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الجمعة  8  يوليو / تموز 2016 م   3 شوال 1437 هـ  □  العدد 676  السنة الثانية

عقبات أمام محاكمة بليـر
يستبعد خبراء قانونيون نجاح محاوالت جرّ رئيس الوزراء األسبق، توني بلير، إلى القضاء، 

بعد تقرير »تشيلكوت«، ألسباب قانونية عّدة. ]6، 21[

بغداد ــ العربي الجديد

قــارب عــدد ضحايــا مجــزرة الكــرادة فــي بغــداد، 
التي نفذها »داعش« مطلع األســبوع، الخمسمائة، 
مــع إعــان وزارة الصحة العراقية أمس، الخميس، 
 
ً
قتيــا  292 إلــى  ارتفــع  التفجيــر  قتلــى  عــدد  أن 

إضافــة إلــى نحــو 200 جريــح. فــي مقابــل ذلــك، 
املواطنــن  بحــق  انتهاكاتهــا  املليشــيات  تواصــل 
العراقيــن، مــع غيــاب أيــة مســاءلة لهــا، كمــا أعلنت 
مــة »هيومــن رايتــس ووتــش« فــي تقريــر لهــا 

ّ
منظ

م 
ّ
أمــس. وقالــت املنظمــة إن الحكومــة العراقّية تتكت

التــي  االنتهــاكات،  بشــأن  تحقيــق  نتائــج  علــى 
ارتكبتها مليشــيات »الحشــد الشــعبي« والشرطة 
االتحاديــة بحــق أهالــي الفلوجــة، خــال عمليــات 
إلــى  املدينــة مــن قبضــة »داعــش«، الفتــة  تحريــر 
انتهــاكات  فــي  العراقيــة  للحكومــة  »تحقيقــا  أن 
مزعومــة ضد املدنين خال العمليات العســكرية 
الكتمــان«،  طــّي  محفــوظ  الفلوجــة،  الســتعادة 
قــت انتهــاكات 

ّ
مضيفــة أّن »التقاريــر الجديــدة وث

خطيرة ارتكبها الحشد الشعبي، وقوات الشرطة 
االتحاديــة، تضــاف إلــى عملّيــات القتــل واالختفاء 
بدايــة  منــذ  عنهــا  أبلــغ  التــي  والتعذيــب  القســّري 

نائــب مديــر قســم  عــن  التقريــر  العمليــة«. ونقــل 
الشــرق األوســط، جو ســتورك، قوله، إن »اإلخفاق 
االنتهــاكات  عــن  والقــادة  املقاتلــن  مســاءلة  فــي 
املوصــل،  معركــة  فــي  بأخطــار  ُينــذر  الجســيمة 
الجــاّدة  القضائيــة  واملاحقــات  التحقيقــات  وإّن 
َســرهم، 

ُ
وأ للضحايــا  العدالــة  لتوفيــر  ضروريــة 

وردع القوات الحكومية عن ارتكاب الفظائع«.
ارتــكاب  فــي  مســتمرة  املليشــيات  تــزال  وال 

انتهــاكات فــي الفلوجــة، إذ أكــدت مصــادر محليــة 
»الحشــد«،  أن مليشــيات  أمنيــة عراقيــة،  وأخــرى 
أقدمــت صبــاح أمــس، الخميــس، وليلــة أمس األول، 
األربعاء، على هدم جوامع ومساجد في الفلوجة. 
وأكــد مســؤول فــي الدفــاع املدنــي بالفلوجــة برتبة 
»العربــي الجديــد«، أن املليشــيات فجرت  ضابــط، لـ
أكثــر مــن 8 جوامــع في مناطق مختلفة بالفلوجة، 
إضافة إلى إحراق مئات املنازل واملحال التجارية، 
محتوياتهــا.  ســرقة  بعــد  العامــة،  واملمتلــكات 
وطالبت الحكومة املحلية في األنبار السلطات في 

ل لوقف عمليات تفجير املساجد.
ّ
بغداد بالتدخ

العراق: مسلسل انتهاكات »الحشد« متواصل بتكتّم الحكومة
الحدث

تقف خلف االتفاق 
اللبناني حول الغاز، 

رسالة تحذير أميركية، 
وهو ما قد يبرر 

التغاضي عن شبهة 
تطبيع مع إسرائيل.
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إسطنبول ــ باسم دباغ

أعلنت سلطات واليــة هاتاي التركية )جنوب شــرق(، أن االنفجار الــذي وقــع في 
الــحــدوديــة، نجم عــن متفجرات كان  الريحانية  فــي مدينة  منزل يقطنه الجــئــون 
ر عــلــى األطــبــاء إنــقــاذهــمــا، أمــس 

ّ
يــعــّدهــا مــواطــنــان ســـوريـــان، تــوفــيــا بــعــدمــا تــعــذ

التركية من العثور على مسدس وكاتم للصوت  الخميس. وتمّكنت قوات األمن 
في املوقع. لكن الرواية الرسمية، التي تزامنت مع إلقاء األمن التركي على عميل 
إلــى احتمال  الــبــاد، تشير  الــســوري كــان يــراقــب تحركات معارضني فــي  للنظام 
وجود رواية أخرى ترّجح فرضية أن يكون رجال النظام السوري مسؤولني عن 
ني. وعملت السلطات التركية على ترحيل العميل بعد إلقاء القبض 

َ
تصفية الاجئ

فــيــه«. وبحسب صحيفة  مــرغــوب  أنــه »شخص غير  فــي إسطنبول، معلنة  عليه 
 عن مصادر استخباراتية، تبنّي أن 

ً
»صباح« التركية، املقربة من الحكومة، ونقا

اسم العميل إيهاب األطرش. وإثر الشكوك التي دارت حوله عملت االستخبارات 
تــه ومــكــاملــاتــه الــســريــة. وأوضـــحـــت املــصــادر  الــتــركــيــة عــلــى مــراقــبــتــه، وتــتــبــع لــقــاء
ــــرش، الــــذي تــم تــرحــيــلــه فــي تــاريــخ 25 يــونــيــو/حــزيــران  االســتــخــبــاراتــيــة أن األطـ
املاضي، عمل طــوال مدة إقامته في إسطنبول على جمع معلومات حول أماكن 
تواجد املعارضة، والنشاطات التي يقومون بها، مشيرة إلى أنه كان غير مبال 
بتصرفاته، إذ كان يجتمع بالنساء بني الحني واآلخر في منزله الواقع في منطقة 

تارال باشي التابعة لبي أوغلو.

تونس ــ هدى الطرابلسي

تتصدر قضية عودة املقاتلني التونسيني من بؤر التوتر، من جديد، هموم السلطات 
واملــجــتــمــع فــي تــونــس، إذ إنــهــا مــن أخــطــر املــلــفــات األمــنــيــة الــتــي تــواجــهــهــا الــبــاد. 
ر عدد التونسيني املنتشرين في بؤر  وبحسب تقرير صادر عن األمم املتحدة، ُيقدَّ
التوتر مثل سورية والــعــراق وليبيا، بحوالى خمسة آالف مقاتل، رغــم أن مصادر 
املــســؤول اإلعامي  تونسية تتحدث عــن ثاثة آالف تونسي فــي »داعــــش«. ويــؤكــد 
شر 

ُ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »كــل مــا ن لـــ لــــوزارة الــداخــلــيــة التونسية، يــاســر مصباح 

حول أعــداد اإلرهابيني التونسيني في الخارج غير دقيق، وال يمكن تحديد العدد 
بسهولة«، موضحًا أنه »ال يمكن حصرهم ألنهم يسافرون عبر عدة مسالك وبطريقة 
خفية«، مشيرًا إلى أنه »ال يمكن أيضًا تحديد عدد العائدين من بؤر التوتر ألنهم 
يرجعون إلى تونس بالطريقة نفسها«. ولكن بعض املصادر اإلعامية تتحدث عن 
عودة أكثر من 600 مقاتل إلى تونس، ما جعل السلطات واملجتمع املدني يعتبران 
شكل ملفًا خطرًا يجب إيجاد سبل للتعامل معه. ويؤكد مصباح 

ُ
أن عودة هؤالء ت

أن عدد املمنوعني من السفر إلى بؤر التوتر خال األشهر الثاثة األولــى من هذه 
السنة بلغ ما يقارب 2330. وحول العائدين يقول إنه »إثر عودتهم تتم إحالتهم على 

الوحدات املختصة في الجرائم اإلرهابية وبعدها إلى القضاء«.

طرابلس ــ عبد اهلل الشريف

تــضــاربــت األنـــبـــاء فــي الــيــومــني املــاضــيــني حـــول مــصــيــر اإلفـــــراج عــن نــجــل الــرئــيــس 
الليبي الراحل العقيد معمر القذافي، سيف اإلسام. ونفى املتحدث الرسمي باسم 
كتيبة »أبو بكر الصديق«، مصطفى عقل، في تصريح خاص لـ »العربي الجديد«، 
ه ال يزال متحفظًا عليه 

ّ
األنباء املتداولة بشأن إطاق سراح سيف اإلسام، مؤّكدًا أن

إعــام محلية  الزنتان. وكانت وسائل  »اإلصـــاح« في مدينة  في سجنه بمؤسسة 
لقناة »فرانس  الزايدي،  ودولية، تناقلت تصريحات محامي سيف اإلســام، خالد 
24«، صباح أول مــن أمــس األربــعــاء، أعلن فيها اإلفـــراج عــن موكله بموجب قانون 
في  السياق، كشفت مصادر مطلعة  هــذا  وفــي  الزنتان.  في  العام من سجنه  العفو 
 سيف اإلسام خرج من سجنه صباح األربعاء 

ّ
هذه املدينة، لـ »العربي الجديد«، أن

قل 
ُ
وكان من املنتظر إعان اإلفراج عنه ومشاركته في صاة العيد على املأل، لكنه ن

بشكل مفاجئ إلى أحد املنازل في املدينة، ولم يغادرها حتى ساعات صباح أمس 
الخميس، بسبب خافات اندلعت في صفوف قيادات هناك. ميدانيًا، قتل 12 وأصيب 
أكثر من 30 من مقاتلي »عملية الكرامة«، أمس الخميس، من جراء انفجار تضاربت 
األنباء حول كيفية وقوعه، استهدف »عملية الكرامة« بقيادة اللواء خليفة حفتر، في 
بنغازي. وفي حني أّكدت هذه القوات استهدافها بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، 

رجحت مصادر أخرى أن يكون التفجير ناتجًا عن انفجار في أحد املخازن.

باشرت المعارضة 
هجمات إلبعاد النظام 

عن طريق الكاستلو

شنّت طائرات 
النظام غارات على 

حلب والقلمون

للحدث تتمة...

»تهدئة« 
النظام 

حيلة لحصار حلب

الموصل آخر معاقل »داعـش« في العراق

مثلما كان متوقعًا، لم يلتزم النظام السوري بالتهدئة المعلنة من قبله، بل بدا كأنه 
اعتمدها حيلة ليسيطر على مواقع استراتيجية في حلب، مما يقرّبه من احتمال 
قطع طريق الكاستلو الذي يشكل آخر ممر إلمدادات المعارضة. في المقابل، ردت 

المعارضة بهجوم في القلمون نجحت عبره بالسيطرة على حاجز استراتيجي

رامي سويد

تشير التطورات امليدانية في سورية 
إلى أن »التهدئة« التي أعلنها النظام 
الــســوري، يــوم األربــعــاء، لــــ72 ساعة، 
لــم تــكــن، على مــا يــبــدو، ســوى حيلة، استفاد 
املــعــارضــة في  مــواقــع  منها لانقضاض على 
ــكــــام مــحــاصــرتــهــا مـــن خــــال قطع  حــلــب وإحــ
قــوات  إمـــداد  طريق  بوصفه  الكاستلو  طريق 
املـــعـــارضـــة الـــوحـــيـــد إلــــى حـــلـــب. وقــــد تمكنت 
قـــوات الــنــظــام، أمــس الخميس، مــن رصــد هذا 
نــاريــًا بعد إحــرازهــا تقدمًا ملحوظًا  الــطــريــق 
في منطقة املاح التي تجري فيها اشتباكات 
عنيفة بني الطرفني، منذ مطلع الشهر املاضي. 
ت 

ّ
ومنذ تحّول الثورة السورية إلى حرب، ظل

حــلــب املـــديـــنـــة مــنــقــســمــة بــمــا يــنــاهــز الــثــلــثــني 
النظام  بيد  والثلث  املعارضة،  سيطرة  تحت 
ــم تــتــمــكــن أي جــهــة من  وحــلــفــائــه األكـــــــراد. ولــ
الــنــظــام  ولـــم يستطع  الـــقـــوى،  مـــوازيـــن  تغيير 
واملــلــيــشــيــات الــحــلــيــفــة مـــن حـــزب الــلــه وقـــوات 
العصّية  املعارضة  أحياء  اقتحام  من  إيرانية 
ــبـــري نـــظـــرًا لــطــبــيــعــة حلب  عــلــى االجـــتـــيـــاح الـ
يصعب  التي  الضيقة  وأزقــتــهــا  وجغرافيتها 
دخولها بــاآللــيــات والــدبــابــات، وهــو مــا جعل 
النظام والـــروس واإليــرانــيــني يضعون نصب 
وهو  وتجويعها،  محاصرتها  خيار  أعينهم 
الــذي اعتمدوه في عــدد من  ساحهم املفضل 

املدن مثل حمص.
لكن الرّد من املعارضة لم يتأخر على جبهتني: 
فـــي حــلــب نــفــســهــا حــيــث قــامــت الــفــصــائــل في 
خسرته  مــا  الســتــعــادة  بهجمات  املنطقة  تلك 
ــــوري في  ــع مــلــيــون سـ وتــــفــــادي مـــحـــاصـــرة ربــ
املناطق الخارجة على سلطة النظام في كبرى 
ــدن الـــســـوريـــة، أواًل، وفـــي مــنــطــقــة الــقــلــمــون  املــ
ثانيًا، حيث تمكنت قوات »الجيش الحر« من 

انتزاع السيطرة على حاجز الصفا الحدودي 
مع لبنان، في هجوم مباغت على قوات النظام 
الحدودي ومجموعة من  املوقع  التي خسرت 

اآلليات العسكرية.
وصــّعــدت طــائــرات الــنــظــام وطــائــرات الجيش 
ــي الـــقـــصـــف عـــلـــى حـــلـــب وريـــفـــهـــا فــي  ــ ــروسـ ــ الـ
الوقت الذي شنت فيه قوات املعارضة هجومًا 
مباغتًا على قوات النظام في منطقة القلمون 
الغربي بريف دمشق وكبدتها خسائر كبيرة 
بلدة  قرب  استراتيجية  نقطة  وسيطرت على 
ــكـــوس. وجــــرى كـــل ذلــــك بــعــد أقــــل مـــن أربـــع  رنـ
وعــشــريــن ســاعــة عــلــى إعـــان الــنــظــام تطبيقه 
»نظام تهدئة« في األراضي السورية كافة ملدة 

ثاثة أيام اعتبارًا من يوم األربعاء.
وشــنــت قــــوات الــنــظــام الـــســـوري واملــلــيــشــيــات 
املــحــلــيــة واألجــنــبــيــة الــتــي تــســانــدهــا هجومًا 
كبيرًا على منطقة املاح االستراتيجية بشمال 
بإحراز  ونجحت  الخميس،  أمــس  فجر  حلب، 
املنطقة لتسيطر على مساحات من  تقدم في 
مــنــطــقــة املـــــاح وبـــاتـــت تـــرصـــد بــالــرشــاشــات 
آخر  يعتبر  الــذي  الكاستلو  طريق  املتوسطة 
خطوط إمـــداد املــعــارضــة إلــى حلب، ونجحت 
بالتالي في فرض حصار على السكان وقوات 
حلب.  بمدينة  سيطرتها  بمناطق  املــعــارضــة 
»الــعــربــي  وقــالــت مــصــادر محلية فــي حــلــب لـــ
الــجــديــد« إن فــصــائــل املــعــارضــة تــراجــعــت في 
منطقة املاح بعد هجوم عنيف لقوات النظام 
ووصولها إلــى جامع املــاح الــذي يبعد نحو 
هكذا  الكاستلو.  طريق  عــن  فقط  كيلومترين 
بات هذا الطريق في مرمى نيران قوات النظام، 
 حركة املعارضة عليه.

ّ
األمر الذي أدى إلى شل

لكن املصادر أكدت أن قوات املعارضة باشرت 
فـــــورًا، أمــــس، هــجــمــات مـــضـــادة عــلــى املنطقة 
بهدف استعادة النقاط التي خسرتها وإبعاد 
قوات النظام عن طريق الكاستلو، ال سيما أن 

قوات النظام هي فعليًا في وضع ميداني غير 
مــريــح بسبب عــدم وجـــود خــط إمـــداد مفتوح 
املعارضة  قــوات  تجاوزها خطوط  بحكم  لها 

وبقاء قوات للمعارضة خلفها.
مــن جــانــبــه، أعــلــن »املـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
اإلنسان« أن هجوم قوات النظام على منطقة 
املاح ترافق مع تنفيذ طائرات حربية عشرات 
الغارات على مناطق االشتباك، ومناطق أخرى 

بغداد ــ آدم محمود

بــالــنــظــر إلـــى خــريــطــة تــمــدد تنظيم »الــدولــة 
ــهـــوره صيف  ــيـــة« )داعـــــــش(، مــنــذ ظـ اإلســـامـ
2014 في العراق، التي شملت سيطرته على 
مــنــاطــق واســــعــــة، واقـــتـــطـــاعـــه أكـــثـــر مـــن ثلث 
مساحة العراق، وفرض سيطرة قوية عليها، 
بدا بعد عامني ضعيفًا لدرجة خسارته بعض 
أقـــوى مــعــاقــلــه. وفـــي املــعــلــومــات، إن عناصر 
»داعــــــش« بــعــد تــحــريــر الــفــلــوجــة، وســيــطــرة 
إلى  هربوا  بالكامل،  عليها  العراقية  القوات 
مــنــاطــق صــحــراويــة فــي الــشــمــال الــغــربــي من 
الجديد«،  »العربي  لـ مصادر  وتؤكد  املدينة. 
الــصــحــراء  تحتضنها  للتنظيم  »جــيــوبــًا  أن 
الواسعة التي تربط األنبار بمحافظة صاح 
الدين باإلضافة إلى سورية واألردن«. وفيما 
تكشف املصادر عن أن »تلك الجيوب ليست 
ــاء، لكنها  ــفــ ــتــ ســــوى أمـــاكـــن لــلــتــمــويــه واالخــ
ــن تـــوفـــيـــرهـــا إمـــكـــانـــيـــة حــصــول  أفـــصـــحـــت عــ
عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم لـــلـــدعـــم، وإعــــــــادة تــرتــيــب 

تقع على طريق الكاستلو شمال حلب، وسط 
املناطق  على  النظام  قــوات  مــن  مكثف  قصف 
ذاتها. ولفت »املرصد« إلى أن اشتباكات دارت 
بني قــوات النظام واملسلحني املــوالــني لها من 
جهة، وفصائل املعارضة من جهة أخرى، في 
محيط دوار شيحان بمدينة حلب، ترافق مع 

قصف قوات النظام على مناطق االشتباك.
وقـــال الــنــاشــط حسن الحلبي، فــي حــديــث مع 
»العربي الجديد«، إن الطيران املروحي التابع 
لــقــوات الــنــظــام ألــقــى، صــبــاح أمــــس، برميلني 
متفجرين على مناطق في حي بعيدين شمال 
مدينة حلب، كما شنت طائرات قاذفة من نوع 
»ســوخــوي« غـــارات جــويــة، منذ منتصف ليل 
ــاء، عــلــى مــبــانــي سكنية  ــعـ أول مــن أمـــس األربـ
ــيـــســـر وجــســر  ــاء قـــاضـــي عــســكــر واملـ ــيــ فــــي أحــ
الـــحـــج بــمــديــنــة حـــلـــب، كــمــا شــنــت مــروحــيــات 
النظام قصفًا بالبراميل املتفجرة على بلدات 
وقــرى خــان طومان والــزربــة وزيــتــان وترممو 
واملناصير والزيارة قرب جبهات القتال بريف 
حلب الجنوبي. ولفت الحلبي إلى أن طائرات 
الــســوري،  تــابــعــة للنظام  أنــهــا  حــربــيــة يعتقد 
كثفت، صباح أمس، غاراتها الجوية على بلدة 
كفرحمرة بريف حلب الشمالي، حيث تعرضت 

أوضاعهم لــإغــارة على أقضية وقــرى ألجل 
الــحــصــول عــلــى غــنــائــم مـــن ســـيـــارات ووقـــود 
وحــتــى أســلــحــة، تــنــفــعــهــم فـــي الــتــنــقــل ســـواء 
غير  أو  انتحارية،  عمليات  تنفيذ  أو  للقتال 
ذلك«. وتفيد املصادر أن »تلك الخطط ليست 
جديدة، لقد مارسها داعش أكثر من مرة وفي 
أقضية  آخرها في  كــان  ربما  أكثر من مكان، 
ــن الـــقـــوات  عــلــى أطــــــراف املــــوصــــل، مــحــمــيــة مـ

الكردية )البشمركة(«.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك يـــرى الــعــقــيــد املــتــقــاعــد 
جــمــال الــعــبــودي، أن »مــا يهم اآلن هــو مدينة 
ــًا أنــــــه »فــــــي الـــحـــســـابـــات  ــحـ املــــــوصــــــل«، مـــوضـ
العسكرية يتوجب أن تستغل القوات العراقية 
الــــروح املــعــنــويــة الــتــي يتمتع بــهــا املــقــاتــلــون، 
القادة  اكتسبوها سواء  التي  املهمة  والخبرة 
أو الجنود في مواجهة فعلية مهمة، بمعركة 
تنفيذ خطط مختلفة،  التي شهدت  الفلوجة، 
وتحولت مــن حــرب جبهات إلــى حــرب مــدن«. 
ويتابع: »لكن بالتأكيد هناك أسباب وأسرار 
يــعــلــمــهــا فـــقـــط أصــــحــــاب الـــــقـــــرار، خــصــوصــًا 
أن املـــوصـــل تــكــتــنــفــهــا كــثــيــر مـــن الــتــعــقــيــدات 
وتــحــيــطــهــا الــخــافــات بـــني عـــدد مـــن الــجــهــات 
املــســلــحــة، كــاملــلــيــشــيــات والــبــشــمــركــة الــكــرديــة 
قـــوات دولية  أن وجـــود  العشائر، كما  وقـــوات 
تــهــتــم بــمــصــيــر الــفــلــوجــة لـــه تــأثــيــر كــبــيــر في 
أنــه »يجب  املــعــركــة«. ويــبــدي اعتقاده  تحديد 
توافق اآلراء بني هذه الجهات فمصير املوصل 
ــــد يـــطـــول وقـــت  لــــن يــخــتــلــف عــــن الـــفـــلـــوجـــة وقـ
 كــمــا يــرى 

ً
تــحــريــرهــا، لــكــنــه لــيــس مــســتــحــيــا

بعضهم. بعد ذلك سيكون أمر جيوب داعش 
«. وكان »داعش« 

ً
في املناطق الصحراوية سها

ــة  ــد أعـــلـــن فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2014 »دولــ قـ
الــخــافــة اإلســامــيــة« بحسب مــا عـــّرف عنها 
أبو بكر البغدادي، زعيم التنظيم، وسريعًا ما 
يرفعها  التي  وتتمدد«  »باقية  عبارة  صــارت 
»داعــش« شعارًا له، من أدبياته األساسية. لم 

مناطق على أطراف البلدة إلى أكثر من اثنتي 
ــارة جـــويـــة بــالــقــنــابــل الــفــوســفــوريــة  ــ عـــشـــرة غـ
والعنقودية، وذلك بهدف قطع خطوط إمداد 
املعارضة التي توصلت إلى منطقة املاح التي 
تجري فيها مواجهات عنيفة بني قوات النظام 
وقوات املعارضة. وجاء تصعيد قوات النظام 
أربـــع وعشرين  أقــل مــن  فــي حلب بعد  الكبير 
ساعة فقط على إعانه تطبيق »نظام تهدئة« 
فـــي عـــمـــوم األراضـــــــي الـــســـوريـــة لــثــاثــة أيــــام. 
وشــنــت طـــائـــرات يعتقد أنــهــا روســيــة غـــارات 
املعارضة،  جوية عنيفة على مناطق سيطرة 
الكبرى  الجبل وأروم  أيضًا، في بلدات قبتان 
ومــحــيــط الـــفـــوج 46 فـــي ريــــف حــلــب الــغــربــي. 
وفــي حــني ســارعــت اإلدارة األمــيــركــيــة، ممثلة 
األربعاء،  يــوم  كيري،  الخارجية، جــون  بوزير 
 
ّ
إلى الترحيب بالتهدئة املعلنة من دمشق، فإن

عدم  إزاء  تمامًا  غــابــت  األمــيــركــيــة  التعليقات 
تعهداته،  له  الحليفة  والقوات  النظام  احترام 
الــرغــم مــن إعـــراب املعارضة املسلحة عن  على 
النظام، وهو  التزم  استعدادها لالتزام طاملا 

ما لم يفعله طبعًا.
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، نـــجـــحـــت قـــــــوات املـــعـــارضـــة 
بالسيطرة  الخميس،  أمــس  الــســوريــة، صباح 

يستغرق تمدد »داعــش« في مناطق مختلفة 
شمال وشــرق وغــرب ووســط الباد كثيرًا من 
الوقت، ففي غضون شهرين من سيطرته على 
على  كاملة  سيطرة  التنظيم  فــرض  املــوصــل، 
فــي محافظات مختلفة.  وقــرى  مــدن وأقضية 
وعــلــى الــرغــم مــن »خــســارتــه« بــعــض املناطق 
بــعــد فـــتـــرة قــصــيــرة مـــن ســيــطــرتــه عــلــيــهــا من 
ــتـــي تــتــبــنــاهــا  ــــال الـــحـــمـــات الــعــســكــريــة الـ خـ
القوات العراقية ومليشيات موالية لها، إال أن 
أخــرى  مناطق  يــواصــل حيازته  كــان  التنظيم 

كلما خسر منطقة.
الــتــي تقاتل  الــقــوة  فـــإن  وبــحــســب مختصني، 
»داعــــش« املــكــونــة مــن قـــوات عسكرية مدربة 
وأخـــــــــــرى مـــلـــيـــشـــيـــات مـــتـــخـــصـــصـــة بـــحـــرب 
االعتماد على  بالحسبان  الــشــوارع، وضعت 
مناطق  وتحرير  تــدريــجــًا،  »اإلزاحــــة«  عملية 
في  التنظيم  سيطرة  تحديد  ألجــل  صغيرة، 
مناطق محددة، تمكن هذه القوات من توجيه 
ضربات عنيفة له، وهو ما ذهب إليه العقيد 
العبودي  العبودي. ويضيف  املتقاعد جمال 
»العربي الــجــديــد«، أن »الــقــتــال ضــد داعــش  لـ
تـــحـــول إلــــى قـــتـــال جـــبـــهـــات، وأصـــبـــح الــعــدو 
ــو مـــا مــكــن مـــن تــوجــيــه ضــربــات  واضـــحـــًا وهـ
مركزة على مواقعه من خال القصف الجوي 
والبري، وأنتج هذا تحرير مدن استراتيجية 

مهمة كالرمادي والفلوجة«.
 ،2014 آب  أغــــســــطــــس/  مـــنـــتـــصـــف  ــــذ  ــنـ ــ ومـ
الحكومية  الــقــوات  استعادة  بــدأت عمليات 
واملليشيات سيطرتها على مناطق ضّمها 
ــفـــوذه، انـــطـــاقـــًا مـــن مــحــافــظــة  ــنـ »داعـــــــش« لـ
بـــدءًا بمعارك تحرير ناحية  الــديــن،  صــاح 
ــــرى بــاملــديــنــة،  ســلــيــمــان بـــيـــك، ومــنــاطــق أخـ
أهمها تحرير مدينة تكريت في 13 مارس/

عتبر املدينة األبرز كونها 
ُ
آذار 2015، التي ت

أهــــم مــــدن صــــاح الـــديـــن ومـــركـــزهـــا، كــذلــك 
تــحــريــر قــضــاء بــيــجــي، ويـــوجـــد فــيــهــا أكــبــر 

ــذي يــعــد أهـــم حــواجــز  عــلــى حــاجــز الــصــفــا، الــ
قـــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري عــلــى الـــطـــريـــق الـــذي 
بــردى  رنــكــوس ووادي  بــني منطقتي  يــوصــل 
في منطقة القلمون الغربي بريف دمشق قرب 
مصادر  وذكـــرت  اللبنانية.  السورية  الــحــدود 
»العربي الجديد«  محلية من منطقة القلمون لـ
أن قوات املعارضة نجحت في السيطرة على 
حــاجــز الــصــفــا بــعــد ســاعــات مــن االشــتــبــاكــات 
التي كانت تتمركز  النظام  قــوات  العنيفة مع 
في املنطقة، حيث شنت قوات املعارضة، بعد 
منتصف ليلة أول من أمس األربعاء، هجومًا 
عــلــى قــــوات الــنــظــام فـــي املــنــطــقــة، أفــضــى إلــى 
ســيــطــرة قـــوات املــعــارضــة عــلــى حــاجــز الصفا 
واغــتــنــام دبــابــتــني ومــدفــع عــيــار 57 مليمترًا 
ــيــــار مــــضــــاد لــلــطــيــران  ــتـــوســـط عــ ورشــــــــاش مـ
وكــمــيــات مــن الــذخــائــر واألســلــحــة خفيفة من 
ــائـــرات الــنــظــام الـــســـوري،  الـــحـــاجـــز. وشــنــت طـ
حتى ظهر أمس، نحو ست غارات جوية على 
بــردى  مناطق جــرود رنــكــوس ومنطقة وادي 
املحيطة بالنقطة االستراتيجية التي سيطرت 
أنــهــا تقع على ملتقى  املــعــارضــة، ذلــك  عليها 
الــطــرق الــتــي تــصــل مــنــاطــق الــقــلــمــون الغربي 

ببعضها بعضًا قرب الحدود اللبنانية.

املــســمــاة »مصفاة  الــعــراق  فــي  مصفاة نفط 
بيجي«. أمــا فــي مناطق وســط الــعــراق فقد 
»داعش« سيطرة على بعض مناطقها،  كان لـ
عمليات  وبــوشــرت  بــابــل،  ملحافظة  التابعة 
الحكومية، بدءًا من  القوات  استعادتها من 
مناطق وقرى تابعة لناحية جرف الصخر، 
الــتــي ســيــطــر عــلــيــهــا الــتــنــظــيــم فـــي يــونــيــو/
حزيران 2014. كما انطلقت، منذ سبتمبر/

أيلول 2014، معارك استعادة هذه املناطق. 
وفي شمال شرق العراق ضّم »داعش« تحت 
سيطرته مناطق مهمة في محافظة ديالى، 
كان يهدف من خالها للسيطرة على ممرات 
بــإيــران، السيما  العراق  تربط  استراتيجية 
أن ديـــالـــى تــرتــبــط بـــحـــدود بــريــة مـــع إيـــران 

الجارة الشرقية للعراق. وقد انطلقت معارك 
تنظيم  عليها  سيطر  التي  املناطق  تحرير 
»داعـــش« فــي محافظة ديــالــى، بــدءًا بقضاء 
املقدادية في 27 يناير/كانون الثاني 2015. 
ــقـــوات الــعــراقــيــة ومعها  بــعــدهــا واصـــلـــت الـ
من  في عمليات واسعة مكنتها  املليشيات 

تحرير كامل ديالى.
ــعــتــبــر الــــرمــــادي مــركــز 

ُ
ــبــــاد، ت وفــــي غــــرب الــ

محافظة األنـــبـــار، مــن أهـــم مــعــاقــل »داعــــش«، 
فــيــمــا تــعــتــبــر الــفــلــوجــة األكـــثـــر أهــمــيــة، كــون 
التنظيم حّولها إلى معقل رئيسي يأتي في 
املــوصــل. وفــي نهاية عام  ثانيًا بعد  أهميته 
2015 انطلقت معارك تحرير محافظة األنبار 
نهاية  فــي  املحافظة  مركز  الــرمــادي  بتحرير 

املــــاضــــي، وتــلــتــهــا  كـــانـــون األول  ديــســمــبــر/ 
عّد األنبار 

ُ
تحرير باقي أقضيتها وقراها. وت

ما  شّكل 
ُ
وت مساحة،  الــعــراق  محافظات  أكبر 

يعادل ثلث مساحة العراق.
أمـــا مــديــنــة الــفــلــوجــة، فــحــوصــرت لنحو عــام 
كامل من القوات العراقية واملليشيات، وُمنع 
دخول املواد الغذائية والعاجية إليها، وهو 
مـــا أدى إلــــى حـــصـــول وفـــيـــات بـــني املــدنــيــني 
بــســبــب الـــجـــوع ونـــقـــص الــــــــدواء. ثـــم أطــلــقــت 
الحكومة العراقية في 23 مايو/أيار املاضي 
ــا، واســـتـــمـــر الـــقـــتـــال عــلــى  ــرهـ ــريـ مـــعـــركـــة تـــحـ
تخومها أيامًا حتى تمكنت القوات العراقية 
واملــلــيــشــيــات مــدعــومــة بــغــطــاء جـــوي كثيف 
لـــقـــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة الـــواليـــات 
املتحدة، من تحريرها بالكامل بعد نحو 34 
يومًا، تحديدًا في 26 يونيو/حزيران الحالي. 
الحكومي  التلفزيون  بــث  نفسه  الــيــوم  وفــي 
العراقي لقطات حّية لوصول رئيس الوزراء 
ــــى الــفــلــوجــة،  ــيـــدر الــــعــــبــــادي، إلـ الــــعــــراقــــي، حـ
ليرفع  العراقية،  الخاصة  القوات  مرتديًا زي 
العلم العراقي أمام مستشفى الفلوجة العام 
ــا يـــؤكـــد أهــمــيــة هــذه  ــو مـ ــط املـــديـــنـــة. وهــ وســ
عليها  »داعـــش«  كانت سيطرة  التي  املدينة، 
بــغــداد، كونها ال تبعد سوى  تـــؤرق حكومة 
وُيعّد  العراقية،  العاصمة  عــن  كيلومترًا   62
تــحــريــرهــا فـــي غـــايـــة الــصــعــوبــة بــحــســب ما 
كـــان يــؤكــد قــــادة عــســكــريــون. وقــــال الــعــبــادي 
جاء  املدينة  »تحرير  إن  الفلوجة،  داخــل  مــن 
الحمات  مــن  الــرغــم  الــجــهــود، على  بتضافر 
من  العسكرية  العملية  تشويه  حاولت  التي 
الدواعش«، متابعًا إن »الدواعش وأنصارهم 
ــم، وكـــل املــرتــبــطــني بــهــم، حـــاولـــوا أن  ــهـ وأزالمـ
يوقفوا هذا الزحف باتجاه الفلوجة، وأطلقوا 
دعايات مغرضة وإشاعات كاذبة كثيرة، لكن 
قواتنا املسلحة استطاعت إفشالها وتحقيق 

النصر في املدينة«.

قطع طريق الكاستلو لتطويق المدينة 
والمعارضة ترّد في القلمون

المعارضة تخوض معارك ضد النظام وضد داعش في حلب )أحمد محمد علي/األناضول(

كبّدت القوات العراقية »داعش« خسائر كثيرة أخيرًا )أحمد الربيعي/فرانس برس(

نواف التميمي

كشف تقرير لجنة التحقيق في 
مالبسات مشاركة بريطانيا في غزو 

العراق عام 2003، أن رئيس الوزراء 
البريطاني آنذاك، توني بلير، اتخذ 

قراره بناًء على معلومات استخباراتية 
»باهتة«، وقد تصرف دون االلتفات 

لتحذيرات األجهزة األمنية. وبرهنت كل 
التفاصيل التي وردت في منت التقرير 

ل الرأي العام البريطاني، 
ّ
أن بلير ضل

وضلل نواب الشعب، بترسانة من 
فبركة، 

ُ
األكاذيب واملزاعم والتقارير امل

ألجل تبرير قرار، اتخذه ُمسبقًا، 
وتعّهد به االنضمام إلى حليفه في 

البيت األبيض، جورج بوش االبن. بلير 
لم يكتف بالكذب حول خطر أسلحة 

الدمار الشامل العراقية، ولم يكتف 
بالكذب بعد ذلك، بل أصر على أن هدف 

الحرب كان تخليص العراق والعالم 
من »شر« صدام حسني، ثم كذب في 

ترويج مزاعمه بأن الشرق األوسط 
والعالم سيكون أكثر »أمنًا وأمانًا« 
بعد انهيار نظام الدكتاتور. ومنذ 

العام 2003 ولغاية صباح اليوم، ما 
انفك بلير عن فبركة كذبة، حتى تالها 
بأخرى، وكأن الكذب أوكسجني رئتيه. 

حتى بعد كل ما جاء في صفحات 
تقرير لجنة السير جون تشيلكوت 

التي زادت عن 2.6 مليون كلمة 
مطبوعة، مرفقة بـ1500 وثيقة، وبعد 

كل ما قاله أكثر من 150 شاهدًا، وعقد 
أكثر من 200 اجتماع مع مسؤولني 

حكوميني، ومراجعة حوالي 150 ألف 
وثيقة حكومية، وحوالى 130 جلسة 

استماع، ظهر بلير في مؤتمر صحافي 
ليجدد كذبه، ويناطح بأن الشرق 

األوسط »سيستقر« وأن العالم صار 
»أكثر أمنًا« بعد غزو العراق. وكأن 
هذا الرجل لم يسمع بكل الكوارث 

وأنهار الدم التي تسيل من باريس إلى 
املوصل، مرورًا بالكثير من العواصم 
األوروبية والعربية. وكأن هذا الرجل 
أعمى البصر والبصيرة والضمير، 
بحيث ال يرى كل هذا الخراب الذي 
 بأكثر من بلد عربي، بفعل ما 

ّ
حل

غرست يده اآلثمة من نبت شيطاني 
في املنطقة. يكابر بلير بأن الشرق 
األوسط صار أكثر أمنًا واستقرارًا، 

وكأنه لم يسمع بشيطان »تنظيم 
الدولة اإلسالمية« )داعش( و»عفاريت 

الطائفية« التي طاولت بدمويتها 
املسجد النبوي الشريف، بعد دمشق 

وبغداد وعمان... إلخ.
لن يتوقف توني بلير عن الكذب، وكيف 

له أن يفعل، وهو يرتزق من الكذب 
والتدليس تحت غطاء االستشارات 
وتقديم الخبرات ألكثر من خمسني 

دولة وشركة في أنحاء العالم. لألسف، 
لن نرى نهاية قريبة لهذا الرجل الكذاب، 

ألن تقرير »تشيلكوت«، جاء قاصرًا 
عن إدانته، وجاء دون نزع »الشرعية« 

عن أكاذيبه، ودون تحقيق العدالة التامة 
آلالف الضحايا العراقيني والبريطانيني 

»أكاذيب بلير للدمار  الذين قضوا بـ
الشامل«.

بدأ وجود تنظيم 
»داعش« في العراق 

يتقلّص، بفعل تقّدم 
القوات العراقية في 
الرمادي والفلوجة، 

مع االقتراب من 
الهدف األساسي 

المتمثل في تحرير 
الموصل من التنظيم

أعلنت خلية اإلعالم الحربي التابعة للسلطات العراقية، في بيان صحافي 
المنشورات  ماليين  ألقت  العراقيّة  الجويّة  القوة  »طائرات  أّن  أمس، 
على  الورقية  العراقية  واألعــالم 
الدين«،  وصالح  الموصل  مدينة 
الفتة إلى أّن »المنشورات تضّمنت 
المسلحة  قواتنا  انتصارات  أخبار 
ــال صــالح  ــم ــي الــفــلــوجــة وش ف
ــش  الــديــن، وأنــبــاء انــكــســار داع
ذلك،  غضون  في  وانــهــزامــه«. 
أعلن التحالف الدولي عن »تنفيذ 
15 ضربة جويّة في العراق، عدد 

منها في الموصل«.

منشورات لضرب معنويات التنظيم
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  شرق
      غرب

إسرائيل تنفي التجسس 
على هاتف فالس

ــــى ديــــــــــــــــوان رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء  ــفــ ــ نــ
ــلـــي، بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو،  ــيـ ــرائـ اإلسـ
أبيب  تــل  تــكــون  أن  أمــس الخميس، 
ــاتـــف رئــيــس  قــــد تــجــســســت عـــلـــى هـ
الـــــــوزراء الــفــرنــســي مـــانـــويـــل فــالــس 
ــى  ــه إلــ ــ ــ ــارتـ ــ ــ )الـــــــــصـــــــــورة(، خـــــــال زيـ

ــار املــاضــي.  ــايـــو/أيـ إســـرائـــيـــل فـــي مـ
ــــت صـــحـــيـــفـــة »الكـــســـبـــريـــس«  ــانـ ــ وكـ
الفرنسية، أشـــارت، أمــس، إلــى قيام 
أجهزة األمن اإلسرائيلية بالتنصت 
عــــلــــى الـــــهـــــاتـــــف الـــــنـــــقـــــال الــــخــــاص 
بفالس، وهواتف أخرى ألفراد وفده 
ــــدى زيــــارتــــه األخــــيــــرة إلســـرائـــيـــل.  لـ
العامة  اإلسرائيلية  اإلذاعـــة  ونقلت 
)رسمية( عن ديــوان نتنياهو قوله 
ــه مــن  ــ لـ الـــنـــبـــأ ال أســـــــاس  إن »هـــــــذا 
فرنسا  تعتبر  وإســرائــيــل  الــصــحــة، 
دولــــة صــديــقــة، وال تــتــجــســس على 

املسؤولني الفرنسيني«.
)العربي الجديد(

هروب ناشط بـ »شهداء 
األقصى« من سجنه 

الفلسطيني
هــــرب الــنــاشــط فـــي »كــتــائــب شــهــداء 
األقصى«، معاذ أبو عكر، من معتقله 
الفلسطينية،  املــخــابــرات  ســجــن  فــي 
فــي مــديــنــة بــيــت لــحــم، يـــوم الــثــاثــاء 
التي  املعاملة  املــاضــي، بسبب ســوء 
يتلقاها من بعض ضباط املخابرات. 
وقــالــت والــــدة أبـــو عــكــر، »علمنا من 
جهاز املــخــابــرات يــوم األربــعــاء )أول 
أيام عيد الفطر(، عن هرب معاذ من 
سجن املخابرات، حيث يمكث هناك 
بانتظار العفو عنه، وتسوية وضعه 
من قبل جهاز املخابرات، ألنه مطارد 
قـــوات االحـــتـــال، بسبب نشاطه  مــن 

في كتائب شهداء األقصى«.
)العربي الجديد(

زيادة ميزانية حراسة 
المستوطنين 

في القدس 
ــــس«، أمــس  ــآرتـ ــ ذكـــــرت صــحــيــفــة »هـ
بــنــيــامــني  حـــكـــومـــة  أن  الـــخـــمـــيـــس، 
نــتــنــيــاهــو تــعــتــزم زيــــــادة املــيــزانــيــة 
املــخــصــصــة لــحــراســة املــســتــوطــنــني 
فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة بــأكــثــر مـــن 10 
مايني دوالر، بعدما كان حجم هذه 
امليزانية األصلي 55 مليون شيقل. 
وفي عام 2014، تمت مضاعفة هذه 
املــيــزانــيــة إلــــى 101 مــلــيــون شــيــقــل، 
وبلغ حجم هذه امليزانية عام 2015، 

94 مليون شيقل. 
)العربي الجديد(

االحتالل يسمح باستئناف 
اقتحام األقصى بدءًا 

من األحد
ــــال الـــســـمـــاح  ــتـ ــ قـــــــررت شــــرطــــة االحـ
لــإســرائــيــلــيــني بــاقــتــحــام ســاحــات 
املــســجــد األقـــصـــى اعــتــبــارًا مـــن يــوم 

ــقــــبــــل. وأوقـــــفـــــت الـــشـــرطـــة  األحـــــــد املــ
اقــتــحــامــات اإلســرائــيــلــيــني الــيــهــود 
ــيـــاح غـــيـــر املــســلــمــني  وزيـــــــــارات الـــسـ
لــــســــاحــــات املــــســــجــــد األقـــــصـــــى فــي 
األســبــوع األخــيــر مــن شهر رمضان 

وخال فترة عيد الفطر.
)األناضول(

بلغاريا: محاكمة هجوم 
بورجاس قريبة

قـــــــــال رئــــــيــــــس بـــــلـــــغـــــاريـــــا، روســـــــني 
بــلــيــفــنــيــلــيــف، أمــــس الــخــمــيــس، في 
ــه مـــن املــتــوقــع  مــؤتــمــر صــحــافــي، إنــ
تبدأ محاكمة غيابية الثنني من  أن 
املــتــورطــني فـــي تــفــجــيــر قــتــل خمسة 
سياح إسرائيليني بمطار بورجاس 
فــي بــلــغــاريــا عـــام 2012 خـــال أيـــام. 
وألقت السلطات البلغارية مسؤولية 
ــهــــدف حــافــلــة  ــتــ ــهــــجــــوم الــــــــذي اســ الــ
اللبناني.  الــلــه  لــلــســيــاح عــلــى حـــزب 
الــعــام  املــدعــي  إن  بليفنيليف  وقــــال 
البلغاري أكد له أن محاكمة املشتبه 
بـــهـــمـــا ســـتـــبـــدأ قـــريـــبـــًا. ويــعــّرفــهــمــا 
املــحــقــقــون الــبــلــغــاريــون عــلــى أنهما 

مياد فرح وحسن الحاج.
)رويترز(
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أوباما »يتعامل مع 
أخطاء حرب العراق«

أعلن املتحدث باسم البيت األبيض، 
أمــــس  مـــــن  أول  ــــت،  ــــسـ ــرنـ ــ إيـ جـــــــوش 
لجنة  تقرير  على  تعقيبًا  األربــعــاء، 
»تـــشـــيـــلـــكـــوت«، الـــــــذي يــنــتــقــد دور 
البريطاني  الــــوزراء  رئيس  حكومة 
األسبق توني بلير، في غزو العراق 
األمــيــركــي  الــرئــيــس  أن   ،2003 ــام  عــ
ــا كـــــان »يـــتـــعـــامـــل مــع  ــ ــامـ ــ بـــــــاراك أوبـ
تــداعــيــات« قــــرار غـــزو الـــعـــراق الــذي 
ــان يــعــارضــه. وأضــــاف أن أوبــامــا  كـ
»كان يتعامل مع عواقب هذا القرار 
طوال فترة رئاسته وسيتعني على 
الرئيس املقبل أن يفعل ذلك أيضًا«، 
مـــضـــيـــفـــًا أنــــــه يـــتـــعـــني اســـتـــخـــاص 
ــتـــي  الـــــــــــــدروس مــــــن »األخـــــــــطـــــــــاء« الـ

ارتكبت في حرب العراق.
)رويترز(

كيري في كييف 
وتبليسي تمهيدًا ألوسلو

ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي،  وصـــل وزيــ
جــــــــــون كـــــــيـــــــري، أمــــــــــس الـــخـــمـــيـــس 
ــيــــف إلجــــــــــــراء مــــحــــادثــــات  ــيــ إلــــــــى كــ
مـــــع الــــرئــــيــــس األوكــــــــرانــــــــي بـــيـــتـــرو 
بــوروشــيــنــكــو )الــــصــــورة( ورئــيــس 
الــــــــوزراء فــولــوديــمــيــر غــرويــســمــان 

حـــول الـــوضـــع فـــي شـــرق أوكــرانــيــا، 
الــيــوم قــمــة لحلف  فــي حــني تفتتح 
شمال األطلسي في وارسو الجمعة 
بحضور بوروشينكو. وكان كيري 
ــع رئــــيــــس الـــبـــرملـــان  ــ بـــحـــث أمــــــس مـ
أوسوباشفيلي،  ديفيد  الجورجي، 
وقـــــــــــادة املــــــعــــــارضــــــة، فــــــي لـــــقـــــاءات 
منفصلة في تبليسي، ملف انضمام 
جــــورجــــيــــا املــــرتــــقــــب إلـــــــى الـــحـــلـــف 

األطلسي.
)األناضول وفرانس برس(

أستراليا: ترنبول يقترب من 
تشكيل حكومة

تــــــــــــزداد حـــــظـــــوظ رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
ــم تــــرنــــبــــول  ــ ــولـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ األســـــــتـــــــرالـــــــي مـ
حصل  بعدما  بالسلطة  باالحتفاظ 
على دعم الزعيم السياسي املستقل، 
ــر، فــــي واليــــــة كــويــنــزالنــد  ــاتــ ــوب كــ ــ بـ
الشمالية. وبذلك يصبح عدد أعضاء 
الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة الــداعــمــة لائتاف 
الــحــكــومــي املــحــافــظ 74 نــائــبــًا، وهــو 
يحتاج إلى 76 مقعدًا في البرملان من 
أجل تشكيل الحكومة العتيدة، عقب 
التي لم تعلن  يــوم األحــد  انتخابات 
نــتــائــجــهــا الــرســمــيــة بــعــد، بــانــتــظــار 

انتهاء عمليات فرز األصوات.
)رويترز(

رئيس البرلمان األميركي 
يطلب معاقبة كلينتون 

طـــــلـــــب رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
األمــيــركــي، بــول ريـــان، رسميًا أمس 
الخميس، مــن مــديــر االســتــخــبــارات 
الــــوطــــنــــيــــة، جـــيـــمـــس كـــــابـــــر، عــــدم 
إطـــــــــاع املــــرشــــحــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
املـــحـــتـــمـــلـــة النـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــة، 
)الـــصـــورة(، على  هــيــاري كلينتون 
أي مــعــلــومــات ســريــة خـــال الحملة 
االنتخابية. وقــال ريــان في رسالته 
لكابر إن إجراء كهذا سيكون عقابًا 
مع  الــائــق  غــيــر  لتعاملها  مناسبًا 

السرية  اإللكترونية  البريد  رسائل 
عندما كانت وزيرة الخارجية.

)رويترز(

بنغالدش: اعتداء جديد 
في عيد الفطر

إساميون  أنهم  يرجح  عناصر  شن 
هجومًا جديدًا بالقنابل والسواطير 
في بنغادش، أمس الخميس، أسفر 
عن مقتل ثاثة أشخاص خال تجمع 
كبير للمسلمني بمناسبة عيد الفطر، 
فـــي فــصــل جــديــد مـــن أعـــمـــال الــعــنــف. 
الـــحـــكـــومـــة  أن  املـــــعـــــارضـــــون  ويــــــــرى 
لطبيعة  إنكار  حالة  تعيش  الحالية 
التهديد املتطرف في الباد وتحاول 
ــنـــديـــد بـــاملـــعـــارضـــة  ــتـ ــلـ ــه لـ ــغــــالــ ــتــ اســ
الــســيــاســيــة وتــلــطــيــخ صـــورتـــهـــا من 
ــود  خـــــال إصـــــرارهـــــا عـــلـــى عـــــدم وجــ

تنظيم »داعش« في هذا البلد.
)فرانس برس(

تونس ـ وليد التليلي

أنهى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
ــإعـــان انــتــصــاره  اتـــه الـــتـــشـــاوريـــة بـ ــر لـــقـــاء آخــ
ــام املــشــكــكــني فـــي مـــبـــادرة حــكــومــة الــوحــدة  أمــ
الوطنية، وشكر املنظمات واألحزاب املشاركة 
األولــى من  املرحلة  إنجاح  على إسهامها في 
املـــفـــاوضـــات، لــكــنــه حــّمــلــهــا فـــي الـــوقـــت نفسه 
مــســؤولــيــة املــرحــلــة الــثــانــيــة، مــرحــلــة الــبــحــث 
وهيكلتها.  وتشكيلتها  الحكومة  رئيس  عــن 
وقال السبسي بكل وضوح إن مهمته انتهت 
بنجاح وإن املسؤولية باتت تقع على األحزاب 
العتيدة  الحكومة  حــول  للتوافق  السياسية 
الـــدســـتـــور ال يعطي  أن  ورئــيــســهــا، ال ســيــمــا 
ــة الــــحــــق بـــتـــرشـــيـــح اســـم  ــمـــهـــوريـ ــيــــس الـــجـ رئــ
املتابعون  ويــعــرف  الـــــوزراء.  لــرئــاســة مجلس 
فــي تــونــس أن مــا قــالــه الــســبــســي لــيــس ســوى 
للدستور،  احــتــرامــًا  بــه  أدلـــى  تصريح شكلي، 
لكنه هو الذي يمسك فعليًا بكل خيوط اللعبة، 
وال يمكن قطعًا أن يتم التوافق على شخصية 
ــلــــى تـــوزيـــع  ــتـــظـــرة وعــ ــنـ رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة املـ
للسبسي  يــكــون  أن  دون  الــــوزاريــــة  املــنــاصــب 

الرأي الفصل في هذه األمور.
وســيــنــتــظــر الــتــونــســيــون اعـــتـــبـــارًا مـــن الــيــوم، 
الحبيب  للحكومة،  الحالي  الرئيس  استقالة 
ــدء الـــحـــديـــث عــــن الــحــكــومــة  ــ ــبـــل بــ الـــصـــيـــد، قـ
ح إلى 

ّ
الجديدة. وعلى الرغم من أن السبسي مل

أن األمر سيتم بساسة، »على طريقة التوافق 
التونسية«، إال أن ال أحد قادر على الجزم في 
هذا املوضوع، بسبب الرّد الذي يمكن للصيد 
أن يقدم عليه بعد كل »ما لحقه من إهانات«، 

القاهرة ــ العربي الجديد

منعطفًا  اإليطالية  املصرية  العاقات  دخلت 
املصرية  الخارجية  جديدًا، مع تهديد وزارة 
فــي بــيــان لــهــا بــمــراجــعــة الــتــعــاون الــقــائــم في 
مــجــال مــكــافــحــة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة في 
في  ــاع  األوضـ مــع  والتعامل  املتوسط  البحر 
لــيــبــيــا وغــيــرهــا مـــن املـــجـــاالت الــتــي تحصل 
إيطاليا فيها على دعــم مصر. جــاء ذلــك ردًا 
اإليــطــالــي بتأييد  الــنــواب  قـــرار مجلس  على 
تــزويــد مصر  بتعليق  الشيوخ  قـــرار مجلس 
بــقــطــع غــيــار لــطــائــرات إف-16 حــربــيــة، على 
ــالــــي جــولــيــو  ــطــ خــلــفــيــة مـــقـــتـــل الــــطــــالــــب اإليــ
ريجيني في فبراير/شباط املاضي في مصر.
ــرار بــــأنــــه »ال  ــ ــقـ ــ ــــف الـــبـــيـــان املــــصــــري الـ ــ ووصـ
يــتــســق مــع حــجــم ومــســتــوى الــتــعــاون الــقــائــم 
بني سلطات التحقيق في البلدين منذ بداية 
الــكــشــف عــن الـــحـــادث، ويــتــنــاقــض مــع الــهــدف 
لتأثيره  اإلرهـــاب  بمكافحة  الخاص  املشترك 
السلبي على القدرات املصرية في هذا املجال«. 
ونفت الخارجية املصرية أن تكون السلطات 
ــــاون مــع  ــعـ ــ ــتـ ــ ــاعـــســـت عـــــن الـ ــقـ ــة قـــــد تـ ــريــ املــــصــ
»األشهر  أن  إلى  اإليطالية، مشيرة  السلطات 
متبادلة  زيـــارات  شهدت  املاضية  واألسابيع 
تم  واإليطالية  املصرية  التحقيق  جهات  بني 
خالها تسليم الطرف اإليطالي مئات األوراق 
وعشرات امللفات الخاصة بنتائج التحقيقات 
ــاون«. وخــــال  ــ ــعــ ــ ــة بـــكـــل شــفــافــيــة وتــ ــريـ املـــصـ
جــلــســة مــجــلــس الــشــيــوخ اإليــطــالــي األربـــعـــاء 
قبل املاضي، عارض ممثلو األحزاب اليمينية 
»تعديل ريجيني« الذي وافقت عليه األغلبية 
لفرض عقوبة مبدئية على مصر بمنع توريد 
قــطــع غــيــار طـــائـــرات إف-16 لــهــا عــلــى خلفية 
عدم تعاونها مع السلطات اإليطالية لكشف 

غموض حادث مقتل ريجيني بالقاهرة.
التعاون  بتعليق  املصري  التهديد  ويتوازى 

ــارك فــي  ــ ــال مــــســــؤول حـــزبـــي شــ ــ بــحــســب مــــا قـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــوضــحــًا أن  املـــشـــاورات لـــ
 ألنه غير متشبث 

ً
الصيد كان سيستقيل أصا

باملنصب، ولــكــن مــوقــف حــزب »نـــداء تونس« 
بخلط  ساهما  وزراء  سبعة  وبــيــان  الــرســمــي 
األمـــــــور، بــحــســب نــفــس املــــصــــدر، مــرجــحــًا أن 

تنتهي املسألة بشكل جيد في نهاية املطاف.
ــن عـــقـــدة اســتــقــالــة رئــيــس  وبـــعـــد االنـــتـــهـــاء مـ
الكرة  تــرمــى  أن  يفترض  الــحــالــيــة،  الحكومة 
ــواب الــشــعــب لتشكيل  ــ فـــي مــلــعــب مــجــلــس نـ
الحكومة املرتقبة استنادًا إلى موازين القوى 
الحزب  يرشح  أن  على  القانون  ويــنــّص  فيه. 
النهضة حاليًا،  أي حركة  البرملان،  األول في 
رئـــيـــســـًا لـــلـــحـــكـــومـــة. لـــكـــن هـــــذا األمــــــر يــطــرح 
ــداء تــونــس«  »نــ ـــ ــ مــشــكــلــة ثــانــيــة لــلــســبــســي ول
»الــنــهــضــة« أيــضــًا، الــتــي أعــلــنــت بــوضــوح  ولـــ
أنـــه سيتم احــتــرام نــتــائــج االنــتــخــابــات التي 
سبق أن قادت حزب »نداء تونس« لألغلبية 
ــيـــس املـــتـــغـــيـــرات الـــحـــالـــيـــة فــي  الـــنـــيـــابـــيـــة، ولـ

البرملان التي تصب ملصلحة »النهضة«.
ــرار الــحــل والــربــط في  ــال، لــيــس قـ عــلــى أيـــة حـ
هـــــذه املـــســـألـــة بـــيـــد »الـــنـــهـــضـــة« دســـتـــوريـــًا، 
يــعــود للمرتبة  وســيــكــون عــلــى »الــــنــــداء« أن 
ــتــــرح رئـــيـــس  ــقــ ــبــــل أن يــ ــًا، قــ ــيــ ــابــ ــيــ األولــــــــــى نــ
مساعيه  في  فشل  إذا  أمــا  الجديد.  الحكومة 
الحالية، فستختلط كل األوراق أمام »النداء« 
ــل املــشــهــد  ــ ــامـ ــ ــة« وكـ ــهــــضــ ــنــ والـــســـبـــســـي و»الــ
الــســيــاســي الــتــونــســي. ولـــكـــن هــــذه املــعــضــلــة 
ليحافظ على  »الــنــداء«  تــواجــه  التي  الكبيرة 
شرعيته االنتخابية والدستورية في اختيار 
اآلن  ليست مسألة سهلة. ويجب  املرشحني، 
»نــداء تونس«  قيادات  نتائج مساعي  ترقب 
ــان  ــرملـ ــبـ ــة نـــــــواب داخـــــــل الـ ــالـ ــمـ ــتـ ــل اسـ ــ مــــن أجــ
وضمهم لكتلته، التي تضم حاليًا 64 نائبًا، 

في حني تضم كتلة »النهضة« 69 نائبًا.
فـــي هــــذا اإلطــــــار، تــؤكــد مـــصـــادر مـــن الــحــزب 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن هــنــاك حركية كبيرة  لـــ
للمركز  الــعــودة  أجـــل  ــنـــداء« مــن  »الـ يشهدها 
باستقالة  ذلـــك  وربــطــت  الــبــرملــان،  فــي  األول 
الــحــرة«، ومحاولة  مــن »كتلة  الــنــواب  بعض 
ضم آخرين من أحزاب قريبة. وتجدر اإلشارة 
إلــــى أن الـــنـــائـــب عـــن هــــذه »الـــكـــتـــلـــة«، محمد 
الناصر جبيرة، كان أعلن عن استقالته منذ 
أيام والتحاقه بـ »نداء تونس« مجددًا، فيما 
يــعــّول »الـــنـــداء« عــلــى اســتــعــادة نــوابــه الــذيــن 
غـــــــادروا كــتــلــتــه الـــبـــرملـــانـــيـــة، دون االلــتــحــاق 
ــنــــواب بــشــرى  ــزاب أخـــــرى عــلــى غـــــرار الــ ــأحــ بــ

بـــشـــأن الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة ولــيــبــيــا، مع 
خـــطـــاب بـــعـــض مــمــثــلــي األحــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة 
أن »األمــر  الشيوخ اإليطالي عــن  فــي مجلس 
ــلـــيـــف إقـــلـــيـــمـــي ضـــــد اإلرهـــــــــاب  ــلـــق بـــحـ يـــتـــعـ
»تــعــديــل  املـــحـــتـــمـــل« فــــي مـــعـــرض رفـــضـــهـــم لـــ
ريــجــيــنــي«. وكـــان السيسي ورئــيــس الـــوزراء 
ــالــــي مـــاتـــيـــو ريــــنــــزي قــــد اتـــفـــقـــا خـــال  اإليــــطــ
لقاءين في روما والقاهرة العامني املاضيني، 
على تطوير التعاون األمني واالستخباراتي 
ــة، هــــي الـــهـــجـــرة  ــيـ ــيـــسـ ــفـــات رئـ ــلـ فــــي ثــــاثــــة مـ
غــيــر الــشــرعــيــة ولــيــبــيــا ومــكــافــحــة الــتــيــارات 

اإلسامية واإلرهابية.
وهـــذه املـــرة األولـــى الــتــي يــهــدد فيها النظام 
ــيـــق الـــــتـــــعـــــاون األمــــــنــــــي أو  ــلـ ــتـــعـ املــــــصــــــري بـ
االستخباراتي مع دولة أوروبية، األمر الذي 
يــنــفــي بــشــكــل قــاطــع مـــا كــانــت تـــــردده دوائــــر 
مصرية في السابق من أن هناك تنسيقًا قويًا 
بني السيسي ورينزي بشأن قضية ريجيني، 
ويـــنـــفـــي أيــــضــــًا مــــا كــــانــــت تـــدعـــيـــه الـــرئـــاســـة 
اإليجابية  االتــصــاالت  استمرار  من  املصرية 

بني البلدين.
ــريـــة  ــة مـــصـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ــادر دبـ ــ ــ ــــصـ ــ ــًا ملـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ووفـ
ــإن الــعــاقــات مــع إيــطــالــيــا »فــقــدت  مــطــلــعــة، فـ
خــصــوصــيــتــهــا مــنــذ مــقــتــل ريــجــيــنــي، إذ تم 
تــعــلــيــق تــنــفــيــذ خــطــة اســتــثــمــاريــة خمسية 
كــــان مـــن املــفــتــرض أن تــبــدأ فـــي ربــيــع الــعــام 

ويبدو أن حزب »النداء« يعّد لعودته كحزب 
أول في أقــرب وقــت، حتى يصبح بذلك قادرًا 
على االضطاع بدوره الدستوري كحزب أول 

لتشكيل الحكومة وتعيني رئيسها.
»العربي الجديد«  لكن املصادر نفسها تقول لـ
إن تـــعـــدد املـــقـــتـــرحـــات حــــول أســـمـــاء أعــضــاء 
الــحــكــومــة املــقــبــلــة، خــلــق شــرخــًا داخــــل حــزب 
ــنــــداء«، إذ نــشــأت خــافــات حـــول األســمــاء  »الــ
وترفضها  داخــلــه  مجموعات  تدعمها  الــتــي 
مجموعات أخرى. ووفق تصريحات قياديي 
»الـــنـــداء«، فــي الــفــتــرة األخـــيـــرة، فـــإن تضاربًا 
في املواقف بدا جليًا حول األسماء، وخاصة 
التي ستكون ضمن حكومة الوحدة الوطنية، 

األمر الذي زاد الحزب انقسامًا وتصدعًا.
ــاديــــون فــي  ــيــ ــيـــه قــ ــا فـ ــ ــــي الــــوقــــت الـــــــذي دعــ وفــ
»النداء«، من بينهم العضو املؤسس للحزب، 
السياسية  الهيئة  الرميلي، ورئيس  بوجمعة 
الــســابــق رضـــا بــالــحــاج، لــإبــقــاء عــلــى الصيد 

املــســتــمــرة بــالــســيــســي شــخــصــيــًا، لــكــن يجب 
أال نــنــســى أن الــشــركــة نــفــســهــا، وغــيــرهــا من 
يحققون  مصر،  فــي  اإليطاليني  املستثمرين 
استفادات كبيرة وفق تعاقدات طويلة األجل، 
مما يعني أن الخسارة األكبر ملصر ستكون 

في املستقبل وليس في الغد القريب«.
وأدى الــتــعــامــل املـــصـــري الــقــاصــر والــجــهــود 
املـــحـــمـــومـــة لـــلـــشـــرطـــة املـــصـــريـــة فــــي تــصــويــر 
نيابة  وصــف  بحسب  مضللة،  سيناريوهات 
ــاد الــســيــســي جــــــزءًا مــــن رصـــيـــده  ــقــ رومـــــــا، إلفــ
ــامـــني املـــاضـــيـــني، مــن  ــعـ الــــــذي حــقــقــه خـــــال الـ
ــي  ــ ــنـ ــ ــاري واألمـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــويــــق االسـ ــتــــســ خـــــــال الــ
واالستخباراتي، ليس في إيطاليا فقط بل في 
باقي دول أوروبــا أيضًا. فقد حــاول السيسي 
تصوير نفسه للفرنسيني واإليطاليني واألملان 
البداية كشرطي حليف يقف على ساحل  في 
املهاجرين  مــن  األوروبــيــني  لحماية  املتوسط 
واإلرهابيني. وبالتوازي مع خطاب التخويف 
والتلويح بأن أي تغيرات سياسية جديدة في 
مــصــر ستعني انــهــيــار الــدولــة وتــحــّول مصر 
إلى كيان فاشل كسورية وليبيا، بدأ السيسي 
 جديدة لجذب العواصم األوروبية 

ً
يفتح سبا

سوق  إلــى  مصر  فــحــّول  اقتصاديًا،  بإفادتها 
تسهيات  وقــّدم  الفرنسية،  لألسلحة  خصبة 
استثمارية غير مسبوقة لألملان والهولنديني.

ــلــت نــقــطــة تــحــّول 
ّ
إال أن واقـــعـــة ريــجــيــنــي مــث

في العاقات بني السيسي وأوروبـــا، إذ بات 
بــعــض األوروبــــيــــني يــتــعــامــلــون مــعــه بــمــزيــد 
مـــن الـــحـــذر، فــلــم يــقــتــصــر األمــــر عــلــى أضـــرار 
ــل بـــــدأ الــفــرنــســيــون  ــالــــي، بــ ــطــ فــــي املـــلـــف اإليــ
واألملــان يطرحون أسئلة الذعــة عن مستقبل 
ارتباطًا  فــي مصر  واألمــنــي  الحقوقي  املــلــف 
ــي مــصــر  بـــمـــصـــالـــح مـــواطـــنـــيـــهـــم املـــقـــيـــمـــني فــ
ومنظماتهم العاملة بها. كما جاءت توصية 
الــبــرملــان األوروبــــي لخفض الــدعــم العسكري 
لتحرك  كبداية  السيسي  لنظام  والسياسي 
أوسع يتخذ أشكااًل عديدة، من بينها تشكيل 
الحقائق حول مقتل  لتقصي  أوروبية  لجنة 
ريــجــيــنــي. ويـــرى مــراقــبــون أن الــطــريــقــة التي 
اعتمدها البرملان اإليطالي ملعاقبة مصر في 
ملف ريجيني، وهي تعليق توريد قطع غيار 
طائرات حربية أميركية، قد تفتح الباب أمام 
دول أخرى لتكرار هذه العقوبة التي قد تبدو 
مؤثرة على نطاق واسع، لكنها كفيلة بإلحاق 
الضرر بالنظام املصري، والــذي يسعى بعد 
العام 2013 لزيادة قدراته العسكرية بامتاك 

أسلحة جديدة وتنويع مصادر التسليح.

بــلــحــاج حـــمـــيـــدة، وألـــفـــة الـــســـكـــري، وفــاطــمــة 
الجديد«  »العربي  لـ  املسدي. وتؤكد مصادر 
أن اســتــقــالــة الــنــائــبــني عــن حـــزب »املـــبـــادرة«، 
الديمقراطية  »الكتلة  لــواء  تحت  املنضويني 
السعيدي،  وأحمد  علي  لطفي  االجتماعية«، 
جاءت في إطار تفاهمات خارج البرملان مع 
رئيس الحزب، كمال مرجان، في إطار إشراكه 
النائبني  الحكومة مقابل انضمام هذين  في 
إلــــى كــتــلــة »الــــنــــداء«، مـــا ســيــتــيــح تــفــوق هــذا 
البرملان.  فــي  »النهضة«  على  عــدديــًا  الــحــزب 

املقبل، كما أن أحــزاب الوسط واليسار باتت 
تــضــغــط عــلــى ريـــنـــزي أكــثــر لــفــرض مقاطعة 
املصادر  وتوضح  السيسي«.  على  سياسية 
أن الـــتـــهـــديـــدات املـــصـــريـــة يــمــكــن مــســاواتــهــا 
بالقرارات اإليطالية، فهي تعدو تخويفًا من 
قرارات سريعة ستتخذها السلطة السياسية 
ويــمــكــن الــتــراجــع عــنــهــا فــي أي وقــــت، لكنها 
ــعــتــبــر اخــتــبــارًا ملـــدى قــوة 

ُ
فــي الــوقــت نفسه ت

النظام املصري القائم في مواجهة الضغوط 
األجنبية.

