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اصطياد الالجئين
علّق السوريّون الهاربون من نار بالدهم، آمالهم بالهجرة إلى حياة جديدة، 

لكنهم باتوا هدفًا لرصاص الجنود األتراك. ]18ـ19[
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يناقش مجلس األمن الدولي، اليوم الثالثاء، 
األممية  بالخطة  الخاصة  الطريق  خريطة 
املـــطـــروحـــة مـــن مــبــعــوث األمــــم املــتــحــدة إلــى 
الــيــمــن، إســمــاعــيــل ولـــد الــشــيــخ أحــمــد، كحل 
ــع إكـــمـــال  ــتـــزامـــن مــ ــالـ ــبـــــالد، بـ ــ ــي الـ ــة فــ لــــأزمــ
شهرين على تــاريــخ انــطــالق املــحــادثــات في 
الــكــويــت، وبــعــدمــا تــعــذر تــوصــل املــشــاركــن 
الجلسات. وتوضح  إلــى حــل توافقي خــالل 
مقربة  وأخـــرى  دبلوماسية  يمنية  مــصــادر 
مـــــن املــــشــــاركــــن فـــــي مــــــشــــــاورات الـــكـــويـــت، 
 املبعوث الدولي الذي 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

ــاورات، ســيــقــدم خـــالل الــجــلــســة،  يــرعــى املــــشــ
ــن تفاصيل  ــادة عـــن آخـــر املــســتــجــدات وعـ ــ إفـ
خطته لحل األزمـــة فــي الــبــالد. ومــن املتوقع 
أن يصدر قرار دولي من مجلس األمن لدعم 

املقترح األممي.
املــقــرر عرضها  الخطة  فــإن  ووفــقــا للمصادر، 
عــلــى مــجــلــس األمـــــن ســبــق أن قــــدم املــبــعــوث 
ــن  ــديـ ــوفـ ــلـــى الـ ــــي أبـــــــرز مـــضـــامـــيـــنـــهـــا عـ ــمـ ــ األمـ
ــكــــويــــت خــــــالل الـــجـــلـــســـات  ــي الــ ــ املــــشــــاركــــن فـ
املشتركة واملنفصلة األسابيع األخيرة، وسط 
تأكيدات بإجماع دولــي على دعم الخطة من 
الـــ18 املهتمة بشؤون  الــدول  مجموعة سفراء 
الــيــمــن، وتــشــمــل الــخــمــس الــدائــمــة العضوية 
فـــي مــجــلــس األمـــــن ودول مــجــلــس الــتــعــاون 

الخليجي واالتحاد األوروبي
ــمـــن الـــخـــطـــة األمــــمــــيــــة، وفــــقــــا ألغـــلـــب  ــتـــضـ وتـ
املـــعـــلـــومـــات املـــســـربـــة مـــن أروقــــــة املــــشــــاورات، 
ــة عـــســـكـــريـــة وأمــــنــــيــــة تـــتـــولـــى  ــنـ تـــشـــكـــيـــل لـــجـ
املطلوبة  اإلجــــــراءات  مختلف  عــلــى  ــراف  ــ اإلشـ
م 

ُّ
إلنهاء الحرب واالنسحابات من املدن وتسل

مؤسسات الدولة من املليشيات في العاصمة 
صنعاء. وتتألف على األرجح من ممثلن عن 
الطرفن ومستقلن وضباطا من دول التحالف 
العربي. ووفقا للمصادر، فإن الخطة تتضمن 
بالفعل تشكيل حكومة توافقية تشارك فيها 
جماعة أنصار الله )الحوثين( وحزب املؤتمر 
الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس املخلوع، 
علي عبدالله صالح، على أن يكون ذلك بعد أو 
بالتزامن مع االنسحاب من العاصمة صنعاء 
وتسليم األسلحة وغيرها من اإلجراءات. كما 
إجـــراءات سياسية  الخطة مجموعة  تتضمن 
وأمنية مختلفة تنتهي في حال نجاحها إلى 
إجراء انتخابات لسلطة جديدة. وعلى الرغم 
مــن الــحــديــث عــن تــقــدم فــي املـــشـــاورات، ينفي 
املشاركون من الطرفن أن يكون هذا التقدم قد 
تحقق فعليا، وهو ما أكده نائب مدير مكتب 
الــرئــاســة الــيــمــنــيــة، وعــضــو الـــوفـــد املـــفـــاوض، 
أشار  عندما  اإلثنن،  أمــس  العليمي،  عبدالله 
ــقـــدة«، وأن  ــعـ ــاورات صــعــبــة ومـ ــ ــشـ ــ ــى أن »املـ إلــ

»املسافات ال تزال متباعدة تماما«.
وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات بــالــتــزامــن مــع إتــمــام 
الـــ21  في  انطالقها  على  شهرين  املفاوضات 
من أبريل/نيسان املاضي في الكويت، دون أن 
يتمكن طرفاها من تحقيق أي تقدم محوري 
فـــي مــلــفــات املـــواضـــيـــع الــرئــيــســيــة لــلــنــقــاش. 
املتضمنة  الحكومي برؤيته  الوفد  ويتمسك 
انــســحــاب املــلــيــشــيــات وتــســلــيــمــهــا األســلــحــة 
قبل  املعتقلن  عــن  واإلفــــراج  لــلــدولــة  الثقيلة 
املقابل  في  أي عملية سياسية.  الحديث عن 
يــطــالــب وفــــد االنــقــالبــيــن بــتــشــكــيــل حــكــومــة 
ــة تــــرعــــى هــــي مــخــتــلــف اإلجــــــــــراءات  ــيـ ــقـ تـــوافـ
ــــرب واالنــــســــحــــابــــات  ــــحـ ــاء الـ ــ ــهـ ــ ــة إلنـ ــوبـ ــلـ ــطـ املـ

وتسليم األسلحة وغيرها من النقاط.

عثمان المختار

على  كبيرًا  حرجا  العراقية  الحكومة  تــواجــه 
االنــتــقــادات  الــفــلــوجــة، بسبب  مــعــركــة  خلفية 
الــتــي تــعــّرضــت لــهــا دولـــيـــا ومــحــلــيــا، نتيجة 
ــاة  جـــرائـــم املــلــيــشــيــات واملـــلـــف اإلنــســانــي ووفـ
نــازحــن فــي الـــعـــراء، بــعــد كـــذب الــحــكــومــة في 
نــزوح  ومعسكرات  مخيمات  توفير  إعالنها 
 عــن 

ً
قـــبـــل أســــبــــوع مــــن بـــــدء املـــــعـــــارك، فــــضــــال

تـــأخـــر الــحــســم الــعــســكــري فـــي املـــديـــنـــة، الــتــي 
ومليشيات  الــعــراقــيــة  الــقــوات  تتقاسم  بــاتــت 
»الحشد الشعبي« من جهة، وتنظيم »الدولة 
اإلسالمية« )داعش( من جهة أخرى، السيطرة 

برتبة  السياق، يؤكد ضابط  هــذا  عليها. في 
مـــقـــدم مـــن فـــرقـــة املـــشـــاة الــســابــعــة بــالــجــيــش 
»هناك خطأ  أن  الجديد«،  »العربي  لـ العراقي 
السرعة،  بهذه  الفلوجة  اقتحام  في  عسكريا 
فــاألمــيــركــيــون نــصــحــوا بــعــدم االنـــجـــرار وراء 
الضابط  داعــش«. ويوضح  كمن كبير يعّده 
العراقية واملليشيات  الــقــوات  أن »داعــش جــّر 
إلـــى منطقة قــتــال يــعــرفــهــا ويــخــبــرهــا جــيــدًا، 
وهي أفضل له من القتال على أسوار الفلوجة، 

الخالية من أي غطاء يحميه من الطيران«.
ــابــــط فــــي الـــشـــرطـــة  مــــن جــــانــــبــــه، يـــكـــشـــف ضــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  املــحــلــّيــة فــي الــفــلــوجــة، لـــ
 أمــس االثــنــن، هجمات على 

ّ
 »داعـــش شــن

ّ
أن

الــقــطــعــات الــعــراقــيــة املـــوجـــودة وســـط مدينة 
الفلوجة، منطلقا من جيوبه في املدينة، التي 
 »أغلب 

ّ
أن أعاد تنشيطها مجّددًا«. ويضيف 

ال وجبيل 
ّ
ــز األحــيــاء وســط املــديــنــة، ومنها نـ

ها 
ّ
لكن عنيفة  اشــتــبــاكــات  تشهد  والــضــبــاط، 

ذ ضربات 
ّ
 »التنظيم ينف

ّ
أن عة«، مبّينا 

ّ
متقط

خاطف،  بشكل  وينسحب  سريعة  وهجمات 
محاواًل إرباك القوات العراقية وإسقاط أكبر 

عدد من الخسائر بن صفوفها«.
 »القادة امليدانين طلبوا تعزيزات 

ّ
ويذكر أن

ــــت وانــــضــــمــــت إلــــى  ــلـ ــ ــــي وصـ ــتـ ــ ــة، الـ ــكــــريــ عــــســ
القطعات األخرى في الفلوجة«، مشّددًا على 
لطيران  أكــبــر  دورًا  ب 

ّ
تتطل اآلن  »املــعــركــة   

ّ
أن

التحالف الدولي في استهداف جيوب داعش، 
 

ّ
إال القضاء عليها  الجيوب ال يمكن  تلك   

ّ
ألن

من خالل القصف األميركي الدقيق«.
في غضون ذلك، تحدث اإلعالم الحكومي عن 
»تــقــّدم لــلــقــوات الــعــراقــيــة فــي عـــدد مــن أحــيــاء 
 
ّ
الفلوجة«. وأفــادت خلية اإلعــالم الحربي، أن
»قوات الفرقة 14 في الجيش العراقي، تتقدم 
فـــي الــفــلــوجــة بــاتــجــاه أهــدافــهــا وتــقــتــرب من 

 »أفواج مغاوير 
ّ
محطة القطار«، مشيرة إلى أن

السيطرة  مــن  تمّكنت  بــغــداد  عمليات  قــيــادة 
على خط السكك الحديد شمالي الفلوجة«.

ويــقــول قــائــد عــمــلــيــات الــجــيــش الــعــراقــي في 
إن  الــســاعــدي،  الــوهــاب  الفريق عبد  الفلوجة 
في  مــردفــا  مستمرة«،  بالفلوجة  »العمليات 
»العربي الجديد«، أن »هناك معارك  حديٍث لـ

مع اإلرهابين داخل املدينة«.
 الــقــيــادي فــي مليشيا »بــدر« 

ّ
خــالل ذلـــك، شــن

الـــوزراء  رئيس  على  هجوما  الحسن،  فاضل 
»الـــجـــن  ــادي، مـــتـــهـــمـــا إيــــــــاه بــــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ حــــيــــدر الـ
وإضـــاعـــة دمــــاء وتــضــحــيــات املــلــيــشــيــات، من 
خالل استمراره بالكذب في موضوع دخول 
الحشد الشعبي للفلوجة«. ويوضح الحسن 
»العربي الجديد«، أن » مجاهدي  في حديث لـ
وال صحة  الــفــلــوجــة،  داخـــل  الشعبي  الحشد 
ملا يعلنه رئيس الوزراء من أن قوات الجيش 
اإلرهـــاب وحدهم  مكافحة  وجــهــاز  والشرطة 

من يوجد في الفلوجة«. 
فــــي هـــــذا اإلطـــــــــار، نـــشـــر الـــحـــســـاب الــرســمــي 
الشعبي« على موقع  »الحشد  ألحــد فصائل 
»فيسبوك« مقاطع مصّورة لعناصر املليشيا، 
أفــراد  اللقطات  وتظهر  الفلوجة.  داخــل  وهــم 
املليشيات وهم يتجولون في الجزء الجنوبي 
ــعـــارات طــائــفــيــة،  مـــن الــفــلــوجــة، ويــــــرددون شـ

مــرتــديــن مــالبــس الــشــرطــة االتـــحـــاديـــة. وهــو 
شر في »العربي الجديد« األسبوع 

ُ
تأكيد ملا ن

املاضي، حول مخطط ارتداء املليشيات الزي 
الرسمي األمني العراقي.

في هــذه األثــنــاء، يدعو عضو مجلس قضاء 
إدخــال  إلــى  املحمدي،  أحمد  الشيخ  الفلوجة 
للمدينة،  املحلية  والــشــرطــة  الــعــشــائــر  قـــوات 
ــنـــن ومـــنـــع عــمــلــيــات  لــحــمــايــة مـــنـــازل املـــواطـ
ســـرقـــة وحــــــرق كـــمـــا حـــــدث فــــي مـــــدن أخـــــرى. 
»الــعــربــي  ويـــوضـــح املـــحـــمـــدي فـــي حـــديـــٍث لـــ
حرق  عن  معلومات  »وصلتنا  أنــه  الجديد«، 
سبعة منازل في حي نــزال، جنوب الفلوجة. 
ــة، وقــــــد يـــكـــون  ــمـ ــفـــخـ ــــن املـــــنـــــازل الـ ــــت مـ ــانـ ــ وكـ
رئيس  نحّمل  ونحن  سرقتها،  سبقه  الحرق 
الوزراء نكثه بوعوده ودخول املليشيات إلى 
املــديــنــة«. وكــــان الــعــبــادي قــد أعــلــن فــي أكثر 
من مرة عدم دخــول مليشيات »الحشد« إلى 
أن  إال  املــديــنــة،  فــي محيط  وبقائها  الفلوجة 
هذا اإلعالن القى في حينها تشكيكا واسعا 

من قبل أطراف ومنظمات حقوقية مختلفة.
في غضون ذلك، تهتز الرمادي مجددًا بعد 
، بعد أن باتت البلدات 

ً
هــدوء لم يدم طويال

املدينة  مــن  الشرقية  والشمالية  الشمالية 
في قبضة »داعش«، بشكل دفع وزير الدفاع 
الــعــراقــي خــالــد الــعــبــيــدي، إلــى إعـــالن حملة 
عسكرية الستعادتها، في بيان صدر، أمس 

االثنن.
»العربي  لـ العراقي  بالجيش  ويلفت ضباط 
الــجــديــد«، إلـــى أن »تــشــتــيــت جــهــود الــقــوات 
الــتــي تــعــادل مساحة  النظامية فــي األنــبــار، 
بلد كامل كــاألردن، جعل الجبهات جميعها 
غــيــر مــســتــقــرة. وقـــد تــحــولــت مـــدن املحافظة 
ــوات الــعــراقــيــة  ــقــ إلــــى ثــقــب أســـــود يــبــتــلــع الــ

ومليشيات الحشد«.
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ــــن مــقــاتــلــن  ــة مـ ــ ــّونـ ــ ــكـ ــ املــــوالــــيــــة لـــلـــنـــظـــام، واملـ
سورين. وتوضح مصادر محلية في املنطقة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن هــجــمــات »داعـــــش«  لــــ
النظام على االنسحاب  الليلية أجبرت قوات 
من نقاط عدة هامة على طريق مطار الطبقة 

إثريا، وتحديدًا قرب مفرق الرصافة.
ــال املــــرصــــد الــــســــوري لـــحـــقـــوق اإلنــــســــان،  ــ وقــ

ــوات الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، أمـــس  ــ ــ وتــــراجــــعــــت قـ
قــد سيطرت عليها،  اإلثــنــن، عــن نقاط كانت 
أول من أمــس األحــد، في محيط حقل الثورة 
الــنــفــطــي، الـــواقـــع جــنــوب غـــرب مــطــار الطبقة 
العسكري في ريف الرقة الغربي، بعد هجمات 
ــنـــظـــام الــتــي  شــنــهــا »داعـــــــــش« عـــلـــى قــــــوات الـ
تقدمت بدعم من مليشيا »صقور الصحراء« 

أمـــس اإلثــنــن، إن طــائــرات حــربــيــة لــم ُيــحــّدد 
ــارات عــدة  ـــت، أمـــس اإلثـــنـــن، غــ

ّ
هــويــتــهــا »شـــن

عــلــى مــنــاطــق فـــي مــطــار الــطــبــقــة الــعــســكــري، 
ومزرعة العرجاوي القريبة من املطار، والتي 
يــســيــطــر عــلــيــهــم داعـــــش، ولــــم تــــرد أنـــبـــاء عن 
خسائر بــشــريــة«. ولفت املــرصــد إلــى أن هذه 
االشتباكات   « استمرار  مع  تزامنت  الغارات 

العنيفة بن صقور الصحراء وقوات النظام 
واملــســلــحــن املـــوالـــن لــهــا مــن جــهــة، وتنظيم 
داعــش من جهة أخــرى، في الطريق الواصل 
بــن مــفــرق الــطــبــقــة الــرصــافــة، ومــحــيــط حقل 
البشرية في  الخسائر  الــثــورة، مــع مزيد مــن 

صفوف الطرفن«.
وتشير مــصــادر إعــالمــيــة مــقــّربــة مــن النظام 

الــســوري إلــى أن قــوات النظام تــصــّدت، أمس 
اإلثـــنـــن، ملـــزيـــد مـــن الــهــجــمــات الـــتـــي يشنها 
التنظيم على طريق اإلمداد الذي تعتمد عليه 
قــوات النظام في هجومها الجاري في ريف 
الرقة الغربي. وتمّكنت قوات النظام من صّد 
للسيطرة  التنظيم  ملسلحي  جديدة  محاولة 
على الــطــريــق بــن بــلــدة إثــريــا وقــريــة الشيخ 

هالل القريبة منها في ريف حماة الشرقي.
وتلفت املصادر إلى أن طائرات حربية تابعة 
ت غارات جوية على قرية 

ّ
للنظام السوري شن

»داعــــش«  الــتــي يسيطر عليها  الــثــور  قــلــيــب 
املنطقة، بهدف ردع األخير عن مواصلة  في 
هجماته على خط إمداد قوات النظام. وأدت 
الغارات، بحسب مصادر النظام السوري، إلى 

وقوع قتلى وجرحى في صفوف التنظيم.
ــوات  ــ ــي ريــــــف حـــلـــب الــــشــــرقــــي، ضـــّيـــقـــت قـ ــ فـ
»ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة«، الــتــي تشكل قــوات 
الفقري،  عمودها  الكردية  الشعب«  »حماية 
الـــحـــصـــار الـــــذي تـــفـــرضـــه، مــنــذ نــحــو عــشــرة 
ــنـــة مـــنـــبـــج الــــتــــي يــتــحــصــن  ــلـــى مـــديـ أيــــــــام، عـ
مــحــاوالت عناصر  ولــم تنفع  التنظيم.  فيها 
»داعــش« املحاصرين في منبج في تخفيف 
الحصار املفروض عليهم من قوات »سورية 
وكالة  إعــالن  مــن  الــرغــم  على  الديمقراطية«، 
مقتل عشرة  عن  للتنظيم،  التابعة  »أعماق« 
عــنــاصــر مــن قــــوات »ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« 
ــراف مــديــنــة منبج  ــ فـــي اشــتــبــاكــات عــلــى أطــ
الــشــرقــيــة، أول مـــن أمـــس األحـــــد، فـــي الــوقــت 
الذي تتواصل فيه االشتباكات بن الجانَبن 
فـــي قــريــة الــيــاســطــي الــتــي يـــحـــاول التنظيم 

السيطرة عليها.
فعليا،  الديمقراطية«،  قــوات »سورية  وباتت 
مــن مركز  فــقــط،  اثــنــن  على بعد كيلومترين 
أول من أمس  مدينة منبج، بعدما سيطرت، 
األحـــد، على املـــزارع الــواقــعــة على الــغــرب من 
دوار الكتاب في مدخل مدينة منبج الغربي. 
كما تسيطر هذه القوات على مزارع الحمدون 
املتاخمة مباشرة ملنطقة املطاحن على تخوم 
النخيل  عن  منطقة  وعلى  الجنوبية،  منبج 
في مدخل منبج الشرقي، في الوقت الــذي ال 
أربعة كيلومترات من مدخل  بعد  تــزال على 
مــديــنــة مــنــبــج الــشــمــالــي، حــيــث تــتــمــركــز في 
الواصل بن  الطريق  معمل »الشيبس« على 

منبج وريفها الشمالي.
ــهــــات بــــن قــــــوات »ســـوريـــة  وتــســتــمــر املــــواجــ
الــديــمــقــراطــيــة« و»داعــــــش« فـــي الـــوقـــت الـــذي 
السوري قصف  النظام  طائرات  فيه  تواصل 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة املــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة فــي 
حــلــب وريـــفـــهـــا. وتـــقـــول مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
طائرات حربية  إن  الجديد«  »العربي  لـ حلب 
اإلثنن،  أمــس  ت، 

ّ
السوري شن للنظام  تابعة 

غــارات جوية على مناطق سكنية في أحياء 
طريق الباب السكري، واملواصالت، وامليسر، 
ــــي عـــســـكـــر، والـــــصـــــاخـــــور، ومـــســـاكـــن  ــــاضـ وقـ
هـــنـــانـــو، والـــكـــالســـة بــمــديــنــة حـــلـــب، مـــا أدى 
ــة، وســـقـــوط جـــرحـــى فـــي حي  ــاديــ ألضــــــرار مــ
ــبـــاب. كــمــا ألــقــى الــطــيــران املــروحــي  طــريــق الـ
التابع للنظام السوري براميل متفجرة عدة 
ي املواصالت القديمة وضهرة عواد  على حيَّ
شرق مدينة حلب. وألقى النظام نحو تسعة 
براميل متفجرة على أماكن في منطقة املالح 

التي تسيطر عليها املعارضة شمال حلب.
الــنــاشــط اإلعــالمــي، حسن الحلبي،  ويــقــول 
ــديــــد« إن  »الــــعــــربــــي الــــجــ ـــ ــلـــب لــ مــــن ريـــــف حـ
ت غارات 

ّ
للنظام شن طائرات حربية تابعة 

عــدة على مناطق فــي بــلــدات خــان طــومــان، 
والـــزربـــة، وخــلــصــة، وزيــتــان، ومحيط بلدة 
العيس التي تسيطر عليها املعارضة بريف 
حلب الجنوبي. ويلفت الحلبي إلى أن غارة 
ذتها طائرات حربية على مناطق 

ّ
نف جوية 

الشمالي،  في بلدة كفر ياسن بريف حلب 
أدت إلـــــى ســــقــــوط عـــــدد مــــن الـــجـــرحـــى مــن 

السكان ومقتل امرأة.

متابعةتحليل

حدث خطأ في اقتحام 
الفلوجة سريعًا رغم 

نصيحة األميركيين

استنفار إيراني في الشمال السوري

فصائل  تصدي  خالل  السوري  للنظام  والجرحى  القتلى  عشرات  سقط 
التابعة لمدينة دوما بالغوطة  البحارية  المعارضة لهجوم على قرية 
»جيش  باسم  الرسمي  المتحدث  وأوضح  دمشق.  ريف  في  الشرقية، 
لـ »العربي الجديد«، أن »مقاتلي جيش اإلسالم،  اإلسالم«، إسالم علوش، 
التقّدم  األسد،  بشار  السوري،  النظام  رئيس  عصابات  لمحاولة  تصدوا 
العشرات  قتل  من  وتمكنوا  عليها،  والسيطرة  البحارية  جبهة  على 

وتدمير دبابة من طراز تي 72«.

قتلى النظام في الغوطة

الحدث

رامي سويد

ارتفاع حدة االشتباكات في الشمال 
الـــــــســـــــوري، خـــــــالل األيــــــــــام الــقــلــيــلــة 
املاضية، بن قوات النظام من جهة 
وحـــــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي ومــلــيــشــيــات أخــــرى، 
ــّدم مـــلـــحـــوظ لــفــصــائــل املـــعـــارضـــة  ــقــ ــط تــ ــ وسـ
قائد  دفعت  حلب،  جنوب  تحديدًا  السورية، 
فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني، 
الجنرال قاسم سليماني للتوجه إلى سورية، 
ــــس األحـــــــد، لـــلـــوقـــوف عـــلـــى ســيــر  أول مــــن أمـ
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة لــلــمــلــيــشــيــات اإليــرانــيــة 
ريف  يشهد  كما  النظام.  جانب  إلــى  املقاتلة 
الـــرقـــة الــجــنــوبــي الـــغـــربـــي )شـــمـــال ســـوريـــة( 
مواجهات بن قوات النظام وتنظيم »الدولة 
اإلسالمية« )داعش(، في ظل محاوالت فاشلة 
للنظام للتقدم، مقابل تواصل قوات »سورية 
الديمقراطية« تقدمها في ريف حلب الشرقي.
ــاب  ــ ــة أن ذهـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة مـــهـــر اإليـ ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ
إلــى ســوريــة جــاء بسبب »ارتــفــاع  سليماني 
ــات هـــــنـــــاك«. وأضـــــافـــــت أن  ــاكــ ــبــ ــتــ حــــــدة االشــ
سليماني وصل إلى جنوب حلب ليقف إلى 
جــانــب عسكريي حــركــة »الــنــجــبــاء«، ليشرف 
املناطق  تــلــك  فــي  العسكرية  العمليات  عــلــى 
قوات  بن  االشتباكات  وأّدت  مباشر.  بشكل 
الــنــظــام وحــــزب الــلــه ومــلــيــشــيــات أخــــرى إلــى 
املتقاتلة،  فــي صفوف األطـــراف  خسائر عــدة 

خصوصا حزب الله.
ــــل قـــــــوات الـــنـــظـــام  ــــواصـ ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـ فـ
الـــــســـــوري، مـــدعـــومـــة بــاملــلــيــشــيــات املــحــلــيــة 
ريــف  فــي  الــعــســكــريــة  واألجــنــبــيــة، عملياتها 
الــرقــة الجنوبي الــغــربــي بــهــدف الــتــقــدم أكثر 
نــحــو مــديــنــة الــطــبــقــة الـــتـــي يــســيــطــر عليها 
التنظيم، في الوقت الذي يحاول فيه األخير 
إيقاف هجوم قوات النظام من خالل مهاجمة 
خط إمدادها قرب بلدة إثريا في ريف حماة 
الشرقي القريب. ويجري ذلك في الوقت الذي 
تقضم فيه قوات »سورية الديمقراطية« مزيدًا 
من النقاط التي يسيطر عليها »داعــش« في 

محيط مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

تراجع النظام عن نقاط 
كان قد سيطر عليها في 

ريف الرقة الغربي

اقتربت »سورية 
الديمقراطية« من مركز 

مدينة منبج

تحّولت محافظة 
األنبار العراقية، إلى ما 
يُشبه ثقبا أسود يبتلع 

مقاتلي القوات العراقية 
و»الحشد الشعبي« من 
الرمادي إلى الفلوجة، 

وفقًا لضباط عراقيين

سليماني في حلب لوقف النزيف... 
النظام يمطر المدينة بالقذائفوطريق الرقة غير سالكة

محاولة لفك حصار داريا
محمد أمين

السورية  املعارضة  فــي  فصائل  تــحــاول 
املــضــروب على  الــحــصــار  املسلحة كسر 
مــديــنــة داريـــــا )جـــنـــوب غــــرب الــعــاصــمــة 
ـــت هــجــومــا 

ّ
الـــســـوريـــة دمــــشــــق(، إذ شـــن

واملليشيات  النظام  قــوات  حــواجــز  على 
فـــي املــنــطــقــة، الـــتـــي تــفــصــل املـــديـــنـــة عن 
ــنــــة مــعــضــمــيــة  جــــارتــــهــــا األقـــــــــــرب، مــــديــ
»الجنون«  مــن  مــا تسّبب بحالة  الــشــام، 
ــا  ــ ــ ــرت داريـ ــطــ ــأمــ ــام فــ ــظــ ــنــ ــدى قــــــــوات الــ ــ ــ لـ
بــالــقــذائــف والـــصـــواريـــخ، بــالــتــزامــن مع 
قــيــام مــروحــيــات الــنــظــام بــإلــقــاء عشرات 
الــبــرامــيــل املــتــفــجــرة. وبـــدأ لـــواء »شــهــداء 
اإلســـالم«، و»االتــحــاد اإلســالمــي ألجناد 
الـــشـــام« عملية مــشــتــركــة، مــســاء األحـــد، 
ــنـــن، إلــى  أفـــضـــت، حــتــى ظــهــر أمـــس اإلثـ
مقتل عدد من قوات النظام واملليشيات 
ــقــــاتــــل مــــعــــهــــا، فــــاضــــطــــرت إلــــى  الــــتــــي تــ

االنسحاب من بعض مواقعها.
مدينة  فــي  املحلي  املجلس  وأكـــد عضو 
داريــــــــا، إبـــراهـــيـــم خــــوالنــــي، فــــي حــديــث 
املعارضة  قــوات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
السورية تمكنت بالفعل من فتح طريق 
الـــشـــام، إال أن  إلـــى معضمية  ــا  ــ مـــن داريـ
االشـــتـــبـــاكـــات كـــانـــت ال تــــــزال مــنــدلــعــة، 
حــتــى ســاعــة مــتــأخــرة مـــن عــصــر أمـــس، 
ما  استرجاع  النظام  قــوات  مع محاولة 
خسرته، ولكنها تواجه مقاومة وصفها 
»الباسلة« من مقاتلي املعارضة. وأكد  بـ
النظام »صــّب جــام هزيمته  أن  خوالني 
عــلــى املـــديـــنـــة، إذ اســتــهــدفــهــا بــعــشــرات 
البراميل، والقذائف الصاروخية، بشكل 
هيستيري، في مسعى منه لثني مقاتلي 
ــقـــّدم«، وفــــق خــوالنــي  ــتـ املـــعـــارضـــة عـــن الـ

واملوجود داخل داريا.
فــيــمــا أفــــاد املــجــلــس املــحــلــي فـــي مــديــنــة 
داريا، أن مروحيات النظام ألقت أكثر من 
 متفجرًا على املدينة، منذ 

ً
ثالثن برميال

أمس  األحــد حتى ظهيرة  ليل  منتصف 
ــة إلــــى صــــواريــــخ أرض- ــافـ اإلثــــنــــن، إضـ

أرض، مشيرًا إلى أن طيران النظام ألقى 
 متفجرًا على داريا األحد، في 

ً
44 برميال

قـــوات النظام  الـــذي قصفت فــيــه  الــوقــت 

أرض-أرض،  صـــاروخ   22 بنحو  املدينة 
ومئات القذائف األخرى.

