظن 
أن الزمان هذا هو الزمان الفعلي، وهو كذلك 
بالفعل فأساليب البهجة والتعييد اختلفت، 
لكن أال تاحظ أن األطــفــال ال يــزالــون يجدون 
بهجتهم في العيد، فلماذا هم وليس نحن؟! 
ــا هـــذه  ــادنـ ــيـ ــتـ وربــــمــــا يــتــمــثــل الـــســـبـــب فــــي اعـ
املناسبة، فحني يفقد العيد معانيه النفسّية 
ــه املـــعـــنـــوي والــــروحــــي يــصــبــح تــمــامــًا  ــلـ ــْمـ وِحـ

كاليوم الوطني للمحافظة! 
هناك معنى آخــر، وهو أن األطفال يبتهجون 
ــدًا ال أكــثــر، فــرصــة للخروج  بالعيد لكونه عــي
من قيد البيت واالنضباط، لكننا بينما نكبر 
نــدرك شيئًا فشيئًا معنى السبب والنتيجة، 
وأن العيد نتيجة الجهد واالجتهاد في موسم 
العبادة السابق له، وشعورنا بالتقصير يبدد 
الــقــدرة على االســتــمــتــاع بــه، كشعور املوظف 
املتراخي في ساعات العمل أثناء وقت الراحة!

ثــم مــــاذا؟ نــحــن اآلن عــلــى أعــتــاب الــعــيــد، فــدع 
عنك كل هذا وقم ملمارسة حقك فيه وحقك في 
البهجة، وال مانع أن تتبادل وزوجك العيدية، 
أعــــط لــنــفــســك عــطــلــة عـــن كـــل الـــشـــواغـــل، رتــب 
 من 

ً
مــابــســك، شــذب شــعــرك، واســتــرجــع قليا

ذكريات الطفولة، وتذكر قول صاح جاهني:
عيد والعيال اتنططوا ع القبـــــــور
لعبوا استغمايه.. ولعبوا بابــــــور
وباللونات ونايلونات شفتشـــــــي

والحزن ح يروح فني جنب السرور
وعجبي!!

)طبيب نفسي(

معلومة تهمك

محمد نجيب عبد اهلل

تناول الطعام والشراب بشراهة بنهاية رمضان، يؤدي 
الضطرابات في الجهاز الهضمي، نتيجة القيام ببعض 

العادات الغذائية الخاطئة. ولضمان الهضم السليم علينا 
مداومة االهتمام باآلتي:

¶ املضغ الجيد وتناول قضمات صغيرة ثم البلع ببطء، 
ا 

ً
فاملضغ ليس مسؤوال عن تفتيت الطعام فقط، ولكنه أيض
يعطى إشارات للجسم لكي يستعد الستقبال هذا الطعام 

عن طريق إفراز العصارات الهضمية. 
سوء املضغ يبقى قطع الطعام كبيرة فتظل في القولون 

مسببة غازات وأعراض سوء الهضم.

¶ عدم الشرب تماما أثناء األكل، وليس فقط املياه الغازية، 
فالسوائل أثناء الطعام تخفف من عمل عصارات الهضم 

وتعطلها، وتزيد من اإلصابة بارتجاع املريء، كما أن الشرب 
أثناء األكل يسبب خلا في زمن انتقال األطعمة خال الجهاز 

الهضمي.
¶ اإلقال من تناول الحلويات خاصة ما تعد للعيد كالكعك 
وغيره، وعدم تناولها بعد األكل مباشرة )يفضل بعد نحو 

ساعتني(؛ الحتوائها على الكثير من الدسم والسكريات 
سريعة االمتصاص؛ مما يؤخر عملية هضم باقي أنواع 
األطعمة، ويصيب بالوخم والكسل واالنتفاخ والغثيان. 

- اإلقال والحذر من األسماك اململحة، مع استخدام الكثير 
من الليمون والخل والخضراوات الورقية لتفادي أضرارها.

أحد أوجه الربح والخسارة 
في رمضان، ما كسبه 

الصائم أو خسر من الوزن

محمد يوسف

نــقــدم هــنــا 10 نــصــائــح تــســاعــدك عــلــى فقد 
بعض الــوزن بعد رمــضــان؛ وتستمر فيها 

أو تبدأ بداية صحية جديدة:
1- ضع هدفًا 

الــهــدف هــو الــوجــهــة والــنــيــة والـــرايـــة الــتــي 
ــا، ومـــن ال يــعــرف هــدفــه  تــســيــر وأنــــت تـــراهـ
يتوه وال يتقدم؛ لذا أقترح أن تسأل نفسك 

لتحديد:
- ملــاذا أريــد أن أفقد وزنـــي؟ وتــذكــر السبب 

باستمرار.
- كم من الــوزن أريــد أن أفقد؟ وليكن هدفا 
قـــابـــا لـــإلنـــجـــاز )فــــقــــدان مـــن 2 إلــــى 3 كغم 

شهريا هدف واقعي يمكن تحقيقه(.
2- ابدأ اآلن

اكتسب بعض العادات الغذائية الصحية، 
ــأن تــتــوقــف  ــ ــــوعــــي وإدراك بــ ـل ب ـ ـ ـ ـ ـ ـل األكـ ـ ثـ ـ ـ مـ
عــن األكـــل أمـــام الــتــلــفــزيــون أو الكمبيوتر؛ 
والتوقف قبل تمام الشبع واالمتاء، وبدء 
طعامك بالبروتني والفاكهة قبل النشويات 
ــة، وثـــق أن هـــذه الـــعـــادات  ــرونـ ــكـ كـــــاألرز واملـ

ستساعدك كثيرا فيما بعد.
3- اكتسب نمط حياة صحيا

من أهم أركان نمط الحياة الصحي:
- ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

- اإلكــثــار مــن شـــرب املــيــاه والــنــوم املنتظم 
لــلــتــخــلــص مـــن الـــســـمـــوم، واملــحــافــظــة على 
ــهــــزة الـــجـــســـم املــخــتــلــفــة، وذلــــك  ســـامـــة أجــ
بجعله أول عمل بعد االستيقاظ، وتقسيم 

شرب املياه على ساعات النهار.
- النوم ساعات مناسبة بالليل، والتخلص 
ــبـــاب األرق بـــاإلقـــال مـــن اســتــخــدام  مـــن أسـ
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زار املهاجم األوروغواياني، لويس سواريز، رفقة 
زوجته، صوفيا بالبي، أطفاال مصابني بالسرطان 

في أحد املراكز الطبية املتخصصة في األورام 
والتي يرعاها الثنائي. وتوجه املهاجم األكبر في 
تاريخ »السيليستي« وزوجته إلى مؤسسة بيريز 

سكريميني، وهو مركز يقدم خدمات في مجال 
أورام األطفال بمستشفى بيريرا روسيل بعاصمة 

األوروغواي مونتفيديو. واستقبل األطفال سواريز 
وزوجته باألحضان والصور واالبتسامات.

بلغ األملاني ألكسندر زفيريف الدور نصف 
النهائي ببطولة هاله األملانية للتنس، بعدما 

تغلب على اإلسباني روبرتو باوتيستا أجوت 
بمجموعتني لواحدة بواقع )6 - 7( و)6 - 8( و)7 - 
6 / 7-1( و)6 - 1(، واحتاج زفيريف، املصنف الـ12 

عامليًا، لقلب تأخره في املجموعة األولى والفوز 
باملجموعتني التاليتني من أجل بلوغ املربع 
الذهبي. وسيواجه زفيريف نظيره الفرنسي 

ريشار جاسكيه في نصف النهائي.

اجتمع العب الوسط اإليطالي ماركو فيراتي مع 
إدارة فريقه باريس سان جيرمان وأبلغها رغبته 

في الرحيل، وهو األمر الذي رفضه النادي. وقالت 
صحيفة »ليكيب« الفرنسية إن فيراتي اجتمع 
مع ناصر الخليفي مالك النادي، بينما أشارت 
جريدة »لوباريزيان« إلى أن االجتماع كان مع 

املدير الرياضي انتيرو هنريكي. ويرفض النادي 
االستماع ألي شيء بخصوص رحيل الاعب 

ويرغب في أن يستمر حتى نهاية عقده.

سواريز يزور أطفاال 
مصابين بالسرطان في 

مونتفيديو

زفيريف يقصي 
باوتيستا ويبلغ نصف 

نهائي بطولة هاله

ليكيب: فيراتي 
يعلن رغبته في الرحيل 

وباريس يرفض

أعلن الدولي 
اإلسباني، ألبارو 
أربيلوا، العب 
وست هام حاليًا 
وريال مدريد 
سابقًا والمتوج 
مع منتخب 
بالده بمونديال 
2010، اعتزاله 
لعب كرة القدم. 
وفي مقابلة 
مع صحيفة 
)ماركا( اإلسبانية، 
قال أربيلوا )34 
عاما( »لقد حان 
الوقت ألقول 
وداعا«، مشيرًا 
إلى أنه على 
المستوى البدني 
ما زال بإمكانه 
االستمرار، لكنه 
قرر االعتزال 
ألسباب مرتبطة 
أكثر بالجانب 
العقلي 
ومستوى 
الحماسة.

)Getty /أربيلوا ينهي مسيرته الكروية بعد نجاح ُمميز )دينيس دويل

وداعًا أربيلوا
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أجراها ـ توفيق الصنهاجي

ــذي جــعــلــكــم تتخلون  ــ ال الــســبــب  ■ مـــا 
أيام  بعد  الرياضي  الرجاء  تدريب  عن 
معدودة على توقيعكم لعقد رسمي مع 

الرئيس سعيد حسبان؟
كــنــت أود أن أعــمــل بــجــديــة، وكــنــت أرغـــب في 
االشــتــغــال مــع هـــذا الــفــريــق الــعــريــق بــاملــغــرب 
لتحقيق األلقاب، ألني أعلم جيدا، بأن املغاربة 
ــا، يــثــقــون  عـــمـــومـــا والـــــرجـــــاويـــــن خــــصــــوصــ
فـــي شــخــص عــبــد الـــحـــق بــنــشــيــخــة، ولــديــهــم 
انتظارات كثيرة منه، إال أنه بعد مــرور أيام، 
بتاتا  مالئمة  غير  الــظــروف  أن  لــي  اتضحت 
إلدراك تلك األهداف، بالنظر الى عدة مشاكل 
يعيشها نــادي الــرجــاء الــريــاضــي، منها على 
الخصوص، مطالبة جماهير الفريق بتخلي 
الـــرئـــيـــس ســعــيــد حــســبــان عـــن مــنــصــبــه، فلم 
أرد بــالــتــالــي أن أخــيــب ظـــن األنـــصـــار الــذيــن 
الكثير. كان بإمكاني أن أقبل  ينتظرون مني 
بــعــد توقيعي  فــي منصبي  بــالــوضــع، وأظـــل 
لعقدي الرسمي. كان بإمكاني أن أشتغل وأن 
أواصل العمل مع تلقي رواتبي الشهرية، لكن 
مثل هذه األمور ال تدخل ضمن قائمة مبادئي 
الــشــخــصــيــة، فــأنــا إنـــســـان طـــمـــوح، وبــالــتــالــي 
فيستحيل أن أعمل وأن أصل الى األلقاب في 
ظل الوضع الحالي. لذلك، ومن باب الصدق، 
ومن باب املحبة كذلك، فقد تكلمت مع رئيس 
الرجاء، وشرحت له الوضع، بل وطلبت منه 
إعــفــائــي مــن تــلــك املــهــمــة، وقــــررت االنــســحــاب 

بهدوء.