ــد املــــصــــري عــلــى  ــديـ ــهـ ــتـ ــر هــــــذا الـ ــيـ ــأثـ وعــــــن تـ
إيطاليا،  مــع  القائمة  االقــتــصــاديــة  الــعــاقــات 
سيما فــي مــجــال الطاقة عبر شــركــة »إيــنــي« 
اإليطالية مكتشفة ومديرة أكبر حقول للغاز 
الطبيعي فــي مصر حاليًا، تــرى املــصــادر أن 
»توتر العاقات السياسية واألمنية، سيكون 
له تأثير سلبي على استثمارات هذه الشركة 
وعــاقــتــهــا الـــتـــي كـــانـــت قـــويـــة واتــصــاالتــهــا 

رئيسًا للحكومة، عارض سبعة وزراء ينتمون 
إلى »النداء« هذا املوقف، في حني أكد القيادي 
القطي، على أحقية »النداء«  العزيز  فيه، عبد 
بــقــيــادة املــرحــلــة املــقــبــلــة وبــاخــتــيــار شخص 
 للصيد. في املقابل، أصر الناطق 

ً
جريء بديا

الرسمي باسم الحكومة، خالد شوكات، على 
 لانتقادات 

ً
الصيد، ما جعله عرضة لـ  الــوالء 

مــن داخـــل »الـــنـــداء«، وتــرجــح مــصــادر مــغــادرة 
شوكات للحزب. وسيكون »النداء« والسبسي 
أن تنتهي  ُيفترض  الــوقــت، ألنــه  أمــام اختبار 
كامل املشاورات حول الحكومة الجديدة قبل 
25 يــولــيــو/تــمــوز الــــجــــاري، لــيــتــولــى الــنــواب 

منحها الثقة.
املتحاورين  على  ذلــك، سيكون  انتظار  وفــي 
من منظمات وأحزاب، التوافق حول األسماء 
الجديدة، وهــو تحدٍّ أكبر من وضــع برنامج 
اآلراء حول معنى  اختاف  الحكومة، بسبب 

الوحدة الوطنية.

اتفاق الغاز اللبناني

يجري تلزيم بلوكني أو ثاثة. لم يحصل أي 
تام  امللف في حالة غياب  بقي  تقّدم حينها. 
عن الوعي داخليًا، حتى جاء املوفد األميركي 
الخاص آموس هولشتاين، إلى بيروت وأبلغ 
باتوا  وإال  شــهــرًا،   18 أمــامــهــم  أن  اللبنانيني 
خارج السوق، كما ينقل عدد من السياسيني 
الــلــبــنــانــيــني. وفـــي الــتــفــاصــيــل الــتــي يــرويــهــا 
هــــؤالء، أن هــولــشــتــايــن، أبــلــغ مــن الــتــقــاهــم أن 
الغاز  الــبــدء بعملّية اســتــخــراج  االتــفــاق على 
أن  تــم، وأن لبنان ُيمكنه  فــي شــرق املتوسط 
يــضــّم لــهــذا االتـــفـــاق، أو يبقى خـــارجـــه. وفــي 
حال بقائه خارج االتفاق، فإن ال أحد سيهتم 

للبنان الحقًا، وال للغاز اللبناني.
ــيـــس لــجــنــة األشــــغــــال والـــطـــاقـــة  ويـــكـــشـــف رئـ
»الــعــربــي  الــنــيــابــيــة الــنــائــب مــحــمــد قــبــانــي، لـــ
الــجــديــد«، أن مــن األســـبـــاب الــتــي دفــعــت إلــى 
تــعــجــيــل الـــتـــوافـــق الـــلـــبـــنـــانـــي، تــلــقــي لــبــنــان 
قامت  أميركّية  شــركــة  بــأن  أفـــادت  معلومات 
ــــني لـــبـــنـــان  ــا بــ ــ ــرق مــ ــ ــشــ ــ ــــوض املــ ــحـ ــ ــٍح لـ ــمــــســ بــ
وفلسطني وسورية وقبرص ومصر، من دون 
لبنان  تــقــّدم  »وقـــد  اللبنانية،  السلطات  إذن 
التي  املعلومات  على  بــنــاًء  وحصل  بشكوى 
تــوصــلــت لــهــا الـــشـــركـــة، عــلــى مــعــلــومــات عن 
وجــــود أكــثــر مــن حـــوض مــشــتــرك بــني لبنان 
وإســرائــيــل وبــكــمــيــات كــبــيــرة«. وُيــضــيــف أن 
العامل الثاني هو وجود معلومات عن فشل 
إسرائيل  كانت تعمل  الــذي  الخط  العمل في 
ــبـــر قــبــرص  ــيـــع الــــغــــاز مــــن خــــالــــه، عـ ــلـــى بـ عـ
ــبـــاب مــخــتــلــفــة، لـــم ُيــحــددهــا  فـــالـــيـــونـــان، ألسـ
قــبــانــي. ويــشــيــر إلـــى أن الــطــريــق املتبقي هو 
عبر تركيا، »ومن هنا نفهم هذه اللقاءات بني 
األتراك واإلسرائيليني، وإذا تأخر لبنان أكثر، 
سنكون خارج خط األنابيب هذا، وهو الذي 

ُيفترض أن يبيع لبنان الغاز من خاله«.

بيروت ــ ثائر غندور

ال يكاد عيد الفطر يحمل هذا العام 
أيًا من معاني الفرح للبنانيني، إال 
بــمــا يسمعونه عن  املــرتــبــطــة  تــلــك 
تقّدم ما في ملف استخراج الغاز من شواطئ 
التخّوف  الفرح ال يكتمل.  هــذا  أن  إال  بلدهم. 
من أن تتآكل مكتسبات هذا القطاع من خال 
الفساد املستشري في البلد. فأزمة الثقة بني 
الــلــبــنــانــيــني وســيــاســيــيــهــم عــمــيــقــة. وتــجــربــة 
مــلــف الــنــفــايــات أبــــرز دلــيــل عــلــى هــــذا األمــــر. 
فاألزمة التي بدأت في يوليو/تموز من العام 
املـــاضـــي، لـــم تــصــل إلـــى نــهــايــتــهــا بــعــد، على 

الرغم من رفع النفايات من الشوارع.
جبران  اللبناني  الخارجية  وزيـــر  أعــلــن  فقد 
بـــاســـيـــل، بــعــد لـــقـــاء جــمــعــه بــرئــيــس مجلس 
 لألزمة التي 

ً
النواب نبيه بري، أن هناك حا

ضربت قطاع الغاز اللبناني، وأوقفت عملّية 
باألنشطة  املتعلق  الضريبي  الــقــانــون  إقـــرار 
البحرية  املياه  تقسيم  البترولّية ومرسومي 
ــر الـــشـــروط  ــتـ ــلـــوكـــات« )مــــواقــــع(، ودفـ ــى »بـ إلــ
ومــــســــودة اتــفــاقــيــة االســتــكــشــاف واإلنــــتــــاج. 
وسبق أن أبلغ عضو لجنة األشغال والطاقة 
الــنــيــابــيــة الــنــائــب جــــوزف مــعــلــوف »الــعــربــي 
املاضي،  األول  ديسمبر/كانون  في  الجديد« 
بعد جولة للجنة على املسؤولني السياسيني 
ــاز، أن  ــغــ الســتــعــجــالــهــم فـــي تــحــريــك مــلــف الــ
النيابي  املجلس  رئيسي  »مع  اتفقت  اللجنة 
نبيه بري والحكومة تمام سام على إقرارها 
في نهاية يناير/كانون الثاني 2016، إذا ما 
بقيت األمور على حالها سياسيًا، ولم ُيسّجل 
للجمهورّية«.  رئيس  انتخاب  عبر  خــرق  أي 
ــنــــص هــــــذا االتـــــفـــــاق الــــجــــديــــد عـــلـــى فــتــح  ويــ
ــام الـــشـــركـــات، عــلــى أن  الــبــلــوكــات الــعــشــرة أمــ

وُيشير مصدر لبناني ناشط في مجال الغاز، 
إلــى االتــفــاق الــتــركــي-اإلســرائــيــلــي، والــتــركــي-
الروسي، واإلسرائيلي-املصري، للداللة على 
أن هناك اتفاقًا كبيرًا حصل في املنطقة، وأن 
أحد أبرز بنوده االتفاق على خط نقل الغاز 
أوروبـــا عبر تركيا. ويلفت هــذا املصدر  إلــى 
يـــعـــنـــي خـــســـارة  لـــبـــنـــانـــي  تــــأخــــر  إلـــــى أن أي 
العاملي، وخسارة  والسوق  الكبرى  الشركات 
الشراكة في خط األنابيب، وبالتالي الخروج 
من سوق الغاز لسنوات طويلة. وعند سؤال 

قباني عّما إذا كان هذا األمر ُيعّد تطبيعًا مع 
إسرائيل، رّد بأنه الخيار الوحيد للبنان، أو 

سنكون خارج السوق.
ـــطـــرح فـــي هــــذا الــســيــاق 

ُ
لــكــن أســئــلــة كــثــيــرة ت

وال تـــوجـــد أجـــوبـــة حــاســمــة لـــهـــا: املــســتــوى 
األول هــو املحلي. هــل هناك تــوافــق سياسي 
حــول اتــفــاق بــري-بــاســيــل؟ تــتــخــّوف مصادر 
ســيــاســّيــة مــن عــرقــلــة تــيــار املستقبل وحــزب 
االتــفــاق. لكن عضو كتلة املستقبل  الله لهذا 
»العربي  النيابّية النائب أحمد فتفت، يؤكد لـ

إقرار  صّر على 
ُ
أن كتلة املستقبل ت الجديد«، 

املــراســيــم فــي أقـــرب فــرصــة مــمــكــنــة، وأنــهــا ال 
تربط ذلك بأي من االستحقاقات السياسّية 
فــي الــبــلــد، وخــصــوصــًا رئــاســة الــجــمــهــورّيــة. 
وُيضيف فتفت أن من حق اللبنانيني معرفة 
من يعرقل وسبب عرقلة إقــرار هذه املراسيم 
االستفادة  تأخير  وبالتالي  ســنــوات،  لثاث 
اللبنانّية، وخسارة عشرات املليارات بسبب 
تراجع أسعار النفط والغاز، »خصوصًا أننا 
أمام مساٍر طويل يحتاج إلى شفافّية عالية«. 

وهـــنـــا ُيـــطـــرح ســـــؤال أســـاســـي حــــول مــوقــف 
الـــقـــوى املــســيــحــّيــة الــنــهــائــي، إن لــجــهــة فتح 
البرملان إلقرار القانون املتعلق بالضريبة، أو 
املراسيم، من دون وجود رئيس للجمهورية، 

أال ُيعتبر هذا إضعافًا إضافيًا للموقع؟
حـــديـــث فــتــفــت عـــن الـــشـــفـــافـــّيـــة، يــفــتــح الــبــاب 
ملاذا  اللبناني.  املستوى  الثاني في تحديات 
الــســيــادي اللبناني  الــصــنــدوق  ــــرار  إقـ تــأخــر 
الناتجة عن  ُيــديــر األمـــوال  الــذي ُيفترض أن 
قــطــاع الـــغـــاز؟ ومـــا هـــو الــخــيــار االقــتــصــادي 

الذي سيتبناه لبنان بعد بدء االستفادة من 
الــغــاز؟ كــمــا أن هــنــاك مــؤشــرات مهمة لجهة 
إلى  االنضمام  في  الحكومية  الشفافّية  عــدم 
االستخراجية،  للصناعات  الشفافية  مبادرة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــوصــيــة الــبــرملــان الــلــبــنــانــي 

»العربي الجديد«. بذلك كما يؤّكد قباني لـ
املستوى الثاني، هو الواقع اإلقليمي. فلبنان 
لم يقم بترسيم حدوده مع سورية وفلسطني 
املــحــتــلــة، وهــنــاك مشكلة مــع قــبــرص، بعدما 
جــــرى اتـــفـــاق تـــراجـــع لــبــنــان عــنــه. وفــــي حني 

ال ُيــشــّكــل املــلــف الـــحـــدودي مــع ســوريــة أزمــة 
حــالــّيــة، فــإن هــنــاك أزمـــة كبيرة مــع إسرائيل. 
ــنــــاك ثــاثــة  يــــؤّكــــد قـــبـــانـــي، وآخـــــــــــرون، أن هــ
أحــــــــواض مـــشـــتـــركـــة بــــني لـــبـــنـــان وإســـرائـــيـــل 
ولــيــس واحـــدًا فــقــط، كما كــان ُيعتقد سابقًا، 
 املشكلة قبل البدء 

ّ
وقــد أصــّر لبنان على حــل

سياسّية  مصادر  شير 
ُ
وت الغاز.  باستخراج 

املوفد األميركي الخاص هولشتاين،  أن  إلى 
أبلغ املسؤولني اللبنانيني بضرورة التخلي 
ــادر عــن  ــ ــــصـ ــة«. وتـــنـــقـــل املـ عــــن »هـــــــذه الــــحــــجــ

هــولــشــتــايــن قـــولـــه إن هـــنـــاك عـــشـــرات نــقــاط 
النزاع عامليًا التي تجري عمليات استخراج 
الــنــفــط والـــغـــاز فـــي مــحــيــطــهــا، »وبــالــتــالــي ال 

تنتظروا ترسيم الحدود«.
وأبـــلـــغ مــوظــفــون رســمــيــون فـــي فــريــق األمـــم 
املتحدة في لبنان »العربي الجديد«، أن األمم 
املــتــحــدة ال تـــزال عــلــى مــوقــفــهــا بــعــدم الــقــدرة 
على القيام بوساطة لترسيم الحدود إال بناًء 
الدولتني، وهــي تعني  على طلب رسمي من 
الـــدولـــتـــني ببعضهما  اعـــتـــرافـــا مــشــتــركــا مـــن 
إلــى مصادر  البعض. ويلفت هـــؤالء، إضــافــة 
ــى أن األمـــيـــركـــيـــني يـــعـــرضـــون  ــ ــة، إلــ ــّيـ ــانـ ــنـ ــبـ لـ
ــدون ربــط  ــريــ ــ ــلـــول، لــكــنــهــم ال ُي ــراحـــات حـ ــتـ اقـ
العمل ببدء استخراج الغاز بحصول االتفاق 

الحدودي.
 

ٌ
وعـــلـــى هــــذا املـــســـتـــوى أيـــضـــًا، ُيـــطـــرح ســــؤال

أســـاســـي ال جــــواب عــلــيــه بــعــد. هـــل سُيطبق 
لبنان قانون مقاطعة إسرائيل على الشركات 
الكبرى العاملة في قطاع الغاز؟ بمعنى آخر 
هـــل ســُيــقــاطــع لــبــنــان الــشــركــات الــعــامــلــة في 
»العربي الجديد« إن  إسرائيل؟ يقول قباني لـ
املقابل،  الشركات. في  ال مجال ملقاطعة هــذه 
ســبــق ملــعــلــوف أن أبـــلـــغ »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
بأن لبنان عليه االلتزام باملقاطعة. ال جواب 

حاسمًا لهذا السؤال حتى اللحظة.
بعدم  واإلقليمي،  املحلي  املستويان  يتقاطع 
ــلــــه وإيــــــــــران، الــتــي  وضـــــــوح مــــوقــــف حـــــزب الــ
تــبــدو أنــهــا غــيــر مستفيدة، مــن هـــذا االتــفــاق 
اإلقليمي. فما هو رد فعل حزب الله وإيران؟ 
هل سيوافقان؟ أم ُيعرقان؟ أجــواء الصحف 
املقربة من حزب الله كانت سلبية تجاه اتفاق 
ويتقاطع  سلبي.  مؤشر  وهــذا  بري-باسيل، 
ــلـــه ملــحــاولــة  هــــذا األمـــــر مـــع إحـــبـــاط حــــزب الـ
إلــى تسوية شاملة تــطــاول رئاسة  الــوصــول 
االنتخابات  وقانون  والحكومة  الجمهورية 
النيابية وتعيني قائد للجيش واملدير العام 

لقوى األمن الداخلي.

كتلة نواب »النهضة« أكبر من كتلة »نداء تونس« )أمين األندلسي/األناضول(

كان السيسي ورينزي اتفقا على تطوير التعاون )فيليبو مونتفورتي/فرانس برس(

أعلن باسيل عن حل ألزمة قطاع الغاز )حسين بيضون(

دفع تحذير من الموفد األميركي الخاص آموس هولشتاين، للمسؤولين اللبنانيين بأن أمامهم 
18 شهرًا إلطالق ورشة استخراج الغاز، إلى ظهور اتفاق لبناني حول الملف خوفًا من الخروج 
من السوق العالمي، إال أن عوامل محلية وإقليمية ما زالت تهدد هذا االتفاق. إضافة إلى 

التي  األجنبية  الشركات  ووضع  إسرائيل،  مع  المشتركة  األحواض  أزمة  األفق  في  تلوح  ذلك 
الباب سيكون مفتوحًا أمامها للعمل  بأن  النفط في إسرائيل، والتي يبدو  تعمل في قطاع 

في لبنان على الرغم من قانون مقاطعة االحتالل
قضية

تحذير أميركي دفع للتحرك 
وشبهة التطبيع حاضرة

قباني: ال مجال 
لمقاطعة الشركات 
العاملة في إسرائيل

أي تأخر لبناني يعني 
خسارة الشركات الكبرى 

والسوق العالمي

شرخ داخل حزب 
نداء تونس بسبب أسماء 

أعضاء الحكومة

مقتل ريجيني مثّل 
نقطة تحّول بالعالقات 

بين السيسي وأوروبا

دخلت المشاورات 
التونسية مرحلة 

البحث بتشكيل 
حكومة الوحدة، 

وهو أمر مرهون بتجاوز 
عقدة توافق األحزاب 
وتمكن »نداء تونس« 

من إعادة ضم نواب 
إلى كتلته البرلمانية

جاء رد مصر على 
قرار إيطاليا تعليق 

تزويد القاهرة بقطع 
لطائرات حربية، ليُدخل 

العالقات بين البلدين 
في منعطف جديد

سيجري  التي  البحرية،  البلوكات  اختيار  كيفيّة  عن  كثيرة  أسئلة  ُتطرح 
تلزيمها، وسط تخّوف من أن يكون العامل السياسي أساسيًا. وال يخفي 
النائب، محمد قباني )الصورة(، أن 
لبنان، »وعلينا أن  هناك فسادًا في 
تعبيره.  حد  على  كنواب«  نراقب 
وعن المعايير التي ستُعتمد الختيار 
التي  العشرة  أصــل  من  البلوكات 
معايير  هناك  أن  إلى  يُشير  ستُفتح، 
لكن  وســيــاســيـّـة.  وتقنية  مــالــيـّـة 
الالفت أن المقربين من الوزير، جبران 
التي  البلوكات  أن  يُــرددون  باسيل، 
ستُلزم هي في الشمال والجنوب.

مخاوف من الفساد

متابعة تونس
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67
سياسة

  شرق
      غرب
بوتين يوّقع قوانين 
»مكافحة اإلرهاب« 

رغم االنتقادات
ــع الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر  ــ

ّ
وق

بــوتــن )الـــصـــورة(، أمــس الخميس، 
عــــلــــى حـــــزمـــــة قــــــوانــــــن »مـــكـــافـــحـــة 
اإلرهـــاب« التي أثــارت جــداًل واسعًا 
ــا، وذلـــــك بــعــد مــصــادقــة  ــيــ فـــي روســ
البرملان الروسي عليها في يونيو/
الكرملن  حزيران املاضي. وأوضــح 
فــي بــيــان أن الــقــانــون يــوســع قائمة 
التي  »إرهــابــي«  الجرائم ذات طابع 
من  ــدءًا  بـ مرتكبيها  لــة  مــســاء يمكن 
ــم اســـتـــحـــداث مــــادة  ــ عـــمـــر الـــــــــ14. وتـ
»الــعــمــل اإلرهـــابـــي الـــدولـــي«، لتفرز 
بذلك الجرائم املرتكبة خارج روسيا 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا »تــعــريــض حــيــاة 
مواطني  وحصانة  وحرية  وصحة 
ــــال  روســــيــــا لـــلـــخـــطـــر، بــــهــــدف اإلخــ
ــــن الــــــدول  بـــالـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي بـ
والشعوب أو ضد مصالح روسيا«.
)العربي الجديد(

مقتل 7 مسلحين 
في داغستان

أعــلــنــت الــســلــطــات الـــروســـيـــة، أمــس 
الخميس، أنها قتلت سبعة أعضاء 
فـــي جــمــاعــة مــســلــحــة مــســؤولــة عن 
هــجــمــات عــلــى الـــشـــرطـــة واملــدنــيــن 
خاصة  عملية  في  إرهابية  وأعمال 
الــبــاد.  جــنــوب  داغــســتــان  بمنطقة 
إن  اإلرهــــاب،  وقــالــت لجنة مكافحة 
آخــرون  قتل وأصيب ثاثة  ضابطًا 
خال العملية ضد ما يطلق عليها 
»عــصــابــة مـــاخـــاتـــشـــكـــاال«، فــيــمــا لم 

يسقط مدنيون في العملية.
)رويترز(

االتحاد األفريقي 
يسحب قواته من 

الصومال في 2018
ــــي اإلعــــــــداد  ــقـ ــ ــريـ ــ بـــــــدأ االتــــــحــــــاد األفـ
لـــــســـــحـــــب قـــــــوتـــــــه املــــــنــــــتــــــشــــــرة فـــي 
ــداء من  ــتــ الـــصـــومـــال )امـــيـــصـــوم( ابــ
كما   ،2018 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
تــفــيــد املــــــــــداوالت األخــــيــــرة ملــجــلــس 
االتحاد  من  املنبثق  واألمــن  السام 
في  الستن  لقائه  األفريقي. وخــال 
مجلس  ناقش  يونيو/حزيران،   29
السام واألمــن جــدواًل زمنيًا ينص 
ــيــــصــــوم«  قــــــوة »امــ عـــلـــى أن تـــبـــقـــى 
ســنــتــن إضــافــيــتــن فـــي الــصــومــال، 
قبل أن تنسحب وتنقل صاحياتها 
ــــى الـــجـــيـــش الـــصـــومـــالـــي بــحــلــول  إلـ
وفق   ،2020 األول  ديسمبر/كانون 

شرت على موقع املجلس.
ُ
وثيقة ن

)فرانس برس(

بريطانيا: طرد مشبوه 
يغلق مجلس اللوردات

قــال مسؤولون إنــه تــم إغــاق أقسام 
ــوردات فـــي الــبــرملــان  ــلــ مـــن مــجــلــس الــ
ــــزة، أمـــس  ــيـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــي لـــفـــتـــرة وجـ
الــخــمــيــس، بــعــد اســـتـــدعـــاء الــشــرطــة 
ــرد مـــشـــبـــوه.  ــ ــا بــــوجــــود طــ ــهــ وإبــــاغــ
وأضاف املسؤولون أن حالة التأهب 
ــي الـــتـــي اســـتـــمـــرت ملــــدة ســاعــة  ــنـ األمـ
إلــى  بعثت  رســالــة  ونــصــف، سببها 
أحــد أعضاء املجلس وتحتوي على 
مــادة بيضاء. وقالت متحدثة باسم 
شرطة املدينة لوكالة »فرانس برس« 

إنه »تمت السيطرة على املوقف«.
)فرانس برس(

قتلى في مواجهات 
شمال اليمن

تل 7 من مسلحي الحوثي وأصيب 
ُ
ق

آخـــــــــرون فـــــي مـــــعـــــارك عـــنـــيـــفـــة ضــد 
ــقــــاومــــة« في  الــجــيــش الــيــمــنــي و«املــ
ــال الــيــمــن،  ــمـ مــحــافــظــة الــــجــــوف، شـ
ــة«.  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــــي »املـ ــدر فـ بـــحـــســـب مــــصــ
وقــال املــصــدر لوكالة »األنــاضــول«، 
ــعــــت بـــعـــد هـــجـــوم  ــدلــ ــارك انــ ــ ــعـ ــ إن مـ
شــنــه الــحــوثــيــون الســتــعــادة مــواقــع 
ــام بــمــديــريــة الــغــيــل،  فـــي مــنــطــقــة حــ
ــــجـــــوف. وأشـــــار  غـــربـــي مـــحـــافـــظـــة الـ
املصدر إلى أن طيران التحالف شن 
غـــارات عــدة على مــواقــع وتعزيزات 

الحوثين في املنطقة.
)األناضول(

لندن ـ نواف التميمي

تقريرها  تشيلكوت  السير  لجنة  نشر  بعد 
ــزو الـــعـــراق  ــول مـــشـــاركـــة بــريــطــانــيــا فـــي غــ حــ
عام 2003، وإدانــات صريحة لرئيس الــوزراء 
املــســؤول األول  األســبــق توني بلير، بوصفه 
عــن قـــرار مــشــاركــة بــريــطــانــيــا فــي الــغــزو إلــى 
طرح أسئلة ملّحة، 

ُ
جانب الواليات املتحدة، ت

حــــول مـــــاذا بـــعـــد؟ وهــــل ســتــنــجــح الــعــائــات 
من  الــغــزو  ومــن خلفهم معارضو  املفجوعة، 
ــّر بــلــيــر إلــى  الــنــشــطــاء والــســيــاســيــن، فـــي جــ
ارتكاب  بتهمة  الدولية  أو  الوطنية  املحاكم 
ــرب، بــوصــفــه تــســبــب بــمــقــتــل 179  ــ ــرائـــم حـ جـ

جنديًا بريطانيًا، ومئات آالف العراقين؟ 
ــرة  ــ ــرة أن »كـ ــكــ ــا يـــشـــّجـــع عـــلـــى تـــرســـيـــخ فــ ــ مـ
وربما  التدحرج،  عن  تتوقف  لن  تشيلكوت« 
 تــقــريــر لجنة 

ّ
تــصــل إلـــى قــاعــات الــقــضــاء، أن

العسكري،  العمل  يؤكد شرعية  لم  التحقيق 
ــا أن »لــجــنــة  ــمـ ــة، كـ ــتـــوحـ ــفـ ــألــــة مـ وتـــــــرك املــــســ
تشيلكوت« أفادت بأن املبّررات التي قّدمتها 

عادل األحمدي

عـــاد نــشــاط تنظيم »الـــقـــاعـــدة« مــجــددًا إلــى 
محافظة أبن، جنوبي اليمن، بعد ما يقرب 
بوساطة  طوعًا  انسحابه  على  شهرين  من 
املــحــلــيــة  ــلـــطـــات  الـــسـ ــــض  رفــ أن  إال  قـــبـــلـــيـــة، 
املتدهور،  ظــل وضعها  فــي  املحافظة  م 

ّ
تسل

مـــن مــخــتــلــف الـــنـــواحـــي األمـــنـــيـــة واإلداريـــــــة 
والـــخـــدمـــيـــة، جــعــلــهــا مــحــافــظــة »مــنــســيــة«، 
كــمــا بــاتــت تــوصــف عــلــى لــســان الــعــديــد من 
الشخصيات املحلية. وأكدت مصادر محلية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  فــــي مــحــافــظــة أبـــــن لــــ
ــقـــاعـــدة« املــعــروفــن  أن مــســلــحــي تــنــظــيــم »الـ
ــادوا مــن  ــ ــ »أنــــصــــار الـــشـــريـــعـــة«، عـ مــحــلــيــًا بـــــ
جديد بأنشطتهم املسلحة في مدينة جعار، 
وسيطروا أخــيــرًا على أحــد مــراكــز الشرطة، 
ــيـــال مــتــتــالــيــة  ــتـ بـــالـــتـــزامـــن مــــع عــمــلــيــات اغـ
ــابـــع  ــهــــت أصـ ــوّجــ شـــهـــدتـــهـــا املـــحـــافـــظـــة، وتــ

االتهام فيها إلى التنظيم.

حــكــومــة بلير كــأســاس قــانــونــي لــلــحــرب »لــم 
التقرير  وكـــأن  بعيد«.  حــّد  إلــى  تكن مرضية 
ــًا، لـــم يــغــلــقــه تــمــامــًا  بـــذلـــك تــــرك الـــبـــاب مــــواربــ
بالتصريح بشرعية قرار الحرب، ولم يفتحه 
عــلــى مــصــراعــيــه بــالــجــزم بــعــدم شــرعــيــة قــرار 

الحرب.
قتلوا  بريطانين  جــنــود  عــائــات  والــتــقــطــت 
ــعــــراق مـــا ورد فـــي الـــتـــقـــريـــر، وبـــــادرت  فـــي الــ
على الــفــور فــي إجــــراءات قانونية قــد تــؤدي 
إلـــى مــحــاكــمــات خــاصــة ضــد رئــيــس الــــوزراء 
ر 

ّ
األسبق. وبالتوازي مع هذا املسار، تتحض

ــنــــواب فـــي مــجــلــس الــعــمــوم  مــجــمــوعــة مـــن الــ
آلية  بــاســتــخــدام  بــلــيــر،  الــبــريــطــانــي ملحاكمة 
بــرملــانــيــة قــديــمــة، لـــم تــســتــخــدمــهــا الــســلــطــات 
صحيفة  ونقلت   .1806 عــام  منذ  التشريعية 
ــن مـــصـــدر بـــرملـــانـــي، قـــولـــه إن  »تـــلـــيـــغـــراف« عـ
لة القانونية غير بعيدة عن أذهاننا،  »املساء
لكننا نحتاج أواًل لاطاع على تقرير لجنة 
التحقيق ودراسته. هناك بالتأكيد شعور أن 
بلير يجب أن ُيحاسب بشكل صحيح بسبب 

تصرفاته التي قادت إلى حرب كارثية«.
فــي ماحقة توني بلير  الــراغــبــون  وال يبدي 
ــفــــاؤل ذاتــــــــه، عــنــدمــا  ــتــ قـــضـــائـــيـــًا مـــســـتـــوى الــ
يتعلق األمــر باحتمال جّر بلير إلى محكمة 
الــجــنــايــات الــدولــيــة، ذلـــك أن خــبــراء الــقــانــون 
قاضي  البريطاني،  املحامي  ومنهم  الدولي، 
جيفري  املتحدة،  باألمم  السابق  االستئناف 
ــون، يــســتــبــعــدون احـــتـــمـــال تــقــديــم  ــســ ــرتــ روبــ
املحكمة  أمــام  حــرب  كمجرم  للمحاكمة  بلير 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، ذلــــك أن »خـــــرق أحــكــام 
يــه 

ّ
مــيــثــاق األمــــم املــتــحــدة ال يــعــنــي أن مــنــفــذ

الـــعـــدوان مــحــددة، وبــالــتــالــي ال يمكن تقديم 
الرئيس األميركي األسبق جورج بوش االبن 
»شــريــك«،  »جــاٍن رئــيــســي«، وتــونــي بلير كـــ كـــ

للمحكمة الجنائية الدولية.
وحـــــــول إمـــكـــانـــيـــة مـــحـــاكـــمـــة بـــلـــيـــر بــجــريــمــة 
الــعــدوان داخـــل الــبــاد، إذا مــا تــم تضمينها 

وكانت وساطة قبلية قد نجحت في مايو/
ــار املـــاضـــي بــإقــنــاع مــســلــحــي »الـــقـــاعـــدة«  ــ أيـ
ــــاب مــــــن مــــــــدن مــــحــــافــــظــــة أبــــــن،  ــــحـ ــــسـ ــــاالنـ بـ
أيــة مــعــركــة. ووفــقــًا ملصادر  آثـــار  لتجنبيها 
»العربي  مطلعة مقربة من لجنة الوساطة لـ
أن  إال  التنظيم،  مسلحو  انسحب  الجديد«، 
محمد  باملحافظ،  ممثلة  املحلية،  السلطات 
الخضر السعيدي، رفضت التوّجه الستام 
املـــحـــافـــظـــة، وال تـــــزال تـــمـــارس مــهــامــهــا من 
مدينة عــدن، من خــال اجتماعات وقــرارات، 
بــوجــود حقيقي  املــواطــنــون  ال يشعر معها 

للسلطة، داخل املحافظة.
ــــعــــّد أبـــــن الـــبـــوابـــة الـــشـــرقـــيـــة إلـــــى عــــدن، 

ُ
وت

وتـــتـــصـــل بـــمـــحـــافـــظـــات شــــبــــوة والـــبـــيـــضـــاء 
ــن ثــــاث مــــدن رئــيــســيــة،  ولـــحـــج، وتـــتـــألـــف مـ
وهــي جــعــار ولـــودر وزنــجــبــار، وكــانــت أبن 
ساحة لحروب متقطعة مع مسلحي تنظيم 
العام  في  عليها  سيطروا  الذين  »القاعدة«، 
2011، وأعادوا سيطرتهم في أوقات متفرقة 
العام  وحــتــى   ،2013 فــي  مدنها  بعض  على 
ــــع، تــحــتــل أبـــن  ــــوقـ ــــي. ومـــــن حـــيـــث املـ ــــاضـ املـ
أهمية  كيلومترًا   21489 مساحتها  البالغة 
اســتــراتــيــجــيــة، إذ إنـــهـــا تـــربـــط الـــعـــديـــد من 
املحافظات الجنوبية بالشرقية والشمالية، 
ويــرتــبــط أمــنــهــا مــبــاشــرة بــأمــن واســتــقــرار 
كــونــهــا محافظة ساحلية   عــن 

ً
عـــدن، فــضــا

ــربـــي، وهــــي مـــن أهــم  ــعـ تــطــل عــلــى الــبــحــر الـ
»القاعدة«  لتنظيم  التقليدي  النفوذ  معاقل 

منذ سنوات.
أبـــن أحـــد مــركــزيــن للثقل  عتبر 

ُ
ســيــاســيــًا، ت

الــســيــاســي والــعــســكــري فـــي الــجــنــوب خــال 

العقود األخــيــرة، في مقابل لحج والضالع، 
اليمني، عبدربه  الرئيس  أبــن يتحدر  ومــن 
منصور هادي، وكذلك وزير الداخلية، اللواء 
حسن عرب. وكانت، في الفترة التي سبقت 
ـــوصـــف بــأنــهــا املــحــافــظــة الــتــي 

ُ
االنــــقــــاب، ت

السياسي للباد،  القرار  تسيطر على مركز 
بسبب العدد الكبير من املسؤولن املنتمن 
إليها والــذيــن كــانــوا إلــى جـــوار هـــادي، غير 
أن أبن في الغالب كانت بعيدة عن اهتمام 
ملا  الخدمية، وفقًا  الناحية  القيادة بها، من 

يردد مواطنون في املحافظة.
قـــــوات  أعــــلــــنــــت   ،2015 أغـــــســـــطـــــس/آب  فـــــي 
للشرعية تحرير  املوالية  والقوات  التحالف 
أبــن من مسلحي جماعة »أنصار  محافظة 
الـــــلـــــه« )الــــحــــوثــــيــــن( واملـــــــوالـــــــن لــلــرئــيــس 
معارك  بعد  صــالــح،  عبدالله  علي  املــخــلــوع 
وغـــــــارات جـــويـــة عــلــى مــــدى خــمــســة أشــهــر، 
التحتية  البنية  في  كبيرة  بأضرار  تسببت 
أطــراف  الــحــرب على  للمحافظة، واســتــمــرت 
املحافظة، وتحديدًا جبهة »لودر- مكيراس«، 

لشهور الحقة للتحرير.
أبــن أفضل  التحرير، لم تكن  وعقب مرحلة 
ــــرى  ــااًل مــــن املـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة األخـ ــ حــ

)لـــحـــج، الـــضـــالـــع، عــــــدن(، إذ بــــدت األجـــهـــزة 
منهارة بشكل  والخدمية  واإلداريـــة  األمنية 
شبه كامل، بسبب الحرب، غير أن أبن نالت 
نصيب األســـد مــن هـــذه املــعــانــاة، إذ سيطر 
ــر الـــعـــام  ــ ــ ــاعــــدة« أواخـ ــقــ عــلــيــهــا مــســلــحــو »الــ
ــقـــرات الــتــي يسيطر  املـــاضـــي، وتــعــرضــت املـ
عــلــيــهــا الــتــنــظــيــم لـــغـــارات جـــويـــة بــالــتــزامــن 
مــع عــمــلــيــات الــتــحــالــف ضــد »الـــقـــاعـــدة« في 

حضرموت ولحج.
وشــهــدت أبــن الــفــتــرة املــاضــيــة احتجاجات 
تــطــالــب بــالــنــظــر إلـــى الـــوضـــع املــتــدهــور في 
وإداريـــًا  أمنيًا  الصعد،  كافة  على  املحافظة 
الكهرباء،  ملف  ذلــك  مقدمة  وفــي  وخــدمــيــًا، 
الــذي ال تــزال أبن تعاني من انقطاعها إلى 
اليوم، على الرغم من اقتراب إكمال عام على 
تحريرها من االنقابين، ويتهم معارضون 
بـــالـــفـــشـــل،  لـــلـــمـــحـــافـــظـــة  ــيــــة  ــالــ الــــحــ اإلدارة 

ويطالبون بتغييرها.
ــــن آثـــــــار الــــحــــروب  ــانـــي أبــ ــعـ فــــي املـــجـــمـــل، تـ
 ،2011 العام  منذ  »الــقــاعــدة«،  مع  الحكومية 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى آثـــــار الـــحـــرب الـــواســـعـــة مع 
اليوم  ويصفها   ،2015 عــام  فــي  االنقابين 
ــة املـــنـــســـيـــة«،  ــظـ ــافـ ــحـ »املـ ـــ بـــعـــض ســـكـــانـــهـــا بـ
على الــرغــم مــن أنها ال تبعد ســوى عشرات 
وصف 

ُ
التي ت الكيلومترات عن مدينة عدن، 

ــة«. ويــمــثــل بـــقـــاء أبــن  ــتـ ــؤقـ »الــعــاصــمــة املـ بـــ
 تعكس 

ً
بــعــيــدة عــن ســيــطــرة الـــدولـــة صــــورة

الــفــشــل الــحــكــومــي فــي املــحــافــظــات املــحــررة، 
ــذي انـــعـــكـــس عـــلـــى مـــنـــســـوب آمــــال  ــ ــ ــر الـ ــ ــ األمـ
املواطنن في املحافظات التي ال تزال تحت 

سيطرة االنقابين.

متهمون بــارتــكــاب جــريــمــة حــــرب«. وأوضـــح 
روبرتسون أن الفقرة الثانية من املادة 5 من 
نظام رومــا األســاســي تشير إلــى أن املحكمة 
ال يجوز لها ممارسة الوالية القضائية على 
الــدول األعضاء  جريمة العدوان، حتى تتفق 

على تعريفها الحديث.
ولفت إلى أن الدول لم تتوصل التفاق في هذا 
الــشــأن عــام 2010، وقـــررت إرجـــاء األمــر حتى 
التوصل ملزيد من االتفاق عام 2017. وأشار 
القاضي السابق بمحكمة جرائم الحرب في 
ســيــرالــيــون إلـــى أن اســتــحــالــة مــحــاكــمــة بلير 
تـــعـــود إلــــى مـــبـــدأ قــانــونــي أســـاســـي وهــــو أن 
القاعدة القانونية ال تطبق بأثر رجعي، وفي 
عام 2003 وقت وقــوع الغزو، لم تكن جريمة 

في القانون العام البريطاني، قال روبرتسون 
هذ  رفضت  بريطانيا  في  العليا  املحكمة  إن 
الــطــرح عــام 2006، إذ رفــض الــلــورد توماس 
ا مــن  ــمــــاح بــــــأن تـــصـــبـــح جـــــــزء بـــنـــغـــهـــام الــــســ
القانون البريطاني من دون موافقة برملانية. 
ــد بــنــغــهــام، آنــــــذاك، أن »مــمــثــلــي الــشــعــب  ــ وأكـ
فــي الــبــرملــان، ولــيــس الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة أو 
الــقــضــاة، هــم الــذيــن يفصلون فــي تحديد ما 

هو سلوك إجرامي«.
قد ال تنجح محاوالت جّر بلير إلى ساحات 
الــقــضــاء املــحــلــي أو الـــدولـــي، وقـــد يــكــون من 
الخيال رؤية بلير خلف القضبان، لكن األكيد 
أن سمعة الرجل قد تضررت بشكل كبير بعد 
كل ما ورد في تقرير »تشيلكوت« من إدانات 
والــتــخــطــيــط،  اإلدارة  ســــوء  عـــن  وانــــتــــقــــادات 
والتهميش  للمؤسسات،  تعّمد 

ُ
امل والتجاهل 

ــن الـــتـــلـــفـــيـــق  ــ ــيــــك عــ ــاهــ الــــجــــائــــر لــــــــلــــــــوزراء، نــ
والتضليل. 

وقــد تظهر أولــى عــامــات ذلــك قريبًا، عندما 
يفشل توني بلير في حجز مقعد على رأس 
طاولة املفاوضات حول انفصال بريطانيا عن 
االتحاد األوروبي. وقد حاول منذ اإلعان عن 
نتيجة استفتاء 23 يونيو/ حزيران املاضي، 
قـــدرة وخبرة  األكــثــر  بــاعــتــبــاره  تقديم نفسه 
البريطانين  املــفــاوضــن  فــريــق  قــيــادة  عــلــى 
النــتــزاع أفضل اتفاق مع االتــحــاد األوروبـــي. 
وقد عّبر بلير عن ذلك، ضمنًا، في مقال كتبه 
 :

ً
قــائــا البريطانية  »تــلــيــغــراف«  فــي صحيفة 

ــدة للغاية، 
ّ
»ســتــكــون هــنــاك مــفــاوضــات مــعــق

فــيــهــا ألــــف شــيــطــان فـــي كـــل تـــفـــصـــيـــل... هــذا 
يستلزم حنكة سياسية بالغة«.

»حرب وردتَين« 
جديدة

تهويد 
متسارع 
للقدس

البيضاء« رمزًا  »الـــوردة  يــورك  اتخذت عائلة 
فحكموا  بــالــحــرب،  النكاستر  آل  انتصر  لها. 
بريطانيا وويلز لـ118 عامًا، فاعتبرت »حرب 
التاريخي  التسلسل  في  الــوردتــن« مفصلية 
البريطاني. في االستفتاء األخير، لم تكن كل 
واسكتلندا،  إنكلترا،  من  بريطانيا،  مكّونات 
وإيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة، وويـــلـــز، وجــبــل طـــارق، 
ــلـــى االنــــفــــصــــال. أظــهــر  ــكـــامـــل عـ ــالـ مـــوافـــقـــة بـ
واسكتلندا  الشمالية  إيــرلــنــدا  أن  التصويت 
ــارق رفــضــت الـــخـــروج مـــن الــعــبــاءة  وجــبــل طــ
على  وإنكلترا  ويلز  وافقت  فيما  األوروبــيــة، 
كل  على  غطى  إلنكلترا  الــعــددي  الثقل  ذلـــك. 
التي أظهرتها جبل طــارق وإيرلندا  الفوارق 
 
ً
طـــارق مثا فــي جبل  الشمالية واســكــتــلــنــدا. 
فــي  ــاء  ــقـ ــبـ الـ ــل  ــ صــــــّوت 19.322 شــخــصــًا ألجـ
أوروبــا، فيما دعا 872 شخصًا للخروج. في 
إيرلندا الشمالية أّيد 440.707 شخصًا البقاء 
شخصًا،   349.442 رفـــض  فيما  أوروبـــــا،  فــي 

املــبــنــى الـــجـــديـــد عــلــيــهــا، يــشــيــر فـــخـــري أبــو 
ديـــاب مــن لجنة الــدفــاع عــن أراضـــي ســلــوان، 
ــد«، إلـــــى أن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ فــــي حـــديـــثـــه لــــ
الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة كــانــت قــد صــادرتــهــا 
ُبــعــيــد احــتــالــهــا لــلــقــدس عـــام 1967، قــبــل أن 
بمبلغ  ملكيتها  بنقل   2005 الــعــام  فــي  تــقــوم 
ــــى جــمــعــيــة »عـــطـــيـــرات كــوهــانــيــم«  رمــــــزي إلـ
االســتــيــطــانــيــة، املـــدعـــومـــة مـــن أثـــريـــاء يــهــود 
يقيمون في الواليات املتحدة وعدد من الدول 
األوروبية. ومن أبرز هؤالء األثرياء إيرفينغ 
موسكوفيتش عّراب االستيطان اليهودي في 
البلدة القديمة وسلوان، والذي ينفق سنويًا 
الوجود  نحو 100 مليون دوالر على تعزيز 
وجــوارهــا.  القديمة  القدس  في  االستيطاني 
وكان أبرز ما قام به موسكوفيتش على هذا 
»معاليه  مستوطنة  بــنــاء  تــمــويــل  الــصــعــيــد، 
هــزيــتــيــم« فـــي قــلــب حـــي رأس الــــــوادي، وهــو 
امتداد جغرافي طبيعي لسلوان، التي يطلق 
عليها املقدسيون البوابة الجنوبية للمسجد 

األقصى وحاميته الرئيسية.

بيار عقيقي

استفتاء  على  مــّرا  تقريبًا  أسبوعان 
فــي  املــــاضــــي  ــران  ــزيــ ــيــــو/حــ ــونــ يــ  23
بــريــطــانــيــا. االســتــفــتــاء الــــذي أخـــرج 
»اإلمبراطورية التي ال تغيب عنها الشمس« 
من أرض الفرص األوروبية، إلى شبه انعزال 
ــؤدِّ  ــم يـ اقـــتـــصـــادي وســـيـــاســـي واجـــتـــمـــاعـــي. لـ
»أمور  االنفصال إلى بروز ما ُيمكن وصفه بـ
إيــجــابــيــة«، وفــقــًا ملـــا ســبــق أن أدلــــى بـــه دعـــاة 
االنــفــصــال، للدفع نحو االبتعاد عــن أوروبـــا، 
بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلــــــك، بــــــدأت الـــجـــزيـــرة 
»حرب  نحو  فشيئًا  تنزلق شيئًا  البريطانية 
ــا. و»حـــــرب  ــهــ ــرافــ وردتـــــــــن« بــــن مــخــتــلــف أطــ
ــــن« عـــبـــارة عـــن صـــــراع بـــن عــائــلــتــي  ــوردتـ ــ الـ
بـــن عــامــي 1455 و1487  النــكــاســتــر ويـــــورك 
عـــلـــى الــــعــــرش الـــبـــريـــطـــانـــي. اعـــتـــمـــدت عــائــلــة 
النكاستر »الــوردة الحمراء« رمزًا لها، بينما 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

العنصرية  السياسة  يات 
ّ
تجل تبدو 

الجديدة ضد املقدسين في مصادقة 
بلدية االحــتــال فــي الــقــدس، أخــيــرًا، 
بــشــكــل عــاجــل، ومـــن دون اكــتــمــال الــنــظــر فيه 
من لجان أخــرى مختصة، على مشروع بناء 
مبنى استيطاني جديد في حي بطن الهوى 
ويتاخم  األقــصــى.  املسجد  بــســلــوان، جنوبي 
كــان مستوطنون  آخــر  مبنى  الــجــديــد  املبنى 
سنوات،  خمس  مــن  أكثر  قبل  عليه  استولوا 
وُيــعــرف باسم مبنى »جــونــاثــان«، نسبة إلى 
الذي  بــوالرد  جوناثان  األميركي  الجاسوس 
ُسجن في الواليات املتحدة بتهمة التجسس 
العام  ملــدة 30 عامًا، وخــرج  لصالح إسرائيل 
املـــاضـــي. ويــتــألــف هـــذا املــبــنــى الــجــديــد، كما 
يــوضــح مــديــر مــركــز مــعــلــومــات وادي حــلــوة 
الجديد«،  »العربي  لـ صــيــام،  جــواد  املقدسي، 
مــن ثاثة طــوابــق تشمل عشر شقق سكنية، 

ويقع في قلب حي بطن الهوى.
وتــّدعــي جمعيات استيطانية أن »حــي بطن 
الــيــمــن، وأنــهــا مملوكة  ــارة  الــهــوى يسمى حـ
خـــرجـــوا منها 

ُ
لــيــهــود مـــن الــيــمــن كـــانـــوا قـــد أ

لــيــقــطــنــهــا الحــقــا  عـــــام 1948،  عــشــيــة حـــــرب 
املـــبـــانـــي  آالف  ويـــنـــشـــئـــوا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
ازدحامًا  املناطق  أكثر  باتت  حتى  السكنية، 
في بلدة سلوان، وفي محيط القدس عمومًا«. 
وســبــق املــصــادقــة األخــيــرة عــلــى بــنــاء املبنى 
الــجــديــد فــي قــلــب ســلــوان ســيــطــرة جمعيات 
ــر مــن املــبــانــي في  اســتــيــطــانــيــة عــلــى عـــدد آخـ
ــًا، واملـــتـــاخـــم لحي  ــرقـ الـــعـــامـــود شـ حـــي رأس 
امتداد جغرافي وسكاني  الهوى، وهو  بطن 
ــلــــوان. كـــمـــا ســـيـــطـــر املـــســـتـــوطـــنـــون عــلــى  لــــســ
مــبــان أخـــرى قــرب بــاب املــغــاربــة إلــى الشمال 
الغربي مــن بطن الــهــوى، مــا رفــع عــدد البؤر 
بــؤرة  إلــى نحو 60  الــبــلــدة  فــي  االستيطانية 
ــاد« االســتــيــطــانــيــة  ــ ــعــ ــ ــ تــــديــــرهــــا جــمــعــيــة »ال
وجمعيات أخرى ناشطة في املنطقة أبرزها 

»عطيرات كوهانيم«.
وتتخذ »العاد« مقرًا ضخمًا لها عند مدخل 
»وادي حــلــوة«،  الــبــلــدة فــي الــحــي املــعــروف بـــــ
ومن هناك تدير معظم نشاطاتها في سلوان، 
وفـــي مــنــطــقــة واســـعـــة حـــول الــبــلــدة الــقــديــمــة 

يطلقون عليها منطقة »الحوض املقّدس«. 
ــامـــة  ــي مــــا يــتــعــلــق بـــاملـــنـــطـــقـــة املــــنــــوي إقـ ــ وفــ

فيما  البقاء،   1.661.191 أراد  اسكتلندا  وفــي 
رفــض 1.018.322 شخصًا ذلــك. فــارق الـــ700 
ألف صوت املؤيد للبقاء في تلك الدول الثاث، 
ُمحي بفعل األصوات اإلنكليزية: 15.187.534 
مليونًا دعوا للخروج، و13.247.674 مليونًا 
للبقاء، كذلك ويلز، إذ أيد 854.572 الخروج، 

مقابل 772.347 دعوا للبقاء.
تكشف أصوات اسكتلندا وإيرلندا الشمالية 
اسكتلندا  معطيات.  مجموعة  طــارق  وجبل 
النمطية بمراٍع  ى صورتها 

ّ
التي تتجل  ،

ً
مثا

خصبة منعزلة وحقول نفطية بحرية، تعمل 
االقتصادي.  »تقوقعها«  من  للخروج  بجهٍد 
وقـــد نــجــحــت فــي إيــــاء املــفــهــوم االقــتــصــادي 
ــداه، فــــي اســـتـــفـــتـــاء 18  ــ ــ ــام عـــلـــى مــــا عـ ــمـ ــتـ االهـ
مــحــددًا  كــــان  الـــــذي  ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2014، 
ــبـــة االســكــتــلــنــديــن فــــي االنـــفـــصـــال  ــــول رغـ حـ
اعتبار  وعلى  فيها.  البقاء  أو  بريطانيا  عــن 
ــة شــــركــــاء اقــتــصــاديــن  أن الســكــتــلــنــدا ثـــاثـ
ــا وأوروبــــــــــــا  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــــن، وهــــــــــم: بــ ــيــ ــ ــاســ ــ أســ
والـــواليـــات املــتــحــدة، فإنها قـــررت الــبــقــاء في 
قوميتها.  حــســاب  على  حينه  فــي  بريطانيا 
األسباب االقتصادية عينها تدفع اسكتلندا 
بريطانيا  عــن  باالنفصال  مــجــددًا  للمطالبة 

لصالح العودة ألحضان أوروبا.

نحو ستة  البالغة مساحته  في حي سلوان 
آالف دونم، ويقطنه أكثر من 50 ألف مقدسي، 
مــا  إزاء  ــاك  ــنــ هــ ــكــــان  الــــســ غـــضـــب  يـــتـــصـــاعـــد 
تمارسها  عنصري  تمييز  سياسة  يسمونه 
وما  اإلســرائــيــلــي بحقهم.  االحــتــال  سلطات 
االحتال  بلدية  املقدسين على  يثير غضب 

بدوره وضع إيرلندا الشمالية مشابه لوضع 
كان  وإذا  ــــي.  األوروبـ املــوضــوع  فــي  اسكتلندا 
أحفاد وليام واالس مرتبطن جغرافيًا بالبّر 
اإلنــكــلــيــزي، فـــإن إيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة منفصلة 
جــغــرافــيــًا، ومــرتــبــطــة بــالــجــزيــرة اإليــرلــنــديــة. 
ــاد  ــريـــك أســــاســــي واحـــــــد: االتـــحـ لــبــلــفــاســت شـ
لــــه 54.7 فــــي املــــائــــة مــن  ــّدر  ــ ــــصـ ـ

ُ
األوروبـــــــــــي. ت

بــضــائــعــهــا، وتـــســـتـــورد مــنــه 55.1 فـــي املــائــة 
الشمالية  إليرلندا  ُيمكن  ال  احتياجاتها.  من 
تــحــّمــل املــخــاطــرة الــبــريــطــانــيــة، تــحــديــدًا بعد 
والبروتستانت،  الكاثوليك  بن  السام  اتفاق 
ــفـــاق الــجــمــعــة  »اتـ ـــ ــام 1998، املــــعــــروف بـ فـــي عــ
ــًا طـــويـــلـــة كـــان  ــربـ ــهـــى حـ الـــعـــظـــيـــمـــة«، الــــــذي أنـ
الكاثوليكي  اإليرلندي«  الجمهوري  »الجيش 
في  االقتصادية  الــتــبــّدالت  األشــهــر.  عنصرها 
جات 

ّ
التشن بكسر  سمحت  الشمالية،  إيرلندا 

أي  وأبــعــدت  الــبــاد،  فــي  الطائفية  السياسية 
أحام وحدوية مع جمهورية إيرلندا في إطار 
قـــرار االنفصال  أن  الــجــزيــرة اإليــرلــنــديــة. غير 
أّيــدتــه أكثرية  البريطاني عــن أوروبــــا، والـــذي 
الكاثوليك،  أكــثــريــة  ورفــضــتــه  البروتستانت، 
دفع البعض للتخّوف من أمرين. األول، عودة 
وبالتالي  بريطانيا،  عن  االستقالية  النزعة 
والثاني  بلفاست.  ــوارع  شـ إلــى  العنف  عـــودة 
وهــــو أن تــســعــى إيـــرلـــنـــدا الســتــغــال الــوضــع 
ل في شؤون إيرلندا الشمالية.

ّ
املستجّد للتدخ

ــي يــعــتــمــد  ــ ــتـ ــ ــل طـــــــــــارق، الـ ــبــ ــة جــ ــقـ ــنـــطـ أمــــــــا مـ
اقتصادها أساسًا على الشحن البحري، فإن 
تشابكها الــبــري مــع اســبــانــيــا والــبــحــري مع 
املــغــرب فــي املقلب اآلخــر مــن املتوسط، كفيل 
تحتاج  ال  اقــتــصــاديــة،  التقاء  نقطة  بجعلها 
معه إلى بريطانيا لفرض سياسة اقتصادية 
البيروقراطية  سُيصّعب  مــا  عليها،  مغايرة 
صبح جبل طارق 

ُ
االقتصادية فيها. اآلن قد ت

جــزءًا مــن »عــبء اقــتــصــادي« على بريطانيا، 
في  لها  اقتصاديًا  »مفتاحًا  كونها  مــن  أكثر 

املتوسط«.
ــة إلـــــــــى ويـــــــلـــــــز، فـــــــــإن شـــــركـــــاءهـــــا  ــبــ ــســ ــنــ ــالــ بــ
وإيرلندا  بريطانيا  محددون:  االقتصادين، 
وأوروبـــــــــا والـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة، لـــكـــن يــدهــا 
العاملة متداخلة أكثر مع إنكلترا، وبصورة 
أكثر تفاعلية من اسكتلندا وإيرلندا الشمالية 
ــر عـــلـــى وضــعــيــتــهــا  ــ ــــع أثـ ــارق. وضـ ــ ــ ــبـــل طـ وجـ
باملوافقة على الخروج من االتحاد األوروبي.
الــتــي ستسمح بتطّور  الــعــوامــل  مــن  أن  على 
اإلشـــكـــالـــيـــات فــــي تـــلـــك الــــــــدول، هــــو الـــوضـــع 
املـــؤيـــديـــن  يـــبـــدو أن  ــتـــرا. ال  ــلـ ــكـ الــــداخــــلــــي النـ
للبقاء في أوروبــا سيستسلمون، مع بدئهم 
تظاهرت مناوئة لانفصال عن أوروبــا. كما 
سليمة  غير  الحزبية  الداخلية  األوضـــاع  أن 
إطــاقــًا. حـــزب »املــحــافــظــن« يــمــّر فــي مرحلة 
انــتــقــالــيــة مــع اســتــقــالــة ديــفــيــد كــامــيــرون من 
بــدوره يعاني  قيادته ومن رئاسة الحكومة. 
انقاب  »العمال« من هــزة داخلية، مع  حــزب 
جيريمي  الحزب  زعيم  على  النيابية  الكتلة 
ــــن، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن احـــتـــفـــاظـــه بــثــقــة  ــوربـ ــ كـ
ــا »مــفــاجــأة«  الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة لــلــحــزب. أمــ
نايجل  استقالة  فكانت  البريطاني،  املــوســم 
فاراج، زعيم حزب »االستقال«. فاراج ناضل 
تــّم له األمــر، قّدم  النفصال بريطانيا، وحــن 
»الــتــفــّرغ لحياته  الــحــزب بغية  استقالته مــن 

الشخصية«.
ُيــمــكــن فــهــم املــرحــلــة املــقــبــلــة فـــي بــريــطــانــيــا، 
مــن خــال بيان املــصــرف املــركــزي اإلنكليزي، 
الــذي كــان واضحًا باعتبار أن  الثاثاء،  يــوم 
»املخاطر على االستقرار املالي بدأت تظهر«. 
وقرر تخفيف القيود على املصارف التجارية 
بــهــدف حضها عــلــى اإلقــــراض مــن أجـــل دعــم 
الـــبـــريـــطـــانـــي. كـــمـــا رأى مــحــافــظ  االقـــتـــصـــاد 
املصرف، مــارك كارني، أن »املصرف سيكون 
ــار الـــفـــائـــدة وربــمــا  ــعـ بــحــاجــة لــتــخــفــيــض أسـ
تقديم حوافز أخرى خال الصيف. مع ذلك ال 
يستطيع املصرف امتصاص صدمة الخروج 
من أوروبا بالكامل«. عدا عن الحّد من حرية 
الــتــنــقــل، واســتــنــجــاد الــبــريــطــانــيــن بــإيــرلــنــدا 
فــإن  جنسيتيهما،  عــلــى  للحصول  وقــبــرص 
االنتقال البريطاني من األفــق األوروبـــي إلى 

الداخل، يراه كثيرون أقرب إلى فناء ذاتي.

املاضين  الــعــقــديــن  مـــدى  عــلــى  هــو تنفيذها 
أوســع حمات الهدم ملنازلهم. وتقوم طواقم 
»املراقبة على البناء« في البلدية  ما يسمى بـ
بــحــمــات دهـــم يــومــيــة، يــتــم خــالــهــا تسليم 
مــزيــد مـــن إخــــطــــارات الـــهـــدم لــلــمــواطــنــن في 
القانوني  الدعم والغطاء  بينما توفر  الحي، 
لعمليات البناء التي يقوم بها املستوطنون 
هــنــاك، ســـواء إقــامــة مــبــان جــديــدة، أو ترميم 
ــان اســـــتـــــولـــــوا عـــلـــيـــهـــا، وتــــحــــجــــب هــــذه  ــ ــبـ ــ مـ

التسهيات عن الفلسطينين.
وتمتنع بلدية االحتال في القدس عن تنفيذ 
أوامر هدم وإخاء لبعض البؤر االستيطانية 
كــمــا هــو الــحــال فــي مبنى »جــونــاثــان« على 
الــرغــم مــن صـــدور أمـــر قــضــائــي مــن املحكمة 
عديدة.  وذرائـــع  بحجج  اإلسرائيلية،  العليا 
وتــشــتــرط مــقــابــل ذلـــك هـــدم عــشــرات املــبــانــي 
الــتــي يــقــيــم فــيــهــا فــلــســطــيــنــيــون فـــي املنطقة 
ذاتها، ويبلغ عددها نحو أكثر من 200 منزل 
ــوا أوامــــر هـــدم إداريـــة 

ّ
كـــان أصــحــابــهــا قــد تــلــق

على مدى الثاث سنوات املاضية.
في هذا الصدد، يشير كل من صيام وأبو دياب 
إلى أن بلدية االحتال التي تمنح تسهيات 
كبيرة للمستوطنن ليشيدوا ما يريدون من 
 الطرف عن أعمال إضافة بناء، 

ّ
مبان، وتغض

فإنها  عليها،  استولوا  أبنية  معالم  وتغيير 
تفرض قيودًا صارمة على البناء الفلسطيني 
فــي الــحــي، وتكافحه بــشــدة، إلــى درجـــة أنها 
ُهــّدمــت منازلهم، حتى لــو لجأوا  َمــن  تــطــارد 
إلــى كهوف ومــغــارات قديمة، كما هو الحال 

بالنسبة للمواطن املقدسي خالد الزير.
الـــســـرعـــة الـــتـــي تــمــت بــهــا عــمــلــيــة املــصــادقــة 
الجديد  االستيطاني  البناء  مخطط  وإقـــرار 
في بطن الهوى، تشير إلى أن دوافع سياسية 
مـــحـــاولـــة  ــفـــــرض  ــ وتـ ــة.  ــ ــادقـ ــ املـــــصـ وراء  ــقـــف  تـ
املدينة  فــي  أخـــرى  مخططات  تنفيذ  تسريع 
ــرًا واقــــعــــًا جــــديــــدًا عـــلـــى األرض،  ــ املـــقـــدســـة أمــ
يــقــف أمـــامـــه الــفــلــســطــيــنــيــون عــاجــزيــن وغــيــر 
قــادريــن عــلــى املــطــالــبــة بــأيــة حــقــوق لــهــم بما 
ر خبير 

ّ
تبقى منها في القدس املحتلة. ويحذ

الــخــرائــط واالســتــيــطــان، خليل تــفــكــجــي، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــن أن »الــبــنــاء  حــديــث لـــ
االستيطاني الجديد في قلب سلوان، سيمهد 
ملزيد من املخططات االستيطانية الجهنمية 
األخــرى، التي ستحول الفلسطينين في كل 
أقلية محدودة  أو  حي بالقدس إلى جاليات 
العدد، ال حول لها وال قوة«، على حّد تعبيره.

أكــــد رئـــيـــس الــــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن 
نتنياهو، وفي احتفال أقيم أخيرًا، بمناسبة 
ذكـــــــــرى احـــــتـــــال الـــــقـــــدس وضــــّمــــهــــا لـــكـــيـــان 
إسرائيل، أن خطة حكومته للسنوات املقبلة 
القدس  فــي  الفلسطينين  تحويل  فــي  تكمن 
أقلية صغيرة، وســط محيط ديمغرافي  إلــى 
يهودي كبير يمتد في نطاق القدس الكبرى 
على مساحة تصل إلى نحو 15 في املائة من 

مساحة الضفة الغربية املحتلة.
ــرى لــســلــفــه أريــيــل  فـــي حـــن قــضــت خــطــط أخــ
»مـــشـــروع  ـــ ــا ُعــــــرف بـ ــــال مــ ــن خـ ــ شــــــــارون، ومـ
مــن مليون يهودي  أكــثــر  الــنــجــوم«، بتوطن 
 .2020 العام  نهاية  املحتلة حتى  القدس  في 
ــاء  بــيــنــمــا تـــشـــيـــر مـــعـــطـــيـــات دائــــــــرة اإلحــــصــ
املـــركـــزيـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة إلــــى أن عــــدد ســكــان 
الـــقـــدس بــشــطــَريــهــا الــشــرقــي والـــغـــربـــي، بلغ 
ألــف   534 بينهم   ،2015 نــهــايــة  مــع  ألــفــًا   850
ألــف عــربــي، يشكلون 36 في  يــهــودي، و316 
املائة من مجمل عدد السكان. ويؤكد تفكجي 
ه على مدى سنوات االحتال تم تشييد 58 

ّ
أن

أراض  عــلــى  أقــيــمــت  استيطانية  ألـــف وحـــدة 
فلسطينية ُمصادرة، مقابل أكثر من 20 ألف 
ــدة ســكــنــيــة فــلــســطــيــنــيــة يـــهـــددهـــا الــهــدم  ــ وحـ

ّيدت من دون ترخيص.
ُ

بحجة أنها ش

)Getty/حياة بلير السياسية قبل التقرير ليست كما بعده )دان كيتوود

التمييز العنصري سمة رئيسية لالحتالل في القدس )موسى الشاعر/فرانس برس(

)Getty( أنصار أوروبا لم يستسلموا بعد

لم ترفع اسكتلندا 
وال إيرلندا الشمالية 
العلم األبيض، في 

موضوع االنفصال 
البريطاني عن 

أوروبا، بعد. ينطلق 
اإلقليمان من مقاربة 

اقتصادية بحتة، 
لتأمين ديمومتهما 

األوروبية، في ظّل 
األزمة االقتصادية 

والسياسية في 
قلب إنكلترا

صادقت بلدية االحتالل في القدس، أخيرًا، وبشكل عاجل، على مشروع 
أثار  ما  سلوان،  ببلدة  الهوى  بطن  حي  في  جديد  استيطاني  مبنى 

غضب المقدسيين الذين ُتهدم منازلهم، يوميًا
قضيةتحليل

النزعة االنفصالية تغزو 
المملكة بعد االستفتاء

تكاثُر البؤر االستيطانية 
في بطن الهوى

إضاءةمتابعة

دبلن 
مستفيدة

يُتوقع أن يشهد الوضع 
االقتصادي لجمهورية 

إيرلندا طفرة واسعة مع 
خروج بريطانيا من االتحاد 

األوروبي، بفعل قرار 
شركات أميركية وأوروبية، 
االنتقال إلى دبلن، كبديل 

عن لندن، خصوصًا أن 
العاصمة اإليرلندية تتمتّع 
بمقومات جغرافية وبنية 
تحتية مماثلة للعاصمة 

البريطانية.

أسباب اقتصادية قد 
تدفع اسكتلندا للخروج 

من بريطانيا

تشييد 58 ألف وحدة 
استيطانية أقيمت على 

أراض فلسطينية ُمصادرة

لم تكن كل مكّونات 
بريطانيا موافقة بالكامل 

على االنفصال

يرجح فشل بلير في 
المشاركة بمفاوضات 

انفصال بريطانيا عن أوروبا

مسلحو »القاعدة« 
عادوا بأنشطتهم 
المسلحة إلى جعار

خطة نتنياهو تكمن 
في تحويل الفلسطينيين 

بالقدس إلى أقلية

يستبعد خبراء قانونيون 
نجاح محاوالت جرّ رئيس 
الوزراء األسبق توني بلير 
إلى القضاء، بعد تقرير 

»تشيلكوت«، ألسباب 
قانونية عّدة

تحّولت محافظة 
أبين اليمنية إلى منطقة 

منسية من ِقبل السلطات، 
مما جعل تنظيم 

»القاعدة« يعود لينشط 
فيها بعد نحو شهرين 

من انسحابه منها
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العالقة األوروبية الروسية المهتزة

حوار وسط التوتر العسكري

بحر الصين يؤّجج الصراعات

ميركل: سلوك روسيا 
في أوكرانيا أفقدها 
ثقة الحلف األطلسي

برلين ــ شادي عاكوم

ــة األوروبــــــــيــــــــة- ــ ــــاقـ ــعـ ــ تـــــــتـــــــراوح الـ
الروسية بني التصعيد العسكري 
ومحاوالت تبريد التوتر من خال 
ــادة مــوســكــو مــن انتشارها  الـــحـــوار، فــمــع زيــ
الــعــســكــري عــلــى حــدودهــا مــع بــولــنــدا، بــدأت 
دول حــلــف شـــمـــال األطـــلـــســـي تـــبـــذل جــهــودًا 
لــزيــادة اســتــعــداداتــهــا الــعــســكــريــة ومــواجــهــة 
ــر  ــ ــع تـــأكـــيـــد وزيـ ــ ــة، مـ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الــــتــــهــــديــــدات الـ
فاشيكوفسكي  فيتولد  البولندي  الخارجية 
أن »الحل الوحيد يكمن بنشر قوات األطلسي 
على الحدود الشرقية، إلظهار الحزم والدفاع 
ــدود«، إضـــافـــة إلــــى تــشــديــد األمـــني  ــ ــحـ ــ عـــن الـ
»أننا  على  ستولتنبرغ،  ينس  للحلف  العام 
نــواجــه أخـــطـــارًا وتــحــديــات مــعــقــدة وروســيــا 
ــقــــوة لــتــغــيــيــر  عـــلـــى اســـتـــعـــداد الســـتـــخـــدام الــ
الحدود«. وأتى ذلك بعدما اتهمت الحكومة 
الــروســيــة أخــيــرًا الــحــلــف بـــإثـــارة مــا وصفته 
أنها  لــهــا، معلنة  املــعــاديــة«  »الــهــيــســتــيــريــا  بـــ

ستتخذ الخطوات الازمة للمواجهة.
ــتـــشـــارة األملــــانــــيــــة أنــجــيــا  كـــمـــا حـــّمـــلـــت املـــسـ
أن  معلنة  التوتر،  مسؤولية  روسيا  ميركل، 
تعزيز دفاع حلف األطلسي في الشرق الذي 
ُيــفــتــرض أن يتقرر خــال قمة وارســــو، مبرر 
الـــذي »أفقدها  بسلوك روســيــا فــي أوكــرانــيــا 
ــام مجلس  ــ ــالـــت مــيــركــل أمـ ثـــقـــة« الــحــلــف. وقـ
إن »سلوك  الخميس،  أمــس  األملــانــي  الــنــواب 
روسيا في األزمــة األوكرانية زعــزع حلفاءنا 
في الشرق إلى حد كبير، عندما يتم التشكيك 
بحرمة الــحــدود وســيــادة الــقــانــون مــن خال 

األقوال واألفعال، فإن الثقة تتراجع«.
لــكــن هــــذا الــتــصــعــيــد يــقــابــلــه حـــــراك لــتــبــريــد 
األجـــواء، مع اإلعــان عن جولة حــوار جديدة 
فــــي 13 الـــحـــالـــي فــــي بـــروكـــســـل بــــني روســـيـــا 
وحلف األطلسي. وأعلن ستولتنبرغ أن هذا 
االجــتــمــاع ســُيــعــقــد عــلــى مــســتــوى الــســفــراء، 
مــشــيــرًا إلــــى أن »مــجــلــس األطــلــســي-روســيــا 
منتدى  مهمًا بوصفه  دورًا  يــؤدي  أن  يمكنه 
ــهـــدف تــقــلــيــص  ــوار وتــــبــــادل مـــعـــلـــومـــات بـ ــ حــ
التوتر«. وأوضح ستولتنبرغ أن »مباحثاتنا 
أوكــرانــيــا وحولها،  فــي  ستتركز على األزمـــة 
وعـــلـــى ضــــــرورة الــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل التــفــاقــات 
النزاع. وأضاف:  إنهاء  إلى  الهادفة  مينسك« 
»سنبحث أيضًا األنشطة العسكرية للحلفاء 
ــتــــركــــيــــز خــــصــــوصــــًا عــلــى  ــبــــر الــ وروســــــيــــــا عــ

الشفافية والحد من األخطار«.
بشكل  تتوتر  الطرفني  بــني  العاقات  وبـــدأت 
ــدايـــة األزمــــــة األوكــــرانــــيــــة وضــم  كــبــيــر مــنــذ بـ
القرم، وهــو األمــر الذي  روسيا لشبه جزيرة 
شّكل مدعاة قلق خصوصًا لحلفاء األطلسي 
مثل بولندا ودول البلطيق التي تشعر دائمًا 
بأنها مــهــددة مــن موسكو. أمــام هــذا الــواقــع، 
يشير مــســؤولــون فــي الــحــلــف األطــلــســي إلــى 
أنــــه يــعــتــزم اإلعـــــان عـــن بــــدء الــعــمــل بــالــدرع 
الــصــاروخــيــة خــال القمة املــقــررة نهاية هذا 
األسبوع في وارسو، والتي يشارك فيها قادة 
دول الــحــلــف الــــــ28، إضـــافـــة إلـــى تــبــنــي خطة 

والتفيا وايسلندا أربع مرات، وهو ما اعتبره 
ــاردة  ــبــ ــيـــب الــــحــــرب الــ ــالـ الـــبـــعـــض عــــــودة ألسـ
ــنــــوويــــة، بــحــيــث  ــدات الــ ــديـ ــهـ ــتـ ــى الـ ــ ــافــــة إلـ إضــ
الروسية  النخبة  قــوات  مــن  عناصر  تتمركز 
وقت  من  ــجــري 

ُ
وت العسكري،  عتادها  بكامل 

إلــى آخــر تدريبات ومــنــاورات، وســط تخوف 
اســتــونــيــا مــن هــجــوم محتمل عــلــى غــــرار ما 
حصل في شبه جزيرة القرم في العام 2014.