وأكــــــــــد املــــــركــــــز اإلعـــــــالمـــــــي فــــــي مـــديـــنـــة 
ــــران الـــنـــظـــام  ــيـ ــ ــام أن طـ ــ ــــشـ مــعــضــمــيــة الـ
ــرات الـــبـــرامـــيـــل املـــتـــفـــجـــرة«  ــ ــشـ ــ ألــــقــــى »عـ
بن  تفصل  التي  البساتن  منطقة  على 
املـــديـــنـــتـــن، كــمــا قــصــفــت قـــــوات الــنــظــام 
الشام  مــن معضمية  الجنوبية  األحــيــاء 
نزوح  إلــى  أدى  ما  الصواريخ،  بعشرات 
ــة. وكـــانـــت  ــنــ ــل املــــديــ ــ ــ ســـكـــانـــهـــا إلـــــى داخـ
النظام واملليشيات سيطرت على  قوات 
املنطقة في بداية العام الحالي إثر حملة 
عسكرية تحت غطاء ناري جوي كثيف، 
التي تعد  الــرابــعــة  الفرقة  فيها  شــاركــت 
من أشــرس فــرق قــوات النظام، وأكثرها 
دمــويــة، ويــقــودهــا مــاهــر األســــد، شقيق 
رئيس النظام، بشار األســد، في مسعى 
صعبتا  اللتن  املدينتن  القتحام  منها 
عليها على مدى أكثر من ثالث سنوات. 
ومدينة داريا، وهي من أولى املدن التي 
تتعرض للحصار من قوات النظام، تعد 
مــن كــبــرى مـــدن غــوطــة دمــشــق الغربية، 
وأهــم املــدن املحيطة بالعاصمة دمشق، 
ــازر  وارتــــكــــب الـــنـــظـــام الـــعـــديـــد مــــن املـــجـ
بــحــق أهــلــهــا الـــذيـــن أجــبــر أغــلــبــهــم على 
النظام مدعومة  قــوات  تركها. وحــاولــت 
باملليشيات خالل أكثر من ثالث سنوات 
مـــحـــاوالتـــهـــا  أن  إال  املــــديــــنــــة،  ــتــــحــــام  اقــ
فادحة  بالفشل، وتكّبدت خسائر  بــاءت 
ــــتــــل ضــبــاط 

ُ
بــــــــــاألرواح واملــــــعــــــدات، إذ ق

بارزون في قوات النظام، قادوا عمليات 
االقــتــحــام الفاشلة، وتــحــّولــت داريـــا إلى 
العسكرية  اآللة  أمام  »أسطورة صمود« 
»االنتقام«  جاهدًا  يحاول  الــذي  للنظام 
منها، وفق ناشطن، من خالل إحاطتها 
بسور من نار، وإعاقة وصول املساعدات 
اإلنسانية إليها، ضاربا بعرض الحائط 
ــوه إلــــــى تــســهــيــل  ــ ــدعـ ــ ــة تـ ــ ــيـ ــ قــــــــــرارات دولـ

دخولها.
إلى  أممية  إنسانية  مساعدات  ودخــلــت 
درايـــا، ألول مــرة، في التاسع من الشهر 
ــام بسبب  الــحــالــي، بــعــد تــأخــيــر لــعــدة أيـ
الــنــظــام، كي  قـــوات  مــن  املتعّمد  القصف 

تعيق وصولها. 
ــر الــــنــــظــــام املــــديــــنــــة بـــمـــئـــات  ــ ــطـ ــ ــا أمـ ــمــ كــ
البراميل والصواريخ كي يمنع املجلس 
املحلي في املدينة من توزيع املساعدات، 
وهــي وفــق املــجــلــس، تغطي حــاجــة ثلث 
ــدة شــهــر  ــ ــ املـــحـــاصـــريـــن فــــي املـــديـــنـــة وملـ
واحــــد، فــاضــطــر املــجــلــس إلـــى »تقسيم، 
وإعــــادة تــوزيــع الــكــمــيــات بحيث تشمل 

جميع األسر املحاصرة«.

  شرق
      غرب

عباس وهرتسوغ 
يتفاهمان حول الضفة 

والقدس؟
كشفت القناة العاشرة في التلفزيون 
اإلسرائيلي، أول من أمس األحد، عن 
ــبــيــل االنــتــخــابــات األخــيــرة 

ُ
ـــه »تـــم ق

ّ
أن

فــي إســرائــيــل )2014( الــتــوصــل إلــى 
الفلسطيني،  الرئيس  بن  تفاهمات 
محمود عباس، ورئيس حزب العمل 
اسحاق هرتسوغ تقضي بانسحاب 
إسرائيل من الضفة الغربية وأحياء 
من القدس الشرقية، مع تبادل أراٍض 
بنسبة 4 في املائة«. وأضافت القناة 
إفـــرايـــم  بـــن  دارت  ــفــــاوضــــات  »املــ أن 
من  املقربة  الشخصيات  أحــد  سنيه 
فلسطينية«،  وشخصية  هــرتــســوغ 
ــة أن  ــحـ ــا الــــقــــنــــاة، مـــوضـ ــم تــــذكــــرهــ ــ لـ
»الـــجـــانـــبـــن اتــفــقــا عــلــى أن مـــبـــادرة 
ــدة  ــاعـ ــقـ ــة تـــشـــكـــل الـ ــيـ ــربـ ــعـ ــــالم الـ ــــسـ الـ
لــالتــفــاقــيــات فـــي املــنــطــقــة مـــع الـــدول 

العربية«.
)األناضول(

نتنياهو يلتقي كيري 
األسبوع المقبل

اإلسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس  يلتقي 
املقبل،  األسبوع  نتنياهو،  بنيامن 
مع وزير الخارجية األميركي جون 
كـــيـــري، بــالــتــزامــن مـــع نــشــر اللجنة 
حول  لها  تقريرًا  الدولية،  الرباعية 
 الـــدولـــتـــن«، يــتــوقــع أن يوجه 

ّ
ــل »حــ

اإلسرائيلي  لالستيطان  انــتــقــادات 
وقــالــت  الفلسطينية.  األراضــــي  فــي 
ــة  ــامــ ــعــ اإلذاعـــــــــــــــة اإلســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة الــ
)رسمية( إن نتنياهو وكيري اتفقا 
على االجتماع، األسبوع املقبل، في 
إحـــدى الــعــواصــم األوروبـــيـــة، خــالل 
مــكــاملــة هــاتــفــيــة جـــرت بينهما يــوم 
املـــاضـــي، مــن دون تحديد  الــجــمــعــة 

زمان أو مكان االجتماع. 
)األناضول(

مقتل رجال شرطة في 
شمال كينيا

قــتــل مــتــشــددون مــن حــركــة الشباب 
ــة خـــمـــســـة مــــــن رجــــــال  ــيــ ــالــ ــومــ الــــصــ
الشرطة في منطقة حدودية بشمال 
شــــــرق كـــيـــنـــيـــا، أمــــــس اإلثـــــنـــــن، فــي 
أحـــــدث تـــوغـــل لــلــحــركــة يـــهـــدف إلــى 
معاقبة كينيا على إرسال قوات إلى 
الــصــومــال. وأعــلــنــت حــركــة الشباب 

املسؤولية عن الهجوم. 
)رويترز(

متابعة

نجحت المعارضة 
بفتح طريق من داريا 

إلى معضمية الشام

يلقي النظام براميله المتفجرة على مناطق سيطرة المعارضة في حلب )صالح محمود ليلى/األناضول(

من معارك الفلوجة )حيدر محمد علي/فرانس برس(
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يتحدث وزير العدل اللبناني المستقيل، المدير العام لقوى األمن الداخلي السابق، أشرف ريفي، 
في حوار مع »العربي الجديد«، عن آخر التطورات على الساحة اللبنانية، من االنتخابات البلدية 
إلى التطورات األمنية والسياسية. يوّجه ريفي أصابع االتهام لحزب اهلل بالوقوف وراء التفجير 
الذي هز منطقة فردان ببيروت قبل أيام، كذلك يتهم مصطفى بدر الدين باغتيال وسام الحسن بقرار سوري 
الحزب،  السياسي عن  الغطاء  االستقالة لكشف  إلى  تمام سالم  الحكومة  رئيس  إيراني. وفي حين يدعو 
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¶ هل فقدت هذه الحكومة الغطاء العربي والدولي 
الذي كان موجودًا لحظة تشكيلها؟

برأيي حتى لو كان لديها غطاء، جسمها لم 
قــادرًا أن يحمل وزنها. تآكلت. َوجهُت  يعد 
ــى. ثـــم وّجــــه حـــزب الــكــتــائــب  ــ الــصــرخــة األولــ
ــو اســـتـــخـــفـــوا  ــ ــيــــة، حـــتـــى لـ ــانــ ــثــ ــة الــ الــــصــــرخــ

بالصرخة الثانية. 
أتوقع أن تكون الصرخة الثالثة من رئيس 
الــحــكــومــة ولـــيـــس مـــن أي فـــريـــق ســيــاســي، 
فربما  األعمال،  لتصريف  ويحّول حكومته 
ــزب الـــلـــه عــلــى الــتــفــتــيــش عن  ــذا يــجــبــر حــ هــ
إلــى رئاسة  الــشــرعــي، فنعود وإيـــاه  الغطاء 

الجمهورية.

¶ من تتهم بعدم انتخاب رئيس للجمهورية؟
ــريــدهــا ورقــة فــي مفاوضاتها 

ُ
ــران، فهي ت إيـ

اإلقليمية لتكريس دور إقليمي لها.

إلى حكومة  الحكومة  لو تحّولت  بالتالي، حتى   ¶
تصريف األعمال، ملاذا سيذهب حزب الله باتجاه 

انتخاب رئيس للجمهورّية؟
ألنه سيفقد الغطاء الشرعي الذي يحتاج له. 
فهو ُيقاتل في سورية وعنده مهام معينة، 
ال نقبلها أبــدًا، لكنه بحاجة ولو لحد أدنى 
ره الحكومة. 

ّ
من الغطاء الشرعي، اليوم توف

ــاجـــة لــغــطــاء  فـــســـالحـــه غـــيـــر الــــشــــرعــــي بـــحـ
شرعي. الشرعية حتى لو كانت واهنة تبقى 
حاجة للكل. املخفر في الضاحية الجنوبية 
عاجز عن أن يكون سلطة أمر واقع. كل شيء 
يقوم به حــزب الله أو أي قــوة غير شرعية، 
ليس بــقــوة شرعية الــعــســكــري. مــع كــل قوة 
حـــــزب الـــلـــه ال يــســتــطــيــع تــســطــيــر مــحــضــر 
األمــن يقوم بذلك.  قــوى  دّراج  ضبط، بينما 

الشرعية لها مردود مهم جدًا.

¶ بعد استقالة وزيري الكتائب، ملاذا يستمر تيار 
املستقبل بتأمني هذا الغطاء لحزب الله؟

هذا السؤال يوّجه له.

¶ ما رأيك نتيجة معرفتك بتيار املستقبل؟
ــا مـــع قـــنـــاة الـــتـــواصـــل، هـــنـــاك الــكــثــيــر من  أنــ
األمور في اليوميات وحاجات الناس يجب 
ــرنــا قــنــاة أمنية 

ّ
أن تــؤّمــن. فــي مرحلتنا، وف

أمنية  قناة  أدعوهم إلقامة  أنــا  ال سياسّية. 
وإقفال السياسية، التي جعلتهم يخسرون 
الكثير من صورتهم واملعنويات والشعبية 
 شـــيء. اخــرجــوا مــن القناة 

ّ
والــجــمــهــور وكـــل

الــســيــاســيــة، أي الـــحـــوار الــثــنــائــي بــن تيار 
املستقبل وحزب الله. وحتى طاولة الحوار 
ــان املـــؤســـســـات  ــكــ  مــ

ّ
ــل ــحــ ــت تــ ــاتــ ــنــــي بــ الــــوطــ

الوطنية وهي تبرير للشغور الرئاسي.

ــن قــــــراءتــــــك األمـــنـــيـــة  ــ ¶ انــــطــــاقــــا مــ
ــو املـــتـــهـــم األول  ــن هــ ــة مــ ــّيـ ــيـــاسـ والـــسـ

بتفجير فردان؟
لكن  الــتــحــقــيــقــات.  فلننتظر  نــقــول  تقليديا 
انطالقا  معينا  تــصــورًا  املحقق يضع  حتى 
أن يبدأ تحقيقاته.  امليداني قبل  الواقع  من 
ينزل املحقق إلى ساحة الجريمة ويرى ما 
هــو نــوع املتفجرة؟ كيف انــفــجــرت؟ مــا هي 
آثـــارهـــا وبــقــايــاهــا؟ يــجــمــع مــا ُيــعــطــيــه إيــاه 
مـــســـرح الــجــريــمــة لــيــخــرج بـــتـــصـــّور نــظــري 
مـــعـــن. بـــنـــاًء عــلــى تـــصـــّوري الــنــظــري أتــهــم 
حزب الله بهذا التفجير انطالقا من البصمة 
الجرمية للمدرسة السورية اإليرانّية، التي 
أو عــدوهــا، وبذلك  شيطن دائــمــا خصمها 

ُ
ت

هيئ لالغتيال نفسيا، كما حصل تماما مع 
ُ
ت

اليوم  كلنا  نعرف  الحريري.  رفيق  الشهيد 
الـــصـــراع بـــن حـــزب الــلــه مـــن جــهــة، وحــاكــم 
مصرف لبنان رياض سالمة واملصارف من 
جهة أخرى، انطالقا من القانون واإلجراءات 
وعناصره  الــلــه  بــحــزب  املتعلقة  األمــيــركــّيــة 
ــرجــم بعبوة ناسفة 

ُ
ت الــصــراع  وبيئته. هــذا 

صيب املصرف فقط ال غير، وهو 
ُ
ُوضعت لت

واحــد من مصرفن ذكــرا في بعض وسائل 
ــــالم وصــفــحــات عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل  اإلعـ
ــهــمــا 

ُ
االجــتــمــاعــي الــتــابــعــة لــحــزب الـــلـــه، وات

األميركي.  الــقــانــون  بتطبيق  بالغا  بأنهما 
عن  يبّن  املجرم  إن  تقول  الربانية  القاعدة 

نفسه قبل وقت. 
من  املستفيد  من  الجنائي:  العلم  في  نقول 
الجريمة ومن له قدرة على تنفيذها؟ واملبدأ 
الثالث »كاد املريب أن يقول خذوني«. هذه 
طـــرف بحملة  أي  عــنــدمــا تشيطن  املـــدرســـة 
إعالمية، فإنها تريد قتله أو توجيه ضربة 
له. إذًا في قراءتي األولية أتهم حزب الله على 
األميركية،  املالية  العقوبات  قانون  خلفّية 
إنما أنا واثق من قدرة األمن اللبناني على 
إن  اللبنانين  لكل  وأقـــول  الــجــريــمــة.  كشف 
معظم الجرائم التي حصلت منذ عام 2005 
حــتــى الــيــوم جـــرى كــشــف املــســؤولــن عنها. 
األمنّية لكنها تحتاج لبعض  القدرة  لدينا 

الوقت.

¶ كان الفتا عدم صدور بيان إدانة عن حزب الله. 
كأنه يقول أنا نفذتها، كونه لم ُيِدن التفجير، 
وهــو يــعــرف تماما أن املــصــارف ال ُيمكنها 
أن تــطــبــق شـــروطـــه. املـــصـــارف اإليــرانــيــة لم 
الغربية  املــالــيــة  العقوبات  تــجــاوز  تستطع 
عليها. ماذا تطلب من هذه الدولة الصغيرة 
عمودًا  املصرفي  القطاع  ُيعّد  والتي  لبنان، 
أســاســيــا فـــي اقــتــصــادهــا؟ مــــاذا ُيــمــكــنــه أن 

يفعل أكثر من إيران؟

¶ حزب الله ُيدرك ذلك أيضا، ما الذي يطلبه إذًا؟
هو يطلب الحد األقصى املمكن من الحماية، 
هـــنـــاك مـــصـــارف ال تـــريـــد أن تــبــيــعــه شــيــئــا. 
ريد أن تحمي نفسها، وتقول لأميركين، 

ُ
ت

أنــا أطبق القانون من دون أي تــردد، ألنهم 
األمــيــركــيــون منهم،  إذا غضب  أنــه  يعلمون 
التي  املــصــارف،  ُيريد من هــذه  سيؤذونهم. 
أن  بالتطبيق،  بــالــغــت  أنــهــا  الــحــزب  يعتقد 
الــعــقــالنــيــة تقول  مــعــيــنــة.  بــحــدود  تنضبط 

هذا.

¶ إلى أين تتجه هذه األزمة إذًا؟
العقوبات  طّبق 

ُ
ست واضــح،  األمــر  مصرفيا 

ــا أمــنــيــا، فــهــل ســُيــفــتــح بــاب  األمـــيـــركـــّيـــة. أمــ
إذا  ننتظر.  أن  علينا  أمنيا؟  مقبلة  سلسلة 
تـــكـــررت الــعــمــلــّيــة، فــســنــكــون أمــــام مسلسل 
مـــن الــتــفــجــيــرات. وإذا اقــتــصــرت عــلــى هــذه 
الــحــادثــة، فــهــذا يعني أن هــذه هــي الرسالة 
املــطــلــوبــة. عــلــى األمــنــيــن رصـــد املــعــلــومــات 

االستخبارية.

¶ على املستوى األمني، كان هناك قلق وتحذيرات 
من أعمال أمنية من ِقبل »داعش«، من موقعك إلى 

أي مدى هذه التحذيرات جدية؟
يــجــب أن تــؤخــذ عــلــى مــســتــوى الــجــد. نحن 
متفجرة، ال خوف  إقليمّية  بــؤرة  في  اليوم 
لدّي  أن  أمني شامل، علما  لــدي من تفجير 
تــحــّســبــا لــــحــــوادث أمـــنـــيـــة مـــتـــفـــرقـــة. لــكــنــي 
الشامل، ولهذا  األمني  الوضع  إلى  مطمئن 
أسبابه: القرار الدولي ال ُيريد تفجير البلد، 
كذلك على املستوى اإلقليمي ال رغبة بذلك، 
واألطــراف املحلّية، بمن فيهم حزب الله، ال 

ريد أي تفجير أمني للبلد.
ُ
ت

¶ حتى بعد أزمة العقوبات على حزب الله؟
محدودة،  رسائل  بإرسال  مصلحة  للحزب 
ولـــيـــس بــتــفــجــيــر شـــامـــل لـــلـــبـــلـــد. بــاملــنــطــق 
ــرق فــــي الـــوحـــل  ــ ــلــــه غــ ــزب الــ ــ الـــعـــســـكـــري، حــ
الــســوري، ال أحــد ُيقاتل بجبهة مــا، وُيفّجر 
بــقــعــة اســـتـــقـــراره وراحــــــة عــســكــره وبــيــئــتــه 
الــحــاضــنــة. هــو بــحــاجــة لــالســتــقــرار. لــذلــك، 
وملــن يخاف مــن 7 مــايــو/أيــار ثـــاٍن، أقــول إن 
أكبر املتضررين من 7 مايو/أيار هو حزب 
الــلــه، وهـــو أكــثــر طـــرف بــحــاجــة لــالســتــقــرار 
في بقعة االنطالق واالستراحة والتخطيط 

والقرار.

التي تخوض معركة مفتوحة مع  ¶ لكن الجهات 
التي صنفت حزب  الخليج  دول  وتــحــديــدًا  إيـــران، 
الله منظمة إرهابية، وانتقلت إلى أعلى مستويات 

أشرف
ريفي

فهو يتهم إيران بتعطيل انتخاب الرئاسة اللبنانية. كذلك، ال يخشى ريفي انفجارًا أمنيًا شامًال في لبنان. أما عن 
ميشال عون وسليمان فرنجية فيؤكد أن أيًا منهما لن يصل إلى رئاسة الجمهورية، مطمئنًا إلى أنه سيلتقي 
بسعد الحريري »عندما يعود األخير إلى الثوابت«. في الحوار، يشير ريفي إلى أن الحراك المدني هو الرحم 
فقط،  دوالر  ألف   600 كلفته  طرابلس  انتخابات  بأن  معترفًا  الجديدة،  السياسيّة  الطبقة  منه  ستولد  الذي 

نصفها تبرعات والنصف الثاني دين عليه

سياسة
حوار

يــجــري الــتــعــديــل بــقــوة الـــســـالح لـــم يــقــم بــه. 
غيره  وال  هــو  ال  علينا.  التهويل  فليتوقف 
يحتاج  تعديل  أي  الدستور.  تعديل  ُيمكنه 
ــع عــلــى أي شـــيء ال أراه  ــ ـ

ّ
لــتــوقــيــعــي، لـــن أوق

ملصلحة الوطن والعيش املشترك وأوالدي. 
ــــع عــلــى شــيء 

ّ
هـــذا الــبــلــد لــه ولـــي. أنـــا لــن أوق

كهذا لو أراد اجتياح البلد، ُيمكنه أن يقتل 
40 أو 50 شخصا، وما الذي يستطيع فعله 
أكثر؟ لنتوقف عن الخوف. أنا أمني، وأعرف 
ــع غــالــيــا بــســبــب 7  تــمــامــا أن حــــزب الـــلـــه دفــ
لكنه خسر  مــايــو/أيــار، نحن كنا ضــحــايــا، 
صـــورتـــه فـــي الــعــاملــن الــعــربــي واإلســـالمـــي. 
بــــدأت أزمـــتـــه مــنــذ الــســابــع مـــن مـــايـــو/أيـــار. 
تحّول سالحه من ســالٍح مــقــاوٍم إلــى سالح 

مليشيا. فلنثق بنفسنا. 
وأنــــا قــلــت ألحــــد املــعــنــيــن، قــبــل انــتــخــابــات 
2009 النيابية، أنا أعــدك أن نقوم بعصيان 
ط حزب 

ّ
مدني، على األقل في الشمال، وليبل

ــلـــه الـــبـــحـــر. ال ســــالحــــه، وال غـــيـــر ســالحــه  الـ
مــمــكــن أن يــجــبــرنــي عــلــى الــتــوقــيــع عــلــى أي 
أو مشاكل  أهلّية  أمــر يؤسس الحقا لحرب 
البلد  هــذا  فــي  مــتــســاوون  نحن  مستقبلّية. 
نأخذ سالحك  ولــن  الطاولة،  إلــى  ولنجلس 
بــعــن االعــتــبــار. لــذلــك، لــو كـــان هــنــاك عاقل 
داخل حزب الله، فأنا أتوجه له بأن ال يعتقد 
ــادر عــلــى الـــقـــيـــام بــمــؤتــمــر تــأســيــســي  ــ ــه قـ أنــ

لُيعّدل الصالحيات. 
ــــدون  ــريـ ــ ــد ُيـ ــ ــا الـــــــذي ُيـــــريـــــدونـــــه. قـ ــ أعـــــــرف مـ
استحداث منصب نائب رئيس للجمهورّية، 
ُيصبح مثل نــائــب مــديــر االســتــخــبــارات في 
الــجــيــش، حيث مــديــر االســتــخــبــارات مجرد 
واجـــهـــة. ُيـــريـــدون نــائــب رئــيــس فــعــلــيــا، كي 
ــة. أو  ــ ــهـ ــ ــة واجـ ــهـــورّيـ ــمـ ُيـــصـــبـــح رئــــيــــس الـــجـ
ُيريدون حرسا وطنيا، مثل بعض األنظمة 
لهذا  الله  مقاتلي حــزب  كل  لُيضم  العربية، 
ــنـــي؛ لــكــن ال يــحــلــم بـــهـــا. إذا  الـــحـــرس الـــوطـ
أنشئ حرس وطني، سيخرج أحــٌد لُيطالب 
بــإنــشــاء لـــواء خـــاص بـــه. وعــنــدهــا أيـــة دولــة 
خارجّية تدعم فريقا من طائفة إلنشاء قوة 
عسكرية، والعوض بسالمتك على البلد. أو 
الجيش  قيادة  لكن  لــه،  الجيش  قيادة  ُيريد 
ــر. هــذه  ــ ــف األمـ

ّ
ســتــبــقــى لــلــمــوارنــة مــهــمــا كــل

املوارنة  إلخواننا  املهّمة  الضمانات  إحــدى 
ونحن مع أن تبقى هذه الضمانة.

¶ لكن وزيــري حزب الكتائب استقاال وقد جرى 
التعامل مع ذلك باستخفاف؟

لــقــد هــنــأت )رئــيــس حـــزب الــكــتــائــب( سامي 
صرخة  بعد  ثانية  صــرخــة  وهـــذه  الجمّيل، 
أشــرف ريفي للقول بــأن األمــور ليست على 

ما ُيرام.

فّجر بقعة 
ُ
املواجهة معه، أال ُيمكن لهذه الدول أن ت

استقرار حزب الله؟
ليسوا مــن هــذه املــدرســة اإلرهــابــيــة. نعرف 
أن هــنــاك مـــدرســـة تـــحـــارب خــصــمــهــا أمنيا 
ُيعِط  لم  الخليج  الجريمة.  وعبر  وعسكريا 
إشـــارات لكونه مــن هــذه املــدرســة. الــغــرب ال 
عتبر 

ُ
يستعمل هذه املدرسة، بل تلك التي ت

جـــذورهـــا شــرقــيــة تستعمل هـــذا األســلــوب. 
والــجــمــيــع يــعــرف أن املــنــظــمــات اإلرهــابــيــة 
ــدول الــســوفــيــيــتــيــة  ــ ــدور فـــي فــلــك الــ ــ كـــانـــت تـ
الـــقـــديـــمـــة أو مـــثـــل إيــــــــران وســـــوريـــــة. كــلــنــا 
يــعــرف أن أغــلــب قــيــادات تنظيم »الــقــاعــدة« 
إيــران.  في  األساسين وعائالتهم تستريح 
أميركي عن  والــدلــيــل صـــدور حكم قضائي 
ــدد مـــن مــنــفــذي  دور إيــــرانــــي بــاحــتــضــان عــ
ليس  الخليج  11 ســبــتــمــبــر/أيــلــول.  أحــــداث 

من هذه املدرسة.