بمحاولة  تتهمك  الــرجــاء  جماهير  مــن  مجموعة   ■
االستفادة من الوضع لعلمك مسبقًا بأزمة الفريق؟

ال يهمني األمر، فقبل توقيعي للعقد، جالست 
الــرئــيــس الــحــالــي لــلــرجــاء الــريــاضــي، سعيد 
حسبان، وتحدثنا في موضوع التعاقد جيدا، 
حيث قال لي حرفيا إن هناك أزمة كبيرة في 
الرجاء وقبلت الوضع. قال لي إن هناك أزمة 
مادية كبيرة يعاني منها هذا الفريق، متعلقة 
لي  وقــال  كذلك،  باألمر  فقبلت  كثيرة،  بديون 
املــاديــة،  مستحقاتهم  يتلقوا  لــم  الالعبن  إن 
فـــجـــالـــســـت الـــعـــديـــد مــنــهــم وتـــحـــدثـــت إلــيــهــم 
بــإســهــاب، حــيــث شــرحــت لــهــم بــرنــامــجــي مع 

الرجاء، وأقنعتهم للدخول في مشروعي.
دعني أكــون صريحا معك، لقد قبلت كل هذا 
الفرق  ألنني أحــب التحدي، وأعــرف جيدا أن 
ثمة  لكن  تتعثر وال تسقط،  والقوية  العريقة 
خطوطًا حمراء، ال يمكن تجاوزها، وبالتالي 
ال يــمــكــن الــقــبــول بــأشــيــاء أخــــرى، وهـــو األمــر 

الذي جعلني أنسحب في آخر املطاف.
الكل شاهد ويشاهد علنا ماذا يحدث حاليا 
الــــرجــــاء، وبــكــل مــوضــوعــيــة، ال يمكنني  فـــي 
فــي مسرحية هزلية، ألنــه في  أكــون طرفا  أن 
الوقت الذي ستنطلق فيه املنافسات الرسمية 
املوسم املقبل، فالكل لن يتذكر هاته الفصول 
الحالية، بل سيركز فقط على الجانب الفني 

للفريق.
ــا حــالــيــا  ــهــ ــلــ الــــرســــالــــة الــــتــــي أريــــــــد ان أوصــ
الـــرجـــاء، هو  للجميع وخــصــوصــا مــســؤولــي 
الـــى مستوى  الــفــريــق  انـــه يستحيل أن يــصــل 
معن مع بداية املوسم املقبل، إذا ما استمرت 

األوضاع على ما هي عليه حاليا.

■ هــل صحيح أنــه كــان هــنــاك بند فــي عــقــدك الــذي 
وقعته مع الرجاء، يتضمن شرط أداء رواتب سنتني 
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التخلي عن  الرجاء  أراد  بنشيخة في حــال  للمدرب 
خدماتك؟

مــدرب  إنني  يقال عني  أن  بالله. ممكن  أعــوذ 
ــدا لــــن يــدخــل  ــ ــ مـــتـــوســـط أو ضـــعـــيـــف، لـــكـــن أبـ
بطني درهـــم حـــرام. كــل األنــديــة العربية التي 
االرتباط بي، تعرفني جيدا وتخاطبني  تود 
هذا،  الشارع  بكالم  أنــدد  بالنظر ملصداقيتي. 
ألنني أقسمت أن فلوس الحرام لن تدخل إلى 

بيتي وبيت عائلتي.

■ نــعــود بــك إلــى مــا قبل توقيعك للعقد مــع الــرجــاء 
الــريــاضــي، البعض تــحــدث عــن كــون الــوضــع الحالي 
بــقــطــر ســـاهـــم فـــي قــبــولــك عــــرض الــفــريــق املــغــربــي، 
لديك بخصوص  أفــكــار  كانت هناك  أنــه  الــى  بالنظر 
التدريب في دوري النجوم القطري مرة أخرى، ماذا 

تقولون في هذا املوضوع؟
مــســتــحــيــل هـــذا الـــكـــالم. قــطــر هـــي الــبــلــد الـــذي 
أخرج اسمي كمدرب على املستوى الخارجي 
إلــى الــوجــود، حيث إن أول تجربة لــي خــارج 
الجزائر، كانت بنادي أم صالل القطري. أعتز 
بقطر ونــاس قطر، الذين رفعوا اسمي عاليا، 
ويعتزون بي، مثلهم مثل بقية العرب. ما في 
األمر، أنني لم أحصل على عروض رسمية من 

أندية قطرية.

القطرية في ظل  الكرة  إلــى مستقبل  تــرون  كيف   ■
األوضاع السياسية الحالية، وهل تظنون أن ذلك قد 

يؤثر سلبا على الرياضة؟ 
مستحيل أن يؤثر ما يحدث حاليا في الكرة 
عالية  إمكانيات  لديه  بلد  قطر  ألن  القطرية، 
مـــن الــتــنــظــيــم، وكــرتــهــا ســتــظــل صـــامـــدة، كما 
العربي،  شعبها والبلد عموما. بلدان املغرب 
هــي فــي صــف قــطــر فــي أزمــتــهــا. كـــالم مــن هــذا 
القبيل، يظل فقط في أوهام من يريدون تأزيم 
الوضع القطري فقط. لدي اتصاالت بأصدقاء 
الــعــربــي،  الخليجي  الــبــلــد  هـــذا  فــي  يشتغلون 

ايفانز: خذلت الكثير من 
الناس وعائلتي ومدربي 

وفريقي وجماهيري

بدأت جامايكا تقطف 
ثمار هذا البرنامج خالل 
دورة األلعاب األميركية

بيليس تفجر مفاجأة وتقصي بليسكوفا
أطاحت  بعدما  الثقيل  العيار  بيليس مفاجأة من  األميركية كاثرين  فجرت 
الثمانية  دور  من  عامليا،  ـــ58  ال املصنفة  بليسكوفا،  كريستينا  بالتشيكية 
بــبــطــولــة مــايــوركــا املــفــتــوحــة لــلــتــنــس، الــتــي تــقــام عــلــى األراضـــــي العشبية، 

بهزيمتها بمجموعتني دون رد بواقع )6 - 3( و)6 - 2(.
واحتاجت الالعبة الشابة، 18 عاما، لساعة و44 دقيقة من أجل تخطي عقبة 
الالعبة التشيكية وحجز بطاقة عبورها لنصف النهائي. وستلتقي بيليس، 
الــتــي أقــصــت اإلسبانية كـــارال ســواريــز فــي الـــدور األول، فــي املــربــع الذهبي 
ليزيسكي  التي تغلبت على مواطنتها سابني  يوليا جورجيس  األملانية  مع 
أناستازيا  الالتفية  تأهلت  كما   .)4  - و)6   )2  -  6( رد  دون  بمجموعتني 
بمجموعتني  كونجوه  آنــا  الكرواتية  على حساب  الــدور  لــذات  سيفاستوفا 
لواحدة )5 - 7( و)6 - 1( و)7 - 6( )7 - 5(، لتواجه املتأهلة من املباراة التي 

تجمع بني اإليطالية روبرتا فينشي والفرنسية كارولني غارسيا.

تجريد فريق ألباني من لقب الدوري بسبب التالعب
قــرر االتــحــاد األلــبــانــي لــكــرة الــقــدم الــيــوم الجمعة تجريد لقب بطل الـــدوري 
املمتاز ملوسم )2015-2016( من فريق سكندربيو كورتشه بسبب التالعب 
في نتائج مباريات البطولة. وأكد االتحاد في بيانه أن اللجنة املشرفة على 
»التحايل من خالل التأثير على نتائج املباريات،  التحقيقات اتهمت النادي بـ

مخالفا بذلك امليثاق األخالقي الرياضي«.
كما فرض االتحاد عقوبة على النادي قدرها مليونا ليك ألباني، ما يعادل 
15 ألف يورو، باإلضافة إلى خصم 12 نقطة من الـ72 التي حصدها الفريق 
في ذاك املوسم. وجاء قرار االتحاد األلباني للعبة بعد عام من فرض االتحاد 
األوروبي )يويفا( عقوبة على النادي نفسه بحرمانه من املشاركة في دوري 
األبطال املوسم املاضي بسبب التالعب في نتائج مباراتني في دوري األبطال 

ومثلهما في الدوري األوروبي.

تشلسي وأرسنال يتبرعان لضحايا حريق لندن

نــاديــي تشيلسي وأرســـنـــال، باإلضافة  أن  اإلنــكــلــيــزي عــن  االتــحــاد  كشف 
لالتحاد سيتبرعون بعوائد مباراة كأس الدرع الخيرية، التي تقام بني بطل 
الــدوري اإلنكليزي وبطل كأس االتحاد، لصالح ضحايا الحريق الذي شب 
يونيو/حزيران   14 في  لندن  العاصمة  غــرب  السكني  »غرينفيل«  بــرج  في 

الجاري وأسفر عن سقوط 79 شخصًا بني قتيل ومفقود.
الــذي وجه دعــوة حضور املباراة لــذوي الضحايا وللناجني  وأبــدى االتحاد، 
ولرجال خدمات اإلغاثة، ثقته في تحصيل نحو 1.25 مليون جنيه استرليني 
)1.4 مليون يورو( من أجل مساعدة منكوبي الحادث، وقال جريج كالرك، 
رئيس االتحاد، عبر بيان »نشعر بحزن بالغ ملا حدث في برج غرينفيل مثل 
حال البالد بأسرها، على الرغم من أنها مجرد مباراة، نتمنى أن نستطيع 

املساعدة بطريقة ما من خالل كأس الدرع الخيرية«.
وتابع »فريقان كبيران من مدينة لندن سيتقابالن على امللعب األشهر في 

املدينة، ليس ببعيد عن حي كينسنجتون«.
أن نستطيع مساعدة من  الجميع، ونتمنى  القدم هي رياضة  وأشــار »كــرة 

يحتاجون للشد من أزرهم في يوم األحد املوافق 6 أغسطس/آب«.

فيدرير يقصي ماير ويتأهل 
لنصف نهائي بطولة هاله للتنس

نهائي  لنصف  اليوم  للقب  األول  املرشح  فيدرير  السويسري روجيه  تأهل 
بطولة هاله للتنس بعد الفوز على حامل اللقب األملاني فلوريان ماير. وفاز 
فيدرير على ماير بمجموعتني دون رد بواقع )6 - 3( و)6 - 4( بالبطولة التي 

تقام على األراضي العشبية.
ولم يواجه فيدرير، الذي توج بلقب هاله ثماني مرات آخرها منذ عامني، أي 
صعوبات في الفوز على ماير. ودائما ما تمكن السويسري من التفوق على 
منافسه األملاني حيث فاز عليه للمرة الثامنة بعد مباراة لم تستغرق سوى 

ساعة وست دقائق.