ويرى خبراء عسكريون أن الخوف يبقى من 
تجنيد مواطنني من إثنيات روسية، وهو ما 
قد يشكل خطرًا على دول البلطيق ومن إعادة 
السيناريو في جزيرة القرم، مع التأكيد على 
أهمية التنّبه مما يحاك ضد أوروبا، والخطر 
مـــن تــصــعــيــد الـــوضـــع، إضـــافـــة إلـــى الــجــنــوح 
نـــحـــو اســــتــــعــــراض الــــعــــضــــات الـــعـــســـكـــريـــة، 
وارتـــفـــاع مــخــاطــر ســـوء الــتــقــديــر، والــتــي كــان 
آخرها التعرض لطراد من البحرية األميركية 

في البحر املتوسط.
ــبــــراء ودبـــلـــومـــاســـيـــون  فــــي املـــقـــابـــل، يـــجـــد خــ
ــطـــوات لحل  ــاذ خـ أوروبــــيــــون ضــــــرورة التـــخـ
األزمـــة الحالية، والــتــوّجــه للبحث عــن فرص 
الوقوع  التعاون واملصالح املشتركة لتفادي 
ــة مـــن الــتــصــعــيــد انــطــاقــًا من  ــ فـــي فـــخ ودوامــ

أن أوروبــــا تحتاج روســيــا كــشــريــك، وعليها 
ــنــــي األوروبـــــــــي ال  ــام األمــ ــنـــظـ الــــعــــودة إلـــــى الـ
وهناك  اقتصاديًا،  تعاني  أن موسكو  سيما 
انكماش في االقتصاد الروسي بنسبة 4 في 
املائة العام املاضي. ويبقى املطلوب بحسب 

الـــخـــبـــراء »الـــصـــبـــر االســـتـــراتـــيـــجـــي«، وهــــذه 
نحو  الحكيمة  للسياسة  الــوحــيــدة  الوصفة 

موسكو.
وكـــان وزيـــر الخارجية األملــانــي فــرانــك فالتر 
ــن مـــنـــاورة  شـــتـــايـــنـــمـــايـــر، رد عـــلـــى ســــــؤال عــ
»اناكوندا« التي جرت في بولندا أخيرًا، وهي 
األكـــبـــر لــلــحــلــف األطــلــســي مــنــذ الـــعـــام 1989، 
تأجيج  االستمرار في  املطلوب  »ليس   :

ً
قائا

الــــصــــراع عــبــر قــعــقــعــة الـــســـيـــوف وصـــرخـــات 
أنـــه بــعــروض عسكرية  الــحــرب، ومـــن يعتقد 
ــة، يــمــكــن أن  ــيـ ــة عـــلـــى الــــحــــدود الـــشـــرقـ ــزيــ رمــ
يضمن األمن، فهو مخطئ«. وهو األمر الذي 
أدى إلى إثارة بلبلة في االئتاف الحاكم في 
األملاني  للجيش  كــون هناك مشاركة  أملانيا، 
بشكل جزئي في قوات الردع ضد روسيا، إال 
أن شتاينماير عــاد وبــرر تحذيره هــذا قبيل 
األوروبــــيــــني في  الــخــارجــيــة  اجــتــمــاع وزراء 
لوكسمبورغ أخيرًا بقوله، إن ماحظاته أتت 
من خبراته، وسياسة الردع ال يمكن أن تكون 
كافية إذا لم تترافق مع الحوار وتبادل اآلراء، 
وهــو األســلــوب املعتمد من قبل حلف شمال 
األطلسي. ولم ترق هذه التصريحات ألعضاء 
ــن الــــحــــزب املــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــذي  مــ
ميركل،  أنجيا  األملانية  املستشارة  تتزعمه 
تفهمهم  وعـــــدم  امــتــعــاضــهــم  عـــن  ــّبــــروا  عــ إذ 
ملوقف شتاينماير. وقال نائب رئيس الحزب 
شتاينماير،  موقف  أتفهم  »ال  بوفير:  فولكر 
كان االتفاق دائمًا على حماية منطقة شمال 
ــر مـــهـــم بــالــنــســبــة لــــدول  ــ ــو أمـ ــ األطـــلـــســـي، وهـ
البلطيق وبولندا«. فيما لم يستبعد أعضاء 
آخرون من أن تؤدي تصريحات شتاينماير 
إلى سوء فهم داخل الحلف األطلسي أو خبث 
في موسكو. فيما عّبر مسؤولون آخرون عن 
تفهمهم ملوقف رئيس الدبلوماسية األملانية 
الذي ينتمي للحزب االشتراكي الديمقراطي، 
وربما  انتخابي،  تكتيك  بمثابة  واعتبروها 
اليسار، ويبقى  مــع حــزب  قــد تمهد لتحالف 
الحذر من أن تكون مناورات الحلف األخيرة 
بــدايــة لــجــدال ســيــاســي جــديــد بــني االئــتــاف 

الحاكم في برلني.

8
سياسة

مع اقتراب إصدار حكم 
دولي بقضية النزاع على 

بحر الصين الجنوبي، 
تحركت الصين معلنة 

رفضها له، رغم تأكيد 
التزامها بحل سلمي 

للصراع، داعية الواليات 
المتحدة اللتزام الحياد

تمر العالقة بين الدول األوروبية وروسيا، بفترة مد وجرز، فمع دعوات بعض الدول لتعزيز االستعدادات العسكرية لمواجهة 
التهديدات الروسية، يبرز في المقابل الحوار المرتقب في 13 الحالي بين موسكو وحلف شمال األطلسي لتقليص التوتر

)Getty/يعتزم الحلف نشر قوات إضافية في بولندا )شون غالوب

الجنوبي،  الصني  التوتر في بحر  يتصاعد 
املــتــنــازع عليه بــني الــصــني وعـــدد مــن الــدول 
في تلك املنطقة، مع اقتراب إصدار حكم عن 
فــي الهـــاي حــول  الــدولــيــة  التحكيم  محكمة 
النزاع بني الفليبني والصني على هذا البحر. 
املــقــرر فــي 12 يوليو/ وقبيل إصـــدار الحكم 

تـــمـــوز الــحــالــي فـــي الـــدعـــوى الـــتـــي أقــامــتــهــا 
إعــان الصني ملكيتها لجزر  الفليبني، ضد 
ــــددت بــكــني  فــــي بـــحـــر الـــصـــني الـــجـــنـــوبـــي، جــ
إعــان رفضها لهذا الحكم، املتوقع أن يأتي 
لـــصـــالـــح مـــانـــيـــا. ويــــزيــــد الـــتـــوتـــر فــــي تــلــك 
املــنــطــقــة الـــتـــواجـــد األمـــيـــركـــي، مـــع تــحــركــات 
مـــدمـــرات أمــيــركــيــة بــالــقــرب مــن الــجــزر التي 

تسيطر عليها الصني هناك.
ودعــــا وزيــــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي وانــــغ يــي، 
نظيره األمــيــركــي جــون كــيــري، إلــى »تجنب 
واشـــنـــطـــن اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات ضــــد الـــســـيـــادة 
اإلقليمية واملصالح األمنية« لباده، في بحر 
»شينخوا«  وكالة  حسب  الجنوبي،  الصني 
 
ّ
ــغ، حــث ــ ــرت الـــوكـــالـــة، أن وانـ ــ الــصــيــنــيــة. وذكـ

كيري، خال اتصال هاتفي أجراه معه أمس 
الــخــمــيــس، عــلــى »أال تــكــون واشــنــطــن طــرفــًا 

بحر  في  السيادة  بنزاع  متعلقة  قضايا  في 
بالحصافة  تتحلى  وأن  الــجــنــوبــي،  الــصــني 
إجـــراءات  وأقــوالــهــا، وأال تتخذ  أعمالها  فــي 
تنتهك سيادة الصني ومصالحها األمنية«، 
مشددًا على »ضرورة أن يركز البلدان بشكل 

أكبر على التعاون البيني«.
وبخصوص الدعوى التي أقامتها الفيليبني 
أمــام محكمة التحكيم الدولية، أوضــح وانغ 
أن بـــاده »لــن تــكــون طــرفــًا فــي الــدعــوى، ولن 
تــعــتــرف بــالــحــكــم املــنــتــظــر صــــــدوره«، مبينًا 
ه »لن يكون ملزمًا من الناحية القانونية« 

َّ
أن

بــالــنــســبــة لـــبـــاده. مـــن جــهــتــه، أبــــدى كــيــري، 
ــــاده ملـــوقـــف بــكــني بـــشـــأن الــتــحــكــيــم،  تــفــهــم بـ
مشددًا على ضرورة أن تكون الدول األطراف 
الجنوبي »معتدلة«.  في قضية بحر الصني 
ــات املــتــحــدة  ــ ــواليـ ــ ــى أن الـ ــ ــيــــري، إلـ وأشـــــــار كــ
ما  فــي  مشتركة  تربطهما مصالح  والــصــني 
يتعلق بتحقيق األمن واالستقرار في البحر 
الصني الجنوبي، مؤكدًا دعم باده للجهود 
التي تبذلها دول املنطقة لتسوية الخافات 

عبر الوسائل الدبلوماسية.
من جهته، أعلن األمــني العام لألمم املتحدة، 
بان كي مون، أنه ينبغي على كل الدول التي 
الجنوبي  الــصــني  بحر  فــي  مطالبات  لديها 
أن تــســوي خــافــاتــهــا ســلــمــيــًا. وفــــي مــؤتــمــر 
صحافي مع وزير الخارجية الصيني خال 
زيارة قام بها إلى بكني أمس الخميس، أعلن 
ــادة الـــصـــني عــلــى الــســمــاح  ــ ــه شــجــع قـ ــان أنــ بــ
الحاسم«.  بــدوره  »بالقيام  املدني  للمجتمع 
من جهته، قال وانغ إن الصني ترغب في »حل 
لن  ربــمــا  التحكيم  لجنة  لكن حكم  ســلــمــي«، 
»يؤدي إال إلى تصاعد النزاعات والتوترات«.

وتــأتــي هــذه الــتــطــورات مــع كشف مسؤولني 
في ساح البحرية األميركية أمس الخميس، 
أن مدمرات أميركية أبحرت بالقرب من جزر 
الصني  عليها  تسيطر  وطبيعية  صــنــاعــيــة 

فــي بــحــر الــصــني الــجــنــوبــي خـــال األســابــيــع 
القليلة املاضية. وقال املسؤولون إن املدمرات 
ــــس« و»مــــومــــســــني«  ــروانــ ــ ــبــ ــ »ســـتـــيـــثـــم« و»ســ
الصني  قــرب مناطق تسيطر عليها  أبــحــرت 
فــي أرخــبــيــل سبراتلي وجــزيــرة ســكــاربــورو 
ــانــــت أول  ــقـــرب مــــن الـــفـــلـــيـــبـــني. وكــ ــالـ شـــــول بـ
مــن تــحــدثــت عــن الـــدوريـــات صحيفة »نيفي 
ــرت الــصــحــيــفــة أن  ــ تـــايـــمـــز« األمـــيـــركـــيـــة. وذكــ
املدمرات لم تقترب لدرجة تجعلها تتخطى 
 بحريًا من الجزر، في تحرك 

ً
مسافة 12 ميا

يــطــلــق عــلــيــه عــمــلــيــة حــريــة مــاحــة تقتضي 
في  تحركت  لكنها  املستوى،  رفيعة  موافقة 
 بــحــريــًا مــن الــجــزر 

ً
نــطــاق بــني 14 و20 مــيــا

الــتــي تهيمن عليها الــصــني. وتــقــوم املــدمــرة 
املصاحبة  والسفن  ريــغــان  رونــالــد  البحرية 
لها بدوريات أيضًا في بحر الصني الجنوبي 
ــي. وقــــــــال املـــتـــحـــدث  ــ ــاضــ ــ ــوع املــ ــ ــبــ ــ مـــنـــذ األســ
الــهــادي، فــي الجيش  باسم أســطــول املحيط 
الــدوريــات  األمــيــركــي، كلينت رامــســديــن، إن 
جــزء من »وجــود روتيني«. وأكــد أن »جميع 
هــذه الــدوريــات تجري وفــق القانون الدولي 
ــع الــــوجــــود الــروتــيــنــي  وجــمــيــعــهــا تــتــســق مـ
ألسطول البحر الهادي بأنحاء غرب املحيط 

الهادئ«.
ــاي،  ــ ــرونــ ــ ــــني، وبــ ــــصــ تــــــايــــــوان، والــ ــر أن  ــ ــذكـ ــ ُيـ
ومـــالـــيـــزيـــا، وفـــيـــتـــنـــام، والــفــيــلــيــبــني، تــّدعــي 
أحـــقـــيـــتـــهـــا فــــي كــــافــــة أو أجــــــــزاء مــــن الـــجـــزر 
املــوجــودة فــي بحر الــصــني الــجــنــوبــي، الــذي 
والــغــاز  كالنفط،  غنية  مـــوارد  على  يحتوي 
الطبيعي، والثروة السمكية. في حني تواجه 
في  اصطناعية  جــزر  بتشكيل  تهمًا  الــصــني 
الــبــحــر مـــن أجــــل تــعــزيــز كــامــهــا بأحقيتها 
إن 80 في  أمــا بكني فتقول  املنطقة.  فــي تلك 
يقع ضمن  الجنوبي،  الصني  املائة من بحر 

مياهها اإلقليمية.
)األناضول، رويترز، أسوشييتد برس(

بولندا ودول  كتائب في  أربــع  بنشر  تقضي 
الــبــلــطــيــق، تــتــكــّون كــل مــنــهــا مــن ألـــف جندي 
بــيــنــهــم كــتــيــبــة أملــانــيــة، وفـــق مـــا أعــلــنــت عنه 
وزيرة الدفاع األملانية أورسوال فون دير الين 
أخيرًا، الفتة إلى أن األمر ما زال قيد املناقشة 
ــكــــان وتــركــيــبــة  ــول الــتــفــاصــيــل ومـــنـــهـــا املــ ــ حـ
التشكيل، وذلك من أجل منح املزيد من األمن 
للدول الحليفة في شمال شرق أوروبا. علمًا 
أن الــجــيــش األمــيــركــي افــتــتــح أخـــيـــرًا موقعًا 
للصواريخ االعتراضية في رومانيا، بعد أن 
سبق ونشر نظام رادار في تركيا، إضافة إلى 

تواجد أربع سفن حربية في إسبانيا.
ويكمن الخطر بالنسبة للدول األوروبية، في 
أن روســيــا ضــاعــفــت مــن قــدراتــهــا العسكرية 
ــا، ومنها استونيا  أوروبــ مــع  على حــدودهــا 

متابعة

■ يوم ترك #توني_بلير منصب رئيس وزراء #بريطانيا تم تعيينه 
مبعوثًا للرباعية الدولية بتآمر على #فلسطني ملا يعرف عنه من انحياز لـ 

#إسرائيل

■ سقط القناع عن الوجوه الغادرة #بلير_مجرم_حرب 

■ على فكرة توني #بلير لم يعتذر للعراقيني عن مليون شهيد بل اعتذر 
لشعبه البريطاني ألنه شارك باالجتياح!

■ اإلفراج عن سيف اإلسام القذافي بعفو عام بعد أن حكم عليه باإلعدام... 
مع العلم بأن سيف اإلسام هو يد والده التي أجرمت في الثورة

■ ضريبة خروج #سيف_اإلسام_القذافي من سجن الزنتان هي الدخول 
في معركة إلى جانبهم بدون #راية_خضراء

الله ■ سورية ستتخلص من بشار ومن املتطرفني إن شاء

■ باإلمكان هزيمة الجيوش لكن من الصعب هزيمة إرادة الشعوب 
#سورية

■ ال تتركوا سورية تذهب إليران والحرق والخراب. أنقذوا ما تبقى من 
سورية

■ رغم الصمت الرسمي.. أميركيون يحملون سلطات بادهم ظهور داعش 
في العراق

■ الفساد في إيران حدث وال حرج، مهتمة بتدمير سورية والعراق ولبنان 
واليمن وغيرها من بلدان العرب

■ يجب أن تعرف أواًل أن هدف بريطانيا وأميركا في املنطقة كان واحدًا، 
وهو جعل فلسطني وطنًا قوميًا لليهود

■ فلسطني متى يأتيك من خلف املدى جند؟

■ من أول يوم واشنطن ال تريد للسعودية تحقيق انتصار عسكري في 
اليمن

اليوم في  يبدأ  الذي  يبحث حلف شمال األطلسي، في اجتماع قادته 
أوروبا، تصورًا حول  التحديات في  إلى  يومين، إضافة  وارسو ويستمر 
الحلف  أن يوافق قادة  المتوقع  الحلف. ومن  االستقرار خارج حدود 
تبادل  تعزيز  ذلك  في  بما  اإلرهــاب،  مكافحة  في  المزيد  فعل  »على 
معلوماتنا االستخباراتية«، كما قال األمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ. 
التابعة للحلف  ومن المرجح أن تصدر أوامر لطائرات استطالع أواكس 

للدخول في مناطق يسيطر عليها »داعش« في سورية والعراق.

القمة الـ27 في وارسو
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النفط العربي وأمن الطاقة األميركي
موسى مهدي

خافًا للشعارات السياسية التي 
بـــاراك  الــرئــيــس  إدارة  بــهــا  تغنت 
املاضية،  السنوات  أوبــامــا خــال 
بشأن استقالية أمن الطاقة األميركي وإلى 
حــد مــا الــعــالــم الــغــربــي عــن الــنــفــط الــعــربــي ، 
تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية األخيرة 
إلى أن العالم يعتمد أكثر على النفط املنتج 
فــي الــــدول الــعــربــيــة أو مــا يــســمــونــه منطقة 

الشرق األوسط. 
ــة الـــدولـــيـــة  ــاقـ ــطـ ــة الـ ــالــ ــانـــات وكــ ــيـ وحـــســـب بـ
األخــــيــــرة، فــــإن مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــــط أو 
تحديدًا الدول العربية تغذي العالم بنسبة 
34% من إمداداته النفطية، حيث تنتج دول 
املنطقة الــعــربــيــة وإيــــران حــالــيــًا حــوالــى 34 
مليون برميل يوميًا. وهذا املعدل القياسي 
من اإلنتاج يعد األكبر منذ عام 1975 الذي 

املنطقة نسبة 36% من  إمـــدادات  فيه  بلغت 
احتياجات العالم النفطية.  

 والحـــظـــت« الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن ســيــاســة 
منظمة »أوبــك« التي تبنتها قبل عامني في 
ترك أسعار النفط لقوى السوق، نجحت في 
كسر عظم صناعة النفط الصخري الوليدة، 
زيادة  أميركا في  كانت تعول عليها  والتي 
اإلنـــتـــاج األمـــيـــركـــي وإنـــتـــاج الــنــفــط الــرمــلــي 
الكندي الذي تحسبه إدارة معلومات الطاقة 
ضــمــن املـــصـــادر املــضــمــونــة فــي أمـــن الــطــاقــة 
األمــيــركــي. وتحت وطــأة تدني األســعــار من 
100 دوالر إلــى أقــل مــن 30 دوالرًا فــي بداية 
العام الجاري أغلقت العديد من آبار النفط 
النفطية  الشركات  تعرضت  كما  الصخري، 
بعد  وحتى  باهظة.  خسائر  إلــى  األميركية 
تــحــســن أســـعـــار الــنــفــط وارتــفــاعــهــا إلــــى 50 
تتردد  باتت  األميركية  البنوك  فــإن  دوالرًا، 
ــدة لـــشـــركـــات الــنــفــط  ــديـ فـــي مــنــح قـــــروض جـ

األميركية في  اإلدارة  قــرار  الصخري. ورغــم 
يــنــايــر/كــانــون املـــاضـــي الــســمــاح بــتــصــديــر 
الــنــفــط األمـــيـــركـــي ملــســاعــدة صــنــاعــة الــنــفــط 
الصخري، فإن  أزمة شركات النفط الصخري 
تستفحل منذ بداية العام الجاري، وهو ما 
يعني عمليًا تبخر أحــام اإلدارة األميركية 
وتحقيق  العربي  النفط  عــن  االستغناء  فــي 
ــاقـــة عـــبـــر االكـــتـــفـــاء  ــن الـــطـ ــ »اســـتـــقـــالـــيـــة« أمـ

الذاتي. 
الــطــاقــة  مـــعـــلـــومـــات  إدارة  تـــقـــاريـــر  وتـــشـــيـــر 
األمــيــركــيــة إلـــى أن إنــتــاج الــنــفــط الــصــخــري 
ــاري بنسبة  ــجــ ســيــنــخــفــض خــــال الـــعـــام الــ
12% ولكن في بعض أماكن الحفر الرئيسية 
اآلبـــار  بـــني  ومـــن   .%30 بــنــســبــة  سينخفض 
النفط الصخري،  إنتاج  الكبرى واملهمة في 

حقل » إيغل فورد« في والية تكساس. 
وحــســب تــقــديــرات إدارة مــعــلــومــات الــطــاقــة 
ــدأ  ــل بـ ــقـ ــحـ ــــاج هــــــذا الـ ــتـ ــ ــة، فــــــإن إنـ ــيــ ــركــ ــيــ األمــ

ــفـــاض خـــــال شـــهـــر يـــنـــايـــر/كـــانـــون  ــاالنـــخـ بـ
أن  أي  تــفــوق %30،  املــاضــي بنسبة  الــثــانــي 
ألــف برميل  اإلنــتــاج انخفض بــحــوالــى 500 
يوميًا من معدل 1.7 مليون برميل يوميًا إلى 
1.2 مليون برميل يوميًا. كما تشير تقديرات 
إدارة الطاقة األميركية إلى أن إجمالي إنتاج 
ــيـــركـــا ســيــتــدهــور  الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري فــــي أمـ
العليا  الــجــاري مــن مستوياته  الــعــام  خــال 
في مـــارس/آذار املاضي البالغة 5.3 مايني 
برميل يوميًا إلى 4.67 مايني برميل يوميًا. 
ولــكــن خــبــراء فــي صــنــاعــة الــطــاقــة يــــرون أن 
انــخــفــاض إنــتــاج الــنــفــط الــصــخــري سيكون 
بمعدل أعلى من ذلك رغم التحسن النسبي 
النفط. ويــرى خبراء أن إنتاجية  في أسعار 
أكبر  بنسبة  ستنخفض  الــصــخــري  الــنــفــط 
بحلول عام 2025 تراوح بني 80 و90%. وهو 
بــدرجــة  أمــيــركــا  اعــتــمــاد  مــا سيعني عمليًا 
أكبر على النفط العربي خال العقود املقبلة.

طوكيو ـ العربي الجديد

املكثفة،  والــنــقــدي  املــالــي  التيسير  ســيــاســات   محنة 
التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء الياباني، شينزو 
آبي، أنها رفعت الدين العام الياباني إلى 11 ترليون 
دوالر، ولكنها لــم تفلح فــي إنــعــاش االقــتــصــاد، الــذي 

واصل ركوده منذ العام 2001. 
ومنذ تسلم شينزو آبي الحكم في اليابان، نفذ بنك 
اليابان املركزي سياسات تحفيزية بأكثر من ترليون 
دوالر، كــمــا خــفــض نسبة الــفــائــدة إلـــى أقـــل مــن صفر 
خـــال الــعــام الـــجـــاري، فــي مــحــاولــة لتحفيز الــحــركــة 

واألعمال  للشركات  املجاني  اإلقـــراض  عبر  الشرائية 
التجارية، ولكنه لم ينجح في رفع مستوى التضخم 

إلى املعدل املستهدف. 
ويبدو أن االقتصاد الياباني، الذي يعتمد في نموه 
عــلــى الــتــصــديــر، وبــالــتــالــي عــلــى الــنــمــو االقــتــصــادي 
الــعــاملــي، كلما خــرج مــن أزمـــة دخــل فــي أزمـــة جــديــدة. 
اليابانية  العاملية، تأثرت الصادرات  املال  ومنذ أزمة 
على  وتداعياتها  الصينية  املــال  ســوق  باضطرابات 
نمو االقتصاد الياباني، الــذي يعد من أهم األســواق 
لــلــبــضــائــع الـــيـــابـــانـــيـــة ثــــم جــــــاءت اآلن أزمــــــة خــــروج 
األوروبــــي.  النمو  على  الــســالــب  وتأثيرها  بريطانيا 

وفي هذا الصدد، قال هاروهيكو كورودا محافظ بنك 
الــيــابــان املـــركـــزي، أمـــس الــخــمــيــس، إن الــبــنــك مستعد 
كانت  إذا  النقدي  للتيسير  إضافية  خطوات  التخاذ 
ــذي يستهدفه  ضـــروريـــة لــلــوصــول إلـــى املــســتــوى، الــ
التضخم  ارتـــفـــاع  ويــعــنــي   .%2.0 والــبــالــغ  للتضخم 

بالنسبة لليابان نمو القوة الشرائية والصادرات.  
 في كلمة ألقاها 

ً
وحسب رويترز، أضاف كورودا قائا

فــي أثــنــاء اجــتــمــاع فصلي ملــديــري الــفــروع اإلقليمية 
للبنك املركزي: »اقتصاد اليابان من املتوقع أن ينمو 
بــخــطــى مــعــتــدلــة كــاتــجــاه عــــام.« وأبــقــى بــنــك الــيــابــان 
سياسته النقدية با تغيير منذ يناير/كانون الثاني. 

من جانبها، قالت وزارة املالية، أمس، إن احتياطيات 
اليابان من النقد األجنبي ارتفعت إلى حوالى 1.265 
يونيو/حزيران من 1.253  نهاية  في  تريليون دوالر 

تريليون في نهاية مايو/ أيار.
وأضافت الوزارة أن السلطات اليابانية لم تتدخل في 
الفترة من 30 مايو/أيار  سوق الصرف األجنبي في 

حتى الثامن والعشرين من يونيو/ حزيران.
املالية  وزارة  من  يجتمع مسؤولون  أن  املتوقع  ومــن 
ــة الــخــدمــات املــالــيــة وبــنــك الــيــابــان  ــالـ الــيــابــانــيــة ووكـ
املـــركـــزي، الــيــوم الــجــمــعــة، ملــنــاقــشــة أوضــــاع األســــواق 

املالية، خاصة ارتفاع سعر صرف الني.

االقتصاد الياباني يئن تحت وطأة الديون

خطة بديلة إلنقاذ اإلسترليني
قال كبير املستشارين 

االقتصاديني في مجموعة أليانز 
األملانية، محمد العريان، إن على 

الساسة البريطانيني التحرك 
بصورة عاجلة وتنظيم صفوفهم 

بعد التصويت لصالح خروج 
بالدهم من االتحاد األوروبي، 

مضيفًا أنهم إذا فشلوا في التوصل 

إلى »خطة بديلة« موثوقة بشأن 
اتفاق تجارة حرة، فإن الجنيه 

اإلسترليني قد يهبط نحو سعر 
التعادل مع الدوالر. وقال العريان إن 
بريطانيا تواجه املزيد من الغموض، 

الذي يكتنف البنية الهيكلية 
القتصادها وانخفاض وتيرة 

النمو االقتصادي وارتفاع مخاطر 
االنزالق إلى الركود بعد التصويت.

استمرار تداعيات الخروج 
البريطاني 

قال عضو مجلس االحتياط 
الفدرالي، مايكل تارلو، إن العالم 
تمكن من هزيمة اآلثار السالبة  

األولية لالستفتاء البريطاني، 
ولكن تبقى تداعيات حال عدم 

اليقني وتداعياتها على النمو 
العاملي. وفي مقابلة مع تلفزيون 
بلومبرغ، قال مسؤول أميركي 

آخر إن االستفتاء، الذي وافقت فيه 
بريطانيا على الخروج من االتحاد 
األوروبي لن يبطىء املحادثات مع 
االتحاد األوروبي الرامية للتوصل 
إلى اتفاقية مهمة للتجارة الحرة، 

واملعروفة باسم الشراكة في التجارة 
واالستثمار عبر املحيط األطلسي.

ترحيب بتوحيد المؤسسات 
النفطية في ليبيا

قال متحدث باسم قوات حرس 
املنشآت النفطية الليبية إنها 

ستعمل مع املؤسسة الوطنية 
للنفط املوحدة الجديدة، وستتخذ 

الترتيبات الالزمة إلعادة فتح 
الحقول املغلقة وضخ الخام من 

جديد.  ويسيطر حرس املنشآت 
النفطية على ميناءي راس النوف 
والسدر الكبيرين لتصدير الخام، 
واملغلقني منذ 2014. ولم يكشف 

املتحدث باسم القوات، التي 
يقودها إبراهيم الجضران، عن أية 

تفاصيل عما إذا كانت تلك الجهود 
ستتضمن إعادة فتح املرفأين 

قريبًا، لكن بدء نقل الشحنات عبر 
هذين املرفأين من شأنه أن يعيد 
600 ألف برميل من الخام يوميا 

إلى الطاقة التصديرية.

ارتفاع أسعار الغذاء العالمية
قالت منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة )فاو(، أمس الخميس، 
إن أسعار الغذاء العاملية ارتفعت 
للشهر الخامس على التوالي في 

يونيو/ حزيران، بقيادة أسعار 
السكر، وبفعل زيادة أسعار معظم 
السلع الغذائية األساسية األخرى.  

وبلغ متوسط قراءة مؤشر فاو 
ألسعار الغذاء 163.4 نقطة في 

يونيو/حزيران، مقابل 156.7 نقطة 
في القراءة املعدلة للشهر السابق. 
ويقيس املؤشر التغيرات الشهرية 
لسلة من الحبوب والزيوت النباتية 
ومنتجات األلبان واللحوم والسكر.

أخبار

سجل 
ترامب 

التجاري

أقامتها بمدينة  نــدوة  أمــس، في  املجهر،  ترامب، تحت  الجمهوري، دونالد  التجاري ملنافسها  السجل  األميركية،  للرئاسة  الديمقراطي  الحزب  وضعت مرشحة 
»أتانتك سيتي« التي يوجد بها »كازينو تاج محل« الذي يملكه امللياردير ترامب، ويعد من أكبر كازينوهات القمار في أميركا. وأقيمت الندوة وسط مظاهرات 
من العاملني في الكازينو ضد األجور املجحفة التي يمنحها لهم دونالد ترامب. ويواجه امللياردير ترامب، الذي يدعو إلى عزل أميركا اقتصاديًا، ويهدد بمعاقبة 
شركاء التجارة الكبار للواليات املتحدة، مجموعة من االنتقادات من العديد من االقتصاديني في أميركا وخارجها. ويرى البعض أن سياسات ترامب التي يروج 

)Getty( .لها حاليًا ربما ستقود تلقائيًا إلى تحطيم االقتصاد األميركي، وتوتر عاقات واشنطن مع كل من الصني واليابان واملكسيك ودول االتحاد األوروبي

اقتصاد
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رام اهلل ـ محمد الرجوب

ــــي عـــــــــدد مـــــــن املــــحــــافــــظــــات  ــانـ ــ ــعـ ــ تـ
الغربية،  الضفة  في  الفلسطينية، 
لفترات متفاوتة  املياه  انقطاع  من 
والصناعية،  التجارية  واملصالح  املنازل،  عن 
مــا يــزيــد مــن معاناة األهــالــي، ويــنــذر بصيف 

جاف خالل األسابيع املقبلة. 
وتــعــود أزمـــة املــيــاه فــي فــلــســطــن، بــاألســاس، 
لــســيــطــرة االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي عــلــى معظم 
املصادر الجوفية في الضفة الغربية، وإتاحة 
تتعرض  فــيــمــا  للفلسطينين،  مــنــهــا  الــقــلــيــل 
املــيــاه  لــقــطــاع  املــنــظــمــة  الفلسطينية  الــجــهــات 

التهامات بسوء توزيع الكميات املتاحة. 
املياه  انقطاع  عند  نفسها،  العائالت  وتتدبر 
عن منازلها، بتقاسم الكميات القليلة املتوفرة 
بن الجيران، فيما يلجأ آخرون من املقتدرين 
على شراء املياه بواسطة صهاريج مخصصة 
لنقلها، وتصل إلى منازلهم بأسعار مرتفعة.

ويوضح التميمي أن لدى إسرائيل فائضًا في 
املــيــاه، وليست لديها أزمـــة كما تــدعــي، إذ إن 
توفير البديل من خالل محطات التحلية هدفه 
استمرار السيطرة اإلسرائيلية على األحواض 

الــجــوفــيــة فـــي الــضــفــة. وتــشــيــر اإلحــصــائــيــات 
إلى  الفلسطينية،  املــيــاه  سلطة  لــدى  املتوفرة 
أن حاجة الفلسطينين ملياه الشرب خالل 10 
إلــى 260 مليون متر مكعب،  سنوات ستصل 
في حن لن تغطي املوارد املتاحة نصف هذه 

الكمية، ما ينذر بمستقبل مائي غامض. 
ويرى خبراء أن إسرائيل تواصل الضغط على 
أجل  مــن  مــبــاشــرة،  غير  بطرق  الفلسطينين، 
التي  املحطات  مياه محالة من  لشراء  دفعهم 
تقيمها على سواحل البحر األبيض، لـ »تأبيد 
الضفة  في  الجوفية  املصادر  على  سيطرتها 

الغربية«.
ــيـــن  ــدرولـــوجـ ــيـ ــهـ ــر جـــمـــعـــيـــة »الـ ــديــ ــــد مــ ــــؤكـ ويـ
الفلسطينين« )مجتمع مدني(، عبد الرحمن 
التميمي، أن إسرائيل تحاول خلق أزمــة بعد 
املــــزودة للضفة  قــطــع أو تقليل كــمــيــات املــيــاه 
الـــغـــربـــيـــة، »بــــهــــدف ابـــــتـــــزاز الــفــلــســطــيــنــيــن، 
ودفــعــهــم لــشــراء كــمــيــات مــن املــيــاه مــن محطة 

التحلية اإلسرائيلية، بأسعار مرتفعة«.
ــيــــاه فــــي مـــحـــافـــظـــات جــنــوب  ــع املــ ــ ويــــبــــدو واقــ
الــضــفــة الــغــربــيــة )الــخــلــيــل وبــيــت لــحــم( أكــثــر 
ــافـــظـــات الـــــوســـــط، فـــيـــمـــا أدى  ســـــــوءًا مــــن مـــحـ
املـــزودة  املــيــاه  قــيــام االحــتــالل بتقليل كميات 
ملحافظات شمال الضفة الغربية، لواقع مرير 
في أيام رمضان الحارة. ويقول مدير جمعية 
حماية املستهلك في بيت لحم، فريد األطرش، 
إن »انقطاع املياه املتكرر تسبب باحتجاجات 
ــــي مـــخـــيـــم الـــدهـــيـــشـــة  شـــعـــبـــيـــة كـــمـــا حـــصـــل فـ

لــحــم«.  بــيــت  جــنــوب  الفلسطينين،  لــالجــئــن 
ولفت األطرش إلى أن األهالي »يعيشون واقعًا 
صــعــبــًا، بــشــراء املـــيـــاه، مــن خـــالل الــصــهــاريــج، 
بــتــكــالــيــف مــرتــفــعــة، ويــلــجــأ آخــــــرون مــمــن ال 
القليلة  الكميات  القــتــســام  ذلــك  على  يــقــدرون 

املتاحة مع جيرانهم«. 
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــث مـ ــديــ ــــي حــ ودعــــــــا األطــــــــــرش، فـ
ــد«، الـــجـــهـــات الــرســمــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــديـ ــجـ الـ
إلبداء مزيد من الشفافية حول واقع املياه في 

ظل ادعاءات بسوء توزيع الكميات املتاحة. 
وخــــالل جــولــة قـــام بــهــا فـــي بــيــت لــحــم، بــدايــة 
األسبوع، طمأن رئيس الحكومة الفلسطينية، 
الله، بأن املياه متوفرة. وقال إن  رامي الحمد 
»إجراءات جديدة سيتخذها محافظ بيت لحم 
وتوزيعها  املــتــاحــة،  الكميات  أجــل ضبط  مــن 
بشكل أفضل، على أن يلمس املواطن تحسنا 
خــــالل أيــــــــام«.  إلــــى ذلـــــك، قـــالـــت ســلــطــة املــيــاه 
الــفــلــســطــيــنــيــة إن »مــحــافــظــات شــمــال الضفة 
ــاد فــي املــيــاه مــنــذ بــدايــة  تــعــانــي مــن نــقــص حـ
)ميكروت(  قيام شركة  رمــضــان، بسبب  شهر 
اإلسرائيلية بقطع املياه عن مناطق وتخفيض 
الكميات عن مناطق أخرى، بحجة موجة الحر 
وعدم توفر مياه لدى الشركة بكميات كبيرة 

لضخها للضفة الغربية«. 
ــى »الـــعـــربـــي  ــ ــل إلـ ــ ــيــــان، وصـ وأوضــــحــــت فــــي بــ
الـــجـــديـــد«، أن الــشــركــة اإلســرائــيــلــيــة لـــم تبلغ 
الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي، مــســبــقــا، بــقــطــع املــيــاه 
عـــن مــحــافــظــة ســلــفــيــت وعــــدد مـــن التجمعات 

السكانية التابعة ملحافظة نابلس.
»الــــحــــجــــج  أن  املـــــــيـــــــاه  ســــلــــطــــة  واعـــــــتـــــــبـــــــرت 
اإلســرائــيــلــيــة غــيــر مــقــبــولــة، لـــكـــون إســرائــيــل 
تــســرق بــقــوة االحـــتـــالل املـــيـــاه، وتــعــيــد بيعها 
للجانب الفلسطيني بأسعار مرتفعة ثم تعود 
وتتذرع بأنه ال توجد مياه لتبيعها للجانب 
العقبات،  تحول  سنوات  ومنذ  الفلسطيني«. 
ــلـــي، دون  ــيـ ــرائـ ــتــــالل اإلسـ الـــتـــي يــضــعــهــا االحــ

القاهرة ـ محمد توفيق

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن أســعــار  قــــال تـــجـــار، لـــ
بسبب  كبيرًا،  ارتفاعًا  األطــفــال شهدت  ألعاب 
زيادة اإلقبال عليها في العيد، في ظل توقف 
عمليات االستيراد، وزيادة سعر الدوالر أمام 
الجنيه. وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس 
جعفر،  أسامة  التجارية،  القاهرة  غرفة  إدارة 
ألعاب األطفال  أن أسعار  الجديد«،  »العربي  لـ
 45 بــن  تـــتـــراوح  بنسبة  ارتــفــعــت  للمستهلك 
ومنع  التضييق  قــــرارات  أن  وأضــــاف  و%85. 
االســتــيــراد هــي الــســبــب الــرئــيــســي فــي ارتــفــاع 
توقفوا  التجار  أن معظم  إلــي  األســعــار، الفتًا 
البضائع  من  تبيع  والغالبية  االستيراد،  عن 
املوجودة في املخازن، وما يدخل من بضائع 
جديدة عن طريق التهريب، وبأسعار مرتفعة.

وكان وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، 
أصدر قراًرا، في يناير/كانون الثاني املاضي، 
بـــوضـــع ضـــوابـــط مـــشـــّددة عــلــى اســـتـــيـــراد 23 
مــجــمــوعــة ســلــعــيــة، وإدراجــــهــــا ضــمــن الــســلــع 
ألعاب  االستفزازية. وقال نائب رئيس شعبة 
األطفال والخردوات واألدوات املكتبية، بركات 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن أســعــار ألعاب  صــفــا، لـــ
األطـــفـــال ارتــفــعــت نتيجة تــخــوف الــتــجــار من 
نــفــاد الــبــضــائــع املـــوجـــودة فــي املــخــازن وعــدم 
دخول بضائع جديدة لتحل محلها. وأضاف 
أن قــرار وزيــر التجارة بـــإدراج ألعاب األطفال 
)الترفيهية(  االستفزازية  السلع  قوائم  ضمن 
ســـاهـــم فـــي زيــــــادة أســـعـــارهـــا، رغــــم أن هــنــاك 
ــارك عــنــهــا  ــمــ الـــعـــديـــد مــــن الــــــــدول تـــلـــغـــي الــــجــ
بــاعــتــبــارهــا مـــن األشـــيـــاء الـــضـــروريـــة لتنمية 
ذكــاء ومــهــارات وعــقــول األطــفــال. واتــهــم صفا، 
التعامل  فــي  تتعنت  بــأنــهــا  الــصــنــاعــة  وزارة 
مـــع املــســتــورديــن، مــشــيــرًا إلـــى أن الــعــديــد من 
ــن لــلــســوق املــحــلــيــة قـــدمـــت بــيــانــاتــهــا  ــورديــ املــ
املطلوبة لتسجيل مصانعها في الهيئة، لكن 

الــوزارة لم توافق على التوريد بعد. وأوضح 
أن حــجــم اســتــيــراد لــعــب األطــفــال مــن الــخــارج 
سنويًا ال يتعدى 55 مليون دوالر، وهــو رقم 
غــيــر مــؤثــر فــي حصيلة االحــتــيــاطــي الــنــقــدي، 
استيراد حاوية سجائر،  قيمة  أقــل من  ويعد 
دوالران  منها  املــصــري  الــطــفــل  نصيب  أن  أي 
فــقــط فــي الــســنــة. وحــــول مــســتــويــات األســعــار 
قال »إن بعض األلعاب التي كانت تباع بـ1.5 
)الـــدوالر = 8.88 جنيهات(  جنيه أو جنيهن 
قفزت إلى ما بن 5 و6 جنيهات، واللعبة التي 
55 جنيها،  30 جنيها أصبحت  كــان سعرها 
ــة أيـــضـــا إلــــى نقص  ــ ــؤدي األزمــ ــ مــتــوقــعــا أن تـ
املـــعـــروض فــي األســـــواق مــن األلـــعـــاب الــنــاريــة 
املهربة نظرا لزيادة تكلفة االستيراد. وأضاف 
املواطنون  منها  يعاني  التي  الــغــالء  حالة  أن 
ألعاب  انعكست على ســوق  السلع  في جميع 
ــــذي يــشــهــد ركـــــودًا واســـعـــا الــفــتــرة  األطـــفـــال الـ
األخــيــرة. وقـــال مــوظــف حكومي، محمد نــور، 
األطفال  ألعاب  أسعار  إن  الجديد«،  لـ«العربي 
تضاعفت، موضحا أنه اشترى ألطفاله ألعابا 
هذا العام بأكثر من 250 جنيهًا، في حن أنه 
كان يشتري نفس األلعاب بنحو  120 جنيها.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

قال وكيل وزارة االقتصاد في حكومة اإلنقاذ 
الــوطــنــي الــلــيــبــيــة ســابــقــًا، عــلــي املــحــجــوبــي، 
في  الرئيسي  السبب  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
ارتــفــاع أســعــار السلع الــضــروريــة فــي الفترة 
األخــــيــــرة، يــرجــع إلــــى عــــدم الـــعـــدالـــة فـــي فتح 
املــصــرف املــركــزي لــالعــتــمــادات، مــوضــحــًا أن 
السلع تسبب في تفاقم  االحتكار في توريد 
 بسلعة 

ً
أســعــارهــا.  وضـــرب املحجوبي مــثــال

الــــزيــــت الـــتـــي تـــضـــاعـــفـــت أســــعــــارهــــا بــســبــب 
تحكم أربعة موردين فقط في استيرادها من 
الخارج. وأشار إلى أن سلعة لحوم الدواجن 
حــصــلــت شـــركـــة واحـــــــدة فـــقـــط عـــلـــى اعــتــمــاد 
مستندي لها بقيمة 50 مليون دينار، ما رفع 

أسعارها في السوق املحلي.
وخـــصـــص مـــصـــرف لــيــبــيــا املـــــركـــــزي، ثــالثــة 
مؤخرًا،  استيرادية  كموازنة  دوالر  مليارات 
من أجل توفير السلع للسوق املحلي وتعتمد 
استيراد  على  احتياجاتها  توفير  في  ليبيا 

85% من الخارج، حسب تقارير رسمية.
فــي بيان  الوطني،  التجاري  االتــحــاد  وأشـــار 
صــحــافــي صـــدر مــؤخــرًا، إلـــى أن االعــتــمــادات 
املـــســـتـــنـــديـــة لــــم تـــفـــتـــح بـــالـــتـــســـاوي لــجــمــيــع 
ــن، وعــلــى رأســهــا سلعة الــزيــت التي  املـــورديـ

ـــ4 شـــركـــات بــــدال مـــن 40 شـــركـــة، ما  مــنــحــت لــ
تــســبــب فـــي احـــتـــكـــار الــســلــعــة، وبـــالـــتـــالـــي لم 
توجد منافسة كافية في األسواق، األمر الذي 
لليبين  الضرورية  السلع  إحــدى  فاقم سعر 
وهي الزيت، في ظل ارتفاع سعر الدوالر في 
الــســوق الــســوداء إلــى نحو 3.5 ديــنــارات، في 

الوقت الذي يبلغ سعره الرسمي 1.4 دينار.
واالتــــحــــاد الـــتـــجـــاري الـــوطـــنـــي، يــضــم تــجــار 
ــن فـــي ســــوق »الــكــريــمــيــة«،  الــجــمــلــة واملــــورديــ

وهــو األكبر من حيث حجم املبيعات للسلع 
ــل، تـــفـــاءل  ــابـ ــقـ ــــي املـ الـــغـــذائـــيـــة فــــي لــيــبــيــا. وفـ
رئيس الغرفة التجارية في طرابلس، محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــرعــبــض، فــي حــديــثــه لـــ
ــار خـــالل األيـــــام الــقــادمــة،  ــعـ بــانــخــفــاض األسـ
كبير  السلع بشكل  بتوفر بعض  ذلــك   

ً
معلال

ــل األســــــــــواق، بـــعـــد تـــوفـــيـــر مـــبـــلـــغ كــبــيــر  ــ ــ داخـ
لالعتمادات املستندية للمستوردين، مشيرًا 
إلـــى أن االعــتــمــادات الــتــي فتحت مــنــذ بــدايــة 

شهر رمضان بلغت 700 مليون دوالر.
»الــعــربــي الــجــديــد« في  ومـــن خـــالل جــولــة لـــ
الليبية  العاصمة  وســط  التجارية  األســـواق 
ــار  ــعــ ــات األســ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــّن أن ارتـ ــبــ طــــرابــــلــــس، تــ
تفاوتت، حيث بلغ سعر زجاجة زيت الطعام 
4.5 دينارات، مقارنة بنحو 3 دينارات الشهر 
املـــاضـــي، بــاإلضــافــة إلـــى ارتـــفـــاع ســعــر األرز 
ــارات، فـــي حـــن شــهــدت  ــنــ املـــصـــري إلــــى 3 ديــ
ســلــع انــخــفــاضــًا، ومــنــهــا الـــشـــاي ومــعــجــون 
ــع مــحــلــلــون  ــوقـ ــار. وتـ ــجـ الـــطـــمـــاطـــم، حــســب تـ
للعام  الليبية  املــيــزانــيــة  فــي  الــعــجــز  ارتـــفـــاع 
الـــجـــاري إلـــى 30 مــلــيــار ديـــنـــار، أي نــحــو 22 
مليار دوالر، باإلضافة إلى استمرار تراجع 
الذي  األجنبي،  النقدي  االحتياطي  في  حاد 
ملواجهة  منه  السحب  إلــى  الحكومة  عــمــدت 

أزمتها املالية.

أزمة مفتعلة

موجة غالء تضرب ليبيا )فرانس برس(

العيد يشعل أسعار ألعاب األطفال في مصر

االحتكار يفاقم أسعار السلع في ليبيا

االحتالل يبتز الفلسطينيين 
لشراء المياه المحالة

تحديات أمام استغالل دولتي 
السودان للشريط الحدودي

تفاقمت معاناة األهالي 
من االنقطاع المتكرر 

لمياه الشرب في عدد من 
المحافظات الفلسطينية، 

وهو ما يراه محللون 
بأنه محاولة ابتزاز إسرائيلي 

للفلسطينيين

مال وناس مال وسياسة

أسواق

%73
جنوب  حكومة  تمتلك 
من   %73 نــحــو  الـــســـودان 
السوداني،  النفط  إجمالي 
ــد تــقــدر بــنــحــو 4  ــوائ ــع ب
بمعدل  دوالر،  ــارات  ــي مــل
إنتاج 500 ألف برميل يوميًا، 
حسب اإلحصاءات الرسمية.

تحقيق

احتياجات المياه تبلغ 
260 مليون متر مكعب 

خالل 10 سنوات

محللون: المشروعات 
المشتركة تدعم اقتصاد 

البلدين

حكومة الجنوب تمتلك 
73% من إجمالي النفط 

السوداني

تشديد ضوابط 
االستيراد أبرز أسباب 

زيادة األسعار

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

يــعــد الــشــريــط الـــحـــدودي الــرابــط 
بـــن دولـــتـــي الــــســــودان وجــنــوب 
ــاطـــق  ــنـ ــــى املـ ــنـ ــ الـــــــســـــــودان مـــــن أغـ
فـــي الــعــالــم؛ نــتــيــجــة تـــوافـــر عـــدد مـــن املــزايــا 
االقتصادية املشتركة، إال أن محللن أكدوا 
أن حكومتي البلدين لم تبذال جهودًا كافية 
الســتــثــمــار هـــذه الــــثــــروات. وحــســب تــقــاريــر 
رســـمـــيـــة، تــتــمــتــع املــنــطــقــة الــــحــــدوديــــة بــن 
الدولتن، والتي يتجاوز طولها ألفي كيلو 
متر، بثروة حيوانية هائلة واعتدال املناخ 
وتوفر املياه، باإلضافة إلى النفط والثروات 

املعدنية.
وطالب املحللون بضرورة نزع فتيل التوتر 
ــــى مــكــاســب  ــــدود، مــــا ســــيــــؤدي إلـ ــــحـ عـــلـــى الـ

اقتصادية للطرفن.
وفي هذا السياق، يقول الخبير االقتصادي 
»الــــعــــربــــى الــــجــــديــــد«، إن  ـــ ــتـــحـــي، لــ هـــيـــثـــم فـ
إمــكــانــيــة تــحــقــيــق مــكــاســب اقــتــصــاديــة بن 
دولــتــي الــســودان كــبــيــرة، ولــكــن عــدم وجــود 
أمن واستقرار في الشريط الحدودي يفقده 

أهم عناصر الجذب االستثماري.
ويــعــدد فــتــحــي املــشــروعــات الــتــي يــمــكــن أن 
يستند إلــيــهــا الــطــرفــان، خــاصــة فــي مجال 
ــثــــروة الــحــيــوانــيــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــكــون  الــ
املنطقة األولى في العالم من حيث تصنيع 
ــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة بــمــخــتــلــف  ــ ــثـ ــ مـــنـــتـــجـــات الـ
ــــروات الـــزراعـــيـــة  ــثـ ــ ــانـــب الـ ــــى جـ أنــــواعــــهــــا، إلـ
األخـــــرى واملـــصـــالـــح املــشــتــركــة فـــي تــصــديــر 

النفط عبر ميناء بورتسودان.
ويــؤكــد أن إيــقــاف الــتــجــارة الــحــدوديــة بن 
مباشر  بشكل  أثــر  الحروب  البلدين بسبب 
ــنـــاطـــق، إضـــافـــة إلــــى انــحــســار  عــلــى تــلــك املـ
التي تعمل  الشركات  الجنوب من  استفادة 
التحتية املوجودة  البنى  في مجال تطوير 
انسياب  أثــر سلبا على  الـــســـودان، كما  فــي 
السلع التي تعود املواطن الجنوبي عليها، 
ا من ثقافته االستهالكية. والتي تعتبر جزء
وكان االتحاد العام لغرف النقل السوداني 
قد أعلن، في وقت سابق، عقب فتح املعابر 
الــحــدوديــة بــن البلدين فــي يــنــايــر/ كانون 

ــع إجـــــــراءات جــديــدة  الـــثـــانـــي املــــاضــــي، وضــ
الســتــئــنــاف الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري مـــع جــنــوب 
الـــســـودان، إال أن حــكــومــة الــخــرطــوم أعلنت 
في مارس/ آذار املاضي عن إغالق الحدود 
التي  األمنية  التوترات  عقب  الدولتن،  بن 
األخيرة  واتــهــام  الجنوب  حكومة  شهدتها 
بدعم وإيــواء املتمردين املناوئن للحكومة 
ــتـــصـــاد الـــدولـــتـــن  الــــســــودانــــيــــة. ويـــشـــهـــد اقـ
ــه حــيــث ارتــفــع  ــ تـــدهـــورا وتـــراجـــعـــا فـــي أدائــ
التضخم في جنوب السودان إلى نسبة 300 
الـــدوالر  % وتــراجــعــت قيمة عملته ووصـــل 
إلــــى 50 جــنــيــهــًا جــنــوبــيــًا ووصـــــف خــبــراء 

اقتصاد الجنوب باالنهيار.
أما في السودان فقد تدهور أداء االقتصاد 
كثيرا وتفشت البطالة وارتفعت نسبة الفقر 
إلى  »الجنيه«  وتراجعت عملته   % 46 إلــى 
التضخم %12،  لــلــدوالر وارتــفــع  14 جنيهًا 
ويرى اقتصاديون أنها غير حقيقية لجهة 
تــوالــي ارتــفــاع أســعــار الــســلــع، فــي ظــل عــدم 

توافق املرتبات مع مستوى املعيشة.
ــــرى مــحــلــلــون أن عــنــاصــر الـــتـــقـــارب بن  ويـ

البلدين تتمثل في وجود وسائل نقل تربط 
بن الدولتن سواء كانت برية أو نهرية أو 
جوية، ما يعني سهولة االتصال وتسهيل 
والخدمات  السلع  وتبادل  البينية  التجارة 
بن الدولتن. ويقول الخبير بدولة جنوب 
»العربي الجديد«،  السودان استيفن لوال، لـ
إن هناك عددًا من املشروعات املشتركة بن 

الدولتن يمكنها أن تلعب دورا، خاصة في 
مجال الــزراعــة واملــعــادن والنفط إلــى جانب 
إنشاء مصافي النفط التي كان الهدف منها 

أن تعود بإيرادات كبيرة على البلدين.
ويضيف استيفن: »ربما كانت تنجح بعض 
املشاريع االستراتيجية لو حدثت تطورات 

إيجابية في عالقات البلدين«.
ويقول إن هناك مشاريع وأنشطة اقتصادية 
الجنوب  انــفــصــال  قبل  حتى  تجميدها  تــم 
فــي عــام 2011 مــن ضمنها مشروعات دعم 
الــوحــدة بــن الــســودان والــجــنــوب ومــشــروع 

كهرباء أعلى النيل بمدينة »الرنك«.
ويقول إن كل هذه الثروات إذا وصل الطرفان 
ــفـــاق بــيــنــهــمــا ســتــســتــفــيــد الـــدولـــتـــان  ــى اتـ إلــ
وتــجــذب معها كثيرًا مــن االســتــثــمــارات، إال 
أنه ألقى بالالئمة على عدم وجود إرادة من 
الطرفن لتنفيذ ما تم االتفاق عليه بموجب 

اتفاقية التعاون املشترك.
ويـــرى مــراقــبــون أن الــتــدخــل الــخــارجــي في 
جــنــوب الــســودان قــد عطل أيــضــا كثيرا من 
ــة فــــي مــا  املــــشــــروعــــات ذات الـــقـــيـــمـــة، خـــاصـ

يتعلق بمشروعات املياه. ويقول فتحى إن 
االقتصادية  املصالح  تقديم  عليه  السودان 
عــلــى الــســيــاســيــة، خــاصــة أن هــنــاك تهافتًا 
الـــذي يعتبر  الــجــنــوب  مــن دول كثيرة على 
دولــة ناشئة لديها مــوارد تريد استغاللها 
وتــريــد أيــضــًا إبــعــاد الـــســـودان؛ الــدولــة األم، 
التنموية  االقــتــصــاديــة  املنافسة  ســوق  عــن 
بالدولة الوليدة. ودعا إلى تكامل اقتصادي 
ــة الـــقـــيـــود حـــول  ــ ــ بــــن الـــبـــلـــديـــن يــضــمــن إزالـ
ــوارد املــشــتــركــة، ال سيما  ــ ــ اســـتـــخـــدامـــات املـ
الزراعية والنفطية والتنسيق بن مختلف 

سياساتهما االقتصادية.
وعقب استفتاء حق تقرير املصير وانفصال 
الجنوب عام 2011، أصبح النفط يشكل أداة 
تــوتــر وعـــدم اتــفــاق بــن حكومتي الــســودان 
وجنوب السودان لعدم االتفاق على تقسيم 
الـــعـــوائـــد واالخــــتــــالف حــــول تــبــعــيــة بعض 
ــقـــول. وحـــســـب تـــقـــاريـــر رســـمـــيـــة، يــأتــي  الـــحـ
إلى  )مــن 70  السوداني  النفط  إنتاج  معظم 
80%( من حقول جنوبية وتعتبر أبيي من 
أكــبــر الــحــقــول إلنــتــاج الــنــفــط فــي الــســودان 
السوداني  االقــتــصــاد  عصب  النفط  ويمثل 

حيث يبلغ 90% من حجم صادرات البالد.
وتــمــتــلــك حــكــومــة الــجــنــوب نــحــو 73% من 
إجــمــالــي الــنــفــط الـــســـودانـــي بــعــوائــد تــقــدر 
ألــف  بــنــحــو 4 مــلــيــارات دوالر بــمــعــدل 500 
بــرمــيــل يــومــيــًا واســـتـــثـــمـــارات تـــقـــدر بــأكــثــر 
مــن 9 مــلــيــارات دوالر، حــســب اإلحـــصـــاءات 

الرسمية.
وعــقــب االنــفــصــال لــم يتوصل الــطــرفــان إلى 
جانب  إلــى  النفطية،  العوائد  تقاسم  اتفاق 
االختالف على تبعية بعض حقول البترول 

في منطقة أبيي.
ــن الــــســــودان والـــجـــنـــوب إلــى  ــل مـ ويــفــتــقــد كـ
املــقــومــات االقــتــصــاديــات الحديثة مــن بنى 
تحتية وأنظمة اقتصادية ومالية متطورة 
ــع مـــســـتـــويـــات الـــكـــفـــاءة وتــفــشــي  ــراجــ ــع تــ مــ
البطالة بشكل كبير وارتفاع معدالت الفقر. 
وأشـــــارت الــبــاحــثــة ريـــم مــحــمــد مــوســى في 
دراسة حديثة حول التعاون االقتصادي بن 
التفاهم حــول قسمة  إلــى ضـــرورة  البلدين، 
الطرفن  بن  املتداخلة  أو  املشتركة  املـــوارد 
)املياه واألراضي الزراعية ومسارات الرعاة 
وحــقــول الــنــفــط(، إضــافــة إلــى إقــامــة مناطق 
للتجارة الحرة بعد اعتماد اتحاد جمركي 
بـــن الــبــلــديــن يــزيــل الــقــيــود ويـــرســـخ حــريــة 
التجارة  تعريفات  وتوحيد  السلع  انتقال 
الخارجية.  وطالبت الدراسة بإقامة اتحاد 
نــقــدي حــتــى فـــي حــالــة اخـــتـــالف الــوحــدتــن 
الــنــقــديــتــن والـــشـــروع فـــي إجــــــراءات وحـــدة 

اقـــتـــصـــاديـــة مــؤســســة عــلــى ســــوق مــشــتــرك 
مــنــهــا بــورصــة لـــتـــداول األوراق املــالــيــة بن 
ــنــــوب. ويــــــرى املـــحـــلـــلـــون أن  ــجــ ــال والــ ــمـ الـــشـ
على  اعتمد  الجنوب  في  التجاري  النشاط 
الــســلــع الـــتـــي يــجــلــبــهــا تـــجـــار مـــن الـــســـودان 
ــواء املــنــتــجــات املصنعة فــي الـــســـودان أو  سـ

املستوردة.
ويــســعــى الـــســـودان إلـــى جـــذب االســتــثــمــارت 
األجنبية لتخفيف حدة أزمته املالية، حيث 
البالد  فــي  األجنبي  االستثمار  حجم  يبلغ 
الــــذي  الــــوقــــت  فــــي  دوالر،  مـــلـــيـــار   42 نـــحـــو 
االستثمارات  أن تسهيل  فيه محللون  يرى 
أن  الــســودان والجنوب يجب  بــن  املشتركة 

يكون له األولوية. ثروات مهدرة

أكد محللون اقتصاديون لـ»العربي الجديد«، أن تنمية المنطقة الحدودية بين السودان وجنوب 
منها  تعاني  التي  والمعيشية  االقتصادية  األزمات  من  العديد  حل  في  ستساهم  السودان 

الدولتان، وأوضحوا أن التوتر السياسي واالضطرابات األمنية أبرز تحديات تطوير هذه المنطقة
زيادة استثمارات الصين النفطية في الخرطوم

كشف القائم بأعمال السفارة الصينية في الخرطوم، أوانق يي، عن أن 
استثمارات بالده في مجال النفط بالسودان قد تجاوزت  10 مليارات 
الــســودان فــي استكمال  دوالر، مبينًا أن هــذه االســتــثــمــارات ســاعــدت 
دفع  فــي  أسهم  الــذي  األمــر  فيه،  املتكاملة  النفطية  الصناعة  منظومة 
التنمية االقتصادية بالبالد. وحسب وكالة األنباء السودانية )سونا(، 
التي قامت بها  أشارالسفير الصيني إلى نمو االستثمارات األخــرى، 
بالده في مجاالت الزراعة واملعادن في السودان، وأضاف أن مثل هذه 
التنمية  وإرســـاء  املتبادلة  املصالح  تحقيق  شأنها  مــن  االســتــثــمــارات 

املشتركة للبلدين. وقال الدبلوماسي الصيني إن بالده تولي اهتماما 
من  وتعتبره  السودان،  مع  والتجاري  االقتصادي  بالتعاون  متعاظما 
أهم اهــداف االستثمار في أفريقيا، مشيرًا إلى أن بــالده ظلت تشجع 
لالستثمار  الجيدة  واملصداقية  القوية  القدرة  ذات  الصينية  الشركات 
في السودان، وذلك ملا يتمتع به من موارد وثروات ضخمة في مختلف 
العربي  العالم  الوصل بني  يمثل همزة  السودان  أن  املجاالت. وأوضــح 
والقارة األفريقية، مشيرًا إلى موقعه الجغرافي املميز، وأضاف: »لذلك 

تسعى بالدنا لتعزيز عالقات التعاون معه«.

التحتية  للبنية  بتنفيذ 97 مشروعا  الشروع 
في قطاع املياه في كل من الضفة وغــزة، رغم 
تــوفــر الــتــمــويــل مــن الــجــهــات الــدولــيــة املانحة 
املــيــاه.  وتفيد بيانات جهاز  مما يعقد واقــع 
بــأن معدل  )حــكــومــي(  الفلسطيني  اإلحــصــاء 

املــيــاه يبلغ  مــن  الفلسطيني  الــفــرد  اســتــهــالك 
135 لــتــرا يــومــيــًا، بــمــا يــشــمــل الـــشـــرب وكــافــة 
ــرى، مــقــابــل مــعــدل اســتــهــالك  ــ الــقــطــاعــات األخــ
الفرد اإلسرائيلي، الذي يبلغ 353 لترا كل يوم.

الفلسطيني  املـــواطـــن  أن  ــاء  اإلحـــصـ وأوضـــــح 

ــقــــارنــــة مــع  ــــاف مــ ــعـ ــ ــاه 5 أضـ ــ ــيـ ــ ــع ثـــمـــن املـ ــدفــ يــ
ترتفع  ذاتها  البيانات  وبحسب  اإلسرائيلي، 
نــســبــة اســتــهــالك املــســتــوطــن اإلســرائــيــلــي في 
إلــى 900 لتر يوميًا، أي 7 أضعاف ما  الضفة 

يستهلكه الفلسطيني. 

الفلسطينيون 
يعانون من أزمة 
مياه )فرانس برس(

االنقسام 
يعطل استثمار 
الثروات الزراعية 
)فرانس برس(
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ــة املــصــنــعــة  ــركـ ــي الــــســــوق ال تــحــمــل اســـــم الـــشـ فــ
وبعضها ال تحمل أيضا عالمة تجارية. وتؤكد 
صينية  املنتجات  هــذه  معظم  أن  الــتــقــاريــر  ذات 
الــصــنــع. ويــســتــورد الــيــمــن األســـطـــوانـــات بشكل 
أساسي من السعودية والصني وتركيا، ويشير 
للمواصفات  اليمنية  الهيئة  مــن  ــادر  صـ تــقــريــر 

واملــقــايــيــس إلـــى أن هناك 
ــار يـــقـــومـــون  ــ ــــجـ ســـبـــعـــة تـ
بــاســتــيــراد األســـطـــوانـــات 
مـــــن هـــــــذه الــــــــــدول بـــطـــرق 
رســمــيــة، وبــشــكــل نظامي 
أي  الــــهــــيــــئــــة  ــك  ــلــ ــمــ تــ وال 
ــيـــات  ــمـ ــكـ ــلـ إحـــــــــصـــــــــاءات لـ
املــــســــتــــوردة.  ويــســتــطــيــع 
أي  ــراد  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اسـ ــر  ــ ــاجـ ــ تـ أي 
الــــحــــصــــول  دون  ــة  ــعــ ــلــ ســ
عــــلــــى تــــرخــــيــــص مــــــن أي 
باستثناء  حكومية  جــهــة 
ــحــــدث  األدويـــــــــــــــــــة، ومــــــــــا يــ
مــــع أســــطــــوانــــات الــــغــــاز ال 
يــخــتــلــف عـــمـــا يـــحـــدث مــع 

ــرى، إذ يــشــتــري املـــســـتـــورد وثــيــقــة  ــ أي ســلــعــة أخــ
املــواصــفــات واملــقــايــيــس الــخــاصــة بــاألســطــوانــات 
يجلب  ثــم  ومــن  للمواصفات  اليمنية  الهيئة  مــن 
شحنة األسطوانات من أي بلد إلى املنفذ البحري 
أو البري وعندها يقوم بتقديم عينة الفحص إلى 
مطابقة  العينة  كــانــت  فـــإذا  الفحص  يتم  الهيئة. 
للمواصفات واملقاييس اليمنية يسمح بدخولها، 

وإذا كانت مخالفة يتم منعها.  