قتل  مــن  السابقة،  األمنية  امللفات  إلــى  بالعودة   ¶
وسام الحسن؟

مــصــطــفــى بــــدر الـــديـــن قــتــل وســــام الــحــســن. 
ــــوري إيـــرانـــي والــتــنــفــيــذ مـــن ِقــبــل  الـــقـــرار سـ
ــراد.  ــ أمـــن حـــزب الـــلـــه، بــغــض الــنــظــر عـــن األفـ
في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري 

هو كان مشرفا على التنفيذ وعماد مغنية 
الرئيس. وبعد وفاة مغنية انتقل بدر الدين 
مـــن الــتــنــفــيــذ إلـــى مــوقــع املــســؤولــيــة، وأمـــن 

حزب الله هو املنفذ.

¶ هل توصلتم إلى خيوط جدية في عملّية اغتيال 
الحسن؟

بــات هناك ما يكفي ملعرفة الجهة، لكن من 
ــد مــعــرفــة األشــــخــــاص. حــتــى في  ــؤّكـ غــيــر املـ
قضية محاولة اغتيال النائب مروان حمادة، 
عــرفــنــا مــن أيـــن خــرجــت الــســيــارة املفخخة، 
ل األمن 

ّ
وأين ُصنعت لوحة السيارة، وتدخ

في  جــاء  التحقيق،  استكمال  ملنع  الــســوري 
ــاد املـــريـــب أن يـــقـــول خــــذونــــي. في  ســـيـــاق كــ
جــريــمــة اغــتــيــال الــرئــيــس الــحــريــري، أرادوا 
ليلة الجريمة رفع السيارات وطمر الحفرة، 
بينما لو حصل حــادث سير تنتظر لقدوم 
الخبير قبل إزالة السيارات. املبدأ األساسي 
في كشف الجريمة هو كاد املريب أن يقول 

خذوني.

الـــتـــي يعيشها  الــســيــاســيــة  لـــأزمـــة  بــالــنــســبــة   ¶
اللبنانيون، كيف ُيمكن الخروج منها؟

ــادة تــكــويــن الــســلــطــة. هــنــاك عقبة  علينا إعــ

بالقرار اإليراني الذي يمنع انتخاب رئيس 
الجمهورية. الحل السياسي يبدأ بانتخاب 
 تــرقــيــعــي ال 

ّ
رئـــيـــٍس لــلــجــمــهــورّيــة. أي حــــل

ــــور فـــي حكومتنا  جــــدوى لـــه. تــعــّســرت األمـ
الــذي دفعنا  الرئاسي،  الشغور  انطالقا من 
الــقــرار، وبتنا كمن  آلية التــخــاذ  الستنباط 

حفر حفرة لنفسه ووقع فيها. 
لـــذلـــك أدعـــــو رئـــيـــس الــحــكــومــة تـــمـــام ســالم 
لــالســتــقــالــة وتـــحـــويـــل الــحــكــومــة لــحــكــومــة 
تصريف أعمال. حزب الله بحاجة إلى غطاء 

شرعي معن. 
ال مــؤســســة الـــيـــوم إال الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 
والــــحــــزب يـــأخـــذهـــا كـــغـــطـــاء. أنــــا مـــع كشف 
هـــذا الــغــطــاء، ألعــــود مــعــه إلـــى املــربــع األول 
ــتـــخـــاب رئـــيـــس لـــلـــجـــمـــهـــورّيـــة وتــشــكــيــل  النـ
حــكــومــة وإجــــراء انــتــخــابــات إلعــــادة تكوين 

السلطة من جديد.

¶ أليست استقالة الحكومة مقدمة ألزمة سياسّية 
أوسع، وتبريرًا إضافيا لحزب الله لتنفيذ ما ُيحكى 

أنه يرغب به لجهة إجراء تعديات دستورية؟
فليتوقف  الــدســتــور.  تعديل  ُيمكنه  أحــد  ال 
ــا أتــحــدى حـــزب الــلــه أن يدعو  الــتــهــويــل. أنـ
أن  يستطيع  كــان  عندما  تأسيسي.  ملؤتمر 

¶ كيف ترى مواجهة حزب الله؟
الخروج من طاولة الحوار الثنائي، وتتحّول 
ــى حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف أعـــمـــال،  ــ الـــحـــكـــومـــة إلـ
وربما يكون هناك حاجة لحراك مدني لدفع 
األمور باتجاه انتخاب رئيس للجمهورّية، 

ألن ذلك هو األولوية.

¶ هل السعودية في هذا السياق السياسي؟
ال أملك أي فكرة. لم أتشاور مع أي أحد.

¶ هل ُيمكن ألحد أن يمارس العمل السياسي في 
لبنان من دون غطاء إقليمي؟

نعم، أشرف ريفي. أنا على تواصل، لكنني ال 
آخذ التعليمات من أي أحد، وال هم ُيعطون 
تعليمات. تتواصل مع أصدقائك وحلفائك، 
وتفهم ما الذي يجري، ثم يفرز رأسك األفكار 
الــخــاصــة بـــك. ال تــتــصــوروا أنــنــي ال أعطس 
إال إذا راجعت وأخــذت موافقة من أحــد. أنا 

متصالح مع نفسي. أنا حالة مستقلة.

¶ مــن هــم أصـــدقـــاء أشــــرف ريــفــي وحــلــفــاؤه من 
القوى السياسّية اللبنانّية؟

والقاعدة  املدني،  الحراك  االستقاللين،  كل 
السياسّية.  الطبقة  عن  أتحدث  ال  الشعبية. 
ربــــمــــا أشـــــّكـــــل خــــصــــومــــة لـــلـــبـــعـــض مـــنـــهـــم، 
ولـــذلـــك قـــد يــتــعــامــلــون مــعــي بــخــصــومــة. ال 
أنا أقول للطبقة  أبالي بالطبقة السياسّية. 
اعتقدتم  لو  أريــد شيئا.  ال  إنني  السياسّية 
تفضلوا  وزاريـــا،  منصبا  أعطيتموني  أنكم 
هذه األمانة، لقد حررت نفسي من حاجتكم. 
مــارســت قناعاتي. أنــا أرى نفسي جــزءًا من 
الحراك املدني واملجتمع املدني، ومن الطبقة 
السيادّية، سّمها مجتمعا مدنيا أو 14 آذار. 
ــفـــوزي في  ــذا مـــا ســـاهـــم بـ ــ ــذه بــيــئــتــي، وهـ هــ
االنتخابات البلدّية. ذكاء الطبقة السياسّية 
دفعها للتبرير، بــأن هــنــاك مــن دعــم أشــرف 

ــاديــــون  ــيــ ــســ ــي. الــ ــنــ ــتــ ــمــ ــــاس دعــ ــنــ ــ ــ ــي. ال ــ ــفــ ــ ريــ
دعــمــونــي، أنـــا جـــزء مــنــهــم، وهـــم جـــزء مني. 
املستقبلية.  الــــواعــــدة  الـــصـــورة  هـــي  وهــــذه 
الحراك املدني هو الرحم الــذي ستولد منه 
الطبقة السياسّية الجديدة. نحن أمام طبقة 
ســيــاســّيــة تــآكــلــت أو عــلــى طـــريـــق الــتــآكــل. 
الناس فقدت ثقتها فيها، والفساد والعجز 
أكــلــهــا، وقـــصـــرت هـــذه الــطــبــقــة عـــن مــواكــبــة 
الركب. نحن في مرحلة تحّول كبيرة. هناك 
قّدم 

ُ
ت جديدة  خامات  وهناك  تتكّون،  طبقة 

نــفــســهــا. ونـــحـــن كــجــيــل، دورنــــــا هـــو إدارة 
الثاني،  الجيل  ليتسلم  االنتقالية،  املرحلة 
منا أناسا 

ّ
ويكون ضميرنا مرتاحا ألننا سل

غير فاسدين.

¶ هل تبني حالة سياسّية، أم حزبا سياسيا؟
أنــا أقــوم بــدور وطــنــي. عندي قضية، وهي 
ــة الـــدويـــلـــة،  ــهـ ــواجـ ــة ومـ ــدولــ ــــى الــ ــودة إلـ ــعــ الــ
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــعـــيـــش املـــشـــتـــرك، وبـــنـــاء 
املفهوم  أي  الــســالح،  عندها حصرية  دولـــة 
ــة الـــســـيـــادة  ــايـ ــمـ الــطــبــيــعــي ألي دولـــــــة، وحـ
ــقـــــالل، وعــــلــــى املـــســـتـــوى  ــ ــتـ ــ والــــحــــريــــة واالسـ
ــتــــصــــاد  ــــي خـــــيـــــار االقــ

ّ
ــبــــن االقــــــتــــــصــــــادي، تــ

الليبرالي. هذه ثوابتنا.

أم  ¶ هل هي حركة على مستوى طرابلس فقط 
لــبــنــان؟ وهـــل صحيح أنـــك تلتقي بــوفــود من  كــل 

املناطق؟
بالكثير  التقيت  نعم  الــوطــن.  على مستوى 
ـــاء بـــلـــديـــات عــكــار  ــود. أغـــلـــب رؤســـ ــوفــ مـــن الــ
زاروني، عدد كبير من بلديات البقاع، ومن 
ليست  الحركة  والجنوب.  واإلقليم  بيروت 

طرابلسية أو شمالية فقط.

األسبق  الحكومة  رئيس  تلتقي  أن  ُيمكن  متى   ¶
سعد الحريري؟

عندما يعود إلى الثوابت التي بدأناها معا، 
ال شيء شخصيا نهائيا.

¶ لهذه الدرجة تراه بعيدًا عن الثوابت؟
ــار تـــرشـــيـــح ســلــيــمــان فــرنــجــيــة  ــيـ حـــكـــمـــا. خـ

للرئاسة ليس من ثوابتنا، بل نقيضها.

¶ لكنه ُيبرر ترشيح النائب سليمان فرنجية بأنه 
يريد انتخاب رئيس للجمهورية؟

ليس األمر انتخاب أي رئيس للجمهورية. 
نحن مع مرشحينا، وإذا فاز مرشح الفريق 
أن  أمــا  الديمقراطية.  اإلرادة  أحــتــرم  اآلخـــر، 
ــر مــرشــحــي،  يــكــون مـــن هـــو فـــي املـــوقـــع اآلخــ

فهذا ليس التزاما بالثوابت.

¶ ملــاذا لــم يــوافــق حــزب الله وإيـــران على انتخاب 
فرنجية؟

لم يرفضوا، هم ال ُيريدون انتخاب رئيس. 
ال  عــون.  ميشال  انتخاب  حتى سيرفضون 
إيران  قــرار  انتخاب رئيس نهائيا.  ُيريدون 

أال ُينتخب أحد نهائيا.

¶ لــهــذا جــزمــت بــــأن فــرنــجــيــة لـــن يــكــون رئــيــســا 
للجمهورية؟

وال ميشال عون حتى.

¶ ما هي األسباب؟
تــــي ومــــن املـــعـــلـــومـــات أن ال  ــراء أؤّكــــــد مـــن قــ

فرنجية وال عون سينتخبان.

¶ ماذا تقول هذه املعلومات؟
ترى  اللبنانّية  بالساحة  معنية  دول  هناك 
أن االثــنــن ال يــصــلــحــان )لــلــرئــاســة(. هناك 
عقبات وفــيــتــوات على االثــنــن. مــن يصلح 

هو شخص ثالث.

¶ ما هي طبيعة هذه الفيتوات، داخلّية أم خارجّية؟
ال إجـــمـــاع داخــلــيــا عــلــى عــــون أو فــرنــجــيــة. 
وهناك رفض خارجي، وليس فقط من ِقبل 

دول بالخليج.

¶ من إذًا؟
الشخص غير محسوم حتى اآلن.

¶ بعض من في تيار املستقبل يتهم ريفي بطعن 
التيار وسعد الحريري بالظهر؟

أشرف ريفي ال يزال على ثوابته. لم يبتعد 
حتى إنشا واحــدًا. ما قبل الــوزارة وخاللها 

وما بعدها. هناك من يخون الثوابت.

¶ ما أسباب تراجع تيار املستقبل؟

ضعف في اإلدارة وخروج عن الثوابت.

¶ ماذا عن األزمة املالية؟
. أنا 

ً
هذا أضعف عامل. أنا ال أملك مااًل مثال

أفقر واحد بن سياسيي طرابلس. والناس 
تعرف ذلك.

¶ لكن هــنــاك مــن يــقــول إن بــهــاء الــحــريــري يمّول 
حركتك؟

الحريري، وهي على  تربطني عالقة ببهاء 
الوتيرة عينها منذ أيام والده، وفي مرحلة 
ما بعد استشهاد والــده. لكن لم يكن هناك 
أي تعامل مالي بيني وبن بهاء الحريري، 

ونقطة على السطر.

¶ هناك من يربطك بمتمّول لبناني في أفريقيا؟
فتني املعركة 

ّ
أنا لم أتعامل مع أحد ماليا. كل

من  عــــدد  تـــبـــّرع  ــيـــركـــي.  أمـ دوالر  ألــــف   600
أميركي،  دوالر   2000 من  بمبالغ  املتمولن 
وآخرون بمبالغ أكبر. جمعنا تقريبا نصف 
أحتاج  عــلــّي،  ديــن  الثاني  والنصف  املبلغ، 
ــن ُيــمــكــنــه أن  لـــعـــام تــقــريــبــا ألعــــيــــده. آخــــر مـ
يسألني عن املال هو نجيب ميقاتي أو سعد 
الحريري أو محمد الصفدي. هم يعرفون كم 
قاس قدرتي املالّية 

ُ
صرفوا، وكم صرفت. ال ت

بــقــدراتــهــم. ُيمكن إضــافــة عــدد مــن األصــفــار 
إلى املبلغ الذي صرفته، لتحصل على الرقم 
ــــوات  ــــذي صـــرفـــوه. هـــم يــعــرفــون أن األصـ الـ
ومن  مالهم،  من  أغلى  طرابلس  شتَرى. 

ُ
ت ال 

ــوات بــاملــال.  ــ ــشــتــر األصــ
ُ
مــالــي أيـــضـــا. ولــــم ت

دفعنا الحّد األدنــى الــضــروري. جزء ُصرف 
عــلــى املــاكــيــنــة االنــتــخــابــيــة الــتــي لـــم تنجح 
تــمــامــا لــضــعــف خــبــرتــنــا لـــأســـف، والـــجـــزء 
الثاني مصاريف للمعركة، مثل كلفة طعام 

وأمور لوجيستية كهذه.

¶ يـــقـــول الــبــعــض إن أشـــــرف ريـــفـــي هـــو الــخــطــة 
السعودية البديلة، في حال لم يلتزم سعد الحريري 

بخوض املعركة مع حزب الله؟
ل 

ّ
مث

ُ
أ أنا  السعودي.  الخيار  ال فكرة لي عن 

نفسي، وأنا منسجم مع نفسي، وأنا مبدئي 
ولست تسوويا. وبالنسبة ملن كان يتهمني 
بأنني أسعى للوصول إلى منصب ما، من 
ُيريد الوصول يجب أن يكون تسوويا، ألن 

الفريق اآلخر له جزء من القرار فيه.

¶ تقصد رئاسة الحكومة؟
نعم، وحتى الــــوزارة. ملــاذا وضــع حــزب الله 
غير  ألنني  الداخلّية،  وزارة  فــي  علّي  فيتو 
تـــســـووي وألنـــنـــي خــبــيــر بــــاألمــــن. لـــو كنت 
ــا.  الــــزوايــ أطـــمـــح ملــنــصــب مــــا، لــكــنــت دّورت 
ــة يـــجـــب أن  ــكـــومـ مــــن يـــطـــمـــح لــــرئــــاســــة الـــحـ
تكون عالقته جيدة مع الفريق اآلخــر. هذه 
وصلت  ســواء  كذلك،  وسأبقى  شخصيتي، 

أو لم أصل إلى املواقع.

ية؟
ّ
يا بأنك خربت املصالحة السن

ّ
تهم سن

ُ
¶ ت

إذا كانت املصالحة للصورة، رأينا كيف أن 
الحريري  سعد  مــع  ميقاتي  نجيب  صـــورة 
دفع الطرفان ثمنها وساهمت بخسارتهما 
بـــطـــرابـــلـــس. كــــانــــت مـــرفـــوضـــة مــــن الـــنـــاس 
األمـــور. نعرف  تقبل شكليات  لــم تعد  التي 
املصالحة شكلية. مصالحة  هــذه  أن  تماما 
الصورة ليست مبتغاي. قلت لسعاة الخير، 
القضية  إن  جهودهم،  على  أشكرهم  الذين 
يجمعنا  أن  ُيمكن  مــا  وهــي  تجمعنا  كانت 
ــفـــرحـــوا كـــثـــيـــرًا بــمــصــالــحــة  . ال تـ

ً
مــســتــقــبــال

الصورة. ما يجمعنا هو القضية.

¶ هل صحيح أن هناك محاولة لكشفك أمنيا؟
ــلـــه  ــر بــــــاألمــــــر. الـ ــ ــّكـ ــ ــعــــض فـ ــبــ ــنـــي أن الــ ــلـــغـ بـ
ــــرف كيف  ــل أمـــنـــي وأعــ ــا رجــ يــســامــحــهــم. أنــ

ي نفسي في النهاية.
ّ
أغط

ريد 
ُ
¶ كل القوى تذهب إلى التكتات املذهبية، هل ت

يا؟
ّ
أن تأخذ حركتك طابعا سن

ــيــا. 
ّ
ــيـــس ســن ــنـــي ولـ ــع وطـ ــابـ ال أبـــــــدًا، هــــو طـ

أن  علّي  ملــاذا  الوطني.  املستوى  على  أعمل 
أو  السيادي؟  الشيعي  الجمهور  عن  أبتعد 
الــجــمــهــور املــســيــحــي الــســيــادي أو الــــدرزي 
لست  لكنني  يتي، 

ّ
بسن أفتخر  الــعــلــوي؟  أو 

ــّيـــعـــون. أنــــا أعـــمـــل على  مــتــعــصــبــا كــمــا ُيـــشـ
املستوى الوطني.

¶ هل ستترشح لانتخابات النيابّية؟
كــل شــيء بــوقــتــه. هــل يضمن أحــد أن يبقى 
على قيد الحياة بعد عشرة أشهر. إذا بقيت 
بصحة جيدة، وفي هذا السياق السياسي، 

ح.
ّ

فسأترش

¶ هل سيجري تعديل قانون االنتخاب؟
ُيــمــكــن أن نستمر  يــجــب أن يحصل ذلـــك. ال 
بــقــانــون الــســتــن. الــنــاس تــنــظــر إلـــى األمـــام 
وليس للخلف. نريد قانونا يضمن تمثيل 
الناس، وما أعتقد أنه مناسب هو القانون 
ــثــــريــــة. يجب  املــخــتــلــط بـــن الــنــســبــيــة واألكــ
رفـــض قــانــون الــســتــن، فــهــو ُيــعــيــدنــا ستن 

عاما إلى الوراء.

¶ هل ستخوض االنتخابات منفردًا؟
ملـــــاذا مـــنـــفـــردًا؟ ســـأتـــعـــاون مـــع املــجــتــمــعــات 

املدنية، ومع من يشبهنا.

إيران تعطل انتخاب رئيس 
للجمهورية 

ال أخشى انفجارًا أمنيًا   
شامًال في لبنان

مصطفى بدر الدين      
اغتال وسام الحسن بقرار 

سوري إيراني

استقالة الحكومة قد   
تجبر حزب اهلل على انتخاب 

رئيس للجمهورية

حركتي وطنية وغير 
محصورة بالسنة وال 
بطرابلس وال بالشمال

ال عون وال فرنجية سيصالن 
إلى رئاسة الجمهورية

ألتقي سعد الحريري 
عندما يعود إلى الثوابت

أجراه  ثائر غندور
              نادر فوز

يجب أن يتوقف الحوار الثنائي بين 
»المستقبل« وحزب اهلل

كلّفتني انتخابات طرابلس 600 ألف 
دوالر نصفهم دين علّي

ريفي: مصالحة ميقاتي مع 
الحريري شكلية )حسين بيضون(

سيرة

شغل اللواء أشرف ريفي 
منصب املدير العام لقوى األمن 
الداخلي من عام 2005 وحتى 
رفض الحكومة التي أدارها 
حزب الله التمديد لواليته 

فخرج إلى التقاعد عام 2013 
¶  ¶  ¶

قاد ريفي مجموعة من املهام 
األمنية إلى جانب مدير فرع 

املعلومات املغتال، اللواء 
وسام الحسن، شملت مكافحة 

شبكات عمالء إسرائيل 
ومجموعات إسالمية متشددة 
وأخرى تنفذ اغتياالت وأعمال 
أمنية لصالح النظام السوري 

ومنها كشف تورط الوزير 
ميشال سماحة بالتفجيرات 

¶  ¶  ¶
عّن أشرف ريفي وزيرًا للعدل 
في حكومة الرئيس تمام سالم 

واستقال من منصبه بعد 
 الحكومة 

ّ
عامن القتناعه بأن

ي حزب الله وغير قادرة 
ّ
تغط

على مواجهته 
¶  ¶  ¶

نجح ريفي في إسقاط التحالف 
السياسي الذي ضّم كل 

األطراف في مدينة طرابلس في 
االنتخابات البلدية التي جرت 

الشهر املاضي، وتمّكن من 
فرض نفسه رقما صعبا على 

الساحة اللبنانية والسنية
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سياسة

  شرق
      غرب

الرياض: التحالف 
في اليمن دخل »إعادة 

االستقرار« 

ــم الـــتـــحـــالـــف  ــاســ ــتــــحــــدث بــ ــن املــ ــلــ أعــ
الــعــربــي فـــي الــيــمــن، الــعــمــيــد أحــمــد 
عـــســـيـــري )الــــــصــــــورة(، أن عــمــلــيــات 
مرحلة  دخــلــت  اليمن  فــي  التحالف 
»إعـــادة  مــرحــلــة  الــتــحــالــف  يسميها 
االســــتــــقــــرار«، وتـــركـــز عــلــى مــتــابــعــة 
وقـــــــف إطــــــــالق الـــــنـــــار ومــــــشــــــاورات 
ــــري فـــي  ــيـ ــ ــــسـ الــــــكــــــويــــــت. وأشـــــــــــــار عـ
تصريحات نقلتها قناة »اإلخبارية« 
السعودية إلى أن الوضع في اليمن 
التحالف  وأن  حــرجــة  بمرحلة  يمر 
يعمل بالتوازي مع متابعة الوضع 
العسكري، على التأكد من أن »الفرق 
وقف  بمتابعة  تقوم  التي  واللجان 
إطالق النار والتأكد من الخروقات، 

مستمرة في عملها«.
)العربي الجديد(

تمديد الطوارئ 
في تونس

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــتــونــســي الــبــاجــي 
قــائــد الــســبــســي، أمـــس اإلثـــنـــن، عن 
ــــوارئ فــــي كــامــل  ــطـ ــ ــة الـ ــالـ تـــمـــديـــد حـ
املــحــافــظــات الــتــونــســيــة ملــــدة شــهــر، 
يونيو/حزيران.   21 اليوم  من  بــدءًا 
وبــحــســب بــيــان لــلــرئــاســة، فـــإن قــرار 
ــوارئ تــم  ــ ــ ــطـ ــ ــ اإلعــــــــــالن عـــــن حــــالــــة الـ
ــتـــشـــارة الــســبــســي لــرئــيــس  بــعــد اسـ
ورئيس  الصيد  الحبيب  الحكومة 

مجلس النواب محمد الناصر.
)العربي الجديد(

»الحشد« تهدد بالتدّخل 
في السعودية والبحرين

دعا األمن العام ملليشيا »عصائب 
أهــل الــحــق«، إحــدى أكبر مليشيات 
إلى  الخزعلي،  قيس  الحشد،  قــوات 
تــبــنــي خـــيـــار الـــعـــنـــف املـــســـلـــح ضــد 
الحكومتن البحرينية والسعودية. 
وقــــال الــخــزعــلــي فـــي مــقــطــع فــيــديــو 
ــذا الـــخـــيـــار،  ــ ــــداول: »نـــحـــن مــــع هـ ــتـ ــ مـ
ونفكر  مــا نستطيع،  بــكــل  ونــدعــمــه 
ــداد لــنــصــرة  ــعــ ــتــ ــه، وعــــنــــدنــــا اســ ــيــ فــ
إخـــوانـــنـــا فـــي الــبــحــريــن واألحـــســـاء 
والقطيف، أكثر مما يمكن أن نتكلم 
مــن  كـــبـــيـــر  ـــزء  ـــ »جـ وأضـــــــــاف:  اآلن«. 
يعتقد  املــقــاومــة  فصائل  تشكيالت 
ــانـــي، مـــضـــافـــا إلـــى  ــثـ أن واجـــبـــهـــم الـ
الشعبي، هو نصرة  الحشد  واجــب 
الــشــعــب الــبــحــريــنــي، ونـــصـــرة أهــل 
األحساء والقطيف، في حالة تجاوز 

العدو مراحل وخطوطا حمرًا«.
)العربي الجديد(

...والعبادي يؤكد 
أال تهاون مع انتهاكاتها

الـــوزراء العراقي حيدر  أكــد رئيس 
العبادي )الــصــورة(، أمس اإلثنن، 
أن حــكــومــتــه لــــن تـــتـــهـــاون مــــع أي 
ــد تــرتــكــبــه  ــ ــاك قـ ــهــ ــتــ ــاوز أو انــ ــ ــجـ ــ تـ
مـــلـــيـــشـــيـــات »الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي«، 
املـــخـــتـــصـــة،  الــــجــــهــــات  أن  مـــعـــلـــنـــا 
ســتــحــاســب مــرتــكــبــي االنــتــهــاكــات، 
الـــذي ينتمون  املــســمــى  كـــان  مهما 
ــاف أن »الـــعـــراق يــواجــه  إلــيــه. وأضــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ تــــــحــــــديــــــات عـــــســـــكـــــريـــــة وأمـ
موضحا  واقتصادية«،  وسياسية 
لــلــعــمــل  ــان أن األولـــــــويـــــــة  ــ ــيـ ــ بـ ــي  ــ فــ
املشاكل  الرغم من  العسكري، على 

السياسية التي تمر بها البالد.
)العربي الجديد(

سجال حول التمور 
اإلسرائيلية في المغرب

ــتـــمـــور  ــل مـــــوضـــــوع إدخــــــــــال الـ ــ ــ وصـ
املغربية،  األســواق  إلى  اإلسرائيلية 
ــــع تـــوجـــيـــه حـــزب  ــان، مـ ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ إلــــــى الـ
ــــارض ســــــــؤااًل إلـــى  ــعـ ــ ــتــــقــــالل املـ االســ
وزيـــــر الــــزراعــــة عـــزيـــز أخـــنـــوش عن 
تــتــخــذهــا السلطات  الــتــي  الــتــدابــيــر 
ملنع دخول هذه التمور إلى املغرب. 
ــال الــبــرملــانــي عـــن الـــحـــزب عـــادل  ــ وقـ
تشيكيطو، في رسالة ألخنوش، إن 
»ترويج هذه التمور في البالد يعد 
تواطؤًا تجاريا مبطنا مع االحتالل 