أوقف العب التنس البريطاني دانييل ايفانز 
مــؤقــتــًا عــقــب اعــتــرافــه بــأنــه ســقــط فــي اختبار 
املفتوحة  برشلونة  بطولة  خــالل  للمنشطات 
للتنس في ابريل/نيسان املاضي عقب ثبوت 
وجـــــود مـــــادة الـــكـــوكـــايـــن فـــي عــيــنــة تــخــصــه. 
وأصــــدر املــصــنــف 50 عــلــى الــعــالــم، الــــذي بلغ 
أول نهائي له في بطولة من بطوالت الالعبن 
املحترفن العام الحالي في سيدني ولعب مع 
مؤتمر  فــي  بيانًا  ديفيز،  كــأس  فــي  بريطانيا 
صحافي في لندن. وقــال الالعب البالغ عمره 
27 عامًا من برمنغهام في املؤتمر الصحافي 
لــي وأردت  بالنسبة  للغاية  يــوم صعب  »هــذا 
أن أحـــضـــر هـــنـــا بــنــفــســي وأبـــلـــغـــكـــم مــبــاشــرة 
أنـــه قــبــل أيــــام قليلة تــم إبــالغــي بـــأن اخــتــبــارًا 
جــرى لــي فــي إبــريــل كــان إيجابيًا للكوكاين. 
مـــن املــهــم حــقــًا مــعــرفــة أن هـــذه الــعــيــنــة كــانــت 
بــعــيــدة عـــن املــنــافــســات وفــــي ســيــاق لــيــس له 
أي عــالقــة بــالــتــنــس. أخــطــأت ويــجــب مواجهة 
ذلــك. ال يمكنني تخيل ولــو لثانية واحــدة أن 
الناس  الكثير من  هذا تصرف مقبول. خذلت 

ــار عــلــى  ــتـ ــسـ عـــنـــدمـــا يـــســـدل أوســــــن بـــولـــت الـ
مـــســـيـــرتـــه األســــطــــوريــــة بـــعـــد بـــطـــولـــة الــعــالــم 
أللعاب القوى املقررة في لندن خالل شهر آب/

أغسطس، سيودع العالم أحد أعظم العدائن 
أن موطنه جامايكا سيكون  إال  الــتــاريــخ،  فــي 
في صدد إعداد عّداء يمكنه السير على خطاه 
السريعة. أحد العاملن على هذا اإلعــداد هو 
أنــتــونــي ديــفــيــس، مــديــر الــريــاضــة فــي جامعة 
التي خرجت منها  للتكنولوجيا  كينغستون 
ــارزة فــي عــالــم »أم األلـــعـــاب« أبــرزهــا  أســمــاء بــ
بـــولـــت نــفــســه، قــبــل أن تــتــألــق فـــي املــضــامــيــر 
الــعــاملــيــة. ومـــن األســـمـــاء الــتــي خــرجــتــهــم هــذه 

والــرعــاة والتنس  وعائلتي ومــدربــي وفريقي 
ــانـــي وجـــمـــاهـــيـــري ويـــمـــكـــنـــنـــي فــقــط  ــريـــطـ ــبـ الـ

االعتذار لهم بشدة«.
وسيتم إيقاف ايفانز، الذي انسحب من بطولة 
كوينز األسبوع الحالي على املالعب العشبية 
ــــن 26 يـــونـــيـــو/ ــًا مـ ــتـ ــؤقـ بـــســـبـــب اإلصــــــابــــــة، مـ

ــزيــــران الـــحـــالـــي ولــــن يــمــكــنــه املـــشـــاركـــة في  حــ
بطولة ويمبلدون الشهر املقبل. وقال برنامج 
مــكــافــحــة املــنــشــطــات الــتــابــع لــالتــحــاد الــدولــي 
ايفانز في  السيد  اتهام  »تــم  بيان  للتنس في 
16 يونيو بانتهاك قواعد مكافحة املنشطات 
منه  وأقــر بوجود كوكاين في عينة سحبت 
في 24 ابريل. بناء على ايجابية العينة ملواد 

ــة إلـــــى بـــولـــت،  ــافــ الـــجـــامـــعـــة املـــتـــواضـــعـــة، إضــ
شيلي- آن فريزر- برايس، أسافا بــاول، نستا 
كارتر وإيلن طومسون الفائزة بذهبيتي 100 

و200 متر في أوملبياد ريو 2016.
ويــقــول ديفيس »الــكــل يــريــد أن يــكــون أوســن 
ــارة  ــه نــجــم عـــظـــيـــم«، فـــي إشــ بـــولـــت املــقــبــل ألنــ
إلى العّداء البالغ 30 عامًا، والــذي أحــرز تسع 
مــيــدالــيــات ذهــبــيــة فـــي ثــــالث دورات أوملــبــيــة 
متتالية )ُجّرد من إحداها الحقًا بسبب تنّشط 

أحد زمالئه في فريق التتابع 4*100 م(.
السرعة  ســبــاقــات  عاصمة  جامايكا  وتعتبر 
األلعاب  فــي  الهيمنة  مــن  العالم بعد عقد  فــي 
األوملــبــيــة والــبــطــوالت الــعــاملــيــة، ويـــرى الــعــداء 
الذي  السبب  هو  الطابع  أن  ترايسي  تيكندو 
يــقــف خــلــف نــجــاحــات جــامــايــكــا، مضيفًا »أن 
ــعـــزم مـــحـــض، مــــن الــصــعــب  مــعــظــمــنــا يـــولـــد بـ
التغلب على جامايكي. إن التصميم يأتي من 
مستوى املنافسة العالية بما في ذلك املدرسة 
ــتـــوى مــن  ــًا هـــــذا املـــسـ ــمــ الـــثـــانـــويـــة، لـــديـــنـــا دائــ
التنافسية«. وتعود جذور النجاح الجامايكي 

غير محددة تقرر إيقاف السيد ايفانز مؤقتًا 
اعــتــبــارًا مــن 26 يونيو وفــي انتظار الــبــت في 
ــة«. وتـــمـــتـــع إيـــفـــانـــز بـــأفـــضـــل فـــتـــرات  ــيـ ــقـــضـ الـ
مسيرته خالل آخر 18 شهرًا بعدما خرج من 
العاملي  التصنيف  فــي  العــب   700 أول  قائمة 
قــبــل عـــامـــن. وبـــعـــد تــأهــلــه لــنــهــائــي ســيــدنــي 
صــعــد ايــفــانــز لــــدور 16 فــي بــطــولــة اســتــرالــيــا 
املفتوحة ليخسر أمام جو ويلفريد تسونغا. 
وفــــاز فــي بــطــولــة بــرشــلــونــة املــفــتــوحــة بــأولــى 
لــدور  وتــأهــل  الرملية  املــالعــب  على  مبارياته 
الستة عشر قبل أن يخسر أمام دومينيك تيم. 
األمر  على  للتنس  البريطاني  االتــحــاد  وعلق 
قـــائـــاًل إنــهــا أنـــبـــاء »مــخــيــبــة لـــآمـــال لــلــغــايــة«. 
وأضــــاف االتــحــاد فــي بــيــان »نــديــن تــمــامــًا أي 
وسندعم  املنشطات  تعاطي  أشكال  من  شكل 
العملية الــتــي يــتــعــن الــقــيــام بــهــا«. نــتــواصــل 
والدعم  املناسب  النصح  لــه  دان وسنقدم  مــع 
والــتــوعــيــة لــلــوصــول ألفــضــل الــســبــل ملعالجة 

القضايا التي يواجهها حاليًا.
)رويترز(

فــي ألــعــاب الــقــوى إلــى عقود مضت، منذ فوز 
في  فضيات  وثـــالث  بذهبية  ماكينلي  هــيــرب 

أوملبيادي لندن 1948 وهلسنكي 1952. 
شـــغـــل مـــاكـــيـــنـــلـــي مـــنـــصـــب مــــــــدرب املــنــتــخــب 
ونــال  و1973،   1954 العامن  بــن  الجامايكي 
ــائـــزة االســتــحــقــاق الــجــامــايــكــيــة فـــي 2004  جـ
قبل ثالثة أعوام من وفاته. إال أن العمل الذي 
قــــام بـــه ديــنــيــس جــونــســون زرع بــــذار ســاللــة 
ــا. فـــجـــونـــســـون الــــذي  ــكـ ــايـ الــــعــــدائــــن فــــي جـــامـ
ــم الــقــيــاســي الـــعـــاملـــي لــســبــاق 100  ــرقـ ــادل الـ ــ عـ
في  معتمدة  مسافة  وكــانــت  م،   91,44( يـــاردة 
ألــعــاب الــكــومــنــولــث ومــســابــقــة الــعــشــاريــة في 

األلعاب األوملبية( ثالث مرات في غضون ستة 
أسابيع عام 1961، تلقى األساسيات على يد 
بــاد وينتر في جامعة سان  املــدرب األميركي 
خــوســيــه فــي كــالــيــفــورنــيــا. ولــــدى عــودتــه إلــى 
ــع جـــونـــســـون بــرنــامــجــًا جــامــعــيــًا  ــــالده، وضــ بــ
على الطريقة األميركية، وساهم في تأسيس 
جــامــعــة الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي كــيــنــغــســتــون، في 
ــوة تـــاريـــخـــيـــة اســـتـــحـــق بــفــضــلــهــا لــقــب  ــطــ خــ
»عّراب« سباقات السرعة. يؤكد ديفيس »أننا 
حاولنا استيراد نموذج الجامعات األميركية 
إلى جامايكا«، مضيفًا »قبل دينيس، الطالب 
ــارســــون كــــل األلـــــعـــــاب الـــريـــاضـــيـــة  ــمــ كــــانــــوا يــ
املختلفة ألنها كانت ترفيهية في املقام األول«. 
وتابع »اآلن، يركز الرياضيون على رياضات 
محددة وهو صمم برنامجًا يستمر ملدة 10-

11 شهرًا سنويًا«. بدأت جامايكا تقطف ثمار 
األلــعــاب األميركية  البرنامج خــالل دورة  هــذا 
ــــازت بفضية  فـ املــكــســيــك حـــن  فـــي  عــــام 1975 

وثالث برونزيات.
وقال ديفيس إنه في املاضي كان الرياضيون 

ــرة إلــــى  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ الــــجــــامــــايــــكــــيــــون يـــنـــتـــقـــلـــون مـ
الــجــامــعــات األمــيــركــيــة مــن الــثــانــويــة، وغــالــبــًا 
مــا كــانــوا يــكــافــحــون للتكيف مــع الــحــيــاة في 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، مــضــيــفــًا »تـــتـــرك املــدرســة 
أن تفعل كل شيء  ُيطلب منك  الثانوية حيث 
ثم عليك أن تصبح راشدًا بن ليلة وضحاها«. 
وواصـــل »بــعــض الــريــاضــيــن لــم يكتشفوا إال 
الــواليــات املتحدة أنهم لم  إلــى  بعد وصولهم 
ينالوا ســوى نصف منحة دراســيــة ال تغطي 
هنا،  بــقــوا  إذا  واآلن،  واإلقـــامـــة.  الــكــتــب  تكلفة 
ســيــركــزون بشكل أفــضــل بــدعــم مــن أســرهــم«. 
السرعة  سباقات  فــي  جامايكا  نجاح  ُينسب 
إلى توليفة من كل شيء: أسلوب الحياة على 
فــي كل  مــوجــودة  املشي  ثقافة  الجزيرة حيث 
مكان، مرورًا بنظام غذائي يتضمن البطاطس 
الحلوة واملــوز األخضر. إال أن ديفيس يعتبر 
أكثر وضــوحــًا: تفاني  النجاح هي  أن أسباب 
الرياضين، التدريب الجيد وأساليب تدريبية 

مستندة إلى العلوم.
)فرانس برس(

العالم سيودع بولت... وجامايكا تصقل البديلإيقاف دانييل إيفانز بعد إثبات تعاطيه الكوكايين
يقترب بولت من توديع 

منافسات ألعاب القوى إال 
أن جامايكا تجهز بعض 

البدائل لخالفته

المدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة )فرانس برس(

)Getty/ايفانز يعترف بذنبه ويعتذر للجميع )كليف برونكشيل

ترك الجزائري عبد الحق بنشيخة بصماته في كل محطاته السابقة 
المغرب  إلى  التدريب من قطر إلى تونس وصوًال  في مشواره بعالم 
ومرورًا بالمنتخب الجزائري. تحدث لـ»العربي الجديد« وكشف العديد 

من األسرار

املتواصل  اليومي  لعملهم  مــرتــاحــون  وكلهم 
منذ انــدالع األزمــة بــدون أي مشاكل. أبــدا، لن 
تؤثر هاته األمـــور، ســواء على مسألة تنظيم 
القطرية، أو  الكرة  العالم 2022، أو على  كأس 
حــتــى عــلــى املـــدربـــن املــغــاربــيــن املــتــواجــديــن 

هناك.