إعادة التالف
وفــي استبيان آخــر وزعــه معد التحقيق على 30 
 فـــي أمـــانـــة الــعــاصــمــة لــتــبــديــل أســطــوانــات 

ً
مــحــال

الصالحة  األسطوانات غير  أن نسبة  ثبت  الغاز، 
لالستخدام بسبب حدوث انبعاجات أو ضربات 
حادة في هيكل األسطوانة، أو فقدان جزء من دهان 
للصدأ،  عــرضــة  مــمــا يجعل جسمها  األســطــوانــة 
ومنها ما يكون على شكل ضربات على الصمام، 
التي يمتلكها  الكمية  تــتــراوح بني 35 -40 % من 
ك محالت 

ّ
الــتــاجــر عــنــد كــل تــعــبــئــة. ويــضــطــر مــــال

إعــادة األسطوانات غير  إلــى  تبديل األسطوانات 
الصالحة إلــى املــحــطــات الــرئــيــســة. إذ يــقــول علي 
صالح الرعيني مالك معرض التوفيق الستبدال 
األسطوانات والــذي يمتلك ستني أسطوانة، »في 
إلــى 30 أسطوانة غير  كل تعبئة هناك مابني 25 

سليمة«. 
الصناعة  املشكلة، قدمت وزارة  في محاولة لحل 
ــع الــنــســبــة املــخــصــصــة  ــرفـ ــام 2010 بـ ــ مــقــتــرحــا عـ
إلــى  كــل تعبئة  عــن  ريــــاالت  مــن خمسة  للصيانة 
وكيل  »جــهــات حكومية بحسب  لــكــن  ريــــال،   200
الــوزارة )لم يسمها(، رفضت املقترح بحجة أنها 
وزارة  أن  أطــراف معينة«. غير  قد تذهب لصالح 
املالية في املحصلة لم تعتمد سوى 14 ريااًل فقط، 
وهو ما يعد في نظر املهندس الحداد »غير كاف 
أبدا ملعالجة وضع األسطوانات التالفة«. وبرفض 
الحد  أن يساعد على  يمكن  كــإجــراء  املقترح  هــذا 
البيوت  فــي  الــحــرائــق  الــغــاز، تستمر  مــن مخاطر 

اليمنية مخلفة مئات الضحايا في كل عام.

1213
تحقيقات

بدأت مشكلة األسطوانات التالفة في السوق املحلية اليمنية منذ نهاية تسعينيات القرن املاضي، 
تتكرر من  بــدأت  املواطنني  فــإن شكاوى  اليمنية  النفط  وزارة  املستقاة من  املعلومات  وبحسب 
وجود أسطوانات تالفة في عامي 1998و 1999، وتحولت املشكلة من مجرد حاالت إلى ظاهرة 
في السنوات األولى من األلفية الثالثة. وبحسب تقرير الشركة اليمنية للغاز املرفوع إلى رئاسة 
العقد  الثاني من  النصف  في  املشكلة تضاعفت بشكل كبير  فــإن  عــام 2009  الجمهورية في 
األول لأللفية الجديدة خاصة بعد دخول أكثر من 400 ألف أسطوانة غاز منزلي تعاني من خلل 

مصنعي وغير مطابقة للمواصفات، صينية الصنع، بصورة غير رسمية. 
اسطوانات  تهريب  يعد  األخــيــرة، حيث  الــســنــوات  فــي  التهريب  انتعاش  املشكلة  مــن  وضــاعــف 
الغاز املنزلي من األنشطة املربحة خاصة أنها تباع في السوق املحلية بنفس سعر األسطوانات 
املصنعة محليا أو املستوردة بشكل رسمي، دون أن تخضع السلع املهربة للجمرك أو أي نوع 
الغاز  الحريق بسبب تسرب  التالفة زاد عدد حــوادث  انتشار األسطوانات  من الضرائب.  ومع 
املنزلي في عموم املحافظات حتى ال يكاد يمر شهر إال وتنشر الصحف أخبارًا عن حوادث 
حريق وسقوط ضحايا وغالبا ما يكون الضحايا من أسرة واحدة خاصة من األطفال والنساء. 
تــوجــد توجهات حقيقية وإجــــراءات جـــادة لسحب  التحقيق ال  االنــتــهــاء مــن كتابة هــذا  وحــتــى 
األسطوانات غير الصالحة لالستخدام للصيانة واالستبدال بشكل نهائي، وما تقوم به الشركة 
على  للقضاء  وليس  االســطــوانــات  هــذه  انتشار  مــن  للتخفيف  محاولة  إال  ليس  للغاز   اليمنية 
املشكلة بشكل نهائي، خاصة في ظل عجز الدولة عن إيقاف التهريب واستمرار تعامل املواطنني 
مع األسطوانات بشكل غير سليم يسبب في سرعة إتالفها. ويستهلك اليمن 5 ماليني و590 
ألف أسطوانة غاز في الشهر. ويقول خبراء إن أحد أهم أسباب أزمة الغاز عدم وجود خزانات 
اليمني من مشاكل صحية  الريف  النساء في  الرئيسية. وتعاني كثير من  احتياطية في املدن 
ناتجة عن استخدام الحطب والفحم الخشبي كوسيلة للطهي، بعدما أصبح غاز الطهي سلعة 
إلــى مستويات قياسية تعجز األسر  أو يرتفع سعرها  نــادرة، وغالبًا ما تختفي من األســواق 
املنزلي، منذ سيطرة  الطهي  أزمــة حــادة في غــاز  اليمنية  املــدن  إذ تشهد  اقتنائها،  الفقيرة عن 
الحوثيني على العاصمة اليمنية في سبتمبر/أيلول 2014، وبلغت األزمة ذروتها منذ بدء عملية 
»عاصفة الحزم« منذ نهاية مارس/آذار 2015، واندالع الحروب الداخلية بني الحوثيني واملقاومة 
الطهي 4800  البالد. ويبلغ سعر أسطوانة غاز  الشعبية في محافظات وسط وشــرق وجنوب 
ريال )20 دوالرا وفقا للسعر الرسمي للدوالر في مقابل الريال( في العاصمة اليمنية صنعاء، 

 )5 دوالرات(.
ً
بينما يبلغ السعر الرسمي لألسطوانة 1250 رياال

واتهمت مصادر محلية ومنظمات مدنية، جماعة الحوثي باملساعدة في انتعاش تجارة السوق 
الحارات«، للمقربني منهم واملوالني لهم فقط،  ال 

ّ
الغاز، عبر »ُعق السوداء من خالل توزيع مادة 

وأكد ناشطون ميدانيون في تصريحات سابقة لـ »العربي الجديد« أن عقال الحارات يتاجرون 
بالغاز في السوق السوداء.وتعد شركة صافر الوطنية للنفط، املنتج الرئيس ملادة الغاز املنزلي في 
البالد، وتنتج 30 ألف برميل يوميا من الغاز املنزلي املخصص لالستهالك املحلي. وأكد محللون 
أن أزمة الغاز خلقت تجارة رابحة ألصحاب محطات بيع الغاز، حيث تصل إلى صنعاء يوميا 7 
قاطرات من الغاز يتنافس عليها التجار، ويفوز بها من يدفع أكثر، ويقوم أصحاب املحطات ببيع 

الكميات ألصحاب املطاعم الكبيرة الذين يدفعون ضعف السعر الرسمي أربع مرات.

أزمة خانقة في الغاز وأسطواناته

صنعاء ـ معين النجري

توفيت الثالثينية اليمنية نبات قبيدي، 
مــع طفلها مــحــمــد )ســـت ســـنـــوات(، في 
انــفــجــار مـــدٍو أحــدثــتــه أســطــوانــة الــغــاز 
الــواقــع في قرية »األكــمــة بني قبيدي«  في منزلهم 
غرب  جنوب  كيلومترًا   130 ريمة  محافظة  وســط 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء. »قــضــت األم فــي االنــفــجــار مع 
بــه بعد إنجاب  الـــذي رزقـــت  الــذكــر الوحيد  طفلها 
أربع فتيات نجني من املوت بأعجوبة، بسبب بعد 
غرفة نومهم عن موقع االنفجار«، كما يقول الحاج 
محمد حسن أحــد أقــربــاء األســـرة املــنــكــوبــة. ورغــم 
أسطوانة  انفجار  أحدثها  التي  الطفيفة  الــجــروح 
ــيـــل والـــدتـــهـــن  الــــغــــاز عـــلـــى أجــــســــادهــــن، إال أن رحـ
ــف فـــي قــلــوبــهــن جــروحــا 

ّ
وشــقــيــقــهــن الـــوحـــيـــد، خــل

عميقة لم تندمل بعد مرور سنة على الحادث الذي 
وقع في 7 آذار/ مارس 2015. 

ما حدث لهذه العائلة يمكن أن يتكرار في أي دقيقة، 
إذ تــعــج الــســوق املحلية فــي الــيــمــن بــأســطــوانــات 
غاز منزلي غير صالحة لالستخدام، إما النتهاء 
ــتــــراضــــي، أو لـــســـوء االســــتــــخــــدام، أو  عــمــرهــا االفــ
ــرداءة املـــنـــتـــج، كــمــا يــكــشــف الــتــحــقــيــق، فـــي ظل  ــ ــ لـ
الحكومية  »الــجــهــة  للغاز  اليمنية  الــشــركــة  عجز 
املــســؤولــة عــن صيانة واســتــبــدال األســطــوانــات«، 
عن التخلص منها. وبحسب  رئيس قسم صيانة 
أسطوانات الغاز في الشركة، املهندس عبدالعزيز 
التالفة تتفاقم  فــإن مشكلة األســطــوانــات  شــائــف، 
مــن عــام إلــى آخـــر. ويــقــدر عــدد األســطــوانــات غير 
الصالحة لالستخدام في السوق املحلية في العام 
مليون   12 بنحو  الشركة،  توثيق  بحسب   ،2016
أسطوانة، نظرًا النتهاء عمرها االفتراضي املقدر 
بـ 15عاما، وسوء االستخدام ودخول أعداد جديدة 
من األسطوانات مجهولة املصدر بسبب الفوضى 
االستبيان  نتائج  وتــدعــم  الــبــالد.  فــي  السياسية 
العاصمة ما  أمانة  التحقيق في  الــذي نفذه معد 
املــهــنــدس شــائــف، فمن ضمن 2000 مواطن  قــالــه 
شــمــلــهــم االســتــبــيــان حــصــل 1196 مــواطــنــا على 
تـــالـــفـــة، 80 % مــنــهــم حــصــلــوا على  أســـطـــوانـــات 
أسطوانات غير سليمة أكثر من ثالث مرات خالل 
عام. وبحسب االستبيان فإن 83% قالوا إن الخلل 
فــي املحبس أو بــني املحبس واألســطــوانــة يــؤدي 
الــغــاز، غير أن أيــا من املستطلعة آرآؤهــم  لتسرب 
الشرطة،  إلــى قسم  الــذهــاب  لم يفكروا إطالقا في 
ليبلغ عــن وجــــود أســطــوانــات تــالــفــة فــي الــســوق 

بسبب عدم الثقة في الوصول إلى نتيجة. 

مركز الحروق
الــحــروق  ال يــكــاد يمر أســبــوع إال ويستقبل مــركــز 
الــوحــيــد  )املـــركـــز  الــجــمــهــوري  الــطــبــي باملستشفى 
بــصــنــعــاء(، مــصــابــني جــــددا جــــراء حــرائــق سببها 
تسرب الغاز أو انفجار أسطواناته. ويقول رئيس 
املركز الدكتور صالح الحيضاني إن عدد املصابني 
بالحروق في العام  2014 بسبب الغاز املنزلي بلغ 

181 حالة، فيما بلغ العام 2015 نحو 126 حالة.
املماثلة  الــحــوادث  اإلحـــصـــاءات  هــذه  وال تشمل 
التي تحدث في محافظات ومــدن أخــرى، ويلجأ 
ضــحــايــاهــا لــلــعــالج فـــي املــســتــشــفــيــات املــحــلــيــة 

القريبة من موقع الحادث. كما أن وزارة الصحة 
املصابة  الــحــاالت  ال تمتلك إحصاء دقيقا بعدد 
بــالــحــروق بسبب الــغــاز فــي عــمــوم الــيــمــن، نظرًا 
لعدم اهتمام املشافي بتسجيل طبيعة الحاالت 
املــرضــيــة الــواصــلــة إلــيــهــا. مــن بــني هـــؤالء فــوزيــة 
ــا( الـــتـــي اســتــعــادت  ــامـ ســعــيــد الــصــنــاعــي )16 عـ
وعــيــهــا فــي املــجــمــع الــطــبــي الــعــام بــمــديــنــة ذمــار 
أيـــام من  )100 كــم جنوبي صــنــعــاء(، بعد ثــالثــة 
انــفــجــار أســطــوانــه غـــاز فــي مطبخ املــنــزل. يقول 
شقيقها نبيل ذو الـ 27 عاما، والذي يسكن معها 
املــنــزل: »إنها محظوظة ألنها على قيد  في ذات 
اختفى  املــنــزل،  فناء  في  املبني  فاملطبخ  الحياة، 
تماما إذ انــهــارت جــدرانــه األربــعــة وسقط سقفه 
ح نبيل أن املطبخ كان محكم 

ّ
على األرض«. يوض

تحّول  الــغــاز  لتسرب  ونتيجة  واإلغــــالق،  البناء 
إلـــى قنبلة كــبــيــرة انــفــجــرت بــمــجــرد فــتــح فــوزيــة 
لباب املطبخ في صباح يوم األحد 21 حزيران/ 
عندما  فوزية تحمل شمعة  كانت   .2015 يونيو 
فتحت باب املطبخ، ما سبب االنفجار الذي قذف 
ويذكر  نبيل.  بحسب  تقريبا  مترًا   20 نحو  بها 
تــقــريــر املــســتــشــفــى أن فـــوزيـــة أصــيــبــت بــكــدمــات 
الثانية والثالثة، واستغرق  الدرجة  وحروق من 
ــر. فـــوزيـــة  ــهــ عـــالجـــهـــا بـــالـــكـــامـــل نـــحـــو ثـــالثـــة أشــ
تحولت من فتاة مرحة، إلى شخصية انطوائية 
تخشى التعامل مع الناس، وفق  التقرير الطبي 
عبدالسالم  النفسي  األخــصــائــي  بتوقيع  املــذيــل 

السعيدي.
أربعة اشخاص من عائلة خالد هراش البدجي )38 
عاما( أصبحوا نزالء مركز الحروق بعد أن خسرت 
العائلة ثالثة من أطفالها في حادث حريق سببه 
تسرب للغاز، إذ توفي محمد )15 عاما( في غرفته، 
وصل  حتى  بالحياة  أعــــوام(   9( عبدالله  وتشبث 
الحياة  ــارق  فـ الــجــمــهــوري، حــيــث  فــنــاء املستشفى 
قبل أن يدخلها. أما غدير )12عاما( فصارعت املوت 
ثمانية أيام في غرفة العناية املركزة في املستشفى 
العالم  إلــى  بشقيقيها  تلحق  أن  قبل  االســتــشــاري 
اآلخـــر.  يبدو خالد هــراش والــد الضحايا الثالث 
متماسكا، وهو يتحدث إلى »العربي الجديد« عن 
الــســاعــات األولــــى مــن صــبــاح 28 تــشــريــن الــثــانــي/ 
نوفمبر 2015 »الصبح الدامي« يوم وقوع الحادث، 
لـــكـــن دمـــعـــة يــتــيــمــة فــــي عــيــنــيــه تـــخـــون صــالبــتــه. 
فــي حي  منزله  هــائــل  حــريــق  التهم  كيف  يستذكر 
القاع بصنعاء نتيجة تسرب الغاز، ما سبب وفاة 
ثالثة من أبناءه، بينما أصيب هو ووالده وزوجته 
وابنه الرابع فارس )10سنوات( بحروق من الدرجة 

األولى والثانية والثالثة. 
للمستشفى  التابع  املــركــز  فــي  الــحــروق  استشاري 
الجمهوري )الحكومي( الدكتور محمد الحجاجي 
والـــــذي يـــشـــرف عــلــى عــالجــهــم، يـــؤكـــد فـــي حــديــثــه 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن أســـرة خــالــد هـــراش حالة  لـــ
ــاالت كــثــيــرة، إذ يــقــول »الــحــريــق بــالــغــاز  ضــمــن حــ
املــنــزلــي عــــادة مـــا يـــطـــاول عــــددًا مـــن أفـــــراد األســـرة 

وأحيانا جميعهم«، كما حدث مع أسرة هراش.
ــاع املـــدنـــي إلــــى أن عــدد  ــدفــ وتــشــيــر إحــــصــــاءات الــ
البالغات التي تلقاها عام 2014 عن وجود حريق 
بــســبــب الـــغـــاز املــنــزلــي بــلــغــت 82 بــالغــا فـــي عــمــوم 
محافظات الجمهورية. بيد أن هذه البالغات وفق 

الــدفــاع املــدنــي، إال حني  ذات اإلحــصــاء ال يتلقاها 
يكون هناك طلب مساعدة إلطفاء حريق.

تقارير رسمية
عام  آذار  مـــارس/  فــي  الجمهورية  رئــاســة  طلبت 
أربــعــة مــاليــني أســطــوانــة تالفة من  2009 بسحب 
الــســوق املــحــلــيــة، بــعــد أن رفــعــت الــشــركــة اليمنية 
في  اشتركت  تقريرًا  النفط  لـــوزارة  التابعة  للغاز 
إعــــداده مــع وزارتــــي الصناعة والــصــحــة والــدفــاع 
املــدنــي يــتــحــدث عــن وجــــود ســبــعــة مــاليــني و600 
ألف أسطوانة غير صالحة لالستخدام من أصل 
ويقول  اليمنيون.  يتداولها  أسطوانة  مليون   16
ألــف أسطوانة ما  إن ثالثة ماليني و600  التقرير 
أربعة  إتـــالف  يجب  بينما  للصيانة،  قابلة  زالـــت 
ماليني. وتبلغ كلفة الصيانة الشاملة ألسطوانة 
الجزئية  الصيانة  أمــا  الـــ 13 دوالرًا،  قــرابــة  الــغــاز 
قيمة  إلى  باإلضافة  أربعة دوالرات  فتقدر بنحو 

املحبس وهي خمسة دوالرات.
الــطــلــب في  تنفيذ  رفــضــت  املــالــيــة  أن وزارة  غــيــر 
حينه، مبررة األمــر، في تقرير رفعته إلــى رئاسة 
إنفاق 30  الدولة عن  الجمهورية، بعجز ميزانية 
لتمويل  دوالر(،  مليون   140( يمني  ريـــال  مليار 
خطة على مدى سبع سنوات كانت كفيلة بسحب 
الــكــمــيــة واســتــبــدالــهــا بــجــديــدة وصــيــانــة الكمية 
كما  طــاقــتــهــا«.  فــوق  ذلــك  »ألن  للصيانة،  القابلة 
تذرعت بــأن هــذا الرقم مبالغ فيه. وبــداًل عن ذلك 
املــالــيــة مــيــزانــيــة ســنــويــة خاصة  اعــتــمــدت وزارة 
في  ريــال  مليون  بلغت 444  واإلتـــالف  بالصيانة 
عام 2015 تعادل نحو )2 مليون دوالر أميركي(، 
اليمنية  الــشــركــة  مــا صرفته  إجــمــالــي  بلغ  بينما 
ــــالك، بحسب تقريرها  الــصــيــانــة واإلهـ لــلــغــاز فــي 
املالي لذات للعام، 800 مليون ريال أي ما يوازي 

ضعف امليزانية املعتمدة من املالية. 

تبعات قانونية 
يــقــلــل املــحــامــي عـــبـــدالـــقـــدوس املـــطـــري مـــن فــرص 
حــصــول أي مــواطــن عــلــى تــعــويــض فــي حـــال قــرر 
رفع دعوى قضائية ضد شركة الغاز؛ وهي الجهة 
املــســؤولــة عــن مــراقــبــة وضــبــط الــســوق عــلــى حكم 
ألن ثقافة رفع قضية ضد مؤسسة حكومية غير 
مــوجــودة عند املــواطــن. ولذلك يقول املــطــري: »قد 
الــريــاالت، دون أن يصل  يخسر مــئــات اآلالف مــن 
الفرد  يــقــدر متوسط دخــل  بلد  فــي  إلــى نتيجة«، 
الـــحـــرب«. الــغــريــب أن 30% من  ـــ150 دوالرًا قــبــل  بــ
ألفي  وتــبــلــغ  الــتــحــقــيــق  استطلعها  الــتــي  الــعــيــنــة 
مـــواطـــن، اســتــخــدمــوا األســـطـــوانـــات الــتــالــفــة التي 
من خالل  للخلل  اكتشافهم  رغــم  عليها،  حصلوا 
التسريب الذي يحدث عند تركيب األسطوانة عند 
فحصها بالطريقة البدائية من خالل وضع رغوة 
أعـــاد 60% منهم األســطــوانــات  الــصــابــون. بينما 
إلــى الــتــاجــر، واضــطــر 10% إلــى تفريغ محتواها 
في الهواء، ورغم ارتفاع نسبة التالف، إال أن %30 
فقط فحصوا األسطوانات قبل شرائها عن طريق 

غمر املحبس برغوة الصابون.

عينات تالفة
ــــي مــخــتــبــر  ــا، فـ ــد الـــتـــحـــقـــيـــق فــــحــــوصــ ــعـ أجـــــــرى مـ

الــهــيــئــة الــيــمــنــيــة لــلــمــواصــفــات واملــقــايــيــس، على 
ــــالث أســـطـــوانـــات  عــيــنــة عـــشـــوائـــيـــة مـــكـــونـــة مــــن ثـ
عــدم مطابقة  الفحص  أثبت  السوق،  في  متداولة 
املواصفات  ومتطلبات  الشــتــراطــات  أسطوانتني 
واملــقــايــيــس الــيــمــنــيــة، بــســبــب مــخــالــفــة الــفــحــص 
الظاهري، الحتوائها على كدمات وحفر في جسم 
األسطوانة ووجــود زيــادة في وزنها فارغة »في 
واحـــدة مــن العينات«. باإلضافة إلــى عــدم وجــود 
بــلــد املــنــشــأ وتــاريــخ الــصــنــع والــعــالمــة التجارية 
أن  الفحوصات  وأكـــدت  املصنعة.   الشركة  واســم 
املخالفات في العينة الثانية تتركز في زيادة قطر 
الطوق الواقي ونقص في وزن األسطوانة فارغة، 
وهو ما يجعل األسطوانة غير مرنة ما يعني أنها 
قد تتعرض لالنفجار في حال تعرضت لصدمات، 
بحسب اشتراطات املواصفات واملقاييس، بينما 
كانت املخالفة في العينة الثالثة عدم وضوح رقم 
اعتبرها  وقــد  الصنع  وتــاريــخ  اإلنــتــاج  متسلسل 
التقرير املخبري في حدود متطلبات املواصفات 
لكن  وتعتبر مخالفة  االخــتــبــارات.  فــي  املــعــتــمــدة 
الهيئة تتجاوز عنها ملرة واحدة وتحذر املستورد 
من تكرارها. وسبق وأن أصدرت الهيئة تحذيرات 
املواصفات  لتجاوز شــروط  فــي حــق ثالثة تجار 
واملقاييس وبحسب مصدر في الهيئة، فقد التزم 

التجار الثالثة بعد ذلك بالشروط.
وبــحــســب وثــيــقــة حــصــل عــلــيــهــا مــعــد الــتــحــقــيــق 
ــودة فــــي الــهــيــئــة الــيــمــنــيــة  ــجــ مــــن إدارة ضـــبـــط الــ
التي  للمواصفات واملقاييس، فإن أهم املخالفات 
غالبا ما تكتشفها ِفرق الفحص في الخصائص 
الــفــنــيــة، تــكــمــن فـــي ارتـــفـــاع مــقــاومــة الــشــد لجسم 
الطوق  اللحام وزيــادة قطر  األسطوانة، وموضع 

الواقي ما يجعلها عرضة لالنفجار.
ــإن االنــخــفــاض فـــي وزن األســطــوانــة  وبــاملــقــابــل فـ
فارغة، واالنخفاض في النسبة املئوية لالستطالة 
ــــي  ــــواقـ ــــك الـــــطـــــوق الـ ــمـ ــ ــــك األســـــطـــــوانـــــة وسـ ــمـ ــ وسـ
ــتــــالف الــقــطــر الـــخـــارجـــي لــلــطــوق  لــلــمــحــبــس واخــ
الواقي أيضا تعد بحسب وثيقة صادرة عن إدارة  
للمواصفات  اليمنية  الهيئة  فــي  الــجــودة  ضبط 
واملــقــايــيــس فــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2015، مخالفات 
لالنفجار  عرضة  الغاز  أسطوانة  تجعل  خطيرة 

في أي لحظة.

عجز في الصيانة
النفط  العقد املوقع عام 1996 بني شركة  بحسب 
ــاز قــبــل  ــغــ ــن الــ ــة عــ ــة الـــتـــي كـــانـــت مـــســـؤولـ ــهـ ــجـ »الـ
اليمني  واملصنع   »2000 عــام  الغاز  شركة  إنشاء 
ألسطوانات الغاز )خاص( اململوك لرجل األعمال 
علي املفزر وهو املصنع الوحيد في اليمن، والذي 
ــــالف أســـطـــوانـــات الــغــاز  يــمــنــحــه حـــق صــيــانــة وإتـ
بناء على طلب شركة الغاز، فقد استقبل املصنع 
أعــدادًا متفاوتة  املاضية  السنوات  الخمس  خالل 
أعالها عام 2014 وبواقع 217450 أسطوانة  كان 
بينما خضعت  فقط،  إتــالف 99128 أسطوانة  تم 

الكمية األخرى للصيانة الشاملة والجزئية.
الغاز  اليمني ألسطوانات  املصنع  دور  ويقتصر 
بحسب العقد على صيانة وإتالف ما يتم توريده 
إلى مستودعات املصنع من قبل الشركة اليمنية 
املصنع  في  للغاز  اليمنية  الشركة  ويمثل  للغاز. 
مــن خمسة مهندسني متخصصني  مــكــون  طــاقــم 
فــي الــصــيــانــة، هــم مــن يــقــرر مــا هــي األســطــوانــات 
التي تحتاج إلى صيانة، وتلك التي يجب إتالفها.
اليمنية  الشركة  الــصــادرة عــن  الــجــداول  وتكشف 
للغاز، ارتفاعا مستمرا لنسب التالف من الكمية 
الــعــام 2010   بلغت %33  والــتــي  للصيانة  املرحلة 
املــوقــعــة  االتــفــاقــيــة  ــلـــزم  وتـ  .2014 ــام  ــعـ الـ  % و45 
بـــني الـــشـــركـــة الــيــمــنــيــة لــلــغــاز واملـــصـــنـــع الــيــمــنــي 
ألســـطـــوانـــات الـــغـــاز األخـــيـــر عــلــى »كـــبـــس« إتـــالف 
مقابل  للصيانة مجانا  القابلة  األسطوانات غير 
أن تــشــتــري الــشــركــة الــبــديــل لــهــذه األســـطـــوانـــات 
مـــن املــصــنــع. وبــحــســب إحـــصـــاءات الــشــركــة، فــإن 
متوسط إنتاج املصنع يتراوح بني 120 إلى 115 
ألف أسطوانة سنويا، وقد بلغ إنتاجه في العام 

املاضي 115 ألف أسطوانة.

الصيانة أنواع
تعتمد الشركة اليمنية للغاز نوعني من الفحص، 
األول بـــاملـــشـــاهـــدة وعـــنـــد وجـــــود خــلــل ظـــاهـــري، 
يقول املهندس أحمد الحداد مدير الدائرة الفنية 
بالشركة »هناك صيانة جزئية تقتصر على تغيير 

ــزاء  ــــرى شــامــلــة تــخــضــع لــهــا كـــل أجـ املــحــبــس وأخـ
الصيانة  دائــرة  األسطوانة  األســطــوانــة«. وتدخل 
الخصائص  في  خلل  من  تعاني  عندما  الشاملة 
الفنية، التي يحددها املهندس عبدالرقيب النجار 
»ظهور الكدمات  مدير إدارة الصيانة في الشركة بـ
في  أو خلل  والحفر  للمعالجة،  القابل  الــصــدأ  أو 
ــا يــوجــب  ــو مـ الـــشـــفـــرات الــحــامــيــة لــلــمــحــبــس، وهــ

خضوعها لصيانة شاملة«.

الرطوبة
وتعد الرطوبة أحد أهم األسباب لتلف أسطوانات 
الغاز في املناطق الساحلية، مثل الحديدة وعدن 
وحـــضـــرمـــوت وغـــيـــرهـــا، والـــتـــي بــــات لــهــا أســنــان 
فتاكة، وتعتبر العدو األول للحديد وفي الطليعة 
ــم يـــكـــن هـــنـــاك صــيــانــة  ــا لــ ــاز، مــ ــ ــغـ ــ ــات الـ ــوانــ ــطــ أســ

مستمرة، بحسب املهندس أحمد الحداد.
الصدأ على  أنــه سرعان ما يظهر  الحداد  ويؤكد 
جــســم األســطــوانــة مختصرًا عــمــرهــا االفــتــراضــي 
املقدر بـ »15 عاما« إلى نحو 10 سنوات، وربما أقل 
منطقة  من  تختلف  التي  الرطوبة  كثافة  بحسب 
إلــى انتهاء فترة صالحية  إلــى أخــرى، باإلضافة 
املــتــداولــة، البعض منها  الكثير من األســطــوانــات 
دخـــلـــت الــخــدمــة فـــي الــثــمــانــيــنــيــات، والــبــعــض ال 

تحمل تاريخ إنتاج في مخالفة للتعليمات.

مجهولة المصدر
يــقــر مـــصـــدر فـــي الــهــيــئــة الــيــمــنــيــة لــلــمــواصــفــات 
ــة مـــلـــيـــئـــة  ــيــ ــنــ ــمــ ــيــ واملـــــقـــــايـــــيـــــس بـــــــــأن الـــــــســـــــوق الــ
بــاألســطــوانــات مــجــهــولــة بــلــد املــنــشــأ، ومجهولة 
الشركة املصنعة، وال تحمل أي عالمة تجارية ذات 
ــة عــلــى مــنــشــأهــا. مــعــد التحقيق حــصــل على  داللـ
تقارير صادرة عن الهيئة خاصة بصفقات دخلت 
اليمن بطرق رسمية وبتصريح من الهيئة ذاتها 
في 29 مايو/ أيار2006، رغم أنها مجهولة املنشأ 

والشركة املصنعة، وال تحمل أي عالمة تجارية.
الــجــودة فــي الهيئة طلب  مصدر فــي إدارة ضبط 
ــــد أنـــهـــم يــســمــحــون بـــدخـــول  ــــر اســــمــــه، أكـ ــــدم ذكـ عـ
الــصــفــقــة فـــي حــــال كـــانـــت مــطــابــقــة لــلــمــواصــفــات 
املنشأ  بلد  معلومات  تحمل  لــم  لــو  حتى  الفنية، 
والشركة املصنعة والعالمة التجارية ملرة واحدة 
مع إنــذار التاجر املــورد بعدم تكرارها، وفي حال 

تكرار الخطأ تمنع الشحنة من الدخول. 
صفقة  منعت  الهيئة  أن  املــصــدر  ذات  ويــوضــح 
تبلغ 10000 أسطوانة عام 2014، وألنها بحسب 
تقرير الهيئة مخالفة لبعض املواصفات الفنية 
ــة فــــارغــــة، حـــيـــث تــشــتــرط  ــوانــ ــطــ مـــثـــل وزن األســ
األســطــوانــة  وزن  يــكــون  أن  اليمنية  املــواصــفــات 
إلــى نقص  فارغة بني 5.14 و15 كغم، باإلضافة 
فــي ســمــك األســطــوانــة الـــذي تــشــتــرط الــواصــفــات 
اليمنية أال يقل عــن ثالثة مــلــم.  وبالرغم مــن أن 
الــتــي تضاهي  اليمنية،  واملــقــايــيــس  املــواصــفــات 
بــاشــتــراطــاتــهــا املــواصــفــات واملــقــايــيــس فــي عــدد 
العربية واألوروبية املتقدمة، تشترط  الدول  من 
أن تحمل كــل أســطــوانــة اســم الــصــانــع والعالمة 
الــتــجــاريــة وبـــلـــد املــنــشــأ وشـــهـــر وســـنـــة اإلنـــتـــاج 
تقارير  أن  غير  لــأســطــوانــة،  التسلسلي  والــرقــم 
حــصــل عــلــيــهــا مــعــد الــتــحــقــيــق مـــن شــركــة الــغــاز 
أثــبــتــت أن 15 نــوعــا مــن األســـطـــوانـــات املــتــداولــة 

12 مليون قنبلة موقوتة  في بيوت اليمنيين

غاز  أسطوانات  شكل  على  موقوتة  قنبلة  مليون   12 تتربص  اليمنيين،  بيوت  داخل 
منزلي تالفة، بينما تدخل إلى البالد أعداد جديدة من األسطوانات مجهولة المصدر 

بسبب الفوضى السياسية في اليمن، ما يؤدي إلى انفجار تلك األجسام، مخلفة مئات، 
الضحايا معظمهم من األطفال والنساء، كما يكشف التحقيق

بحسب المادة 
304 من القانون 

المدني اليمني 
فإنه يحق 

للمواطن رفع 
قضية ضد أي 

جهة حكومية أو 
غير حكومية أو 
شخص باعتبارها 

»المسؤول 
عن األشياء«، 

أي المسؤولة 
عن الضرر الذي 

وقع، كما يقول 
القاضي، فارس 

النواري، من 
المعهد العالي 

للقضاء، لـ»ألعربي 
الجديد«. ويضيف 

النواري »تنطبق 
هذه المادة 

على المؤسسات 
مثلما تنطبق 

على األشخاص« 
مضيفًا  »الجهة 
المسؤولة تعتبر 
شخصًا معنويًا«. 

وفي مختبر 
الهيئة اليمنية 

للمواصفات 
والمقاييس، أجرى 

معد التحقيق 
فحصًا على 

عينة عشوائية 
مكونة من 

ثالث إسطوانات 
متداولة في 
السوق، أثبت 

الفحص عدم 
مطابقة 

إسطوانتين 
الشتراطات 

ومتطلبات 
المواصفات 
والمقاييس 

اليمنية، بسبب 
مخالفة الفحص 

الظاهري 
الحتوائها على 
كدمات وحفر 

في جسم 
األسطوانة 

ووجود زيادة 
في وزنها فارغة 
»في واحدة من 

العينات«.

مستوردون يستغلون 
الفوضى السياسية لتسريب 

عبّوات مخالفة للمواصفات

أسطوانات 
الغاز

المادة 304

في العام 2009 طلبت رئاسة الجمهورية سحب 4 ماليين أسطوانة تالفة )العربي الجديد(
وثيقة لنتائج فحص قام به معد التحقيق لكشف عيوب أسطوانات الغاز اليمنية )العربي الجديد(

عائالت بكاملها راحت ضحية أسطوانات الغاز اليمنية القاتلة )العربي الجديد(

الكدمات والحفر في جسم األسطوانة تهدد بانفجارها )العربي الجديد(
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وزارة المالية اعتمدت 14 
رياال لصيانة األسطوانة 
بدال من مبلغ 200 ريال

30% من عينة »العربي 
الجديد« فحصوا 

األسطوانات قبل شرائها

عيوب موضع اللحام وزيادة قطر الطوق الواقي من أهم مشاكل أسطوانات الغاز  )العربي الجديد(



سيف الدين عبد الفتاح

الفتاح  أطلقها عبد  التي  الــدعــوة  تلك  بعد 
السيسي املــنــقــلــب، والــتــي أســمــاهــا الــســام 
ــأتــــي مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــحــــوادث  الــــــدافــــــئ، تــ
ــتـــي تـــتـــراكـــم هــنــا أو هــنــاك،  الـــخـــطـــيـــرة، والـ
لــتــشــكــل حــلــقــة فـــي تــطــويــق األمــــن الــقــومــي 
املصري، والتهديد ملعظم مكوناته وأهدافه 
 لــلــمــصــالــح 

ً
ــدة ــ ــاعـ ــ الـــثـــابـــتـــة الــــتــــي تـــشـــكـــل قـ

ــة، ومـــــا يــتــعــلــق  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ الـــقـــومـــيـــة واالسـ
بــاملــوارد واإلمــكــانــات والــقــدرات األساسية 
ــن الــقــومــي املــصــري  ــ لــلــوطــن. إذ يـــقـــوم األمـ
على ساقني ثابتني، التاريخي والجغرافي، 
واالســـتـــنـــاد لــهــمــا هـــو مـــا يـــؤســـس لخطة 
الــحــمــايــة االســتــراتــيــجــيــة لـــأمـــن الــقــومــي 

املصري.
ــا الـــثـــابـــت الـــتـــاريـــخـــي فـــإنـــمـــا يـــعـــّبـــر عــن  ــ أمـ
حقيقٍة تأسيسيٍة كليٍة أن الدفاع عن األمن 
القومي املصري، في حدوده ووجوده، إنما 
التاريخ  دروس  تؤكد  أرضـــه.  خــارج  يكون 
ذلــــك، ســــواًء واجــهــت الـــغـــزوات الــخــارجــيــة، 
والـــتـــي تــمــثــلــت فـــي الـــحـــمـــات الــصــلــيــبــيــة، 
وكــذلــك فــي املـــعـــارك مــع املـــغـــول، كــانــت تلك 
الــوجــود والحدود  التي استهدفت  املــعــارك 
تبدأ على أرض الشام، وكــان على كل قادة 
ــارج  مـــصـــر أن يـــــبـــــادروا إلـــــى املـــواجـــهـــة خــ
القومي  أرض مصر، إعانًا بارتباط األمن 
املصري باألمن القومي العربي في امتداده، 
وفي مجاله الحيوي، خصوصًا في الشام، 

غازي دحمان

ــرة  ــّيـ ــغـ ــتـ ــّكــــل خـــــرائـــــط الــــتــــحــــالــــفــــات املـ تــــشــ
ــات الــــجــــاريــــة، حـــــول ســــوريــــة،  ــمـ ــاهـ ــفـ ــتـ والـ
عن سبيٍل إليجاد طريق  للبحث   

ً
محاولة

ســـالـــٍك لــلــمــولــود، االفـــتـــراضـــي، الـــقـــادم، أو 
 لــتــحــديــد جــنــســه عــلــى األقــــل، من 

ً
مــحــاولــة

دون أن يعني ذلك املباشرة في البحث في 
ر مجرد 

ّ
توف أو حتى  وآلياته،  الحل  شكل 

لدى  فليس  أوليٍة واضحة عنه،  تصوراٍت 
أحـــد مــن األطـــــراف، وال حــتــى الــتــحــالــفــات، 
الـــقـــدرة حــتــى الــلــحــظــة عــلــى فـــرض صيغٍة 
ما للحل، في وسط من التعقيدات الهائلة 
التي باتت تنطوي عليها الحالة السورية.

ــمــــارات  ــثــ ــتــ ــن حـــجـــم االســ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ وعــــلــــى الـ
السوري،  امللف  في  والعسكرية  السياسية 
فــإن هــدف جميع األطــراف ينصّب، بدرجٍة 
كبيرة، على التقليل من احتمالية أن يكون 
املــولــود الجديد ضـــاّرًا بها، على األقــل في 
املـــرحـــلـــة األولـــــــــى، حـــيـــث ال أحـــــد يــضــمــن، 
ترتيب  على  املطلقة  قــدرتــه  اللحظة،  حتى 
الــشــكــل والــصــيــاغــة املــنــاســبــة لـــه. وبعكس 
 عــن فعاليتها 

ٌ
مــا تــّدعــيــه إعــامــيــًا أطـــــراف

وقــدراتــهــا الــتــأثــيــريــة، ال أحـــد، فــي املعترك 
ــوري، يــقــبــض عــلــى الــيــقــني بــالــنــصــر،  ــســ الــ
بــقــدر مــا تنصرف تــقــديــراُت األطـــراف على 
الفائدة،  بعض  تحقيق  بإمكانية  رهــانــاٍت 
بــمــعــنــى أن الـــجـــمـــيـــع يــــخــــوض فــــي إطــــار 
الــتــجــريــب، واملــهــم هــو الــبــقــاء ضــمــن دائـــرة 
ــدم خـــروجـــه مــنــهــا، كــمــا تفعل  الــتــأثــيــر وعــ
تركيا، وحتى روسيا وأميركا بدرجة أقل، 
وكــذلــك الــحــال بالنسبة إلســرائــيــل وإيـــران 
واألطـــــراف الــعــربــيــة. ولــهــذا الــســبــب، تلجأ 
األطراف إلى تكتيك تشبيك الروابط بينها 
بـــالـــقـــدر املـــمـــكـــن، مـــن جـــهـــٍة، بـــهـــدف حصر 
التداعيات قدر اإلمكان والتحّوط لها. ومن 
جهٍة أخــرى، بهدف توسيع فضاء الحركة 
وهوامش املناورة وتنظيف خريطة طرقها 
من حقول األلغام. وفي هذه الحالة، تحاول 
جميع األطراف االلتقاء عند نقطة محاربة 
»داعـــــــش«، حــتــى لـــو لـــم يــكــن هــنــاك الــتــزام 
املــهــم تحويلها  النقطة.  هــذه  تــجــاه  مطلق 
إلى مدماٍك أساسيٍّ لبناء هياكل التحالفات 
ر بيئة مرنٍة وقادرٍة 

ّ
عليه، بما يضمن توف

برهان غليون

بــعــد أن عـــاشـــوا فـــتـــرة طــويــلــة فـــي نــشــوة 
الثورة واالنتصار على خوفهم، وفي األمل 
املنعش بالتحّرر واالنعتاق من أسر نظٍم 
وحشيٍة ال تعرف معنى اإلنسانية، يعيش 
السوريون اليوم، على مختلف اتجاهاتهم 
 مــن اإلحــبــاط الجامع 

ً
اتــهــم، حــالــة وانــتــمــاء

ـــده الــشــعــور املــتــنــامــي بــانــعــدام 
ّ
ــول الــــذي يـ

ــداف  ــ ــاق الــــخــــاص، وخـــطـــر ضـــيـــاع األهـ ــ آفـ
والرهانات التي ضّحوا من أجلها، وتزايد 
واملخططات  وطنهم،  تهّدد  التي  املخاطر 
الـــتـــي تـــتـــحـــدث عــــن تــقــســيــمــه، وعــمــلــيــات 
الــنــهــش املــســتــمــّرة مــن هــــؤالء وأولـــئـــك في 
جــســده املـــريـــض. ويــنــعــكــس هـــذا اإلحــبــاط 
على موقفهم من الدول الصديقة والحليفة 
ــر فــــأكــــثــــر، لــانــتــقــاد  ــثــ ــّرض، أكــ ــعــ ــتــ ــتــــي تــ الــ
تقّدمه.  أن  يمكن  أو  قّدمته،  بما  والتشكيك 
لكنه يتجلى أيضًا في التهجم املتزايد على 
ويــتــحــّول  تــيــاراتــهــا،  املــعــارضــة، بمختلف 
شــيــئــًا فــشــيــئــًا إلــــى نــفــي لــــلــــذات، وتــشــكــيــٍك 
متزايٍد بهويتهم، وفي ما إذا كانوا بالفعل 
شعبًا واحدًا أو موحدًا، ومجتمعًا منسجمًا 
قـــادرًا على العمل املــشــتــرك، وبــنــاء الــدولــة، 
ــة الــتــي  ــارثـ ــكـ ــهـــوض مــــن جـــديـــد مــــن الـ ــنـ والـ

أصابت الباد والعباد.
اإلحباط  استغال مناخ  وأول من يحاول 
هــذا، ويسعى إلــى االســتــفــادة منه، القوى 
السوريني،  تقنع  أن  تــحــاول  التي  الدولية 
ــات الــــوقــــت، لـــكـــي يــتــمــكــنــوا  ــ ــه فـ ــ الــــيــــوم، أنـ
ــادة تــوحــيــد أنــفــســهــم كــشــعــب، وأن  ــ مـــن إعـ
يستعيدوا ملكة العيش املشترك، وأنــه لم 
يعد أمامهم من سبيٍل للوصول إلى الحد 
األدنـــى مــن الــســام واألمـــن ســوى التسليم 
حتى  مصيرهم،  بتقرير  األجنبية  لــلــدول 
صـــار مــن الطبيعي والـــعـــادي واملــســلــم به 
تداول وثائق وخرائط ومسّودات دساتير، 
ــــط الـــتـــواصـــل  ــائـ ــ ــــي وسـ ــا فـ ــتــــشــــارهــ ــم انــ ــ عـ
االجتماعية، صـــادرة عــن بعض األوســاط 
الدبلوماسية، أو عن جمعيات ومؤسسات 
أي عاقة  األصـــل  فــي  لها  لــم يكن  بحثية، 
بــالــبــحــث بــشــأن ســـوريـــة، وربــمــا ال يعرف 
آذار  مــــارس/  ثـــورة  قــبــل  باحثيها،  معظم 

2011، موقع هذا البلد على الخريطة. 
يكاد هذا الشعور يطمس، لأسف، اإلنجاز 
ما  وأعـــنـــي  الــحــقــبــة،  لــهــذه  واألروع  األول 
سطره السوريون من ماحم، وما أظهروه 
من بسالٍة وصموٍد أسطوريني، في قتالهم 
من أجل حريتهم وكرامتهم، وما كّبدوه من 
نظامية:  جيوش  ألربعة  متواصلة  هزائم 
حزب  ومرتزقة  االنكشاري،  النظام  جيش 
الــلــه، والــحــرس الــثــوري اإليــرانــي، وجيش 
الخافة الداعشية املزعومة، باإلضافة إلى 
املستشرسة،  الدولية  الطائفية  املليشيات 
يرتوي،  ال  دمــوي  مذهبي   

ٍّ
بغل واملدفوعة 

الــلــوجــســتــي  الــــدعــــم  نـــنـــســـى  أن  دون  مــــن 
والــعــمــلــيــاتــي املــبــاشــر والـــقـــوي مــن ســاح 
ــــدر األســــد  ــــي، فــــا يــــعــــادل غـ ــــروسـ الـــجـــو الـ
بشعبه وخيانته التزاماته بوصفه رئيسًا 
الباد  حــرق  على  وإصــــراره  للجمهورية، 
تــمــســكــًا بــالــســلــطــة، ســــوى إيـــمـــان الــشــعــب 
ــة،  ــريـ الــــســــوري بــحــقــه فــــي الــــكــــرامــــة والـــحـ
وإصــراره على االستمرار في القتال حتى 
النهاية. وربما لن يحتفظ التاريخ من هذه 
الحرية  إرادة  أخــرى غير  بــصــورٍة  الحقبة 
الــتــي ألــهــبــت حــمــاس الــســوريــني، وحــولــت 
نضالهم إلى أسطورٍة ومثاٍل أعلى لكفاح 
واستقالها  سيادتها  أجــل  مــن  الــشــعــوب 

وتقرير مصيرها بيدها. 
ــى تــغــيــيــبــه  ــ ــذا بـــالـــضـــبـــط مــــا تــــهــــدف إلــ ــ هــ
الـــحـــمـــلـــة الـــدعـــائـــيـــة والـــنـــفـــســـيـــة املــنــظــمــة 
الــتــي يــشــارك فــيــهــا، مــنــذ أكــثــر مــن خمس 

حسن طارق

ت، في األول من يوليو/ تموز الجاري، 
ّ
حل

املــغــاربــة على  لتصويت  الخامسة  الــذكــرى 
دســـتـــور جـــديـــد، كـــان قـــد ارتـــبـــط بــســيــاقــات 
ــيـــع الـــعـــربـــي«، وبــديــنــامــيــة الــشــبــاب  ــربـ »الـ
املغربي املتمثلة في حراك 20 فبراير، وكذا 
الــذكــي واالســتــبــاقــي للمؤسسة  بــالــتــفــاعــل 
امللكية، في خطاٍب تاريخي في مارس/ آذار 

 .2011
الدستورية  التجربة  تبقى  ِقــصــرهــا،  على 
ــازع، األكـــثـــر تــمــيــزًا  ــنــ الـــحـــالـــيـــة، مـــن دون مــ
بتضخم الحديث عن »التأويل«، إذ ال يكاد 
يتم ذكر دستور 2011 إال مقترنًا بالحاجة 
ــقـــراطـــي«، ســـــواء في  إلــــى »الـــتـــأويـــل الـــديـــمـ
خطابات األحزاب أو الصحافة أو املجتمع  
املدني، بل وحتى داخل خطاب املؤسسات. 
وإذا كان خطاب بعض الفاعلني السياسيني 
الدستورية  التجربة  قد ربــط بني »نــجــاح« 
مــا يتم   

ً
فــإن قليا الــتــأويــل،  الحالية وهـــذا 

االنتباه إلى أن هذا الحديث املتضخم هو، 
في النهاية، دليل على»الحدود املوضوعية 
للنص الدستوري«، والتي ال تجعله منتجًا 
آلثــــاره اإليــجــابــيــة، إال انــطــاقــًا مــن نوعية 
ة الــتــي تــقــّدم لــه، وهــو مــا يعني، في  الــقــراء
على  النص  أهمية  تعليق  نفسه،  التحليل 
الــطــريــقــة الـــتـــي ســيــتــمــثــلــه بــهــا الــفــاعــلــون 
ــرك الـــدســـتـــور  ــ ــالـــي، تـ ــتـ ــالـ األســــاســــيــــون. وبـ
»رهــيــنــة« لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة.  الـــواقـــع أن 
قابليتها،  يبني  الدستورية  الوثيقة  »فــخ« 
لتأوياٍت متباينٍة،  والسياسية،  القانونية 
ليس ألسباب لها عاقة بالصياغة والشكل. 
الدستوري  النص  لنهوض  أســاســًا  ولــكــن، 
والتي  املهيكلة،  من»التوترات«  جملة  على 
تــفــتــح الـــبـــاب، مــوضــوعــيــًا، أمــــام إمــكــانــيــات 
تــأويــلــيــة مــتــعــددة. تــتــعــلــق هـــذه الــتــوتــرات 
ــاســـي  ــرئـ ــقـــني، الـ ــطـ ــنـ ــــازع املـ ــنـ ــ ــايـــش/ تـ ــعـ ــتـ بـ
والبرملاني، داخل هندسة توزيع السلطات 
ــنـــازع  ــايـــش/ تـ ــعـ ــتـ داخـــــــل الــــدســــتــــور، ثــــم بـ
ــل  الــنــمــطــني، الــتــمــثــيــلــي والـــتـــشـــاركـــي، داخـ
الديمقراطية،  فــكــرة  الــدســتــور  تــصــّور هــذا 
ــنـــازع مــرجــعــيــتــي الــهــويــة  ثـــم بــتــعــايــش/ تـ
واملواطنة، داخل البناء القيمي الذي تقترحه 
وثيقة 29 يوليو/ تموز2011. هذا من دون 
أن ننسى ما يمكن اعتباره توترًا »مزمنًا« 
ــة، مــــن خـــال  ــيـ ــربـ ــغـ لـــكـــل الـــدســـتـــورانـــيـــة املـ
الدستورية  التجربة  احــتــفــاظ   مــدى  بحث 
واالزدواجــيــة،  السمو  بإشكاليتي  الحالية 
وهــمــا اإلشــكــالــيــتــان الــلــتــان طــبــعــتــا مــســار 
السياسية والدستورية، خصوصًا  الحياة 

تــأتــي حــمــات الــكــيــان الــصــهــيــونــي لتشكل 
مثلث تلك الحمات الخارجية التي تحاول 
ــيــل مــن أمــن مصر وأمـــن الــعــالــم العربي 

ّ
الــن

تحكيه  ــتـــاريـــخ  الـ درس  هــــذا  ــي.  ــ ــــامـ واإلسـ
الــحــوادث واملــعــارك والــحــمــات، لتعّبر عن 
الــذي يستهدف فيه  التاريخي  الــجــذر  ذلــك 
األعــــداء األمـــن الــقــومــي مــن كــل جــانــب، ومن 
كل طريق، إضعافًا ملصر وإنهاكًا لطاقاتها.
ــانــــي فــيــتــعــلــق بـــالـــثـــابـــت  ــثــ ــابــــت الــ ــثــ أمــــــا الــ
الجغرافي، في أمن مصر القومي أيضًا في 
الجغرافيا  درس  علينا  يــتــوارد  خــارجــهــا، 
تنظر  أن  فــلــتــحــاول  الـــتـــاريـــخ،  درس  بــعــد 
مــــن مـــنـــظـــور تـــلـــك الــــرؤيــــة االســتــراتــيــجــيــة 
حمدان،  جمال  يحملها  التي  والحضارية 
صــاحــب »عــبــقــريــة املـــكـــان«، مــصــر املــوقــع ال 
املــوضــع، مــصــر عبقرية املــكــان الــتــي يجب 
أن تستلهم قـــوة اإلنــســان ومــكــانــتــه، األمــن 
الـــقـــومـــي املـــصـــري أيـــضـــًا فـــي خـــــارج مصر 
الـــتـــاريـــخ  درس  يـــكـــمـــل  الـــجـــغـــرافـــيـــا  درس 
ويــــرفــــده. ومـــصـــر هــبــة الــنــيــل إنـــمـــا يشكل 
الــقــاعــدة ألمــن مصر الــقــومــي، ليمتد ملجال 
حيوي آخر، هذه املرة، يتجه إلى الجنوب، 
دول حــــوض الــنــيــل شـــريـــان الــحــيــاة لـــدول 

النهر، منبعًا ومجرى ومصبًا.
وثابت  التاريخ  ثابت  الثابتني،  هذين  بني 
الــجــغــرافــيــا، يــجــد األمــــن الــقــومــي املــصــري 
ــّبـــر عــن  كـــيـــانـــه ومـــــســـــاره ومــــصــــيــــره، لـــيـــعـ
رؤيـــــة اســتــراتــيــجــيــة تـــفـــرض نــفــســهــا على 
كــل مــن تــصــّدر لحكم مــصــر، مــجــال حيوي 

بكل عمل، وعلى  يقوم  الصهيوني،  الكيان 
التراخي، ليمكن لنفسه في عاقاته بالدول 
اإلفريقية، حتى تشّكل، في يوم من األيــام، 
مجااًل  وليس  والــحــصــار،  للتطويق  مجال 
لــلــتــحــالــف والـــتـــعـــاون. بـــدت إســرائــيــل تمد 
ــٍة  ــ كــــل خـــيـــوط شــبــاكــهــا فــــي غــيــبــة مــــن رؤيـ
استراتيجيٍة واضحٍة ملواجهة هذا التسلل 
أمــره،  في حقيقة  تحول،  الــذي  اإلسرائيلي 
إلى تغلغل استراتيجي في الفراغ اإلفريقي.  
شــّكــل الــنــظــام االنـــقـــابـــي فـــي مــصــر أخــطــر 
محطٍة في التفريط في ثوابت األمن القومي 
االستراتيجي واملصالح األساسية، حينما 
جعل من تحالفه مع إسرائيل على حساب 
ــنــــه الـــقـــومـــي. وكـــذلـــك  الـــكـــيـــان الـــعـــربـــي وأمــ
والتنسيق،  للتحالف  عــاقــاٍت  خــال  ومــن 

بــــدا هــــذا الــكــيــان الــصــهــيــونــي يــتــحــّول من 
كــونــه عـــدوًا وخصمًا إلــى اعــتــبــاره صديقًا 
وحليفًا، وصار املنقلب يعّبر، بشكل واضح 
 من مهامه أن يقوم 

ً
وفاضح، عن أن واحــدة

 على 
ّ

بحماية أمـــن إســرائــيــل. وهــنــا انــقــض
ثــابــت تــاريــخــي. لــم يكفه ذلـــك، لكنه تــحــّرك 
تفريطًا من خــال إعــان مــبــادئ، بمناسبة 
بـــنـــاء ســـد الــنــهــضــة اإلثـــيـــوبـــي، فـــــّرط فــيــه، 
اســتــخــفــاٍف واســتــهــانــٍة بحقوق مصر  بكل 
التاريخية الثابتة في حصتها املائية، وبدا 
 
ً
قابلة  

ً
حالة يشكل  النهضة  بسد  باعترافه 

لإلسهام واإلضرار بأمن مصر املائي. 
ــارة رئــيــس حكومة  كــانــت، فــي الــنــهــايــة، زيــ
دول  نتنياهو،  بنيامني  الصهوني،  الكيان 
حــوض النيل، ومــا أدراك ما حــوض النيل. 
نــتــنــيــاهــو يـــرتـــع ويـــلـــعـــب، يـــجـــول ويـــمـــرح، 
ـــــد الــــعــــاقــــات تـــحـــت نـــظـــر مــنــظــومــة 

ّ
يـــــوط

يــحــرك األخــيــر ســاكــنــًا، وكيف  املنقلب، وال 
ننتظر منه ذلــك؟!.. وقد جعل أمن إسرائيل 
مـــن أمــــن مــصــر الـــقـــومـــي، كــمــا يـــتـــصـــّور أو 
يتقرب بــه إلــى أســيــاده، طمعًا فــي شرعنة 
 
ً
نظامه، فنقض ثوابت األمــن القومي عروة

ــور تتعلق  ــااًل لـــرســـوخ أمــ  ال يــلــقــي بــ
ً
ــروة ــ عـ

تتعلق  كبرى،  استراتيجية  لرؤية  ببنيان 
بـــــاألمـــــن الــــقــــومــــي املــــــصــــــري، فـــــي أرضــــهــــا 
وعرضها من جانب، وفي مواردها ومائها، 
من جانب آخر، ففّرط بكل أريحيٍة، في هذا 
وذاك، ليعّبر عن أكبر خيانٍة، حينما يتنازل 
تتمثل  اســتــراتــيــجــيــة،  مــصــريــٍة  أرٍض  عـــن 

فـــي جــزيــرتــي تـــيـــران وصــنــافــيــر، وحينما 
يتغاضى ويــتــغــافــل عــن أمـــن مــصــر املــائــي، 
القيام  وعــدم  الخائبة  واتفاقاته  بتفريطه 
بمواجهة سياسات التغلغل االستراتيجي 

الصهيوني، في إطار التحكم املائي.
ــه بــمــا يــفــعــل عــامــدًا  هـــل يــعــلــم االنــقــابــي أنـ
ــّررًا  ــ ــبـ ــ ــّررًا ومـ ــ ــمــ ــ مـــتـــعـــمـــدًا، وبــــمــــا يـــغـــفـــل، مــ
وأمانه  الوطن  بكيان  فإنما يضّر  ومـــزورًا، 
االستراتيجي، ويجعل الكيان الصهيوني، 
كثيرة  أوراق  فــي  متحكمًا  واســتــقــبــااًل،  آنــًا 
يستطيع أن يضغط بها على مصر، وعلى 
أي قـــيـــادٍة قـــادمـــٍة فـــي ظـــل تـــاعـــٍب خــطــيــر، 
االستهانة  أو  االســتــخــفــاف  يقبل  ال  بــشــأن 
بمساحاٍت تتعلق بأمان مصر املائي، ماذا 
لثوابت  وتــخــريــبــًا  إال خــرابــًا  ملــصــر  حملت 

مصر وأمنها القومي.  
عــودة  أسماها رحلة  بــزيــارة  نتنياهو  قــام 
 

ٌ
هــو منشغل بينما  إســرائــيــل،  إلــى  إفريقيا 

من  تحمل  افتراضية،  وهمية  رسالة  بنقل 
فــائــض الـــكـــام اّدعـــــى أنـــه يــحــمــلــهــا لشعب 
 رســــائــــل تـــحـــمـــل تـــحـــّديـــات 

ً
مــــصــــر، مـــهـــمـــا

 علينا، 
ّ

تــطــل املــيــاه  حقيقية ملــصــر، حـــروب 
وتطرق أبواب الوطن بشدة، تحمل رسائل 
الــجــوع والــعــطــش، الــبــوار والــجــفــاف، تقوم 
ــداد لــــهــــا، ولــــحــــرب مــيــاه  ــ ــاإلعــ ــ ــل بــ ــيــ ــرائــ إســ
 
ً
تغافا عــنــهــا،  يتغاضى  واملــنــقــلــب  قــادمــة، 

بعد  مــاذا  وخــيــانــة..  استخفافًا  واستهانة، 
ذلك كله إال املهانة. 

)أستاذ جامعي مصري(

على استيعاب التباينات األخرى، وجعلها 
، بــمــا فــيــهــا مــصــيــر األســـــد، الـــذي 

ً
طــبــيــعــيــة

ــة مــســاومــة بــيــد بعضهم،  تــحــّول إلـــى ورقــ
وعـــنـــصـــر ضـــغـــط يـــتـــأرجـــح بــــني الــتــشــديــد 
عــلــى اســـتـــمـــراره وإمــكــانــيــة الــتــخــلــي عــنــه، 
البيئة  ضمان  شريطة  معينٍة،  مرحلٍة  في 
املــنــاســبــة والــــشــــروط الــــازمــــة. هــــذا يعني 
أن خــريــطــة الــتــحــالــفــات لـــن يــتــم إغــاقــهــا 
سورية  بطن  وسيبقى  قريبة،  مرحلٍة  فــي 
ــد مــــن صـــنـــاعـــة الــتــحــالــفــات  ــزيـ مــفــتــوحــًا ملـ
وتفكيك بعضها اآلخــر، أو تقوية الروابط 
ــنــــا وإضــــعــــافــــهــــا هـــــنـــــاك. وتـــــأخـــــذ هــــذه  هــ
أحيانًا،  العنيفة  الصراعات  العملية طابع 
ذة، 

ّ
وخصوصًا على مستوى الجهات املنف

ــــران  كـــمـــا حـــصـــل مــــــــّراٍت بــــني مــلــيــشــيــات إيـ
وأذرعــهــا الــعــراقــيــة والــســوريــة وبــني قــوات 
األسد التي يبدو أنها مرتبطة بدرجة أكبر 

بغرفة العمليات الروسية وأوامرها. 
إلــــى أيــــة درجــــــٍة تــتــحــّكــم الـــقـــوى الــكــبــرى، 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة وروســـيـــا، 
فـــي صــنــاعــة املــشــهــد الــــســــوري والــتــحــّكــم 
بطبيعة املولود املوعود، وتاريخ مياده، 
خصوصًا في وجود قناعة راسخة، حتى 
ــرار فــي  ــ ــقـ ــ ــلـــى مـــســـتـــوى دوائــــــــر صـــنـــع الـ عـ
ترتيبات  على  تفاهماٍت  بوجود  املنطقة، 
برمتها،  واملــنــطــقــة  ســوريــة  بــشــأن  معينة 
ــلـــيـــهـــا بـــــني واشـــنـــطـــن  ــم عـ ــاهــ ــفــ ــتــ جـــــــرى الــ
املناسبة  الظروف  وموسكو، وهي تنتظر 
لإلعان عنها فيما سماه بعضهم تفاهم 
ــيــــري – الفـــــــــــروف(، تــشــبــيــهــًا بـــاتـــفـــاق  ) كــ
العماني  الــواقــع  يثبت  بيكو.   – سايكس 
فــي ســوريــة عــدم وجــود تفاهماٍت نهائيٍة 
حــول املــآل الــذي ستستقر عليه األوضــاع 
الــســيــاســيــة والــخــريــطــة الــجــغــرافــيــة، حتى 
أنفسهم، ولعل حادثة  الحلفاء  بني بعض 
توبيخ الــروس األسد على تصريحه بأنه 
يــرغــب فـــي اســتــعــادة الــســلــطــة عــلــى كــامــل 
في   

ً
مهمة  

ً
مفتاحية نقطة  تشّكل  ســوريــة 

رؤيتها  فــي  الكبرى  الــقــوى  تفكير  تحليل 
للحل فــي ســوريــة، ذلــك أن الـــروس يومها 
هي  لأسد،  مهمٍة  مسألٍة  توضيح  أرادوا 
أن تفاهمهم معه ال يشمل قضية استعادة 
الــســيــطــرة عــلــى ســـوريـــة كــلــهــا. ويــنــطــبــق 
األمر نفسه على التفاهمات األميركية مع 

والتيارات  الــدول  النظام وجميع  سنوات، 
املــنــاهــضــة لـــــوالدة ســـوريـــة حــــّرة جــديــدة، 
على  وسيادتهم  الــســوريــني  حرية  تعكس 
وتزيد  الــتــطــورات،  تستغل  فهي  أرضــهــم، 
تدخل  أنتجها  التي  التعقيدات  حجم  مــن 
انتصار  دون  للحيلولة  املــتــعــددة،  الــقــوى 
ثــورة الشعب، من أجــل تيئيس السوريني 
من مستقبلهم ومصيرهم، وتحويل كارثة 
الطغمة  الــتــي شنتها  الــعــدوانــيــة  الــحــرب 
الــحــاكــمــة عــلــيــهــم إلــــى مــنــاســبــٍة لــلــقــضــاء 
الــســوريــة، ومــن خالها على  الــدولــة  على 

استقرار املنطقة املشرقية بأكملها. 
وال شـــك أيـــضـــًا فـــي أن املـــعـــادلـــة الــدولــيــة 
الــثــورة، والقائمة على  الــتــي فــرضــت على 
الــعــســكــري، وتــجــاهــل شــروط  منع الحسم 
رافــق هذه  الحل السياسي مــن جهة، ومــا 
املراوحة في املكان من قتٍل وتشريٍد ودماٍر 
الــرأي  على  بقوة  ثانية، تضغط  مــن جهة 
اتجاهاته،  مختلف  على  الــســوري،  الــعــام 
ــر فـــأكـــثـــر األمــــــــل بــإمــكــانــيــة  ــثــ ــقــــده أكــ ــفــ وتــ
 
ً
الخاص القريب، وتدفع قطاعاٍت متزايدة
مـــن مـــؤيـــدي الــــثــــورة، لــلــتــشــكــيــك بــســامــة 
قـــرارهـــم فـــي الـــخـــروج عــلــى الـــنـــظـــام، على 
الرغم من جوره وخيانته مصالح شعبه. 
وما يزيد من هذه الضغوط انزياح مركز 
القرار بشكل مضطرد من يد السوريني إلى 
أو ذاك، حتى  الــطــرف  لهذا  الداعمة  الـــدول 
الــيــوم، بــأن السوريني  ســاد شعور عميق، 
ال يــمــلــكــون أدنــــى تــأثــيــٍر عــلــى مــصــيــرهــم، 
الــدول  وليس لهم ســوى االستسام لقرار 
دعــم  فــي  نفسها  هــي  املنقسمة  األجــنــبــيــة 
هــذه الفريق أو ذاك. وهــذا ما يفّسر تزايد 
والتصريحات  والبيانات  الخرائط  تــداول 
املــتــعــلــقــة بــتــقــســيــم ســـوريـــة واملــنــطــقــة، أو 
ــادة تشكيل دولــهــا وكــيــانــاتــهــا، وربــمــا  إعــ

هويتها أيضًا حتى عند السوريني.
أخـــطـــر مـــا يــعــيــشــه الـــســـوريـــون الـــيـــوم هو 
الثقة بأنفسهم، واالستسام لفكرة  فقدان 
عجزهم عن التوصل إلى حلول ملشكاتهم 
بــــإرادتــــهــــم، والــتــســلــيــم لـــلـــدول األجــنــبــيــة، 
العربية وغير العربية، بالقرار، وإيجاد حل 
للقضية، مع األمل بأن ال يخذل حلفاؤهم 
بهم.  ظنهم  حسن  عند  يبقوا  وأن  ثقتهم، 
وهـــذا مــا يــؤكــده، لــأســف، ويــبــرهــن عليه 
كل يوم سلوك كثير من فصائل املعارضة 
من  الــدعــوات  تتسّول  التي  وشخصياتها 
الـــدول واملــؤســســات األجنبية، وتــربــط أي 
ــراٍر ُيــفــرض عليها اتــخــاذه بــقــرار الـــدول  قــ
الــصــديــقــة ورأيـــهـــا، وال تفكر فــي طـــرح أي 
للنقاش،  مستقلة  اســتــراتــيــجــيــٍة  أو  خــطــٍة 
ما  دائــمــًا  وتنتظر  بقضيتها،  ولــإلمــســاك 
تقّرره هذه الدول بمصيرها ومستقبلها. 

لن تحل الدول األجنبية املسألة السورية، 

التوتر  فإذا كان  الثمانينيات،  منذ بدايات 
»األصـــلـــي«بـــشـــأن  الــدســتــورانــيــة املــغــربــيــة 
يـــرتـــبـــط مــــن جـــهـــة بـــالـــعـــاقـــة بــــني دســـتـــور 
ــمــــى«، فــإن  مــكــتــوب ودســـتـــور ضــمــنــي »أســ
من املهم الوقوف على جواب دستور2011 
ــيــــة، وآثـــارهـــا على  عــلــى إشــكــالــيــة االزدواجــ
مــبــدأ الشرعية والــســمــو، مــن خــال تقسيم 
الفصل 19 من الدساتير السابقة، والتمييز 
الدولة،  ورئيس  املؤمنني  أمير  بني صفتي 
مما من شأنه أن يوضح مدى تجاوز حالة 
التي تصبح  للدساتير  التقريبي  التطبيق 
معها األخيرة مجرد نصوص لاستئناس، 

حسب التقديرات السياسية للفاعلني.
من جهٍة أخرى، أّكد توالي وقائع سياسية 
عـــديـــدة أن حــضــور مــظــاهــر الــديــمــقــراطــيــة 
التمثيلي،  الــبــعــد  إلـــى جــانــب  الــتــشــاركــيــة، 
قــد أنــتــج أثـــره املــبــاشــر، فــي صــيــاغــة عــاقــٍة 
متوترٍة بني مؤسسات »التمثيل« وهيئات 
الـــحـــكـــامـــة الــــجــــيــــدة. فــــي مـــجـــال املــرجــعــيــة 
تجاذب  فــإن  الدستورية،  للوثيقة  الفكرية 
خطاب الكونية وحقوق اإلنسان مع خطاب 
الــهــويــة والــخــصــوصــيــة والـــثـــوابـــت ال شك 
فــي أنـــه يــعــّرض املــمــارســة لــتــوتــرات قيمية 
مؤكدة. إذا كان ال بد من تقديم خاصٍة ما، 
في هذا السياق، يمكن القول إن في املغرب 
الــيــوم دســتــورًا جــديــدًا ومــتــقــدمــًا. لــكــن، مع 
تطبيقه  في  تتحكم  قديمٍة  ثقافٍة سياسيٍة 
دائــمــًا من  مــا ال يجعل  وتفعيله وتــأويــلــه، 
ــتـــرام »الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة« الــقــاعــدة  احـ
الـــســـائـــدة، وال يــجــعــل الــحــيــاة الــدســتــوريــة 
إذ ال  السياسي،  الــواقــع  لكل   دومــًا 

ً
مطابقة

ــة، كــمــا يتضح  ــدولـ ــزءًا مـــن الـ شـــك فـــي أن جــ
عــلــى األقـــل مــن الــخــطــاب الــديــنــي الــرســمــي، 
يــريــد أن يحتفظ  مــن املــاضــي، فـــي  بعض 
ــل،  ــراحــ ــا املـــلـــك الــ ــرٍة طــــورهــ ــكـ ــفـ الـــــحـــــاالت، بـ
ــة الـــنـــظـــام  ــيـ ــقـ ــبـ الـــحـــســـن الــــثــــانــــي، هـــــي أسـ
السياسي وأولويته وسموه على مؤسسة 
الــدســتــور نــفــســه، كــمــا أن جـــزءًا مــن النخب 
ــيـــر الــحــكــومــيــة تــــريــــد، هــي  الــحــكــومــيــة وغـ
الـــحـــاالت، أن تحتفظ  ــرى، فـــي بــعــض  ــ األخــ
من  املاضي، بفكرٍة طّورها اليسار سابقًا، 
هــي أولـــويـــة الــثــقــة عــلــى الــتــعــاقــد املــكــتــوب، 
وأسبقية السياسي على الدستوري. لذلك، 
تريد الــدولــة، فــي بعض الــحــاالت، أن تبدو 
أقوى من الدستور وأكبر منه. وفي املقابل، 
مثل  الدستور،  من  أضعف  الحكومة  تبدو 
فاعلني سياسيني عاديني، يعانون من أزمة 
لــدســتــور2011، ويستمرون في  تمثل حــاد 

استبطان روح دستور 1996.
)كاتب مغربي(

ــاط عــــاقــــات حــســاســة  ــقــ اســـتـــراتـــيـــجـــي، ونــ
وحيوية تؤكد على وحدة املسار واملصير.