الصهيوني«. 
)العربي الجديد(

بدر الراشد

ــــن الـــســـلـــطـــات الــبــحــريــنــيــة  ــل األزمـــــــــة بـ تــــدخــ
 جـــديـــدًا من 

ً
واملـــعـــارضـــة الــبــحــريــنــيــة، فـــصـــال

االثنن،  أمــس  السلطات  قــرار  بعد  التصعيد، 
ــقــــاط الــجــنــســيــة الــبــحــريــنــيــة عــــن املـــرجـــع  إســ
الديني الشيعي، املقرب من املعارضة، عيسى 
الجنسية  »اكتسب  أنــه  بذريعة  قــاســم،  أحــمــد 
في  وتسبب  حقوقها،  يحفظ  ولــم  البحرينية 
اإلضــــرار بــاملــصــالــح العليا لــلــبــالد، ولـــم يــراع 
واجب الــوالء لها«، وهو ما تسبب في خروج 
عــن صــدور   

ً
عــدة فضال احتجاجية  تظاهرات 

مواقف منددة بالقرار.
ويــمــكــن قــــراءة إســقــاط الــجــنــســيــة عــن املــرجــع 
التضييق  كــامــتــداد لحملة  املــعــارض  الــديــنــي 
أخيرًا،  السلطات  تشنها  التي  املعارضة  على 
ــل جــمــعــيــتــي »الــــرســــالــــة«  ــ ــع حـ ــ وال ســـيـــمـــا مـ
ــيـــد أنـــشـــطـــة »جــمــعــيــة  و»الــــتــــوعــــيــــة« وتـــجـــمـ
ــم قــضــائــي  ــكـ الــــــوفــــــاق«، تـــمـــهـــيـــدًا إلصــــــــدار حـ
فـــي شــــأن مــطــالــبــات وزارة الـــعـــدل والـــشـــؤون 

غزة ـ ضياء خليل

والتوثيق  الـــدراســـات  رئــيــس وحـــدة  يعتبر 
فـــي هــيــئــة شـــــؤون األســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــة، 
 ســـمـــاح املــحــكــمــة 

ّ
ــة، أن عــبــدالــنــاصــر فــــروانــ

العليا اإلسرائيلية ألخصائين اجتماعين 
فــي سجون  الفلسطينين  األســـرى  بــزيــارة 
ــلـــي، قـــــرار يــثــيــر كــثــيــرًا  ــيـ ــرائـ ــتــــالل اإلسـ االحــ
ــكـــوك والــــتــــســــاؤالت حـــــول جـــــدواه  ــشـ ــن الـ مــ
وأهدافه وتوقيته. ويشير فروانة في حديث 
 توقيت اتخاذ 

ّ
أن إلــى  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ

القرار يثير الشكوك، إذ إنها )املحكمة( كانت 
 املشاركة 

ّ
ترفض ذلك، منذ عام، لكن يبدو أن

الـــواســـعـــة لـــأطـــفـــال فـــي انــتــفــاضــة الــقــدس 
ــرار لـــدراســـة  ــقــ دفــعــهــا التـــخـــاذ مــثــل هــــذا الــ
هـــذه الــظــاهــرة، ولــلــتــأثــيــر عــلــى هـــذه الــفــئــة، 
ــادة تــأهــيــلــهــم مـــن مــنــظــور إســرائــيــلــي  وإعـــــ

ــة واألوقــــــــاف بــحــلــهــا. وتـــأتـــي هــذه  ــيـ اإلســـالمـ
القرارات في أعقاب تبني السلطات البحرينية 
قوانن عدة أخيرًا تتعلق بالفصل بن »املنبر 
الــديــنــي والــعــمــل الــســيــاســي«، وذلـــك مــن خالل 
منع الجمع بن النشاط السياسي والوظائف 
الدينية، في الوقت الذي أصدرت قرارات أخرى 
تتعلق بالرقابة على األعمال الخيرية، وجمع 
مراقبة  وكذلك  مس«، 

ُ
الخ و»أمـــوال  التبرعات، 

تـــمـــويـــل الــجــمــعــيــات الـــســـيـــاســـيـــة، وال ســيــمــا 
املعارضة، والتي تتهمها بتلقي دعم خارجي.
وبــــررت وزارة الــداخــلــيــة الــبــحــريــنــيــة مــوافــقــة 
الــوزارة  الـــوزراء البحريني على طلب  مجلس 
بإسقاط جنسية قاسم بــأن األخير »قــام منذ 
اكـــتـــســـابـــه الــجــنــســيــة الــبــحــريــنــيــة بــتــأســيــس 
تــنــظــيــمــات تــابــعــة ملــرجــعــيــة ســيــاســيــة دينية 
خــارجــيــة، حــيــث أدى دورًا رئــيــســيــا فــي خلق 
بــيــئــة طــائــفــيــة مــتــطــرفــة، وعــمــل عــلــى تقسيم 
للتبعية  تبعا  وكذلك  للطائفة،  تبعا  املجتمع 

ألوامره«.
»تــبــنــي  بـــ قـــاســـم  ــيـــة  ــلـ الـــداخـ وزارة  ــمـــت  ــهـ واتـ
الثيوقراطية، وأكد على التبعية املطلقة لرجال 
الدين، وذلك من خالل الخطب والفتاوى التي 
يصدرها، مستغال املنبر الديني، الذي أقحمه 
في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية، 
اتهمته  كما  والعنف«.  الطائفية  على  وشجع 
»جمع األموال  السلطات البحرينية بالقيام بـ
من دون الحصول على أي ترخيص، خالفا ملا 

نص عليه القانون«. 
أيام،  قبل  البحرينية،  العامة  النيابة  وأعلنت 
عــن حــجــزهــا مــا يــعــادل عــشــرة مــاليــن دوالر، 
في حساب بنكي تابع للمرجع الديني، والذي 

فــي الــنــجــف الــعــراقــيــة عــلــى يــد مجموعة من 
الــفــقــهــاء فــي املــذهــب الــشــيــعــي، ومـــن أبــرزهــم 
ــاد إلــــى الــبــحــريــن،  ــ مــحــمــد بـــاقـــر الـــصـــدر، وعـ
ثـــم شـــــارك فـــي نـــشـــاطـــات ديــنــيــة وســيــاســيــة 
متنوعة، منها مشاركته في املجلس الوطني 
ــتــــور الـــبـــحـــريـــنـــي، وانـــتـــخـــابـــه  لــــوضــــع الــــدســ

املحكمة  بحت، على حــّد تعبيره. وسمحت 
العليا اإلسرائيلية ألخصائين اجتماعين 
الفلسطينين  »األمــنــيــن«  األســــرى  بــزيــارة 

في السجون. 
ــــث عــــــن خــــطــــط تـــأهـــيـــلـــيـــة  ــديـ ــ ــحـ ــ ويـــــــــــدور الـ
يــحــصــل عليها األســــرى »األمــنــيــن« أســوة 
بــالــجــنــائــيــن، بـــهـــدف تــهــيــئــتــهــم إلمــكــانــيــة 
ي املدة أو 

َ
اإلفراج عنهم حال استكمالهم ثلث
في حال صدور قرار العفو عنهم.

خداع المجتمع الدولي
أسير محرر، وباحث  فروانة، وهو  ويشدد 
الوطنية األسيرة،  الحركة  بــارز في شــؤون 
ذات  بائسة  التفافية  الــقــرار خطوة   

ّ
أن على 

نة وخبيثة. وتهدف 
ّ
أهداف إسرائيلية مبط

هذه الخطوة، وفقا للباحث، إلى املساواة في 
ما بن األمنين والجنائين بطبيعة دوافع 
ارتكاب املخالفة من جانب، وتحييد هؤالء 
توجهاتهم  عليهم وعلى  والتأثير  األســرى 
وضــمــان عـــدم عــودتــهــم لــلــمــقــاومــة، وإعـــادة 
تأهيلهم ودمجهم في املجتمع الفلسطيني 
من وجهة النظر اإلسرائيلية، خصوصا فئة 
األطــفــال، وممن اقترب موعد اإلفــراج عنهم 
تــنــوي اإلفـــراج املبكر عنهم ألسباب  أو مــن 

مختلفة، من جانب آخر.
ــذا الــــقــــرار يــتــيــح لـــدولـــة  ــ  هـ

ّ
ــــى أن ويـــلـــفـــت إلـ

 هـــؤالء 
ّ
االحـــتـــالل تــعــزيــز روايـــتـــهـــا عــلــى أن

ــرى هـــم لــيــســوا بــمــقــاومــن، وبــالــتــالــي  ــ األسـ
ناحية  ومــن  كالجنائين،  معاملتهم  يجب 
ثانية يتيح لها االستمرار في خــداع الرأي 
ــــي واملــــؤســــســــات الــحــقــوقــيــة،  ــدولـ ــ الــــعــــام الـ

والظهور كأنها دولة تحترم القانون الدولي 
ــاء«. ويــتــســاءل  ــنـ فـــي الــتــعــامــل مـــع »الـــســـجـ
ه »إذا كانت إسرائيل صادقة، وهي 

ّ
فروانة إن

العكس، في نواياها وحرصها على صحة 
والنفسية،  الجسدية  وأوضاعهم  األســـرى، 
فــلــمــاذا تــهــمــل األســــرى املــرضــى والــجــرحــى 
واملــصــابــن وال تــقــدم لــهــم الــعــنــايــة الكافية 

واألدوية الالزمة«؟

إطالق سراح المرضى
ويؤكد الباحث ذاته أنه »لو كانت إسرائيل 
حريصة على األسرى، فعليها إطالق سراح 
األسرى املرضى ال سيما الذين يحتضرون 
ــقــــدرة على  فـــي الـــســـجـــون، ومـــمـــن فـــقـــدوا الــ

الحركة«. 
ــة  ــركـ ويــــطــــالــــب الــــبــــاحــــث فـــــي شــــــــؤون الـــحـ
الوطنية األسيرة االحتالل بالسماح ملنظمة 
الدولين  أطبائها  بإرسال  العاملية  الصحة 
ــن لــــزيــــارة الـــســـجـــون ومــعــايــنــة  ــديـ ــايـ واملـــحـ
لقرار  تنفيذًا  لهم،  الــعــالج  وتقديم  املــرضــى 
العاملية عام 2009 في هذا  اتخذته الصحة 
الشأن، وتستمر إسرائيل بعدم تنفيذه. كما 

يدعو فروانة إسرائيل إلى أن تتجاوب مع 
الحقوقية واإلنسانية  النداءات واملطالبات 
بــضــرورة تقديم العالج الــالزم والــضــروري 
ــرى املـــرضـــى، وتــوفــيــر األدوات  ــ لــكــافــة األسـ
املــــســــاعــــدة لــــــذوي االحـــتـــيـــاجـــات الــخــاصــة 

واملعتقلن لديها.

دعوة لجهود عربية
الــدراســات والتوثيق  ويشدد رئيس وحــدة 
في هيئة شؤون األسرى على أننا »بحاجة 
إلى إدخال أخصائين نفسين واجتماعين 
كــافــة بمن فيهم  للسجون وزيــــارة األســـرى 
بــاملــؤبــد وســنــوات طويلة،  املــحــكــوم عليهم 
ملــعــالــجــة األمـــــــراض الــنــاتــجــة عـــن الــســجــن، 
واملــعــامــلــة الــقــاســيــة، والــعــزلــة، والــحــرمــان، 
والتعذيب، وما يترتب عن سنوات السجن 

الطويلة«. 
ــاحــــث فـــــي شــــــــؤون الـــحـــركـــة  ويـــــوضـــــح الــــبــ
إلى  بحاجة  »لسنا  أنــنــا  األســيــرة  الوطنية 
أخصائين نفسين واجتماعين يعالجون 
مــن اقــتــرب اإلفــــراج عنهم ملــواجــهــة مــا بعد 
االنــدمــاج داخل  اإلفـــراج، ومساعدتهم على 
ويشدد  إسرائيلية.  رؤيــة  وفــق  مجتمعهم، 
 كــافــة األســــرى ضــحــايــا لــالحــتــالل، 

ّ
عــلــى أن

وهم بحاجة إلى جهود فلسطينية وعربية 
ودولية صادقة تساعدهم على التخلص من 
لالنخراط  وتبعاته، وتؤهلهم  السجن  آثار 
من  بعد تحررهم  من جديد في مجتمعهم 
بشكل  حياتهم  مسيرة  ومــواصــلــة  السجن 
بما  إسرائيلية،  تأثيرات  دون  من  طبيعي، 

يخدم وطنهم وشعبهم وقضيتهم.

تــتــهــمــه الــســلــطــات بــجــمــع أمـــــوال بــشــكــل غير 
قـــانـــونـــي، والـــقـــيـــام بــغــســلــهــا ملــصــلــحــة جــهــات 
ــذي يــنــفــيــه قـــاســـم، معتبرا  ــر الــ خــارجــيــة، األمــ
»حــريــة  أن مــا تــمــارســه الــدولــة يعتبر مــّســا بـــ
على  بذلك،  تعتدي،  وأن  املذهبية«،  املمارسة 

»فريضة الخمس«.
املرجع  البحرينية  الداخلية  وزارة  تتهم  كما 
ــابــــات  ــتــــخــ ــلــــى االنــ ــرة عــ ــطــ ــيــ ــســ »الــ ـــ الــــديــــنــــي بــ
ــن حـــيـــث املــــشــــاركــــة واملـــقـــاطـــعـــة  ــتـــاوى مــ ــفـ ــالـ بـ
ــــن، ورهــــــــــن املــــشــــاركــــة  ــبـ ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ وخــــــــيــــــــارات الـ
السياسية باملنبر الديني«، وكذلك الحشد من 
أجل »تعطيل إصدار القسم الثاني من قانون 

أحكام األسرة- الشق الجعفري«.
درس  بحريني،  ديني  مرجع  قاسم  أن  يذكر 

فــي املــجــلــس الــوطــنــي، ومــشــاركــتــه فــي أوائـــل 
»التوعية  جمعية  تأسيس  في  السبعينيات 
ـــوع  ـــبـ ــم حـــلـــهـــا األسـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ اإلســـــالمـــــيـــــة«، والـ
املـــاضـــي. وقـــضـــى قـــاســـم عــقــد الــتــســعــيــنــيــات 
 دراسته الدينية في إيران. ويعتبر 

ً
مستكمال

قـــاســـم  مـــن الــشــخــصــيــات الــديــنــيــة الـــبـــارزة 
الداعمة للمعارضة البحرينية اآلن، وبمثابة 
األب الـــروحـــي لــجــمــعــيــة  »الـــوفـــاق الــوطــنــي« 
وأمينها العام، علي سلمان، والــذي أصدرت 
محكمة االســتــئــنــاف الــبــحــريــنــيــة، قــبــل أيـــام، 
بــتــهــم تتعلق  حــكــمــا بسجنه تــســع ســـنـــوات، 
على  والتحريض  الــنــظــام،  ضــد  بالتحريض 

العنف، بحسب السلطات البحرينية.
وأسس قاسم، في 2004، املجلس اإلسالمي 
الــعــلــمــائــي، وقــــام بــتــرؤســه، لــيــكــون بمثابة 
حتى  البحرين،  فــي  للشيعة  ديني  مجلس 
املجلس،  بحل  البحرينية  السلطات  قامت 

في 2014.
وفـــي أول ردود األفـــعـــال، خــرجــت تــظــاهــرات 
ــى مـــنـــزل قـــاســـم في  احــتــجــاجــيــة تــوجــهــت إلــ
منطقة الدراز مرددة شعارات منددة بالقرار. 
كما برزت دعــوات  لتعطيل صلوات الجمعة 
الدين  السياق، أصــدر رجــل  والجماعة. وفــي 
الله الغريفي، بيانا اعتبر أن ما يحدث  عبد 
الشيعية«،  للطائفة  »استهداف  البحرين  في 
على حد قوله. بدورها، دعت حركة الحريات 
إلــى ما وصفته بخيار  والديمقراطية )حــق( 
مطالبة  السلطات،  مع  املفتوحة«  »املواجهة 
»رّص الـــصـــفـــوف وتــصــعــيــد الـــتـــظـــاهـــرات  بـــــــــ
وإغـــــــالق الــــطــــرق، خـــصـــوصـــا فــــي الــعــاصــمــة 

املنامة وضواحيها«.

أسئلة 
تعيين أنصاري

هندسة 
التضييق 

اإلسرائيلية

ــر مــــن تــولــي  ــهـ ــعـــد أشـ ــنــــوات مــتــتــالــيــة. وبـ ســ
الــوزارة،  أنصاري مهمة املتحدث باسم هذه 
يتولى الرجل مهمة حساسة للغاية، في وقت 
تعقدت فيه ملفات املنطقة العربية، التي أدى 
بل  بـــارزًا وواضــحــا،  اللهيان دورًا  فيها عبد 

متشددًا فيها.
أما أنصاري، فمعروف بقربه من العرب، وهو 
ه 

ّ
يتقن اللغة العربية ويتحدثها بطالقة، ولعل

السبب األبرز الختياره في هذا املنصب، في 
حكومة ترفع شعار االعتدال، وتدعو للتقارب 
مع اآلخرين. بالتالي ال يصّب التوتر الحاصل 
مع جيرانها لصالحها، ال في الداخل وال في 
ــى مناصب عــدة في 

ّ
الــخــارج، وهــو الـــذي تــول

الــخــارجــيــة نفسها مــن قــبــل، فــكــان مستشارًا 
ــــرة الـــعـــربـــيـــة، وعـــمـــل كــرئــيــس  ــــدائـ لـــرئـــيـــس الـ
األوســــط، باإلضافة  الــشــرق  ــات  دراســ لحلقة 

لكونه سفيرًا سابقا إليران في ليبيا.
أما عبد اللهيان فبات مستشارًا للوزير، وهو 

فــــإن الـــدولـــة تــقــتــرح فـــي حــــال عــــدم تــجــاوب 
السلطات املحلية مع هذه اآللية الجديدة، أن 
امليزانيات  من  العربية  البلدات  يتم حرمان 

اإلضافية.
رت لجنة املتابعة 

ّ
الــقــرار، حـــذ ومــع صـــدور 

الــذي  الــقــرار  مــن  العربية  للجماهير  العليا 
اتــخــذتــه حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، يــوم 
اللجنة  توصيات  ي 

ّ
بتبن والقاضي  األحــد، 

الوزارية الخاصة، لتنفيذ أوامر هدم عشرات 
آالف البيوت العربية، تحت غطاء ما يسمى 
»تطبيق أنظمة البناء«. ولفتت اللجنة إلى 
ــام مـــن كشف  ــذا الـــقـــرار يــأتــي بــعــد أيــ أن »هــ
ــر املــالــيــة مــوشــيــه كــحــلــون، حــقــيــقــة أن  ــ وزيـ
رئيس الحكومة بنيامن نتنياهو يشترط 
تطبيق ما يسمى الخطة االقتصادية لدعم 
األقليات، بإقرار الخطة لتدمير عشرات آالف 
البيوت العربية«. وأضافت اللجنة في بيان 
الحكومة  إلــى  قدمها  املــذكــورة،  »الخطة  أن 
ــران املــكــلــفــان بــصــيــاغــة الــتــوصــيــات،  ــوزيــ الــ
ــعـــروفـــان  ــكــــن، املـ ــيــــف إلــ ــاريــــف لـــفـــن، وزئــ يــ

طهران ـ فرح الزمان شوقي

ــر الــخــارجــيــة  ــ ــارت تــعــديــالت وزيـ ــ أثــ
ــة مـــحـــمـــد جــــــــواد ظـــريـــف،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ اإليـ
املـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــبـــديـــل الـــــوجـــــوه الـــتـــي 
تــتــولــى مــنــاصــب وزارتــــــه، الـــجـــدل والــتــحــفــظ 
ـــرئـــت الــخــطــوة 

ُ
فـــي الـــداخـــل اإليــــرانــــي، فــيــمــا ق

من ناحية ثانية على أن الخارجية اإليرانية 
تجهيزًا  مـــجـــددًا،  األوراق  خــلــط  عــلــى  تــعــمــل 
فيما  ديبلوماسية،  وأكــثــر  أكبر  دور  لتأدية 
بــالــقــضــايــا اإلقــلــيــمــيــة، ال ســيــمــا تلك  يتعلق 
املرتبطة بجيرانها من العرب، وعلى رأسها 

دور البالد في امللف السوري.
في هــذا السياق، عــّن ظريف املتحدث باسم 
ــاري، يـــوم  ــ ــــصـ ــابــــري أنـ خـــارجـــيـــتـــه حـــســـن جــ
واألفــريــقــيــة،  العربية  لــلــدائــرة  رئيسا  األحـــد، 
عبد  أمير  لحسن  خلفا  للخارجية،  التابعة 
الــذي بقي في هــذا املنصب لخمس  اللهيان، 

حيفا ـ ناهد درباس

ــل قــــرار الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة، 
ّ
مــث

ــة عــلــى  ــ ــادقـ ــ ــــصـ ــاملـ ــ أمــــــــس األحــــــــــــد، بـ
تــــمــــريــــر قــــــانــــــون جـــــديـــــد لــتــطــبــيــق 
والتخطيط،  البناء  أنظمة  وتعليمات  أوامــر 
ووضع آليات لتسريع »تطبيق القانون« في 
بحّجة  وذلـــك  الفلسطينية،  والــبــلــدات  الــقــرى 
»الــــبــــنــــاء غـــيـــر املـــــرخـــــص«، خـــطـــوة إضــافــيــة 
الحكومة  رئــيــس  تــهــديــدات  تطبيق  بــاتــجــاه 
عملية  منذ  نتنياهو،  بنيامن  اإلسرائيلية، 
ديــزنــغــوف الــتــي نــفــذهــا نــشــأت مــلــحــم فــي 1 
الثاني املاضي، والتي أسفرت  يناير/كانون 
ــيـــن اثــــنــــن وجـــــــرح 7  ــلـ ــيـ عــــن مــــصــــرع إســـرائـ
الفلسطينين  على  التضييق  بغية  آخــريــن، 
في الداخل، بذريعة أنهم يشكلون دولة داخل 
دولـــة وال يــنــصــاعــون لــلــقــانــون اإلســرائــيــلــي، 
ــص، أو 

ّ
ســواء في مجاالت السالح غير املــرخ
في مجال البناء والتوّسع العمراني.

مصيدة قانونية
ــرار الـــحـــكـــومـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى  ــ ــنـــّص قــ يـ
»تطبيق  عمليات  وتكثيف  تسريع  وجـــوب 
ــّكـــن مــن  ـــمـ

ُ
ــة ت ــيـ ــنــــاء«، ووضــــــع آلـ ــبــ قــــوانــــن الــ

متابعة ما يحدث في البلدات العربية وهدم 
الــقــرار ينطوي  لكن  املــرخــصــة.  البيوت غير 
عــمــلــيــا عــلــى »مـــصـــيـــدة« قــانــونــيــة لــلــبــلــدات 
 إلى لجان تنظيم 

ً
العربية، التي تفتقر مثال

وبــنــاء وإلــــى مــخــطــطــات هــيــكــلــيــة. بــالــتــالــي، 
ــــى الــبــنــاء  يــضــطــر الــفــلــســطــيــنــيــون فــيــهــا إلـ
ر الــحــصــول على 

ّ
مـــن دون تــرخــيــص، لــتــعــذ

الــقــرار على  التراخيص، إذ ينّص  مثل هــذه 
البناء،  قــوانــن  تطبيق  صــالحــيــات  تحويل 
مـــن الـــلـــجـــان اإلقــلــيــمــيــة إلــــى لـــجـــان محلية 
لــلــســلــطــات املــحــلــيــة الـــعـــربـــيـــة، وإلـــــــزام هــذه 
الــســلــطــات نــفــســهــا بــاســتــصــدار املــخــالــفــات 
واتــــخــــاذ اإلجـــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة لــتــطــبــيــق 
ل 

ّ
ر ذلـــك، تتدخ

ّ
ــر الــهــدم. وفــي حــال تــعــذ أوامـ

اللجان اإلقليمية واللوائية وجهاز الشرطة، 
املحلية  الــســلــطــات  عــنــه  عــجــزت  مـــا  لتنفيذ 
الــعــربــيــة، بــشــكــل يــمــنــح الــشــرعــيــة لعمليات 
الهدم في حال تنفيذها، أو يضع السلطات 
املــحــلــيــة الــعــربــيــة ورؤســـائـــهـــا فـــي مــواجــهــة 
مـــع املـــواطـــنـــن، مــمــا يـــهـــدد عــمــلــيــا الــنــســيــج 
ــــى ذلــــك،  ــلــــدات. إلـ ــبــ ــذه الــ ــ االجـــتـــمـــاعـــي فــــي هـ

املعروف بقربه من الحرس الثوري اإليراني، 
الواقع ملفي سورية والعراق  الــذي يدير في 
ــو أكـــثـــر قـــربـــا مــــن الــطــيــف  ــ عـــلـــى األرض، وهـ
املحافظ، ال املعتدل أو اإلصالحي في البالد. 
وقبل إجراء التغييرات في املناصب، تبادلت 
أنباًء توقعت  اإليــرانــي  الداخل  إعــالم  وسائل 
حصول تبديل في مهام مسؤولي الخارجية، 
ــــود خــــالف بـــن عبد  ـــقـــل عـــن وجـ

ُ
ومــنــهــا مـــا ن

ــى مـــن الـــطـــاقـــم الـــــــوزاري، 
ّ
الــلــهــيــان ومــــن تــبــق

ومنهم ظريف نفسه. وأفادت أنه سيتم إبعاد 
عبد اللهيان عن الواجهة، ليعمل كسفير في 
ــــرب لــطــهــران  ســلــطــنــة عـــمـــان، وهـــي الــبــلــد األقـ
الوسيط  دور  تــؤدي  التي  والــدولــة  خليجيا، 
الدائم بن إيران واآلخرين من العرب والغرب 
على حّد سواء، وهو ما يعني عدم القدرة على 

حذف شخصية كعبد اللهيان من املشهد.
 عن 

ً
مــن جهتها، ذكـــرت وكــالــة »إيــســنــا« نــقــال

مصدر وصفته باملطلع، أنه »تــّم تعين عبد 
اللهيان بالفعل في منصب السفير اإليراني 
وعائلية،  شخصية  أسبابا  لكن  مسقط،  في 
هي التي منعته من تولي هذه املهمة«، على 
مقّربة  غالبيتها  كثيرة،  مواقع  تعبيره.  حد 
ــافـــظ، وصـــفـــت تــعــيــن عبد  مـــن الــطــيــف املـــحـ
الــلــهــيــان كــمــســتــشــار بــالــعــزل واإلبــــعــــاد، ولــم 
تتقبل فكرة أن يبتعد عن الدائرة التي جعلته 

العرب،  ضد  املتطرفة  العدائية  بمواقفهما 
وهــذا هــو واقــع األجـــواء فــي الحكومة، بــدءًا 

من رأسها بنيامن نتنياهو«.

السيطرة على البلدات العربية
تــنــّص الــخــطــة عــلــى نــقــل صــالحــيــات لجان 

يــــــؤدي دورًا رئـــيـــســـا فــــي مـــلـــفـــات حــســاســة، 
وتعني طهران بشكل مباشر.