■ ما سر تراجع الكرة الجزائرية عموما، واملنتخب 
الجزائري خصوصا في اآلونة األخيرة؟

لكل شــيء بــدايــة ونــهــايــة بطبيعة الــحــال. إذا 
الفترة  في  الجزائري  املنتخب  لوضع  نظرتم 
األخــــيــــرة، ســـتـــجـــدون أن هـــنـــاك تــعــاقــبــًا على 
تدريبه من قبل العديد من املــدربــن، وفــي كل 
مـــرة يــأتــي مــــدرب جـــديـــد، تــكــون هــنــاك أفــكــار 
ــك، أن هــنــاك  ــ مــغــايــرة لــســابــقــه. أضــــف إلــــى ذلـ
العـــبـــن، يــمــلــكــون مــفــاتــيــح الــلــعــب بــصــفــوف 
مــنــتــخــب الـــخـــضـــر، وهــــم غــيــر أســـاســـيـــن في 
األنــديــة الــتــي يــزاولــون بــهــا، وهــو األمـــر الــذي 
يهدد مستوى املنتخب الجزائري فنيا... لكن 
على الرغم من كل هذا، فإن املنتخب الجزائري 
يبقى من ضمن املنتخبات األولى سواء على 
الصعيدين العربي أو اإلفريقي، ويملك دائما 
إمــكــانــيــة لــلــعــودة وبـــقـــوة. صــحــيــح أن مسالة 
صعبة،  باتت   ،2018 روسيا  ملونديال  التأهل 
لكن ما يتضح لي، هو أنه توجد رغبة ملحة 
يلعب  كي  الجزائرية،  الكرة  كل مكونات  لــدى 
منتخب الخضر، أوراقه كاملة، والى آخر رمق 

في مشوار التصفيات.

على  الــجــزائــري صعب  املنتخب  أن  هــل صحيح   ■
املحترفني  الــالعــبــني  مــزاجــيــة  الـــى  بالنظر  مـــدرب  أي 
املدرب  بأنهم يتحكمون في  والذين قيل  الجزائريني 

أيا كان؟
ســأتــكــلــم مــن بـــاب الــعــلــم بــاألشــيــاء وبــاعــتــبــار 
أنني دربت املنتخب الجزائري من قبل، أقسم 
ــاء الــتــي  ــيــ بــالــلــه انـــنـــي لـــم أر مــثــل هـــاتـــه األشــ

مباريـات
      األسبـوع

قطر غالية وواثق من 
صمودها

لن أنسى فضل التونسيين 
علي ما حييت

تغيير المدربين للمنتخب 
الجزائري كارثة

أنك  فممكن  بالعكس،  البعض.  عنها  يتحدث 
بــأوروبــا  جزائرين  محترفن  بــوجــود  تفاجأ 
املمارسن  الــالعــبــن  مــن  أكــثــر  بلدهم  يحبون 
بــالــجــزائــر... هـــذه شــهــادة لــلــه، ألنــنــي رايــتــهــم 
بعيني ملا كنت أدربهم، وهم يبكون منتخبهم 
بــطــريــقــة هــيــســتــيــريــة تـــــدل عـــلـــى مــشــاعــرهــم 

الكبيرة تجاهه وبالتالي تجاه بلدهم.

ــدالء  ــبـ ــة الـ ــ ■ لـــكـــن حــصــلــت مـــشـــاكـــل مـــثـــال فــــي دكـ
الــجــزائــري  للمنتخب  سابقة  مــبــاراة  فــي  خصوصا 

أمام نظيره الكاميروني نهاية السنة املاضية؟
املسألة هنا تعود إلى شخصية املدرب ومدى 
يتعلق بحجرات  ما  كل  الالعبن.  في  تحكمه 
املــالبــس ومــا يــحــدث فيها هــو مــن مسؤولية 
ــــدرب طــبــعــا. املــنــتــخــب الـــجـــزائـــري ال يملك  املــ
يكونوا  لكي  مثال  ببرشلونة  يلعبون  العبن 
بــاملــزاج الـــذي تــتــحــدث عــنــه. صحيح هــنــاك 3 
البقية  لكن  الرفيع،  املستوى  من  4 العبن  أو 
يمارسون في فرق متوسطة بأوروبا. طبيعي 
لو وجد هؤالء الالعبون، وهنا يمكن أن أذكر 
حــتــى العــبــي املــنــتــخــب املــغــربــي، ألن املــســالــة 
تــتــشــابــه بـــن مــنــتــخــبــي الــبــلــديــن املــغــاربــيــن 

الــشــقــيــقــن، مـــدربـــا ضــعــيــف الــشــخــصــيــة،  لن 
يــعــيــروا لــه اهــتــمــامــا... املنطقي والــســائــد، هو 
أن يــؤمــن الــالعــبــون بــمــشــروع مــدربــهــم أوال، 
املــدرب  بــن  اإلنسانية  العالقات  ثانيا  لتأتي 
والالعبن التي تحدد بعد ذلك مصير املدرب 

برفقة املجموعة.

الــذي غــادر االتحاد  كلمة في حق محمد روراوة   ■
الجزائري لكرة القدم؟

الله كثيرا علما بأنه  أحــب هــذا الشخص فــي 
ال تربطني أي عالقة شخصية معه. صحيح 
أنـــنـــي اشــتــغــلــت مــعــه فـــي فـــتـــرة مـــن الــفــتــرات، 
وأعتز به كثيرا وبتلك الفترة. روراوة، إنسان 
يحب بلده كثيرا، وأسدى خدمات جليلة للكرة 
الجزائرية، بل كان حاميها طيلة عهده... قبل 
ان يتولى منصبه كرئيس لالتحاد الجزائري، 
ــــي الـــحـــضـــيـــض،  ــة فـ ــريــ ــزائــ ــجــ ــرة الــ ــ ــكـ ــ ــت الـ ــانــ كــ
وعــنــدمــا حـــل بــهــا روراوة، أصــبــح لــهــا شــأن 
اإلفريقية  الكونفدرالية  داخــل  وسمعة، ســواء 
الفيفا.  للعبة،  الدولي  االتحاد  أو  القدم،  لكرة 
يكفي أن نــذكــر أن فــي عــهــده، وصــل املنتخب 
الــى نهائيات كــأس العالم،  الــجــزائــري مــرتــن 

ووصل املنتخب األوملبي الى األلعاب األوملبية 
املــاضــي،  الــعــام  البرازيلية  بــريــو دي جــانــيــرو 
كما ان منتخب السيدات باتت له قيمة كذلك... 

بطبيعة الحال، الكل ال بد
إنــجــازاتــه عموما  مــن ان يرتكب أخــطــاء، لكن 
أكثر من أخطائه. الرئيس الجديد، لديه سمعة 
كذلك، ومصداقية بالجزائر، لكن كان بإمكان 
ويــشــتــغــل  مــنــصــبــه  فــــي  يــســتــمــر  أن  روراوة 
الشخصان معا ملا فيه خير للكرة الجزائرية، 
لكنه فضل الرحيل، وهذه سنة الحياة، إذ لكل 
روراوة هو  اعتقادي، رحيل  في  نهاية.  بداية 

خسارة للكرة الجزائرية.

■ ماذا عن التأجيالت التي طاولت الدوري الجزائري 
مؤخرا؟

أوال يجب أن نعلم، أن رئيس االتحاد الجزائري 
الدين زطشي، هو العــب سابق  الجديد، خير 
درايــة  إنسان على  فهو  وبالتالي  القدم،  لكرة 
وكواليسها،  محيطها  اللعبة،  بــشــؤون  تــامــة 
خصوصا أنه يملك صفة رئيس ناد بالجزائر 
كذلك، بل ويعرف أيضا كل الحيثيات املتعلقة 
باالتحاد، والنوادي األخرى... الشخص يتمتع 

أيضا بمصداقية كبيرة في الجزائر، وهذا ما 
قــراراتــه لم  أن  لــذلــك فإنني أرى،  قلته ســابــقــا، 
تأت عبثا، بل عن دراية باألمور، وهي الدراية 

التي جعلته يتسم بالصرامة أحيانا كذلك.

األفريقي  الــنــادي  مــع  السابقة  عــن تجربتك  مـــاذا   ■
التونسي؟

النادي األفريقي التونسي، هو عائلتي. أعتبر 
أن نقطة التحول في مساري كمدرب كانت هي 
تجربتي بصفوف النادي األفريقي التونسي، 
الـــذي أعــطــانــي الــشــيء الــكــثــيــر، إذ ال يمكنني 
أن أنـــســـى فــضــل هــــذا الــفــريــق عـــلـــي... فــهــنــاك، 
اشتهرت سمعتي عربيا وأفريقيا... لن أنسى 

فضل التونسين علي ما حييت.

■ هـــل بـــاإلمـــكـــان أن نــشــاهــدك كـــمـــدرب مـــن جــديــد 
بقطر؟

ممكن جـــدا نــعــم. قــطــر غــالــيــة عــلــي، وأنـــا قلت 
الجزائر  خـــارج  مــرة  ألول  اشتغلت  بأنني  لــك 
عندما حللت مــدربــا بــنــادي أم صــالل. أتمنى 
الــعــرب، وأن يــعــود الخليج  قــلــوب  أن تتصفى 

التحاده.