الثابتني،  هــذيــن  تــجــاه  املنقلب  فعل  فــمــاذا 
حتى يجعل الكيان الصهيوني يتحّكم في 
هذين املسارين، ويتاعب بهما بشكل غير 
مسبوق، يصادر فيه املنقلب ونظامه هذين 
الثابتني االستراتيجيني، املتمثلني في جذر 
 

ّ
التاريخ وشريان الجغرافيا، ما له يستخف

استراتيجية  رؤيـــة  ببناء  يتعلق  أمـــٍر  بكل 
مـــتـــكـــامـــلـــة ألمـــــــٍن قــــومــــي حــــيــــوي، يــؤســس 
ويؤمن معنى الحياة ملصر، استقااًل بعزة 
وتأمينًا ملورده املائي بكل مسالك العاقات 
الــتــأســيــســيــة والــتــحــالــفــات وبــكــل قــــوة، إنــه 
شأن األمن القومي املصري، حينما يفرض 
معطياته وإلزاماته والتزاماته. ال يستطيع 
كائن من كان أن يفّرط في هذين الثابتني، 
ــادرًا بأمنه  ــ لــلــوطــن، غـ إال أن يــكــون خــائــنــًا 
لكنها مقدمة  مــقــدمــة،  تــلــك  ليست  وأمـــانـــه. 
ومـــن وخــاتــمــة، تــؤكــد عــلــى الــحــفــاظ على 
األمن القومي املصري في دوائره الحيوية، 
الــعــربــيــة واإلســـامـــيـــة واإلفـــريـــقـــيـــة. وعــلــى 
الصهيوني  الكيان  اصطناع  أن  مــن  الــرغــم 
كــان ألغـــراٍض أســاســيــٍة، يفصل املــشــرق عن 
املغرب، ويقطع الطريق على شبكة عاقاٍت 
لدول إساميٍة ممتدة، فإن وجود إسرائيل 
الجغرافي لم يكن ليمنعها إلى التسلل إلى 
حــيــاض حـــوض الــنــيــل، وتــهــديــد مــصــر في 
أمنها املائي الذي يتعلق بحياة شعبها. بدا 
هذا األمر أحد أهم الثوابت في استراتيجية 

األكـــــراد، الــتــي تقتصر عــلــى تــأمــني بعض 
مناطقهم من »داعــش«، ولم تصل إلى حد 
التزامهم االعتراف لهم بدولة على الشريط 

الحدودي مع تركيا.
هذا يعني أن غالبية التفاهمات الحاصلة 
في سورية، سواء داخل منظومة التحالف 
الواحد، أو بني األطراف املختلفة، محدودة، 
وحول قضايا وقطاعات معينة، ولم تصل 
األطـــــــراف، حــتــى الــلــحــظــة، إلــــى تــفــاهــمــاٍت 
مــوّســعــة. وقــد يــكــون التفسير األقـــرب إلى 
فهم هذا الواقع حقيقة أن جميع الاعبني 
الــكــبــار كــانــوا يـــديـــرون الـــصـــراع مــن خــال 
وكـــــاء مــحــلــيــني أو إقــلــيــمــيــني، وتـــأخـــروا 
كــثــيــرًا فـــي االنــــخــــراط الــفــعــلــي، ويـــجـــدون 
دٍة، يصعب 

ّ
اليوم أنفسهم أمام خريطٍة معق

وبالتالي،  عليها.  السيطرة  أو  ضبطها، 
تأخذ التحركات طابعًا حذرًا من مختلف 
الاعبني، بحيث ال يجرؤ أي العــٍب سوى 
عــلــى الــقــيــام بــتــكــتــيــكــات شــكــلــيــة، يــحــاول 
فيها إثبات مدى قدرته في مسعى، الهدف 

منه تقوية أوراقه في مواجهة اآلخرين.
ال يــلــغــي هـــذا الــتــحــلــيــل حــقــيــقــة تــضــارب 
ــبــــني  املـــــصـــــالـــــح واألهـــــــــــــــــداف بـــــــني الــــاعــ
على  حكمًا  ينعكس  مــا  وهــو  املختلفني، 
الصراع الدائر بينهم، وتأثيره على والدة 
يستخدمها  التي  التكتيكات  لكن  الحل، 
نذر بإطالة زمن الحمل 

ُ
جميع الاعبني ت

إلى وقٍت يصل فيه الجميع إلى اإلضطرار 
إلــى التضحية بـــاألم )ســوريــة(، مــن دون 
ضمان أن ال يكون املولود مشّوهًا، وهو 

لن يكون غير ذلك.
)كاتب فلسطيني(

حــتــى لــو كــانــت قـــوى كــبــرى، بــل إنــهــا هي 
التي عقدتها وقطعت عليها طريق الحل، 
تها، فلن يكون ذلك لصالح سورية 

ّ
وإذا حل

والــســوريــني، مهما كــانــوا وإلـــى أي فــريــٍق 
انتموا، وإنما لحسابها، ومن أجل تقاسم 
إلى  األمــر  لــو اضطر  املصالح فيها، حتى 
تقسيمها جــغــرافــيــًا وســيــاســيــًا. وهــــذا ما 
يــحــصــل اآلن فــــي تـــعـــزيـــز االعــــتــــقــــاد عــنــد 
لبعض،  بعضهم  ذئـــاُب  بأنهم  الــســوريــني 
وعــشــائــر وقــبــائــل وطـــوائـــف مــتــنــاحــرة ال 
تستطيع التفاهم، وال شيء يجمع بينها، 
ال قــومــيــة وال عــقــيــدة وال ديــــن. وفـــي هــذه 
الحالة، لن يكون الحل إال عن طريق تفتيت 
الخريطة السورية وتقسيمها، ولن يعني 
أبـــدًا إنــهــاء الــحــرب والــنــزاع، وإنــمــا إيجاد 
ــبـــاٍب إضــافــيــٍة الســتــمــرارهــمــا، ولـــو أن  أسـ
رهــانــاتــهــمــا وأشــكــالــهــمــا ســـوف تختلف، 
ــوى املـــتـــاعـــبـــة  ــ ــقـ ــ عـــلـــى حـــســـب طـــبـــيـــعـــة الـ
ــوريــــني،  ــســ ــام الــ ــســ ــتــ واملــــتــــنــــازعــــة عـــلـــى اقــ
هذه  في  ملصالحها  تقديرها  أو  ورسمها 

املنطقة، أو الكيان، أو ذاك.
 

ٍّ
 فــي التوصل إلــى حل

ٌ
لــن يكون هناك أمــل

للحل،  إلــى صيغٍة  أي  الــســوريــة،  للقضية 
تحقق مصالح السوريني جميعًا، وتضمن 
الــــســــام واألمــــــــن والــــعــــدالــــة فــــي بــــادهــــم، 
ــيـــادة  وتـــســـمـــح بـــاســـتـــعـــادة الــــدولــــة والـــسـ
ــتــــعــــادة  بــــاســ إال  الــــــســــــوريــــــة،  والــــــــوحــــــــدة 
الـــســـوريـــني ثــقــتــهــم بـــقـــدراتـــهـــم، وعــودتــهــم 
على  واملــراهــنــة  مسؤولياتهم،  تحمل  إلــى 
ــم  ــهــ حــّســهــم الـــوطـــنـــي واإلنـــســـانـــي وإرادتــ
ُيــفــرض عليهم،  الــحــرة، ورفضهم أي قـــراٍر 
مهما كان نوعه ومن أي طرٍف جاء. وهذا 
 عن انتظار الحل من 

ّ
يعني ضــرورة الكف

أو  فيه،  بحقها  للدول  والتسليم  الــخــارج، 
املتعّددة  استراتيجياتها  إطــار  في  العمل 
واملتباينة أيضًا.  ولن يستطيع السوريون 
ــم وحـــقـــهـــم فــــي تــقــريــر  ــ ــرارهـ ــ ــاع قـ ــتــــرجــ اســ
مــصــيــرهــم، مـــا لـــم يــنــزعــوا روح االحــتــال 
الـــنـــفـــســـي واالنـــــقـــــســـــام والـــتـــبـــعـــيـــة الـــتـــي 
عقودًا  الــغــاشــمــة،  الــقــوى  عليهم  فرضتها 
ــا ســيــاســات  ــهـ زتـ

ّ
ــز طـــويـــلـــة، بـــل قــــرونــــًا، وعـ

وضــراوة  السيطرة،  على  املتنازعة  الـــدول 
الصراع الذي يدور حول بادهم ووطنهم 

بني الدول اإلقليمية والخارجية. 
وهـــــذا يــســتــدعــي يــقــظــة ضــمــيــر ســيــاســي 
ــــني جـــمـــيـــعـــًا،  ــوريــ ــ ــســ ــ ــي عــــنــــد الــ ــ ــانــ ــ ــســ ــ وإنــ
وااللتفاف حول قيادٍة وطنيٍة تقف موقف 
االســتــقــال والــنــديــة مــع الــقــوى الخارجية 
ــتــــي أظــــهــــرت األحــــــــداث فــشــل  املـــعـــنـــيـــة، والــ
الشعب  تحييد  على  القائمة  سياساتها 
الــــســــوري، واالنــــفــــراد بــحــل الــقــضــيــة على 
الكرامة  حسابه. وهــذا هو جوهر برنامج 
ــعـــب الــــســــوري  والــــحــــريــــة الـــــــذي نــــــزل الـــشـ
السورية لتطبيقه،  الشوارع  إلى  باملايني 
وهتف له تحت البراميل املتفجرة والجوع 
ــاًء  والــحــصــار، وبــــذل أبـــنـــاؤه مــن أجــلــه دمـ
زكـــيـــة، ال تــــزال تــجــري كــاألنــهــار فـــي طــول 

الباد وعرضها.
)أكاديمي وأول رئيس 
للمجلس الوطني السوري( 

السالم الدافئ وحرب المياه

والدة متعّسرة لتفاهمات محدودة

ما يُنقذ السوريين

الدستور المغربي... النص 
أم إشكالية الفاعلين؟

شّكل النظام 
االنقالبي أخطر 

محطٍة في التفريط 
بثوابت األمن القومي

تتضارب المصالح 
بين الالعبين في 

سورية

أخطر ما يعيشه 
السوريون فقدان 

الثقة بأنفسهم

آراء

بشير البكر

جاء في وسائل اإلعــام، مطلع هذا األسبوع، أن السلطة الفلسطينية قــّررت وقف 
الــتــعــامــل مــع اللجنة الــربــاعــيــة الــدولــيــة. وقــالــت األخــبــار إن الــقــرار اتــخــذه الرئيس 
والتنفيذية  فتح  لحركة  املركزية  اللجنتني  إلى  وأبلغه  الفلسطيني، محمود عباس، 
من  الفلسطينية  الخيبات  من  »سلسلة  هو  عباس  قــرار  ومــبــّرر  التحرير.  ملنظمة 
السياسية،  العملية  فشل  أســبــاب  عــن  املــاضــي  الجمعة  تقريرها  وآخــرهــا  اللجنة، 
يعتبره  الــذي  االستيطان  الفلسطيني، قبل ذكــر  والتحريض  العنف  إلــى  وإشــارتــه 
املجتمع الدولي السبب الرئيسي للعنف وفشل العملية السياسية«. وذكرت أوساط 
»الرباعية« توني  السلطة الفلسطينية أن عباس توقف عن استقبال املنسق السابق لـ
بلير )استقال في 2012 من الرباعية( بعد سلسلة مبادراٍت قام بها األخير، ورأى 

فيها الفلسطينيون انحيازًا صارخًا للموقف اإلسرائيلي.
 مــن أمــيــر ســر اللجنة التنفيذية 

ٌّ
لــم يمر الــحــدث مـــرورًا سريعًا، بــل تــصــّدى لــه كــل

ملنظمة التحرير، صائب عريقات، وعضو اللجنة املركزية لحركة فتح، محمد إشتية. 
وحسب عريقات، فإن التقرير ساوى بني القوة املحتلة وشعب تحت االحتال. أما 
إشتية فاعتبر أن التقرير عالج األعــراض وليس األسباب، وأوضــح »أن القيادة لن 
تتعامل مع الرباعية، وستتعامل مع أطراف اللجنة بصورة منفردة«. ولم يمر يومان 
الــوعــد، عندما  مــازن  أبــو  الرئيس  الفلسطينية، حتى صــدق  الـــردود  على عاصفة 
وّجه رسالة إلى أطراف الرباعية )الواليات املتحدة، روسيا، األمم املتحدة، االتحاد 
األوروبي(، ولم يخاطب مبعوثها الرسمي الدبلوماسي البلغاري السابق، نيكوالي 
السام  بعملية  مكلفا  املتحدة،  لألمم  العام  لألمني  مبعوثًا  عــنّي  الــذي  مادينوف، 
ومنها اللجنة الرباعية، خلفا  للدبلوماسي الهولندي، روبرت سري، الذي استقال 

في فبراير/ شباط 2015، وحّمل إسرائيل ومصر مسؤولية فشل مهمته. 
الجديد في األمر أن اللجنة التي تشكلت في عام 2002، في ظل ظروف معروفة، ال 
تزال على قيد الحياة، وهي تصدر تقارير ترصد فيها تحوالت عملية السام بني 
استقالة  وكانت  طويل،  زمــن  منذ  ماتت  أنها  الظن  وكــان  وإسرائيل،  الفلسطينيني 
رئيس الوزراء البريطاني األسبق، توني بلير، منها إشارة التشييع النهائية. وطاملا 
ــداث، فــإن قصة هــذه اللجنة جــديــرة بــأن يتم التذكير  أنــهــا عـــادت إلــى مــســرح األحــ
 من األوهام والخداع، ال تخلو من ومضات، فهي 

ً
ببعض محطاتها، التي كانت رحلة

تأّسست بطلٍب أميركي في مدريد عام 2002، لكي تلعب دور الوسيط بني إسرائيل 
جميس  الــدولــي،  للبنك  الــســابــق  الــرئــيــس  األولـــى  رئاستها  وتــولــى  والفلسطينيني، 
، حتى 

ً
وولفنسون، الذي استقال من املهمة عام 2005 بعد سنة، وظلت اللجنة معلقة

تم تعيني توني بلير في 2007 في اللحظة الذي كان وضعه فيها حرجًا في باده، 
وجاءت املهمة بمثابة تعويم له، وبقي في املنصب قرابة خمس سنوات، وانتهى بأنه 
لم يفعل شيئًا، وترك خلفه رصيدًا من األكاذيب والخداع واالنحياز إلسرائيل. الفترة 
األولــى من عمل الرباعية في بداية تأسيسها عام 2002، باإلضافة إلى التي تولى 
فيها روبرت سري متابعتها، هما الفترتان اللتان جرت خالهما محاوالت لتحريك 
املوقف، انطاقا من قطاع غزة، وأفشلت إسرائيل ذلك واستقال وولفنسون وسري. 
الــذي أغضب  التقرير،  املتحدة في صياغة  الــواليــات  للطرافة هو دور  املثير  األمــر 
األســـاســـي. وكشف  املــســاهــم  هــي  واشــنــطــن  أن  تــبــني  الفلسطينية، حــيــث  السلطة 
الناطق باسم الخارجية، جون كيربي، أن باده تقف وراء معظم التوصيات، التي 
جاءت في التقرير »ألنه يشكل أرضية لحل الدولتني«، ولم يستغرب أن التقرير لقي 
انتقاداٍت ورفضًا من الطرفني. وعلى املنوال نفسه، سار مادينوف، الذي ساوى 

بني »التحريض الفسطيني« واالستيطان الصهيوني.
 
ً
 ال يضاهيها طرافة

ٌ
إحياء الرباعية الدولية في وقت تاشت فيه عملية السام فكاهة

سوى الحديث عن إمكانية عودة بلير مجّددًا إلى املشهد السياسي في بريطانيا، 
بعد زلزال االستفتاء على الخروج من أوروبا.

نصري حجاج

الوثائقي  فيلمي  مــن  املشاهد  آخــر  أنهي تصوير  الــحــرب، كنت  مــن  قليلة  أيـــاٍم  قبل 
»ظل الغياب« على  الحدود الفاصلة بني فلسطني ولبنان. على بوابة فاطمة في قرية 
 تتسع لتابوت خشبي، وضعنا في داخله أربعني 

ً
كفركا، كان علينا أن نحفر حفرة

 من التابوت عند فتحه، وتطير فوق الشريط الفاصل، مقابل 
ً
حمامة، تنطلق منعتقة

موقع الجنود اإلسرائيليني الذين كانوا يراقبون ما نفعل، في وقٍت وصلت فيه دورية 
لقوات األمم املتحدة )يونيفل(، تستفسر عّما يجري في تلك النقطة املركزية.

ما  هناك  يكن  لم  الله.  لحزب  اإلعــامــي  املكتب  من  بالتصوير  التصريح  أخذنا  كنا 
يدل على أي وجود عسكري للحزب، لكننا كنا نعلم أنهم موجودون، ومستنفرون 
ــدم الــجــنــود  ــّر لــي أحــدهــم أن الــصــواريــخ جــاهــزة فــي حــالــة أقــ بــأســلــحــتــهــم، فــقــد أســ
املحصنون في الطرف اآلخر على أّي حماقة. عندما وصل جنود »يونيفيل«، تحدث 
معهم أحد أعضاء الحزب، وأوضح سبب وجود جرافة تحفر تلك الحفرة، فاطمأنوا 
وتكلموا السلكيًا ليطمئنوا الجنود اإلسرائيليني. املاحظة املقلقة الوحيدة التي أبداها 
اإلسرائيليون عبر رجال »يونيفيل« هي الخشية من أن تكون الحمائم حاملة فيروس 

إنفلونزا الطيور الذي كان شائعًا.
بــيــروت، وكــانــت األجـــواء في  إلــى  املــســاء، وقفلنا عائدين  التصوير فــي ذلــك  أنهينا 
رة، فحرصت على عودة مدير التصوير التونسي علي بن عبدالله إلى 

ّ
الجنوب متوت

باده، على أن أبقى مع عائلتي بضعة أيام، أعود بعدها إلى تونس.
لم تكن حرب تموز األولــى التي عشتها في لبنان، لكنها كانت حربًا من نوع آخر، 
لم تحظ بالتأييد والتعاطف، فقد كانت حربًا شرسة من الجانب اإلسرائيلي، دمرت 
فيها البنية التحتية للبنان، فبرزت أصواُت نقٍد لحزب الله في أثناء القتال، لتوريطه 
البلد، بقرار فردي في حرٍب طاحنٍة، يعرف كثيرون أنها كانت حرب إيران، في سياق 
الحرب بني بيروت وصيدا،  أثناء  الغرب.  تجولت في  النووي مع  مفاوضات ملفها 
على الرغم من خطورة األمر، وعلى الرغم من سيطرة إسرائيل على الجو والبحر. ال 
 إلى صيدا، وكأنني 

ً
أدري ما الذي كان يدفعني إلى السفر إلى بيروت، والعودة ثانية

في لحظٍة ما، كنت أبحث عن دوٍر ال يقّدم وال يؤخر، في حرٍب تدميرية طاحنة. كنت 
منحازًا لضرباٍت موجعٍة إلسرائيل، مع كل التخوفات من نتائج الحرب. أعترف أنني 
فرحت كثيرًا بقصف البارجة الحربية اإلسرائيلية  قبالة الشواطئ اللبنانية التي أعلن 
للمقاومة.  رمــزًا  منه  ناجحة، جعلت  استعراضية  في حركٍة  عنها حسن نصرالله، 
وفــي وســط هــذا كــلــه، خــطــرت لــي فــكــرة التصوير فــي مستشفى الــفــنــار لــألمــراض 
النفسية والعصبية جنوب صيدا مع نزالء املستشفى من املرضى واألطباء، لرصد 
يومياتهم في أثناء الحرب الدائرة حولهم. أجريت اتصاالٍت مع إدارة املستشفى، فلم 
تمانع، لكني فشلت في إيجاد مصور مغامٍر، يقبل بالذهاب إلى الجنوب، تحت حمم 

القصف والتدمير. انتهى املشروع في لحظة والدته.
 ،

ً
بعد 33 يومًا توقفت الحرب، وكان علّي العودة إلى تونس. كان مطار بيروت مقفا

 .
ً
فذهبت إلى دمشق، عبر الطرق السليمة من القصف. كانت الطريق الدولية مدمرة

يعبرون  إلــى سورية  لجأوا  الذين  اللبنانيني  النازحني  آالف  كــان  نفسه،  الوقت  وفــي 
الحدود الى لبنان من غير توقٍف على الحدود، يرفعون صور حسن نصرالله وأعام 
حزب الله. قضيت في دمشق ثاث لياٍل قبل سفري. تجولت في املدينة التي تحّولت 
إلى صورة عماقٍة لنصرالله. وفي مقهى النوفرة في الشام العتيقة، كان السوريون 
خطاب  ينتظرون  التلفزيون،  بشاشة  معلقة  وعيونهم  نصرالله،  خطاب  يترقبون 
املقاوم   أن هذا 

ً
لم يكن هؤالء يتوقعون لحظة الحب واالنبهار.  املقاومة« بكل  »سيد 

سوف يوّجه بنادقه إلى صدورهم، ويدعم الطاغية في سحق حلمهم األثير بالحرية. 
أضاع نصرالله فرصة الخلود في تاريخ الحرية الذي كتبته دماء السوريني درسًا لن 

ُيمحى من ذاكرة الشعوب الساعية إلى الحرية.

خليل العناني

ال تتوقف األخبار الــواردة حول صعود اليمني الشعبوي في أرجاء العالم املختلفة 
 تغذي 

ٌ
 إلى الهند. وكأنما هي موجة

ً
من أوروبا إلى أميركا، مرورًا باملنطقة، وصوال

بعضها بعضًا، فما تفعله »داعش« من قتل وتفجير وتدمير، سواء في أقصي الشرق 
ي موجة من 

ّ
في بنغاديش، أو في أقصى الغرب في أميركا وفرنسا وبلجيكا، يغذ

اليمني السياسي الغارق في ترويج سردية الخوف من األجانب، خصوصًا املسلمني. 
وكأنما اختفت العقانية والبراغماتية، ومّس الساسة شرقًا وغربًا شيء من الجنون 
 شعبوية، 

ً
 يمينية

ً
اليميني الدوغمائي. ففي أوروبا، تصعد األحزاب، التي تحمل أجندة

وتستثمر في حالة الايقني التي تسيطر على الساحة الدولية، كما الحال في فرنسا 
والنمسا وأملانيا وهولندا والدانمارك. وال يمكن قراءة التصويت، أخيرًا، في بريطانيا 
لصالح الخروج من االتحاد األوروبي، بعيدًا عن سياق صعود التيار اليميني هناك، 
فاألحزاب التي قادت حملة الخروج يمينية، مثل حزب االستقال، الذي أّسسه نايجل 
فــاراج قبل ربع قرن، واستقال من رئاسته قبل أيــام، بعدما قال إنه »أنجز مهمته، 

وهي إخراج بريطانيا من االتحاد األوروبي«، حسب تصريحه.
كذلك ساهمت موجة الاجئني، التي ضربت القارة األوروبية، طوال الشهور املاضية، 
التي  القومي  اليمني   ألحــزاب 

ً
الخوف من األجانب، وأعطت دفعة في زيــادة مشاعر 

نجحت في الضغط على حكوماتها، من أجل رفض استقبال أي الجئني، خصوصًا 
من سورية. ولعل ذلك كان أحد األسباب، التي تقف خلف االتفاق الذي أبرمه االتحاد 
األوروبــي مع تركيا قبل شهور، من أجل منع خروج املهاجرين من تركيا باتجاه 
أوروبا. يأتي ذلك في وقت يعاني فيه االقتصاد األوروبي من مشكاٍت عديدة، أدت 
 لخطابات 

ً
 خصبة

ً
أرضية األوروبـــي، ووفــر  للمواطن  املعيشي  املستوى  تراجع  إلــى 

إقصاء األجانب، بل والتخلص منهم، باعتبارهم عبئًا على االقتصاد.
التعبير عن مواقفه،  العنف من أجــل  اليمني األوروبـــي  إلــى استخدام  ووصــل األمــر 
خصوصًا من األجانب، مثلما حدث في بريطانيا، حني اغتال متطّرف، محسوب 
في  كوكس،  جو  البرملانية،  النائبة  املتطرفة،  اليمينية   »

ً
أوال »بريطانيا  حركة  على 

دائــرتــهــا االنــتــخــابــيــة. وكــانــت كــوكــس مــعــروفــة بــدفــاعــهــا عــن األجــانــب والــاجــئــني، 
خصوصًا السوريني والفلسطينيني. ولعل الخطير في مسألة هذا االغتيال تحول 
اليمني املتطرف من التظاهر إلى استخدام العنف والساح في التعبير عن الرأي، وهو 

.
ً
ما يثير القلق حول إمكانية تكرار هذه الحوادث مستقبا

االتحاد  إنــهــاء  فيها  التي سيتم  األداة،  األوروبـــي ستكون  اليمني  أحـــزاب  أن  ويــبــدو 
األوروبــي نتيجة املزايدة التي تقوم بها هذه األحــزاب على حكومات بادها، حيث 
 في الهم الوطني، وترى أن االتحاد األوروبي يمثل 

ً
 غارقة

ً
تتبنى هذه األحزاب أجندة

أثــار خــروج بريطانيا من االتحاد األوروبــي  التخلص منه. وقــد  عبئًا عليها، يجب 
إمكانية تــكــرار األمـــر فــي أكــثــر مــن بــلــٍد أوروبــــي، خصوصًا إذا مــا فشل االتــحــاد 
األوروبــي في تقديم تطميناٍت جادة وحقيقية للمواطن األوروبــي، بشأن مستقبل 

االتحاد ككيان متماسك.
أمـــا فــي أمــيــركــا، فـــإن الــصــراع بــني املــرشــح الــجــمــهــوري، دونــالــد تــرامــب، وغريمته 
الديمقراطية، هياري كلينتون، لم يعد يتوقف على السياسات أو الرؤى السياسية 
الفزع  ترامب حالة  يستثمر  أيضًا، حيث  إيديولوجيًا  وإنما  واالقتصادية فحسب، 
يتوانى عن توظيف كل  العالم، وهــو ال  »داعـــش« في  تثيرها جرائم  التي  والــخــوف 
حادثٍة في صراعه االنتخابي مع كلينتون، مثلما حدث أخيرًا في حادثة أورالندو، 
التي راح ضحيتها حوالى 50 شخصًا. واملتوقع أن تصبح قضايا الهجرة والاجئني 
واألجانب األهم على أجندة املرشَحنْي في االنتخابات الرئاسية املقّررة في نوفمبر/ 

تشرين الثاني املقبل.
ومثلما شــهــدت أواخـــر الستينيات مــن الــقــرن املــاضــي صــعــود مــوجــة الــيــســار في 
العالم، فإنه يبدو أن »اليمني« سوف يكون الاعب الجديد، الذي سوف يعيد تشكيل 

السياسة الدولية في املرحلة املقبلة.

عباس وبلير والرباعيّة المنسيّة حرب تموز 2006

العالم يتجه يمينًا
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الباجي  الرئيس،  السيد  الــذي كــان متوقعًا من  ما 
قائد السبسي، بعد انتخابه لقيادة الدولة؟ هل كان 
يحق ألحد أن ينتظر شيئا منه، وهو الذي بلغ من 
الــحــالــي، وال  الــوضــع  الــجــواب يحمله  العمر عتيا؟ 
يحتاج إلــى شــطــارٍة لكي نفهمه، إنــه أتعس وضع 
تمر به تونس، في تاريخها، على جميع األصعدة، 
الــذي انتخبه ما يزيد عن  الرجل  لسبٍب وحيد أن 
بعبء  مثقل  قــرطــاج  قصر  دخــل  تونسي  مليون 
أول  تشرين  أكتوبر/  في  معه.  الكبيرة  مشكالته 
2014، يوم انتصر الباجي في االنتخابات، وُحمل 
على األعناق، اختلف جهابذة السياسة من حزبه 
في تقييم ما حدث.  تشّدق بعضهم بهذا االنتصار، 
للشيخ،  انــتــصــرنــا  الــلــواتــي  تــونــس  مهنئا حــرائــر 
ــالـــب آخـــــرون بــفــتــح املـــلـــف الــصــحــي لــلــرئــيــس،  وطـ
ولكن،  والعجز.  الوهن  من  الكثير  يعاني  فالرجل 
النساء،  اختارته  إذا  حــرج  مــن  الباجي  على  ليس 
وتــوّددن إلى حكمه، بل كان من املفروض، ولو أن 
لــكــل إمـــرء حــريــة االخــتــيــار، أن يستظهر كــل من 
انتخب الباجي بشهادة طبية تثبت سالمة العقل 
والــنــفــس، فــانــتــخــاب شــيــخ شـــارف عــلــى التسعني 
لرئاسة بالد تتخبط في رحى ثورٍة بال قيادة، ألمر 
عجيب غريب. في هذه العمر، التسعني، يفقد املرء 
نوبات  تصيبه  دماغه،  خاليا  من  والكثير  الكثير 
من فقدان الذاكرة، ينحصر تفكيره في تفاصيل 
تاريخه، فال وقت للمستقبل الذي لن يحمل إليه إال 
األخبار السيئة، ومزيدًا من الوهن، وساعة املوت. 
تتقلص حركته، ينال منه التعب، ولن يكون الجسد 
على ما يرام بحكم قوانني الفيسيولوجيا. هذا هو 
يـــزداد تعقيدًا، إذا رافقته  الـــذي  الــســن  الــتــقــدم فــي 

في  واختيار شيخا  املزمنة.  بــاألمــراض  اإلصــابــة 
مثل هذا العمر ال يعد إنجازًا.

ســيــادة الــرئــيــس لــم يــزر أي مــوقــع أو أي محافظة 
في تونس. وهذا طبيعي، إنه ال يقدر بحكم السن. 
إلى  يعيدنا  الــنــاس  فــي  إذا خطب  الرئيس  ســيــادة 
وزيــرا في  كان  وإنجازاته حينما  بورقيبة،  تاريخ 
أيضا،  طبيعي  وهـــذا  قــولــه،  املــزهــر، حسب  العهد 
بمثابة  والـــوزراء  دكتاتوريًا،  كــان  بورقيبة  فحكم 
الــرئــيــس دائــمــا لخفة  آلــهــة للشعب. يجنح ســيــادة 
الدم، إلى أن نعت األمنيني »بالقرود«، ولم يرد أحد 
عليه الرد املناسب، وهذا طبيعي، فللعمر أحكامه. 
ــادة الــرئــيــس تـــرك فـــراغـــا بــحــضــوره، ففتح  ــيـ وسـ
الشهية لوراثته. مستشاره أراد االنقضاض عليه، 
ــــرون لــتــّم الــفــعــل. وســيــادتــه  ولـــوال الــطــامــعــون اآلخـ
يــرغــب فــي تــوريــث ابــنــه، إنـــه الــوضــع نــفــســه الــذي 
أواخــر سنوات حكم بورقيبة، سنوات  به  اتسمت 
ــا كــثــيــر مــــن وضـــع  ــه أيـــضـ ــيـ ــتــــوريــــث. وفـ ــ ــرب ال ــ حـ
الــســنــوات األخـــيـــرة لــحــكــم املــخــلــوع، حينما بــدأت 
لتقديم  الفعلي  العمل  في  الهاربة  قرطاج«  »سيدة 

نفسها وريثة شرعية لعجوز قابع في القصر.
الــنــمــو االقـــتـــصـــادي تــحــت الــصــفــر بــاملــئــة، ويــأبــى 
التجاوز ولو بواحد من عشرة. البطالة استفحلت. 
ــد، األمـــــــراض االجــتــمــاعــيــة  ــتــ الـــفـــســـاد تـــمـــّدد واشــ
عامليا  األولـــى  املــراتــب  تونس  واحتلت  استفحلت، 
في االنتحار واملخدرات وامليسر. أحزاب املعارضة 
نزعت إلى االستثمار في الشعبوية، وأظهرت عقمًا 
املـــواالة تماهت مع  لــه، وأحـــزاب  سياسيًا ال مثيل 

قصر قرطاج في احتقار تونس. 
محجوب أحمد قاهري )تونس(

ــدًا،  ــديــ ــًا جــ ــ ــعـ ــ ــفــــرض عـــلـــيـــك الـــــحـــــروب واقـ تــ
ــتــــدت عــلــيــه فــي  ــل فـــيـــه كــثــيــر مـــمـــا اعــ تـــؤجـ
ــتــــقــــرار، إلــــى درجـــــة أن نــتــائــج  أوقــــــات االســ
الــــحــــرب الـــكـــارثـــيـــة، انـــعـــكـــســـت فــــي إهـــــدار 
ــيــمــنــيــني مــــن األمـــــــل. هـــــذا حـــال  مــــخــــزون ال
ثمن صراع  يدفعون  الذين  اليمنيني  غالبية 
األطراف من أمنهم، ومن استقرارهم، ومن 
لقمة عــيــش أطــفــالــهــم. مــنــذ مــا يــقــارب عــام 
الشعب  أبــنــاء  مــن  األغلبيه  ى 

ّ
تخل ونــصــف، 

ــن مـــظـــاهـــر واحـــتـــيـــاجـــات كـــثـــيـــرة كــانــت  عــ
تعتبر مــن  الضروريات حتى وقــت قريب، 
ــر على عــادات 

ّ
أث بــل إن غياب فــرص العمل 

اليمني عزيز  أن  فاملعروف  كثيرة،  وتقاليد 
بالعادات  التمسك  النفس، كريم، جّبل على 
والتقاليد وااللتزام بالطقوس الفرائحية، بل 
الــكــرم، حتى في  هو يمارس أعلى درجــات 
أوقـــات الــحــزن والفقد. لكن إيــقــاع األحـــداث، 
التنمية، وعدم وجود فرص  وتوقف حركة 
العمل، وتوقف مشاريع املقاوالت في البنيه 
الــتــحــتــيــة، انــعــكــس عــلــى الــيــمــنــي الـــذي وجــد 
نفسه محاطًا بمسؤولياٍت والتزاماٍت أثقلت  
الخراب،  أحدثت  التي  األطــراف  كاهله، وكــل 
تتفّرج على الشعب، وهو يقف في الطوابير 
الــطــويــلــة، بحثًا عــن بــتــرول الــســيــارة وغــاز 
أن  إلــى درجــة  لــوح شمسي،  الطبخ وتوفير 
 تــقــول إن جميع 

ً
الــيــمــنــيــني يــتــداولــون نــكــتــة

الــيــمــن ال  ــكــهــربــاء املــتــعــاقــبــني فـــي  ال وزراء 
يساوون  لوحا شمسيًا صنع في الصني، 
وهــي حقيقة فــي بـــالٍد ال تــعــرف على مــاذا 

يتصارع األطراف، وهم الذين دمروا ماضي 
ويعملون  حــاضــرهــم،  ــادروا  ــ وصـ اليمنيني 
على مصادرة مستقبلهم، بفقدان الخدمات 
وارتفاع األسعار وغياب املؤسسات وأجهزة 
الرقابة، وانتشار السوق السوداء التي باتت 
الحج األصغر الذي يحج إليه اليمنيني، ولكن 

بدم القلب، وعلى حساب  لقمة العيش. 
ــــشــــوارع، وفــي  قـــد تــشــاهــد االزدحــــــام فـــي ال
املوالت التجارية. لكن، ال تعتبر هذا مؤشرًا 
فــإذا  دققت  على رفاهية يعيشها الشعب، 
ــــوالت  ــوه مــــن يـــقـــصـــدون املـ ــ قــلــيــال فــــي وجــ
الكبار  الــكــبــيــرة، تجدهم إمــا مــن  الــتــجــاريــة 
الذين أثروا في مراحل سابقة في مشاريع 
خاصة، أو من أصحاب رؤوس األموال التي 
تحدثت  طاملا  الــذي  الفساد  كــان مصدرها 
الفساد  بمكافحة  تهتم  التي  املنظمات  عنه 
والشفافية والحكم والرشيد، حيث صدرت 
عنها تقارير كثيرة، والذين يملكون شركات 
العامة في  الوظيفة  مــن رحــم  ولــدت  أغلبها 
ى بالديمقراطية. 

ّ
املاضي االستبدادي املوش

وهــنــاك أيــضــا، طــابــور مــن األثـــريـــاء الــجــدد 
إلى  اإلنــقــالب  ثــوريــة، حملتهم ريــاح  بنكهٍة 
األمــــــام، وهـــــؤالء ال نــجــرؤ عــلــى اعــتــبــارهــم 
لــصــوصــًا لــلــمــال الـــعـــام، ودعـــونـــا نصفهم 
هم  رؤوســنــا،  على  الحمل  يخفف  بوصف 
ال يسرقون املــال العام، هم فقط يعّوضون 
ســنــوات الــحــرمــان  فــي الــكــهــوف، ومالحقة 
ــة لــهــم خــــالل حــــروب ســتــة، هـــي الــتــي  ــدولـ الـ
كان  اللحظة.  نعانيه حتى  ملــا  الــنــواة  كــانــت 

الــيــمــنــي يـــوفـــر مـــا يــســتــطــيــع بـــه أن يــدخــل 
أبــنــاءه مـــدارس التعليم األهــلــي، ومــا يجعله 
يقضي إجـــازة عيد أســبــوعــًا فــي األريـــاف، 
لــكــن مــثــل هـــذه األمــــور الــبــســيــطــة أصبحت 
الحكومية  فـــاملـــدارس  املـــنـــال،  صــعــب  حلمًا 
أصــبــحــت مــنــاســبــة، وإجــــــازة الــعــيــد يمكن 
إسكات  أردت  وإذا  البيت،  فــي  تقضيها  أن 
بهم  الــذهــاب  تستطيع  أطفالك،  احتجاجات 
إلـــى حــديــقــٍة مــتــواضــعــٍة ســـاعـــات، ثــم تعود 
إلــى الــبــيــت، وســط اســتــمــرار االحــتــجــاجــات، 
واللعب ال تكفي   للمرح  ألن مجرد ساعات 
فــي ظــل وضــع مــكــهــرب.  أستطيع أن أقــول 
إن اليمني ال يــزال يشعر بالصدمة،  كيف 
وقــــع فـــي هــــذا الـــفـــخ الــكــبــيــر، فـــخ ال يــوجــد 
لـــه مــنــفــذ مـــع كـــل املـــحـــاوالت لــلــخــروج مــنــه، 
يتوّسع، كل يوم، بفعل الجهود التي تبذلها 
األطراف املتصارعة، لتعقيد حياة اليمنيني 
أكثر، وتضييع فرص الوصول السالم عبر 
ــداري الــيــمــنــي مـــا يشعر  ــ الـــحـــوار. وحــتــى يـ
ــانـــاة، شــمــلــت مــخــتــلــف جــوانــب  بـــه مـــن مـــعـ
الــحــيــاة، ال يـــزال يـــردد الــعــيــد عــيــد الــعــافــيــة، 
وهي عبارة التي ال نعرف من خدع شعبنا 
الذين ينعمون بكل شيء  بها: هل األغنياء 
فــي حــضــرة شعب جــائــع، أم الــفــقــراء الذين 
تحاصرهم؟    التي  الهموم  ملــداراة  يرّددونها 
قد يمرالعيد، على الرغم من كل ما يحدث، 
إال أن العيد الحقيقي الذي يحلم به اليمنيون 

هو السالم.  
معاذ القرشي )االيمن(

فضاء مفتوح

آراء

أسامة أبو ارشيد

مع وصول التفجيرات اإلجرامية إلى املدينة 
املنورة، قرب الحرم النبوي الشريف، فإن ثمة 
سؤااًل يطرح نفسه حول ما إذا كان قد انفرط 

عقد مسبحة منطقتنا أم أنه على وشك؟
املـــرور على تفجير  بــل وال ينبغي،  ال يمكن، 
املــديــنــة مـــرور الــكــرام، فاملدينة املــنــورة، وفي 
القلب منها الحرم النبوي الشريف، يختزنان 
اإلسالمي،  الوعي  في   

ً
مقّدسة  

ً
خاصة  

ً
مكانة

فهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
ومسجده هو ثاني مقّدس في اإلســالم بعد 
مسلم،  يتجرأ  أن  وبالتالي،  الــحــرام.  املسجد 
مهما كان مذهبه ومهما كانت دوافعه، على 
الــتــعــّدي عــلــى حــرمــة املــكــان ورمــزيــتــه، فذلك 
اإلنـــذار كلها. فنهاية  قــرع أجـــراس  يستدعي 
الــطــريــق الــــذي نــســيــر فــيــه، إن لـــم نـــغـــّيـــره، ال 
تكاد تخطئها عني، وهي، باختصار، فوضى 
مدمرة تعم املنطقة بأسرها، بحيث لن تبقى 
ــراق والــيــمــن  ــ ــعـ ــ ـــــدود ســــوريــــة والـ حــبــيــســة حـ
التي  الـــدول  تلك  حتى  ستطاول  بــل  وليبيا، 
ظنت يومًا أنها محّصنة منها، بل وساهمت 
في هندستها من قبل، وال زالت، قبل أن تفلت 
بعض خيوط اللعبة من أيديها. فبعد جريمة 
املــديــنــة، لــم تبق حرمة لــشــيء، ولــم يعد أحد 
مــحــّصــنــًا مـــن ريـــــاح الـــســـمـــوم الـــتـــي تعصف 

بمنطقتنا وبنا. 
ــر وراء  ــدبـ ــادل بــعــضــهــم أن الــعــقــل املـ ــجـ ــد يـ قـ
ــــك جــــــدة والـــقـــطـــيـــف  ــذلـ ــ ــة، وكـ ــنــ ــديــ تـــفـــجـــيـــر املــ
فـــي املــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، وقــبــلــهــا، 

إبراهيم غرايبة

ــتـــر شـــتـــايـــنـــمـــايـــر، وزيــــر  ــالـ يــعــتــقــد فــــرانــــك فـ
الــخــارجــيــة األملـــانـــيـــة ومـــؤلـــف كـــتـــاب »صــنــع 
ــشــرت أخــيــرًا في 

ُ
فــي أملــانــيــا«، فــي مــقــالــٍة لــه، ن

تقدمًا  أملــانــيــا تحقق  أن  أفــيــرز،  فـــورن  مجلة 
وحـــضـــورًا عــاملــيــًا غــيــر مــســبــوق؛ عــلــى الــرغــم 
مــمــا يـــبـــدو فـــي االنـــســـحـــاب الــبــريــطــانــي من 
االتحاد األوروبي وأزمة املديونية في الدول 
لفكرة  رئيسيًا  املتوسطية تحديًا  األوروبــيــة 
ــه، وألملـــانـــيـــا  االتــــحــــاد األوروبــــــــــي ومــــشــــروعــ
في  دورًا مركزيًا  تــؤدي  التي  الحال  بطبيعة 
 من 

ً
االتــــحــــاد؛ فــــإن أملــانــيــا تــعــيــش مــجــمــوعــة

ــارات، وتــحــقــق تــقــدمــًا يــضــعــهــا في  ــتــــصــ االنــ
مــوقــع عــاملــيٍّ قـــيـــاديٍّ اقــتــصــاديــًا وســيــاســيــًا، 
البريطانية  التحقيق  فقد أظهر تقرير لجنة 
ــراق أن قـــــرار غــــزو هــــذا الــبــلــد  ــعــ فـــي حــــرب الــ
لـــم يــكــن صــائــبــًا، ولــــم يــحــقــق األهــــــداف الــتــي 
أعــلــنــتــهــا الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، مـــا جعل 
أملانيا التي عارضت القرار بقوة تظهر اليوم 
فـــي مـــوقـــٍع عــاملــي إيــجــابــي وحــكــيــم، وعــبــرت 
ــة االقــتــصــاديــة الــعــاملــيــة  ــ أملــانــيــا بــســالم األزمـ
كــبــرى ومتقدمة  بــاقــتــصــاداٍت  الــتــي عصفت 
الــعــام 2008، وتــديــر أيــضــًا مجموعة من  فــي 
الــعــمــلــيــات الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة في 
الــعــالــم، تجعلها تــبــدو الــيــوم الــدولــة األقــوى 

وبنغالدش  تركيا  فــي  اإلجــرامــيــة  العمليات 
والعراق ولبنان واليمن واألردن.. إلخ، أجهزة 
استخباراتية إقليمية ودولية، وهو أمر غير 
ِة هنا أن املنفذين  رَّ

ُ
مستبعد، لكن الحقيقة امل

ـــة«. ســيــقــول آخــــرون إن أولــئــك املنفذين 
َّ
»ُســـن

ِة« قد تعّرضوا لعمليات »غسيل دماغ« 
َّ
»الُسن

مــن تــلــك األجـــهـــزة االســتــخــبــاراتــيــة، لحملهم 
عــلــى تــنــفــيــذ جـــرائـــمـــهـــم. وهــــــذا، أيـــضـــًا، غير 
مستبعد، لكننا لن نستطيع أن ننكر أن املادة 
« بها أدمغتهم إنما هي مقوالت 

ُ
َسل

ْ
غ

ُ
التي »ت

ـــَيـــٍة«، وهـــي في 
ِّ
ُســـن أنــهــا »فقهية  تحمل زعـــم 

حقيقتها منبتة وخبيثة. 
وعــلــى الــرغــم مــن خــطــورة مــا ســبــق، ينبغي 
املـــزعـــوم زورًا وبهتانًا  هـــذا  أن  إلـــى  الــتــنــبــيــه 
ــو مـــبـــتـــوٌر وفــــاســــد، لــيــس ولــيــد  »فـــقـــهـــًا«، وهــ
الساعة، بل تعود جــذوره إلى صدر اإلسالم 
األول، وفي حياة الرسول األكرم عليه السالم 
ر مــنــه وتـــصـــّدى لــــه. وقــــد ورد في 

ّ
الــــذي حــــذ

الــّصــحــاح، كما فــي حديث البخاري عــن أبي 
ســعــيــد الـــخـــدري رضـــي الــلــه عــنــه، قــصــة ذلــك 
الــذي شّكك في أمانة الرسول  األعرابي الفظ 
ُه 

َّ
، وقال: »ِإن

ٍّ
عليه السالم، فنظر إليه وهو مول

ــاَب 
َ
 ِكــت

َ
ــون

ُ
ــل

ْ
ـــْوٌم َيــت

َ
ا ق

َ
ــِضــِئ َهـــذ

ْ
 ِضــئ

ْ
ــُرُج ِمـــن

ْ
َيــخ

 
َ
ِمن  

َ
ون

ُ
َيْمُرق اِجَرُهْم 

َ
َحن  

ُ
ُيَجاِوز  

َ
ال ًبا، 

ْ
َرط ِه 

َّ
الل

ــِة«. وجاء  ِمــيَّ  الــرَّ
َ
ْهُم ِمــن  السَّ

ُ
يــِن، َكَما َيــْمــُرق الــدِّ

في حديث مسلم أن سهل بن حنيف، رضي 
الله عنه، سئل إن كان سمع النبي صلى الله 
الـــخـــوارج، فــقــال: »سمعته،  عليه وســلــم ذكـــر 
وأشار بيده نحو املشرق، قوم يقرأون القرآن 
بــألــســنــتــهــم ال يـــعـــدو تــراقــيــهــم يـــمـــرقـــون من 

فـــي أوروبـــــــــا.  شـــهـــدت أملـــانـــيـــا، مــنــذ تــوحــيــد 
شطريها عام 1990، تحواًل واضحًا في اتجاه 
ــقــت 

ّ
تــعــزيــز دورهــــــا الـــعـــاملـــي الـــقـــيـــادي، وحــق

تقدمًا اقــتــصــاديــًا كــبــيــرًا، وربــمــا تــكــون، على 
ــّددت ســلــوكــهــا ومــواقــفــهــا  ــ ــذا األســــــاس، حــ هــ
تجاه قضية الالجئني وأزمة اليورو، وقامت 
بدور دبلوماسي وسياسي في أزماٍت دوليٍة 
وكولومبيا  وأوكرانيا  إيــران  مثل  وإقليميٍة، 
والبلقان،  ومــالــي وســوريــة  وليبيا  والــعــراق 
ــن االتـــحـــاد  ــال بـــريـــطـــانـــيـــا عــ ــفـــصـ ــرًا انـ ــ ــيـ ــ وأخـ
األوروبــــي. وكــانــت أملانيا قــد عــارضــت الــدور 
نظام  وإطاحة  العراق  في  للتدخل  األميركي 
ــدام حـــســـني، وشـــاركـــت  ــ الــرئــيــس الــســابــق صـ
األعضاء  استيعاب  إدارة  في  مهمة  مشاركة 
الجدد في االتــحــاد األوروبـــي في عــام 2004، 
عندما انضمت إلى االتحاد مجموعة جديدة 

من دول أوروبا الشرقية. 
 
ٌ
الــبــاردة، متوالية الحرب  انتهاء  نشأت، بعد 
مــن الــتــحــديــات والــتــحــوالت الــجــديــدة، وكــان 
ألملــــانــــيــــا فـــــي إدارتـــــــهـــــــا ومــــواجــــهــــتــــهــــا دور 
عــاملــي مــهــم، مــثــل اإلرهـــــاب وهــشــاشــة الـــدول 
والصراعات الداخلية. وعلى مستوى النظام 
ــد والــــصــــني قــوتــني  ــنـ ــهـ ــعــــدت الـ ــي، صــ ــاملــ ــعــ الــ
جديدتني مؤثرتني، ما أدى إلى تغيراٍت مهمٍة 
 جــّدٌي 

ٌ
فــي الــعــالقــات الــدولــيــة، وحـــدث خـــالف

مــع روســيــا، بعد ضمها شبه جــزيــرة الــقــرم. 

غير مّرة أجج تيار الغضب. وال يمكن تبرئة 
إيـــران املــتــوّرطــة فــي سفك دمائنا فــي العراق 
تفّوت  لم  التي  روسيا  وال  واليمن،  وسورية 
إنه  في سورية.  املشاركة في سحقنا  فرصة 
 وشــعــوبــًا، 

ً
ـــة، أنــظــمــة ــــرِّ كـــأمَّ

ُ
حــصــاد زرعــنــا امل

فــاســتــأســد الــُبــغــاث عــلــيــنــا، بــل وشــاركــنــاهــم 
سفك دمائنا بأيدينا، كما في سورية واليمن 

وليبيا ومصر. 
ْرنا أننا نحن،  كَّ

َ
وتتضاعف معضلتنا إذا ما ذ

ة، من يدفع الثمن الحقيقي واألكبر لهذه  كأمَّ
َســْت في منطقتنا، وكان  ــدِّ

ْ
ُهــن التي  الفوضى 

بعض أنظمتنا شريكًا فيها، قبل أن يتحّولوا، 
لـــهـــا. منطقتنا  إلــــى ضــحــايــا  أنــفــســهــم،  هـــم 
اليوم، مثل كرة صوف  العربية واإلسالمية، 
يتالعب بها قط، وربما قطط، بني مخالبها. 
أداة  ، لكنه 

ً
كــارثــة صحيح أن »داعـــش« يمثل 

أم حــمــاقــة، يوظفها  أيـــضـــًا، ســــواء طــواعــيــة 
ــرَّ مـــمـــزق. ما  ــ

َ
خــصــومــنــا ضــدنــا لــتــمــزيــقــنــا ش

القانوني للمهاجرين إلى أوروبا، في مقابل 
منافع اقتصادية وسياسية لتركيا. وتعيش 
ــٍة مــــع فــرنــســا  ــيـ ــا حـــالـــة ســــــالٍم تـــاريـــخـ ــيـ ــانـ أملـ
وبولندا وسائر دول القارة األوروبية. يقول 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــبــولــنــدي الــســابــق، راديـــك 
 ال غنى عنها في 

ٌ
سيكورسكي »أملانيا دولــة

الخروج  البريطاني  الــقــرار  لم يكن  أوروبـــا«. 
من االتحاد األوروبــي مريحًا ألملانيا، بل إنه 
كان  إضافية.   

ً
ثقيلة تحدياٍت  عليها  يفرض 

األملــانــي  الخارجية  وزيـــر  الــقــرار، كما يصفه 
ــبــــق، يــوشــكــا فــيــشــر، كـــارثـــة ســيــاســيــة.  األســ
ــة لـــن تـــصـــل، بــالــطــبــع، إلــــى تــدمــيــر  هـــي كـــارثـ
االتحاد األوروبي أو الكيان البريطاني، كما 
تــجــتــهــد الــكــتــابــات والــتــعــلــيــقــات اإلعــالمــيــة. 
ولكن، يحتاج قادة أوروبــا، كما يقول فيشر، 

يجري اليوم يبدو كخطوات تمهيدية لشيء 
أكــبــر قـــــادم، ومــــن ذلــــك إعـــــادة رســــم املــنــطــقــة، 
َيِة« منها، جغرافيًا وسياسيًا 

ِّ
وتحديدًا »الُسن

وثقافيًا، وتفجيرات الحرم النبوي، وغيرها، 
تــدخــل فــي هــذا الــســيــاق، بما فــي ذلــك إحياء 
املــطــالــب اإليــرانــيــة بــنــزع الــواليــة السعودية 

على الحرمني الشريفني.
مـــا ال تـــريـــد بــعــض أنــظــمــتــنــا أن تــفــهــمــه أنــه 
»شـــريـــك« فـــي املــحــاور  ال يــنــظــر لــهــا الـــيـــوم كــــ
اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة )األمــيــركــيــة والــغــربــيــة- 
ــة( الــتــي  ــيــ ــرانــ الـــروســـيـــة- اإلســـرائـــيـــلـــيـــة- اإليــ
تعيد صياغة منطقتنا، بل إنها هي نفسها 
مــعــنــا، نــحــن الـــشـــعـــوب، عــلــى مـــوائـــد الــلــئــام. 
ــرى، هل تــدرك بعض األنظمة العربية التي 

ُ
ت

ــارت طــــريــــق ســـحـــق شـــعـــوبـــهـــا، وظــنــت  ــ ــتـ ــ اخـ
ــْت.. هــل تـــدرك ذلـــك قــبــل فــوات 

َ
ــن ــَمــكَّ

َ
أنــهــا قــد ت

 كــان ذلــك مستبعدًا، 
ْ
األوان؟ أتمنى ذلــك، وإن

على  مقبلة  منطقتنا   .
ً
مستحيال يكن  لــم  إن 

تــطــاولــنــا جميعًا، شعوبًا  تــغــيــيــراٍت جــذريــٍة 
ودواًل وأنــظــمــة، وإن لــم نــســارع إلــى اجــتــراح 
مصالحاٍت حقيقية، تقوم على أســاس دولة 
الـــقـــانـــون والـــعـــدل واملــــســــاواة، وتــنــخــرط في 
ــاقـــرأ عــلــيــنــا الـــســـالم،  ــا لــلــتــكــامــل، فـ صــيــغــٍة مـ
ــيــــوم فــــي ظــل  ـــق الــ

ّ
وهـــــو األقـــــــرب إلـــــى الـــتـــحـــق

الــعــنــاد األحــمــق الـــذي يــمــارســه بعضهم، في 
تمزقنا،   

َ
ُيــراِقــبــون أو  أعـــداؤنـــا،  يمزقنا  حــني 

 
ّ

»داعــــش«، وقــبــلــهــا بـــدكـــتـــاتـــوريـــاٍت ال تــقــل بـــــ
 وإجــرامــًا عــن »داعــــش«، بل 

ً
 وحــمــاقــة

ً
همجية

إنها من آبائها الشرعيني. 
)كاتب فلسطيني مقيم في واشنطن(

إلــــى مـــزيـــٍد مـــن الـــشـــجـــاعـــة، لــتــحــقــيــق الــنــمــو 
االقتصادي ومواجهة األزمات العميقة التي 
تـــواجـــه أوروبــــــا، مـــا يــعــنــي، بطبيعة الــحــال، 
ــاد األوروبــــــــــي يــــواجــــه مــــزيــــدًا مــن  ــ ــحـ ــ أن االتـ
بريطانيا،  لــن تقف عند خـــروج  الــتــحــديــات، 
إذ تــتــصــاعــد الـــنـــزعـــات الــشــعــبــويــة الــقــومــيــة 
واليمينية غير املتحمّسة للوحدة األوروبية.

وبــالــتــأكــيــد، بـــدأت الــعــوملــة الــتــي وصــلــت إلــى 
ــا فـــي نــهــايــة الـــقـــرن تـــواجـــه تــحــديــاٍت  ــهـ ذروتـ
 لالنكفاء، ليس ألن 

ً
، ونزعات جديدة

ً
جوهرية

االنكفاء  ألن  وال  شـــّرًا محضًا،  كــانــت  العوملة 
يمثل مواجهة للتهديد. ولكن األمم تسلك، في 
إدراكها  وفي  والتحديات،  األخطار  مواجهة 
وجــودهــا وبــقــاءهــا سلوكًا دفاعيًا قــد يكون 
 ضد 

ً
خــاطــئــًا، وقـــد يــكــون تــدمــيــريــًا أو عــمــال

الــذات. وفي ذلك، تبدو العقالنية التي تنظر 
 تماسكًا 

ّ
إلى الواقع واألزمــات بعدم يقني أقل

من اليقني األيديولوجي القومي، على الرغم 
 إدراكــًا، وإذا نجح دونالد ترامب 

ّ
من أنه أقــل

املقبلة،  األميركية  الرئاسية  االنتخابات  في 
وكاسحًا  صاعدًا  يبدو  املتطّرف  اليمني  فــإن 
على مبدأ »علي وعلى أعدائي«. وعلى الرغم 
فإنه  وخطورته،  السيناريو  هــذا  كارثية  من 
العالم على  أملانيا لتشارك في قيادة  يرشح 

نحو أكثر حضورًا وتأثيرًا من قبل.
)كاتب أردني(

الــديــن كــمــا يــمــرق الــســهــم مــن الــرمــيــة«. وفــي 
حديٍث ثالث في سنن ابن ماجة، عن عبد الله 
الله عنه: »يخرج في آخر  بن مسعود رضي 
الزمان قوم أحداث األسنان، سفهاء األحالم، 
القرآن  الناس، يقرأون  يقولون من خير قول 
ال يجاوز تراقيهم، يمرقون عن اإلسالم، كما 

يمرق السهم من الرمية«. 
إذن، هــــذا الــفــكــر املـــنـــحـــرف مـــوجـــود قــديــمــًا، 
غــيــر أنـــه ال يــجــد تــعــبــيــراٍت عــن نفسه إال في 
الريح  محطات الفنت والفوضى، ولم تنفض 
الــغــبــار عــن ســمــومــه الــيــوم إال ألن ثــّمــة بيئة 
مــالئــمــة وحـــاضـــنـــة ســمــحــت بــانــبــثــاقــه مــرة 
أنــنــا نــحــن، شعوبًا وأنظمة،  أخـــرى. األدهـــى 
َبــْعــِث هــذا الشيطان مــن جديد.  ساهمنا فــي 
نــعــم، كــلــنــا مـــتـــوّرطـــون فـــي جــريــمــة الــتــطــرف 
 غضبه فينا 

ُ
غ ــرِّ

َ
ُيــف الـــذي  واإلرهــــاب املجنون 

العربية  القمعية  فاألنظمة  يضعفنا.  وفيما 
ليِق هــذا الوحش، ذلــك أنها 

ْ
خ

َ
ت مسؤولة عن 

ــاراٍت كــثــيــرة لــشــعــوبــهــا، فــكــان  ــيــ لـــم تـــتـــرك خــ
أن انـــحـــاز جـــــزٌء مــنــهــا لــلــتــطــرف واإلرهـــــــاب. 
ونحن، كشعوب، بسكوتنا على الظلم، عقودًا 
طويلة، بل وتسويغه، بثثنا الروح في وحش 
ــــذا ال يــعــفــي  ــوم. طـــبـــعـــًا، هـ ــمـ ــــذا الـــفـــكـــر املـــسـ هـ
العــبــني آخــريــن، إقليمني ودولـــيـــني، مــن ذنــب 
املتحدة،  فــالــواليــات  الجريمة.  فــي  االشــتــراك 
وكــثــيــر مــن الــغــرب، لــيــســوا بــريــئــني، وهـــم من 
دعم دكتاتورياتنا عقودًا طويلة، وكان غزو 
االنهيار  مقدمة   2003 عــام  واحتالله  الــعــراق 
الجاري في املنطقة. أيضًا، إسرائيل مشاركة 
بـــاألرض  كــرامــتــنــا  الــجــريــمــة، فتمريغها  فــي 

وهــنــاك أيــضــًا الــخــالف اإليـــرانـــي الــســعــودي، 
املهيمن في  الدولة اإلسالمية  ويغّير تنظيم 
أجزاء متصلة من العراق وسورية في طبيعة 

الحدود الدولية. 
ــــت أملـــانـــيـــا عـــســـكـــريـــًا فــــي كـــوســـوفـــو  ــاركـ ــ وشـ
وأفــغــانــســتــان، وكــانــت تــلــك املــشــاركــة، للمرة 
تحواًل  الثانية،  العاملية  الــحــرب  بعد  األولـــى 
أملانيا  وشاركت  ألملانيا،  مهمًا  استراتيجيًا 
في العام 2006 في مراقبة نهاية الحرب بني 
إسرائيل وحزب الله. وتراقب السفن الحربية 
األملانية سواحل البحر املتوسط ملنع تهريب 
األسلحة، وذلك في جزٍء من مهماتها الدولية 
بالتنسيق مع األمم املتحدة، وعلى الرغم مما 
أملانيا مع  لتعثر شــراكــة  مــن سلبياٍت  يــبــدو 
الــواليــات املتحدة واالتــحــاد األوروبــــي، فإنه 
أملانيا، منذ  أملانيا قوة كبرى، وبــدأت  يظهر 
 في 

ً
األلفية الثالثة، تؤدي دورًا إقليميًا فاعال

الشرق األوسط في النزاع العربي اإلسرائيلي، 
وفــي إدارة النشاط الــنــووي اإليــرانــي.  تدرك 
أنها  يقول شتاينماير،  كما  بالطبع،  أملانيا، 
تدفق  تواجه مشكلة  أن  ال تستطيع وحدها 
وأفغانستان  الــعــراق وســوريــة  مــن  الالجئني 
إدارة  وحدها  أيضًا  تستطيع  وال  وأفريقيا، 
األزمـــة االقتصادية فــي أوروبـــا. وألجــل ذلــك، 
مع  شريكًا  لتكون  تركيا،  مــع  تفاهمًا  أدارت 
التدفق  أوروبــا في مواجهة األزمــة، وتنظيم 

ماذا بعد تفجير المدينة المنورة؟

ألمانيا تعزّز حضورها القيادي العالمي

منطقتنا العربية 
واإلسالمية، اليوم، 

مثل كرة صوٍف يتالعب 
بها قط، وربما قطط، 

بين مخالبها

شهدت ألمانيا، منذ 
توحيد شطريها، تحوًال 

واضحًا باتجاه تعزيز 
دورها العالمي

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     ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع       ¶ البياري   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  ¶

الجمعة 8  يوليو / تموز 2016 م   3 شوال 1437 هـ  ¶  العدد 676  السنة الثانية
Friday 8 July 2016

أزمة رياض أطفال في مصر

17

اإلسكندرية ـ محمد محسن

كبيرة  معاناة  كثيرة  مصرية  أســر  تعيش 
 عــــــــام، مــع 

ّ
فـــــي مــــثــــل هـــــــذا الـــــوقـــــت مـــــن كـــــــل

استعدادها لتقديم أوراق أطفالها األصغر 
لاللتحاق  مجانية(  )شــبــه  التجريبية  املـــدارس  إلــى 
بفصول ريــاض األطــفــال مــا قبل االبــتــدائــيــة. تواجه 
القبول في   

ّ
ارتفاع ســن األســر مشاكل كثيرة بسبب 

تلك املــدارس، ما يضطرها إلى اللجوء إلى املدارس 
الخاصة املكلفة ماديًا أو التوّجه إلى املناطق النائية 

أو العشوائية.
ــــور كــثــر مـــن اســتــغــالل أصــحــاب  يــشــتــكــي أولـــيـــاء أمـ
 عــام، 

ّ
املــــدارس الــخــاصــة لــأزمــة الــتــي تــتــكــرر فــي كـــل

بزيادة قيمة الرسوم الدراسية ونفقات العام الجديد. 
يقول محمد صالح وهو موظف في إحدى الشركات 
ـــه قصد إحـــدى املــــدارس التجريبية في 

ّ
الــخــاصــة، إن

البالغ خمس  أوراق طفله  لتقديم  اإلسكندرية  غرب 
ــه 

ّ
ــال، إال أن ــفـ ســنــوات وشــهــَريــن ملــرحــلــة ريــــاض األطـ

 
ّ
فوجئ بــإدارة املدرسة ترفض قبول طلبه بحّجة أن

 ابنه، وهو 
ّ
الحّد األدنى لقبول األطفال يتجاوز سن

مــا يــعــنــي حــرمــانــه لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي من 
إلــى تقديم  االلتحاق باملدرسة. يضيف: »اضــطــررت 
ــــدارس الــخــاصــة وتحّمل  أوراق ابــنــي إلـــى إحـــدى املـ
ويشير  مستقبله«.  على  حفاظًا  إضافية  مصاريف 
 الــقــبــول يـــأتـــي لــصــالــح 

ّ
ــن  ارتـــفـــاع ســ

ّ
صــــالح إلــــى أن

ــدارس الــخــاصــة فــقــط، الــتــي ال تــتــقــيــد بــالــشــروط  ــ املــ
»التعجيزية« التي وضعتها اإلدارات التعليمية.

أما حسام سعد فيقول: »نعيش في قلق حتى بداية 
التنسيق  إعــالن نتيجة  انتظار  الــدراســي، في  العام 
في مرحلة رياض األطفال. وهو ما تسّبب في ارتفاع 
 القبول نتيجة عدم كفاية الفصول خصوصًا مع 

ّ
سن

 التلميذ في املرحلة التالية  )االبتدائية (  إلى 
ّ
رفع سن

للتدريس في رياض األطفال. وهو األمر الذي يتطلب 
خطة حكومية تعتمد على التركيز على هذه املرحلة 
بنى فيها شخصية التلميذ، واستيعاب 

ُ
املهمة التي ت

 عــام والقضاء على 
ّ

هــذه األعـــداد التي تتزايد في كــل
»القائمني   

ّ
أن إلــى  ويلفت  السنوية«.  االنتظار  قوائم 

على التعليم يتعاملون مع أولياء األمور من منطلق 
تجاري هدفه الربح فقط، من دون النظر إلى ظروفهم 
املادية بعد عجز الــوزارة عن اتخاذ موقف ضّد تلك 
التصرفات«. وهي تصرفات يراها »مخالفة للقانون 

وتزيد من األعباء املالية على املواطنني«.
الــتــربــيــة والتعليم  يــوضــح وكــيــل وزارة  ذلــــك،  إلـــى 
 »ثـــّمـــة قــــرارات 

ّ
ــري، أن ــ فـــي اإلســكــنــدريــة، جــمــعــة ذكـ

مة لقبول األطفال في الرياض. فإدارة املدرسة 
ّ
منظ

مــقــّيــدة بـــأعـــداد مـــحـــددة بــســبــب عــــدم الـــقـــدرة على 
 »ارتــفــاع ســن القبول 

ّ
االســتــيــعــاب«. ويشير إلــى أن

يعود إلى الزيادة الكبيرة في أعــداد املتقّدمني، في 
الوقت الذي يعاني فيه القطاع من نقص شديد في 
 

ّ
أعــداد املـــدارس وارتــفــاع في عــدد األطــفــال داخــل كل

 واملرّبع 
ّ
 »املحدد للقبول هو السن

ّ
فصل«. يضيف أن

الــســكــنــي، عــلــى أن تــكــون األولـــويـــة داخـــل كــل إدارة 
الشاغرة  أواًل، ثم استكمال األماكن  اإلدارات  ألبناء 

من أبناء اإلدارات املجاورة«.
من جهة أخــرى، يلفت ذكــري إلى »عــدم السماح ألّي 
مدرسة بقبول تبّرعات أو زيادة الرسوم من دون إذن 
العملية.  املنظمة لهذه  الــوزاريــة  الـــوزارة والــقــرارات 
تحت  نفسها  تضع  تــخــالــف،  مــدرســة  أو  إدارة  وأّي 
 »التبّرعات ال يجب 

ّ
طائلة القانون«. ويشّدد على أن

للقانون. وال يجب  أن تكون إجبارية، فهذا مخالف 
دفع أّي رسوم إال وفقًا للجدول املقرر واملنشور على 
موقع املديرية والـــوزارة، ومــن الــضــرورة اإلبــالغ عن 
هـــذه املـــــدارس فـــي حـــال حـــدث ذلـــك ملــنــعــهــا وتــوقــيــع 

الجزاء والعقاب القانوني بحقها«.

ــه تقّدم 
ّ
أكثر من سبع ســنــوات«. ويلفت سعد إلــى أن

الــعــام املــاضــي بطلب إلــحــاق ابــنــه بــإحــدى املـــدارس 
أربــع  عــمــره  وكـــان  شقيقه،  م 

ّ
يتعل حــيــث  التجريبية 

الرغم  ُيقبل، على  لــم  ه 
ّ
لكن ســنــوات وخمسة  شــهــور. 