ــتـــوراة في  يــحــمــل عــبــد الــلــهــيــان شـــهـــادة الـــدكـ
ويتقن  طــهــران،  جامعة  من  الدولية  العالقات 
العربية أيضا. وكان مسؤواًل عن دائرة الدول 
الخليجية في الخارجية اإليرانية عام 2010، 
كما كان سفيرًا لبالده في البحرين بن عامي 
2006 و2010. كما كان مساعدًا خاصا لشؤون 
ــر الــخــارجــيــة بـــن عـــامـــي 2003  الــــعــــراق لـــوزيـ
و2006، وتخّصص في قضايا املنطقة ونشر 

كتبا ومقاالت حولها.
أما في شأن ردود الفعل املنتقدة لقرار ظريف، 
فــقــد تـــوالـــت تــبــاعــا، وفـــي هـــذا الـــصـــدد أصـــدر 
الــتــشــكــيــل الـــطـــالبـــي الـــتـــابـــع لـــقـــوات الــتــعــبــئــة 
املــعــروفــة بــاســم الــبــاســيــج، بــيــانــا جـــاء فــيــه أن 
أيــام من عقد  اللهيان بعد ثالثة  »تبديل عبد 
الــوزيــر الجــتــمــاع مــع نــظــيــره األمــيــركــي جــون 
كيري في أوسلو، ال يعني إال إضعاف جبهة 

املقاومة«.
وأفاد البيان أن »الواليات املتحدة وحلفاءها 
وعــــــددا مـــن الــــــدول الــعــربــيــة الـــتـــي تــقــف ضد 
إيــران، قد طالبت من قبل بعزل عبد اللهيان، 
بسبب دوره املــؤثــر والـــداعـــم ملــحــور املــقــاومــة 
فـــي اإلقـــلـــيـــم«. واعــتــبــر الــتــشــكــيــل الــطــالبــي أن 
»اتخاذ قرار من هذا النوع يعني التقارب مع 

السعودية«.
واعتبر طالب »الباسيج« أن »عزل عبد اللهيان 
يثير الحيرة والتعّجب واالستغراب، في وقت 
يحقق فيه محور املقاومة انتصارات ميدانية 
واضــحــة«، ويـــرون بــأن »الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة 
ــان، يــتــعــلــق بــأمــور  تــجــّهــز لــلــتــوصــل التـــفـــاق ثــ
املنطقة، وهذا بعد اإلعــالن عن اتفاقها األول، 
وهو االتفاق النووي مع السداسية الدولية«. 
»االلتزام بأوامر املرشد علي  وطالبوا أخيرًا بـ
أعداء  الــذي دعا إلحباط مخططات  خامنئي، 
إيــــران، ال بــل منع الــتــفــاوض مــع واشــنــطــن إال 

فيما يتعلق بالنووي«.
ــاء »فــــــارس«  ــبــ ــة أنــ ــالــ ــن جـــهـــتـــهـــا، ركــــــزت وكــ مــ
املحسوبة على الطيف املحافظ املتشدد، على 
الشخصيات وحــتــى بعض  بــعــض  تــغــريــدات 
املواطنن اإليرانين على موقع »تويتر«، التي 
عكست ردود الفعل حول قــرار ظريف، وكثير 
اعــتــبــر أن »الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة تجهز  منها 
ممكنة  تــكــون  لــن  إقليمية،  لتسوية  للتوصل 
واجهة  فــي  اللهيان  كعبد  شخصية  بــوجــود 

املشهد«.
لــكــن املـــواقـــع املــقــربــة مــن الــحــكــومــة اإليــرانــيــة، 
حرصت على عدم اعتبار األمر عزاًل أو إبعادًا، 
بل ركزت على تعين عبد اللهيان كمستشار 
لــــظــــريــــف. وفــــــي حـــقـــيـــقـــة األمـــــــــر، فــــــإن تـــوزيـــع 
السياسة اإليرانية،  األدوار يبقى مطلوبا في 
لتحافظ البالد على أداء دور فاعل في قضايا 
على  اإلصـــرار  دون  من  تعنيها،  استراتيجية 
اإلقليمي  قد تطيح بدورها  خطوات منفعلة، 

وحتى الدولي.
أمــن مجلس  الخطوة بعد تسليم  تأتي هــذه 
األمــن القومي األعلى علي شمخاني، ملنصب 
ــيـــاســـي  ــكــــري والـــسـ ــعــــســ ــي والــ ــ ــنـ ــ املـــنـــســـق األمـ
ــران وروســـيـــا وســـوريـــة. وهـــو منصب  ــ بـــن إيـ
مستحدث، وكــان هــذا، بعد عقد اجتماع بن 
وزراء دفاع البلدان الثالثة، استقبلته العاصمة 
طــهــران فــي وقـــت ســابــق. وهـــي الــخــطــوة التي 
ــّســرت عــلــى أنــهــا نــقــل للملف الــســوري الــذي 

ُ
ف

يمسك بزمامه الحرس الثوري، ملستوى أعلى 
بالذكر  الجدير  لكن  إيـــران.  في  وأكثر رسمية 
أن شمخاني، املعروف بتوجهاته اإلصالحية، 
ــن  ــــن الـــــحـــــرس، ومـ ــّربــــة جــــــدًا مـ ــقــ شـــخـــصـــيـــة مــ
قــائــد فيلق الــقــدس الــجــنــرال قــاســم سليماني 
الـــذي كــان عسكريا فــي الحرس  بــالــذات، فهو 
وفي الجيش أيضا. وهذا قبل أن يبدأ بتولي 
تحقيق  الرجل  ويستطيع  حكومية،  مناصب 
الــحــرس والحكومة  بــن شخصيات  الــتــقــارب 
لكن  روحــانــي.  حسن  يترأسها  التي  املعتدلة 
كل هذه التغييرات ال تعني إال جدية أكبر في 
التعاطي وانخراطا أكبر فيما يتعلق بالوضع 
املــيــدانــي عــلــى األرض فـــي ســـوريـــة مـــن جــهــة، 
التي تضم فاعلن دولين  الحوار  وبطاوالت 

مؤثرين في هذا امللف من جهة ثانية.

السلطات  إلــى  املناطق،  في  وبناء  تخطيط 
املحلية العربية، لغرض اصدار أوامر الهدم 
الشرطة  إلــى عمل وحــدة  والتدمير، إضافة 
ــتـــي أقـــامـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة لــهــذا  ــخـــاصـــة، الـ الـ
الــغــرض. كــمــا تــنــّص الــخــطــة عــلــى رصـــد 22 
سنويا،  دوالر(  مالين   5.8( شيكل  مليون 
إلـــى 5 مــاليــن )1.3 مــلــيــون دوالر(  إضــافــة 
ـــرصـــد فـــي عــــام الــتــطــبــيــق األول، 

ُ
إضــافــيــة ت

لغرض تنفيذ جرائم التدمير.
في هذا السياق، يقول مخطط املدن، يوسف 
»العربي الجديد«، إن »هذه الخطة  جبارين لـ
البلدات  على  املطلقة  السيطرة  إلــى  تهدف 
العربية ومنع نمّوها وتوسيعها. باإلضافة 
فة 

ّ
إلى هدم أكثر من 80 ألف بيت عربي مصن

أنــه »سيتم  بأنها غير مرخصة«. ويضيف 
بــمــوجــب الــخــطــة املــقــتــرحــة أيــضــا، تصوير 
البلدات العربية كل أسبوع، ومتابعة أنواع 
لهدمه.  ص 

ّ
املرخ البناء غير  البناء وتعين 

باإلضافة الى ذلك إعطاء الشرطة، والوزارة 
من  املالئمة  الــقــوة  استخدام  حــق  املسؤولة 

أجل تنفيذ ذلك«.
»القرار يتيح، وفق  أن  إلى  ويشير جبارين 
القانون، استعمال القوة ضد أهالي البيوت 
العربية، ومصادرة أدوات البناء والسيارات، 
وكـــل مــا بــاإلمــكــان مــصــادرتــه مــن أصــحــاب 
ــتـــرح ســيــتــم  ــقـ الـــبـــيـــوت. ووفــــــق الـــقـــانـــون املـ
املنتخب،  العربية  السلطة  رئــيــس  تحويل 
إلـــى الـــطـــرف املـــســـؤول عـــن تــنــفــيــذ عمليات 
أجل  مــن  وأداة  أداة شــرطــة  لُيصبح  الــهــدم، 
البناء والتعمير«.  الهدم بدل  الــوزارة ألجل 
ــأن »الــــهــــدف الــســيــاســي مـــن هــذا  ــردف بــ ــ ــ وُيـ
األمر ليس فقط منع توسع بلدات العربية 
بشكل طبيعي، بل تركيزهم في غيتوهات، 
 
ً
وهــذا ما نــراه في السنوات األخــيــرة. فضال

املـــواطـــن العربي  لــربــط مصير  الــســعــي  عــن 
بقوة األمن من شرطة ومحاكم ومؤسسات 
ــا يـــحـــدث فــي  ــذا بــالــضــبــط مــ مــخــتــلــفــة. وهــــ

القدس الشرقية«.
مــن جــهــتــه، يـــرى الــنــائــب بــاســل غــطــاس عن 
ــنـــي الــــديــــمــــوقــــراطــــي«، فــي  »الـــتـــجـــمـــع الـــوطـ
»العربي الجديد«، أنه »على الرغم  حديٍث لـ
مــن هــذا الــقــرار، إال أنــنــا أصــحــاب الــبــالد لن 
بهدم  الــســحــاب  نــاطــحــات  بمقايضة  نــقــبــل 
ــرار الــحــكــومــي هـــو بــمــثــابــة  ــقـ ــالـ ــيـــوت، فـ ــبـ الـ
عرض مقايضة ومحاولة لترويض األقلية 
العربية عبر اشتراط تخصيص امليزانيات، 
بتنفيذ  السكن  أزمــة  توصيات حل  بتنفيذ 
ــيـــوت الـــعـــربـــيـــة، الــتــي  ــبـ ــدم الـ مــخــطــطــات هـــ
ــم يــتــم تــنــظــيــم بــنــائــهــا حــتــى اآلن بسبب  لـ
أزمة  احــتــواء  السلطات وعــدم نيتها  ت 

ّ
تعن

السكن، التي نعاني منها. وقد قدمت طلبا 
أبــعــاد  لــبــحــث  الكنيست  لهيئة   

ً
مستعجال

القرار الحكومي فيما يتعلق بموضوع هدم 
البيوت«.

لصحيفة  تقرير  كشف  نفسه،  الــســيــاق  فــي 
»ذي ماركر«، أمس االثنن، أن »الوزير زئيف 
إلكن، اضطر لالعتراف األحد، خالل جلسة 
امليزانيات  تحويل  اشــتــراط  بــأن  الحكومة، 
الجديد،  القانون  بتمرير  العربية  للبلدات 
ــاء الــكــنــيــســت الـــعـــرب إلــى  وتـــصـــويـــت أعـــضـ
التخّوف من  مــرده  أســاســا،  القانون  جانب 
القانون،  لتعديل  معارضة أوساط يهودية 
فــي  األول  الـــــبـــــاب  الـــــهـــــدم  جــــعــــل  تــــحــــديــــدًا 
العقوبات، ال املخالفات اإلداريــة«. وبحسب 
»ذي ماركر« فقد أقّر إلكن أنه »يخشى من 
أن يمارس رؤساء مجالس إقليمية وبلدات 
يــهــوديــة تــنــتــشــر فــيــهــا ظـــاهـــرة الــبــنــاء غير 
الكنيست  أعــضــاء  على  املــرخــص، ضغوطا 
طرحه  عند  الــقــانــون  ملعارضة  الليكود  مــن 

على الكنيست«.

من مظاهرات أمس تنديدًا بالقرار )محمد الشيخ/فرانس برس(

80 ألفًا من منازل فلسطينيي الداخل مهددة )مناحيم كهانا/فرانس برس(

وصف البعض إبعاد عبد اللهيان )وسط( بـ»العزل« )فرانس برس(

أقدمت وزارة 
الخارجية اإليرانية 

على إجراء سلسلة 
تغييرات في مناصب 
متعلقة بها، وأبرزها 

تعيين حسين جابري 
أنصاري، بديًال لحسين 

أمير عبد اللهيان، 
في رئاسة الدائرة 

العربية واألفريقية، 
مثيرة تساؤالت 

عدة عن مستقبل 
العالقات مع الجوار 

والمجتمع الدولي

الداخل  في  بالهدم  مــهــّددة  العربية  البيوت  آالف  عشرات  باتت 
الفلسطيني، إثر صدور قانون إسرائيلي جديد لتطبيق أوامر وتعليمات 

أنظمة البناء والتخطيط، ما يعني محاصرة البلدات العربية بالداخل
الغالفالحدث

طهران تخلط أوراق 
سياستها بتبديل عبد اللهيان

»قوانين البناء«: تشريد 
وعزل بغطاء تنظيمي

تقريرتقرير

تهديد إرهابي
أّكدت وزارة االستخبارات 
اإليرانية، أمس االثنين، ما 

جاء على لسان أمين 
مجلس األمن القومي، 
علي شمخاني، مساء 

األحد، والذي كشف عن 
إحباط مخطط لتفجير 
انتحاري كان يستهدف 

العاصمة اإليرانية 
طهران. وأضاف البيان 

أنه »تم إحباط عدد من 
المخططات اإلرهابية 

األخرى في مدن أخرى«.

اتخاذ قرار من هذا النوع 
يعني احتمال التقارب مع 

السعودية

غطاس: القرار الحكومي 
محاولة لترويض 

الفلسطينيين في الداخل

الباسيج: تعيين أنصاري 
بدًال من عبد اللهيان 

إضعاف للمقاومة

خرجت تظاهرات 
احتجاجية أمس 

للتنديد بالقرار

محاولة للظهور كمن 
يحترم القانون الدولي 

بالتعامل مع السجناء

الخطة تهدف 
للسيطرة على البلدات 

العربية ومنع نمّوها

ال يمكن فصل إعالن 
السلطات البحرينية، أمس، 

إسقاط الجنسية عن 
المرجع الديني، عيسى 

أحمد قاسم، عن الحملة 
األخيرة ضد المعارضة

تشكك جهات فلسطينية 
بغايات سماح االحتالل 

ألخصائيين نفسيين 
واجتماعيين  بزيارة األسرى 

لتأهليهم لمواجهة 
المجتمع بعد اإلفراج 

عنهم وسط تحذيرات 
من مناورة إسرائيلية 
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29 يونيو موعدًا لتسمية خليفة الصيد

»النهضة« وخيوط الحكومة التونسيّة

انقسامات على وقع المعاركاألمن يخّطط للتحّكم بـ»المحليّات«

عدم استقالة 
الصيد يقود الجميع 

إلى البرلمان

تونس ــ وليد التليلي

تكشــف تفاصيل املشهد التونسي 
مباحثــات  خلفيــة  علــى  الحالــي، 
جديــدًا  موقعــا  الوحــدة،  حكومــة 
»حركــة النهضــة« التونســية، تتأكــد أهميته  لـ
وتتزايــد بشــكل واضــح مــع تقــّدم املشــاورات. 
الحركــة  تهميــش  محاولــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
الرئيــس  طــرف  مــن  املبــادرة  انطــاق  مــع 
التونســي، الباجــي قائــد السبســي، الــذي لــم 
يستشــر حليفــه راشــد الغنوشــي، قبــل طــرح 
النــوع، فقــد تحّولــت  مبــادرة ثقيلــة مــن هــذا 
»النهضــة«، مــع مــرور األيام، إلى نقطة ارتكاز 
مرجعية في هذه املبادرة، وممسكة بزمامها، 
وقادرة على توجيهها حيثما تريد، رغم عدم 
اّدعائهــا ذلــك، وربما ال تريد أن تظهر بمظهر 
ذلــك حتــى. لكن املتابعني للمشــهد التونســي، 
نــني مــع تحــّوالت األزمــة، بــأن 

ّ
أصبحــوا متيق

فــي  التحكــم  بالفعــل  تســتطيع  »النهضــة« 
نتيجة املباحثات الحكومية.

يونيــو/  29 يــوم  تحديــد  تــّم  أنــه  العلــم  مــع 
عــن  لإلعــان  نهائيــا  موعــدًا  الحالــي  حزيــران 
رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة. وأّكــد األمــني 
فــي  املغــزاوي  زهيــر  الشــعب«،  »حركــة  لـ العــام 
موا 

ّ
»تســل أنهــم  الجديــد«،  »العربــي  لـ حديــٍث 

وثيقــة توجيهيــة مــن رئيــس الجمهورية، حول 
مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، ووثيقة أخرى 
تحتوي على برنامج مفصل يخص اجتماعات 
 »الوثيقة 

ّ
الفتــرة املقبلــة«. وأوضح املغــزاوي، أن

عــن  لإلعــان  موعــدًا  يونيــو   29 يــوم  حــددت 
مــن  الرغــم  وعلــى  الجديــد«.  الحكومــة  رئيــس 
أن »النهضــة« أظهــرت، مــع بدايــة املبــادرة منــذ 
أســبوعني، غضبهــا بســبب تجاهلهــا، إال أنهــا 
ســارعت بعــد ذلك باإلعان عــن قبولها للفكرة، 
رئيــس  عقــدة  ولكــن  إليهــا،  ســريعا  وانضمــت 
الحكومة، الحبيب الصيد، الذي أعلن في البداية 
عــدم نيتــه االســتقالة، أعــادت زمــام املبــادرة إلى 
»النهضــة«، صاحبــة األكثريــة البرملانيــة، التــي 

تستطيع أن تصّوت في اتجاه ما.
تقــود  الصيــد  اســتقالة  عــدم  أن  العلــم  مــع 
الجميــع إلــى مجلــس نــواب الشــعب، وتمنحه 
فيــه  تتحّكــم  أمــر  )وهــو  جديــد  مــن  الثقــة 
النهضة(، ما يعني بالضرورة تغييرًا جذريا 
للمشــهد التونســي، قــد يصــل إلى حــّد اعتبار 

.
ً
رئيس الحكومة مستقيا

اســتقالة  عــدم  أن  السبســي،  يــدرك  بالتالــي، 
رئيــس حكومتــه، يجعلــه تحــت رحمــة حليفــه 
الرئيسي، إال إذا أعاد صياغة تحالفه جذريا، 
وجمــع كل كتــل البرملــان، مقصيــا »النهضــة«، 
لتتحــّول إلــى أكبــر كتلة معارضــة، في انتظار 

تكــون النهضــة أحــد أطرافــه، وأنه لو كان يثق 
فــي بقيــة املكونات السياســية، ألبعد النهضة 
منــذ فتــرة طويلــة. ولكنــه اختبــر مــدى وفــاء 
مــن  ياقيــه  مــا  رغــم  اللتزاماتــه،  الغنوشــي 
بعــد  تحديــدًا  متصاعــدة،  داخليــة  معارضــة 

مؤتمر الحركة في مايو/أيار املاضي«.
أن  الجديــد«،  »العربــي  معطيــات  وتؤكــد 

»هنــاك بالفعــل انتقــادات كثيــرة مــن القواعــد 
والقيادات لتعاطي قيادة النهضة مع مســألة 
التحالفــات الحكوميــة، رغــم التأكيــد املســتمر 
املواقــف  بعــض  بــرزت  كمــا  التوافــق.  علــى 
الجديدة من رئيس مجلس الشــورى الجديد، 
عبد الكريم الهاروني، الذي اعتبر أن النهضة 
مــن  بــّد  البرملــان، وال  فــي  الكتلــة األولــى  هــي 

التعاطي معها على هذا األساس«.
هــذا  إن  يقــول  البعــض  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
املوقــف ال يعّبــر بالضــرورة عــن كل النهضــة، 
إال أن آخريــن يؤكــدون أن هــذه التصريحــات، 
هــي توزيــع لــأدوار، وأن النهضــة تعبــت مــن 
الضغــط الــذي تتعــرض له مــن قواعدها. وهو 
ما عكسه املؤتمر الجديد. بالتالي فإنها تريد، 
بعد أن شــعرت بأن حليفها السبســي يحاول 

شــروطها،  تفــرض  أن  تهميشــها،  أحيانــا 
أنهــا  الرئيــس،  فيهــم  بمــن  الجميــع،  وتذكــر 
فــي نهايــة األمــر تمســك بالقــرار، الــذي لم يعد 
رئاســيا، بــل برملانــي، وأن املشــهد السياســي 
التونســي بعــد الثــورة )2010( يتشــّكل تحــت 

قبة البرملان، ال في قصر قرطاج.
فــي مقابــل ذلــك، تعــرف قــوى املعارضــة، التــي 
جديــد،  مــن  األوراق  خلــط  بعضهــا  ــى 

ّ
يتمن

ملحاولــة  للبرملــان،  الصيــد  لجــوء  وتنتظــر 
إســقاط السبســي، أنهــا غيــر قــادرة علــى ذلــك 
إذا لــم تقــّرره »النهضــة«. مــا يعنــي أنهــا تقــف 

بني الطرفني متحكمة في قانون اللعبة.
غير أن السبســي يدرك أن »النهضة« حاســمة 
نهائيا في خيارها االســتقرار الوطني، ســواء 

كانت في الحكم أو املعارضة.

8
سياسة

يحرّك النظام المصري 
أجهزته األمنية لمراقبة 

سير عملية إجراء 
انتخابات المحليات 

المقرّرة مطلع العام 
2017، عبر فرض قوانين 

ومرشحين موالين له 
واستبعاد معارضين

السراج )محمود تركية/فرانس برس(

ُتظهر المعطيات أن حركة النهضة باتت الممسكة بخيوط اللعبة في تونس، خصوصًا في السياق الحكومي والبرلماني، 
إثر الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة، فيما تّم تحديد يوم 29 يونيو/حزيران موعدًا لإلعالن عن رئيس الحكومة الجديد

»النهضة« باتت الالعب األكبر في الحياة السياسية )أمين الندلوسي/األناضول(

القاهرة ــ العربي الجديد

برئاســة  الحالــي  املصــري  النظــام  يســتعد 
عبد الفتاح السيســي لخوض غمار املعركة 
االنتخابيــة الجديــدة فــي املحليــات، املقــررة 
إلــى  النظــام  ويســعى   .2017 عــام  مطلــع 
الســيطرة التامــة علــى مفاصــل الدولــة مــن 
خــال التحكــم بعمليــة إجــراء االنتخابــات، 
واختيــار  املنظمــة،  القوانــني  وضــع  عبــر 
ويعتمــد  آخريــن.  واســتبعاد  األشــخاص، 
علــى  االنتخابــات  فــي  للتحكــم  السيســي 
فــي  حــدث  مــا  وهــو  األمنيــة،  األجهــزة 
انتخابات مجلس النواب املاضية، ومتوقع 
تكراره، بشكل كبير، في انتخابات املحليات، 
وفقا لسياســيني، وأعضــاء بمجلس النواب 
الجديــد«.  »العربــي  لـ تحدثــوا  الحالــي، 
األمــن  فــإن  سياســية،  مصــادر  وبحســب 
املصــري طلــب مــن بعــض األحــزاب إرســال 
أســماء مرشــحيها، عقــب االنتهــاء مــن تلقي 
املحافظــات.  مختلــف  فــي  الترشــح  طلبــات 
»العربــي الجديــد« إنها ال  وتقــول املصــادر لـ
تعلــم مــا إذا خاطــب األمــن كل األحزاب حول 
إرسال أسماء مرشحيها، أو تلك املقّربة من 
النظام الحالي وتتواصل بشكل مستمر مع 
األمــن، والتــي يمكــن أن تدخــل ضمــن قائمــة 
موّحدة تعّبر عن النظام الحالي مثل قائمة 
»فــي حــب مصــر« التــي كانــت مدعومــة مــن 

األجهزة األمنية ونظام السيسي.
وتلفــت املصــادر ذاتهــا إلــى أن الهــدف مــن 

األمنــي  للكشــف  املرشــحني  أســماء  إرســال 
بضمــان  أساســي  بشــكل  مرتبــط  عنهــم 
وليــس لضمــان  املحليــات،  علــى  الســيطرة 
عــدم ترشــح جماعــة اإلخــوان املســلمني فــي 
وتشــدد  تعبيرهــا.  حــّد  علــى  االنتخابــات، 
الترشــح،  أرادوا  لــو  »اإلخــوان«  أن  علــى 
األســاس،  ولكــن  الفــردي،  مقاعــد  فلديهــم 
القوائــم، ألنهــا وفقــا  بالنســبة لأمــن، هــو 
البرملــان،  أمــام  املنظــورة  الجديــد  للقانــون 
فــي  القوائــم،  حــظ  مــن  ــني 

َ
الثلث نســبة  فــإن 

تكرار تجربة انتخابات مجلس النواب.
األمــن  يشــدد  أن  املصــادر  هــذه  وترّجــح 
املحليــات  مرشــحي  أســماء  مراجعــة  فــي 
ال  حتــى  األحــزاب،  بعــض  مــع  بالتعــاون 
تتكرر مسألة ضعف السيطرة على مجلس 
كثيــرة  أســماء  اســتبعاد  متوقعــا  النــواب، 
مــن مرشــحي األحزاب علــى القوائم. وتؤكد 

أن ائتــاف »دعــم مصــر«، فــي األغلــب، وفقــا 
ملــا يــدور فــي الكواليس، سيســعى لتشــكيل 
لــه،  املكّونــة  األحــزاب  مــن  موّحــدة  قائمــة 

ي مقاعد املحليات.
َ
للسيطرة على ثلث

فــي املقابــل، يؤكد القيــادي في حزب املصري 
مخاطبــة  عــدم  راشــد،  خالــد  الديمقراطــي، 
األمــن للحــزب حول إرســال أســماء مرشــحيه 
النتخابــات املحليــات املقبلــة. ويقــول راشــد 
طلــب  حــال  فــي  إنــه  الجديــد«،  »العربــي  لـ
مرشــحي  أســماء  إرســال  املصــري  األمــن 
الحــزب، ســيكون الرفــض هــو الــرد بالتأكيد، 
تدخــل  مــن  الحــزب  موقــف  أن  خصوصــا 
السياســية  الحيــاة  فــي  األمنيــة  األجهــزة 
الــوراء.  إلــى  ســيعيد مصــر ســنوات طويلــة 
فــي  الديمقراطــي،  املصــري  الحــزب  وأبــدى 
يناير/كانــون الثانــي املاضــي، رغبتــه بعــدم 
تدخل األجهزة األمنية في وضع قوائم خال 
انتخابــات املحليــات املقبلة، مثلما حدث في 
تصريحــات  وفــي  البرملانيــة.  االنتخابــات 
صحافيــة حديثــة، أعلــن نائــب رئيــس حــزب 
حمــاة الوطــن، محمــد الغباشــي، عــن إجــراء 
الذيــن  أعضائــه  علــى  أمنيــا  كشــفا  حزبــه 
ســُيدفع بهــم فــي انتخابــات املحليــات. وجاء 
كام غباشــي، فــي إطــار حديثــه عــن معاييــر 
اختيار املرشــحني، وقال إنه ســيتم االختيار 

بناًء على اجتياز االختبارات الداخلية.
أن  عــز  محمــد  السياســي  الخبيــر  ويــرى 
األمــن املصــري لن يترك انتخابات املحليات 
ســيناريو  تكــرار  ويرجــح  تدخــل،  دون  مــن 
حيــث  مــن  النــواب،  مجلــس  انتخابــات 
التدخــل فــي كل كبيرة وصغيــرة. ويقول عز 
»العربي الجديد« إن النظام الحالي ُيعرف  لـ
علــى  الســيطرة  فــي  األمــن  علــى  باعتمــاده 
االنتقــادات  لكــن  واالنتخابــات،  السياســة 
وّجــه فــي األســاس لأحــزاب التــي توافــق 

ُ
ت

األحــزاب  أن  ويضيــف  التحكــم.  هــذا  علــى 
التــي ترفــض التدخــات األمنيــة أو الســير 
يكــون مغضوبــا عليهــا،  الدولــة،  كنــف  فــي 
ســتبعد مــن املشــهد، وُيحــاول إضعافهــا، 

ُ
وت

فــي املقابــل تقويــة األحــزاب املواليــة للنظــام 
وتوسيع نفوذها. ويشدد على أن املحليات 
لها أهمية قصوى وفقا للدستور والقانون، 
بموالــني  عليهــا  الســيطرة  فــإن  وبالتالــي 

للنظام الحالي أمر مهم للغاية.