حاصل على ماجستير في منهجية 
التدريب الرياضي، درب شباب 
بلوزداد من 1998 إلى 2001، إذ 

تحصل على بطولتني 2000/ 2001 
بعدها تحول إلى مولودية الجزائر 

فريقه األم

■ ■ ■

ساهم في صعود نادي أم صالل 
القطري إلى دوري املحترفني، وفاز 
بدوري تونس مع النادي اإلفريقي، 

وكذلك بكأس شمال أفريقيا لألندية 
البطلة 

■ ■ ■

درب املنتخب الجزائري خلفا لرابح 
سعدان

■ ■ ■

توج بكأس العرش املغربي مع الدفاع 
الحسني الجديدي

نبذة

عبد الحق بنشيخة
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يــنــتــظــر مـــحـــبـــو ريــــاضــــة الـــســـرعـــة 
واملــغــامــرة الــتــحــدي الــجــديــد الــذي 
ــم فــي  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ـــال الـ ــطـــ ــ ــه أبــ ــهــ ــواجــ ــيــ ســ
رياضة سباقات فورموال 1 للسيارات حينما 
واملطلة  أذربــيــجــان  فــي  بــاكــو  تحتضن حلبة 
على بحر قزوين، سباقا مثيرا وصعبا والتي 
سيكون الــدوران عليها عكس عقارب الساعة 
وهــو سباق جــائــزة أذربــيــجــان الكبرى ضمن 
الجولة الثامنة من بطولة العالم للفورموال 1.

وقــبــل الــحــديــث عــن الــســبــاق الـــذي أقــيــم للمرة 
األولى في العام املاضي، وهو السباق الوحيد 
في البرنامج الحالي لبطولة العالم لسباقات 
فورموال، فإن الصراع على أشده بني األبطال 
يــقــف سيباستيان  إذ  لــلــتــرتــيــب،  املــتــصــدريــن 
فيتل سائق فيراري في صدارة بطولة العالم 
لــويــس هاميلتون،  ــام  أمـ نــقــطــة،  بــرصــيــد 141 
ســائــق مــرســيــدس بــرصــيــد 129 نــقــطــة وهما 
املتقدمان على صاحب املركز الثالث الفنلندي 

فالتيري بوتاس سائق مرسيدس أيضا.
وسيكون السباق تحديا كبيرا أمام هاميلتون 
بالذات ذلك أنه السباق الوحيد في البرنامج 
 ،1 فــورمــوال  لسباقات  العالم  لبطولة  الحالي 
الــذي لم ينتصر فيه البريطاني والــذي يأتي 
أيضا بعدما تبادل هاميلتون وسيباستيان 
فيتل االنتصارات حينما سجل كالهما  ثالثة 

تحدي 
الفورموال1

في  الماضيين  السباقين  من  المستفادة  الدروس  هاميلتون  سيطبق 
موناكو وفي مونتريال أثناء خوضه سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورموال 
فيما  األذربيجانية  العاصمة  باكو  في  الحارة  األجواء  في  سيقام  الذي   1

يريد سيباستيان فيتل سائق فيراري القبض على صدارة بطولة العالم

3031
رياضة

تقرير

انــتــصــارات منهما فــي سبعة ســبــاقــات جرت 
هــــذا املـــوســـم حــتــى اآلن كــمــا أن ســـبـــاق بــاكــو 
شـــاهـــد عــلــى أنــــه لـــم يــســبــق ألي مـــن ســائــقــي 
الــبــطــولــة الــحــالــيــني الـــفـــوز فــيــه، وفــقــط فيتل 
واملكسيكي سيرجيو  الــثــانــي  املــركــز  صــاحــب 
بيريز سائق فورس إنديا، هما من نجحا في 

الصعود إلى منصة التتويج.
ــاوز ذكــــريــــات  ــ ــجـ ــ ــي تـ ــ ــتـــون فـ ــلـ ــيـ ــامـ ــل هـ ــ ــأمـ ــ  ويـ
مــخــيــبــة لـــآمـــال فـــي أول زيـــــارة لــحــلــبــة بــاكــو 
الـــعـــام املـــاضـــي حــيــنــمــا اصـــطـــدم بــالــحــواجــز 
فــي الــتــجــارب الــتــأهــيــلــيــة، لينطلق مــن املــركــز 
العاشر، ثم عانى من مشكلة فنية في املحرك 
قــبــل أن يــنــهــي الــســبــاق فـــي املـــركـــز الــخــامــس 
عكس ما دونــه زميله في ذلــك الوقت األملاني 
ــــوج بــبــطــولــة الــعــالــم  نــيــكــو روزبــــــــرغ الــــــذي تـ
واعــتــزل بنهاية الــعــام املــاضــي، الــفــوز ومركز 
الــذي  السباق  فــي  لفة،  وأســـرع  املنطلقني  أول 

كان يحمل اسم »جائزة أوروبــا الكبرى« قبل 
الــعــام. على صعيد متصل  تغيير اســمــه هــذا 
تــقــف مـــخـــاوف الــســائــقــني مـــن غـــيـــاب عــوامــل 
السالمة هاجسا أمام طموحاتهم في السباق، 
الكثير من  السباق  املــاضــي، شهد  الــعــام  ففي 
شكاوى السائقني من سالمة حلبة باكو،  ومع 
هذا فقد أنهى 18 من أصل 22 سائًقا السباق، 
عقارب  تسير عكس  الــتــي  الحلبة  على  املــقــام 
الــســاعــة وحـــول جـــدران املــديــنــة القديمة التي 
تــعــود للعصور الــوســطــى ويــمــتــاز بــمــســارات 

صعبة على األبطال.
ورغم ذلك كله فقد توقع أحد هؤالء السائقني 
أن  بــوتــاس، سائق مرسيدس،  فالتيري  وهــو 
العالم  أذربيجان، ضمن بطولة  يشهد سباق 
لسباقات فورموال 1 للسيارات، منافسة أكبر 
مــن الــعــام املــاضــي، عندما فــاز نيكو روزبـــرغ 
بالسباق، بعدما كان أول املنطلقني، قائاًل إن 
»السائقني لن يتأثروا بسمعة الحلبة«. وقال 
بــوتــاس، فــي مؤتمر صحافي وفــقــا ملــا نقلته 
وكالة )رويترز(: »نحن محظوظون نوًعا ما، 
لــم تــحــدث الــكــثــيــر مــن املــشــكــالت.. إنــهــا حلبة 
عــــادًة مــا تــحــدث فــيــهــا عـــدة أمــــور، لـــذا أعتقد 
أنــنــا ســنــرى قــــدًرا أكــبــر مــن املــنــافــســة مــقــارنــًة 

بالسابق«.
ــرا فــي  ــتـــحـــدي ســـيـــكـــون حــــاضــ وعـــلـــيـــه فـــــإن الـ
ــان  حــاضــرا بقوة  مــجــريــات الــســبــاق مثلما كـ
فـــي تــصــريــحــات الــســائــقــني املــرشــحــني للفوز 
الذي  البريطاني لويس هاميلتون  على غرار 
بشكل  سيطر  وقــد  مستوياته  أفــضــل  يعيش 
تــام فــي سباق كندا املــاضــي عندما احتل مع 
زمــيــلــه الــفــنــلــنــدي فــالــتــيــري بــوتــاس املــركــزيــن 
أمــام فيراري في  الهزيمة  األول والثاني، بعد 
بعد  مونتريال  في  قــال  قبلها، حيث  موناكو 
فيتل سائق  مع سيباستيان  الفارق  تقليص 
فيراري، متصدر بطولة العالم، إلى 12 نقطة 
»فــي الــعــام املــاضــي أعتقد أنــنــي كنت سريعا 
للغاية هناك، فقط لم أستطع الفوز، لذا الخطة 

هي ضمان تحقيق الفوز هذه املرة«.
فــي موناكو  عــانــى  الـــذي  وأضـــاف هاميلتون 
ــبـــب اإلطـــــــــــــــارات، لــــكــــن بــــعــــد جــــهــــد هـــائـــل  بـــسـ
ــل فــي  ــق إلـــــى األفــــضــ ــريـ ــفـ ــي املـــصـــنـــع عـــــاد الـ فــ
مــونــتــريــال:«تــســتــفــيــد مـــن كـــل مـــا واجـــهـــك من 
تــجــارب وتستغل هــذه الـــدروس بعد ذلــك، ما 
هي  باكو،  على  سيؤثر  موناكو  في  تعلمناه 

حلبة أطول كثيرا وأكثر سالسة واستقامة«.
ــــالق  ــرعـــة عـــلـــى اإلطـ ــر سـ ــبـ ــق بــــوتــــاس أكـ ــقـ وحـ
فــي تــاريــخ الــفــورمــوال  عندما وصــل إلــى 373 
كيلومترا في الساعة مع وليامز في التجارب 
املــاضــي، على أطــول خط  العام  التأهيلية في 
إمكاناته  فيتل  وأظــهــر  البطولة  فــي  مستقيم 
فــــي كــــنــــدا، عـــنـــدمـــا انـــطـــلـــق مــــن الـــصـــف األول 
وتــراجــع للمركز األخير بعد حــادث، وكفاحه 
إلنهاء السباق في املركز الرابع ليحصل على 

جائزة أفضل سائق في السباق.
لـــويـــس  ــانــــي  ــطــ ــريــ ــبــ الــ ــلــــق  ــطــ انــ  ،2016 وفـــــــي 

مخاوف من »السالمة« 
وتوقعات بمنافسة أكبر 

من العام الماضي

األرجنتيني ماوريسيو بليغرينو مدربًا جديدًا لساوثامبتون
ماوريسيو  األرجنتيني  مــع  رسميًا  تعاقده  عــن  اإلنكليزي  ساوثامبتون  فــريــق  أعــلــن 
الفريق لثالثة مواسم قادمة، وذلــك بعد أن جلس على مقعد  بليغرينو من أجل تدريب 
املدير الفني لديبورتيفو أالفيس املوسم املاضي. وسيخلف بليغرينو )45 عاما( في هذا 
املنصب الفرنسي كلود بويل الذي أقيل من منصبه األسبوع املاضي بعد موسم مخيب 
لآلمال مع الفريق. وأشار املدرب األرجنتيني في تصريحات للموقع الرسمي للنادي على 
اإلنترنت »سعيد للغاية بكوني املدرب الجديد لنادي ساوثامبتون. إنه فريق يمتلك سمعة 
البريميرليغ ويلعب كرة قدم ممتعة«. وأضاف  كبيرة وهيكال قويا وثابتا وينافس في 
»أعتقد أن فلسفتي تتماشى مع ثقافة النادي. علينا أن نكون فريقا سواء داخل امللعب 
الفوز باملباريات وتحقيق  أريد  الجماهير بالفخر بالعبيها.  وخارجه، وأريــد أن تشعر 

النجاحات وزرع الروح الجامعة داخل الفريق«.