 القانونية للقبول في املدارس الحكومية 
ّ
 السن

ّ
من أن

ــع  ســـنـــوات وفـــي الــخــاصــة  ثــالث  )املــجــانــيــة( هـــو أربــ
ســنــوات ونــصــف السنة. وهــو مــا تسّبب فــي ضياع 
تاريخ  الطفل،  بسبب  عمر  مــن  كاملة  دراســّيــة  سنة 
 
ّ
ميالده، »ولم أستطع فعل أّي شيء له خصوصًا أن

 رياض األطفال«.
ّ

التقديم انتهى في كل
مــن جــهــتــه، اســتــطــاع يــاســر عــبــد الــوهــاب بصعوبة 
إيــجــاد مــكــان البــنــه فــي إحـــدى املــــدارس التجريبية، 
وهــــي مـــــدارس تــضــّم لــغــات أجــنــبــيــة فـــي مناهجها 
وهـــي كــذلــك أفــضــل مــســتــوى مــن املــــدارس الرسمية. 
ــاء األمــــــور يــعــيــشــون فـــي قلق  ــيــ يـــقـــول: »مــعــظــم أولــ
القبول في   

ّ
ارتــفــاع ســن إليجاد مكان ألبنائهم بعد 

املـــــدارس الــتــجــريــبــيــة إلـــى خــمــس ســنــوات وثمانية 
أشــهــر، وهـــو مــا يــضــطــر الــبــعــض فــي أحــيــان كثيرة 
في  العشوائية  أو  النائية  املناطق  إلــى  التوّجه  إلــى 
ب على شرط 

ّ
املحافظة أو املحافظات املجاورة للتغل

 واالستجابة إلى طلبات بعض املدارس ودفع 
ّ
السن

تــبــّرعــات تــخــتــلــف طبيعتها وقــيــمــتــهــا مـــن مــدرســة 
أبنائهم«. ويشير عبد  قَبل أوراق 

ُ
ت إلى أخــرى حتى 

 الــحــل الــوحــيــد لــلــقــضــاء عــلــى هــذه 
ّ
الـــوهـــاب إلـــى أن

ــام، هــو »فــتــح فصول   عـ
ّ

األزمــــة الــتــي تــتــجــدد فــي كـــل
جديدة لرياض األطفال. فالضغط على هذه املدارس 
 الــقــبــول، فــال يتمّكن ســوى جــزء قليل من 

ّ
يــرفــع ســن

املتقّدمني إليها من إلحاق أطفالهم بها «.
في هذا السياق، يرى رئيس نقابة املعلمني املستقلة 
إيجاد  فــي  فقط  ليس  املشكلة   

ّ
»حـــل  

ّ
أن عــبــود  محب 

 القبول، 
ّ
مـــدارس أو فصول جــديــدة أو تخفيض ســن

بـــل أيــضــًا فـــي تــوفــيــر األعـــــداد الــكــافــيــة مـــن املــؤّهــلــني 

مجتمع
ه في حاجة إلى 730 مليون دوالر أميركي على مدى 

ّ
كشف برنامج األغذية العاملي لأمم املتحدة أن

ي عشر املقبلة، لتقديم مساعداته لسبع دول في جنوب القارة األفريقية تضّررت بشدة 
َ
األشهر االثن

 الدول السبع 
ّ
من جفاف قاس. فالبرنامج يواجه عجزًا بقيمة 610 ماليني دوالر. وجاء في بيان له أن

وزامبيا. وكانت ظاهرة  مــاالوي وزيمبابوي وموزامبيق وليسوتو ومدغشقر وسوازيالند  هي 
النينيو املناخية، التي انتهت في مايو/ أيار املاضي، قد تسّببت في جفاف في أرجاء املنطقة، وهو 
)رويترز( ما أضّر محصول الذرة ومحاصيل أخرى وكبح النمو االقتصادي.  

طّور باحثون في مستشفى ماساتشوستس العام في الواليات املتحدة األميركية، طريقة قالوا 
الذين ال تزيد أعمارهم عن 18  البالغني األصــحــاء  قــادرة على تحديد مــدى احتمال إصابة  ها 

ّ
إن

هم 
ّ
عامًا، باأللزهايمر، أي قبل عقود من ظهور أعراض املرض الذي يداهم كبار السن. وأوضحوا أن

 األسباب 
ّ
يقيسون جينًا معينًا في الدماغ، يمكن أن يتنبأ بخطر اإلصابة في وقت مبكر. ُيذكر أن

 الجينات تلعب 
ّ
 الباحثني قالوا إن

ّ
الحقيقية وراء األلزهايمر ما زالت غير معروفة حتى اآلن، إال أن

)األناضول( دورًا في اإلصابة باملرض. 

يمكن التنبّؤ باأللزهايمر عند بلوغ 18 عامًابرنامج األغذية يحتاج 730 مليون دوالر لدول أفريقية

لندن ــ كاتيا يوسف

املهاجرين   
ّ
أن رسمية  إحــصــاءات  أظــهــرت 

السكان  مــن  تعليمًا  أفــضــل  بريطانيا  فــي 
 ما يزيد عن نصف األجانب 

ّ
األصليني، وأن

في البالد املولودين في الخارج، يحملون 
ــــذه الــنــســبــة  ــّد هـ ــعــ ــ

ُ
ــادات جـــامـــعـــيـــة. وت ــهــ شــ

األكبر في أوروبا، تليها أيرلندا بنسبة 44 
في املائة.

ــن مــكــتــب  ــ ــانــــات الــــــصــــــادرة عـ ــيــ ــبــ تـــشـــيـــر الــ
ــتــــابــــع لــــالتــــحــــاد األوروبــــــــــي،  اإلحـــــصـــــاء الــ
»يـــوروســـتـــات«، لــعــام 2011، وهـــي األرقـــام 

 
ّ
ــيــــوم، إلــــى أن ـــرة لــغــايــة الــ

ّ
ــيــــرة املـــتـــوف األخــ

بريطانيا هي الدولة الوحيدة في االتحاد 
األوروبـــــــي حــيــث نــجــد املــهــاجــريــن أفــضــل 
تعليمًا من املواطنني األصلّيني. وتثير تلك 
البيانات االهــتــمــام، فــي حــني كــان النقاش 
حــول قضية الهجرة مــن مــحــاور الــبــّت في 
عضويتها في االتحاد األوروبي، وقد عّبر 
كــثــيــرون عــن عـــدم رضــاهــم عــن مستويات 
تــوافــد  إزاء  قلقهم  الــحــالــيــة وعـــن  الــهــجــرة 
 
ّ
مهاجرين إلى البالد بمهارات متدنية. لكن
بيانات »يوروستات« تشير في املقابل إلى 
 مهاجرين كثيرين هم من ذوي املؤهالت 

ّ
أن

هم يعانون في العثور 
ّ
رفيعة املستوى، لكن

كذلك  ومــهــاراتــهــم،  تتناسب  على وظــائــف 
يصعب عليهم تحويل شهاداتهم العلمية 
بمؤهالتهم،  تــرتــبــط  مــهــن  فــي  وتوظيفها 
ــة كـــثـــر يــعــمــلــون فــــي مـــهـــن أدنــــــى مــن  ــّمــ وثــ

مستوى تعليمهم ومهاراتهم.
وكان »املجلس املشترك لرعاية املهاجرين« 
قــد أطــلــق حــمــلــة مــن أجـــل تحقيق الــعــدالــة 
والجنسية  الهجرة  أمـــور  فــي  للمهاجرين 
واللجوء والقانون منذ عام 1967، فحاولت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الـــوقـــوف عــنــد رأيــهــم. 
يــفــيــدنــا الــقــّيــمــون عــلــى املــكــتــب اإلعـــالمـــي 

ترتكز  الــبــريــطــانــيــة  »الــقــيــم   
ّ
بـــأن للمجلس 

ـــه 
ّ
عــلــى الــحــقــيــقــة واإلنــــصــــاف، مـــا يــعــنــي أن

ــاق  ــفـ ــل الــــتــــوّصــــل إلــــــى اتـ ــاهـ ــجـ ال يـــمـــكـــن تـ
 العّمال املهاجرين 

ّ
سياسي واالعتراف بأن

فـــي بــريــطــانــيــا يــمــتــلــكــون مـــؤّهـــالت عالية 
في  االقتصادي  االنتعاش  ويساعدون في 
 مــجــاالت عــمــل عــديــدة لــم تكن 

ّ
الــبــالد وأن

الفّعالة،  لتستمّر من دون مساهمة هــؤالء 
ومنها خدمات الصحة العامة«. ويكملون 
ــه »يــنــبــغــي تــقــديــر قــيــمــة األفــــــراد الــذيــن  ــ ـ

ّ
أن

يجلبون مهاراتهم ومعارفهم إلى البالد«.
ــقــــول املـــــديـــــرة الــتــنــفــيــذيــة  ــــن جـــهـــتـــهـــا، تــ مـ

الدراسة   »هذه 
ّ
إن للمجلس، سارة غرانت، 

 املـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن 
ّ
ــرى أن ــ ــّرة أخــ ــ تــــؤّكــــد مــ

إلــى بريطانيا، هــم غالبًا مــن ذوي  يــأتــون 
قّيمًا  رصــيــدًا  ويشّكلون  العالية  الــكــفــاءات 
القــــتــــصــــادنــــا«. وتـــلـــفـــت إلـــــى وجــــــوب عـــدم 
 نظام 

ّ
أن الــهــجــرة، مضيفة  فــوائــد  تــجــاهــل 

ــّك إلــى  الــهــجــرة يــحــتــاج مـــن دون أدنــــى شــ
 
ّ
أن عــلــى  وتــــشــــّدد  ــل.  أفـــضـ وإدارة  إصـــــالح 

األجانب  العّمال  إلــى  حاجة  في  بريطانيا 
لــســّد ثــغــرات كــثــيــرة، رافــضــة مــا جـــرى من 
»تشويه لصورة املهاجرين« خالل مناقشة 

مسألة االتحاد األوروبي.

المهاجرون في بريطانيا أفضل تعليمًا من سّكانها األصليين

سالمة عبد الحميد

في كل عيد، كما في كل رمضان من كل 
عام، يدعو ماليني املسلمني حول العالم أن 
 الّسالم على بالدهم، لكن الّسالم لم 

ّ
يحل

 بعد.
ّ

يحل
 رغم الدعوات، 

ّ
ترى صديقة أن الّسالم ال يحل

حتى ال يفتقد املسلمون في تلك املناسبات 
أسباب التوجه إلى الله بالدعاء، مردفة: »لو 

حل الّسالم فما الذي سيطلبه هؤالء؟ يبدو 
أن تلك األوضاع تناسب املسلمني أكثر«.

بينما يرى صديق أن استجابة الدعوات ال 
هم إلى 

ّ
عالقة لها بكثرة عدد من يرفعون أكف

السماء ويرفعون أصواتهم بالدعوات، بل إن 
الله لن يستجيب لهؤالء ألن دعواتهم، في 

رأيه، ليست صادقة وقلوبهم ليست طاهرة.
في ليلة رؤية هالل العيد، كنت بصحبة 

زمالء في الّسحور األخير، كنا من جنسيات 
عربية مختلفة، يجمعنا مكان عمل واحد، 

 أننا 
ّ
ومجاالت عمل مختلفة، ويربطنا أيضا

بدون عائالتنا في غربتنا.
كنا ستة، وأحضرت إحدى الزميالت 

شقيقتها، وأحضرت زميلة أخرى 
صديقتها. سريعًا تحّولت الضيفتان إلى 
محور الجلسة، وكانت آراؤهما بالنسبة 

ملجموعتنا متنفسًا لعدة ساعات قضيناها 
سويًا، حتى أنهما نافستا زميلنا الذي 

ينتظر زفافه بعد نحو أسبوعني فقط، والذي 
ناله الكثير من النصائح حول ما هو مقدم 
عليه، وأغلبها تجارب سلبية على حد قول 
واحدة من ضيفتينا، بينها أن »الزواج ضد 

الّسالم«.
في الليلة التالية، قضيت ليلة العيد بصحبة 

أربعة سوريني، سيدتان ورجالن، كل 
منهم ينتمي إلى منطقة من البالد التي 

تمّزقها الحرب منذ أكثر من خمس سنوات. 
استشعرت املناطقية بوضوح في حديثهم، 

وخاصة أنني لم أكن أعرف ثالثة منهم 
مسبقًا.

هم متفقون في كثير من األشياء، يتبادلون 
املزاح والنكات، وال يخلو الحوار أبدًا من 

تباهي أحدهم بحسن أخالق أهل منطقته، أو 
تباهي اآلخر بمحاسن الطقس في مدينته، 

أو تباهي إحداهن بطيب طعام منطقتها، 
وتباهي األخرى بأن ما تصنعه نساء 

مدينتها ال يمكن ألي سورّية أخرى أن 
تصنعه في كل أنشطة الحياة.

يتجادلون ويتسامرون بأسلوب ينّم عن 
صداقة ممتدة، ورغبة في االستئناس في 

غربتهم الطويلة بمن يفهمون عاداتهم 
رونهم ببلدهم، رغم عدم شكواهم 

ّ
ويذك

من البقاء بعيدًا عنه، بل وحتى تصريحات 
نادرة تؤكد عدم الرغبة في العودة إليه. 

فجأة تظهر وسط الكلمات في عيني أحدهم 
دمعات يحاول إخفاءها. ينجح أحيانًا، 

ويفشل غالبًا. هم متفقون في كل شيء، 
خاصة حول ضرورة إسقاط النظام، لكنهم 
مختلفون في طريقة إسقاطه، وفي ترتيبات 

ما بعد السقوط.
في اليوم التالي، كنت وحيدًا بال ونيس وال 

جليس، فقضيت الوقت أسترجع ما قيل 
خالل اليومني األخيرين، وانتهيت إلى أننا 

كعرب بائسون لدرجة مزعجة، وربما لو عم 
الّسالم لن نشعر به.

سالم يا عرب

مزاج
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ما زال مخيّم الشوشة لالجئين في تونس يؤوي 
عشرات طالبي اللجوء من األفارقة، على الرغم من 

إغالقه. هؤالء يحلمون بإعادة توطينهم في أوروبا

أطفال سوريّون وبدون على أرصفة الكويت
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تونس ـ مريم الناصري

 هذا 
ّ
املــرء أن للوهلة األولــى يشعر 

ــقـــط رمــــال  ــيـــر مـــــأهـــــول، فـ املــــكــــان غـ
ــلـــى عـــشـــرات  ــتـــدة عـ ــمـ وصـــــحـــــراء مـ
الكيلومترات وخيم متهالكة وبعض أكواخ 
من الخشب والزنك. في هذا املكان، ال مياه 
وال كــهــربــاء وســــط غــيــاب أبــســط مــقــّومــات 
 الــــغــــروب، حتى 

ّ
الـــحـــيـــاة. لــكــن، مـــا إن يــحــل

ــااًل ونـــســـاًء وأطـــفـــااًل يـــعـــودون إلــى  تـــرى رجــ
العمل أو في  فــي  يــوم طويل  أكواخهم بعد 
الــبــحــث عـــن مـــســـاعـــدات. هـــــؤالء هـــم الــذيــن 
ــوا مــن ســّكــان مخّيم الــشــوشــة لالجئني 

ّ
تــبــق

ــذيــــن رفــضــوا  فـــي الـــجـــنـــوب الـــتـــونـــســـي، والــ
الــعــودة إلــى أوطــانــهــم األصــلــيــة بعد إعــالن 
لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية 

الالجئني إغالق املخّيم.
أصــدقــاؤه،  يناديه  مثلما  »أمـــدو«  أو  أحمد 
مــن الــذيــن لــم يــغــادروا املخّيم الــذي جّهزته 
ليبيا  الحرب في  إبــان  التونسية  السلطات 
فـــي عــــام 2011. مــنــذ نــحــو ثــــالث ســـنـــوات، 
غلق مخّيم الشوشة في عام 2013، 

ُ
أ بعدما 

يعمل  الجنسية،  وهــو صومالي  أمــدو  راح 
فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن مــحــافــظــة مــدنــني 
في جنوب السودان، ليؤّمن قوت يومه. في 
بعض األحيان يكون عامل بناء وفي أخرى 
ــّمـــااًل يــنــقــل الــبــضــائــع فـــي إحــــدى أســـواق  حـ
منطقة بــن قـــردان فــي جنوب شــرق تونس، 
بــالــقــرب مــن الــحــدود الليبية. يــرفــض أمــدو 
الــعــودة إلــى وطنه مــن جـــّراء مــا يشهده من 
ــه كــان قــد قصد 

ّ
نــزاعــات مسلحة. ويخبر أن

ه كان دائمًا 
ّ
ليبيا في عام 2007 للعمل، لكن

عــرضــة لــالعــتــداء املستمر. لــذا تــوّجــه نحو 
تونس، على أمل الحصول على صفة الجئ، 

 بما كان يطمح إليه.
َ
ه لم يحظ

ّ
لكن

آالف طــالــبــي الــلــجــوء عـــــادوا إلـــى بــلــدانــهــم 
ــّيــــم.  ــقـــت املــــفــــوضــــيــــة املــــخــ ــلـ ــأغـ ــة، فـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ األصـ
ــــؤالء، مـــن تــشــاد وغــانــا   عـــشـــرات مـــن هـ

ّ
لــكــن

وليبيريا  والسودان  ونيجيريا  والصومال 
وإريــتــريــا، ما زالــوا يعيشون في الصحراء 
مــنــذ عـــام 2011 بــعــد رفــضــهــم الـــعـــودة إلــى 
بلدانهم األصلية، على أمل إعادة توطينهم 

في بلدان أوروبية.
في 24 فبراير/ شباط 2011، خالل األحداث 
في ليبيا، أنشئ مخّيم شوشة لالجئني في 
ــراف املــفــوضــيــة الــســامــيــة  ــ تــونــس تــحــت إشـ
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، في منطقة 
عسكرية تبعد نحو سبعة كيلومترات عن 
مــعــبــر رأس جــديــر عــلــى الـــحـــدود الــلــيــبــيــة. 
واملــخــّيــم الـــذي كـــان يستقبل نــحــو 18 ألــف 
طالب لجوء يوميًا بحسب ما تفيد بيانات 
املــفــوضــيــة، تــمــّكــن مــن اســتــضــافــة أكــثــر من 
مليون شخص أغلبهم من الليبيني، ونحو 

من جهته، يقول رئيس فرع منظمة الهالل 
التونسي في مدنني، منجي سليم،  األحمر 
ــّيـــم الـــشـــوشـــة كـــــان بــطــلــب   »إغــــــــالق مـــخـ

ّ
إن

 
ّ
مـــن الــحــكــومــة الــتــونــســيــة«، مــشــيــرًا إلـــى أن

ــريـــدون الــضــغــط عــلــى املــفــوضــيــة  »هـــــؤالء يـ
بهذه الطريقة، كي تسرع في عملية دراسة 
ملفاتهم وتسفيرهم، خصوصًا نحو بلدان 
هم يعيشون 

ّ
أوروبية. وذلك على الرغم من أن

من  املساعدات  ون 
ّ
ويتلق تونس  في  بسالم 

هم لم ُيحرموا 
ّ
 الجهات، باإلضافة إلى أن

ّ
كل

في يوم ما من العمل«.
السامية  املــفــوضــيــة  تـــرى ممثلة  ذلــــك،  إلـــى 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني في تونس، 
 إغــــالق املــخــّيــم ُيــعــّد 

ّ
أورســـــوال أبـــو بــكــر، أن

خـــطـــوة إيــجــابــيــة فـــي اتـــجـــاه حـــيـــاة أفــضــل 
فــي تــونــس بالنسبة إلــى مــئــات مــن طالبي 
الــلــجــوء الــذيــن لــم تقع إعـــادة توطينهم في 
يــبــقــوا في  أن  لــهــم  أجــنــبــيــة، وال يمكن  دول 
عون 

ّ
يتمت هم 

ّ
أن خصوصًا  لالجئني،  مخّيم 

بــالــدعــم مــن أجــل االســتــقــرار واالنـــدمـــاج في 
 »قـــرار إعـــادة التوطني 

ّ
تــونــس. وتــوضــح أن

الــســامــيــة وحــدهــا، إال  يــعــود للمفوضية  ال 
الــظــروف واألوضـــاع  ــهــا تتابع باستمرار 

ّ
أن

لتسهيل عملية االندماج في تونس«.

هذه مهنتي منذ عشرة 
أعوام. أبيع الفاكهة في 

الصيف والفقع )الكمأة( 
في الشتاء

ما زالوا يعيشون في 
الصحراء منذ عام 2011 

بعد رفضهم العودة إلى 
بلدانهم األصلية

أربعة آالف من جنسيات أفريقية مختلفة. 
راحت أعداد هؤالء تنخفض بعدما صاروا 
يــعــودون إلـــى أوطــانــهــم األصــلــيــة، فــي حني 
أمــام  لجوء  بطلبات  الــتــقــّدم  بعضهم  ل 

ّ
فض

العاملون فيها  السامية. فأجرى  املفوضية 
الطلبات،  تلك  خلفّية  على  عديدة  مقابالت 
 الــلــجــوء ألكــثــر مــن أربــعــة آالف 

ّ
وُمـــِنـــح حـــق

شخص إلى دول أخــرى، من قبيل الواليات 
املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة والـــنـــرويـــج والــســويــد 
وأستراليا وكندا وأملانيا، بحسب ما تفيد 

أرقام املفوضية.
ــرى، عـــرضـــت املــفــوضــيــة على  ــ مـــن جــهــة أخــ
إلى  العودة  املخّيم رافضني  الذين بقوا في 
بإعادة توطني  لم يحظوا  والذين  أوطانهم 
في إحدى الدول، املشاركة في برامج اندماج 
على  وافــق  حينها،  التونسي.  املجتمع  فــي 
ذلـــك أكــثــر مــن 500 طــالــب لــجــوء واســتــقــروا 
فــي عـــدد مــن املـــدن فــي جــنــوب تــونــس وفــي 
ى 

ّ
فــي شت يعملون  هـــؤالء  وبـــات  العاصمة. 

املهن اليومية، وقد مّكنتهم برامج االندماج 
الــحــصــول على إقــامــات مؤقتة في  تلك مــن 
ــل الــــخــــدمــــات الـــتـــي كـــانـــوا  تـــونـــس وتـــحـــويـ
قــد حــصــلــوا عليها ســابــقــًا فــي املــخــّيــم، إلــى 
املــنــاطــق الــحــضــريــة، بــاإلضــافــة إلــى ضمان 
الـــخـــدمـــات األســـاســـيـــة كــالــرعــايــة الــصــحــيــة 
املــســاعــدة على  والــتــنــقــل، وكــذلــك  والتعليم 

إيجاد فرصة عمل.
هــؤالء ألوطانهم  مغادرة  تفاصيل  تختلف 
األصلية قبل سنوات متوّجهني نحو ليبيا، 
 األسباب التي دفعتهم إلى ذلك تتشابه. 

ّ
لكن

ــّروا مـــن الــحــروب  ــ هـــم بــأغــلــبــهــم كـــانـــوا قـــد فـ
ــوا يبحثون عن  األهــلــيــة فــي بــالدهــم، وراحــ
عـــمـــل فــــي لـــيـــبـــيـــا. لــــألســــف، بــقــيــت الـــحـــرب 
تطاردهم، فتركوا ليبيا وفّروا نحو تونس 
بــعــد انــــدالع الــحــرب فــي األولــــى. ومــنــذ ذلــك 
الحصول  فــي  هم 

ّ
يــصــّرون على حق الــحــني، 

ــئ وبـــالـــتـــالـــي تــرحــيــلــهــم،  ــ ــفـــة الجــ ــلـــى صـ عـ
السيما نحو البلدان األوروبية.

ــعـــودة إلــى  يــرفــض هــــؤالء فـــي مــعــظــمــهــم، الـ
فيها  الحرب  استمرار  إّمــا بسبب  أوطانهم 
يقول  للخطر.  حياتهم  تــعــّرض  إمكانية  أو 
 »اآلخــريــن بأغلبهم 

ّ
طاهر مــن الــســودان، إن

رفـــضـــوا الــبــقــاء فـــي تــونــس بــســبــب انــعــدام 
فــــرص الــشــغــل وغـــمـــوض مــســتــقــبــل الــبــالد 
بــعــد االضـــطـــرابـــات الــتــي شــهــدتــهــا تــونــس، 
ــتـــهـــديـــدات اإلرهــــابــــيــــة فــــي أكــثــر  الســـيـــمـــا الـ
ه 

ّ
مناطق الجنوب التونسي«. ويشير إلى أن

بقوا،  مّمن  وغيره  عــدم حصوله،  يستغرب 
الذين  على صفة الجــئ، مثل آالف اآلخرين 
تــمــّكــنــوا مــن االســتــفــادة مــن إعــــادة تــوطــني. 
ـــه عــلــى الــرغــم مــن تنفيذ وقــفــات 

ّ
أن يضيف 

احــتــجــاجــيــة عـــديـــدة أمـــــام مـــقـــّر املــفــوضــيــة 
الــســامــيــة لــشــؤون الــالجــئــني فــي العاصمة 

 حتى اليوم.
ً
هم لم يجدوا حال

ّ
تونس، إاّل أن

عبدالكبير  لطفي  السياق، يوضح  هذا  في 
وهـــو عــضــو فــي الــهــالل األحــمــر الــتــونــســي 
لون 

ّ
هم يفض

ّ
 »هؤالء رفضوا اإلدماج ألن

ّ
أن

ــهــم 
ّ
ــة. كـــذلـــك فــإن ــ ــيـ ــ الــعــيــش فـــي دول أوروبـ

بــمــعــظــمــهــم قــــصــــدوا تـــونـــس بـــعـــد الـــحـــرب 
ــيـــس فــــي خـــاللـــهـــا«. يــضــيــف  فــــي لــيــبــيــا ولـ
ـــــه »وعـــلـــى الــرغــم 

ّ
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن لــــ »الـ

ــهــم يتنقلون 
ّ
أن إال  مــن صــعــوبــة وضــعــهــم، 

بـــــحـــــريـــــة، ويــــعــــمــــلــــون فــــــي مــــهــــن عــــديــــدة 
ــان املـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة،  ــّكـ كــغــيــرهــم مـــن سـ
بــل يتلقون  لــلــمــضــايــقــات،  يــتــعــّرضــون  وال 
املساعدات من تونسيني وليبيني يقطعون 

املعابر الحدودية نحو تونس«.

على أرصفة الكويت، ينتشر 
باعة متجولون غير نظاميين، 

غالبيتهم من األطفال 
السوريين أو البدون. هؤالء 
يحظون بتعاطف الشرطة

الكويت ـ خالد الخالدي

تحت لهيب شمس الكويت الحارقة، يجلس عشرات 
الباعة غير النظامّيني، عارضني بضائعهم املكّونة 
غــالــبــًا مـــن الــفــاكــهــة والـــخـــضـــار، يــنــتــظــرون قـــدوم 
الــزبــائــن ويــخــشــون مــداهــمــات الــبــلــدّيــة والــجــهــات 

املسؤولة في الوقت نفسه.
فــي شــــوارع املــنــاطــق الــراقــيــة فــي الــكــويــت، يجلس 
الباعة على األرصفة، غالبّيتهم من األطفال  هؤالء 
البدون، آملني في تحسني أوضاعهم  السورّيني أو 
املعيشية وزيادة دخل عائالتهم التي تعتمد عليهم 
إما جزئّيًا أو كلّيًا. غالبّية هؤالء كانوا قد تسّربوا 
من مقاعد الدراسة في عمر مبّكر، بعدما جذبتهم 
 ظروفهم املعيشّية واملادية 

ّ
اإلغراءات املالية، في ظل

الصعبة.
ــذي ال يــتــجــاوز  ــ ــقـــول بــــاســــل، الـــطـــفـــل الــــســــوري الــ يـ
عملي  »يبدأ  الجديد«:  لـ«العربي  عامًا،  الـــ14  عمره 
الرابعة  في  وينتهي  صباحًا  العاشرة  الساعة  في 
ــذا املــــكــــان مـــنـــذ تــســعــة أشــهــر  ــ عــــصــــرًا. أعـــمـــل فــــي هـ
لــي بــســوء. أسمع كثيرًا  تقريبًا، ولــم يتعرض أحــد 
أن الــبــلــديــة تــداهــم املــكــان وتــصــادر الــبــضــائــع. لكن 
ي رجال الشرطة، ويتركون لي 

ّ
عادة ما يشتري من

الدراسة  إكمال  من  فائدة  »ال  يضيف:  البقشيش«. 
بالنسبة لشخص مثلي. تركت املدرسة قبل سنتني 
ــراءة والــكــتــابــة. جــمــيــع أشــقــائــي  ــقـ بــعــدمــا أتــقــنــت الـ
إلــى عائلة  أنتمي  لم يكملوا دراستهم.  األكبر سنًا 
الــزور(  )ديــر  مدينتي  أبناء  وغالبّية  مة، 

ّ
متعل غير 

من الحرفّيني وأصحاب املهن اليدوّية.  نعيش هكذا 
منذ مدة طويلة. العمل هنا يمّكنني من جمع املال 
واملساهمة في تأمني مصاريف العائلة ودفع رسوم 
كمقيمني«.  علينا  فرض 

ُ
ت التي  والــغــرامــات  اإلقــامــة 

يتابع: »لم يجبرني أحد على العمل في هذه املهنة. 
على العكس، نصحني أخي األكبر بإكمال الدراسة، 

ل العمل«.
ّ

لكنني أخبرته بأني أفض
ينتمي باسل إلى جيل املهاجرين السوريني الذين 
ولدوا في الكويت، بعدما جاء آباؤهم من منطقة 
دير الــزور في شرق سورية قبل الثورة بسنوات، 
للعمل فــي مــجــال الــبــنــاء أو الــحــرف، وعــلــقــوا في 
الــكــويــت بسبب الــصــراع فــي ســوريــة. وفـــي مكان 
الكويت العاصمة، يجلس عبد  آخر من ضواحي 
العزيز )27 عامًا(، وهو من البدون، على سيارته 
»هذه  الجديد«:  لـ«العربي  يقول  بالبطيخ.  املليئة 
مهنتي منذ عشرة أعوام. أبيع الفاكهة في الصيف 
والفقع )الــكــمــأة( فــي الــشــتــاء. وفــي أوقـــات الــفــراغ، 

أعمل سائقًا لسّيارة أجرة بشكل غير نظامي«.

يــضــيــف عــبــد الـــعـــزيـــز، الــــذي يــســتــعــّد لــلــهــجــرة من 
الكويت قريبًا، أن »امليزة في مشاريع كهذه هو أنك 
تكون سيد نفسك«. ويلفت إلى أن األيــدي العاملة 
ف 

ّ
قليلة بسبب الحر الشديد، موضحًا أننا ال نوظ

ــيـــويـــة كــالــبــنــغــال  أشـــخـــاصـــًا مـــن الــجــنــســيــات اآلسـ
والنيباليني، ألن الشرطة ال تتعاطف معهم، بعكس 
البدون والسورّيني. يتابع أن اختيار األطفال للقيام 
بهذه األعمال ال يعد استغالاًل كما يّدعي البعض. 
 وراتــبــًا جــيــدًا، وهــو خــيــٌر لهم 

ً
نحن نمنحهم عــمــال

من التسكع في الــشــوارع. وفــي حــال ثبت أن األهل 
أجبروا أوالدهم على العمل، تتدخل الشرطة فورًا. 

من جهة أخرى، فإن موظفي البلديات واملسؤولني 
الــشــوارع  فــي  الغذائية  النظام والصحة  فــرض  عــن 
يقعون في معضلة أخالقية نتيجة عمالة األطفال 
في الشوارع. ويقول املراقب العام في بلدية جليب 
ــيـــري، لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــيـــوخ، أحـــمـــد املـــطـ الـــشـ
»عندما يأتي أمر بمصادرة بضاعة بائع متجول، 

نــجــد أنــفــســنــا بـــني نـــاريـــن: تــطــبــيــق الــقــانــون وعـــدم 
تطبيقه تعاطفًا مع البائع. الكثير من هؤالء الباعة 
هم أطفال سوريون تجبرهم عائالتهم على العمل. 

أستغرب صمت منظمات حقوق اإلنسان«.
بدوره، يرى علي الشمري، وهو بائع سابق من فئة 
البدون، وقد أكمل تعليمه وحصل على وظيفة، أن 
ليس حقيقيًا.  العمل  على  أطفالهم  األهالي  إجبار 
 أو حــدوث 

ً
طــوال مــدة عملي، لــم ألحظ أمــرًا مماثال

الباعة أنفسهم. وفــي حــال حــدوث أي  مشاكل بــني 
حل بطريقة ودية«.

ُ
مشاكل، ت

ــــك، يـــقـــول رئـــيـــس مــنــظــمــة »كـــويـــت ووتــــش«  إلــــى ذلـ
لحقوق اإلنسان، نواف الهندال، لـ«العربي الجديد«، 
الـــرقـــابـــة   غـــيـــاب 

ّ
إن دور األســـــــرة مـــفـــقـــود فــــي ظـــــل

الــحــكــومــّيــة، عـــدا عــن االعــتــقــاد بــعــدم نــفــع الــدراســة 
 انعدام فرص التوظيف. يضيف: »أعتقد أن 

ّ
في ظل

واألهــالــي،  األســر  فــي توعية  يتمثل  الحكومة  دور 
ودراســة حاالتهم بشكل دقيق، ومساعدتهم كي ال 
يضغطوا على أطفالهم ليعملوا كباعة متجولني«.

وتوضح الخبيرة االجتماعية مها عبد الــرزاق أنه 
»من الخطر ترك الباعة املتجولني من دون تعليم أو 
دمج في املجتمع«. ويلفت إلى أن آثار العزلة التي 
تضيف:  بعد«.  ما  في  مخيفة  ستكون  يعيشونها 
»تـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة املـــــــــدارس فــــي اخــــتــــالط الــتــالمــيــذ 
واندماجهم في النسيج االجتماعي«، الفتة إلى أن 
هؤالء املعزولني سيصبحون عرضة لالنضمام إلى 
الجماعات املتطرفة أو التنظيمات املعادية للدولة 

أو عصابات السطو والنهب«.

سّكان الشوشةتحقيق
ترّقب لتوطين الالجئين في أوروبا

نحو اللغة العربية في المغرب

من لم يتمكن من النحو، 
لن تكون له مهارة في 

تذّوق نّص عربّي

الرباط ـ وصال الشيخ

في  التعليمية  املؤسسات  تعاني  املــغــرب،  في 
تــدريــس الــنــحــو الـــيـــوم. وقـــد ســاهــمــت عــوامــل 
ــّدة فــي هـــذا االنـــحـــدار، بــعــدمــا كـــان طليعيًا  عــ
فـــي تـــدريـــس الـــنـــحـــو. ويــعــيــد خـــبـــراء تــراجــع 
التدخل  بدايات  إلــى  العربية،  باللغة  العناية 

االستعماري أواسط القرن التاسع عشر.
الــقــديــم فــي املــغــرب حــامــيــًا للغة   التعليم 

ّ
ظـــل

الــعــربــيــة ونــحــوهــا وبــالغــتــهــا لسنني طويلة، 
على  باالنفتاح  فيه  اللغة  تدريس  ر 

ّ
يتأث ولــم 

قويًا  بقي  فقد  الحديثة.  العلوم  وعلى  العالم 
والفقه  التفسير  علوم  وكذلك  الــقــرآن  تدريس 
ــان الــتــعــلــيــم الـــقـــديـــم يـــقـــوم على  ــ والـــنـــحـــو. وكـ
تقّدم  ما 

ّ
وكل العربية،  للغة  املنتظمة  الــقــراءة 

 الــدراســة تــأّهــل إلــى مستوى 
ّ
التلميذ فــي ســن

كتب ومصادر أشمل معرفة وأكثر تعقيدًا.
ــن مــــــدارس  ــ  املــــؤســــســــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة مـ

ّ
لــــكــــن

ــــى ســـبـــل تــعــلــيــم  ــت تــفــتــقــر إلـ ــ وجـــامـــعـــات راحــ
ــــادة مـــن »خـــذالن  ــذه املـ الــنــحــو، حــتــى عــانــت هـ
املسؤولني عن التعليم في املغرب« بحسب ما 
يقول أستاذ النحو واللغة العربية في جامعة 
امللك السعدي، عبد الرحمن بــودرع. ويوضح 
 »الــتــكــلــم عـــن الــلــغــة 

ّ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن لـ

الــعــربــيــة األصــيــلــة يـــحـــّول الــخــطــاب مــبــاشــرة 
إلـــى نقطة االنــفــتــاح والــتــجــديــد والــلــســانــيــات 
 

ّ
يظل هــذا  وفــي  الحديثة،  اإلنسانية  والــعــلــوم 
النحو مبسطًا ومربوطًا بالواقع والنصوص 
 »األمـــر أصــبــح هاجسًا 

ّ
الــحــديــثــة«. يضيف أن

لــــدى الــجــمــيــع، وقــــد طــغــت الـــعـــلـــوم الــحــديــثــة 
ـــــرت فـــي نــحــو الــلــغــة الــعــربــيــة ومنهاجها 

ّ
وأث

 
ّ
وشــغــلــت الــتــالمــيــذ والــطــالب بــدراســتــهــا. لكن
 ال تطبيقات 

ّ
حصيلة هذه العلوم ضعيفة، ألن

املــشــكــالت، وال  بــهــذه  النحو  يتأثر  لــهــا، فيما 
سيما قدرات املدّرسني الضعيفة«.

 النحو فــي وضــع »غــيــر مــريــح«، 
ّ
مــن هــنــا، فـــإن

بالتالي ال بّد من االنطالق بحسب بودرع »في 
ها لغة غنية جدًا 

ّ
تعليم اللغة العربية على أن

لم يصبها الفشل وال اإلعياء مدة طويلة، ولها 
رصــيــد عــظــيــم مـــن اآلداب واملــعــاجــم والــشــعــر 
 »النحو من 

ّ
الذي يعزز وجودها«. يضيف أن

علوم اآللة وهي العروض والصرف والبالغة، 
 
ّ
 تقنّية تحمي الــنــص«، مــشــددًا على أن

ّ
ويــظــل

»مـــن لـــم يــتــمــكــن مــنــه لـــن تــكــون لـــه مـــهـــارة في 
تذّوق النص ولن يتمّكن من تكوين عالقة بني 
الــنــص. لكن، إن تمّكن الطالب  األنــمــاط داخــل 
من النحو فإنه سوف يستشعر حالوة النص 

ومذاقه«.
إلى ذلك، يتحّدث بودرع عن »حواجز نفسّية« 
الطالب  أو  التلميذ  بــني  الــســطــح،  عــلــى  تطفو 
وتــعــلــمــه الـــنـــحـــو، »لـــــذا نــكــثــر مـــن الــنــصــوص 
السهلة.  املــصــادر  ــي 

ّ
بــاإلعــراب وتــبــن وننصح 

واستخراج  النص  لتذّوق  أداة  يبقى  فالنحو 

اآلراء مجّرد  تبقى  دونـــه  ومــن  دقــيــقــة،  نتائج 
خواطر ذاتية غير علمية«.  ويتابع: »ينبغي 
تــحــديــد الــنــحــو بــتــجــديــد الــنــظــر إلــيــه وربــطــه 
بــالــواقــع الــنــصــي ولــيــس الــنــظــر إلــيــه بــقــوالــب 

جامدة حتى تنكسر الحواجز النفسية«.
 مقّرر النحو في عموم 

ّ
تجدر اإلشـــارة إلــى أن

املــــدارس املــغــربــيــة يخضع إلـــى مــنــهــاج واحــد 
التدريس   

ّ
لكن حــّيــة،  بأمثلة  ومرتبط  ُمبّسط 

يرتبط بتصورات املدّرس أو األستاذ وطريقة 
التلميذ   

ّ
ألن مبتورًا  ويبقى  لــلــمــادة.  تدريسه 

ــه ســـنـــة دون أخــــــــرى، فــيــفــقــد بــوصــلــة  ــدرســ يــ

النحو. أّما في الجامعات وفي مراحل التعليم 
 النحو ال يخضع إلى منهج موّحد 

ّ
العالي، فإن

ـــمـــا هـــو رهــــن الــتــنــّوع 
ّ
ــتــــداول ومـــشـــتـــرك، إن ومــ

واالختالف بني املناهج القديمة والحديثة. 
من جهته، يقول أستاذ التعليم العالي محمد 
ة تكمن في تهويل أمر هذا 

ّ
 »العل

ّ
اإلدريسي إن

وتعّدد  الخالفات  مكمن  على  والتركيز  العلم 
اللهجات  النحوية ومــرّدهــا اختالف  املــدارس 
ه ال 

ّ
العربية«. ويوضح لـ »العربي الجديد« أن

يرى في االنفتاح على لغات أو ثقافات أخرى 
ويحصر  الــنــحــو«.  م 

ّ
تعل على  »تــأثــيــرًا سلبيًا 

اإلدريسي املشاكل التي تعترض سبيل تلقني 
ن  النحو »تلقينا شافيًا« في »إيفاء هذا املكوِّ
ُيخّصص  أن  بمعنى  واملنهجي،  الزمني  حقه 
ــر تــرســيــخ  ــبـ ــغـــــالف الــــزمــــنــــي الــــكــــافــــي عـ ــ ــه الـ ــ لـ
أكــبــر عــــدد مـــن الـــقـــواعـــد الــنــحــويــة فـــي أذهــــان 
الــتــالمــيــذ والـــطـــالب. وذلــــك مــن خـــالل اعــتــمــاد 
آلـــيـــة االســـتـــنـــبـــاط، شــريــطــة أن يـــكـــون هـــؤالء 
لغوي  عــلــى رصــيــد  املــســتــهــدفــون متحصلني 
كاف يؤهلهم للتفاعل مع املضامني املطروحة. 

الــدارجــة املغربية  وهــو أمــر مــرهــون بتعريب 
التي أصبحت في أيامنا تزخر بكّم مهول من 

األلفاظ والتراكيب األجنبية«.
ــتـــدريـــس  ــهـــوض بـ ــنـ ــلـ ويــــقــــتــــرح اإلدريـــــــســـــــي لـ
الــنــحــو بــفــعــالــيــة فـــي املـــغـــرب، »الـــحـــرص على 
السنوات  خــالل  وتحفيظهم،  األطــفــال  إطـــالع 
العشر األولــى من دراستهم، قسطًا وافــرًا مّما 
ــــول الــنــحــو الــعــربــي بــمــصــادر  يـــعـــرف فـــي أصـ
ــة والــشــعــر القديم 

ّ
الــســمــاع، أي الــقــرآن والــســن

التعليم  نظام   
ّ
أن ويــؤكــد  الفصحاء«.  وأقـــوال 

التي ما فتئت علوم  املعاقل  القديم هو »آخــر 
العربية تتحّصن بها. فهو ما زال يولي علوم 
فائقة  عناية  والنحو خصوصًا،  اآللــة عمومًا 
نظرًا ملا تضطلع به هذه العلوم من مهام في 
وفي  وتحديدها،  الشرعية  الــشــؤون  تفصيل 
وهو  وترشيدها.  العقدية  التوجهات  تبيان 
 ما قد 

ّ
أمر تستحق عليه بالغ التقدير، غير أن

يعاب عليها هو تشددها إزاء إعمال العقل في 
الــنــصــوص الــديــنــيــة مــن مــنــظــور االجــتــهــادات 

والتأويالت اللغوية«.

الــســابــقــة لجامعة  الــعــمــيــدة  تــتــوجــه 
»ســـتـــانـــفـــورد« الــبــريــطــانــيــة، املــؤلــفــة 
جــولــي لــيــثــكــوت - هــايــمــز إلــــى جيل 
الشباب بالذات، للحديث عن املهارات 
الـــتـــي يـــجـــب امـــتـــالكـــهـــا بـــبـــلـــوغ عــمــر 
الــثــامــنــة عـــشـــرة، وهـــو عــمــر الــدخــول 
إلى الحياة الجامعية بطبيعة الحال، 
بحسب ما ينقل عنها موقع »بيزنس 

إنسايدر«، وهي كاآلتي:
- التحدث إلى الغرباء: هؤالء الغرباء 
هــم أعــضــاء هيئة الــتــدريــس، وعمداء 
ــاب الـــــعـــــقـــــارات،  ــ ــ ــحـ ــ ــ الــــكــــلــــيــــات، وأصـ
ــات،  ــبــ ــتــ ــكــ وأصـــــــحـــــــاب ومـــــوظـــــفـــــو املــ
ومــــديــــرو املـــــــوارد الـــبـــشـــريـــة، وزمــــالء 
الـــعـــمـــل، ومـــوظـــفـــو الـــبـــنـــك، ومــقــدمــو 
الرعاية الصحية، وسائقو الحافالت، 
وغــيــرهــم. فــاألهــل يــعــلــمــون أطفالهم 
ــدم الــــتــــحــــدث مــــع الــــغــــربــــاء.  ــ  عــ

ً
عــــــــادة

ــــن ذلــــــك تــعــلــيــمــهــم   ــلــــوب بـــــــداًل مـ املــــطــ
التمييز بني  لكيفية  دقــة  أكثر  مهارة 
السيئ والجيد من الغرباء. فال غنى 
النهاية،  الناس في  إلــى  التحدث  عن 
الكثير  فــي  إليهم  الــشــاب يحتاج   

ّ
ألن

من األمور.
- القدرة على تدبير األمور الشخصية: 
سواء كان ذلك داخل الحرم الجامعي، 
أو املــديــنــة الــتــي يــقــع فــيــهــا الــنــشــاط 
يــدرس.  أو  يعمل  حيث  أو  الصيفي، 
أينما  أبنائهم  مرافقة  اعتادوا  األهــل 
ذهبوا، في الحافلة أو امللعب أو غير 

قادرين  ذلك. وبالتالي، فاألبناء غير 
على تدبير أمورهم وحدهم عادة.

- الـــقـــدرة عــلــى تــولــي الــعــمــل واملــهــام 
ــفـــال مــســاعــدة  املــطــلــوبــة: يــتــلــقــى األطـ
ــيــــة  ــلــــهــــم فـــــي الـــــواجـــــبـــــات املــــدرســ أهــ
هم في هذا العمر 

ّ
املطلوبة منهم، لكن

ــلـــوا عـــلـــى أنــفــســهــم  ــكـ ــتـ عـــلـــيـــهـــم أن يـ
وإدارة  املــــهــــام،  ــات  ــ ــويـ ــ أولـ وتـــحـــديـــد 
أعــبــاء الــعــمــل، أو االلـــتـــزام بــاملــواعــيــد 

املحددة، من دون مساعدة او تذكير.
املطلوب  ليس  املنزل:  في  املساعدة   -
 املـــســـؤولـــيـــات، بـــل بعض 

ّ
تــولــيــه كــــل

ــــددة، فــمــرحــلــة الــطــفــولــة  ــــحـ املــــهــــام املـ
العالم  انتهت وال بّد من تعرفه على 

الحقيقي.
- الـــقـــدرة عــلــى الــتــعــامــل مــع املــشــاكــل 
الطفل  ينتظر  مــا  عــــادة  الــشــخــصــيــة: 
الثامنة  فــي   مشاكله. 

ّ
مــن يتولى حــل

ــّد مــن تولي  ــا بــعــدهــا، ال بـ عــشــرة ومـ
 مــــشــــاكــــلــــه بـــنـــفـــســـه، 

ّ
ــشــــخــــص حـــــــل الــ

خصوصًا أّي سوء تفاهم مع أقرانه.
ــال وإدارتــــــه:  ــ - الـــقـــدرة عــلــى كــســب املـ
ــة  ــيـ ــاملـــســـؤولـ الــــشــــعــــور بـ ــتــــطــــور  ال يــ
والشعور بقيمة املال الفعلية، إاّل من 
خالل العمل وجني املال. عندها فقط، 
ال بّد من امتالك ابن أو بنت الثامنة 
عــشــرة الــقــدرة على إدارة مــالــه كــي ال 
أحــد يعوض  فــال  يجد نفسه مفلسًا. 

.
ً
عليه كما لو كان طفال

)العربي الجديد(

6 مهارات يجب امتالكها 
قبل الثامنة عشرة

غسان رمضان الجرادي

ها ال تخلو من االبتكار. فيها، 
ّ
دة لكن

ّ
يعّد بناء أعشاش الطيور عملّية معق

الصغيرة واملسامير وغيرها.   شيء كالطني واألغصان 
ّ

يستخدم كل
بفارغ الصبر، تنتظر الطيور انتهاء فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، 
فتسارع إلى بناء أعشاش تصعب رؤيتها. ال تظهر هذه األعشاش لنا 
لكن قد  نراها  األشــجــار.  أوراق  الخريف، حني تتساقط  إال في فصل 
الــذي بناها. األمــر صعب ألّن طيورًا كثيرة تبني  ال نعرف نوع الطير 

، بني ثالثة أغصان.
ً
أعشاشًا قد تكون على شكل كأس مثال

كــعــالــم فــي شــــؤون الــطــيــور، أســّجــل مــواقــع األعـــشـــاش املــكــشــوفــة في 
الخريف على رسم واضح، وأعيد النظر إليها بعدما تصير محجوبة 
بفعل أوراق األشجار في الربيع. تجدر اإلشارة إلى أّن بعض الطيور قد 
 نفسه في كل عام. هذه الطريقة تشير إلى نوع الطائر. 

ّ
تستخدم العش

ُيذكر أّن قوانني الصيد في العالم العربي قد تمنع التعدي على أعشاش 
الطيور وفراخها، لكنها بالطبع ال تمنع أخذ األعشاش املهجورة أو إزالة 
ش 

ّ
آثارها عن الجدران، مثل إزالة أعشاش نوع من السنونو الذي يعش

على جــدران املباني في مدينة بيروت. أمر يمنع التعّرف على الطيور 
 مــن األعــوام 

ّ
ّالــبــنــاء، ويحرمها مــن إعـــادة استعمال عــش صاحبة حــق 

السابقة. الطيور ال تعيش في أعشاشها مثل البشر الذين يعيشون في 
منازلهم. ثّمة عدد قليل، على غرار النمنمة )قرد نجام(، التي تستخدم 

، لكنها تبقى استثناًء.
ً
األعشاش كمالجئ للنوم ليال

 هــو مــجــّرد مــهــد ُيــبــنــى لــوضــع البيض 
ّ

ــة، الــعــش بالنسبة إلـــى األكــثــرّي
واحتواء الفراخ العاجزة عن التصّرف. اليوم، ثّم’ مخلوقات كثيرة إلى 
أعشاشًا  تبني  التي  والتماسيح،  والــفــئــران  كالدبابير  الطيور،  جانب 
لصغارها أو بيضها. لكّن هذه األعشاش ال تقارن بأعشاش الطيور 
ــواد والــتــركــيــب، خــصــوصــًا أعــشــاش  ــدة التصميم واملــ

ّ
الــتــي تــأتــي مــعــق

الطيور الصغيرة.
ها تزداد مع ازدياد الخبرة. 

ّ
مهارة صنع األعشاش تأتي من الغريزة، لكن

 
ّ

ــات أّن بــعــض الــطــيــور فــي األســـر يمكنها بــنــاء عــش ــدراسـ وأظـــهـــرت الـ
ًا في ماضيها. كذلك، فإّن 

ّ
نموذجي من دون أن تكون قد شاهدت عش

بعض األعشاش على شكل كأس تحتوي على أغصان غليظة خارجيًا 
وأخرى أرفع وأرفع داخليًا، ثم أوراق على الجوانب وأعشاب ناعمة في 
الوسط. هذه تلتصق ببعضها بعضًا عبر خيوط من لحاء األشجار أو 
جذور نباتات أو حتى مواد أوجدها البشر مثل أسالك الربط واملسامير 
تبنيها  دة 

ّ
معق أعشاش  وثّمة  للنوافذ.  يستخدم  الــذي  النايلون  وشبك 

من  متدلّية  تكون  فتحة،  فيها  كــرة  على شكل  وهــي  النساجة  الطيور 
األغصان بحبل رفيع من صنع العصافير. إلى ذلك، نجد العقبان التي 
 عامًا بعد آخر، من خالل وضع مواد جديدة، ليصبح 

ّ
تستخدم العش

ني.
َّ
ضخمًا بسماكة ستة أمتار وبوزن يصل إلى نحو طن

)اختصاصي في علم الطيور البرّية(

أعاجيب أعشاش الطيور

إيكولوجيا

تونس في عام 2013، رفض  لالجئين في  الشوشة  إغالق مخيّم  بعد 
عدد كبير من هؤالء الذين كانوا قد استقرّوا فيه، برنامج االندماج في 
وبحسب  األصلية.  أوطانهم  إلى  العودة  وكذلك  التونسي،  المجتمع 
آخر إحصاءات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، فإّن 
103 منهم ما زالوا يعيشون في المخيّم من دون أي مساعدات رسمية.

103 لم يغادروا المخيّم

يحلم بحّقه في اللجوء )فرانس برس(

)Getty( ال بّد من تحّمل المسؤولية

ينتظر أي زبون )العربي الجديد(

الجمعة 8  يوليو / تموز 2016 م   3 شوال 1437 هـ  ¶  العدد 676  السنة الثانية
Friday 8 July 2016

الجمعة 8  يوليو / تموز 2016 م   3 شوال 1437 هـ  ¶  العدد 676  السنة الثانية
Friday 8 July 2016

العلوم الحديثة شغلت الطالب بدراستها )فرانس برس(
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فالشمجتمع

معرض استعادي »تحية إلى األسطورة«
كالي بالدوحة

الدوحة - أنور الخطيب

افتتح بالدوحة، أمس الخميس 
رسميًا، معرض يكرم روح 

أسطورة املالكمة العاملية الراحل، 
محمد علي كالي )1942-2016( بعنوان 

»محمد علي: تحية إلى أسطورة«. ويضم 
هذا املعرض املؤقت، الذي احتضنته الصالة 

الشرقية بالطابق الرابع من متحف الفن 
اإلسالمي، 22 قطعة ومختارات ملتعلقات من 

مسيرة محمد علي في عالم املالكمة، تعود 
تحديدًا لفترة تألقه من عام 1960 إلى  1978، 

إضافة إلى مجموعة من متعلقاته الشخصية 

ذات الصلة بمشواره للوصول إلى أوملبياد 
روما 1960، وتلك املرتبطة بمباراته الشهيرة 

التي خاضها ضد سوني ليستون عام 
1964 وتّوج فيها بلقب بطل العالم... ومن 
بني محتويات املعرض صور  وتوغرافية 

قطت له في أثناء مباراته 
ُ
ملحمد علي الت

االستعراضية في استاد الدوحة في قطر عام 
1971، ورسالته التاريخية، التي وجهها إلى 

مكتب التجنيد في الجيش األميركي وهو 
في الرابعة والعشرين من عمره عام 1966 
طالبًا اإلعفاء من الخدمة في حرب فيتنام. 

ويشرف على معرض »محمد علي: تحية إلى 
أسطورة« فريق متحف قطر 1-2-3 األوملبي 

والرياضي، الذي سيفتتح مقره الدائم قريبًا 
في استاد خليفة الدولي . وقال املستشار في 
متحف الفن اإلسالمي، خالد اإلبراهيم:«نحن 

سعداء بتنظيم هذا املعرض املميز وعرض 
هذه املجموعة املختارة من املتعلقات الفريدة. 

لقد كان من الصعب جدًا أن نفعل ذلك 
طوال اللحظة األخيرة، بما في ذلك البحث، 

وتصميم املعرض، الذي يستغرق عادة عامًا 
على األقل، ولكن كان علينا أن نفعل ذلك في 
أربعة أسابيع فقط، وكان السبب في سرعة 

افتتاح املعرض وعرض هذه املقتنيات 
للجمهور، وفاة محمد علي مؤخرًا«.  

)تصوير معتصم عبدو الناصر(

قفازات »الضربة الوهمية«

تغطية اإلعالم المحلي في أثناء زيارته لقطر

جانب آخر من التغطية

الرسالة التي 
رفض فيها 

محمد علي 
التجنيد خالل 

حرب فيتنام

طراز آخر من القفازات

في أحد نزاالته

جانب من 
المعرض
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MEDIA

»تشيلكوت« يتصّدر إعالميًا: اعتذار بلير ال يعنينا

»لو كانار إنشينيه«... البطة المقيدة تواصل الطيران

لندن ــ كاتيا يوسف

أثار تقرير »تشيلكوت« ضّجة في املجتمع 
ــاد إحــيــاء مــشــاعــر الــحــزن  الــبــريــطــانــي، وأعــ
إلى نفوس أولئك الذين فقدوا أحّباءهم في 
حـــرب الـــعـــراق. وأفــــرد مــوقــع »بـــي بــي ســي« 
وّجهت  التي  التقرير  نتائج  عــن   

ً
لــه، فضال

ــــى تـــونـــي بــلــيــر رئــيــس  ــام إلـ ــ ــهـ ــ ـ
ّ
أصــــابــــع االت

ــرار الــتــّدخــل  ــ ــــخــــاذه قـ
ّ
الـــــــوزراء الـــســـابـــق، الت

فــيــديــوهــات ألهالي  الــعــراق،  فــي  العسكري 
ضحايا عسكريني بريطانيني، يبكون بألم 
ي 

ّ
عجز الزمن عن محوه، ويروون كيفية تلق

أخ، حتى  او  زوج  أو  لــهــم  ابــــن  ــاة  ــ وفـ خــبــر 
 بلير باإلرهابي األســوأ في 

ّ
نعتت إحداهن

العالم، والقت عبارتها التي قالتها بحسرة 
انتشارًا واسعًا، حتى اتخذت منها صحيفة 

»ديلي ستار« عنوانًا لها على الغالف.
 موقع »بي بي سي« لم يتجاهل 

ّ
والالفت أن

اآلالف مـــن أبـــنـــاء الــشــعــب الـــعـــراقـــي الــذيــن 
ــّيـــة الـــــقـــــرار، لـــذلـــك قــــــارن أحـــد  راحــــــــوا ضـــحـ
الــفــيــديــوهــات املـــنـــشـــورة عــلــى املــــوقــــع، بني 
وأخــرى  بريطانية  واحـــدة  عائلتني  مــأســاة 
عراقية تتحّدث عن فتاة مراهقة من العراق 
فــقــدت أهــلــهــا وهـــي فــي الــرابــعــة مــن العمر. 
وفــي فيديو مقابلة مع رجــل عراقي، يروي 
عن فرحته حني دخلت أميركا البالد وآماله 
ه آنذاك توّجه إلى 

ّ
ببلد ديمقراطي، ويذكر أن

 
ً
تمثال للرئيس السابق صدام حسني، حامال

ــه يـــســـتـــدرك، ويــكــمــل 
ّ
مــطــرقــة لــيــهــدمــه. لــكــن

»لــو يعود الــزمــن إلــى الـــوراء ملــا فعلت ذلــك، 
فالحياة بمّرها وقساوتها كانت أفضل من 

الذين يمسكون بزمام األمور اليوم«. 
وهــيــمــن تــقــريــر بلير عــلــى جميع وســائــل 
اإلعـــــالم ومــنــهــا الــصــحــف الـــورقـــيـــة، الــتــي 
قّصة واحدة  األولــى،  تصّدرت صفحاتها 
ــًا يــحــمــل  ــنــــوانــ »تـــقـــريـــر تـــشـــيـــلـــكـــوت«، وعــ
املــعــنــى ذاتــــــه، عــلــى لـــســـان بــلــيــر: »لــكــنــت 

خذت القرار ذاته«. 
ّ
ات

عــلــى  غـــــــارديـــــــان«  »ذا  ــــرت صـــحـــيـــفـــة  ــشـ ــ ونـ
صفحتها األولــــى صـــورة لـــ بــلــيــر، وعــبــارة 
تــعــود إلــى عــام 2002: »ســأقــف إلــى جانبك 
ف األمر«، مقتبسة من رسالة سرّية 

ّ
مهما كل

من توني بلير للرئيس األميركي السابق، 
 
ّ
جورج بوش. كما أشارت الصحيفة إلى أن
ــراره بــخــوض الــحــرب في  بلير يــدافــع عــن قـ
الــعــراق فــي عــام 2003، بعد صـــدور نتائج 

منوعات
تغريد

تــقــريــر الــســيــر جـــون تشيلكوت الــتــي الكــت 
بسمعته.

بـــدورهـــا، عــنــونــت صحيفة »الــفــايــنــانــشــال 
ــز« تــــقــــريــــر تـــشـــيـــلـــكـــوت عــــــن حــــرب  ــ ــمـ ــ ــايـ ــ تـ
بلير«، وتشير  على  بقسوة  الــعــراق، يحكم 
السابق،  الــــوزراء  رئــيــس   

ّ
أن إلــى  الصحيفة 

أشهر  ثمانية  حوالي  قبل  بالهجوم  تعّهد 

مــن تلقي دعــم الــبــرملــان الــقــانــونــي، كما بدأ 
جميع  استنزاف  قبل  العسكرية  العمليات 

املحاوالت الدبلوماسية. 
عــن حرب  تايمز«  »ذا  تحّدثت  مــن جهتها، 
معركة  بريطانيا  وخــوض  الــخــاّصــة،  بلير 
مـــدّمـــرة وغـــيـــر شــرعــيــة، هـــي بــغــنــى عــنــهــا، 
الــتــزام بلير بدعم بــوش. كذلك جاء  بسبب 

 بلير 
ّ
الخبر في صحيفة »آي«، وأضــاف أن

الــعــراق من   حــرب 
ّ
تجاهل تحذيرات مــن أن

ه لم 
ّ
شأنها أن تفتح الباب للجهاديني، وأن

ط ملا بعد الحرب كما أرسل قّوات غير 
ّ
يخط

مجّهزة. 
ولم يختلف تناول الخبر في بقّية الصحف، 
خطأ  على  هامات 

ّ
ات جميعها  وّجهت  التي 

قرار بلير بشأن حرب العراق، ولم تتوان »ذا 
ديلي تلغراف« عن نعته بوحش الوهم في 

عنوانها على الصفحة األولى. 
أّما وسائل التواصل االجتماعي، فانقسمت 
في  بمشاركته  افــتــخــر  مــن  بــني  اآلراء  فيها 
ــــرب الــــعــــراق ومـــنـــهـــا تــــغــــريــــدات، ضــابــط  حـ
ــا فــخــور لــقــيــادتــي فريقا  ــال: »أنــ أمــيــركــي قــ
كــبــيــرا فــي الــحــرب وأعــتــز بــاملــيــدالــيــة التي 
حظيت بــهــا وســعــيــد لــخــوضــي تــجــربــة 15 
شهرًا في إحدى أهّم الحروب التي شاركت 
بها«. وأشارت إحدى التغريدات إلى الحجم 
الــضــخــم لــتــقــريــر تــشــيــلــكــوت عــلــى تــويــتــر، 
فــقــالــت لــو أراد أحـــد وضــعــه فــي تــغــريــدات 
لبلغت ما يقارب الـ 100 ألف، وهي أضعاف 
تغريداتها منذ عام 2009 لغاية اليوم. في 
وقـــت أّكـــد أحــدهــم بــلــوغ الــتــغــريــدات بشأن 
التقرير ما يزيد على املليونني قبل قراءته. 
وعـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك«، نـــشـــرت فــعــالــيــات عن 
اجتماع  إلى  الدعوة  التقرير ومنها  نتائج 
تشيلكوت«  على  الشعب  »رد  بعنوان  عــام 
ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــــنــــدن، بــعــد  ــمـ فــــي الـــعـــاصـ
يـــوم مــن صـــدور الــتــقــريــر. ونــشــر جيريمي 
العّمال على صفحته  كــوربــني، زعيم حــزب 
العراق  اعتذاره عن حرب  على »فيسبوك«، 
ــه يعتذر  ــ

ّ
بــوصــفــه بــاســم الـــحـــزب وأكـــمـــل أن

مــــن الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي وعــــائــــالت الــجــنــود 
الــبــريــطــانــيــني الـــذيـــن لـــقـــوا حــتــفــهــم هــنــاك 
وأولئك الذين عــادوا بإصابات بليغة، كما 
قّدم اعتذاره ملاليني املواطنني البريطانيني 
تشّوهت  ديمقراطيتهم   

ّ
بــأن شعروا  الذين 

خذ بلير قرار الذهاب إلى الحرب.
ّ
حني ات

من  فيسبوك  عــلــى  بلير  تــخــل صفحة  ولـــم 
هامه بمعاداة 

ّ
تعليقات الذعة له وشتمه وات

بريطانيا.
أما مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي 
من العرب، فلفتوا إلى اعتذار بلير، مشيرين 
 كلمة »آسف، وأتحمل كل املسؤولّية« 

ّ
إلى أن

الذين قتلوا  العراقيني  قالها، ال تفيد  التي 
بسبب اجتياح العراق بشيء أبدًا.

تساءل مستخدمون 
عرب عن فائدة اعتذار 

توني بلير اليوم

حققت لو كانار إنشينيه 
أرباحًا تقدر بأكثر من 

مليونَي يورو منذ 1991

باريس ــ محمد المزديوي

فـــي 5 يــولــيــو/تــمــوز مـــن ســنــة 1916، أي 
عــلــن فــي فرنسا عن 

ُ
قبل قــرن مــن الــزمــن، أ

والدة صحيفة ساخرة »مشاغبة«، باسم 
ال يخلو من الطرافة: »لو كانار إنشينيه« 
دة/ le canard enchainé(. وبعد  )البطة املقيَّ
 ثم 

ٌ
كل هذا الوقت الذي سادت فيه صحف

بادت، ال تزال »لو كانار إنشينيه« تمارس 
شغبها »الجدّي« في البحث عن الحقيقة، 

وإدانة الفساد، أينما كان. 
الــــتــــوّجــــه  ــــف 

ِّ
يــــصــــن أن  ألحـــــــد  ــكـــن  ــمـ يـ وال 

األيــــديــــولــــوجــــي لـــهـــذه الـــصـــحـــيـــفـــة، الــتــي 
فــضــحــت وأدانــــــت كـــل تــــجــــاوزات السلطة 
ــزال هــذه  ــل الـــتـــيـــارات. وال تــ واألحــــــزاب وكـ
عليها  تنهال  التي  الفرنسية،  الصحيفة 
املعلومات من كل صوب وحدب )تأتيها، 
طوعًا، حتى من داخــل كواليس الحكومة 
ومن داخل األحزاب(، تحافظ على تميزها 
ــاوالت  ــحــ ــا وحــــريــــتــــهــــا، رغــــــم مــ ــ ــهـ ــ ــرادتـ ــ وفـ
والتجسس  ا، 

ً
أحيان استمالتها،  السلطة 

ا أخرى، لكن من 
ً
عليها وتوريطها، أحيان

املــقــّيــدة«، على  »البطة  دون طــائــل. وظلت 
مـــوعـــد مـــع جـــمـــهـــورهـــا، كـــل يــــوم أربـــعـــاء، 
وهــو نفس يــوم صــدور صحيفة »شارلي 
إيــبــدو« الــســاخــرة، وال يــزال جمهور وفــيٌّ 
 
ً
ــــِشــــْب، شــعــرة ُيــحــيــطــهــا بــعــنــايــتــه، »ولــــم َي

واحدة«، كما ُيقال.
م 

ّ
قل

ُ
ت أن  »يمكن  عبارة  من  الصحيفة  خذ 

ّ
تت

لها.  لن تنال جــلــدي«، شعارًا  ك 
ّ
ريشي ولكن

ــول عــنــهــا مـــديـــرهـــا الــــحــــالــــي، مــيــشــيــل  ــقــ ويــ
غــــــايــــــارد: »لــــقــــد تـــأســـســـت كــــــرد فـــعـــل عــلــى 
ــا كــرّد 

ً
الــبــروبــاغــانــدا الحكومية، ولــكــن أيــض

ــادرة  ــقــ فـــعـــل عـــلـــى صـــحـــف تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة، الــ
ــات األملـــانـــيـــة  ــ ــاصـ ــ ــرصـ ــ ــول بــــــأن الـ ــ ــقـ ــ عـــلـــى الـ

ــقـــتـــل«. وال  تـــخـــتـــرق األجــــســــاد ولــكــنــهــا ال تـ
ــن مــظــاهــر  ــ يـــخـــفـــي مـــديـــرهـــا الـــحـــالـــي أن ّمــ
الذهنية  على  حافظت  الصحيفة  أن  الفخر 
األصلية لروادها األوائــل. وال تتوقف فرادة 
 390 نحو  أسبوعًيا  تبيع  الــتــي  الصحيفة، 
ألف نسخة، عند كونها ال تــزال صامدة في 
وجه الزمن، وحريصة وغيورًا على حريتها، 

ـــا، فــي قــدرتــهــا عــلــى الــتــأقــلــم مع 
ً

ولــكــن أيـــض
الصحف،  عرفتها  التي  املعلوماتية  الثورة 
أي الــتــأقــلــم مــع الــزمــن الــرقــمــي، ومـــا تعرفه 
الصحف الورقية من أزمات، دفعت بعضها 

إلى االنكفاء على الطبعات الرقمية فقط.
ــقــت هـــذه الصحيفة 

ّ
وفـــي ســنــة 2014، حــق

األســبــوعــيــة، الــتــي تــصــدر كــل يــوم أربــعــاء 

في  ثماني صفحات، ولم يتغّير ثمنها )1 
أو ما يعادلها(،  يــورو وعشرون سنتيًما 
ني 

َ
بمليون ر  تــقــدَّ أربــاًحــا   ،1991 منذ سنة 

و400 ألف يورو. وعلى الرغم من أن نجاح 
فــرنــســا، »مــيــديــا  الــرئــيــســي فــي  منافسها 
ــارت«، يــمــكــن تــفــســيــره بــالــطــاقــات الــتــي  بــــ
يوفرها النيت، إال أن »لو كانار إنشينيه« 
ــزال مـــتـــرددة فـــي االنـــفـــتـــاح عــلــى هــذا  ــ ال تـ
ــل، في  ــم، وإن كــانــت تــفــكــر، عــلــى األقــ

َ
الــعــال

وضع أرشيفها الثري في الشبكة وتحت 
تصرف القراء والباحثني.  