طرابلس ــ عبداهلل الشريف

أعــاد االنقســام السياســي والعســكري الليبــي 
توجيــه األنظــار إلــى املعــارك الداخلية، بعدما 
كانت الحرب ضد تنظيم »الدولة اإلسامية« 
قــد ســرقت كل االهتمــام  فــي ســرت  )داعــش( 
خــال الفتــرة املاضيــة، إذ عــادت االشــتباكات 
بني مجموعات مسلحة وقوات اللواء املتقاعد 
خليفة حفتر، وسط انقسام سياسي حولها.

جــاء ذلــك فــي وقــت وافــق فيــه وزراء خارجية 
اإلثنــني  أمــس  األوروبــي  االتحــاد  دول 
األوروبيــة  البحريــة  العمليــة  تعزيــز  علــى 
بإمكانهــا  ليكــون  ليبيــا،  قبالــة  »صوفيــا« 
تدريــب البحريــة وحــرس الســواحل الليبيني 
ليبيــا.  إلــى  األســلحة  لتهريــب  للتصــدي 
مهــم  بــدور  الليبيــة  البحريــة  قــوات  وقامــت 
خــال الفتــرة األخيــرة في مواجهــة »داعش«. 
وتقررت عملية »صوفيا« قبل عام للتصدي 
ملهربــي املهاجريــن في وســط البحر األبيض 
قاعدتهــم  ليبيــا  كانــت  الذيــن  املتوســط 
الخلفيــة. وحصلــت املهمــة األســبوع املاضي 
فــرض  لتتولــى  املتحــدة  األمــم  علــى موافقــة 
احتــرام حظــر األســلحة علــى ليبيــا الســاري 

منذ 2011، في أعالي البحار.
أصــدر  أمــس،  لوكســمبورغ  اجتمــاع  وإثــر 
الــوزراء بيانــا نــّص علــى أن »مجلــس )الــدول 
 2017 يوليو/تمــوز   27 إلــى  مــدد  األعضــاء( 
تفويــض عمليــة صوفيــا للبحريــة األوروبيــة 
الهادفــة إلــى تفكيــك بنــى مهربــي البشــر فــي 
وأضــاف  املتوســط«.  البحــر  وســط  جنــوب 
»كمــا عــزز املجلــس تفويض العمليــة بإضافة 
مهمتــني مكملتــني هما تدريب قوتي البحرية 
فــي  واملســاهمة  الليبيتــني  الســواحل  وخفــر 
أعالــي  فــي  األممــي  األســلحة  حظــر  تطبيــق 
وتشــارك  ليبيــا«.  ســواحل  قبالــة  البحــار 
وثــاث  زوارق  خمســة  حاليــا  العمليــة  فــي 
املهربــني  مراكــب  برصــد  فــة 

ّ
مكل مروحيــات 

وتدميرها في املياه الدولية.
أدت  فقــد  الليبــي،  الداخلــي  الوضــع  فــي  أمــا 
االشتباكات في مدينة أجدابيا املستمرة منذ 
داخــل  انقســام  إلــى  املاضــي،  الســبت  صبــاح 
املجلس الرئاســي. وبدأت اشــتباكات أجدابيا 
تابعــة  مســلحة  مجموعــة  هاجمــت  بعدمــا 
»ســرايا الدفــاع عــن بنغــازي«، التــي تشــّكلت  لـ

قبل أسبوعني لقتال قوات حفتر في بنغازي، 
الصناعــي  الحــي  وانتزعــت  أجدابيــا  جنــوب 
ومقــرات أخــرى فــي املدينــة مــن قبضــة القوات 

التابعة لحفتر واملوالية لبرملان طبرق.
هــذا الهجــوم القــى رفضــا مــن رئيــس املجلس 
الرئاســي فائــز الســراج الــذي طالــب فــي بيــان 
»املليشــيات  بـ وصفهــا  مــن  قتــال  بضــرورة 
املارقــة عــن شــرعية الدولــة«، فــي إشــارة إلــى 
»ســرايا الدفــاع  املجموعــة املســلحة التابعــة لـ
عضــوا  أصــدر  املقابــل،  فــي  بنغــازي«.  عــن 
وعبــد  العمــاري  محمــد  الرئاســي  املجلــس 
رفضــا  منفصلــني  بيانــني  كجمــان،  الســام 
فيهمــا بيــان الســراج، مطالبــني هــذه القــوات 
»تحرير املدينة من سيطرة  بمواصلة القتال لـ
قــوات حفتــر التــي ال تقــل خطــرًا عــن تنظيــم 
مــا  وكجمــان  العمــاري  واســتنكر  داعــش«. 
اعتبــراه »تصرفــات املجلــس الفرديــة األخيــرة 
من دون اتفاق األعضاء وآخرها البيان بشأن 

أحداث أجدابيا«.
جاء ذلك في وقت طالب فيه رئيس دار اإلفتاء 
الحقوقيــة  املؤسســات  الغريانــي،  الصــادق 
رفــع  بضــرورة  اإلنســان  بحقــوق  واملعنيــة 
الواليــات  فــي  حفتــر  ضــد  قضائيــة  دعــاوى 
»لجرائــم  جنســيتها  يحمــل  التــي  املتحــدة 
فــي  الغريانــي  ودعــا  يرتكبهــا«.  التــي  القتــل 
ليــل األحــد »كل املســلمني  حديــث تلفزيونــي 
ألن يناصــروا ثــوار أجدابيــا وســرايا الدفــاع 
عن بنغازي والوقوف معهم لتحرير الباد«.

المحليات  انتخابات  أهمية  تأتي 
هذه المرة لما لها من صالحيات 
في  وواســعــة،  كبيرة  شكليّة، 
ــة الــجــهــات  ــاءل ــس مــراقــبــة وم
المحافظات.  فــي  التنفيذية 
تخفيف  في  المصريون  ويأمل 
المجالس المحلية، التي كانت في 
معاناتهم  من  بالتعيين،  السابق 
المزمنة  لألزمات  حلول  وطــرح 
محافظة  بــيــن  تختلف  ــي  ــت ال
هي  التخوفات  أن  بيد  ــرى.  وأخ
المصري في  األمن  من تدخالت 
على  المحليات  انتخابات  ترتيب 

غرار انتخابات مجلس النواب.

ترتيبات مشابهة 
للنيابية

اللحظة االنتخابية املقبلة. كما أن »النهصة« 
أعربــت عــن رضاهــا أكثر من مرة في الســابق، 
عــن وجودهــا فــي صفــوف املعارضــة، وأنهــا 

غير متلهفة للحكم.
هــذه  كل  ــب 

ّ
تجن السبســي  أراد  إذا  أمــا 

بشــكل  يعــّول  أن  عليــه  فينبغــي  االهتــزازات، 
ألن  يستشــره،  لــم  الــذي  حليفــه  علــى  جــّدي 
إنهــاء دعمهــا  عــن  »النهضــة«  مجــرد تعبيــر 
للصيــد كفيــل بإقناعــه باالســتقالة، وهــو أمــر 

لم يحسم نهائيا حتى اآلن.
»النهضــة«،  مــن  قيــادي  يقــول  جهتــه،  مــن 
»العربــي الجديــد«، إن »السبســي الــذي كــرر  لـ
مرارًا وتكرارًا أنه ليس في حلف مع النهضة، 
وأن نتائج االنتخابات هي التي فرضت ذلك، 
يرغــب فــي قــرارة نفســه فــي تشــكيل تحالف ال 

ليبيامصر
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الرباط ـ مصطفى قماس

التــي تمتلــك  مــن شــركة »ســامير«  أكــدت مصــادر 
املغــرب،  فــي  الوحيــدة  النفــط  تكريــر  مصفــاة 
قبــل  مــن  املعــني  املشــرف  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
لتشــغيل  اإلعــداد  فتــرة  تمديــد  طلــب  املحكمــة، 
الشــركة، التي ســتنتهي اليوم الثاثاء، ملدة ســتة أشهر أخرى، 
قبل االنخراط في التصفية وبيع الشركة ملستثمرين بالقطاع 
الخاص. وأكدت املصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن التخلي 

عن املصفاة يهّدد األمن الطاقي املغربي.
وبينمــا كشــف املســاهم الرئيســي، محمــد الحســني العامودي، 
عــن نيتــه اللجــوء إلــى القضــاء الدولي ضد الحكومــة املغربية، 
يعمــل املشــرف الــذي عينته املحكمة التجاريــة بالدار البيضاء 
علــى البحــث عــن النفــط الخام من أجل إعادة تشــغيل املصفاة، 
بغية بيعها بسعر مجز ملستثمرين يمكن أن يتيحوا مواصلة 
البتــرول،  نشــاطها. ويرفــض مغاربــة ضيــاع صناعــة تكريــر 
حيــث لــم ينــل قــرار التصفيــة القضائيــة لشــركة »ســامير« مــن 
ثقــة الكثيريــن فــي إعادة بعث تلــك الصناعة التي انخرط فيها 

املغرب في الستينيات من القرن املاضي، والتي كانت تمتلكها 
الدولة قبل خصخصتها في التسعينيات من القرن املاضي.

بمدينــة  مغاربــة  وسياســيون  خبــراء  األول،  أمــس  واجتمــع 
مســألة  بحــث  أجــل  مــن  املصفــاة  تحتضــن  التــي  املحمديــة 
»مســتقبل صناعــات تكريــر البتــرول باملغــرب«، حيــث اعتبروا 
أن خصخصة شركة سامير كان خطأ فادحا، داعني إلى عودة 

الدولة إلى رأسمالها.
وأكــد الخبــراء أن الخصخصــة لــم تتــح تحقيــق أي هــدف مــن 
التــي  املديونيــة،  فــي  الشــركة  إغــراق  جــرى  إنــه  بــل  أهدافهــا، 

وصلت إلى 4.3 مليارات دوالر.
واعتبــر االقتصــادي املغربــي، محمــد بنموســى، أن األســباب 
»ســامير«،  شــركة  تعيشــها  التــي  الكارثــة  إلــى  أفضــت  التــي 
املدرجــة فــي بورصــة الــدار البيضاء، لها عاقــة بعدم اضطاع 
مراقبــة  بهيئــة  األمــر  تعلــق  ســواء  بدورهــا،  املراقبــة  أجهــزة 
السوق املالي، أو البنك املركزي في عاقتها باملصارف الدائنة 

للشركة أو بمراقبة السلطات العمومية.
ويتصور محمد بنموسى، أن الحديث عن التخلي عن التكرير 
عبر حل شــركة ســامير واالكتفاء باالســتيراد، مســألة ال يمكن 

القبــول بهــا، وهــو رأي يشــاطره الكثيــر مــن الخبــراء املغاربــة 
الذين يشددون على الدور االستراتيجي للتكرير.

فــي  شــارك  الــذي  املــزواري،  املهــدي  البرملانــي،  النائــب  وأكــد 
تعرفــه  كانــت  الــذي  الفســاد  يعلــم  كان  الجميــع  أن  النــدوة، 
الشــركة، مــا يفــرض فــي تصــوره التحــرك من أجــل إنقاذ اآلالف 

من العمال املرتبطني بها.
يجــب  القضائيــة  التصفيــة  قــرار  أن  إلــى  املــزواري،  وذهــب 
احترامــه، لكنــه يعتبــر أن الحــل لن يكون ســوى سياســيا، على 
اعتبــار أن  شــركة التكريــر ســامير مــا زال لهــا دور يجــب أن 

تضطلع به في تحقيق األمن الطاقي للمغرب.  
وأكد مشاركون في الندوة على ضرورة فتح تحقيق نزيه في 
األســباب التــي أفضــت إلــى األزمــة التــي غاصــت فيهــا الشــركة، 
وماحقــة  بنتائجــه  املغربــي  العــام  الــرأي  إبــاغ  إلــى  داعــني 

املتورطني في الكارثة التي مست مصالح املغرب واملغاربة.
وشددوا على أن الحفاظ على صناعة تكرير البترول باملغرب، 
يمليــه األمــن الطاقــي للبــاد ودورهــا فــي توفيــر فــرص العمــل 
املباشــرة وغيــر املباشــرة، ومســاهمتها فــي تنشــيط املقــاوالت 

املحلية والجهوية املرتبطة بها.

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

بعــد  الســودان،  فــي  الوحيــدة  اللؤلــؤ  شــركة  توقفــت 
مواجهتهــا ظروفــا صعبــة فــي املنافســة التصديريــة 
واإلنتــاج، وال ســيما نفــوق األصــداف البحريــة، ممــا 
أثر بشــكل كبير على الكميات املنتجة. ونقلت وســائل 
النائــب  جامــع،  عيســى  عيســيب  عــن  محليــة  إعــام 
البرملاني في والية البحر األحمر شرق السودان قوله، 

إن شركة لؤلؤة الخليج توقفت عن العمل نهائيا.
وأشار إلى أن توقف الشركة جاء بعد أن قرر الشركاء 
تدنــي  إثــر  الشــركة،  مــن  وانســحابهم  الشــراكة  فــض 

الســوق  إلــى  مماثلــة  منتجــات  دخــول  عقــب  اإلنتــاج 
العاملية. وأنتجت الشــركة التي بدأت العمل عام 1997 
ومقرهــا »خليــج دنقنــاب« علــى ســاحل البحــر األحمر 
نحو 5 مايني لؤلؤة، ويساهم في الشركة مستثمرون 
مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة وإيطاليــا وبريطانيــا 
»العربي الجديد«،  وأستراليا. وقالت مصادر محلية لـ
إنه بعد أن قفزت إنتاجية الشركة إلى 200 ألف صدفة 
فــي عــام 2006 بعــد ارتفــاع متــوال فــي اإلنتــاج، فإنهــا 
تعرضــت لتدنــي فــي اإلنتاجيــة حتــى تراجعت إلى 14 
ألــف صدفــة عــام 2010، قبــل أن تتوقــف خــال الفتــرة 
األخيرة. وأرجعت املصادر توقف الشــركة إلى النفوق 

الجماعــي لأصــداف البحرية، دون معرفة ســبب ذلك، 
فضــا عــن الحصــار االقتصــادي علــى البــاد، وغــزو 

منتجات غير أصلية بسعر أرخص للسوق العاملية.
لكن وسائل إعام محلية، نقلت عن، علي أحمد حامد، 
والــي واليــة البحــر األحمــر، قولــه إنــه ســتتم معالجــة 
االســتثماري  املجــال  وفتــح  اللؤلــؤ،  إنتــاج  مشــكلة 
أمــام العديــد مــن الشــركات األجنبيــة للعمــل فــي هــذا 
املجــال، مشــيرا أن الواليــة تعــج بالجــواذب الســياحية 
واالقتصادية. وكانت قد تنافست العديد من الشركات 
العامليــة لاســتثمار فــي اســتزراع اللؤلــؤ الســوداني، 
لكنهــا واجهــت صعوبــات فنيــة فــى بدايــة العمــل مــن 

جلب بعض املعدات الحديثة من شباك وقوارب صيد 
حديثــة ذات مواصفــات عامليــة ومصممــة علــى طبيعة 

الساحل السوداني وخبراء لتدريب الغطاسني.
»العربى  وقــال بابكــر الزين الخبير في قطاع املعادن لـ
اللؤلــؤ،  فــي مجــال صيــد  إن االســتثمارات  الجديــد«، 
أكثــر  مــن  وواحــدة  كبيــرة  ربحيــة  عوائــد  تحقــق 
تســهم  كونهــا  عــن  فضــا  الناجحــة،  االســتثمارات 
الســاحل  أن  وأضــاف  الصعبــة.  العمــات  توفيــر  فــي 
الســوداني املمتــد علــى البحــر األحمــر بطــول حوالــى 
قبلــة  جعلتــه  عوامــل  بعــدة  يمتــاز  كيلومتــرا  الـــ740 

للعديد من األنشطة البحرية.

نُفوق األصداف يوقف استثمارات اللؤلؤ في السودان

التوكتوك 
ينافس »أوبر«

تدخــل  الــذي  الوقــت  فــي 
اســتئجار  خدمــة  فيــه 
)أوبــر(  الســيارات 
باكســتان، تعتمــد شــركة 
محليــة صغيــرة منافســة 
األفــكار  مــن  مزيــج  علــى 
الجديــدة والتكنولوجيــا 
قــد  مــا  لنيــل  القديمــة 
مــن  كبيــرة  تكــون حصــة 
الخدمــة  بتقديــم  الســوق 
للسكان محدودي الدخل 
الذيــن يتنقلــون بعربــات 
»التوكتــوك«  الريكشــو 

وليس سيارات األجرة.
باســم  الشــركة  وتعــرف 
ومقرهــا  »ريكســي« 
علــى  وتقــوم  الهــور 
تأجيــر عربــات الريكشــو 
الســيارات.  مــن  بــدال 
األساســية  ووســيلتها 
الذكيــة  الهواتــف  ليســت 
املحمولــة  الهواتــف  لكــن 
تســتخدم  التــي  القديمــة 
خدمــة الرســائل النصيــة 
يتيــح  الــذي  األمــر 
أن  القريبــني  للســائقني 

يخدموا أي مستخدم.
 130 مــن  أكثــر  وهنــاك 
فــي  مشــترك  مليــون 
الهواتــف  خدمــات 
باكســتان  فــي  املحمولــة 
مــن  فقــط   %21 لكــن 
يســتخدمون  املشــتركني 
ورغــم  اإلنترنــت،  باقــات 
أن هذه النسبة في تزايد، 
فــي  فرصــا  هنــاك  أن  إال 
الصاعــدة  االقتصــادات 
الجتــذاب  آســيا  فــي 
مســتخدمي  قاعــدة 

التكنولوجيا القديمة.
)فرانس برس(

ألمانيا: رفع العقوبات عن روسيا مشروط
األلمانية  المستشارة  باسم  المتحدث  زايبرت،  قال شتيفن 
نظرها  بوجهة  متمسكة  إنها  أمس،  ميركل  أنجيال 
أن  يمكن  روسيا  ضد  األوروبية  العقوبات  بأن  الخاصة 
مينسك  التفاق  موسكو  تنفيذ  بمجرد  فقط  ترفع 

للسالم في شرق أوكرانيا. 
»العقوبات  صحافي:  مؤتمر  في  المتحدث  وقال 
االلتزامات«،  بهذه  روسيا  وفاء  فور  تلغى  أن  يمكن 
في  عليه  االتفاق  تم  الذي  الموقف  بذلك  مكررًا 
اجتماع للدول السبع الصناعية الكبرى الشهر الماضي. 
وأضاف »لكننا مستعدون التخاذ المزيد من اإلجراءات، 

إذا ما اضطرتنا أفعالها )روسيا( إلى ذلك«.

الهند تسمح بتملك األجانب شركات الطيران المحلية
األجنبية  للمؤسسات  تسمح  سوف  أنها  الهند  أعلنت 
المحلية،  الطيران  شركات  في  كاملة  حصص  بامتالك 
الحكومة  وذكرت  االستثمار.  لتحفيز  البالد  سعي  مع 
الهندية، أمس، أنها قررت زيادة الحد األقصى لالستثمار 
إلى 100% بشرط موافقة  الطيران  األجنبي في شركات 
أن  الهند  الحكومة في  الرسمية. وأوضحت  السلطات 
االستثمار الذي يقل عن 49% من إجمالي ملكية الشركة 
إعالن  وعقب  تلقائي.  بشكل  به  السماح  يتم  سوف 
القرار، سجلت أسهم شركات الطيران في سوق األسهم 
الهندية ارتفاعات ملحوظة، مع تأثيرها اإليجابي على 

المستثمرين في القطاع.

البرازيل تحقق مع وزير في تهمة غسيل أموال
في  رسميًا  تحقيقًا  البرازيل  في  العامة  النيابة  بدأت 
ادعاء رسمي خاص بتهرب وزير السياحة السابق هنريك 
ألفيس، من الضرائب، باإلضافة إلى دعاوى حول قيامه 
بغسل األموال. وقدم المدعي العام في البرازيل أدلة 
إلى المحكمة العليا تتحدث عن امتالك ألفيس، حسابًا 
في  السياحة  وزير  واضطر  سويسرا.  في  سريًا  مصرفيًا 
الماضي،  الخميس  يوم  منصبه  من  لالستقالة  البرازيل 
ويعتبر  للفساد.  اتهامات  بعدة  اسمه  ارتباط  عقب 
ألفيس، الوزير الثالث الذي يضطر للتنحي عن منصبه منذ 
في  السلطة  إلى  تامر  ميشال  المؤقت  الرئيس  وصول 
الشهر الماضي، بعد تعليق عمل الرئيسة ديلما روسيف.

أخبار قصيرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

ما كشفته صحيفة »دايلي ميل« 
البريطانية أمس من تفاصيل 

تخص عملية احتيال على ليبيا 
قام بها أحد مصارف االستثمار 

األميركية الكبرى، وما أسفر 
عنها من تكبيد االحتياطي الليبي 

الخارجي خسائر تتجاوز 2.1 
مليار دوالر ليس جديدًا بالنسبة 

لنا على األقل، فقد نشرنا في 
»العربي الجديد« يوم 8 أكتوبر/

تشرين األول 2014 تقريرًا تحت 
عنوان »ليبيا تخسر مليار دوالر 

في جلسة إغراء« سردنا فيه 
كيف أن »مومسًا« استطاعت 
بليلة حمراء وكأس ورقصة 

ماجنة انتزاع موافقة مسؤولني 
ليبيني على صفقة فوز مصرف 

االستثمار األميركي غولدمان 
ساكس بإدارة مليارات الدوالرات 

من استثمارات ليبيا املوجودة 
بالخارج في أصول خطرة أو 

وهمية وبدون رقابة حكومية. وفي 
التقرير كشفنا أيضًا بالتفصيل 
قصة ضياع 1.2 مليار دوالر من 

أموال صندوق الثروة السيادية 
الليبي، لدى غولدمان ساكس، 

وكيف أن املصرف األميركي تبنى 
سياسة استمالة »املوظفني السذج« 

في الصندوق الليبي، خالل عهد 
القذافي، والفوز بصفقات ضخمة 

عبر تنظيمه رحلة ترفيه فخمة 
لهم في املغرب، شهدت اإلفراط في 

احتساء الخمور وجلب النساء، 
نظير إبرام تعاقدات استثمارية 

مع املصرف، وكيف أن غولدمان 
ساكس أساء للثقة املمنوحة له، 

واستغل »سذاجة وهشاشة« 
املسؤولني عن الصندوق السيادي 

إلقناعهم بالدخول في مشاريع 
استثمارية. اال أن الجديد في 

تقرير »دايلي ميل« هو الكشف 
عن اسم بائعة الهوى التي أوقعت 

املسؤول الليبي إبان عهد نظام 
القذافي من أجل إقناعه بتوقيع 

صفقة مالية ضخمة بني املصرف 
األميركي وهيئة االستثمار التي 
تدير الصندوق السيادي الليبي، 

كما سردت الصحيفة البريطانية 
أيضا تفاصيل أخرى من الليالي 
الحمراء التي قضاها مسؤولون 

ليبيون وأقارب لهم مع فتاتي ليل 
بفنادق دبي. الصحيفة كشفت 
أن فتاة الليل وعمرها 25 سنة، 

واسمها »ميشيال«، وجرى 
استقدامها من قبل مسؤول 

بمصرف غولدمان ساكس يدعى 
يوسف قباج، إلقناع املسؤول 

الليبي بتوقيع صفقة مع املصرف 
كلفت الصندوق السيادي الليبي 

1.3 مليار دوالر خالل فترة 
حكم القذافي. ما كشفته »دايلي 
ميل« البريطانية وقبلها »العربي 

الجديد« في أكتوبر 2014 يكشف 
بشكل مبسط كيف كانت تدار 
استثمارات واحتياطيات بعض 
الدول العربية في الخارج خالل 

فترة حكم األنظمة القمعية، وعن 
طريق ليلة حمراء ومومس كانت 
تتم إدارة أموال تجاوزت قيمتها 

200 مليار دوالر في عهد القذافي. 
الفضيحة ال تدين فقط األنظمة 
القمعية التي كانت تدير الدول 

العربية قبل انطالق ثورات الربيع 
العربي، بل تدين أكبر مؤسسة 
مصرفية استثمارية في العالم.