كريستيانو رونالدو يرى أنه لم يرتكب أي أخطاء
أكـــد املــحــامــي جــولــيــو ســـن، أحـــد مــديــري مكتب 
ــــذي قــــدم االســتــشــارة  مــحــامــاة ســـن فــيــريــرو الـ
في  مــدريــد  ريـــال  مهاجم  رونــالــدو  لكريستيانو 
يعتبر  الــالعــب  أن  مـــؤخـــرًا،  الــضــريــبــي  التحقيق 
لــذا سيدافع عــن حقوقه في  قــام بعمل جيد  أنــه 
لإلدالء  رونالدو  كريستيانو  واستدعي  املحاكم. 
ــثــالثــاء املـــاضـــي وتـــم تــحــديــد مــوعــد  بــشــهــادتــه ال
املقبل،  يوليو/تموز   31 في  قضيته  نظر  جلسة 
على خلفية تهربه من ســداد 14.7 مليون يورو 

ضرائب خالل الفترة بن عامي 2011 و2014.
معايير  لــديــهــا  املــالــيــة  »وزارة  أن  ســن  وأوضــــح 
مختلفة عــن تــلــك الــتــي لـــدى الـــالعـــب، وســيــدافــع 
الالعب عن نفسه أمام املحاكم مع محامي مكتب 
بيكر ماكينزي. يعتبر أنه قام بعمل جيد ويجب 
االنتظار حتى انتهاء الوضع«. وأضاف مدير مكتب سن فيريرو لالستشارات القانونية 
للرياضين أنه يتفهم »استياء« الالعب البرتغالي، مطالبا باالنتظار حتى انتهاء العملية 

القضائية لتقييم الحكم.

فالنسيا يلتقي النجم الساحلي في ودية بسوسة
الساحلي  النجم  أنــه سيحل ضيفا على  الــقــدم  لــكــرة  اإلســبــانــي  فالنسيا  نـــادي  أعــلــن   
القادم في إطــار مرحلة اإلعــداد للموسم  التونسي في مباراة وديــة في 16 يوليو/تموز 
الجديد. وسينتقل »الخفافيش« من معسكرهم في منطقة جبال اآللب الفرنسية ملدينة 
الــذي يعد واحــدا من أقــوى الفرق في القارة  سوسة التونسية ملواجهة النجم الساحلي، 
ويحظى بـ24 لقبا من بينها دوري أبطال أفريقيا. وبعد هذه املباراة الودية التي ستقام 
للموسم  اإلعــداد  أنشطة  فالنسيا الستكمال  في سوسة، سيعود  األوملبي  امللعب  على 

الجديد قبل أن ينطلق في جولة بكندا والواليات املتحدة.

موراتا: حلمي منذ الطفولة هو الفوز بالمونديال
ــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم،  ــبـ أكــــد مــهــاجــم املــنــتــخــب اإلسـ
»الفوز  الطفولة هو  منذ  أن حلمه  مــوراتــا،  ألبارو 
باملونديال« لذا يتوقع انشغاله في صيف 2018 
ــم فـــي روســيــا.  ــعــال حــيــنــمــا تــقــام بــطــولــة كــــأس ال
 )GQ Espana( واعترف موراتا في مقابلة ملجلة
»حلمي منذ الطفولة كان دائما املشاركة والفوز 
أكــون منشغال كثيرا  اتوقع أن  لــذا  العالم،  بكأس 

في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2018«.
وأضاف موراتا )24 عاما( أن »جميع العبي املنتخب« يحلمون بـ«فعل شيء عظيم« مع 
املنتخب واملنافسة في ظل وجــود ذكرى  املشاركة مع  وأبــرز موراتا صعوبة  إسبانيا. 
فريق توج بكأس األمم األوروبية مرتن ومونديال في الفترة من 2008 و2012، وقال في 

هذا الصدد »األمر صعب للغاية لألجيال الجديدة، إن لم يكن مستحياًل«.

برافو قد يلعب أساسيا أمام أستراليا
قد يشارك حارس املرمى التشيلي كالوديو برافو أساسيا مع منتخب بالده غدا األحد 
مشكلة  حرمته  التي  الــقــارات  كــأس  بطولة  فــي  الثانية  املجموعة  أستراليا، ضمن  أمــام 
عضلية من املشاركة بها حتى اآلن. وقال مدرب املنتخب التشيلي خوان أنطونيو بيتزي 
الطبي قبل  في مؤتمر صحفي بملعب »سبارتاك موسكو«: »حصل برافو على اإلذن 

يومن وبات يتدرب مع باقي زمالئه«.
أنــه سيقرر غــدا من سيدفع به أساسيا في حراسة املرمى، رغــم إشارته إلى  وأضــاف 
أبريل/نيسان املاضي.وكان برافو  لم يلعب منذ  أن برافو  أنه سيأخذ في عن االعتبار 
ويلي  األرجنتيني  لصالح  ملانشستر سيتي  األساسية  التشكيلة  في  مكانه  قد خسر 

كابايرو قبل أن يتعرض لإلصابة.

البلجيكي نحو النس  الــذي غــادر فريق ليرس  كريم حافظ 
القالئل  الالعبن  من  يعتبر  اإلعـــارة،  على سبيل  الفرنسي 
الذين سلطت عليهم األضواء كيف ال وهو يقدم أداء مميزًا 
للغاية في مركزه الذي يشغله والــذي يعتبر من أهم مراكز 
فرق كرة القدم بشكل عام والــذي سطع فيه نجوم عامليون 
في  على خطاهم  يسير  أن  والعربي  املصري  الالعب  يريد 
املستقبل القريب ويجعل من مواطنه محمد صالح املنتقل 
لفريق ليفربول اإلنكليزي رسميًا قادمًا من فريقه السابق 
الشجاعة  به كريم حافظ في  ليقتدي  مثااًل  اإليطالي  رومــا 
والكفاح واإلصرار نحو النجومية العاملية، مثلما فعل صالح 
اإلنكليزي  ليستر سيتي  نجم  مــحــرز  ريـــاض  والــجــزائــري 
البحيرة في  وغيرهما كثير. ولد كريم حافظ في محافظة 
الــثــانــي عشر مــن شهر مـــارس/ آذار مــن الــعــام 1996 وبــدأ 
مشواره منذ الصغر مع كرة القدم مثله مثل بقية الالعبن 

ثم لعب لفريق دمنهور ليخطف األضواء هناك ما جعل نادي 
القرن ليستقطبه على  النادي األهلي املصري نادي  بحجم 
منذ صغره  األندية  بن  بالتنقل  وتبعه  الناشئن،  مع  الفور 
ورحل الى أكاديمية وادي دجلة ومن ثم إلى االحتراف بنادي 
بــدايــة حينما سجل فــي 20  للتاريخ  لــيــرس. وصــل حــافــظ 
سبتمبر عام 2014، أول هدف له في الدوري البلجيكي ضد 
فيسترلو ولعب لفريق ليرس البلجيكي وسجل له في بداية 
مشواره ثالثة أهــداف في الــدوري لكنه لم يتمكن من إنقاذ 
الفريق من الهبوط وشهد سجله مع األندية اللعب ملدة موسم 
مع فريق أمونيا القبرصي على سبيل اإلعارة ثم عاد كريم 
لفريق ليرس البلجيكي الذي أعلن فيما بعد إعارته لصالح 
فريق النس الفرنسي الذي ال يزال يلعب معه بدوري الدرجة 

الثانية الفرنسي لكرة القدم حتى املوسم املاضي.
)العربي الجديد(

ــدوري اإلســبــانــي ليكون الالعب  ــ أصــبــح اســمــه يــتــردد فــي ال
املصري الجديد في الليغا بعدما تألق العب النس الفرنسي 
املــاضــي، فأصبح مرشحًا  املــوســم  فــي  للغاية  بشكل الفــت 
الذي  األندلسي  الفريق  بيتيس  ريــال  إلــى صفوف  لالنتقال 
يتابعه باهتمام، ناهيك عن أنه يعتبر من الالعبن املميزين 
الذي حظي باهتمام العديد من األندية األوروبية، على غرار 
أنــديــة بــــوردو ونــيــس وســانــت إتــيــان الــفــرنــســيــة، وبــولــونــيــا 

اإليطالي إلى جانب ريال بيتيس.
هـــو الـــالعـــب املـــصـــري الـــشـــاب كــريــم رمـــضـــان حــافــظ الـــذي 
تداولت تقارير إعالمية موهبته ليقترب الالعب الشاب البالغ 
األيسر  الظهير  مركز  يشغل  والـــذي  عامًا   )21( العمر  مــن 
مع فريقه الفرنسي الحالي ومنتخب بالده املصري، من أن 
يكون االسم الجديد في صفوف الفريق األندلسي، الذي بات 

قريبًا من التعاقد مع الشاب كريم حافظ ليمثله في الليغا.

كريم حافظ

على هامش الحدث

يشق كريم 
حافظ طريقه 
نحو النجومية 

وقد يستغل 
فرصة اللعب في 

الدوري اإلسباني 
أحسن استغالل لو 
اكتملت خطوات 

انتقاله لبيتيس

حلبة مدينة 
باكو في 
أذربيجان تشكل 
تحديًا للجميع 
)مارك تومسون/
)Getty

أبدت  جديدة  فرًقا  إن  للسيارات،  الدولي  االتحاد  رئيس  تود،  جان  قال 
اهتمامها باالنضمام إلى بطولة العالم في منافسات فورموال 1، مع 
بعد  فرق،   10 حالًيا  البطولة  وتضم  فريقين.  إضافة  إمكانية  وجود 
ابتعاد فريق مانور بنهاية الموسم الماضي. ومنذ ذلك الحين، امتلكت 
مجموعة »ليبرتي ميديا« حقوق البطولة، واعتمدت نهًجا أكثر تركيًزا 
على الجماهير، وأوضح تود »عندما نشعر بأن الوقت قد حان، سنفتح 
المجال إلضافة فرق جديدة.. نفكر في زيادتها إلى 12، نملك فرصة«.

زيادة عدد الفرق المنافسة

وجه رياضي

هــامــيــلــتــون، بــطــل الــعــالــم ثـــالث مــــرات، وزمــيــل 
بوتاس في الفريق، من املركز العاشر، بعدما 
اصطدم بالحواجز خالل التجارب التأهيلية، 
ــرغ،  ــ لــيــقــتــنــص أبــــرز مــنــافــســيــه، وزمــيــلــه روزبـ
مــركــز أول املــنــطــلــقــني، ويــمــضــي ُقـــدًمـــا لحسم 

الفوز بسباق هادئ.
ــان غـــروغـــان، ســائــق فــريــق هــاس،  واتــفــق رومــ

في أبريل/نيسان املاضي، لكن ما يعكس عدم 
اتـــســـاق مــســتــوى مـــرســـيـــدس، أن هــامــيــلــتــون، 
قـــــدم أداًء مـــحـــبـــًطـــا فــي  ــفــــريــــق،  الــ ــي  فــ زمـــيـــلـــه 
املاضي. وقال  الشهر  مسار مشابه بموناكو، 
إحدى  إنها  بالقطع..  قائم  »التحدي  بوتاس: 
أو  مــونــاكــو  مــع حلبة  الــتــي تتشابه  الحلبات 

سنغافورة، حيث ال مجال لألخطاء«. 