وبــهــذه املــنــاســبــة، الــتــي لــن تــتــكــرر، ربــمــا، 
قبل مائة سنة أخــرى، أصــدرت الصحيفة 
ــع  ــا بــاملــنــاســبــة يــتــضــمــن أربـ ــاًصـ عــــــدًدا خـ
ــة، تـــســـتـــعـــيـــد بــعــض  ــ ــ ــّي ــ ــافــ ــ ــفــــحــــات إضــ صــ
ومن  فجرتها،  التي  والفضائح  القضايا 
حصل  الــتــي  املــجــوهــرات  فضيحة  بينها 
عليها الرئيس الفرنسي، فاليري جيسكار 
ديـــســـتـــان، مـــن قــبــل بـــوكـــاســـا، ديــكــتــاتــور 
ا فضيحة رئيس 

ً
أفريقيا الوسطى، وأيض

الوزراء، جاك شابان ديلماس، الذي تهّرب 
ا 

ً
من الضريبة خــالل أربــع سنوات، وأيض

فــضــيــحــة الــســكــن االجــتــمــاعــي، الــتــي كــان 
فيها.  ضالعني  وجوبيه  شــيــراك  الرئيس 
باإلضافة إلى تنّصت املستشار ْبويسون 
ــاركـــوزي، وثـــروة  عــلــى رئــيــســه، نــيــكــوال سـ
جان- ماري لوبني وغيرها... عدا عن أنها 
ســتــصــدر يـــوم 6 أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 
الــقــادم، عــن دار ُســــوْي، كــتــاًبــا ضخًما من 

650 صفحة.
 هــنــاك صــحــيــفــة أســبــوعــيــة 

ّ
كــمــا ُيـــذكـــر أن

وتستلهم  ســنــوات،  منذ  تــصــدر  مغربية، 
»البطة  اسم  وتحمل  الفرنسية،  نظيرتها 
الحرية  الطليقة، وإن كانت  أو  املتحررة«، 

نْي.
َ
والجرأة نسبّيت

)Getty/توني بلير يواجه شتائم وانتقادات )ستيفان روسو

تبيع أسبوعًيا نحو 390 ألف نسخة )غابريال دوفال/فرانس برس(

ضّجة كبيرة أحدثها تقرير »تشيلكوت«، واعتذار رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، فانتشرت فيديوهات تشير إلى أهالي الجنود 
البريطانيين وأهالي الضحايا العراقيين، ليسود الغضب في اإلعالم ومواقع التواصل من تصريحات بلير
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تداول ناشطون مصريون على 
مواقع التواصل، مقطع فيديو 

لحوت ظهر في مياه منتجع 
مارينا بالساحل الشمالي المصري، 

ساخرين من وصوله إلى هناك، 
»فحّمى تبديل األماكن في مصر 

أصابته، فالشباب المصري في المقابر 
والعجائز في الحكم«.

شّكك ناشطون سوريون بصّحة 
فيديو صالة الرئيس السوري بشار 

األسد لعيد الفطر، مشيرين إلى 
تاريخ نشر الفيديو، يوم الخامس 

من الجاري، بينما كان العيد في 
سورية يوم السادس منه، معتبرين 

أّن ذلك يكشف زيف ادعاءات األسد 
وإعالمه كليًا.

 »ChilcotReport#« وصل وسم
الذي يتحدث عن تقرير تشيلكوت 

حول االجتياح األميركي البريطاني 
للعراق، و»القرار الخاطئ الذي 
اتخذه رئيس الوزراء طوني بلير 

حينها« إلى األكثر تداوًال في بريطانيا 
والعديد من الدول العربية التي 

علّقت على الموضوع.

وصل وسم 
#FalconHeightsShooting إلى األكثر 

تداوًال عالميًا على »تويتر« أمس، 
حيث نُشرت تعليقات غاضبة على 

قتل الشاب األسود فيالندو كاستل 
برصاص شرطي أبيض وهو في 

سيارته، بعدما بثّت صديقته فيديو 
لتعامل الشرطي على »فيسبوك«.



والعام الحالي في الجزء الثامن. أثار العمل 
ــجــــدل حــــول مــزاجــيــة  الــكــثــيــر مـــن الـــكـــام والــ
عرابه، املخرج، بسام املا، الذي أمات وأحيا 
وبّدل ممثلني. فمن لم يغيبه املوت، غيبه املا 
بتمويته إثر خافات أو اختافات تطفو على 
العمل،  مــن  ملمثل  استبعاد  كــل  بعد  السطح، 
وأبــرز الغائبني منذ الجزء الرابع، هو عكيد 
ــذي انــتــقــد العمل  الــعــمــل، ســامــر املـــصـــري، الــ
: »يــكــفــي مــســخــرة«، 

ً
فــي الــعــام املــاضــي، قــائــا

مطالبًا بإيقافه، لكن يحضرنا هنا أن نقول 
إنــه ألــم تكن املسخرة منذ صــدور جــزء ثالث 
ابتغاء األرباح املادية، وإلى اآلن ما زال العمل 
لــو استمر  يحققها؟ وهـــل ســيــكــون مــســخــرة 
مــاديــًا  ثــمــراتــه  فــي بطولته يحصد  املــصــري 
ــارة«  »بــــاب الـــحـ ـــ ومـــعـــنـــويـــًا، ألـــيـــس الــفــضــل لــ
الـــذي بــات لقبه؟  فــي تكريس صـــورة العكيد 
والحقًا سار على نهجه أيمن رضا )شارك في 
الجزء الثالث(، الذي اعتبر أن العمل ضعيف 

سنان ساتيك

انــتــهــى عـــرض الـــجـــزء الــثــامــن من 
السلسلة السورية الشهيرة »باب 
مرت  سنني  عشر  فبعد  الـــحـــارة«. 
الــعــمــل نفسه سيد  الــجــزء األول، كـــّرس  عــلــى 
األعـــمـــال ملــا يــعــرف بــالــبــيــئــة الــشــامــيــة، فقبل 
»بــاب الــحــارة« ليس كما بعده فــي هــذا الفن 
ــتـــراضـــي. صــــار »بــــاب الـــحـــارة«  الــــدرامــــي االفـ
لم  إذ  العربي؛  العالم  ملحمة شعبية شغلت 
عنه،  أو يسمع  العمل  يشاهد  لم  عربي  يبق 
خصوصًا في أجزائه السابقة، مع تراجع في 
جزئه الثامن من ناحيتي املشاهدة وارتفاع 
ــقــــادات الـــتـــي اســتــهــدفــتــه، لكنه  ــتــ نــســبــة االنــ
الناس  فالعمل صــار  ذلــك؛  رغــم  ُمتابعًا  بقي 
بدأ  ينتقدونه.  ثــم  يشاهدونه  عليه  مدمنني 
الــعــمــل عــــام 2006 فـــي جـــزأيـــن صـــــورا مــعــًا، 
ا على موسمني رمضانيني، لكن بعد 

َ
وُعِرض

النجاح الساحق لهما، وبعد األرباح الطائلة 
التي جنيت منه، قررت »إم بي سي« استغال 
ــتــــاج جــــزء ثـــالـــث ورابــــــع وخـــامـــس،  ذلـــــك، وإنــ
ليتوقف لثاثة أعوام، وتعود الروح إليه في 
عام 2014، بجزئه السادس، وبعده بالسابع، 

يضم العمل 80 
ممثًاّل، و20 طفًال، 

و40 موسيقيًّا

ه للعمل  أكبر نقد ُوِجّ
هو أنّه شّوه صورة المرأة 

الدمشقية

يبلغ عدد زوار 
المهرجان سنويًا ما يقارب 

مليون زائر

2223
منوعات

ــه اشــتــرك  ــ فــنــيــًا ويـــشـــّوه تـــاريـــخ دمـــشـــق، وأنـ
بـــه ألن الــعــمــل يـــعـــرض عــلــى »إم بـــي ســـي«، 
فـــجـــاءت مــشــاركــتــه فــقــط مـــن أجــــل االنــتــشــار 
عربيًا. ووصــل به األمــر إلى وصف العاملني 
فيه بـــ »دواعـــش« الــدرامــا الــســوريــة. نــدرك أن 
العمل في ظروف  إلى  الفنان يضطر أحيانًا 
لــَم تأخر االنتقاد  فنية غير مقتنع بها، لكن 
ــا واملــــصــــري يــمــنــيــان  ــان رضــ ســــنــــوات، هـــل كــ
النفس أن يعيدهما املا إلى العمل، كما فعل 

ــاد بــعــد غــيــاب ثاثة  مــع أبـــو عــصــام الــــذي عـ
أجزاء، لَم عاد؟ أليس ألن العمل جسر تواصل 
مع العالم العربي، ومتابع بشكل كثيف؟ ولم 
قبل، أيمن رضا، أن يكون شريكًا في تشويه 
تــاريــخ دمــشــق؟ وهــل يحتاج أيمن رضــا إلى 

الظهور على »إم بي سي« ليحقق االنتشار؟
أبــرز صفة وصــف بها العمل، هو أنــه هّمش 
جــدران  حبيسة  جعلها  إذ  الدمشقية؛  املـــرأة 
املنزلية وحياكة  األعــمــال  إال  البيت ال تجيد 
الـــنـــمـــيـــمـــة واملــــــــؤامــــــــرات الـــنـــســـائـــيـــة، فــربــمــا 
ــا ال يــســتــطــيــع  ـــل الـــعـــمـــل مــ ــمَّ يــنــبــغــي أال ُيـــحـ
ــه اهــتــمــامــه  لــــم يـــوجـ ــا  ــ أن يــتــحــّمــلــه؛ ألن املـ
إلـــى الــجــانــب الــثــقــافــي واملــعــرفــي فــي دمشق 
فـــي تــلــك الــفــتــرة، فــالــعــمــل قــائــم عــلــى »حـــارة 
الضبع« االفتراضية وما تعيشه من متاعب 
تصويرها  وفــي  معيشية،  يومية  ومشكات 
الــصــراع مــع االحــتــال الــفــرنــســي، وصــراعــهــا 
ــارات األخـــــــرى فــــي الــــعــــراكــــات الــتــي  ــ ــحـ ــ مــــع الـ
تجربة  نجاح  إن  إذ  املشاهدين.  حمية  تثير 
ــارة الـــضـــبـــع« بــالــحــمــاســة الـــتـــي صـــورت  ــ »حــ
فيها الحياة اليومية، ثم عممت هذه الحالة 
يبدو  الدمشقي  املجتمع  كثيرين، جعل  لدى 
أنــه نــمــوذج أكــبــر عــن تلك الــحــارة. ربــمــا كان 
النموذج؛  هناك شريحة دمشقية تشبه هذا 
فاضلة،  مدينة  يكن  لــم  الدمشقي  فاملجتمع 
الــنــمــاذج كــانــت مـــوجـــودة ضمنه،  إذ إن كـــل 
ــأن شــخــصــيــة  ــ ــم الــــجــــزء الـــثـــامـــن بـ ــاجـ فـــمـــن هـ
»ســـمـــعـــو«، ومــــن شــايــعــه، يــشــوهــون صـــورة 
غــربــاء عــن املجتمع  أنهم  اإلســـام، معتبرين 
الدمشقي، فكيف يصح ذلك، ألم يكن التطرف 
التي  الكبيرة  الجهل  نسبة  بسبب  مــوجــودًا 
العمل  إن  ثــم  الفترة،  تلك  فــي  متفشية  كانت 
تطرق إلى حالة سيكولوجية عند »سمعو«؛ 
فهو يعاني من عجز جنسي أراد أن يعوضه 
بمغاالته في تدينه، كما أبرز مقابل »سمعو« 
املــعــتــدل املتجسد في  مــعــاداًل يمثل اإلســـام 

شخصية »الشيخ عبد العليم«.
أمــا األخــطــاء اإلخــراجــيــة الــتــي ســـادت العمل 
فــي الــجــزء الــســادس والــســابــع فــا مــبــرر لها، 
ولــكــن هــنــاك مــن يظن أن ظــهــور الــفــنــان، عبد 
الهادي الصباغ، في هذا الجزء في شخصية 
»أبــو حــازم« خطأ إخراجي، بعدما كان ظهر 
ــادس بــشــخــصــيــة »الـــشـــيـــخ  ــ ــسـ ــ فــــي الــــجــــزء الـ
املــا كثيرًا  فهمي«، لكن هــذا ليس خطأ؛ ألن 
لــهــم أدورًا في  املــمــثــلــني أو يــســنــد  يـــبـــدل  مـــا 
أجــــــزاء جــــديــــدة، بــعــدمــا يـــكـــونـــون قـــد مــاتــوا 
فــي أجـــزاء ســابــقــة، كما فعل مــع، نـــوار بلبل، 
فــي أجـــزاء سابقة، ومــنــى واصـــف ظــهــرت في 
أجــزاء  في  أتبعتها  الثاني بشخصية  الجزء 
الحــقــة بشخصية أخـــرى هــي »أم جــوزيــف«، 
ــذلـــك مـــع »الـــنـــمـــس« )مــصــطــفــى الــخــانــي(  وكـ
بتغييبه في الجزء السادس وظهور الخاني 
ــــواوي«، ثــم فــي الــســابــع عــودة  بشخصية »الــ
»النمس«، وجعل ناهد حلبي وصباح بركات 
تتناوبان على شخصية »أم حاتم«، صحيح 
أن هذا ال يصب في مصلحة العمل، ويضعف 
األخــطــاء  مــن  ذلــك ال يعد  لكن  الفنية،  قيمته 
اإلخــراجــيــة؛ بــل إنـــه يــعــد، ســيــاســة إخــراجــيــة 

بيد املخرج.  
شئنا أم أبــيــنــا، رفـــض مــن رفـــض، وهــلــل من 
هلل للعمل، »باب الحارة« صار عامة فارقة 
فــي تــاريــخ الــدرامــا الــســوريــة والعربية، مهد 
ليسمع صريره  الــواســع  بابه  وفتح  الطريق 
كل من أراد العمل في البيئة الشامية الثرية، 
ألن الدراما صارت صناعة تحتاج إلى تجارة، 
والتجارة هدفها الربح؛ هذه العاقة املتعدية 
مرهونة من أولها إلى آخرها بالربح املادي، 
يبدو  إذ  الفني؛  الجانب  إلــى  النظر  مــن دون 
أن »باب الحارة« لن يتوقف عن الصرير مع 
تــواتــر األنــبــاء عــن التحضيرات لــجــزء تاسع 
وعاشر؛ وألنه ما يزال تجارة مربحة فالباب 

ما يزال مفتوحًا وملا يغلق بعد.

ربيع فران

أطلقت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، قبل 
أيام أغنيتها الجديدة املصورة »هيدا قدري«، 
وتوزيع  عيد،  وألــحــان محمود  كلماتها،  مــن 
عمر صباغ. واألغنية من ألبومها األخير الذي 
صــدر قبل أشــهــر، وحمل عــنــوان »ذكــريــاتــي«. 
اســتــطــاعــت ســمــاحــة أن تــحــمــل أغــنــيــتــهــا إلــى 
مــوقــع مــتــقــدم عــلــى بـــورصـــة األغـــنـــيـــات الــتــي 
أيضًا،  والــواضــح،  العيد،  توقيت  تزامنت مع 
الــبــســاطــة دون   ســمــاحــة تـــذهـــب بـــاتـــجـــاه 

ّ
أن

ــوادة بــعــد مــجــمــوعــة مــن األعـــمـــال املــصــورة  هــ
الــفــرنــســي، تيري  املــخــرج  الــتــي أنتجتها مــع 
فــيــرن. فــالــتــوافــق الــتــام بــني املغنية واملــخــرج 
والصداقة  التعاون  بسبب  ربما  جــدًا،  ظاهر 
التي تربطهما، والــذي يحاول فيرن مــرارًا أن 
أغــنــيــات، كــارول  يحمله للمشاهد، مــن خــال 
مجددًا  بها  ويــدفــع  يصورها،  التي  سماحة، 
ُيذَكر في »هيدا  ف 

ُّ
البساطة. ال تكل إلــى عالم 

قـــدري«، وذلـــك على غـــرار بــاقــي األعــمــال التي 
صّورها سماحة وفيرن. ما يؤّكد وجود نقاط 
مشتركة بني الفريقني، والهروب بالتالي من 

األوبـــــــرا. وعــلــى الـــعـــرب، أن يــعــمــلــوا بشكل 
جدي إليجاد األوبرا الخاصة فيهم، من لغة 
وموسيقى، ألن األوبــرا من شأنها أن تقدم 
بــصــورة حــضــاريــة وثقافية وفنية،  الــعــرب 
 ما 

ً
ــادة ـــر«. وعـــــ ــ أكـــثـــر مـــن أي شــكــل فــنــي آخـ

تكون العروض األوبرالّية التي تستند إلى 
باإلسقاطات  محملة  التاريخية،  القصص 
على الواقع املعاصر، السياسي واإلنساني، 
إال أن عرض »عنتر وعبلة«، كما أكد الراعي، 
ــم يــهــتــم بـــهـــذه اإلســــقــــاطــــات. فـــاالهـــتـــمـــام  لــ
مــنــصــبُّ عــلــى الــنــاحــيــة الــفــنــيــة فـــقـــط، وإن 
 فــكــٌر مـــا، ُيــبــتــغــى نــشــره مـــن وراء 

َ
كـــان ثـــّمـــة

العرض، فهو التركيز على القيم اإلنسانية 
الـــتـــي يــحــمــلــهــا الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. فــالــعــرض 
العرب   

ّ
أن على  تؤّكد  للعالم،  رسالة  يحمل 

منذ  وعاشوها  اإلنسانّية  القيم  كل  عرفوا 
الــقــدم، والــعــاقــة بــني الــرجــل واملــــرأة ليست 
ــهــا قــائــمــة على 

ّ
كــمــا يــتــصــورهــا الــغــرب، بــأن

ولدينا  الحب،  عرفوا  »فالعرب  االستعباد، 
قــصــص حـــب أهـــم بــكــثــيــر مـــن قــصــة رومــيــو 
وجولييت، وعلينا تكريسها في حضارتنا 
وفــنــونــنــا، ملــحــاربــة الــنــظــرة الــنــمــطــّيــة التي 
تسود اليوم في العالم، والتي تربط العرب 
ــراعـــي،  بــالــتــخــلــف أو اإلرهــــــــاب«. ويــــؤّكــــد الـ
أيضًا، أن العرض يهتّم بنشر اللغة العربّية، 

عمر بقبوق

ــرا  ــ اخـــتـــارت الــفــرقــة الــســيــمــفــونــيــة فـــي »أوبـ
لبنان«، ثالث أيام عيد الفطر، ليكون موعدًا 
ــة. األوبـــرا  ل أوبـــرا باللغة الــعــربــيَّ إلطـــاق أوَّ
الــتــي استغرق  ــة »عنتر وعــبــلــة«،  الــتــاريــخــيَّ
التحضيُر لها شهورًا طويلة، بدءًا من النص 
الذي صاغه الكاتب، أنطوان معلوف، والذي 
بن  أشــعــار عنترة  مــن  انطاقًا  النص  سج 

َ
ن

شداد. ويقود األوركسترا املؤلف املوسيقي 
ــتــــرو، مــــــــارون الـــــراعـــــي، بــمــتــابــعــة  ــايــــســ واملــ
املخرَجنْي ميرانا نعيمي وجوزيف ساسني، 
وبالتعاون مع الفنان، غسان صليبا، الذي 
العمل،  هــذا  فــي بطولة  يــؤدي دور »عنتر« 
ــرانــــو«، الرا  وبـــمـــشـــاركـــة املـــغـــنـــيـــة، »الــــســــوبــ
التي تلعب دور »عــبــلــة«. ويضم  جــوخــدار، 
، و40 

ً
، و20 طـــفـــا

ً
أيـــضـــًا 80 مــمــثــا الــعــمــل 

لــيــكــون أحـــد أضــخــم اإلنــتــاجــات  موسيقيًا، 
العربية في مجال املسرح واملوسيقى. 

وفــــي حـــــوار خــــاص لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
ــراعـــي، أجــــاب عن  ــــارون الـ مـــع املــايــســتــرو، مـ
استفسارنا حول سبب اختيار قصة »عنتر 
العربية،  باللغة  أوبــرا  أّول  لتكون  وعبلة«، 
وعن الكيفّية التي تم املزج فيها بني أشعار 
عنترة العربية، مع نمط األوبرا الغربي، قال: 
الشعوب، ومن  ل حضارات 

ّ
»إن األوبــرا تمث

أنها  على  ــرا  األوبــ مــع  التعامل  املمكن  غير 
ــي يمثل أوروبــــا فــقــط، فهي نشأت 

ّ
فــن شكل 

والثقافة  اللغة  لتائم  وتــعــّدلــت  بإيطاليا، 
فاختراع  الشعوب.  باقي  ثم  ومــن  األملانّية، 
األوبرا، مثل اختراع الكهرباء أو كرة القدم. 
، تنتشر اليوم في كل العالم، 

ً
فكرة القدم، مثا

ولــيــســت حــكــرًا عــلــى الــبــريــطــانــيــني، وكــذلــك 

ــدًا،  ــورة، أو املــكــلــفــة جـ عـــقـــدة األغـــنـــيـــات املــــصــ
واملـــبـــهـــرجـــة، أو املـــبـــالـــغـــة فــــي اإلنــــفــــاق عــلــى 
املابس واإلكسسوار، وحتى األماكن التي من 

ر العمل بداخلها. املفترض أن ُيصوَّ
تخلع، كارول سماحة، مجددًا، عباءة الفنانة 
التي  الــفــنــانــة  أو  فــقــط،  تــهــتــم بشكلها  الــتــي 
ــة األولـــــى فـــي األعــمــال  تــولــي شــكــلــهــا الـــدرجـ
 تــخــرج بــزّي 

ُ
املــصــورة الــتــي تختارها. حــيــث

املــتــابــعــني، فتظهر  يــومــيــات  يــحــاكــي  بسيط 
ســمــاحــة بـــســـروال مـــن الــجــيــنــز فـــي اســطــبــل 
للخيول، لتنقل بالصوت والصورة، تفاعلها 
مـــع قــصــة حـــب اخــتــارهــا املـــخـــرج الــفــرنــســي، 
ــــن الـــبـــســـاطـــة واملـــــصـــــادفـــــة، ويـــتـــم  بـــكـــثـــيـــر مـ
نــقــل صـــورة لــقــاء الــعــاشــقــني مــن هـــذا املــكــان. 
مـــحـــاوالت لــلــتــغــيــيــر عـــن نــمــطــيــة »الــكــلــيــب« 
املصور، والتي تتخذ من الحكاية التقليدية 
رة  للحّب حجة، فتأتي املشاهد، أحيانًا، ُمكرَّ
الــذي هربت فيه،  الــوقــت  ة، فــي 

َ
أو ُمستنسخ

سماحة، هذه املرة، إلى جنوب فرنسا، وكان 
تــركــيــزهــا عــلــى املـــشـــاهـــد املـــغـــايـــرة لنمطية 

َمت. دِّ
ُ
»كليبات« أخرى ق

ــر غـــيـــر  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــعـ ــ ــٌد هـــــــادئـــــــة جـــــــــــدًا، وتـ ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ مــ
ــواء الــصــخــب التي  اصــطــنــاعــيــة، تــعــارض أجــ
يعير  مــعــًا.  والــفــنــانــون  املــخــرجــون  يعانيها 
مـــخـــرج األغـــنـــيـــة الـــوقـــت لــلــطــبــيــعــة، وقــيــاس 
أوجـــــه الــتــنــاغــم بـــني الــكــلــمــات والــســيــنــاريــو 
ف، والخيال الواسع، أو 

ّ
الذي وضعه، ال للتكل

الصورة الضبابية التي تسيطر على املشهد 
ـــصـــور. الــفــنــانــة بـــســـروال بــســيــط وفــســتــان 

ُ
امل

ــود عــــــــادي، وقـــمـــيـــص أبــــيــــض، وإطــــالــــة  ــ ــ أسـ
اللجوء  يــحــاول  فــيــرن  أن  علمًا  جـــدًا.  مقنعة 
إلى اإلغــراء، للحد املسموح به في الكليبات، 
 تــظــهــر ســـمـــاحـــة بــشــعــر 

ْ
ــذا ضــــــــروري، إذ ــ وهــ

مــع دورهــا  ح بطريقة تتماشى  ُمــســرَّ غجري 
فــي اصــطــبــل الــخــيــول هـــذا، مــع حـــذاء يــراعــي 
لــلــتــدريــب عــلــى ركـــوب الخيل.  زيــــارة املغنية 
افــتــراضــي،  حبيب  أمـــام  ببساطتها  سماحة 
ة 

ّ
أو مدرب واحد، وهي ترمي بنظراتها، متقن

ــا يـــتـــرتـــب عــلــى  ــ جـــيـــدًا ســـهـــام إعـــجـــابـــهـــا، ومـ
اللقاء مــن تــعــارف سيخرج بعاقة حب  هــذا 

الكليب. الواضح أيضًا، أن،  متينة في نهاية 
ــــارول ســمــاحــة، تــســتــغــل حــرفــتــهــا كممثلة،  كـ
فــتــســقــط هــــذه الــحــرفــيــة، فـــي دورهـــــا كبطلة 
التحايل  لعبة  تتقن  إذ  ـــصـــورة، 

ُ
امل أغنياتها 

ــصــور 
ُ
عــلــى الــكــامــيــرا، لــيــس فـــي جــديــدهــا امل

فقط، بل في معظم »الكليبات«، التي قدمتها 
مع، تيري فيرن، ولعله املخرج الوحيد الذي 

املــســرحــيــة،  الــفــنــانــة  هـــذه  تفكير  كيفية  فــهــم 
والــتــي خــرجــت مــن ثـــوب الــرحــابــنــة يــومــا مًا 
الخاص، وجعلت من نفسها  إلى استقالها 
ال  مجموعة  وتنافس  بسرعة  تتقدم  مطربة 
لكنها عرفت  بــأس بها، من مغنيات جيلها. 
الفنية لحجز مكانتها  كيف توظف خبرتها 

على الخارطة الغنائية والحفاظ عليها.

 عــلــى الــلــغــة العربية 
ُ

ولــذلــك اعــتــمــد الــفــريــق
 تــفــاصــيــل الــــعــــرض، ألن 

ّ
الــفــصــحــى فـــي كــــل

اللغة العربّية الشعرّية هي من أهّم مكّونات 
من  العربية  اللغة  وغــنــاء  الثقافية،  الــعــرب 
شأنه أن يحفظها، أكثر من تدريسها برأي 
الــراعــي. وبحسب كــامــه أيــضــًا، فــإن إنتاج 
نقطة  ُيعتَبر  العربية،  باللغة  كاملة  أوبـــرا 
تــحــول هــامــة فــي مــســار الــفــن الــعــربــي، وهي 
لــيــســت مــــن اخـــتـــراعـــه الـــشـــخـــصـــي، بــــل هــي 
نتيجة لتضافر جهود الفنانون العرب على 

مدار ما يقارب 160 سنة.
ــا بــالــنــســبــة لــــأوبــــرا الـــتـــي كـــانـــت تــقــدم  ــ أمـ
سابقًا في الوطن العربي، فيرى الراعي، أن 
لأصالة،  بفقدانها  تتمثل  كانت  مشكلتها 
»حيث أنــك تشعر وكــأن األوروبــيــني هم من 
أنتجوها، فاألوبرا في املاضي كانت تابعة 
وغير متفاعلة. بينما ما يميز أوبرا »عنتر 
وعـــبـــلـــة«، هــــو قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــتـــفـــاعـــل بــني 
والثقافة  واملوسيقى  العاملي،  األوبــرا  شكل 

العربية«.
أما عن مخطط الفرقة، وعن العروض التي 
ستحييها، أّكد الراعي بأن العروض املقررة 
حــتــى الــلــحــظــة، هـــي فـــقـــط، الـــعـــرضـــان على 
مسرح »كازينو لبنان«. إال أن هدف الفرقة 
هــو نشر الــعــرض بكل املــســارح والــصــاالت 
الــوطــن العربي  الــقــادرة على احتضانه فــي 
وخارجه، ولن يرفض فريق العمل أي دعوى 
الــعــرض. ومــن املــســارح التي يرغب  لتقديم 
يــعــرض عرضه  أن  الــراعــي بشكل شخصي 
األوبـــرا في سلطنة عمان ألنها  دار  عليها، 
التجهيزات واإلمــكــانــات  األفــضــل مــن حيث 
ــرا الــقــاهــرة  فــي الــوطــن الــعــربــي، وكــذلــك أوبــ

ألنها األقدم في العالم العربي.

كارول سماحة... الهروب الى البساطة»عنتر وعبلة«... أّول أوبرا باللغة العربيّة الفصحى
لسنوات طويلة، لم 

تتعاون الفنانة اللبنانية، 
كارول سماحة، مع مخرج 

آخر، غير الفرنسي، تيري 
فيرن، الذي وقع لها أكثر 

من عشر أغنيات مصورة

محمد كريم

الـــــذي  يــــــاتــــــرا«  »راث  ــان  ــرجــ ــهــ مــ أهــــمــــيــــة  ــكـــمـــن  تـ
ــن كــل  ــمـــوز مــ ــيـــو/تـ ــن يـــولـ ــــادس مــ ــــسـ ــي الـ يـــقـــام فــ
ــه يــجــتــذب أكــثــر مــن مــلــيــون زائــــر من  عــــام، فــي أنـ
الــحــجــاج واملــريــديــن إلـــى شــــوارع مــديــنــة، بـــوري، 
الفضائيات  على  املايني  يشاهده  كما  الهندية. 
الــحــدث.  الــتــي تهتم بتغطية  الــهــنــديــة والــعــاملــيــة 
ُيـــعـــدُّ املـــهـــرجـــان، أيـــضـــًا، فـــرصـــة فـــريـــدة لــلــتــعــرف 
عــلــى الـــديـــانـــات الــهــنــديــة األخـــــرى، وعــلــى بعض 
ــبــــر مــــشــــاهــــدة ثـــاثـــة  مــــقــــدســــات الـــــهـــــنـــــدوس، عــ
معبد  مــن  تنطلق  الــتــي  لآللهة،  خشبّية  تماثيل 
»جــاغــانــاث« إلــى الــشــوارع، وهــو ما َيسمح لغير 
التماثيل  املــعــبــد.  خـــارج  بمشاهدتها  الــهــنــدوس 
األكبر  واألخ  »فيشنو«،  تجسد  الثاثة  الــرمــزيــة 
ــادرا«. وتــوضــع  ــ ــوبــ ــ »بــــاالبــــهــــادرا«، واألخــــــت »ســ
الــتــمــاثــيــل عـــلـــى مـــحـــامـــل ضــخــمــة مــــن الــخــشــب، 
يتمُّ  املهرجان   

َّ
وألن شهرين.  بناؤها  ويستغرق 

رغون قبيل 
َّ
 الفنانيني والرّسامني يتف

ّ
كل عام، فإن

سَحب 
ُ
املــهــرجــان لــتــزيــني املــركــبــات وعــجــاتــهــا. ت

العربات التي يتراوح ارتفاعها ما بني 35 إلى 45 
قدمًا، وتجوب مسيرة الرموز الخشبية الشوارع 
ملسافة ثاثة كيلومترات تقريبًا. فينطلق املوكب 
عبر الشارع الرئيسي املسمى »بادا داندا«، لتصل 
، ذلك وفقًا للمفاهيم  إلى معبد »شري«، حيث يتمُّ
الـــهـــنـــدوســـيـــة. ويــتــمــتــع الـــحـــضـــور بــتــســعــة أيـــام 

مــن اإلقــامــة املــريــحــة، مــع مــا يــقــدم لهم مــن خدمة 
ياترا«،  »راث  بـ  املرتبطة  الفاعلّيات  أهم  مقدسة. 
هو طقس »شهيرا باهارا«، وخاله يرتدي ملك 
»الــجــاجــابــاتــي« مــعــّدات وزّي االحــتــفــال. ويسير 
ــريـــق أمــــــام املـــركـــبـــات  ــطـ ـــر الـ ــوكــــب لـــيـــطـــهِّ أمــــــام املــ
 ماء الصندل واملساحيق 

ُّ
ٍة، ويرش بمكنسٍة ذهبيَّ

بتفاٍن شديد. وقد جرت العادة أن يفعل امللك ذلك 
يشرف   

ْ
إذ اململكة،  فــي  شخصية  أرفــع  باعتباره 

هــو بنفسه على هــذه الــخــدمــة املــقــدســة. وأفضل 
ــا إثــــــارة هـــو لحظة  ــثـــرهـ ــهـــرجـــان وأكـ مــشــاهــد املـ
الـــبـــدايـــة، ولـــذلـــك، يـــحـــاول الــجــمــيــع حــضــور هــذه 
ويحضرون  منازلهم،  يتركون  فــالــزوار  الــبــدايــة، 
فــي وقـــت مبكر لــيــروا الــكــاهــن الــهــنــدوســي الــذي 
يحضر ممتطيًا ظهر فيٍل، ليرش املاء املبارك على 
املركبات. وعندما تنطلق املركبات، تبدأ الحشود 
فــي الــهــتــاف، ويــنــفــخــون األبـــــواق، ويــتــصــارعــون 
لــيــحــظــوا بــمــكــان جــيــد لــلــمــشــاهــدة، فـــي مشهد 

ارتجالي غريب، يتكّرر سنويًا.

وملــهــرجــان »يــاث يــاتــرا« مــعــدالت حضور عالية؛ 
حــيــث يــحــضــره مـــا يـــقـــارب املـــلـــيـــون هــنــدوســي، 
باإلضافة إلى السياح القادمني من جميع أنحاء 
ويلتقون  العالم،  دول  كافة  ومن  الهندية،  القارة 
في مسيرة »بــوري« السنوية. وعلى مر السنني، 
أشـــاد الــشــعــراء والــقــديــســون والــكــتــاب باستمرار 
مرتبط  الحظ  حسن  أن  وباعتقاد  الــحــدث،  بهذا 
به، وبروعة مشهد التماثيل التي تسير بني زوار 
املهرجان. وإضافة للجانب االحتفالي السياحي؛ 
ــة الــعــربــات  ــدون، أن رؤيــ ــريــ يــعــتــقــد الــحــجــاج واملــ
 لتطهير الـــذنـــوب، وهـــو وحــده 

ٌ
املــقــدســة وســيــلــة

سبٌب كــاٍف  للحضور. في حني يعتقد بعضهم، 
أو ملسه،  التماثيل،  أحــد  قــدمــي  الــركــوع تحت  أن 
يمكن أن يحمي اإلنسان طوال حياته من املعاناة. 
 وجود هذا الكم الكبير من 

ّ
وبالرغم من ذلك؛ فإن

فــي مساحة ضيقة نسبّيًا، يسّبب خطرًا  الــنــاس 
كـــبـــيـــرًا. فــكــل مـــن يـــذهـــب إلــــى املـــهـــرجـــان يــعــرض 
نــفــســه ملــخــاطــر كــبــيــرة، حــيــث تنغمس الــحــشــود 
فـــي مـــوجـــات مـــن الــهــيــســتــيــريــا الــجــمــاعــيــة الــتــي 
تندلع فجأة عند مــرور املواكب. ومن املألوف أن 
يقع الناس، وُيــداســوا بــاألقــدام من قبل الحشود 
خاّصة  بعضهم،  حــيــاة  تنتهي  وهــنــاك  الكثيفة، 
الحوادث  إن من  بل  السن.  البنية وكبار  ِضعاف 
املــتــكــررة ســنــويــًا، ســقــوط بــعــض املــولــعــني تحت 
ــبـــات الــضــخــمــة، عــنــد مــحــاولــتــهــم  ــركـ عـــجـــات املـ

الركوع تحت قدمي التمثال.

باب للربح المادي لن يُغلق بسهولة

مشهد من الكليب )المكتب االعالمي(

يقام المهرجان 
في السادس من 
يوليو من كل 
)Getty( عام

الرا جوخدار )العربي الجديد(

)LBCI( »مشهد من مسلسل »باب الحارة

صار »باب الحارة« عالمة فارقة في تاريخ الدراما السورية والعربية، حيث مهد الطريق وفتح بابه 
الواسع، ليسمع صريره، كل من أراد العمل في البيئة الشامية الثرية

»باب الحارة«

مهرجان »راث ياترا«

فنون وكوكتيل
مسلسل

فعالية

كليبغناء

مع توسع دائرة النقد 
على »باب الحارة«، لجأ 

القائمون على المسلسل، 
إلى الجانب التنويري في 
البيئة الشامية، بإدخال 
األطباء وتصوير الحياة 
الفكرية. وفي الجزء 

الثامن، أقحموا االنتخابات، 
لكن العمل وقع في 

حفرة »النمس« الذي ترشح 
لالنتخابات على مبدأ »اجا 

يكحلها قام عماها«، 
فهل »النمس« جدير 

بالترشح في انتخابات كان 
من روادها نخبة المثقفين 

في دمشق مثل: فارس 
الخوري وشكري 

القوتلي؟

»النمس« مرّشحًا 
لالنتخابات
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يا شمسَي الشفتني!
يا سارق آالف النيران! أيها القاف! يا قهقهة 
الــجــمــرة فــي حــّمــى الـــذهـــب! دفـــدفـــدف تنور 

ك!
ّ
جسدي وال تترْك دف

 تضرب في حدائق الخطاطيف
ّ

كواكب الدف
دفدفددفددف

فهذا القلم
ْينزف مثل عينيك

دفدفددف

املرأة التي كانت تركض في سواحل الفوالذ
صاحت: يا الله، يا الله، يا الله ملاذا نسيت 

سماء طهران؟
والـــدف وهــب املـــرأة وجــه القمر الذهبي من 

السماء

دفدفددفددف
دفدفددفددف
دفدفددفددف

يا حبيبي
أّيها السماء

يا أنثى ذكر الروح
رنج

َ
يا سّر الت

يا خشخاشي العينني
دفدفدف تنور جسدي

يا كردّي الروح

اضرْب كركوَك بصولة صوتك
على جبل قاف

دفدفددف
دفدفددف

 جبل 
ّ

ــس دفــــدف! دفــــدف دف
ْ
يــا عــنــقــاء الــنــف

 املــدفــون مــن أرواح الحجر، 
ْ
ايــقــظ ــرز«!  ــُبـ »ألـ

ْأيقظ »ألُبرز«
دفدفددف

دفدفددفددف
أيقظ أرواح آباء أحالمنا املتحّجرة

س
ْ
يا عنقاء النف

!
ْ

ق
ّ
ْمز

دفدفددف
دفدفددفددف

دفدفددفددفددفدف

عــنــدمــا تــضــرب الــدفــدفــدفــة فـــي الــصــحــارى 
الياقوتية

اشرقي علّي وعلى أكتافي
يا نهود الدف

هي ذي الدفدفدفة تضرب
على إصبع األرجوان

بقبضة من العطر والعسل
هي ذي دفدفدفة

تضرب هي الدفدفدفة
أنا الساحل 

وأمواٌج
هي ذي الدفدفدفة تضرب

أنا تراٌب 
وحوافر خيل

هي ذي الدفدفدفة تضرب 

روح قونية القديمة تحت التراب، تضطرم، 
األرجـــوان  الــتــراب، مثل  أكــتــاف  قونية على 

والشقائق تخضّر
هي ذي الدفدفدفة تضرب

على قونية
يا فتى!

يا أرَموي!
يا روح انطقي!

هي ذي الدفدفدفة تضرب
على املولوي!

 تبريز على السهول الفرحة
ّ
تخط

 شمَس يا أرَموي
ّ
تخط

يا بابل الشابة للغات األولى
روح قونية القديمة، تحت التراب تضطرم، 
ــراب تــخــضــر مثل  ــتــ قــونــيــة عــلــى أكـــتـــاف الــ

األرجوان والشقائق
هي ذي الدفدفدفة تضرب

على قونية.

رضا براهني

)إلى آيدين آغداشلو(

! اضرْب فالدفّية تحت 
ّ

اضرْب الدف
 

ٌ
قــمــٍر فــي منتصف هـــذا الــلــيــل، ليل

أرواح  انتصار  أقــمــاٌر وصـــوت   
ٌّ

دف
هاهاة والزغاريد في الرعد الذي يأتي

ُ
امل

 ألألة الصوت في أحداث »شيرين« 
ْ

أجل! ِدف
دفدفة يحّبذها »فرهاد«

مــن حقيقة تلك  الـــقـــادم  فــالــرعــد   
ّ

الــــدف  
ْ

ِدف
ا

ً
الدائرة يصرخ، فليكن صارخ

الــدف املنسوج وقمٌر ينفر في قمر   في 
ٌ

دف
 روحي

ْ
 روَح السماء وِدف

ْ
 اللَه! ِدف

ْ
ِدف

ا
ً
 ال يرى بعد اآلن سكوت

ُ
الليل

أنا بعد هذا الليل الطوفان
ال أنام حتى بعد ألف عام

 الليل تدفدف آالف الدفوف
ْ

ِدف
قسم عليك 

ُ
ك أ

ّ
 القمر بروحي! ال تترك دف

ْ
ِدف

ك
ّ
بلحظة هذي املتعة أن ال تترك دف

يا كردّي الروح
يا ذا الضفيرة الطويلة

يا زائغ العينني
ــا ذا الـــحـــاجـــب املــمــتــد عــلــى املـــعـــجـــزات يا  يـ

 الشهوات!
َ
َمْعِجز

يا خشخاشي العيون

جواد مجابي

ــذا الــعــالــم  يـــقـــول جــــالل الـــديـــن الـــرومـــي إن هــ
إلينا؛  تعود  التي  اتنا  ونداء صدى ألعمالنا 
العالم  تبدأ من دواخلنا.  التي  النداءات  تلك 
ــرآة مــنــصــوبــة أمـــام  ــ ــبـــارة عـــن مـ الـــخـــارجـــي عـ

حديقة فكر اإلنسان.
لـــــأدب اإليــــرانــــي صــلــة بـــالـــشـــهـــود؛ ومــهــمــة 
الـــشـــاعـــر والـــكـــاتـــب هــــي الـــســـيـــر فــــي أقــالــيــم 
الــبــاطــن والــتــأمــل فــي الـــروح وتنعكُس هذه 
األدب.  عالم  فــي  تمثيلية  بــصــورة  التأمالت 
الفن املعماري اإليراني له سيٌر إلى الداخل. 
الوجه الخارجي للعمارات الطينية العالية 
ــكـــن الـــدهـــالـــيـــز والــــســــرادق  بــســيــط جـــــــًدا، ولـ
املؤدية إلى الحدائق والقاعات وغرف املرايا 
وتشكيلة الجص في غاية اإلثارة. للحديقة 
ــٍل فــــي الــســجــاجــيــد وتــظــهــر  الـــفـــارســـيـــة تـــجـ
ــي الــفــســيــفــســاء ومــا  الــهــنــدســة الــخــيــالــيــة فـ
صنعته األيــدي؛ وتختفي الحكمة اإليرانية 
في الشعر ويظهر سّر حياتها في الخرافات 
ــرانــــي لـــه ســـيـــٌر إلــى  ــفـــرد اإليــ واألســـاطـــيـــر. الـ
املنمنمات  السيُر ينعكس في  الباطن وهذا 
ــرى تــعــكــس أقـــالـــيـــم الــعــالــم  ــ ـــ الـــتـــي هـــي األخــ
املعنوي والخيال القومي. األصل هو باطن 
اإلنـــســـان وتــبــًعــا لــهــذا األصـــل يــكــون للعالم 
تعبيٌر إنساني. اإلنسان عالم صغير، يصنع 

دّف
يعّد الشاعر والروائي والناقد األذري اإليراني رضا براهني، المولود في تبريز عام 1935، 
أحد أبرز األسماء المعاصرة في األدب اإليراني، كتب العديد من المجموعات الشعرية 

والروايات، لكن هذه القصيدة بالذات، كان لها وقع وتأثير كبيران في الشعر الفارسي 
عند نشرها عام 1988، وتترجم هنا ألول مرة إلى اللغة العربية

عبر اإلنسان يكون 
للعالم الطبيعي 
معنى، ومفتاح 

معرفة اإلنسان 
ليس في العالم 

الخارجي إنما في 
قلبه. نحن سّمينا 

هذا المفتاح 
الحّب

البحث عن لغة واحدة في بابل الحديثة

اضرب في ليل زرادشت القديم

منذ  الــمــنــفــى،  ــي  ف الــشــاعــر  يعيش 
برهاني  رضا  يكن  لم  طويلة،  سنوات 
على وفاق مع أي سلطة، زُّج به في 
السجن أيام حكم شاه إيران، ومنع من 
اإلسالمية،  الثورة  حقبة  في  الكتابة 
فغادر بالده إلى المنفى الكندي، حيث 
عدة  قصائد  له  تورنتو.  في  يعيش 
»دف«،  بينها  من  كبيرة  شهرة  أخذت 
من  المستوحاة  اهلل«  »ظّل  وقصيدة 
النثرية:  تجربته في السجن، ومن كتبه 
عن  كتابات  جــون:  مــتــوَّ »كانيباليون 

القمع في إيران«.

المنفى الكندي

2425
ثقافة

ممدوح عزام

تعتبر التبولة واحدة من أشهر ما يقّدم على املائدة الشامية من األطعمة، وهي 
خلطة خضار تنتج طعما فريدًا ناجمًا عن قدرة التنوع على أن يخلق وحدة 
والبندورة  البقدونس  عــادل، وعــذب، ولذيذ مؤلف من  بانسجام  سم 

ّ
يت مــذاق 

والبصل األخضر والبرغل والزيت والنعنع والليمون الحامض وامللح. وسوف 
تحتفظ كل وحدة من هذه الوحدات املشاركة في صنع الطعم الجديد، املختلف 
عن كل واحدة منها، بخواصها، وفوائدها، ولونها، أي باستقاللها »الثقافي«. 
هذا  يبتكر  أن  استطاع  الــذي  الشعب،  يبدي  أن  واملشتهى  املــأمــول  كــان  وقــد 
على  قـــادًرا  يكون  ألن  تؤهله  إنسانية  بصفات  واملـــدروس  املنسجم  الخليط 
حساب الطرائق األكثر إنسانية، وأخالقية، للعيش مع غيره ممن قد يختلف 
العادات، أو غيرها. ومع ذلك فثمة  أو  القومية،  أو  الدين،  أو  الثقافة،  معهم في 
أثــرًا عميقًا في روح »الشعب«  لم تترك  الطعام املشترك،  من يزعم أن وحــدة 
كي يحاول أن يبتكر نمط عيش مشترك، يحاكي من حيث الجوهر، سعادة 

الخضار املتنوعة في وحدة التبولة.  
هـــل تــقــع املــســؤولــيــة عــلــى الــشــعــب، أي عــلــى املـــتـــنـــّوع واملــخــتــلــف الــــذي يــقــال 
أكــبــر؟ أم تقع  إنــه »يــرفــض« أن يتشكل، أو يعيد تشكيل نفسه فــي وحـــدات 
املسؤولية على أصحاب املصالح الفئوية، والطائفية، والسياسية، أو على الدول 
األخرى التي ترعى االقتتال، وتسانده؟ حتى اآلن تبدو األصــوات التي تدعم 
براءة »الشعب« من حروب الداخل، ذات تأثير أخف، بينما يعلو صوت دعاة 
ه في 

ّ
الطائفية، والقبلية، والعشائرية، والتنميط االجتماعي الذي يضع اآلخر كل

سلة العدو. وفي كل األحــوال فإنه لم يثبت قط أن العنف واالقتتال الداخليني  
سمتان تكوينّيتان في الجسد، أو الروح الشامية، أو العربية. وكما كان بوسع 
ر أي طعام، ويخّرب مذاقه أو طعمه، عبر التالعب باملكونات، 

ّ
أي شخص أن يعك

أو إفساد أحدها، فقد كان الناس هنا عرضة ألزمات متتالية، وحروب وتوترات 
يسعى مشعلوها وقادتها للسيطرة من خاللها على املجال العام، الذي يجب 

أن يبقى خارج وحدة التنوع، من جهة، ومشتبكًا بحربه الداخلية املديدة. 
واملؤكد هو أن القوى املسيطرة في املجال العربي، سواء كانت سياسية، في 
السلطة، أو في املعارضة، دينية، أو عشائرية، أو أسرية وعائلية، وجدت أن من 
مصلحتها أن تقّوي »االختالف« وتمنحه جرعات تحسينية مستدامة، مقابل 
هجاء الوحدة، وتدمير األسس املمكنة الشتراك الناس في عيش متاح بأوسع 

معاني الكلمة. 
العنيف. الشعب أم  نــادر، في كتابها »الثقافة والكرامة«: »من هو  لــورا  تسأل 
أو  العصي،  »العنيفون« فــي ســوريــة  الــنــاس  إذ ال يستخدم  الــســالح؟«،  تاجر 
الحجارة، بل األسلحة التي تزودهم بها دول يدعي قادتها أنهم حماة السالم. 
السلطة،  ذلك  على  وتحرضهم  وأملانيا،  وبريطانيا  وفرنسا  وروسيا  أميركا 

وأمراء الحرب. 
املبنية على  العالقة  قــوة  إلــى  الــشــرق جملة مجازية تشير  فــي  الــنــاس  يـــرّدد 
املشاركة في العيش، فيقولون إن الروابط بينهم تزداد قوة، ومتانة، وإنسانية، 
حني يتناول أحدهم الخبز وامللح من طبق اآلخــر. وفيما ال يــزال املتحاربون 
فتئوا  مــا  منهم  الكثيرين  فــإن  ذاتـــه،  املتنوع  املشترك  وفــق  التبولة  يصنعون 

يخوضون حتى الركب في خيانة الخبز وامللح والتبولة.

خيانة التبّولة

شعر

فعاليات

ُمواربة  َسَبالن  الريح من جانب جبل  تهّب 
وتنزل على البحيرة التي نزل بها قوم ماد

هي ذي الدفدفدفة تضرب
الــشــمــس تغمز مــن جــانــب جــبــل َســَهــنــد في 
األسحار، على القمم املنتظرة جبل ماد، في 

َوند
ْ
أل

وزرادشت الشرق القديم بيننا
هي ذي الدفدفدفة تضرب

على سقوفنا.

حليب النوق
على سقف الظهيرة

شطح الشراب
على قامة اللغة

هي ذي الدفدفدفة تضرب
هو ذا بحر الزنبق يبيت على سقوفنا

هي ذي الدفدفدفة تضرب
ا

ً
تسدد هدف

هي ذي الدفدفدفة تضرب
الدفدفدفة
الدفدفدفة

هي ذي الدفدفدفة تضرب!

به العالم الخارجي نفسه. نحن تخيلنا هذا 
منذ آالف األعـــوام. إذن األصــل واألصيل من 
وجــهــة نــظــرنــا هــمــا الــذهــنــي ولــيــس الــواقــع 
العيني الذي نرى. نحن كنا نطالب بتحقيق 
الــصــور الذهنية فــي الــعــالــم الــواقــعــي ولكن 
هذا األسلوب ال يجعلنا خياليني، بل يعطي 
اإلنسان  عبر  إنسانًيا.  ُبــعــًدا  املـــادي  للعالم 
يكون للعالم الطبيعي معنى ومفتاح معرفة 
اإلنـــســـان لــيــس فـــي الــعــالــم الـــخـــارجـــي، إنــمــا 
فــي قلبه. نحن سمينا هــذا املــفــتــاح، الــحــّب؛ 
 وفــــي أنـــــوار هــــذا املــفــتــاح يــتــعــالــى اإلنـــســـان 

ا.
ً

والوجود أيض
نــحــن الــشــعــراء والـــكـــتـــاب، نــكــتــشــف وحــدتــنــا 
ــا نــكــتــب  ــنـــدمـ ــاء الـــكـــتـــابـــة وعـ ــنــ ــا أثــ ــنـ ــتـ وفـــرديـ
ــرون ذاتــهــم بــنــا. نبدأ  ــ يكتشف الــعــالــم واآلخـ
من ذاتنا ونصل إلى اآلخـر؛ نبدأ من ثقافتنا 
إلى  ونتعرف  لهويتنا،  العميقة  وبمعرفتنا 
العالم.  فــي  نظائرنا  وإلــى  األخـــرى  الثقافات 
وهــكــذا تــتــوحــد الــثــقــافــة الــعــاملــيــة بلغة الــفــن. 
كان العالم منذ البدايات متوحًدا ولكن وبعد 
قـــرون كثيرة يتجه نحو وحـــدة ال بد  مضي 
 
ً
لغة نتكلم  العالم  أنــحــاء  كــل  فــي  منها. نحن 
واحدة، لغة الثقافة اإلنسانية، ولكن في بابل 
ا إال 

ً
الحديثة يبدو أننا ال نفهم بعضنا بعض

إذا تجاوزنا تخوم هذه اللغات املتفق عليها 
لغة  وهــي تركن في حــدود جغرافية معّينة. 
الثقافة، أعني لغة الخيال، هي اللغة الوحيدة 
ألصحاب األقالم؛ لغة السالم والحّب، وليس 
اللغات املحدودة في جغرافيا السلطات التي 

اختلطت بالعنف والحرب والجهل.

آه، أيها الفتى دْعني أقّبلك
ألن تلك العنق للتقبيل

أّيها األرجوان
يا قبضة العسل

أّيها العطر والعسل
للقبل

يا عنق
يا أرجوان!

دف قمري يدور حول العالم
على منت الدف

البدر التام
البدر التام
البدر التام

ٌهي ذي الدفدفدفة تضرب
دموٌع وعسل

 شراٍب
ُ

رطل
أيها الشالل!

دف قمري يدور حول العالم!
 قمري

ّ
يا دف

يا أنثاي ذكري
سّدد
سّدد!

طغاة املعجزات على الطرق البعيدة
يــذهــبــون بــقــوس قـــزح الــحــيــرة الــدفــدفــدفــيــة 

التي تضرب
في مهّب الريح، آالف النجوم أيضا

تهتف بالدفدفدفة التي تضرب
هي ذي الكواكُب وجميُع كواكب الرأس

هــي ذي الــطــراوة تسيل عــن أنــني الــدف هي 
ذي الدفدفدفة الضاربة تهطل

الدف مثل مخمٍل ساحر
يغطي الكواكَب العاشقة املتّيمة

أدور حولك أّيها الدف املجنون 
أّيــهــا الــدف املجنون أّيــهــا الــدفــدف املجنون 

أّيهاااا
أدور حولك أّيها الدف املجنون أّيهاااا

الدف  أّيها  املجنون  الــدف  أّيها  أدور حولك 
املجنون أّيها الدفدف املجنون أّيهاااا

أّيهاااا
أّيهاااا

أدور حولك أّيها الدف املجنون أّيهاااا
أّيهاااا.

)ترجمة عن الفارسية: حمزة كوتي(

إطاللة
تصويب

باسم النبريص

ــراه  ــ ــذة، تـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ ــــن خــــصــــاص الـ مـ
 عــلــى رواد املــطــاعــم 

ّ
يـــلـــف وهــــو 

املـــكـــشـــوفـــة، قــــادمــــًا مــــن نــاحــيــة 
 
ً
ــّمـــال ــوال، مـــحـ ــ ــوكـ ــ ــشـ ــ مـــتـــحـــف الـ

بــنــســخ مــــــزّورة مـــن مــشــغــوالت 
خشبية، مع أخالٍط من قّداحات 

وُعقود خرز. 
ــه، حــتــى  ــعــ ــابــ ــتــ مـــــن الــــشــــرفــــة تــ
يــنــعــطــف إلــــى مــتــحــف الـــبـــورن، 
ــــجــــدار،  ــنــــاك يــجــلــس عـــلـــى ال وهــ

أ بشمس شحيحة.
ّ
ليتدف

الــبــائــع الــجــائــل، الــــذي صــادفــتــه 
 قدومك، وها هو يذوي 

َ
هنا أول

ــرًا، وتــغــزوه أمــــاراُت مرض 
ّ
مــبــك

غامض.
انتظار  أثناء  حّدثك  الــذي  البائع 
الكنيسة، عن  باب  املعونة، على 

حلمه بالرجوع في أسرع وقت.
الـــــــــذي قـــــــــال: نـــبـــيـــعـــهـــم كــيــتــش 

أفريقيا، ويبيعوننا وْهم الجنة.
الذي يقطع عشرات الكيلومترات 
فاميليا  ســــاغــــرادا  مـــن  يــومــيــًا، 

حتى الشاطئ.
الــــذي يــنــام فــي غـــرف الــصــّراف 
ــاًء، وعـــلـــى األرصـــفـــة  ــتــ اآللـــــي شــ

صيفًا، وبينهما يقرزم الشعر.
وتنتظر  عــائــلــتــه،  تنتظره  الـــذي 
 أن 

ً
ــعــة، حــاملــة

ّ
مــســاعــداتــه املــتــقــط

»يسحبها«.
الـــذي تــعــرف، أنــه لــن يــعــود أبــدًا. 
وبعد مدة لن يتمكن من إرسال 

قرش، ولن يأتي بالعائلة.
لــقــد حــّدثــك ســاخــرًا، عــن الحلم 
ــه، كــــأن تــحــدث  ــرانــ الــجــمــعــي ألقــ
فــتــخــتــارك  يــــــوم،  ذات  ــّرة  ــ ــــسـ املـ
، صــاحــبــًا أو عــشــيــقــًا، 

ٌ
ســـائـــحـــة

ل بك.
ّ
وتتكف

 ودار 
ّ

لــف املبتذل،  الحلم  إّن  قــال 
وهبط على لياليه أخيرًا.

قــال هــذا قبل أســابــيــع، وهــا هو 
اآلن يغيب عن ناظريك، في آخر 

شارع كوميَرس.

كيتش متبادل

موالي مواطنون في عاصمة خرافيّة مركز القلعة للفنون  في مدينة اإلسكندرية حفًال موسيقيًا لفرقة  يقيم 
لإلنشاد الديني وموسيقى السماع الروحي، بحسب توصيف الفرقة لنفسها، والتي 
الجاري.  الشهر  من   11 اإلثنين،  يوم  عصرية  بطريقة  المولوية  عروض  أيضًا  تقّدم 

وكانت الفرقة قد قّدمت عدة عروض جّوالة خالل شهر رمضان. 

ضمن فعاليات المعرض االستعادي لـ ألبرتو جياكوميتي )الصورة(، الذي يستضيفه 
متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر في الرباط حتى الرابع من أيلول/
سبتمبر المقبل، ُتقام األربعاء، 13 من الشهر الجاري، محاضرًة بعنوان جياكوميتي، 

دراسة للفن يقّدمها الباحث في تاريخ الفن كاسيميرو دي كريشينزو.

القاهرة،  في  الثقافية  دوم  مؤسسة  تنظم  السايكودراما  أساليب  عنوان  تحت 
ورشة تديرها الكاتبة المصرية سحر الموجي )الصورة( من 14 وحتى 16 من الشهر 
لتأمل  عالجي،  وأسلوب  كفن  المسرح  أدوات  استخدامات  الورشة  تتناول  الجاري. 
واستكشاف أنماط السلوك والتفكير. الورشة ستركز على المشاعر بألوانها المختلفة، 

حكايات الماضي والحاضر والمستقبل، والتعامل المسرحي مع التجارب المؤلمة.

غدًا،  تنطلق  التي  الخامسة  دورتها  في  للسينما  بنزرت  ملتقى  تظاهرة  تعود 
من   12 حتى  وتستمر  التونسية،  المدينة  في  اإلسباني  الحصن  فضاء  في  السبت، 
الشهر الجاري، بمشاركة أفالم من فلسطين ولبنان وإيران. من بين األفالم المشاركة 

أرض بال غناء )الصورة( وجيرافادا واستعادة نضال.
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رضا براهني 
)تصوير: بيتر سيبالد(

اضرب الدف! اضرْب فالدفّية تحت قمٍر في 
منتصف هـــذا الــلــيــل، لــيــل زرادشــــت الــشــرق 
ــوت انـــتـــصـــار أرواح  الـــقـــديـــم بــيــنــنــا هـــو صــ

هاهاة والزغاريد في الرعد الذي يأتي
ُ
امل

دف قمري يدور حول العالم
دفوف النور، هالة كواكب الرأس
على األكتاف الفرحة للتجليات

ينفر الرأس
يطفر الرأس

 يقطع الرأس
ّ

والدف
هوذا سيف الدف يقطع رؤوس الخلق 

يقطع الرأس
يضرب الدف

آه، يا فتى
يا أرجوان

تلك العنق للتقبيل
نعم للتقبيل

أنت تقطع الرؤوس
هو ذا سيف الدف يقطع رؤوس الخلق

؟
ّ

هل تضرب الدف
تقطع الرأس؟

الطغاة مقطوعو الرؤوس

من فيلم 
»هاللة«، 2006 لـ 
بهمان قوبادي

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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ــد من  ــي تــقــنــيــات تــتــبــع ال
مايكروسوفت

ــن املـــرتـــقـــب أن يــتــخــلــى اإلنــــســــان في  مـ
املــســتــقــبــل الــقــريــب عــن بــعــض املــعــدات 
ــثــــل لـــوحـــة  الــــخــــاصــــة بــــالــــحــــاســــوب مــ
العديد  تعمل  حيث  والــفــأرة،  املفاتيح 
مــــن الـــشـــركـــات عـــلـــى تـــطـــويـــر تــقــنــيــات 
جــــديــــدة مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــعـــوض هـــذه 
تعمل شركة  مكانها.  وتــقــوم  األجــهــزة 
مـــايـــكـــروســـوفـــت عـــلـــى تـــطـــويـــر تــقــنــيــة 
ــد، ســـوف  ــيــ ــدة خـــاصـــة بــتــتــبــع الــ ــديــ جــ
تــتــيــح لــإنــســان الــتــحــكــم فـــي األجــهــزة 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة والـــتـــفـــاعـــل مــــع الـــعـــالـــم 
ــتــــخــــدام إشـــــــــــارات الـــيـــد  ــمــــي بــــاســ ــرقــ الــ
مايكروسوفت  فــريــق  ويعمل  فحسب. 
ــام ســـــــوف يــســمــح  ــ ــظـ ــ ــر نـ ــويــ ــطــ ــلــــى تــ عــ
لــلــبــيــئــات االفـــتـــراضـــيـــة الـــتـــعـــرف على 

حركة اليد وتتبعها بدقة متناهية.
فيديو  مقطع  مايكروسوفت  ونــشــرت 
ــلــــى شـــبـــكـــة اإلنـــــتـــــرنـــــت تـــظـــهـــر فــيــه  عــ
التطورات التقنية التي توصلت إليها 
فـــي تــتــبــع الـــيـــد. ومــــن املــرتــقــب أن يتم 
دمــج هــذه التقنيات فــي مــجــال الــواقــع 
الذي تعمل  املعزز  االفتراضي والواقع 
الشركة على تطويره، منذ سنة 2013، 
 .“HoloLens” من خالل طرحها نظارات
وال تــــزال هـــذه الــتــقــنــيــة الــجــديــدة قيد 
بــالشــك في  الــتــطــويــر، حيث ستساهم 
تــطــويــر طــريــقــة الــتــعــامــل مـــع األجــهــزة 

.
ً
الذكية مستقبال

ــكــروســكــوب  مـــرايـــا مــي
اللتقاط صور 3D للخاليا

تتشكل جميع الخاليا الحية من أشكال 
ــاد 3D، ولــكــن  ــعــ ــام ثــالثــيــة األبــ ــجــ وأحــ
املجهر،  خــالل  مــن  إليها  ننظر  عندما 
ثنائية  عبارة عن صــورة  فإنها تظهر 
ــعــــاد 2D. وتـــحـــدد صـــــورة املــجــهــر  األبــ
ثـــنـــائـــيـــة األبـــــعـــــاد الـــهـــيـــكـــل األســــاســــي 
للخلية، حيث إنها ليست كافية عندما 

تريد التعمق في اكتشاف الخلية.
ــل تـــــــعـــــــاون دولــــــــــــي لـــلـــتـــغـــلـــب  ــ ــــضـ ــفـ ــ وبـ
عــلــى املــشــكــلــة، يــعــتــقــد بــاحــثــون أنــهــم 
تــمــكــنــوا مــن اســتــخــدام مــرايــا صغيرة 
ــــرض 3D لــلــخــاليــا.  إلنــــشــــاء طـــريـــقـــة عـ
ــال الــبــاحــثــون مـــن جــامــعــة سيدني  وقــ
أســتــرالــيــا،  فـــي   )UTS( لــلــتــكــنــولــوجــيــا
ــة بـــكـــن فــــي الــــصــــن، ومــعــهــد  ــعـ ــامـ وجـ
الــواليــات  فــي  للتكنولوجيا  جــورجــيــا 
املـــتـــحـــدة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــتــقــنــيــة 
املبتكرة بسيطة، فإنها تسمح للعلماء 
ــع الـــبـــعـــد الــثــالــث  ــن جـــمـــع صــــــورة مــ مــ

للخاليا أفضل بكثير من الحالية.
ــيــــا اســــم  ــنــــولــــوجــ ــتــــكــ وأطــــــلــــــق عــــلــــى الــ
mirror-( ـــ  ــ ــ لـ اخــــــتــــــصــــــارًا   MEANS
enhanced, axial-narrowing, super-

مـــرآة  عــلــى  تــعــتــمــد  وهــــي   )resolution
فائقة  مــحــوري  تضييق  ذات  محسنة 
الـــدقـــة، تــعــمــل عــلــى الــتــقــاط صــــور من 
مما  معينة،  نقاط  في  الخاليا  طبقات 
يــتــيــح لــلــبــاحــثــن الــــقــــدرة عـــلـــى رؤيــــة 
الخلية. ويمكن  في طبقات  التغييرات 
مقارنة ذلك بقراءة الصحف املطبوعة 
تتداخل  حيث  شــفــاف،  بالستيك  على 
أحرف طبقات عدة مع بعضها بعضًا، 
غير أنه مع وضع مرآة بطريقة معينة، 
بؤرية.  ضيقة  نقطة  عنها  يتولد  مما 
ومن هذه املسافة البؤرية يمكن قراءة 
ــدة وتـــكـــون واضــحــة  ــ ســـوى طــبــقــة واحـ
وضــوحــًا جــيــدًا وغــيــرهــا مــن الطبقات 
لوجودهم  واضــحــًا ويختفي  يــكــون  ال 

على بعد محوري كبير من العدسة.

بنكرياس اصطناعي خالل 2018

عــن  األمـــيـــركـــيـــة   Anki شــــركــــة  كـــشـــفـــت 
 .Cozmo ــم ــ اسـ يــحــمــل  ــديـــد  روبـــــــوت جـ
ويــتــمــيــز هــــذا األخـــيـــر بــاحــتــوائــه على 
تــقــنــيــات الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي وقــدرتــه 
ــع اإلنـــســـان  عـــلـــى إجـــــــراء مــــحــــادثــــات مــ
والتعرف على الوجوه، والتنقل بشكل 

ذكي في البيئة املحيطة به.
وتـــــم تــصــمــيــم هـــــذا الـــــروبـــــوت لــيــشــبــه 
الـــذي   WALL-E كــبــيــر روبـــــوت بــشــكــل 
ظهر في الفيلم األميركي، والذي تدور 
الـــروبـــوت WALL-E ذي  أحــداثــه حـــول 

قدرات الذكاء الخارقة.
ــوع مــن  ــنــ ــن أن هـــــذا الــ ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
ــه بــــالــــخــــصــــوص  ــ ــــوجــ الـــــــروبـــــــوتـــــــات مــ
لأللعاب، إال أنه يحتوي على مجموعة 
التقدم  التقنيات التي تعكس مدى  من 
الــروبــوتــات،  صناعة  فــي  التكنولوجي 
ــه عـــلـــى إجـــــــراء مـــحـــادثـــات  مــنــهــا قــــدرتــ
مـــع اإلنــــســــان والــتــعــبــيــر عـــن مــشــاعــره 
ــوات واإليـــمـــاءات على  عــن طــريــق األصــ
شاشة LED، باإلضافة إلى قدرته على 

مواجهة اإلنسان في بعض األلعاب. 
عــمــلــت  الــــتــــي   Anki شــــركــــة  وتــــطــــمــــح 
أن  ــــي  فـ  Pixar ــة  ــركــ شــ ــــع  مـ بــــالــــتــــعــــاون 

يساهم الذكاء االصطناعي في تطوير 
الشركة  وعــدت  املستقبل، حيث  ألــعــاب 
ــة بـــرمـــجـــيـــة مـــفـــتـــوحـــة  ــ ــــزمـ بـــتـــوفـــيـــر حـ
املــطــوريــن من  لتمكن   ،)SDK( املــصــدر
تطوير منصة الذكاء االصطناعي التي 
يعمل بها روبوت Cozmo. ومن املرتقب 
أن يتم طرح الروبوت في شهر أكتوبر/ 
دوالرًا   180 بثمن  املقبل  األول  تشرين 

أميركيًا.

الــدمــاغ اإلنــســانــي، فكرة رائــدة  الــذكــاء يحاكي عمل  قــدرة على  ابتكار نظام لديه 
قديمة قد تصبح أقرب إلى الحقيقة، بعدما تم إحــداث تقدم في أبحاث فريق من 

.»memristor« جامعة كيل في أملانيا، بخصوص مكون إلكتروني يسمى
لها  التي يتعرض  البيانات  تدفق  الدماغ لجمع ومعالجة وتخزين  فكيف يعمل 
يوميًا؟ وكيف يستطيع إدارة املهام املعقدة املناطة إليه من دون الحاجة إلى طاقة 
كبيرة؟ فرغم أن أســرار كفاءة الدماغ البشري ال تــزال غامضة، إال أن باحثن من 
جامعة كيل في أملانيا تمكنوا من إعادة إنتاج بشكل اصطناعي نمطن أساسن 
لعمل الدماغ وهما: ليونة التشابك ومزامنة املوجات الدماغية. وجاء ذلك بفضل 
املكون اإللكتروني memristor )الذاكرة املقاومة(. ويعمل املمرستور الذي يكتسب 
مقاومة معينة عند مرور تيار من خالله. غير أن الغريب في األمر وحتى بعد قطع 
التيار، يتم حفظ بعض الذاكرة عن تدفق الشحنات التي عبرت خالله في املاضي.
وقد يستطيع املهندسون بفضله تطوير نوع جديد من الذاكرة ألجهزة الكمبيوتر 
الخاصة، ألنه في الواقع، ليس للذاكرة الحالية القدرة على االحتفاظ باملعلومات 
التشغيل، فإن عملية استعادة  إعــادة  الكمبيوتر. وعند  مع مجرد إيقاف تشغيل 
تعد بطيئة وتستهلك كمية من طاقة. ويمكن  املغناطيسي  القرص  البيانات من 
تجنب هذه الخطوة باستخدام املكون اإللكتروني ممرستور لزيادة كفاءة األجهزة.
ممرستور  استخدام  إلــى  كيل  جامعة  مــن  الباحثون  سعى  السياق،  نفس  وعلى 
لتقليد كــيــفــيــة عــمــل الـــدمـــاغ الــبــشــري. وبــالــتــالــي، تـــم ربـــط مــصــدريــن لــلــدبــدبــات 
التي  العصبية  بالخاليا  الدبدبات  مصدر  تشبيه  ويمكن  ممرستور.  باستعمال 
تنتج إشــارات كهربائية دوريــة. وقد الحظ الباحثون أن هذه اإلشــارات املستقلة 
عن بعضها البعض، قد أصبحت تدريجيًا متزامنة، كما يمكن مالحظة ذلك في 

الدماغ البشري.