مليارات ليبيا 
والليالي الحمراء
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الجزائر ـ حمزة كحال

ــررت الـــجـــزائـــر تــحــويــل بــوصــلــة  ــ قـ
الباطنية نحو  الــثــروات  استغالل 
للذهب  مكمل  كبديل  الفوسفات، 
األســــــود »الـــنـــفـــط« الـــــذي تـــراجـــعـــت مــداخــيــل 
تهاوي  منذ  الثلثن  بنحو  بيعه  مــن  الــبــالد 

أسعاره بالسوق الدولي قبل عامن.
املنتجة  لــلــدول  الــعــاملــي  التصنيف  وبحسب 
لـــلـــفـــوســـفـــات، فــــــإن الــــجــــزائــــر تـــحـــتـــل املـــركـــز 
السادس عامليًا، وراء كل من الصن، الواليات 
وتونس،  املغرب  روسيا،  األميركية،  املتحدة 
طن،  ملياري  بنحو  يــقــدر  احتياطيا  وتملك 

لكنه لم يستغل بشكل كبير تجاريا.
ــل أولــــــى الـــخـــطـــوات نـــحـــو الــــخــــروج مــن  ــعـ ولـ
ــاج الــنــفــطــي والـــغـــازي  ــتــ ــمـــاد عــلــى اإلنــ ــتـ االعـ
وزير  التي كشف عنها  تلك  الفوسفات،  عبر 
بوشوارب،  السالم  عبد  الجزائري  الصناعة 
ــوع املــــاضــــي عــــن تــرســيــم  ــبــ ــلـــن األســ ــــذي أعـ الــ
اتـــفـــاقـــيـــة إلنــــجــــاز مــــشــــروع مــجــمــع صــنــاعــي 
ضخم لتحويل الفوسفات في منطقة »وادي 
الكباريت« الواقعة بمحافظة »سوق اهراس« 
)شـــــرق الــــجــــزائــــر(. وأشــــــار إلــــى أن املـــشـــروع 
سيقوم بالشراكة مع مستثمر أجنبي بكلفة 

تشغيل  وبطاقة  دوالر،  مليارات   3 عن  تزيد 
ــنــــاء اإلنــــجــــاز،  ــة عـــمـــل أثــ تــبــلــغ 5 آالف فـــرصـ

و2500 وظيفة دائمة الحقا.
واملــــنــــاجــــم  الــــصــــنــــاعــــة  وزارة  ـــــجـــــري 

ُ
ت كــــمــــا 

الــجــزائــريــة دراســــات الســتــغــالل منجم »بــالد 
الــهــدبــة« الـــواقـــع بــمــحــافــظــة »تــســبــة« )شـــرق 
الجزائر( واملتربع على مساحة 2200 هكتار 

بطاقة إنتاج بنحو 6 مالين طن سنويا.
ــلـــى رفـــع  ــن الـــحـــكـــومـــة الــــجــــزائــــريــــة عـ ــ ــراهـ ــ وتـ
صــــــادرات الــبــلــد مـــن هــــذه الـــثـــروة الــبــاطــنــيــة 
إلــــى 30 مــلــيــون طن  الــنــائــمــة بــحــلــول 2020 
سنويا، ما سيسمح بتوفير ما بن 7 إلى 8 
مليارات دوالر سنويا بمساهمة تقدر بنحو 
16% مــن صــــادرات الــجــزائــر، ويــصــبــح بذلك 
الفوسفات ثاني مصدر لإليرادات املالية بعد 

الغاز والنفط.
ــبــــاحــــث  ــعــــي والــ ــامــ ويـــعـــتـــقـــد األســــــتــــــاذ الــــجــ
فـــي الـــطـــاقـــات الــبــاطــنــيــة، جـــمـــال بــلــعــيــد، أن 
تــوجــه الــحــكــومــة الــجــزائــريــة نــحــو اســتــغــالل 
استحالة  من  تيقنها  بعد  »الفوسفات« جاء 
اســتــغــالل الــغــاز الــصــخــري فــي املـــدى القريب 
تــكــنــولــوجــيــا  ــتــــالك  امــ عـــــدم  األول  لــســبــبــن، 
تــســاعــدهــا عــلــى اســتــخــراج الــغــاز الــصــخــري، 
وثــانــيــا الــتــكــلــفــة الــعــالــيــة إلنـــتـــاج مــثــل هــكــذا 
االرتقاء  الجزائر نحو  أن طموح  إال  طــاقــات. 
في سلم الــدول األكثر إنتاجا للفوسفات في 
الــعــالــم، تــواجــهــه الكثير مــن الــعــقــبــات، حيث 
يؤكد أستاذ العلوم الجيولوجية في جامعة 
»ورقلة« سقني لعجال، أن »تجاهل الحكومة 
الــبــالد عــاجــزة حتى على  الطاقة جعل  لهذه 

تــلــبــيــة الــطــلــبــات املـــتـــوفـــرة لـــديـــهـــا، ألنـــهـــا لم 
تــســتــثــمــر فـــي مــجــال إنـــتـــاج الــفــوســفــات كما 
اآلن  يجب  وعليه  والــغــاز«.  النفط  مــع  فعلت 
الــتــركــيــز عــلــى الــجــانــب الــبــشــري أوال، حسب 
لعجال، ثم التوجه إلى النقطة األخرى وهي 

األكثر أهمية، واملتمثلة في النقل. 
تــتــوفــر على  ــزائـــر ال  الـــجـ لـــعـــجـــال، أن  ويـــــرى 
شبكة نقل تمسح لها اآلن برفع طاقة اإلنتاج، 
فالنقل بالسكك الحديدية إلى ميناء »عنابة« 
في شرق البالد، عن طريق القطارات، يواجه 
مشاكل فــي نقل الــفــوســفــات الــخــام اآلتـــي من 
أهــــراس«. وتترجم  »تــبــســة« و»ســـوق  مناجم 
بل  الضعيف،  التصدير  النقل حجم   مشاكل 
أحــيــانــا كــثــيــرة تــخــســر الــجــزائــر املـــاليـــن من 
الدوالرات جراء عجزها عن توصيل الطلبات 
فــي وقــتــهــا، حــيــث تنقل الــقــطــارات مــا معدله  
800 ألف طن من خام الفوسفات مقابل تعدي 
1.2مــلــيــون طــن ســنــويــا، وفق  الطلبات عتبة 
لعجال. وفي ظل املنافسة التي تعرفها السوق 
الجزائر  تجد  الفوسفات،  مجال  في  العاملية 
املنخفضة  األســعــار  رفــع  بــن مطرقة  نفسها 
لــتــعــويــض الـــخـــســـائـــر وســــنــــدان الـــبـــحـــث عــن 
ــدة، يــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك عـــامـــل  ــ ــديــ ــ أســـــــــواق جــ
والشرقية  »املغرب«  الغربية  فالجارة  الوقت، 
»تـــونـــس« تــعــد أبــــرز املــنــافــســن لــلــجــزائــر في 

املنطقة وبطاقة إنتاج تفوق بكثير الجزائر.
وال يخفي الخبير في الشؤون النفطية عمار 
غــــومــــاري، قــلــقــه حـــيـــال الــوضــعــيــة الــحــرجــة 
الجزائر،  الفوسفات في  التي يمر بها قطاع 
الــتــي لــم تستلم أي طــلــب رســمــي مــنــذ شهر 
مــــــارس/آذار املــاضــي، والــســبــب حــســب نفس 
املصدر، هو »طلب وزارة الصناعة واملناجم 
املحتكرة  )الشركة  »سوميفوس«  شركة  مــن 
إلنتاج الفوسفات في الجزائر( بضرورة رفع 
األســعــار على األقــل لتساوي أســعــار الجارة 
تــونــس الــتــي تــبــيــع الــفــوســفــات الـــخـــام بــــ 15 
دوالر أكــثــر مــن الـــجـــزائـــر«. ويــقــول غــومــاري 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــشــركــات الخمس 

تونس ـ فرح سليم

تتجه تونس إلى مراجعة سياستها التجارية 
مع الصن في اتجاه تحجيم الواردات القادمة 
ــه لــلــســوق  ــواء مــنــهــا املـــوجـ ــ ــذا الـــبـــلـــد، سـ مـــن هــ
املنظمة أو السوق الــســوداء، حيث حــذر وزير 
فــي تصريح إعالمي  الــتــجــارة محسن حــســن، 
أمس االثنن، من خطورة العجز التجاري مع 
العمالق اآلسيوي، داعيا إلى ضرورة مراجعة 
الــســيــاســة الـــتـــجـــاريـــة مـــعـــه. وأعـــلـــن املـــســـؤول 
الحكومي أن عجز تونس التجاري مع الصن 
يقدر بنحو 30% إلى حدود نهاية شهر مايو/

أيــار، ما يعادل 1.5 مليار دينار )750 مليون 
ــواردات غــيــر املـــدروســـة في  ــ دوالر(. وتــفــاقــم الــ
يتخبط  التي  االختناق  مــن حالة  الفترة  هــذه 
فيها االقتصاد التونسي بسبب ارتفاع العجز 
ــى نـــســـب غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، فــضــال  ــ الـــتـــجـــاري إلـ
عــن تــدهــور قــيــمــة الــديــنــار وتـــراجـــع مــدخــرات 

املصرف املركزي من النقد األجنبي.
ويـــأتـــي قـــــرار الــحــكــومــة بــتــحــجــيــم الـــــــواردات 
الصن  ســلــع  مــن  كبير  غـــزو  بسبب  الصينية 
التونسية، حيث تواصل الصن على  للسوق 

البحث عن  املاضية  الخمس  السنوات  امتداد 
مــوطــئ قــدم فــي اقــتــصــاديــات الـــدول الناشئة، 
بــمــا فــيــهــا تــونــس، فــي إطــــار اكــتــســاح أســـواق 
جــديــدة عــلــى حــســاب خــصــومــهــا األوروبـــيـــن 
واألمــيــركــيــن. ويــقــابــل االكــتــســاح الــكــبــيــر من 
الــســلــع الــصــيــنــيــة لــتــونــس ضــعــف كــبــيــر في 
ــذا الـــبـــلـــد الــــذي  ــ الـــــصـــــادرات املــحــلــيــة نـــحـــو هـ
ال تـــتـــجـــاوز حــصــة تـــونـــس فـــي أســــواقــــه زيــت 
الزيتون والتمور وبعض املنتجات البحرية. 

والعام املاضي، بلغ حجم املعامالت التجارية 
بــن تــونــس والــصــن قــرابــة 1.5 مليار دوالر، 
في  تونسية،  واردات  دوالر  مليار   1.23 منها 
حن لم تتجاوز قيمة الــصــادرات إلــى الصن 
التي أكدها  البيانات  212 مليون دوالر، وفق 

لــي تــشــو، املــلــحــق الــســيــاســي لــســفــارة الصن 
أبريل/ وفــي  الــجــديــد«.  »العربي  لـ فــي تونس 

ـــعـــت تــونــس وبــكــن اتــفــاقــًا 
ّ
نــيــســان 2014، وق

ــًا لــلــتــعــاون االســتــراتــيــجــي فـــي منطقة  ــاريـ إطـ
الــتــجــارة الــحــرة بــن الــبــلــديــن. ويــوفــر االتــفــاق 
ــاري أســاســًا إلنــشــاء منطقة تــجــارة حرة  اإلطــ
بن البلدين، كما سيفتح قناة للصن لدخول 
منطقة التجارة الحرة لالتحاد األوروبي عبر 
تونس. وينتقد املراقبون للشأن االقتصادي، 
املالي املحلي للحد  الــقــرار  عــدم تدخل صناع 
مــن تــدهــور قيمة الــديــنــار واملــواجــهــة املبكرة 
لــعــجــز املـــيـــزان الــتــجــاري عــبــر وضـــع سياسة 
رشــيــدة لـــلـــواردات. وقـــال الخبير املــالــي حاتم 
ــركـــزي لـــم يــقــم بــواجــبــه  زعـــــرة، إن املـــصـــرف املـ
للحد  األجنبي  النقد  مــن  املــخــزونــات  بتوفير 
مـــن انــهــيــار الـــديـــنـــار الــتــونــســي أمــــام الــيــورو 
»العربي  والــدوالر. ولفت زعــرة، في تصريح لـ
الجديد«، إلى أن البنك املركزي اضطر إلى رفع 
حمايته للدينار بسبب خوفه من تواصل شح 
النقد األجنبي في ظل تعطل قطاع السياحة، 
وتـــوقـــف صــــــادرات الـــفـــوســـفـــات، مـــشـــددا على 

ضرورة وضع سياسة توريد صارمة.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

بــّدلــت الــحــرب الــســوريــة مــن بنية االقــتــصــاد 
الــذي تجاوزت خسائره 250 مليار  السوري 
دوالر، كــمــا غــيــرت مـــن الــشــركــاء الــتــجــاريــن 
ــاد األوروبـــــي  الــتــقــلــيــديــن، إذ لـــم يــعــد االتـــحـ
بــعــد  لــــســــوريــــة  األول  ــاري  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ الــــشــــريــــك 
الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة الــتــي فــرضــهــا على 
التبادل  نظام األســد منذ 2012. ومــع تراجع 
الــتــجــاري مــع الــغــرب وكـــذا الــتــجــارة العربية 
 ،2011 عــام  منتصف  العقوبات  شلتها  التي 
تربعت إيران على قائمة شركاء األسد بحجم 
تبادل وصل إلى 22 مليار ليرة )45.3 مليون 
دوالر( العام املاضي، بحسب بيانات حديثة 
لــغــرفــة تــجــارة دمــشــق. وبــيــنــت غــرفــة تــجــارة 
دمشق، أن سورية تصدر أقل من 6 مليارات 
ليرة أي بنسبة 1% من الصادرات إلى إيران.

أن  االقــتــصــادي حسن جميل،  املحلل  ويـــرى 
ــام الــتــجــارة بــن دمــشــق وطــهــران تنامت  أرقــ
خــالل سنوات الــحــرب، أكثر من النسب التي 
ــام،  ــ ــة تــــجــــارة دمـــشـــق قـــبـــل أيـ عــرضــتــهــا غـــرفـ
الــتــبــادل  إذ ال يــوجــد إحــصــاء دقــيــق لعملية 
الـــــــــــــواردات الــعــســكــريــة  ــــاري، كـــمـــا أن  ــــجـ ــتـ ــ الـ
واملــــعــــدات الـــحـــربـــيـــة، ال تــصــل إلــــى ســجــالت 
ــة، بــحــســب  ــوريــ ــســ ــاد غـــــرف الــــتــــجــــارة الــ ــحــ اتــ

جميل. وأشار املحلل السوري من اسطنبول، 
إيــران  الـــذي فتحته  الــخــط االئتماني  أن  إلــى 
مع النظام السوري، الذي بدأ بثالثة مليارات 
املــاضــي بنحو 2.4  الــعــام  دوالر، وزاد خــالل 
ــع طـــهـــران لــلــمــرتــبــة  ــرى، دفــ ــ مــلــيــار دوالر أخــ

األولى بالنسبة للمصدرين إلى سورية.
ــثـــه لـــــ »الـــعـــربـــي  ــــالل حـــديـ وتــــوقــــع جـــمـــيـــل خــ
الـــجـــديـــد«، أن تــتــضــاعــف أرقــــــام الــــصــــادرات 
اتفاقية  تطبيق  بــدء  بعد  لسورية،  اإليرانية 

الــتــجــارة الـــحـــرة الــتــي دخــلــت حــيــز التنفيذ 
ــتــــي خــفــضــت 96% مــن  الـــشـــهـــر املــــاضــــي والــ

الرسوم الجمركية بن البلدين.
من جهتها، قالت مديرة العالقات االقتصادية 
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة االقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة 
بنظام األسد، رانيا أحمد: إن اتفاقية التجارية 
بـــن ســـوريـــة وإيـــــــران واملـــوقـــعـــة فـــي مــــارس/

الــرســوم  تخفيض  تتضمن  الــتــي   ،2011 آذار 
الجمركية بن سورية وإيران إلى نسبة %4، 
املاضي،  الشهر  منذ  التنفيذ  حيز  دخلت  قــد 
االتفاقية  هــذه  بتطبيق  تلتزم  ســوريــة  ولكن 
منذ العام 2012 حيث باتت االتفاقية في حيز 
الــتــنــفــيــذ مـــن كـــال الــجــانــبــن اآلن. وأوضــحــت 
األســبــوع  خــالل تصريحات صحافية  أحــمــد 
البلدين  بن  قوائم منظمة  أن هناك  املاضي، 
مستثناة  ســوريــة  سلعة   88 تتضمن  للسلع 
من هذا التخفيض من السلع السورية املوردة 
إلى إيــران و88 سلعة إيرانية كذلك مستثناة 
مـــن هــــذا الــتــخــفــيــض، ومــــا عــــدا هــــذه الــســلــع 
إلى  تدخل  فإنها  القوائم  هــذه  فــي  املتضمنة 
أسواق كال البلدين برسوم جمركية مخفضة. 
ــدأت، إلــى  ــران بــ ويـــرى خــبــراء ســوريــون أن إيــ
جــانــب روســيــا، تتحكم بــاالقــتــصــاد الــســوري 
رغم انهياره اليوم، استعدادًا القتسام الكعكة 

فيما ُيسّمى إعادة إعمار سورية.

الجزائر وورقة الفوسفات

منتجات إيران تغزو أسواق دمشق )فرانس برس(

تونس تٌراجع سياستها التجارية مع الصين

طهران تتحول إلى الشريك التجاري األول لسورية

محاولة إليجاد بديل للنفط 
وإنعاش للخزينة العامة

الجراد يهاجم محاصيل اليمن ويفاقم أزمة الغذاء

تراهن الحكومة الجزائرية 
على رفع صادرات البلد 

من الفوسفات إلى 30 
مليون طن سنويا بحلول 
عام 2020، لتصبح بذلك 
هذه الثروة النائمة، ثاني 

مصدر لإليرادات بعد الغاز 
والنفط

تجارة ثروات

أسواق

35
عن  الصادر  للتقرير  وفقًا 
والزراعة  األغذية  منظمة 
المتحدة،  لألمم  التابعة 
التي  الجراد  أسراب  فإن 
تهاجم اليمن هذه الفترة، 
تأكل يوميًا ما يعادل كمية 
 35 يستهلكها  التي  الغذاء 

ألف شخص.

تحقيق

تتوفر الجزائر على 
احتياطي فوسفات يقدر 

بنحو ملياري طن

يزيد الجراد في المناطق 
الساحلية ومحافظات 

مأرب وشبوة وحضرموت

ال توجد إحصائيات 
دقيقة بشأن المحاصيل 

التي أتلفها الجراد

بلغ حجم المعامالت 
التجارية بين تونس 

والصين 1.5 مليار دوالر

صنعاء ـ فاروق الكمالي

فـــــــــــــرادى،  تـــــــأتـــــــي  ال  املــــــصــــــائــــــب 
ــمــــن الـــــــغـــــــارق فــــــي الــــحــــرب  ــيــ ــالــ فــ
للجراد  واألزمـــات يشهد هجومًا 
الصحراوي دمر املحاصيل الزراعية في عدة 
محافظات، ما يهدد السلة الغذائية في ظل 
بسبب  املكافحة  عمليات  تــواجــه  صعوبات 

انعدام األمن وضعف اإلمكانيات.
»العربي  لـ  ومحلية  رسمية  مصادر  وقالت 
الجديد«، إن أسرابًا من الجراد الصحراوي 
هاجمت خــالل األربــعــة أيــام املاضية مــزارع 
في محافظات شبوة وأبــن )جنوب اليمن( 
ومأرب والجوف )شرق( والبيضاء )وسط(، 
وســــط عــجــز تــــام مـــن الــســلــطــة املــحــلــيــة عن 

املكافحة.
وقال سكان في محافظة البيضاء، إن هجوم 
الــــجــــراد دمــــر مـــحـــصـــواًل جـــيـــدًا لــلــمــزارعــن، 
بعدما استفادوا من هطول األمطار الغزيرة 
خالل شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار في 
الزراعة. وقال وكيل محافظة البيضاء حسن 
الـــســـودي لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: إن أســرابــًا 
آواخــر  املحافظة  الجراد هاجمت  من  كثيفة 
ــبـــوع املـــاضـــي، قــبــل أن تــذهــب بــاتــجــاه  األسـ
ــأرب، مــوضــحــًا أن  الــشــمــال الــشــرقــي حــيــث مــ
أية مقومات  املحلية ال تتوفر على  السلطة 

أو إمكانات ملواجهة مثل ذلك املد.
وأوضح أن الجراد حيث يبيت سيعمل على 
تــدمــيــر مــا يــلــقــاه فــي طــريــقــه، لــكــن ال توجد 
إحــصــائــيــة عــن حــجــم األضـــــرار والــخــســائــر، 
الجراد  اليمن عن مكافحة  إلى عجز  مشيرًا 
الصحراوي الذي يهاجم البالد؛ بسبب نهب 
مــركــز مــكــافــحــة الـــجـــراد الــصــحــراوي ونهب 
180 سيارة من اإلدارة العامة بوزارة الزراعة 
فــي صــنــعــاء تــتــبــع مــركــز مــراقــبــة ومكافحة 

الجراد الصحراوي.
وأكـــدت مــصــادر فــي وزارة الــزراعــة اليمنية 
لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن الــحــوثــيــن قــامــوا، 
الــســيــارات  عــشــرات  بــنــهــب   ،2015 منتصف 
ــامـــوا  ــراد، وقـ ــ ــــجـ الـــتـــابـــعـــة ملـــركـــز مــكــافــحــة الـ
بـــإعـــادة طــالئــهــا بـــألـــوان عــســكــريــة وتــركــيــب 
قواعد للرشاشات الستخدامها في القتال. 

يونيو/حزيران  مطلع  أمــمــي،  تقرير  وحــذر 
الـــجـــاري، مــن أن أســـرابـــًا تــتــألــف مــن مالين 
ــراد قـــد تــهــاجــم الــيــمــن وتـــهـــدد بتدمير  الـــجـ
أتون  في  البالد  وإلــقــاء  الزراعية  املحاصيل 
املــجــاعــة وســــط الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي الــبــالد 

والتي منعت مكافحة تكاثر الجراد. 
األغذية  منظمة  عن  الصادر  للتقرير  ووفقًا 
والـــزراعـــة التابعة لــألمــم املــتــحــدة، فــإن أحد 
هـــذه األســـــراب املــؤلــفــة مــن نــحــو 80 مليون 
ــداد الـــســـاحـــل  ــ ــتـ ــ جــــــــرادة قــــد تـــشـــكـــل عـــلـــى امـ
الجنوبي، وثــمــة ســربــان آخـــران مــن الــجــراد 
البالغ بدأ بوضع البيض، األمر الذي يعزز 
املــخــاوف مــن ظــهــور أســــراب جــديــدة الشهر 
املقبل.  وبحسب التقرير، تأكل هذه األسراب 
يوميًا ما يعادل كمية الغذاء التي يستهلكها 
أن تطير ملسافة  ألــف شخص، ويمكنها   35

 في اليوم الواحد. 
ً
90 ميال

ــة الــيــمــنــيــة أمــن  ــــد وكـــيـــل وزارة الــــزراعــ وأكـ
الــوزارة من مقرها الرئيسي في  باقادر، أن 
للمكافحة تحت إشــراف  أعـــدت خطة  عـــدن، 
وزيـــر الـــزراعـــة تــهــدف إلـــى مــكــافــحــة شاملة 

ألماكن تكاثر الجراد.  ونقلت وكالة األنباء 
الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة عـــن بـــاقـــادر، أن الخطة 
تــهــدف أيــضــًا إلـــى مــســاعــدة املـــزارعـــن على 
ــراد الـــصـــحـــراوي  تــجــنــب آثـــــار أســــــراب الــــجــ
الساحلي  الشريط  طــول  يتكاثر على  الــذي 
ــم حــتــى  ــلـ ــعـ ــد مــــن الـ ــتـ ــمـ لــلــبــحــر الــــعــــربــــي املـ
ــار إلـــى صعوبات  ســاحــل حــضــرمــوت. وأشــ

الـــجـــراد، ومنها  فـــرق مكافحة  تــواجــه عــمــل 
شــــح اإلمـــكـــانـــيـــات املــــاديــــة والــلــوجــســتــيــة، 
املحمولة على  امليكرونير  آالت  وعــدم توفر 
الـــســـيـــارات، بــاإلضــافــة إلـــى انــتــشــار خــاليــا 
الــنــحــل فـــي كــثــيــر مـــن املــنــاطــق املــســتــهــدفــة، 
املكافحة،  فــرق  مــع  النحالن  تــعــاون  وعـــدم 
ــاع الــرقــعــة الــجــغــرافــيــة لــلــمــحــافــظــات  واتـــسـ

التي تعاني من الجراد.
بمحافظة  ومحلية  رسمية  مصادر  وقالت 
ـــ »الــعــربــي  ــنـــوب شــــرق الـــيـــمـــن( لـ شـــبـــوة )جـ
الجديد«: إن أسرابًا من الجراد الصحراوي 
التي تبعد  هاجمت بكثافة مديرية بيحان 
عن عاصمة املحافظة عتق بــ 200 كيلومتر. 
من جانبهم، وجه أهالي وادي سر بمحافظة 
استغاثة  اليمن(  شــرق  )جنوب  حضرموت 
ــيـــة، مــطــالــبــن  ـ

ّ
ــل عـــاجـــلـــة إلـــــى الــســلــطــة املـــحـ

ـــل فــي 
ّ

الـــجـــهـــات املـــخـــتـــّصـــة بـــســـرعـــة الـــتـــدخ
مواجهة غزو الجراد العارم ملناطق الوادي.

التي اطلعت  وقــال األهــالــي، فــي االستغاثة 
»العربي الجديد« على نسخة منها: »أسراب 
الـــجـــراد الــغــزيــرة تــلــتــهــم كـــل غــصــن أخــضــر 

وتــبــيــد املــــــزارع مـــن جــــذورهــــا، وأن الــجــراد 
ل فوق املزارع كالسحابة السوداء«.

ّ
يتنق

ووفقًا ملنظمة األغذية والزراعة، فإن الحشرة 
ــدة مـــن الـــجـــراد الـــصـــحـــراوي املكتمل  الـــواحـ
النمو، تلتهم يوميًا نحو غرامن من الغذاء 
الــطــازج، »فيما يلتهم ســرب صغير يغطي 
مساحة كيلومتر تقريبًا، كمية غذاء كافية 

لنحو 35 ألف شخص«.
وهاجمت أسراب من الجراد بكثافة محافظة 
مأرب )شرق اليمن( والتهمت املحاصيل في 
املحافظة التي يوجد بها أكبر املــزارع على 

مستوى البالد.
ــــال مـــديـــر مــكــتــب الــــزراعــــة بـــمـــأرب سيف  وقـ
الـــولـــص، إن فـــرق مــكــافــحــة الـــجـــراد أنــجــزت 
خــالل األيـــام املاضية نحو 40% مــن أعمال 

الرش واملكافحة في مديرية حريب.
ووفـــقـــًا لــوكــالــة األنـــبـــاء الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة، 
الــتــي ينفذها  الـــولـــص، أن الــحــمــلــة  ــح  أوضــ
الجراد  بالتعاون مع مركز مكافحة  املكتب 
تستهدف على مدى 12 يومًا الجراد املنتشر 

في مديريتي حريب بيحان والجوبة.
وأشــــــــار إلـــــى أن أعــــمــــال املـــكـــافـــحـــة تـــواجـــه 
تعقيدات أكبر كل يوم؛ بسبب سرعة فقس 
من  وتطورها  وتكاثرها  الــجــراد  بويضات 
ــراب جـــراد طــائــر ينتقل من  يــرقــات إلـــى أســ
أســرع  املحاصيل  أخــرى يلتهم  إلــى  منطقة 

من قدرة الفرق على التحرك واملكافحة.
ولــفــت إلــــى أن الـــفـــرق تــســتــكــمــل عــمــلــهــا في 
مــكــافــحــة الـــجـــراد فــي مــديــريــة حــريــب خــالل 
ــقـــل بـــعـــدهـــا  ــتـ ــنـ ــتـ األســــــبــــــوع الـــــــجـــــــاري، وسـ
للمكافحة فــي مــديــريــة الــجــوبــة عــلــى مــدى 

ستة أيام. 
وتكاثر الجراد في مناطق حريب والجوبة 
املاضية،  األســابــيــع  مـــأرب خــالل  بمحافظة 
اليمن،  التي شهدتها  الغزيرة  بعد األمطار 
ما استدعى تحذيرات منظمة الفاو لألغذية 
من خطرها على املحاصيل وسرعة التحرك 

ملكافحتها. 
وقال ناشطون محليون لـ »العربي الجديد« 
إن أسراب الجراد هاجمت مزارع املواطنن 
مـــأرب، منذ  فــي مديرية صـــرواح بمحافظة 

12 يونيو/حزيران وملدة 4 أيام.
وأوضـــح الــنــاشــطــون، أن األهــالــي استغلوا 
مـــوســـم األمـــطـــار فـــي الــــزراعــــة، لــكــن أســــراب 
الــــجــــراد هــاجــمــت مـــزارعـــهـــم بــشــكــل مكثف 
وقـــضـــت عــلــى مــنــاطــق شــاســعــة والــتــهــمــت 

املحاصيل.
وقـــــال الـــنـــاشـــط عــلــي الــــزايــــدي لــــ »الــعــربــي 
»الــجــراد شن هجومًا مكثفًا على  الجديد«: 
مــديــريــة صـــرواح فــي مـــأرب وأوقـــع خسائر 

ــزارع مملوكة لــلــمــواطــنــن، لم  فــادحــة فــي مــ
ــراد فـــي ظـــل الــوضــع  يــكــن يــنــقــصــنــا إال الـــجـ

الذي نعيشه«. 
ــــت أســــــــــــراب الـــــــجـــــــراد مـــحـــافـــظـــة  ــاحــ ــ ــتــ ــ واجــ
الــجــوف الــحــدوديــة مــع الــســعــوديــة )شــمــال 
شــرق الــيــمــن(، األســبــوع املــاضــي، وأفــســدت 

املحاصيل الزراعية. 
وأكد الشيخ القبلي شاجع علي العجي، إن 
الجراد أتلف العديد من املحاصيل الزراعية، 
مــمــا شــكــل عــبــئــًا اقــتــصــاديــًا عــلــى املــزارعــن 
الــذيــن يــكــابــدون املــعــانــاة مــن عــدم االهتمام 
 عن 

ً
من الجهات املختصة واملنظمات، فضال

انعدام املشتقات النفطية وخاصة في مادة 
الديزل.  حروب 

الطبيعة

الزراعية وإلقاء ماليين  البالد أسراب تتألف من ماليين الجراد تُهّدد بتدمير المحاصيل  هاجمت 
المواطنين في أتون المجاعة في ظل ضعف القدرات وانعدام الكفاءة، بعدما سطا الحوثيون 
منتصف 2015، بنهب السيارات التابعة لمركز مكافحة الجراد واستخدامها في أغراض حربية

ضعف اإلمكانات يزيد فرص الكارثة

ر اقــتــصــاديــون يــمــنــيــون مـــن الـــوقـــوع فـــي كـــارثـــة غــذائــيــة، بسبب 
ّ
ــذ حــ

الزراعية، في ظل نقص حاد  للجراد في املحافظات  الواسع  االنتشار 
في اإلمكانات الفنية والبشرية ملكافحة الجراد. وأكد أستاذ االقتصاد 
بجامعة عدن، يوسف سعيد، أن الجراد سيدمر محاصيل املزارعني، 
مما يهدد األمن الغذائي ويزيد من تفاقم أزمة الغذاء إلى مستويات غير 
»العربي الجديد«: »أصبحت محافظات شبوة  مسبوقة. وقال سعيد لـ
وحضرموت ومأرب وأجزاء من محافظتي لحج وأبني وكذلك محافظة 
التي وقعت على مــزارع  الجراد  الجوف، ميدان هجوم واســع ألســراب 

أي  تواجه  أن  دون  من  والعلف  الحبوب  والتهمت محاصيل  املواطنني 
مكافحة، في ظل غياب الدولة وأجهزتها«. ووصل ماليني اليمنيني إلى 
مرحلة الطوارئ فيما يخص انعدام األمن الغذائي، وبات سبعة ماليني 
يمني يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد )الدرجة الرابعة املعروفة 
بمرحلة الـــطـــوارئ(. وأوضـــح تقرير بــرنــامــج الــغــذاء الــعــاملــي، األســبــوع 
املاضي، أن الصراع يقف مانعًا أمام حسر أســراب الجراد التي تؤثر 
كثيرًا على اإلنتاج الزراعي، الذي يشكل 5% فقط من نسبة االستهالك 

الغذائي في البالد. 