عــلــى أن املــنــافــســة فـــي ســـبـــاق الـــعـــام الــحــالــي 
ــام املـــاضـــي كــان  ــعــ ســتــكــون أقــــــوى. وقــــــال: »الــ
روزبرغ متفوًقا بفارق كبير على لويس، الذي 
الخلفية يعاني مــن بعض  فــي الصفوف  كــان 
املشكالت.. لذا لم تكن هناك منافسة قوية في 
أداًء  الفنلندي بوتاس  السائق  امليدان«. وقدم 
ليفوز على حلبة سوتشي في روسيا،  قوًيا، 

ــلــــف املــــتــــصــــدريــــن ســـيـــســـعـــى األســــتــــرالــــي  وخــ
للصعود  بــول  رد  سائق  ريتشياردو  دانييل 
إلـــــى مــنــصــة الـــتـــتـــويـــج لـــلـــمـــرة الــــرابــــعــــة عــلــى 
التوالي، بينما يأمل ثنائي فورس أنديا بيريز 
والفرنسي استيبان أوكون، في الحصول على 

بعض النقاط.
)العربي الجديد(

قال الالعب اإلسباني رفائيل نادال املصنف الثاني عامليا إن السويسري روجيه فيدرير 
املصنف الخامس يعد »املرشح األوفر حظا« في النسخة املقبلة من بطولة ويمبلدون »بال 
أدنى شك«. وقال نادال »روجيه حقق أفضل نجاحات له على هذه املالعب )العشبية(، 
لذا من املنطقي أن يكون هو املرشح األوفــر حظا«. ولم يشارك نــادال في بطولة كوينز 
لويمبلدون. وبخصوص  الترابية، استعدادا  األراضــي  الراحة قبل موسم  ليحصل على 
أن ركبتيه منعتاه في  إلــى  لكنه أشــار  إنــه فــي حالة جــيــدة،  الــالعــب  قــال  البدنية،  حالته 

السنوات األخيرة من لعب بطولة ويمبلدون كما يجب.

صورة في خبر

فيدرير األوفر حظًا
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عيد السوريين
تركيا تفتح معبرين للدخول والعودة

غازي عنتاب ـ عدنان عبد الرزاق

ــنـــســـى الـــــســـــوريـــــون الـــــــدور  لـــــن يـ
ــم، وقــــــت رفـــع  ــهــ ــوائــ ــإيــ ــتــــركــــي بــ الــ
ــاء مـــن أســــوار  ــدقــ ــاء واألصــ ــقـ األشـ
ــم بـــوجـــه الـــهـــاربـــن، مـــن تــجــويــع  حــــدودهــ
وقصف نظام بشار األسد، ففتحت تركيا 
ومنذ أولى حاالت النزوح بإدلب منتصف 
أبــواب حدودها للسورين، بل  عام 2011، 
ووصــفــهــم الــرئــيــس الـــتـــركـــي، رجــــب طيب 
أردوغــــــــــان بـــاملـــهـــاجـــريـــن، لــيــضــع األتــــــراك 

بموقع األنصار.
وبقيت الحدود بن البلدين مفتوحة حتى 
العام الفائت، بيد أن اعتبارات عدة، منها 
تسلل بعض اإلرهابين، دفع أنقرة لضبط 
ــام، قــرار  الــحــدود وإغــاقــهــا، ليأتي قبل أيـ
فــتــح مــعــبــر بـــاب الـــهـــوى »جــيــلــوة غـــوزو« 
ــاتــــاي( ومــــن ثم  بــإقــلــيــم اإلســـكـــنـــدرونـــة )هــ
غــازي عنتاب،  فــي  الــســامــة«  معبر»بوابة 
أمــــام الـــســـوريـــن، لـــيـــزوروا أهـــلـــم، عــلــى أن 

تكون العودة ضمن خياراتهم.
مــا دفــع كثيرا مــن املــراقــبــن لــطــرح ســؤال، 
هل سيعود جميع السورين الذين ُسمح 
األعياد،  أهلهم وذويهم خال  بزيارة  لهم 
إلـــى تــركــيــا؟ خــصــوصــا بــعــد عـــدم منحهم 
أو  العمل  فــرص  وقــلــة  الــتــركــيــة،  الجنسية 
األجور املنخفضة، واألهم، توقف القصف 
بالشمال السوري، وما بدأ يتردد من نشر 
قــــوات فــصــل تــركــيــة وروســـيـــة فــي مناطق 
املقبلة  أستانة  جولة  بعد  التوتر،  خفض 

في الرابع من الشهر املقبل .
آراء بعض  استطلعت  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
ــبـــري »بــــاب  ــة، مــــن مـــعـ ــلــــن لــــســــوريــ ــداخــ الــ
ــة« فــكــانــت الــغــلــبــة  الـــهـــوى وبـــــاب الـــســـامـ
ــان وتــوفــرت  لــعــدم الـــعـــودة إن اســتــمــر األمــ
ــر عـــبـــد الـــلـــي،  ــافـ ــــرص الـــعـــمـــل. ويــــقــــول ظـ فـ
وهو مزارع من مدينة إدلب: »سأدخل إلى 
سورية بعد غد ألستطلع إمكانية العيش 
هناك، واألهــم التأكد من مــدى صدقية ما 
أشيع عن استرجاع أرضي الزراعية التي 
إن  لــلــنــظــام.  املــوالــيــة  املــلــيــشــيــات  احتلتها 
تمكنت من استرجاع أرضــي وكــان األمان 
الذي نسمع عنه واقعًا، فلن أعود لتركيا، 
رغــم الترحيب واالحــتــرام الــذي القيته من 
األتراك على مدى سنوات، إال أن قلة فرص 
املــالــي، ال يتوازى  العائد  العمل وتــواضــع 

مع ارتفاع تكاليف املعيشة«.
»العربي الجديد«، »في النهاية،  ويضيف لـ
لــيــس لــإنــســان إال وطـــنـــه، عــشــنــا بتركيا 
الجـــئـــن وضــيــوفــا لــخــمــس ســـنـــوات، وإن 
كانت الفرصة سانحة للعيش بأمان، فلن 
أعود إلى تركيا«. ويوضح عبد اللي املقيم 
بمدينة أنــطــاكــيــا، أنـــه ســيــدخــل مــن بــوابــة 
»جيلوة غــوزو« املقابلة ملعبر باب الهوى 

السوري، ألنها قريبة من مدينة إدلب.
»الـــعـــربـــي  بـــــــــدوره، يـــقـــول بـــــال حـــســـن، لــــ
الــــجــــديــــد«، وهـــــو عــــامــــل بــــنــــاء، كـــــان يــهــّم 
السامة  بالدخول لسورية من معبر باب 
القريب من مدينة غازي عنتاب الحدودية 
مع سورية، »لن أعود إلى تركيا وسأسلم 

البطاقة )الكيملك( على الحدود«.
لــم تقصر  وعــن سبب ذلــك، يجيب »تركيا 

مــعــنــا، لــكــنــنــا هــنــا بـــا مــســتــقــبــل، فــعــائــد 
العمل ألف ليرة تركية )نحو 270 دوالرًا( 
بــالــكــاد يــكــفــي إيـــجـــار الــبــيــت ومــصــاريــف 
املــعــيــشــة وفـــواتـــيـــر الـــطـــاقـــة، وهــــا أنــــا منذ 
خــمــس ســـنـــوات بــتــركــيــا، لـــم أوفـــــر ســوى 
التركية، ربما ال  الــلــيــرات  مــن  بضع مئات 
لفترة  بسورية  والعيش  للعبور  تكفيني 

وجيزة«.
ويضيف حسن املقيم بقرية نيذب القريبة 
من مدينة غازي عنتاب، في سورية لدينا 
يمكننا  الــهــدوء  استمر  وإذا  وأرزاق  بيت 

تدبر معيشتنا، أيًا كان العمل.
ــا ضـــيـــاء مــحــمــود املــقــيــم بــالــريــحــانــيــة،  أمــ
عــلــى الـــحـــدود الــتــركــيــة الـــســـوريـــة، فيؤكد 
»العربي الجديد« أنه سيعود إلى تركيا  لـ
ما  الوضع  ألن  العيد،  عطلة  انقضاء  بعد 
زال غير آمن، كما أن فرص العمل بالشمال 
السوري، ما زالت محدودة فيما عدا العمل 

الزراعي.
الــــوضــــع  يـــــــرى ســــــوريــــــون أن  بــــاملــــقــــابــــل، 
األمني بسورية، لم يستتب بعد، ما يثير 
مخاوفهم من قضاء إجازة العيد ببادهم، 
ــتــــشــــار  ــرار املـــســـلـــحـــن وانــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــرًا السـ ــــظـ نـ
النظام  احتمال قصف   عن 

ً
الساح، فضا

الــــســــوري، املــنــاطــق املـــحـــررة بـــأيـــة لــحــظــة. 

ويــتــوافــد الــســوريــون بـــأعـــداد كــبــيــرة على 
معبري »بــاب الهوى وبــاب السامة« بعد 
لبلدهم  بالذهاب  للسورين  تركيا  سماح 
لقضاء شهر رمضان وعطلتي عيد الفطر 
واألضحى، دون أن تلزم أحدًا بالعودة أو 

تمنع أحدًا من الذهاب.
ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ وأعـــــــلـــــــنـــــــت واليـــــــــــــــة هـــــــــاتـــــــــاي الـ
)اإلسكندرونة(، في 30 مايو/ أيار املاضي، 
السماح بزيارة الاجئن السورين الذين 
يــفــوق عـــددهـــم 3 مــايــن ســــوري بــتــركــيــا، 
وطــنــهــم، مــحــددة مــواعــيــد حــركــة الــدخــول 
والخروج املصرح بها بن تركيا وسورية، 

بمناسبة األعياد.
الزيارة امتدت من األول وحتى  وقالت إن 
الــثــالــث والــعــشــريــن مـــن يــونــيــو/حــزيــران 
ــوزو«  ــ ــر بــــوابــــة »جــــيــــلــــوة غــ ــبـ ــاري، عـ ــ ــجــ ــ الــ
الــــحــــدوديــــة املـــقـــابـــلـــة ملـــعـــبـــر بـــــاب الـــهـــوى 
الـــــــســـــــوري،  مـــشـــيـــرة إلــــــى عــــــدم الـــســـمـــاح 
بمغادرة مواطنن غير سورين من تركيا 
إلى سورية خال هذه الفترة، على أن يبدأ 
ــازة الــعــيــد في  اســتــقــبــال الــعــائــديــن مــن إجــ
وبإمكان  املقبل،  يوليو/تموز  مــن  الثالث 
الفطر مع عيد  دمــج عطلة عيد  املغادرين 
األضـــحـــى والـــبـــقـــاء فـــي ســـوريـــة لــغــايــة 30 
سبتمبر/ أيلول. ونظرًا لتهافت السورين 

بأعداد كبيرة ووجود ازدحام شديد على 
معبر باب الهوى، قــررت أنقرة فتح معبر 
ــازي  ــاب الـــســـامـــة الـــقـــريـــب مـــن مــديــنــة غـ بــ
عــنــتــاب، لــلــســوريــن املــقــيــمــن فـــي تــركــيــا، 
لــــزيــــارة وطــنــهــم خــــال األعــــيــــاد، لتشمله 
الشروط والتواريخ ذاتها التي تسري على 

معبر باب الهوى.
ــتـــركـــي، ســمــيــر صــالــحــة،  ويـــــرى املــحــلــل الـ
ســوري  أي  تمنع  ال  التركية  السلطات  أن 
يــغــادر لــقــضــاء فــتــرة األعـــيـــاد بــوطــنــه، من 
الـــعـــودة إلـــى تــركــيــا، بـــل تــمــنــح املــغــادريــن 
إجــازة محددة ليعودوا خالها. ويضيف 
»العربي الجديد«، »فتحت تركيا  صالحة لـ
حــدودهــا للسورين خــال خمس سنوات 
ووقــفــت إلـــى جــانــب الــثــورة والــشــعــب منذ 
البداية، ولم تزل حتى اآلن، ترحب باألخوة 
السورين، الذين بدأ بعضهم ينخرط في 
اســتــثــمــروا بتركيا  ــرون  العمل وآخــ ســوق 
ة، بـــل احــتــلــوا املـــركـــز األول  وأثــبــتــوا كـــفـــاء
باالستثمار ولثاث سنوات على التوالي، 
 عـــن أن تــركــيــا تــمــنــح إقـــامـــات عمل 