عالم الروبوتات صناعات مستقبلية

روبوت ذكي يتفاعل مع اإلنسان

ذاكرة جديدة تحاكي الخاليا العصبية

هشام حدانة

ــــاس  ــريـ ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ يــــعــــتــــبــــر جـــــــهـــــــاز الـ
االصطناعي أفضل وسيلة ألولئك 
الذين يعانون من مرض السكري- 
السكر،  مستويات  ومراقبة  لرصد   ،1 الــنــوع 

من دون عملية الحقن اليومية.
حتى اآلن، كان على الذين يعانون من مرض 
السكري- النوع 1، استخدام جهازين للبقاء 
فــــي صـــحـــة جــــيــــدة: الـــجـــهـــاز األول الخــتــبــار 
ــا اآلخـــر  ــدم. أمــ ــ مــســتــويــات الــجــلــوكــوز فـــي الــ
األنــســولــن.  مــن  الصحيحة  الــجــرعــة  فلحقن 
ويجمع البنكرياس االصطناعي الجديد بن 

الجهازين في نظام واحد متكامل.
وذكــــــر مــــســــؤول فـــريـــق الـــبـــحـــث مــــن جــامــعــة 
كامبردج، أن املتطوعن الختبار البنكرياس 
االصـــطـــنـــاعـــي أبــــــدوا ارتـــيـــاحـــًا حــــول طــريــقــة 
استخدامه، وذكروا أن الجهاز منحهم إجازة 

ذكر باحثون من المملكة 
المتحدة، أنه قد يصل 
بنكرياس اصطناعي إلى 

األسواق خالل األشهر 
األولى من 2018

في  يــراقــب ويتحكم  إدارة مرضهم، ألنــه  مــن 
نسبة السكر في الدم على نحو فعال، من دون 

الحاجة إلى املراقبة املستمرة من أنفسهم. 
ولـــم يــعــط فــريــق الــبــاحــثــن وصــفــًا دقــيــقــًا عن 
الــجــهــاز. غــيــر أنـــه يــبــدو- عــلــى األرجــــح- على 
شــكــل مــربــع صــغــيــر، يــعــمــل بــاســتــمــرار على 
رصــــد وضـــبـــط مــســتــويــات الــســكــر فـــي الـــدم 
للمريض، من دون الحاجة إلى مجموعة من 

املعدات املختلفة للقيام بذلك.
الــســكــري- النوع  الــجــهــاز ملــرضــى  وال يسمح 
بــل أيضًا   طبيعية فقط، 

ً
1 مــن العيش حــيــاة

يلغى األخطاء البشرية، حيث يضمن الجهاز 
أنه ال يتم حقن املريض بكمية أقل أو أكثر عن 

حاجته من األنسولن بطريق الخطأ.
زرع  إلــى  الحاجة  عن   

ً
بديال الجهاز  ويعرض 

خاليا بيتا جديدة )زرع خاليا في البنكرياس 
السكري،  التي تنتج األنسولن( عند مرضى 
ــدة يــتــم  ــ ــديـ ــ ــي تـــعـــتـــبـــر طـــريـــقـــة عــــــالج جـ ــ ــتـ ــ والـ
الباحثون  وذكـــر  باحثن.  قبل  مــن  اختبارها 
أن الــجــهــاز ال يــــزال أمـــامـــه بــعــض الــتــحــديــات 
التقنية، ومنها عملية ضخ األنسولن، والذي 
يستغرق )حــتــى مــع أنــــواع ســريــعــة املــفــعــول( 
فــــتــــرة تــــصــــل إلـــــــى ســــاعــــتــــن لــــلــــوصــــول إلــــى 
مستويات الذروة في مجرى الدم، مما يجعل 
من الصعب على جهاز واحد املراقبة املستمرة 
ــوازن، خصوصًا  ــتـ مـــع الــحــفــاظ عــلــى مــســار مـ

لدى من يمارس أنشطة أخرى.
اإللكتروني،  األمــن  مشكلة  أيضا  توجد  كما 

البنكرياس االصطناعي عبارة عن  إن  حيث 
كمبيوتر بسيط جــدًا، وتــرك املجال مفتوحًا 

للقراصنة قد يعّرض املريض للخطر.
العملية، يحتاج  العقبات  وإلى جانب هذه 
ــن الـــلـــوائـــح  أيـــضـــًا املــــصــــادقــــة عـــلـــى عـــــدد مــ

التنظيمية قبل طرحه في األسواق. غير أنه 
بعد تقييم التقدم املحَرز لغاية اآلن، يعتقد 
الباحثون بــوصــول نــوع خــاص مــن أجهزة 
خالل  السوق  إلى  االصطناعي  البنكرياس 

.2018

أحمد ماء العينين

يــحــتــوي دمــــاغ اإلنـــســـان عــلــى حـــوالـــى 100 
بينها  مــا  فــي  متصلة  خلية عصبية  مليار 
عبر وصــالت خاصة تدعى نقاط االشتباك 
العصبي، حيث تنقل هذه النقاط اإلشارات 
الــكــهــربــائــيــة والــكــهــروكــيــمــيــائــيــة مـــن خلية 
إلـــى أخــــرى. فــي جــامــعــة »بــوهــانــج« للعلوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا بــكــوريــا الــجــنــوبــيــة تمكن 
خـــبـــراء فـــي مــجــال الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي من 
اشــتــبــاك عصبية اصطناعية  نــقــاط  ابــتــكــار 
ــاء  ــي تـــطـــويـــر ذكــ ــن شـــأنـــهـــا أن تـــســـاهـــم فــ مــ
األجـــهـــزة املــســتــقــبــلــيــة. ويــــرى الــبــاحــثــون أن 

هـــذا االبــتــكــار الــجــديــد مـــن شــأنــه أن يــطــور 
ــات وبــــاألخــــص من  ــوتــ ــروبــ الـــحـــواســـيـــب والــ
يستطيع  حيث  للطاقة،  استهالكها  ناحية 
دماغ اإلنسان إجراء 10 »كوادريليون« )رقم 
يعادل 10 أوس 15( عملية في الثانية، وفي 
املقابل يستطيع حاسوب Tianhe-2 الصيني 
- الذي يعد أسرع حاسوب في العالم - إجراء 
55 »كــوادريــلــيــون« فــي الثانية، إال أن دمــاغ 
اإلنسان يتفوق من ناحية استهالك الطاقة، 
حــيــث يستهلك الــدمــاغ كمية مــن الــطــاقــة ال 
تتعدى 20 واطــًا مقارنة بكمية 17.8 ميغا-

 2-Tianhe واط، التي تلزم لتشغيل حاسوب
الحالي تستهلك نقاط  الــوقــت  فــي  الــخــارق. 

ــاك الــعــصــبــيــة االصــطــنــاعــيــة كمية  ــبـ ــتـ االشـ
كبيرة من الطاقة مقارنة مع نقاط االشتباك 
ــتــــي تــســتــهــلــك  ــيـــة الــ ــبـــيـــولـــوجـ الـــعـــصـــبـــيـــة الـ
ـــ 10 »فــيــمــتــوجــول«  ــقـــدر بــ كــمــيــة ضــئــيــلــة تـ
)femtojoule : وحدة لقياس الطاقة(. وأشار 
الــبــاحــثــون إلــى أن نــقــاط االشــتــبــاك الــتــي تم 
تتعدى  ال  طــاقــة  كــمــيــة  تستهلك  تــطــويــرهــا 

1.23 »فيمتوجول«.
وتــم تصنيع هــذه النقاط من مــواد عضوية 
تـــتـــيـــح لـــهـــا تـــحـــريـــر األيــــــونــــــات املـــشـــحـــونـــة 
كــهــربــائــيــًا. ويــعــمــل الــبــاحــثــون عــلــى تطوير 
طريقة تتيح صناعة هذه النقاط باالعتماد 

على تكنولوجيا الطباعة ثالثية األبعاد.

ابتكار جديد يزيد قدرة الحواسيب والروبوتات

   ( Getty )  مضخة   أنسولين    لتزويد   الجسم منه   بالكمية   المناسبة

عند  بطاريتها  تغيير  على  بقدراتها  تتميز  ذاتية  Airobotics عن طائرة جديدة  كشفت شركة 
الذاتية  الصيانة  إمكانية  لها  يوفر  أوتوماتيكي  نظام  على  الطائرة  هــذه  الــضــرورة. وتحتوي 
وعمل دوريات دون تدخل بشري. ويعتبر هذا النوع من الطائرات موجهًا بالخصوص ملجاالت 
الزراعة وإنتاج الطاقة، حيث تحتوي الطائرة على بطارية تمكنها من التحليق ملدة نصف ساعة 
بحمولة تزن كيلوغرامًا واحدًا، وفي حالة إنهاء الجولة، تهبط الطائرة على قاعدة تحتوي على 
ذراع آلية تخول لها تغيير البطارية أو إفراغ الحمولة. ويمكن للمستخدم التحكم بشكل كامل 
في إعدادات النظام الخاص بالطائرة بما في ذلك تحديد طريقة عملها واملسار الذي ستتبعه 
أثناء الرحلة.  كما يمكن مشاهدة بث حي بالفيديو للمناطق التي يتم التحليق فوقها. وأشارت 
أنها ســوف تكون مفيدة بشكل كبير في مجاالت عديدة مثل مجال  الشركة املصنعة للطائرة 

املناجم والنفط والزراعة.

قدرة على تغيير البطارية عند نفادها ذاتيًا
طائرة دون طيار

جديد
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رياضة

تشغل صفقة 
انتقال النجم 
األميركي، 
دوين وايد، إلى 
صفوف شيكاغو 
بولز، العالم 
بأسره، رغم أن 
بعض الصفقات 
األخرى فاقتها 
قيمة من الناحية 
المالية، لكن 
األخير يبقى 
اسمًا ال يمكن أن 
يتكرر في دوري 
المحترفين 
األميركي للسلة، 
وهو الذي 
رفض التجديد 
مع ميامي، ألن 
األخير لم يقدره 
بالشكل المناسب 
بعد كل هذه 
السنين، التي 
حقق خاللها 
لقب الدوري 3 
وايد حقق اللقب مع شيكيل أونيل في 2006 (Getty)مرات.

العودة للموطن

قاد النجم اإلنكليزي املخضرم، فرانك المبارد، 
العب تشيلسي السابق، فريقه نيويورك سيتي 

لفوزه الرابع على التوالي في دوري كرة القدم 
األميركي للمحترفن، حيث سجل هدف الفوز في 
 الالعب البالغ 

ّ
مرمى نيو إنغلند ريفولوشن، وهز

عمره 38 عامًا الشباك من مدى قريب في الدقيقة 
58. وانضم المبارد إلى نيويورك في الصيف 

املاضي، لكن تأثيره كان ضعيفًا وفشل الفريق في 
التأهل إلى أدوار خروج املغلوب.

تأهل النجم البريطاني، أندي موراي، إلى 
نصف نهائي بطولة ويمبلدون للمرة السابعة 
في تاريخه، بفوزه على الفرنسي جو ويلفريد 

تسونغا بواقع 7-6 )12-10( و6-1 و3-6 و4-6 و6-4 
و6-1 في ثالث ساعات و54 دقيقة، ليحقق أيضًا 

فوزه رقم مائة على األراضي العشبية. وسيواجه 
في الدور القادم التشيكي، توماس بيرديتش، 

الذي هزم الفرنسي، لوكاس بويلي، بنتيجة 6-7 
)6-4( و6-3 و6-2 في ساعة و54 دقيقة.

قال األرجنتيني، إيفر بانيغا، العب إشبيلية 
السابق، واملنضم حديثًا إلى نادي اإلنتر 

اإليطالي، إنه لم يكن بوسعه تفويت هذه الفرصة 
وإنه »شرف« بالنسبة له اللعب لنادي اإلنتر 

»التاريخي«. وصّرح بانيغا في مقابلة مع املوقع 
الرسمي لناديه الجديد على اإلنترنت: »لقد سعدت 

كثيرًا عندما علمت باهتمام اإلنتر بي. لم أستطع 
تفويت هذه الفرصة املهمة في ناد كبير مثل إنتر«. 

وسيلعب إنتر هذا املوسم في اليوروبا ليغ.

المبارد يقود 
نيويورك سيتي للفوز 

الرابع على التوالي

موراي يالقي بيدريتش 
في نصف نهائي بطولة 

ويمبلدون

بانيغا يعبر عن 
سعادته باالنضمام 

إلى نادي إنتر
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قصة البرتغال 
مع اليورو: 

النهائي الثاني

2829
رياضة

حسين غازي

تــمــكــنــت الـــبـــرتـــغـــال مـــن الـــفـــوز على 
املــربــع  لــقــاء  فـــي   0-2 بنتيجة  ويــلــز 
الذي جمعهما على ملعب  الذهبي، 
بــارك أوملبيك ليون في إطــار مباريات يورو 

2016، وبذلك حققت إنجازًا كبيرًا.
في النسخ الست األولى من سنة 1960 حتى 
1980 كانت البرتغال تلعب دورًا هامشيًا، إذ 
األخـــرى، خاصة  املنتخبات  مقارعة  تقدر  لم 
في ظل نظام التأهل، ومــن ثم جــاءت نسخة 
الــثــانــي في  املـــركـــز  1984، بــفــرنــســا، احــتــلــت 
مجموعتها خلف إسبانيا لكنها خسرت أمام 
12 سنة،  بعدها  3-2، غابت  األرض  صاحبة 
ثم ظهرت في ربع النهائي لكنها سقطت أمام 
لتنتهي  بوبرسكي،  لــاعــب،  بهدف  تشيكيا 

األحام هناك.
ومنذ العالم 2000 حتى 2016، تطور مستوى 
ــهـــور الــكــثــيــر مــــن الــاعــبــن  الـــبـــرتـــغـــال مــــع ظـ
فيغو وروي  الــدولــيــة، ال سيما  الساحة  على 
ــــو كـــارفـــايـــو ونــونــو  كــوســتــا وبــاولــيــتــيــا وريـ
غوميز رونــالــدو وآخــريــن، ففي نسخة 2000 
على األراضي البلجيكية والهولندية، اعتلت 
صدارة املجموعة األولى أمام كل من رومانيا 
وإنكلترا وأملانيا، ثم أطاحت بتركيا بهدفن 
نــظــيــفــن، لــتــخــســر فـــي نــصــف الــنــهــائــي أمـــام 
فــرنــســا بــهــدفــن لــواحــد، يــومــهــا ســجــل نونو 
ــيـــري هــنــري  الــــهــــدف األول وعـــــــّدل تـ غـــومـــيـــز 
ــدان الــهــدف  ــ ــرز زيـــن الـــديـــن زيـ ــ الــنــتــيــجــة، وأحـ

باريس ـ العربي الجديد

شــهــدت مـــبـــاراة الــبــرتــغــال ومــنــتــخــب ويــلــز، 
فــي الــــدور نــصــف الــنــهــائــي مــن بــطــولــة أمــم 
أوروبا لكرة القدم، الكثير من اللقطات التي 
ستبقى في ذاكــرة مشجعي كرة القدم على 

مّر التاريخ.
 كان للقاء 

ْ
البرتغال حققت الفوز بهدفن، لكن

لــلــنــجــم، كريستيانو  طــعــم خـــاص ال ســيــمــا 
ــالـــدو. فــي الــبــدايــة أفـــرح الــــدون جــاِمــَعــي  رونـ
الكرات، فقبل انطاق املباراة بقليل، وبينما 
ــان املــنــتــخــبــان يــلــتــقــطــان الـــصـــور، تــواجــد  كــ
املــيــدان،  أرضــيــة  فــي  الفتية والفتيات  بعض 
الكبيرة،  األعــام  كانوا يحملون  الذين  وهــم 
وكــذلــك يــجــمــعــون الـــكـــرات، الــتــي تــخــرج إلــى 
ــــى تـــّوجـــه أحــد  ــرة األولـ خـــط الــتــمــاس. فـــي املــ
ــــدون وجــــرى خــلــفــه، وطــلــب  الــشــبــاب نــحــو الـ
مــنــه أخـــذ صــــورة مــعــه، ثــم احــتــضــنــه وذهــب 
ـــى زمــــائــــه وكـــــــان يـــقـــفـــز مــــن شـــدة  ــ ــًا إلـ ــريــ جــ
الــكــرات الثاني، فقد جذب  الــفــرح. أمــا جامع 
األنـــظـــار أكـــثـــر، حـــن اصـــطـــف الــبــرتــغــالــيــون 
ألخـــذ الـــصـــورة الــجــمــاعــيــة لــلــفــريــق، وحـــاول 
الشاب أن يقف بن الاعبن، لكنه لم يتمكن 
ــار الــصــورة  ــك، فــقــرر أن يــبــقــى فـــي إطــ مـــن ذلــ
ــاه بــنــفــســه إلــى  إلـــى جــانــب الـــــدون، الــــذي دعــ
ذلـــك، وحـــن رأى رونـــالـــدو الــفــتــى واقــفــًا إلــى 
جانبه، ضحك بسرعة. ولطاملا كان رونالدو 
مــحــبــًا لــلــجــمــاهــيــر وعـــشـــاقـــه، وكــــــان دائـــمـــًا 
أو  بــالــغــضــب  الــشــعــور  دون  يــلــبــي طلباتهم 

االمتعاض.

معادلة رقم بالتيني
التاريخ  رونــالــدو  البرتغالي  النجم  ودخــل 
من أوســع أبوابه حن عــادل رقم األسطورة 
ــنـــي، فــــي عـــدد  ــيـ ــة، مــيــشــيــل بـــاتـ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
ــا،  األهــــداف املسجلة فــي بــطــولــة أمـــم أوروبــ

ــد فــقــط من  وهـــو اآلن عــلــى بــعــد هـــدف واحــ
تحطيم الــرقــم الــقــيــاســي.  وحـــاول رونــالــدو 
تسجيل الهدف التاسع له في بطولة يورو 
2016 املقامة حاليًا على األراضي الفرنسية، 
ــك، فــبــعــدمــا  ــ ــدون فــــي ذلــ ــ ــ وبـــالـــفـــعـــل نـــجـــح الـ
لاعب  واضــح  بغياب  األول  الشوط  انتهى 
ريال مدريد، ظهر صاروخ ماديرا في الوقت 
رافــائــيــل  لــعــب  بالدقيقة 53، حــن  املــنــاســب 
غوريرو كرة متقنة إلى داخل منطقة الجزاء، 
سددها رونالدو برأسه في شباك الحارس 
وايــــن هــيــنــســي. وكــــان الـــرقـــم الــقــيــاســي في 
حــــوزة الــنــجــم الــفــرنــســي الـــســـابـــق، ميشيل 
الـــذي سجل 9 أهـــداف فــي نسخة  باتيني، 
1984 خال 5 مباريات، بينما وصل الدون 
لــلــهــدف الــتــاســع فـــي مــســيــرتــه فـــي الـــيـــورو 
وذلك خال مباراته العشرين في أربع نسخ 

من اليورو )2004، 2008، 2012، 2016، وهو 
الهدف الثالث له في هذه املسابقة.

ــدون رقــمــه فــي عـــدد املــشــاركــات  كــمــا عـــزز الــ
ببطوالت اليورو، حيث وصل للمباراة رقم 
20 وهو صاحب املركز األول، ويأتي خلفه 
ـــ17  ــانــــي، بــاســتــيــان شــفــايــنــشــتــايــغــر، بـ األملــ
مشاركة، وكان كريستيانو في وقت سابق 
قـــد حــقــق رقــمــًا مــهــمــًا حـــن بــــات أول العــب 
يسجل في 4 نسخ مختلفة من مسابقة أمم 
ــا لــكــرة الــقــدم، يــوم سجل فــي مــبــاراة  أوروبــ
الــلــقــاء  في  املــجــر على ذات ملعب  منتخب 
ــيــــرة مـــن املــجــمــوعــة  الــجــولــة الــثــالــثــة واألخــ
السادسة، وتأتي أهداف الدون على الشكل 
التالي: )هدفان في يورو 2004(، وفي نسخة 
2008 سجل هدفًا واحدًا، ثم في يورو 2012 

أحرز 3 أهداف.

الصديقان الخصمان
انــتــظــر الــجــمــيــع بــفــارغ الــصــبــر املـــبـــاراة من 
ــالـــدو وبــيــل فــي أرضــيــة  أجـــل مــشــاهــدة رونـ
امللعب، لكن هذه املرة بقميصن مختلفن، 
خـــاصـــة أنـــهـــمـــا يــلــعــبــان فــــي ذات الـــفـــريـــق، 
وسلطت األضواء على النجمن بشكل كبير 
بهما،  تحيط  التي  اإلعامية  الهالة  بسبب 
خاصة أنهما القادران على صناعة الفارق، 
وفي املباراة األخيرة كان رونالدو حاسمًا، 
فيما حاول بيل كثيرًا الوصول إلى املرمى 
لــكــن املــهــمــة كــانــت صــعــبــة، خــاصــة فـــي ظل 
التكتل البرتغالي في الخلف، حيث اعتمدت 
بعيدة  التسديدات   على  الويلزية  القاطرة 
املــــدى الــتــي تــعــامــل مــعــهــا ريـــو بــاتــريــســيــو 
ببراعة، كما أّثر غياب آرون رامسي، مساعد 

بيل، على منتخب ويلز بشكل كبير.

رونالدو عريس منتخب بالده أمام ويلز  في نصف النهائي

يــورو  الــبــرتــغــال  بعدها  استضافت  الــذهــبــي. 
حــســاب  عـــلـــى  املـــجـــمـــوعـــة  وتــــصــــدرت   ،2004
اليونان وروسيا وإسبانيا، وأخرجت إنكلترا 
بــــركــــات الــــجــــزاء 6-5 بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــوقــتــن 
 ،2-2 اإليجابي  بالتعادل  واإلضــافــي  األصلي 
وفــــازت عــلــى هــولــنــدا بــهــدفــن لــواحــد قــبــل أن 
تــصــدم الــيــونــان أصــحــاب الـــدار فــي النهائي، 

بــهــدف سجله املــهــاجــم، كــاريــســتــاخــيــس، في 
الدقيقة 57، ويومها بكى رونالدو.

أتــــت نــســخــة 2008 فـــي الــنــمــســا وســويــســرا، 
ــــي خــــطــــف صـــــــدارة  ونــــجــــحــــت الــــبــــرتــــغــــال فــ
ــن تــشــيــكــيــا وتــركــيــا  ــل مــ املـــجـــمـــوعـــة أمــــــام كــ
وسويسرا، لكن العقبة في ربع النهائي كانت 
أملانيا، ووّدعت البطولة بعد خسارة بهدفن 

لــثــاثــة، وانــتــظــر بــعــدهــا رونـــالـــدو وزمــــاؤه 
وأوكــرانــيــا، حينها  بولندا  فــي   2012 نسخة 
أملانيا   الثاني خلف  املركز  البرتغال في  أتت 
ــمـــارك  ــقــــاط، وجـــــــاءت خــلــفــهــمــا الـــدنـ بـــســـت نــ
»برازيل  وهولندا، مجموعة حديدية، دفعت 
النهائي،  ربــع  في  أوروبـــا« ملواجهة تشيكيا 
فظهر رونــالــدو فــي الدقيقة 79، وقـــاد بــاده 

النهائي، لكن اإلقــصــاء جــاء على يد  لنصف 
الجزاء  بركات  فــازت  التي  إسبانيا،  البطل، 
2-4 في إثر انتهاء املباراة بالتعادل السلبي 
صفر – صفر، وفي يورو 2016 تأهلت كأفضل 
ثـــالـــث بــعــدمــا تـــعـــادلـــت 3 مــــــرات، ثـــم أقــصــت 
كرواتيا وبعدها بولندا، لتخرج ويلز وتصل 

للعرس الختامي للمرة الثانية تاريخيًا.

EURO  2016  يورو

يعتبر ملعب بوالر دولولي 
األكثر غرابة في فرنسا، وهو 

الواقع في مدينة لينس. فبداية 
تتسع المدينة لحوالي 32.663 
ألف نسمة من أطفال وشباب 

وعجزة، فيما يمكن للملعب أن 
يحتضن أبناء المدينة بأكملها، 

حيث يضم حوالي 38223 كرسيا 
في المدرجات، وبالتالي فإن 

سكان لينس ال يستطيعون ملء 
الملعب، حتى لو اجتمعوا جميعًا 

في آن واحٍد معًا، وشّكل هذا 
األمر مادة دسمة للمغردين 

على وسائل التواصل االجتماعي. 
ويعّد ملعب بوالر دولولي أحد 

المعالم المهمة في تلك المدينة 
الفرنسية، واستضاف بعض 

المباريات في يورو 2016 التي 
ُتختتم يوم العاشر من الشهر 
الجاري على ملعب »فرنسا«، 

وسبق له أن احتضن كأس العالم 
للرغبي في عامي 1999 و2007، 
كما كان أحد المرافق الرياضية 

التي استضافت كأس العالم 1998 
والذي تّوجت به فرنسا. أما سنة 
1984 فقد كان مسرحًا لمباريات 
أمم أوروبا. ويعتبر فوز المنتخب 

اإلسباني 6-1 على بلغاريا األكبر 
في تاريخ اللقاءات الدولية على 

صعيد المنتخبات.

هل تعلم

أنجبت البرتغال عبر 
السنين نجومًا كبارًا، على 

غرار أوزيبيو ثم لويس 
فيغو ليأتي كريستيانو 
رونالدو بعد ذلك في 

الفترة الحالية

)Getty( 2000 روي كوستا ذاق مرارة نصف نهائي نسخة

لويس فيغو 
كان متواجدًا 
في نهائي 2004 
)Getty(

)Getty( نجما المنتخبين وريال مدريد )Getty( فرحة رونالدو في التأهل إلى النهائي)Getty( جامع الكرات أكثر المحظوظين في المباراة

أبو تريكة عن رونالدو: 
يقوم بأشياء غريبة كأنه كائن فضائي

أشاد النجم املصري السابق، محمد أبو تريكة، بمهاجم املنتخب البرتغالي 
املتألق، كريستيانو رونالدو، بعد األداء املميز الذي قدمه أمام ويلز في نصف 
نهائي كأس األمم األوروبية، حيث ساهم في تأهل بالده إلى الدور النهائي، 

محرزًا هدفًا وصانعًا آخر.
وقال أبو تريكة في تصريحات على قناة بي إن سبورت: »إنها املرة األولى 
لــثــواٍن. مثل هذه  الــهــواء  فــي  الشكل، ويظل  التي أشــاهــده فيها يرتقي بهذا 

األمور ال يفعلها إال كائن فضائي«.
املباراة األول من ضربة رأسية رائعة، ليدخل تاريخ  وأحــرز رونالدو هدف 
البطولة الــقــاريــة مــن أوســع أبــوابــه، ويــعــادل عــدد أهـــداف الفرنسي، ميشيل 

بالتيني، الهداف التاريخي لليورو بتسعة أهداف.
وأشاد أبو تريكة بما قدمه املنتخب البرتغالي في نصف النهائي، مشيرا إلى 

أنه أنهى مهمة التأهل للنهائي في ثالث دقائق، وتوقع أن يكون النهائي بني 
»السيليساو األوروبي« واملنتخب األملاني.

شغب اليورو سيلقي بظالله على كأس العالم 2018
بعد أعمال الشغب الذي شهدته بطولة يورو 2016، قرر االتحاد الدولي لكرة 
القدم اتخاذ قرارات احترازية ملنع تكرار ما حدث في البطولة األوروبية، حيُث 

سيتخذ بعض القرارات التي تحدُّ من حدوث أي خلل في التنظيم.
وكشفت األمينة العامة لالتحاد الدولي لكرة القدم، فاطمة سامورة، عن أن 
إجراءات احترازية أمنية سُتطبق في مونديال روسيا 2018، وذلك بسبب ما 
حصل في البطولة األوروبية، خصوصًا بني الجماهير الروسية واإلنكليزية 

في مدينة مارسيليا الفرنسية.
ــامـــورة أن الــفــيــفــا ســيــقــوم بــإحــصــاء لــلــكــشــف عـــن املــجــمــوعــات  ـــدت سـ وأكــ
املشاغبة، وخصوصًا »الهوليغينز«، وذلك ملنعهم من حضور مباريات كأس 
العالم، وهناك إجراءات أمنية تفوق التي كانت في يورو 2016. وواحدة من 
هذه اإلجراءات تتعلق بأسعار تذاكر مباريات املونديال، حيُث أكدت سامورة 
أن سعر التذكرة للجماهير القادمة من الخارج سيرتفع بحوالى 16% عن 
تذاكر مباريات مونديال البرازيل 2014. ومن املتوقع أن ُيصبح سعر تذكرة 
واحدة في دور املجموعات حوالى 105 دوالرات، أي بزيادة حوالى 15 دوالرًا، 
السفر  تريد  التي  للجماهير  بالنسبة  كبيرًا  ُيسبب غضبًا  قد  الــذي  األمــر 

ملتابعة مباريات كأس العالم.

لفتة من الجماهير اإلنكليزية في مارسيليا
أبهرت مجموعة من املشجعني اإلنكليز سكان مدينة مارسيليا الفرنسية، 
بعد أن ساهمت في بناء ملعب كرة قدم صغير لألطفال، في لفتة إنسانية 

ُمميزة، بعد أحداث الشغب التي شهدتها املدينة مع بداية يورو 2016.
وتطوعت مجموعة من املشجعني اإلنكليز في بناء هذا امللعب الصغير، لكي 
يلعب به األطفال في أحد األحياء السكنية ملدينة مارسيليا، حيُث وصل طول 

امللعب إلى حوالى 25 مترًا وعرضه 18 ويحيط به سياج حديدي.
ورغم االنتقادات الكبيرة،  التي تعرض لها الجمهور اإلنكليزي بعد أحداث 
الجماهير  مع  اشتباكات  وقعت  عندما  مارسيليا،  في  وقعت  التي  الشغب 
أنها  مساملة  أثبتت  الروسية، إال أن هذه املجموعة من املشجعني اإلنكليز، 
وتــحــّب أعــمــال الخير. وكــان هــدف هــذه املجموعة تــرك بصمة إيجابية عن 
الجمهور اإلنكليزي، ملحو اآلثار السلبية التي تركها البعض في بداية البطولة 
امللعب،  أنهم تطوعوا من أجــل املشاركة في تشييد هــذا  األوروبــيــة، واألهــم 

وإنهاء األعمال فيه قبل مغادرة املدينة.

بصراحة
حسام أسامة

بتنا على أعتاب نهاية اليورو، األمر ربما محزن، فمع اختتام املسابقة 
بعد غٍد على ملعب فرنسا، سنغلق هذا امللف ونعود ملنافسات األندية 
والدوريات، لكن ليس هذا هو املهم، بل في هذه النسخة وّدعنا الكثير 
من األسماء، التي لن نراها ربما في يورو 2020، منهم تأكد رحيلهم 
وآخرون ربما يعودون، لكن بنسبة ضئيلة. شهدنا في يورو 2016 
الكثير من األسماء التي لفتت األنظار رغم أنها في نهاية مسيرتها، 
الرياضي  الــذي ظهر بالسروال  الحارس املجري، كيرالي،  على غــرار 
الطويل القديم، هو من األسماء التي لن نراها ثانية، على غرار النجم 
األيسلندي غوديسنون، الذي غادر البطولة في أول مشاركة له فيها، 
البعض اآلخر تألق لكن الحظ لم يسعفه بالفوز في هذه البطولة مرة 
واحدة في تاريخه، إنه جانلويجي بوفون، هذا الحارس الكبير العمالق، 
والذي بكى حزنًا للخروج. عمره اآلن 38 عامًا، وربما من الصعب أن 
نراه في التشكيلة األساسية في سنة 2020، حينها سيكون في عمر 
الـ42 عامًا، لكن ال شيء مستحيل مع حارس مخضرم مثله، وربما 
يعتزل اللعب دوليًا بعد كأس العالم 2018 في روسيا في حال حقق 

اللقب، أو لم يفز به، على غرار بارزاغلي زميله أيضًا.

من الملعب

   على
هامش 

   الحدث
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ــنــــت مـــحـــكـــمـــة فـــــي بـــرشـــلـــونـــة  ــلــ أعــ
ــيـــل مــــيــــســــي، نــجــم  ــيـــونـ ــة لـ ــبـ ــاقـ ــعـ مـ
ــة  ــدرجــ الــ دوري  بـــطـــل  بـــرشـــلـــونـــة 
األولى اإلسباني لكرة القدم، بالسجن ملدة 21 
شهرا وتغريمه بمليوني يورو )2.2 مليوَني 
دوالر( بعد إدانته بارتكاب ثالث تهم تتعلق 

بالتهرب الضريبي.
أيــضــا بسجن خــورخــي،  كــمــا قــضــت املحكمة 
املدة  املنتخب األرجنتيني، لنفس  والــد العب 
يــورو كغرامة. وقال  وأمرته بدفع 1.5 مليون 
ــه ســيــتــم الــطــعــن  ــ مـــحـــامـــو مــيــســي ووالــــــــده إنـ
اإلسبانية.  العليا  املحكمة  أمـــام  الحكم  على 
أن »الحكم ليس صائبًا  فــي بيان  وأوضــحــوا 
ــــأن االســـتـــئـــنـــاف ســيــظــهــر  ونـــحـــن عـــلـــى ثـــقـــة بـ
أن ميسي يتصرف  دفــاعــنــا«، مؤكدين  صحة 
اإلسباني،  للقانون  ووفقا  نية.  بحسن  دائما 
فإنه يمكن إيقاف تنفيذ أي حكم قضائي مدته 
أقــل من عامني ما لم يكن الشخص مدانًا في 
قضايا سابقة وهو ما يعني أن ميسي ووالده 
العقوبة، إال  من غير املحتمل أن يمضيا تلك 
أنــــه هــنــاك حــــاالت اســتــثــنــائــيــة تــعــرض فيها 
بــعــض األشــخــاص للسجن رغـــم كـــون مدتهم 

أقل عن عامني.
ويــلــعــب ميسي )29 عــامــًا( - أفــضــل العـــب في 
الــعــالــم خــمــس مـــرات وأحـــد أعــلــى الرياضيني 

التهرب الضريبي 
وأزمة ميسي

واصل مهاجم برشلونة اإلسباني، األرجنتيني ليونيل ميسي، المعاناة بسبب 
بمرور  تعقيدًا  تزداد  والتي  فيها،  تورط  التي  الضرائب  من  التهرب  قضية 
بشكل  الالعبين  محاولة  سبب  عن  للتساؤل  األبواب  يفتح  ما  وهو  الوقت، 

دائم التهرب من دفع الضرائب بشكل كامل

3031
رياضة

قضية

ــدر دخـــلـــه بــنــحــو 350 مــلــيــون  دخـــــال، حــيــث قــ
دوالر فــــي آخـــــر عـــشـــر ســــنــــوات وفــــقــــًا ملــجــلــة 
فـــوربـــس - لــفــريــق بــرشــلــونــة مــنــذ عــــام 2004 

وأصبح الهداف التاريخي للنادي.
اإلســبــانــيــة ميسي  الــضــرائــب  إدارة  واتــهــمــت 
ووالده باالحتيال على الحكومة في مبلغ 4.2 
مــاليــني يـــورو )4.7 مــاليــني دوالر( فــي صــورة 

ضرائب عن الفترة ما بني 2007 و2009.
وأكــــــــدت املـــحـــكـــمـــة فــــي حـــيـــثـــيـــات حــكــمــهــا أن 
ــة مـــــن الــــشــــركــــات  ــكـ ــبـ ــتــــخــــدمــــا شـ االثـــــنـــــني اســ
الــدخــل،  الــضــرائــب على  مــن  للتهرب  الوهمية 
الالعب.  الحقوق الخاصة بصورة  الذي تدره 
الــتــي تحمل  الــشــركــات،  وأضــافــت املحكمة أن 
أسماء، مثل سبورت كونسالتنتس وسبورت 
ومناطق  دول  فــي  مقارها  تقع  إنتربريسس، 
تمثل مالذات ضريبية، مثل بيليز وأوروغواي 
وسويسرا، حيث تحافظ القوانني هناك على 

ســريــة أســمــاء وهــويــات أصــحــاب الحسابات. 
املاضي،  الشهر  املحاكمة  خــالل  ميسي،  وأقــر 
صورته،  حقوق  تحمي  عقود  على  بالتوقيع 
إال أنـــه أشــــار إلـــى أنـــه لــم يــكــن عــلــى عــلــم بأنه 
يــشــارك فــي ارتــكــاب أيـــة مــخــالــفــات أو يحتال 
ــــاف مــيــســي أن  عــلــى الـــدولـــة اإلســبــانــيــة. وأضـ
والـــــــده هــــو مــــن يـــديـــر شــــؤونــــه املـــالـــيـــة إال أن 
كافيا  ليس  ميسي  »جــهــل«  إن  قالت  املحكمة 
لتجنب إدانته في تلك التهم. وكتبت القاضية، 
بــيــان: »جهله،  فــي  أرمـــاس جالفي،  مرسيدس 
الـــذي كــان بــاإلمــكــان تــفــاديــه واملــدفــوع بحالة 
مــن الــالمــبــاالة، لــم يــحــدث بطريق الخطأ وال 
»املعلومات  وأضافت  املسؤولية«.  من  يعفيه 
التي تجنب املتهم الحصول عليها كانت في 
الحقيقة في متناول يديه، عبر مصادر جديرة 

بالثقة، ويمكن الوصول إليها«.
ودفع ميسي، الذي يحمل الجنسية اإلسبانية 
مــنــذ عـــام 2005 ووالــــده خمسة مــاليــني يــورو 
عقب  »تصالحي«  كإجراء  الضرائب  لسلطات 
األب،  وقـــال  رســمــيــة.  بصفة  التحقيقات  فــتــح 
فـــي أثـــنـــاء مــحــاكــمــتــه، إنـــه تــصــرف بــنــاء على 
بقانونية  أخــبــروه  مستشارين  مــن  نصيحة 
ــادي بــرشــلــونــة، فـــي بــيــان  ــ ــلـــن نـ اإلجــــــــراء. وأعـ
أنه  الــحــكــم،  اإلنــتــرنــت عقب  على موقعه على 
يــعــتــبــر الــــالعــــب غـــيـــر مــــســــؤول جــنــائــيــا عــمــا 
حـــــدث. وأضـــــــاف: »يــتــمــســك بــرشــلــونــة بــدعــم 
ميسي وعائلته في أي إجراء يقرره للدفاع عن 
مصداقيته ومصالحه الشخصية. وبرشلونة 
الــذي صحح موقفه مــع إدارة  الــالعــب،  يعتبر 
الضرائب اإلسبانية، غير مسؤول جنائيًا بأي 
حال من األحوال بالنظر إلى الحقائق الواردة 

في القضية«.

لماذا يتهرب النجوم من الضرائب
ــبـــون الـــتـــهـــرب مــــن الـــضـــرائـــب  ــاول الـــالعـ ــحــ ويــ
بشكل جزئي من أجل الظفر بماليني تحصل 
عليها وزارة املالية سنويا، خاصة في الدوري 
ــان يــنــجــح  ــيــ ــــي كــثــيــر مــــن األحــ اإلســــبــــانــــي، وفـ
بعضهم في االبتعاد عن أعني املسؤولني عن 
الــضــرائــب، عــن طــريــق دفـــع الــجــزء األكــبــر من 
املستحقات بشكل يصّعب عملية كشف وقائع 

التهرب.
ــة يــــحــــاول  ــفـ ــتـــشـ ــكـ وفـــــــي مـــعـــظـــم الــــــحــــــاالت املـ
الالعبون التهرب والظفر ببضعة ماليني من 
وعقود  اإلعالنية  بالعقود  الخاصة  عقودهم 
الـــرعـــايـــة، خــاصــة أن عــقــودهــا تــكــون متفرقة 
بني أكثر من شركة في كثير من األحــيــان، أو 

تديرها مؤسسة نيابة عن الالعب.
ــا يـــجـــول نــفــس الـــســـؤال فـــي خــاطــر  ودائـــمـــا مـ
املستديرة،  الساحرة  لعالم  املتابع  أو  القارئ 
املــراوغــة  الالعبني  عــن سبب محاولة  ويتركز 
ومحاولة عدم دفع الضرائب املستحقة بشكل 

كامل.
ــي أن كــل  واإلجـــــابـــــة بــشــكــل مــبــســط تــمــكــن فــ
ــب يـــدفـــع مــبــالــغ طــائــلــة لــلــضــرائــب، كلما  العــ

ميسي حاول التصالح 
مع الضرائب ولكن النيابة 
طالبت بمواصلة القضية

شرط غريب من كورتواه لالستمرار في تشيلسي
الــبــلــجــيــكــي تيبو  أن  تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة  أكـــــدت 
كـــورتـــواه، حـــارس مــرمــى تشيلسي اإلنــكــلــيــزي، 
فــي حالة عــدم تغيير  الفريق  بالرحيل عــن  هــدد 
مدرب حراس املرمى، الذي يعمل في الفريق منذ 
ــه أثـــر على  حــوالــى 9 ســنــوات، وذلـــك ألنـــه يـــرى أّنـ
مستواه بالسلب. وأشارت التقارير، التي نشرها 
مــوقــع صحيفة »ذي صـــن«، إلـــى أن كـــورتـــواه ال 
تجمعه عالقة جيدة بمدرب الحراس، كريستوف 
ــتــــشــــون، الــــــــذي تــــولــــى تـــــدريـــــب الــــحــــارس  ــيــ ــ ــول ــ ل
ــوال فــتــرة تــواجــده  األســـطـــوري، بــيــتــر تــشــيــك، طــ

ضمن صوف »البلوز«.
وأوضـــحـــت الــصــحــيــفــة أن املــديــر الــفــنــي الــجــديــد 
أنطونيو كونتي، قد اجتمع  لتشيلسي، اإليطالي 
بالحارس البلجيكي، وأكد له أنه يرغب في بقائه 
الفريق اإلنكليزي، ليخبره األخير أن شرطه هو رحيل مــدرب الحراس  ضمن صفوف 
الــحــارس، نظرًا  الفريق على مطالب  يــوافــق  الــجــديــد. ومــن املتوقع أن  املــوســم  بــدايــة  قبل 
ألهميته بالنسبة لتشيلسي في املوسم املقبل، وقد يسند املنصب لجيانلوكا سبينيللي، 
مدرب حراس املنتخب اإليطالي، وذلك من إجل إثناء كوراتواه عن قــراره. وعلى جانب 
آخر بدأ الحارس، أسمير بيغوفيتش، التفكير جديًا في الرحيل عن تشيلسي، خاصة 
بعدما تأكد أن دوره لن يكون كبيرًا في الفترة املقبلة، وأن االعتماد سيكون على حارس 

املنتخب البلجيكي، الذي ارتبط اسمه في اآلونة األخير بفريق ريال مدريد اإلسباني.

أزمة جديدة في صفقة رمضان صبحي
النادي األهلي املصري، من االنتقال إلى ستوك سيتي  اقترب رمضان صبحي، جناح 
»الشياطني  مــن  ومــحــاوالت  الطرفني،  بــني  املــفــاوضــات  مــن  بعد جولة طويلة  اإلنكليزي، 

الحمر« اإلبقاء على نجم الفريق الشاب لفترة أطول ضمن صفوفه.
وبعد توصل الطرفني التفاق بشأن انتقال صبحي إلى ستوك مقابل حوالى 5 ماليني 
يورو، دخل الفريق اإلنكليزي في أزمة جديدة تخص قيد الالعب واستخراج إذن العمل 
أخــيــرًا. وأشــارت  املنتخب املصري  بــه، بسبب عــدم خوضه مباريات كافية مع  الخاص 
تقارير صحافية إنكليزية إلى أن ستوك سيتي يفكر في إعارة الالعب إلى فريق أوروبي، 
إلى حني استيفائه الشروط من أجل استخراج إذن العمل الخاص به والعودة لـ«البريميير 
ليغ« ومواصلة مسيرته االحترافية في صفوف فريقه الجديد. ولم يصل الجناح املصري 
على  الحصول  له  يتسنى  لبالده، حتى  األول  املنتخب  مع  املشاركات  من  لنسبة %75 
تصريح العمل في الدوري اإلنكليزي، وهو ما قد يعقد الصفقة إلى حد ما، بينما يحاول 
الالعب  يتيح  القدم،  لكرة  املحلي  االتحاد  استثنائي من  الحصول على تصريح  ستوك 
املشاركة دون الحاجة لإلعارة. وكان الالعب املصري قد طالب إدارة األهلي بالسماح له 
بالرحيل من أجل بداية رحلة احترافية، وهو ما رفضه الفريق في بداية األمــر، قبل أن 

يدخل في مفاوضات مع نادي ستوك سيتي، بفضل العرض الجيد الذي تم تقديمه.

صفقة جديدة لنادي ريال بيتيس
ــم العــــب الــوســط  أعـــلـــن نـــــادي ريـــــال بــيــتــيــس ضـ
ــــي، فــيــلــيــبــي غــوتــيــيــريــز، ألربــعــة  ــــدول الــتــشــيــلــي ال
مـــواســـم، ومــشــاركــتــه فـــي تــدريــبــات الــفــريــق في 
غضون ما بني ستة وثمانية أسابيع بعد تعافيه 
ــة. وانـــضـــم العــــب يــونــيــفــيــر ســيــداد  ــابــ مـــن اإلصــ
بيتيس  ريــال  إلــى  عــامــًا(   25( السابق  كاتوليكا 
قادمًا من تيفينتي الهولندي. وخاض غوتييريز 
مــبــاراة رسمية وســجــل 32 هدفًا  إجــمــالــي 197 

على مستوى األندية،
عندما  أميركا 2015  كوبا  وبطولة  مونديال 2014  التشيلي  املنتخب  مع  بينما خــاض 
توجت بالده باللقب. وأعلن النادي اإلسباني أن الالعب خضع لعملية قبل شهر ونصف 

الشهر، وكانت الفحوصات الطبية التي خضع لها »مرضية«.

اعتقال أشخاص في البرازيل بسبب المراهنات
أكد مسؤولون في البرزيل أن سبعة أشخاص اعتقلوا لالشتباه في تورطهم في التالعب 
في نتائج مباريات في كرة القدم في البالد، وأشارت، كيلي كريستينا ساكيتو سيزار 
دا أندرادي، وهي واحدة من ضباط الشرطة، إلى أن التحقيقات تشمل العبني ومدربني 
ورؤساء أندية وآخرين وتتعلق بالتالعب في نتائج مباريات في الدرجتني الثانية والثالثة 
في بطولة والية ساو باولو. وقالت ساكيتو إن من ألقي القبض عليهم يعتقد أنهم يعملون 

لصالح شركات مراهنات في ماليزيا والصني وأندونيسيا.
وأضافت للصحافيني: »أول خطوة هي القبض على من نحقق بشأنهم، واالستماع إليهم، 
األمــر على  لنعرف من خلفهم، وهــل يؤثر  الثانية  الخطوة  لنبدأ  األدلــة  وجمع مزيد من 

بطوالت أو رياضات أخرى«.

بقية. في سنة 2003  وللقصة  العمرية.  الفئات  كان ضمن 
وبــقــي معهم حتى  فــي«  »مــيــتــالخ إس  بفريق  تـــراب  التحق 
العاملي،  املــســتــوى  على  مــعــروف  فــريــق  ألول  ليلعب   ،2005
وهــو نــادي »كــايــزرســالوتــن أف ســي«، وهنا وّقــع أول عقد 
الثاني 50 مباراة بني فترة 2007- للفريق  احترافي، فلعب 

2011، وكانت له أيضًا مشاركات مع الفريق األول بني فترة 
2008-2012، حيث دافع عن ألوان النادي في 32 مباراة.

مع تقديمه مستوى جيدًا في عام 2012، قرر نادي إينتراخت 
فرانكفورت التعاقد مع الحارس الشاب تراب، فضمه ملدة 4 
ســنــوات، لعب لــه حتى 2015، وشـــارك فــي 82 مــبــاراة، قبل 
أن يضمه  الفرنسي  بــاريــس ســان جيرمان  نــادي  أن يقرر 
الحارس  املاضي 2015-2016، ورغــم وجــود  املوسم  مطلع 
املــدرب، لوران  اإليطالي، سيلفاتوري سيريغو، في تشكيلة 
الخيار األول  الشاب فرصته، وبات هو  الحارس  بالن، أخذ 

للنادي، مع انخفاض مستوى سيريغو الذي تقّدم في السن.
لــم يكن  الفرنسية،  العاصمة  نـــادي  إلــى  تـــراب  لــدى وصـــول 
لديه أي لقب، لكن في موسمه األول نجح في حماية عرين 
ناديه، وقاده لتحقيق لقب الدوري الفرنسي وكأس األبطال 
الفرنسي، وكذلك كأس فرنسا لكرة القدم، وهو اآلن مستمٌر 
مع الفريق ومن دون شك سيكون الحارس األساسي املوسم 
املقبل، نظرًا المتالكه مهارات كبيرة، وردة فعل مذهلة أمام 
الكرات  في  يساعده  طوله  أن  إلــى  إضافة  السريعة،  الــكــرات 

الهوائية وهو يمتاز بقوته البدنية.
ــأس األمـــم  ــراب حــالــيــًا مـــع مــنــتــخــب بــــالده فـــي كـ ويـــشـــارك تــ
األوروبية )يورو 2016( املقامة في فرنسا، وهو الذي مّثل 
الفئات العمرية للماكينات من عمر تحت 18 عامًا )2007(، 
قبل أن يلتحق باملنتخب األول، لكنه يجلس على الدكة برفقة 

تير شتيغن، خاصة مع تألق نوير.

حسين غازي

قــدمــت أملــانــيــا دائـــمـــًا الــكــثــيــر مـــن الـــحـــراس الــكــبــار عــلــى مــّر 
التاريخ، من شوماخر وسيب ماير، مرورًا بكوبكيه وأوليفر 
لكن هناك حارسًا  نوير،  ليمان، وحاليًا مانويل  ويانز  كان 
أملانيًا آخر يتألق في الفترة الحالية، وهو يصنع الحدث في 
الوقت الراهن، ويقدم مستوى مذهاًل مع نادي باريس سان 
تموز من  يوليو/  الــيــوم 8  هــذا  فــي مثل  الفرنسي.  جيرمان 
العام 1990، ولد الحارس األملاني، كيفن تراب، في ميرزيخ، 
السبع سنوات،  القدم في عمر  كــرة  وبــدأ مسيرته في عالم 
هناك في فريق، بوتدروف إف سي، تتلمذ من سنة 1997 
املرمى،  القدم في مركز حراسة  كــرة  يتدرب في عالم  وبــدأ 
للعب في  يــغــادر  أن  قبل  عــام 2000،  واســتــمــر معهم حتى 
فريق »باخيم إس إس في« وبقي معه حتى 2003، وكل ذلك 

كيفن تراب

على هامش الحدث

نستعرض 
في فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
حارس ألماني 

شاب فرض اسمه 
بقوة على الساحة 

األوروبية

ليونيل ميسي 
)Getty(

ال يعتبر الحكم األول من نوعه ضد العبي برشلونة بسبب قضايا تهرب 
السلطات  مع  التفاق  ماسكيرانو،  خافيير  المدافع،  وتوصل  ضريبي. 
بسبب قضية تهرب  بالسجن لمدة عام واحد  الحكم  بقبوله  يقتضي 
فعل  ومثلما  الحبس.  وتجنب  يورو  مليون   1.5 على  يزيد  بما  ضريبي 
الجانب  الماليين، وعلى  باللوم على مستشاريه  ألقى ماسكيرانو  ميسي 
الفريق  إلى  انتقاله  صفقة  تبعات  من  ونيمار  برشلونة  يعاني  اآلخــر 

الكتالوني قادما من سانتوس.

العبو برشلونة يعانون

وجه رياضي

زاد دخــلــه الـــســـنـــوي، وال تــوجــد قــيــمــة ثــابــتــة 
لهذه الضرائب، ولكنها تزيد مع زيــادة دخل 
الالعب، وقد تصل إلى دفعه أكثر من 45% من 

راتبه كضرائب.
ويــــبــــدو أن نــــجــــوم الــــكــــرة يـــــــرون فــــي قـــانـــون 
للتحايل  يدفعهم  ظلما  اإلســبــانــي  الــضــرائــب 
من أجل توفير بضعة ماليني سنويا، خاصة  
أنــه تــزايــد بشكل كبير فــي اآلونـــة األخــيــرة، ال 

ولكن على الجانب اآلخــر يتم فــرض ضرائب 
بقيمة 28% على األمــوال التي يحصل عليها 
ــات، والــــتــــي تــتــمــثــل فــي  ــركــ ــشــ مــــن خــــدمــــات لــ
ــات ومـــا شــابــه، وهــو  عــقــود الــرعــايــة واإلعـــالنـ
مــا يدفعهم إلـــى الــتــعــامــل مــع شــركــات إلدارة 

عقودهم اإلعالنية.
وتكمن األزمة في النهاية في الفارق بني قيمة 
النجوم  من  الكثير  يحاول  كل ضريبة، حيث 

سيما بالنسبة لالعبني الذين يحصلون على 
أكثر من 300 ألف يورو سنويا، وهو كثير في 

منافسات الليغا.
وتفرض وزارة املالية على الطبقة األعلى في 
ضريبة الدخل بالنسبة لألفراد في عام 2016، 
دفـــع حـــوالـــى 45% مـــن صــافــي الـــراتـــب، الـــذي 
يتقاضاه من املؤسسة التي يعمل فيها، وفي 
هذه الحالة يكون النادي الذي يمثله الالعب.

الــــتــــالعــــب بـــمـــعـــلـــومـــات بـــيـــانـــهـــم الـــضـــريـــبـــي، 
ووضع قيم أكبر في خانات العقود اإلعالنية 
وتقليلها في الراتب األساسي، وبالتالي تقل 
وهو  يدفعونها،  الــتــي  الــضــرائــب  قيمة  معها 
مــا تــقــوم بــه عنهم الــشــركــات، الــتــي فــي أغلب 
األحيان تكون مملوكة لهم، كما هو الحال مع 

البرازيلي نيمار ووالده.
)رويترز، العربي الجديد(

التقى فيدرير، في الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون للتنس، الالعب الكرواتي مارين 
سيليتش، ونجح األخير في التقدم بمجموعتني نظيفتني، قبل أن يقلب املصنف األول 
عامليًا سابقًا الطاولة على خصمه، وينتفض بشكل مذهل للغاية، ويعود وينتصر 3-2 
بواقع )6-7، 4-6، و3-6، 6-7، و3-6(، وهي املرة العاشرة في تاريخ مسيرته، التي يعود 
بها من تأخر 2-0 إلى انتصار، بحسب ما ذكرت شبكة )CNN(، وبلغ النجم املخضرم 
الــدور، وسيخوض نصف  هــذا  البطولة  في  تاريخ مشاركاته  في  الحادية عشرة  للمرة 

النهائي رقم 40 في البطوالت الكبرى.

صورة في خبر

إنجاز فيدرير
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للعيد نكهة خاصة في غزة، فهو يطوي مرحلة الصيام، ويعيد الحياة االعتيادية للغزيين إلى وضعها الطبيعي رغم الظروف 
القاسية. فال شيء يوازي اقتناص لحظة فرح جماعي

هوامش

معن البياري

هناك، في واحدٍة من نواحي )أو أعمال؟( مراكش، في 
جــنــوب املــغــرب، اسُمها أغــمــات. وفــي يــوم عيد الفطر، 
املعتمد بن عباد،  املخلوع،   ملك إشبيلية 

ُ
بلغت حسرة

واملــــأســــور فـــي حــــاٍل مـــزريـــة، فـــي لــوعــتــهــا ومـــرارتـــهـــا، 
ــا رأى بــنــاتــه حــافــيــاٍت،  ـ

ّ
ــــك مل ــا، وذل ــارحـ أســـى عــالــيــا وجـ

 في قدميه. 
ٌ

ولباَسهن ممزقا، فيما هو سجنٌي، وأغــال
 ملا غزلن 

ً
ها أجــرة

َ
عطين

ُ
أ رآهــن، وقد جئن بنقوٍد قليلٍة 

 تعّد، عن حــق، من 
ً
للناس، فأطلق قصيدة من صــوٍف 

العرب  تــراث  في  الخالدة،  الشعرية  التراجيديات  عيون 
جيدًا  يعرفها  بيتا(   16( قصيرة  قصيدة  واملسلمني. 
ــدلـــس واملــغــرب  ــو األنـ دارســـــو األدب وقـــــــّراؤه، ومـــؤرخـ
ــٌم وفير، طاف  وأل  

ٌ
ر وشجى عميق

ّ
األقــصــى. فيها تذك

ترٍف  ه، من 
ُ
وبنات كانه،  ما  فيها صاحبها على بعض 

وعيش رغيد، في قصور الحكم. جار الزمان، وتقلبت 
صروفه، بعد أن غزا ملك املرابطني، يوسف بن تاشفني، 
فــي معركة  املعتمد  كـــان شــريــك  الـــذي  وهـــو  إشبيلية، 
الزالقة ضد القشتاليني، وكان ضيفه أياما، قادما من 
ــٍة ومهانة، 

ّ
ذل إلى أغمات، في  املغرب. ساقه هذا  جنوب 

أسيرًا، وجعله في رزٍء شديد، مع بناته وامرأته الشاعرة 
اعتماد الرميكية، وكأن بن تاشفني أراد انتقاما قاسيا 
من النعيم الذي كان يرفل فيه امللك األندلسي املخلوع في 
قصوره. كان املعتمد بن عباد شاعرًا ومحبا للشعراء 
بمتع  ومولعا  ومترفا  ومحاربا،  وفارسا  ومجالسهم، 
األندلس  )إحــداهــا قرطبة( من  وقــد جمع مدنا  الحياة، 
إلى ُملكه، في زمن ترّبص الطامعني والغزاة، في سنوات 
وأفولها.  األندلس  دولة  الطوائف هناك، وتشرذم  ملوك 
جاء في قصيدته الرائّية على ما كان عيد الفطر معمورًا 
ات وأسباب السرور، فيما يأتي هذا اليوم، في 

ّ
به من اللذ

الفقر  بناته جائعاٍت، عائم  املعتمد فيه  أغمات، فيرى 
 فيهن، وهّن اللواتي وطأن في يوٍم بعيد 

ٌ
والحاجة ظاهرة

في خليط من املسك والكافور، صنعه في باحة قصره، 
ا ابتهج فيه بزوجته اعتماد. 

ّ
مل

تــلــك الــتــراجــيــديــا فــي نــهــايــة املــلــك األنــدلــســي، والــشــاعــر 
بها  باالستئناس  ُيــغــري  مــا  فــي سيرته  تجعل  البديع، 
معه  باملناجاة  والشعرية،  األدبية  املجازات  في صناعة 
ي في مصائر أفراٍد وأمٍم وشعوٍب وأوطان، 

ّ
، وبالتمل

ً
مثا

فــي حالة تيه وضــيــاع وفــقــدان، تستدعي حــال املعتمد 
بن عباد الذي آل، بعد عّز كثير، وانتصاٍر عميم، وبعد 

مـــاٍل بــا حــســاب، وإّبـــان كــان يــشــرب مــن أواٍن مذّهبة، 
ويــنــام على وســائــد مــن ريــش الــنــعــام، ويقيم فــي رفــاٍه 
بني الجواري والحسان، ويسّري عن روحه بمسامرات 
الليالي والصيد في الفيافي، وبسط السلطان على غير 
مدينٍة وإمــارة. بعد هذا كله، يصبح هذا امللك في حاله 
ت عليه رائيته، وقد أشهرها في يوم عيد الفطر 

ّ
الذي دل

في واحدة من سنوات أسره الحزينة األربع، قبل وفاته 
ابــن عباد  لرحلة   ممكن 

ٌ
تأويل ثّمة  مقهورًا ومكسورًا. 

ا 
ّ
هذه، أصاب شيئا منه الشاعر التونسي محمد الغّزي، مل

وجد في هذه الرحلة ما يبني منه، استيحاًء واستدعاًء، 
قصائد جديدة وحديثة، تقرأها في مجموعته »استجب 

للنشر،  قطر  مؤسسة  )بلومزبري،  الجبال«  دعتك  إن 
2015(، فُيعجبك فيها التوازي بني غربٍة راهنة وغربة 
املعتمد بــن عــبــاد، بــني فــقــداٍن قــائــم وفــقــدان ذلـــك امللك 
الشاعر ما كــان يحوزه من وداعــة في الحياة. ثّمة في 
محنة صاحبنا في أغمات ما يمكن محاكاته بها من 
راهٍن فردي مأزوم، وحال مجموٍع عربي مهزوم وُمهان. 
وآله  املعتمد  انتزاع  بإيجاٍز عن  الغّزي مجموعته  يقّدم 
من قصره املنيف في إشبيلية، وأخذهم جميعا بأغال 
االعتقال إلى أغمات. ويختتمها بتنويٍه إلى استحضار 
قصائدها املــلــك األنــدلــســي املــخــلــوع، فــي طــريــق منفاه، 

 كثيرْين. 
ً
مقتلعا إلى غربٍة، غالب فيها فقدًا ولوعة

 
ُ

ــال ــ ــة، أول مـــن أمــــس، وأرطـ ــ جـــاء عــيــد الــفــطــر عــلــى األمـ
إلى  منا،  با حاجٍة،  ولكن،  با حساب.  فيها  الفجائع 
إلــى حــّد بــاهــظ. ال  ــٍر وحــســرة، فقد تْمسحنا 

ّ
أيِّ تــفــط

أزمنٍة مضت،  األمــة في  كانته  ما  للتأّسي على  مدعاة 
ولعن خراٍب عظيٍم ما تقيم فيه اآلن. شخصيا، اخترت، 
ر ظلم املرابطي املغربي 

ّ
في غضون هذا العيد، أن أتذك

يــوســف بــن تاشفني الــبــديــع املعتمد بــن عــبــاد، وقــرأت 
قصائد ملحمد الغّزي، وأّديت التقاليد إّياها، ثم انصرف 

العيد، أعاده الله على األمة وهي في خراٍب أقل.

ذلك العيد في أغمات

وأخيرًا

جاء عيد الفطر على األمة، 
أول من أمس، وأرطاُل الفجائع 

فيها بال حساب
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عيد غزة
فسيخ وكعك ومعمول »إجباري األكل«

غزة ــ عالء الحلو

تبدأ مالمح عيد الفطر في قطاع 
غــــزة بــعــد انـــتـــهـــاء صــــالة الــفــجــر 
مــبــاشــرة، حــن تــصــدح املــســاجــد 
»الفسيخ«  رائــحــة  وتنبعث  بالتكبيرات، 
مــن مــطــابــخ الــبــيــوت، وهـــي الــوجــبــة التي 
ــقـــطـــاع طــيــلــة شــهــر  ــالــــي الـ ُحــــــرم مــنــهــا أهــ
الصوم، بسبب العطش الشديد الذي يلي 

أكلها، وإلى جانبها طبق كعك التمر.
أصــوات األطــفــال ال تغيب عن املشهد منذ 
رون مالبسهم الجديدة، 

ّ
البداية، وهم يحض

ــم إلــــى صــالة  ــهـ حــتــى يـــذهـــبـــوا بــرفــقــة ذويـ
العيد، لتبدأ بعدها »رحلة شقاوة« لحظة 
ــراء األلــعــاب  الــحــصــول عــلــى الــعــيــديــة، وشــ
والــحــلــويــات، والـــذهـــاب إلـــى األرجـــوحـــات، 

وممارسة مختلف أشكال اللعب.
الليلة األكثر جمااًل، على  ليلة العيد، هي 
ــرافـــق األمـــهـــات  ــذي يـ ــ ــم مـــن الــتــعــب الـ ــرغـ الـ
ليلة  تــكــون  العائلة، حيث  واآلبـــاء وأفـــراد 

الغزيات يتوجهن إلى المقابر للترّحم على الشهداء واألموات )عبدالحكيم أبو رياش(

طــويــلــة ال نـــوم فــيــهــا، يــتــم خــاللــهــا إتــمــام 
تجهيز مــالبــس األطــفــال، وتــرتــيــب البيت 
مـــن أجــــل اســتــقــبــال الـــضـــيـــوف، وتــزيــيــنــه 
ـــال الـــــزيـــــنـــــة واإلضـــــــــــــــاءة،  ـــ ــبـ ـــ ــعــــض أحــ ــبــ بــ

وتحضير الضيافة.
بعد تناول »الفطور الدسم« صباح العيد، 
يـــبـــدأ أفــــــراد الــعــائــلــة بــتــجــهــيــز أنــفــســهــم، 
لــالنــطــالق فــي جــولــة طــويــلــة، يتم خاللها 
زيـــــــارة األمــــهــــات والـــشـــقـــيـــقـــات والـــعـــمـــات 
والخاالت وباقي الرحم، وهي الجولة التي 
تمتلئ فــيــهــا بــطــون الــضــيــوف بــأصــنــاف 
الــقــهــوة والــشــوكــوالتــة والــكــعــك واملــعــمــول 

»إجباري األكل«.
الــعــبــارات تــتــردد على مسامع  الكثير مــن 
لجولتهم،  األولـــى  اللحظة  منذ  الضيوف 
مثل »أكلتوا فسيخ؟«، »الزم تدوق كعكي«، 
ــة لــــزوجــــتــــك«، »الـــعـــيـــد  ــوكــــوالتــ »خـــــــود شــ
لــأطــفــال.. خليهم يــفــرحــوا«، »يــا ريــت كل 
الله  »إن شــاء  يــوم عيد عشان نشوفكم«، 

العيد الجاي بتكون عروستك معك«.

 مــن زيــارة 
ّ
املــتــزوجــات الــلــواتــي لــم يتمكن

استقبال  بسبب  األول،  الــيــوم  فــي  أهلهن 
بــالــزيــارة في  الضيوف واملــعــّيــديــن، يقمن 
الــيــوم الثاني »غــالــبــا«، إضــافــة إلــى ذهــاب 
بــعــض الـــعـــائـــالت لــلــمــنــتــزهــات واألمـــاكـــن 
العامة، ما يؤدي إلى اختالف املشهد عن 
الــشــوارع  فــيــه  الــــذي تكتسي  الــيــوم األول 

بمجموعات الرجال واملعّيدين.
أبــو سمرة،  الرحمن  أبــو عبد  الخمسيني 
بابنه  ويلتقي  األربــعــة،  أوالده  يصطحب 
الـــخـــامـــس عـــنـــد ابـــنـــتـــه مــــلــــك، الــــتــــي يــبــدأ 
لينطلقوا  أطــفــالــهــا،  وعــيــديــة  بــعــيــديــتــهــا 
ــى جـــدتـــهـــم  ــلــ ــا لــــعــــّيــــديــــوا عــ ــدهــ ــعــ ــا بــ ــعــ مــ
الــكــبــيــرة، ونــســاء أعــمــامــه الــكــبــار، وبــنــات 
ــرن جميعا أصــنــاف 

ّ
شــقــيــقــاتــه، وقـــد حــض

الــكــعــك واملــكــســرات والــعــصــائــر الستقبال 
الضيوف.

ويقول أبو سمرة لـ«العربي الجديد«، إنه 
مه 

ّ
اعــتــاد عــلــى بـــدء جــولــتــه بــاكــرًا كــمــا َعل

والده، فينطلق الساعة التاسعة صباحا، 

حــتــى يتمكن مــن إتــمــام جــولــتــه قــبــل أذان 
اشــتــرى  أنـــه  األول، مضيفا  الــيــوم  مــغــرب 
ُكــوي بنار أسعار  أن  سيارة بسيطة بعد 
ــة، حــيــث تــصــل قيمة  ــاديـ ــعـ املــــواصــــالت الـ
استئجار السيارة لساعة واحدة ما يقرب 

من 7 إلى 9 دوالرات.
والــخــاالت  للعمات  العيدية  نــقــود  تقديم 
يقتصر »غالبا« في غزة على األشخاص 
املتزوجن. وعن ذلك يقول أبو سمرة، إنه 
قــبــل نــحــو 30 عــامــا، وأنــه  بـــدأ بتقديمها 
لــم يــتــوقــف عــنــهــا عــلــى الــرغــم مــن الــحــالــة 
االقــــتــــصــــاديــــة الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي يـــمـــر بــهــا، 
مضيفا أن العيد ال يأتي سوى مرتن في 
العام، يحاول فيهما إدخال السعادة على 

قلوب من يزورهن برفقة أوالده.
وتكتظ شوارع قطاع غزة من شماله حتى 
جــنــوبــه، بــأرجــوحــات العيد املــلــونــة، التي 
ينصبها شــبــاب عــاطــلــون عــن الــعــمــل، في 
محاولة منهم للتغلب على البطالة مؤقتا، 
خاصة في املناطق ذات الكثافة السكانية 
الــعــالــيــة، والــتــي يــرتــادهــا مــئــات األطــفــال، 

لتصبح أحد أهم مظاهر الفرح في العيد.
السياحية  الفنادق واملطاعم واملنتجعات 
ــال أيـــضـــا تــصــبــح وجــهــة  ــفــ ومـــالهـــي األطــ
اآلالف من أبناء قطاع غزة، أصحاب الدخل 
الجيد واملتوسط، بينما تكتظ املنتزهات 
العامة بآالف آخرين، اصطحبوا أطفالهم 
عيد  لوحة  ليكملوا  وألعابهم،  وطعامهم 

القطاع املحاصر.

يبدأ العيد في غزة 
بعد صاة الفجر 

بزيارة األهل وتناول 
وجبة الفطور والكعك 

واملعمول.

■ ■ ■
يعتبر تناول القهوة 

والحلويات »إجباريا« 
أثناء زيارة العائات، 
أما »الفسيخ« فيكون 
املطلوب األول على 

موائد الغزيني.

■ ■ ■
الفنادق واملطاعم 

واملنتجعات السياحية 
وماهي األطفال أيضا 
تصبح وجهة اآلالف 
من أبناء قطاع غزة.

باختصار