ً
فــضــا

وجنسية لبعض السورين«.
ويرى سوريون مقيمون بتركيا، أن أعدادًا 
ــعــــودوا بعد  كــثــيــرة مـــن الـــســـوريـــن، لـــن يــ
دخولهم خال إجازة العيد، مشيرين إلى 
التركية أطالت مدة اإلجــازة،  السلطات  أن 
كـــي يــتــحــرى الـــســـوريـــون الـــوضـــع الــجــديــد 
ببلدهم  العيش  بن  ويفاضلوا  بالداخل، 

أو العودة كاجئن.
ــارب أعــــــــداد الــــســــوريــــن بــتــركــيــا،  ــتــــضــ وتــ
إذ تــخــتــلــف طـــرائـــق دخـــولـــهـــم والــصــفــات 
ــامــــة وحــمــايــة  ــم، فــمــنــهــم إقــ ــهـ املـــمـــنـــوحـــة لـ
مؤقتة، ومنهم من يحمل اقامات سياحية 
وآخرون منحوا الجنسية بعد استثمارهم 
بتركيا وتصدر السورين وللعام الثالث، 
قائمة املستثمرين بتركيا. وأظهرت دراسة 
أصحاب  جمعيات  اتحاد  أعدها  مشتركة 
أبــحــاث  الــتــركــي ومـــركـــز   )TİSK( األعـــمـــال
السياسات والهجرة في جامعة هاجيتيبه 
السورين في  الاجئن  أن عــدد   )HÜGO(

تركيا تجاوز 3 ماين الجئ.
الــــدراســــة أن 10 بــاملــئــة فــقــط من  وذكــــــرت 
املخيمات،  فــي  يعيشون  الاجئن،  هــؤالء 
ــقـــر والــتــي  ــم الــشــريــحــة الـــتـــي تــعــد األفـ وهــ
ا أصعب حسب الدراسة، في 

ً
تعيش ظروف

حــن يــتــوزع بقية الــاجــئــن فــي الــواليــات 
التركية، وخاصة الجنوبية منها.

ــام الـــدراســـة أن 150 ألـــف طفل  وتــظــهــر أرقــ
على األقـــل ولـــدوا لاجئن الــســوريــن في 
تركيا، وأن من ضمن الاجئن 600 - 700 
ألـــف فـــي ســـن الــتــدريــس اإللــــزامــــي، 20-15 

باملئة منهم فقط يكملون تعليمهم.
وبــلــغــت نــســبــة الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن في 
واليـــات غــازي عنتاب، وهــاتــاي، وشانلي 
و16,4  بــاملــئــة،   16,4 الترتيب  على  ــة،  أورفــ
باملئة و28,7 باملئة بحلول عام 2013. في 
حن بلغت النسبة في واليات أصغر مثل 

كيليس 85,9 باملئة.
وذكــــــــرت الـــــدراســـــة أن تــكــلــفــة اســتــضــافــة 
الاجئن على الحكومة التركية بلغت 7,6 
مليارات دوالر، كان 95 باملئة منها مقدًما 

من الحكومة التركية.

يأمل السوريون بعودة سريعة إلى وطنهم  )إسميهان أوزفاغين/األناضول(

A

ارتسم الفرح على وجوه السوريين، خالل عبورهم معبري باب الهوى والسالمة، أثناء دخولهم وطنهم بعطلة العيد، المشهد 
يختصر رسائل عدة، أهمها ارتباطهم ببلدهم، وأنهم سيعودون إن رحل النظام واإلرهابيون

هوامش

خطيب بدلة

بــبــطء على  ثـــاث ســيــارات عسكرية تسير  ثــمــة  كـــان 
طريق إدلــب حــارم، املشجر املتعّرج الــذي يــزود مدينة 
إدلب بالهواء النظيف صيفًا، وبالرياح والزمهرير شتاء.

وكان عدٌد من الرجال والشبان قد ُبِطحوا على أرضية 
ــل(، بــطــريــقــة الـــدجـــاج الــذي  ــزيـ الــشــاحــنــة الــعــســكــريــة )الـ
ــبـــازار للبيع يـــوم األربـــعـــاء: الـــصـــدُر على  يــؤخــذ إلـــى الـ
ا بكلبشة تشبه 

َ
ت دَّ

ُ
الظهر وقد ش األرض، واليدان فوق 

حبال القش الرقيقة املشمعة، والرأس يرتفع إلى األعلى 
 مع ما حوله.. 

ً
غريزيًا، ألجل أن يبقى صاحُبه متواصا

وكان الجميع خائفني، واجمني، مذعورين، عدا الشاب 
نذير الدايخة الذي كان يتحدث، على الرغم من صعوبة 

التحدث في وضٍع كهذا، دونما توقف، فيقول: 
 ملؤها املفاجآت، يكون 

ً
- نحن، يا شباب، نعيش حياة

بعد  ليكتشف،  الــجــنــوب،  بــاتــجــاه  ماشيًا  منا  الــواحــُد 
، الذين كنا 

ً
قليل، أنه ماٍش باتجاه الشمال. نحن، مثا

قبل ساعة نمأل الجو هتافًا من أجل الحرية، أصبحنا 
اآلن نفتقر إلى أدنى درجــات الحرية، والواحد يتمنى، 
اح لصدره أن يتنفس على سجيته، ولكن 

َ
ُيت ، لو 

ً
مثا

هذا النوع من االنبطاح يجعل ثقل الجسم كله يكبس 
أنــاٌس يعانون من الربو،  على الصدر، فــإذا كان بيننا 
الذي  املكان  أكثر، بحسب  تتعقد  فــإن حالتهم ســوف 
 للضابط 

ٌ
نحن ذاهبون إليه، وهو، أعني املكان، معروف

الـــذي يــركــب فــي الــســيــارة األمــامــيــة، وأمـــا بالنسبة لنا 
املكسورة  التربيعة  ولكنني ملحُت، من  فغير معروف، 
لكرة  البلدي  امللعب  مبنى  األيــمــن،  السيارة  طــرف  من 
القدم. وهذا يعني أننا سائرون على طريق إدلب حارم، 
وسنمر بمعمل الكونسروة، ثم الفرن اآللي. وإلى اليمني 
العميد  ورعاها سيادة  أنشأها  التي  الباسل(  )غابات 
نــبــهــان الــســبــاهــي، رئــيــس فـــرع أمـــن الـــدولـــة. وبحسب 
في  ِزلونا 

ْ
ُين أن  األول  احتماالت،  ثاثة  تفكيري، هناك 

مفرق  إلــى  بنا  يتابعوا  أن  والــثــانــي  املــركــزي،  السجن 
الوسطاني، ثم يذهبوا بنا جنوبًا باتجاه عّري  الجبل 
وسيجر والفيوم، وفــي أقــرب منطقة وعــرة خالية من 
ونا. وفي هذه الحالة، 

ّ
ونا على نسٍق، ويرش

ُّ
الناس، يصف

يتخلص املصابون بضيق التنفس من آالمهم، ألن أي 
نــوٍع من األمـــراض ال يمضُّ في نفس صاحبه إال إذا 
كان صاحُبه حيًا، وهناك معادلتان صحيحتان تمامًا، 
األولى تقول )حياة= ألم( والثانية )موت= راحة أبدية(.. 

واالحتمال الثالث أن يتابعوا بنا حتى نصل إلى حارم، 
تركيا، وهناك  الــذي يفصلنا عن  الحدودي  فالشريط 
الدخول  على  ويجبرونا  الشريط،  في   

ً
ثغرة يفتحون 

إلى األراضي التركية، ويأتون بترجماٍن يقف ويهتف 
: تــعــال أنـــت يــا هـــو، أبلغ 

ً
مــنــاديــًا حـــرس الــحــدود قــائــا

رئيس جمهوريتك ورئيس وزرائــك ووزير خارجيتك 
أن هــــؤالء الــكــواويــد غــيــر الزمــــني لــنــا، وبــإمــكــانــكــم أن 
تأخذوهم هكذا تبرعًا لوجه الله تعالى، ونعاهدكم بأال 
الدهر. حينما وصل  مــدى  على  منهم  بأحٍد  نطالبكم 

نذير بكامه إلى هذه النقطة، ارتفع صوت أحد الرجال 
اخـــرااااس. يخرب بيت  اخــرس بقى   :

ً
املنبطحني، قائا

الذي ربط الجحش، وتركك أنت داشــرًا. أنت شو أنت؟ 
ماكينة مزيتة؟

يتململون،  املنبطحون  الــشــبــان  أخــذ  األثــنــاء،  هــذه  فــي 
وتتحرك رؤوسهم باتجاه مصدر الصوت، وقد عرفوا 
)الرتيلة(..  امللقب  املحمدو  إبراهيم  أبو  املتحّدث هو  أن 

:
ً
وقد وجه حديثه إليهم قائا

- يخرب دياره شقد ينعي، متل الغراب، كل شي عملناه 
بيضربوا  نوصل  بس  هلق  حرية،  بدنا  صرخنا  أننا 
كل واحد منا كفني، وبيقولوا خلص ما بقى تعيدوها 
ونا أو 

ّ
وبيرجعونا عالبيت. نحن أشو عملنا لحتى يرش

يقدفونا على األراضي التركية؟
 
ً
فبدال عليه،  ُب 

َ
الـــذي سنعاق الــشــيء  عملنا  نــذيــر:  قــال 

من أن نجمع بعضنا أمــام فرع الحزب، ونحمل صور 
والافتات  األســد،  وبشار  التاريخيني، حافظ  القائدين 
التي تشيد بعطائهما، ونصيح بالروح بالدم نفديك يا 
بشار.. خرجنا لنقول الشعب يريد إسقاط النظام، ويا 
ارحل يا بشار، وسورية لنا ما هي لبيت األسد.. وعلى 

كل حال، نحن ذاهبون، وسوف نرى.

لماذا ثرتم ضد األسد؟

وأخيرًا

خرجنا لنقول الشعب 
يريد إسقاط النظام، ويال 
ارحل يا بشار، وسورية لنا 

ما هي لبيت األسد

باختصار

فتحت أنقرة معبري باب الهوى 
والسامة منذ بداية الشهر 

الحالي، لتمكني السوريني من 
زيارة أقاربهم في عيد الفطر. 

■ ■ ■
سوريون عائدون يستطلعون 
إمكانية البقاء في وطنهم مع 
توقف القصف وانسحاب 
املليشيات املساندة للنظام.

■ ■ ■
يعيش 10% من الاجئني 

السوريني بتركيا في الخيم، 
وهؤالء هم الشريحة األكثر 
فقرًا، وتوفر أنقرة 95% من 
احتياجات الاجئني عمومًا.

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □
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