صاحبة العقود الحصرية لشراء الفوسفات 
الــشــركــة األملــانــيــة  الــجــزائــري وفـــي مقدمتها 
»Helm« والهندية »Rahimatullah« باإلضافة 
 »Agrofertrans« الــبــريــطــانــيــة  الــشــركــة  إلــــى 
أدخل  ما  الجديدة،  األسعار  على  يتحفظون 

منجم »جبل العنق« أكبر مناجم البالد، في 
حالة ركود.

ــانـــت الـــجـــزائـــر قـــد كــشــفــت عـــن نــيــتــهــا في  وكـ
الباطنية  الـــثـــروات  الــتــوجــه نــحــو اســتــغــالل 
والـــطـــاقـــات املـــتـــجـــددة إلــــى أبــعــد حـــد مــمــكــن، 

كــبــديــل لــتــجــاوز تـــراجـــع إيــــــرادات الــنــفــط في 
األســــواق الــعــاملــيــة وتــراجــع احــتــيــاطــي النقد 
إلى  مــا دفــع بالحكومة  الــجــزائــري،  األجنبي 
تبني سياسة ترشيد اإلنفاق العام وتجميد 

عدد من املشاريع الكبرى.

يُستخدم أغلب 
الفوسفات الذي 
تصدره الجزائر في 
صناعة األسمدة 
الزراعية )فرانس برس(

بعض اليمنيين 
ينشطون في 
تجارة الجراد، 
بغرض األكل 
)األناضول(

الثالثاء 21  يونيو / حزيران 2016 م   16 رمضان 1437 هـ  ¶  العدد 659  السنة الثانية
Tuesday 21 June 2016

الثالثاء 21  يونيو / حزيران 2016 م   16 رمضان 1437 هـ  ¶  العدد 659  السنة الثانية
Tuesday 21 June 2016



1213
اقتصاد

الرياض ـ خالد الشايع

ر مــحــلــلــون مـــالـــيـــون مـــن تــأثــر 
ّ
ــذ ــ حـ

االســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــســــعــــوديــــة فــي 
ــلـــى املـــــــدى الــقــصــيــر  بـــريـــطـــانـــيـــا عـ
على  البريطانين  تصويت  حــال  واملــتــوســط، 
إلى  الخروج من االتحاد األوروبـــي، مشيرين 
أن االقتصاد البريطاني سيحتاج لوقت أطول 
للتأقلم مع االنفصال عن االتــحــاد، مما يؤثر 

على وضع االستثمارات بشكل عام.
الــســعــوديــة مــع بريطانيا فــي نحو  وتــشــتــرك 
200 مشروع، باستثمارات تصل قيمتها إلى 
12.6 مليار جنيه إسترليني )18 مليار دوالر 

ــســق 
ّ
أمــيــركــي( وفـــق الــبــيــانــات الــرســمــيــة. وتــت

ــتــــصــــاديــــن الـــســـعـــوديـــن مــع  ــرات االقــ ــذيــ ــحــ تــ
تــصــريــحــات لــخــبــراء صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
أكــدوا أن خــروج بريطانيا من االتحاد  الذين 
وكبير«  »سلبي  تأثير  لــه  سيكون  األوروبــــي 
على اقتصاد بريطانيا، الذي ربما يعاني من 

االنكماش العام املقبل 2017.
قــــرر  مــــــا  أنــــــــه إذا  ــد،  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ وذكــــــــــر صــــــنــــــدوق 
األوروبــي،  االتحاد  الخروج من  البريطانيون 
فــإن ذلــك ســيــؤدي إلــى »فــتــرة طويلة مــن عدم 
الــذي قد يؤثر على الثقة واالستثمار  اليقن، 
ــواق املــــــــال«، فــيــمــا قـــال  ــ ــ ويــــزيــــد مــــن تــقــلــب أسـ
قطاعات  الخروج ستطاول  تأثرات  إن  خبراء 
ــدة مـــنـــهـــا الــــعــــقــــارات ونـــشـــاط  ــ اقـــتـــصـــاديـــة عــ
االستثمارات  أن  ويــبــدو  األجنبية.  الــشــركــات 
وسندات  األسهم  في  تركزًا  األكثر  السعودية 
الــخــزيــنــة والـــعـــقـــارات، وفـــق محللن وخــبــراء 
اقتصاد سعودين، ستكون مدعوة للقلق في 

حال مغادرة بريطانيا االتحاد األوروبي.
وقال ربيع سندي، املحلل املالي، في تصريح 
»العربي الجديد«، إن » الخطورة تكمن في أن  لـ
لالستثمارات  رئيسية  تعتبر جهة  بريطانيا 

إلى الكيميائيات. في املقابل تعتبر السيارات 
ومحركات الطائرات وقطع غيارها ومنصات 
الــحــفــر الــعــائــمــة أو الــغــاطــســة مـــن بـــن أبـــرز 

الصادرات البريطانية للسوق السعودية.
ــــاض ولـــنـــدن  ــريـ ــ وال تــقــتــصــر الـــعـــالقـــة بــــن الـ
الــجــوانــب االقــتــصــاديــة فــقــط، وتتجاوزه  على 
للسياحة والتعليم، فيدرس حاليا أكثر من 15 
ألف طالب سعودي في الجامعات البريطانية، 
فــي حــن تــجــاوز عـــدد الـــدارســـن الــســعــوديــن 
خالل األعوام العشرة األخيرة 100 ألف دارس، 
فيما سافر نحو 144 ألف سائح سعودي إلى 
أكثر  وأنفقوا   ، فقط  املــاضــي  الــعــام  بريطانيا 
من 580 مليون دوالر، وفق البيانات الرسمية.

وتــعــد املــمــلــكــة املــتــحــدة مـــن الـــوجـــهـــات، الــتــي 
تــــجــــذب الـــســـعـــوديـــن لــلــســفــر بـــعـــد مــالــيــزيــا 
وفــرنــســا، فــي حــن أن نحو 30 ألــف بريطاني 

يعملون في السعودية.
ورغم اكتساب الحملة املؤيدة لبقاء بريطانيا 
في االتحاد األوروبي، قوة دفع مطلع األسبوع 
الحالي، وفق استطالعات الــرأي، إال أن القلق 
ــاور الــكــثــيــر مـــن املــحــلــلــن، حيث  ــزال يـــسـ ــ ال يـ

البريطانية  الــســوق  التأثر  مــخــاوف  تتخطى 
إلــى الـــدول املــجــاورة فــي حــال االنــســحــاب من 

االتحاد األوروبي.
حزيران  يونيو/   23 يــوم  بريطانيا  وتصوت 
ــاد، الـــذي  عــلــى الــبــقــاء أو الـــخـــروج مـــن االتــــحــ
ــــي اســـتـــفـــتـــاء ســـتـــكـــون لــه  يـــضـــم 28 دولــــــــة فـ
تداعيات طويلة األجل على االقتصاد والدفاع 

والدبلوماسية في القارة األوروبية.
وقــــال عــاصــم عــــرب، رئــيــس املــكــاتــب الوطنية 
االســتــشــاريــة فــي الــســعــوديــة، إن املـــخـــاوف ال 
تطاول االستثمارات السعودية في بريطانيا 
فــــقــــط، بـــــل ســــيــــطــــاول األمــــــــر االســــتــــثــــمــــارات 
الــســعــوديــة فــي هــولــنــدا وبلجيكا وحــتــى في 

فرنسا وأملانيا وإيطاليا.
وأوضح عرب في تصريح لـ »العربي الجديد«: 
في  الــــدوالرات  مــلــيــارات  السعودية  »تستثمر 
مــخــتــلــف دول أوروبــــــــا، لــيــس فـــي بــريــطــانــيــا 
ــوال ستكون فــي خطر ألن  فــقــط، كــل هــذه األمــ
االتـــحـــاد األوروبـــــي بــأكــمــلــه ســيــتــأثــر بــخــروج 
بــريــطــانــيــا مــن حــظــيــرتــه، خــاصــة أن توقعات 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي ملــســتــقــبــل بــريــطــانــيــا 

خــارج االتحاد جــاءت سلبية جــدا«. وبحسب 
تــوقــعــات أكــثــر عــمــقــًا يــتــوقــع أن يــتــبــاطــأ نمو 
إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي الــبــريــطــانــي ليبلغ 
1.7% هــذه العام بــدال من 1.9% ثم 1.4% في 
2017 بدال من 2.2% في حال قرر البريطانيون 

البقاء في االتحاد األوروبي.
وأضاف رئيس املكاتب الوطنية االستشارية 
:»هناك توقعات أكثر سلبية ترجح أن يعاني 
االقتصاد البريطاني من االنكماش في العام 
له تأثير كبير على  أمــر سيكون  املقبل، وهــو 
بــريــطــانــيــا وشــركــائــهــا االقــتــصــاديــن ومنهم 

السعودية«.
ــيــــة  وكــــــــــان جــــــــان أســــــلــــــبــــــورن، وزيــــــــــر خــــارجــ
لــوكــســمــبــورج، قــــال فـــي مــقــابــلــة مـــع صحيفة 
أملــانــيــة نــشــرت يــوم األحـــد املــاضــي، إن خــروج 
بريطانيا من االتحاد األوروبي، قد يؤدي إلى 

خطوات مماثلة من دول في شرق أوروبا.
ــال أســـلـــبـــورن لــصــحــيــفــة تــاجــشــبــيــجــل أم  ــ وقــ
لخروج  يكون  أن  استبعاد  يمكن  »ال  زونتاج 
ــــن االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــــي تــأثــيــر  بـــريـــطـــانـــيـــا مـ

الدومينو في شرق أوروبا«.

استثمارات العرب معلّقـة على استفتاء بريطانيا

)Getty( 144 ألف سائح سعودي زاروا بريطانيا العام الماضي

)Getty( استثمارات الكويتيين تتركز في العقارات

لبقاء  المؤيدة  الحملة  اكتساب  رغم 
دفع  قوة  األوروبي،  االتحاد  في  بريطانيا 
يزال يساور  القلق ما  مطلع األسبوع، إال أن 

منها،  الخليجية  خصوصا  العربية،  الدول 
بنحو  وحدها  استثماراتها  تقدر  والتي 
السعودية  تستحوذ  دوالر،  مليار   120

وتتركز  ثلثيها،  نحو  والكويت على  وقطر 
الخزينة والعقارات.  األسهم وسندات  في 
غد  بعد  بريطانيا  استفتاء  الدول  وتترقب 

الذي  االتحاد،  من  الخروج  على  الخميس 
إن حدث يدخل اقتصاد بريطانيا في مرحلة 
عدم اليقين، ما يلقي بظالل غامضة حول 

ملف

قلق من االستثمارات 
في بريطانيا ودول 

أوروبية أخرى

الكويت ـ محمود بدير

مع اقتراب استفتاء البريطانين، على خروج 
ــة االتــــحــــاد  ــمـــن عـــضـــويـ ــاء بــــالدهــــم ضـ ــقــ أو بــ
األوروبي، والذي لم يتبق عليه سوى يومن، 
في  الضخمة  الكويتية  االســتــثــمــارات  تنتظر 
دوالر،  مليار   25 حجمها  والــبــالــغ  بريطانيا 
النتائج النهائية في ظل تخوفات من مخاطر 
عــديــدة، ما دعــا محللن إلــى املطالبة باتخاذ 
في  االستثمارات  لحماية  احترازية  إجـــراءات 
»الــعــربــي  حــالــة الـــخـــروج. وحــســب املــحــلــلــن لـــ
ــر املــتــوقــعــة  ــاطـ ــد«، تــتــمــثــل أبــــــرز املـــخـ ــديــ الــــجــ
ــهــــاوي الــجــنــيــه اإلســـتـــرلـــيـــنـــي وهـــبـــوط  فــــي تــ
كــبــيــر ألســـعـــار الـــعـــقـــارات الــتــي تــشــكــل عصب 
االســـتـــثـــمـــارات الــكــويــتــيــة، فـــي حـــالـــة مــوافــقــة 
ــال عـــن االتـــحـــاد  ــفـــصـ الــبــريــطــانــيــن عــلــى االنـ
األوروبــي. وفي هذا السياق، يشير مدير عام 
ــأســـواق الــعــمــالت،  شــركــة صـــرافـــة والــخــبــيــر بـ

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــن الــــــــدول تـــحـــّوطـــهـــا فــي  ــم تـــخـــف الـــكـــثـــيـــر مــ لــ
الــشــأن االقــتــصــادي البريطاني  الــتــعــامــل مــع 
في حــال التصويت بنعم على خــروج اململكة 
املــتــحــدة مــن االتـــحـــاد األوروبــــــي، إال أن األمــر 
فــي ظل  تــعــقــيــدًا،  أكــثــر  يــبــدو  لليبيا  بالنسبة 

إلى  الــجــديــد«،  »العربي  لـ أحــمــد،  عبدالرحمن 
أن الصندوق السيادي الكويتي وضع خططًا 
اســتــراتــيــجــيــة لــلــمــحــافــظــة عــلــى اســتــثــمــاراتــه 
اآلمن  الخروج  الخطة  وتشمل  بريطانيا،  في 
والتدريجي لالستثمارات، في حال انخفضت 
مـــع ظـــهـــور مـــؤشـــرات  مـــا دون 40 %  قــيــمــتــه 
بعدم عودة األصول لقيمتها الطبيعية، حيث 
يوجد فريق عمل يعمل في مكتب لندن إلدارة 
ــدار الــســاعــة  ــ ومــتــابــعــة االســـتـــثـــمـــارات عــلــى مـ

خاصة في مثل هذه األوقات الحرجة.   
املــــركــــزي  يـــضـــطـــر  أن  ــد،  ــ ــمـ ــ أحـ يـــســـتـــبـــعـــد  وال 
البريطاني، لرفع سعر الفائدة  خالل 15 يوما 
بــحــد أقــصــى فـــي حــــال خــــروج بــريــطــانــيــا من 
االتــحــاد األوروبــــي، وذلـــك فــي خــطــوة لضمان 

استقرار في سعر صرف االسترليني.
الجنيه االسترليني 10% فقط  وتوقع هبوط 
في حال خروجها، نظرًا لإلجراءات االحترازية 
البريطاني ملواجهة اي  املركزي  التي قام بها 

السيادي منذ نحو  أمــوال صندوقها  تجميد 
6 أعوام، ما يجعل االستثمارات الليبية مكبلة 
أمام اتخاذ أي تدابير للحماية من التأثيرات 

املحتملة للخروج البريطاني.
نحو  هــنــاك  أن  إلــى  الليبية  البيانات  وتشير 
3 مليارات دوالر مستثمرة في بريطانيا من 
خالل املؤسسة الليبية لالستثمار )الصندوق 
أنــهــا مجمدة منذ عــام 2011  الــســيــادي(، غير 
ــة عــلــى  ــ ــيــ ــ ــة األوروبــ ــيـ ــالـ ــقـــوبـــات املـ بــســبــب الـــعـ
طرابلس مــع انـــدالع الــثــورة ضــد نــظــام معمر 
الــقــذافــي، وكــذلــك بــســبــب الـــصـــراع عــلــي إدارة 
أطــراف  قبل  من  لالستثمار  الليبية  املؤسسة 
ــــال مــحــســن دريـــحـــة،  مــتــنــاحــرة فـــي لــيــبــيــا. وقـ
مدير الصندوق السيادي الليبي السابق، إنه 
رغم أن األمــوال الليبية مجمدة في بريطانيا 
ــراء أو بيع  حــيــث ال يــمــكــن إتــمــام عــمــلــيــات شــ
لــهــا، إال أن هــذا الــوضــع يــزيــد القلق فــي حال 
خروج أوروبــا من االحاد األوروبــي والذي قد 

الخبير  ويـــري  العملة.  قيمة  فــي  انخفاضات 
ــدر الــعــتــيــبــي، فـــي تــصــريــحــات  االقـــتـــصـــادي، بـ
البريطاني  االقتصاد  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
التصويت  تم  ما  إذا  سيتلقى ضربة موجعة 
ــي، ما  ــ ــ لــصــالــح الـــخـــروج مـــن االتـــحـــاد األوروبـ
ســـيـــؤثـــر عـــلـــى االســــتــــثــــمــــارات الـــكـــويـــتـــيـــة فــي 
بــريــطــانــيــا، حــيــث تــتــركــز 4.2% مـــن إجــمــالــي 
للبالد  السيادي  الثروة  صندوق  استثمارات 
فـــي بــريــطــانــيــا، حــيــث يــقــدر مــعــهــد صــنــاديــق 
االستثمارات  حجم  العاملية  السيادية  الثروة 
الكويتية في بريطانيا بنحو 25 مليار دوالر 
السيادي  الصندوق  أصــول  حجم  تقدر  فيما 
ويــضــيــف  دوالر.  مــلــيــار   592 بــنــحــو  لــلــبــالد 
الكويتية  االســتــثــمــارات  غالبية  أن  العتيبي، 
في بريطانيا تتركز بقطاعات البنية التحتية 
العامة  الهيئة  والعقار، وكان آخرها مشاركة 
لالستثمار ضمن كونسورتيم في شراء مطار 
لندن سيتي في صفقة تقدر بنحو 2.2 مليار 

يلقي بظالل سلبية على االقتصاد بشكل عام، 
السيما أســـواق األســهــم والــعــقــارات. وأوضــح 
»الــعــربــي الجديد«،  لـــ  دريــحــة فــي تصريحات 
أن لــيــبــيــا تــســتــثــمــر فـــي املــنــتــجــات املــالــيــة من 
ودائــع وسندات خزينة بقيمة ملياري دوالر، 
بــاإلضــافــة إلـــى أن هــنــاك اســتــثــمــارات عقارية 
تملكها محفظة طويلة األجل تابعة للمؤسسة 

الليبية لالستثمار بقيمة مليار دوالر.
ــانــــي، جـــــورج  ــطــ ــريــ ــبــ وكــــــــان وزيــــــــر املــــالــــيــــة الــ
أوزبورن، قال إنه يعتقد أن التصويت لصالح 

جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. وخــــالل الــســنــوات الــثــالث 
ــرة ضــخ  ــيــ ــن وتــ املـــاضـــيـــة ســـرعـــت الـــكـــويـــت مــ
استثماراتها بالسوق البريطاني حيث ذكرت 
تقارير بريطانية أن الهيئة العامة لالستثمار 

خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن االتــــحــــاد األوروبــــــــي، 
البالد بشكل أســوأ مما  ربما يضر باقتصاد 
أوزبـــورن في مقابلة  وقــال  الحكومة.  تتوقعه 
مــع تلفزيون »آي.تــي.فــي« يــوم األحــد املاضي 
ناتجنا  أن  إلــى  الرئيسية  الــتــقــديــرات  »تشير 
إلى  بــن %5  مــا  اإلجــمــالــي سيتراجع  املحلي 

6%، األمر قد يكون أسوأ كثيرًا من ذلك«.
ــار املــاضــي، من  وســبــق أن حـــذر فــي مــايــو/ أيـ
ــــي  ــروج بــريــطــانــيــا مـــن االتـــحـــاد األوروبـ أن خــ

سيؤدي إلى انخفاض أسعار املنازل %18.
ــومـــي، املـــحـــلـــل املـــالـــي  وقــــــال ســـلـــيـــمـــان الـــشـــحـ
ــدن، إن  ــنــ ــن لــ ــال هـــاتـــفـــي مــ الـــلـــيـــبـــي، فــــي اتــــصــ
ملظلة  الخاضعة  الليبية  االســتــثــمــارات  أغلب 
نحو  والبالغة  لالستثمار،  الليبية  املؤسسة 
وبحسب  للتجميد.  خاضعة  دوالر  مليار   67
عــلــي الــصــلــح، املــحــلــل االقـــتـــصـــادي، فـــإن هــذه 
االستثمارات ستتأثر سلبًا في حال انخفضت 
قيمة الجنيه اإلسترليني وتراجعت مؤشرات 

الكويتية أعلنت عن ضخ استثمارات بنحو 5 
الفترة من 2014 وحتى  مليارات دوالر خــالل 
اســتــثــمــار في  مــكــتــب  الـــكـــويـــت  ولـــــدي   .2017
استثمارات  يدير  لندن  البريطانية  العاصمة 
الـــدوالرات في جميع انحاء اوروبــا  بمليارات 
في  استثمارية  ومحافظ  عــقــارات  فــي  تتمثل 

األسهم والسندات. 
ــــي أســــــواق  ــح الـــخـــبـــيـــر فـ ــرجــ ــه، يــ ــبــ ــانــ ومــــــن جــ
ــيــــق الـــــــجـــــــراح، فـــــي حـــديـــثـــه  ــعــــــقــــــارات، تــــوفــ الــــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، تـــأثـــر قـــطـــاع الــعــقــارات  لــــ
الــبــريــطــانــي بــشــكــل كــبــيــر فـــي حــــال الـــخـــروج 
مـــن االتـــحـــاد األوروبــــــــي، مـــا ســيــنــعــكــس على 
الكويتيون  يعد  حيث  بالكويت  املستثمرين 
من أكبر مشتري العقارات هناك، حيث تصل 
متوسط صفقات األفراد الكويتيون من العقار 
إسترليني  جنيه  مليون   40 نحو  البريطاني 
سنويا. وتتركز عمليات الشراء للكويتين في 

مناطق »مايفير وكينزينغتون وتشيلسي«.

إلى  محللون  ويشير  الــبــريــطــانــي.  االقــتــصــاد 
أنــــه يــمــكــن لـــلـــدول الـــتـــي لــديــهــا اســتــثــمــارات 
الـــتـــحـــوط أو اتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر احـــتـــرازيـــة عبر 
السيما  تقليصها،  أو  اســتــثــمــاراتــهــم  تــنــويــع 
في األدوات التي تحمل مخاطرة مثل أسواق 
ــع األمــــــــوال قــيــد  ــ ــال وضـ ــ األســــهــــم، لـــكـــن فــــي حـ
تدابير.  أي  اتــخــاذ  دون  يحول  فإنه  التجميد 
لـــكـــن اآلمـــــــال بـــبـــقـــاء بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي االتـــحـــاد 
األوروبــــــــــي، يــعــطــي األمــــــــوال الــلــيــبــيــة فــرصــة 
للبقاء خارج دائرة الخطر. وأظهرت ثالثة من 
شرت نتائجها مطلع 

ُ
ستة استطالعات رأي، ن

األسبوع الجاري، تحول اآلراء إلى تأييد بقاء 
بريطانيا في االتحاد األوروبي، وعزا البعض 
ذلك إلى عوامل منها مقتل النائبة البريطانية 
جــو كوكس املــؤيــدة للبقاء األســبــوع املاضي. 
إيجابًا  االستطالعات  هــذه  نتائج  وانعكست 
أســواق األسهم والعمالت والنفط خالل  على 

تعامالت أمس.

األموال الليبية مكبلة في لندنإجراءات احترازية كويتية

3 مليارات دوالر مستثمرة 
في السندات والمصارف 

والعقارات البريطانية

الــدول املصدرة  كما أن بريطانيا هي خامس 
ــة الـــــــصـــــــادرات  ــمــ ــيــ لــــلــــســــعــــوديــــة. وبــــلــــغــــت قــ
البريطانية إلى السعودية خالل العام املاضي 
وصلت  فيما  دوالر،  مليارات   7.8 نحو   2015
قيمة الصادرات السعودية إلى بريطانيا نحو 
2.66 مليار دوالر، وفق تصريحات صحافية 
السعودية، سايمون  البريطاني لدى  للسفير 

كوليز، في مايو/أيار املاضي.
السعودية  الــصــادرات  على  النفط  يهمن  وال 
ــــى بـــريـــطـــانـــيـــا، فـــخـــالل الـــســـنـــوات الــخــمــس  إلـ
املاضية، كانت الصادرات غير النفطية تشكل 
ــادرات الــســعــوديــة، مثل  نــحــو 61% مـــن الــــصــ
البالستيكية واملعدنية باإلضافة  الصناعات 

السعوديون يركزون على األسهم والسندات

الـــســـعـــوديـــة الـــخـــارجـــيـــة، وهـــــي اســـتـــثـــمـــارات 
تتركز بنسبة 86% منها في مجاالت األسهم 
وســـنـــدات الــخــزيــنــة والــعــقــارات مــمــا يجعلها 

عرضة لالهتزاز«.
وأضاف سندي: »قبل 25 عامًا كانت بريطانيا 
ثالث أكبر املستوردين من السعودية، ولكنها 
ــامــــس حـــالـــيـــًا خــلــف  ــلـــمـــركـــز الــــخــ ــعــــت لـ تــــراجــ
واليابان،  وأملانيا  والصن  املتحدة  الــواليــات 
وقد تتراجع أكثر لو غادرت بريطانيا االتحاد 
األوروبـــــــــــــي، ألن هــــــذا ســـيـــجـــعـــل اقـــتـــصـــادهـــا 

املتراجع فعال يفقد الدعم األوروبي له«.
تتأثر  قد  » هناك مشاريع سعودية  وأوضــح 
ــانـــي،  ــطـ ــريـ ــبـ ــع االقــــتــــصــــاد الـ ــ ــراجـ ــ ــي حــــــال تـ ــ فـ
فــالــشــركــة الــســعــوديــة لــلــصــنــاعــات األســاســيــة 
ــابــــك( عــلــى ســبــيــل املـــثـــال تــســتــحــوذ منذ  )ســ
تسع سنوات على مصانع شركة آي سي آي 
للصناعات الدوائية، كما أن سابك استثمرت 
نحو 450 مليون دوالر لتحديث هذه املصانع 

إضافة إلنشاء مصنع جديد«.
وتـــعـــتـــبـــر الــــســــعــــوديــــة، مـــــن أكــــبــــر الــــشــــركــــاء 
الــتــجــاريــن لــبــريــطــانــيــا فـــي الـــشـــرق األوســــط، 

الدوحة ـ العربي الجديد

تترقب قــطــر، أكــبــر دولـــة عربية مــن حيث االســتــثــمــارات في 
الخميس  لندن،  استفتاء  نتائج  إليه  ما ستؤول  بريطانيا، 
املــقــبــل، حـــول خــروجــهــا أو بــقــائــهــا فــي االتـــحـــاد األوروبـــــي، 
 30 نحو  بريطانيا  فــي  القطرية  االستثمارات  حجم  ويبلغ 
مليار جنيه استرليني )43 مليار دوالر(، حسب إحصائيات 
البريطانية  الـــرأي  استطالعات  نتائج  تباين  ومــع  رسمية. 
املــال  آراء مجتمع  اختلفت  الــرحــيــل،  أو  الــبــقــاء  فـــرص  حـــول 
والخبراء القطرين حول انعكاسات ذلك على االستثمارات 
القطرية في بريطانيا. واستبعد رجل األعمال عبد الهادي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، وجـــــود أي  الـــشـــهـــوانـــي، فـــي حــديــثــه لــــ
تأثيرات سلبية على االستثمارات القطرية في بريطانيا إذا 
»بريطانيا ستظل  قائال:  بريطانيا،  انفصال  االستفتاء  أقر 
بريطانيا«. وأضــاف: »أرى أن خــروج بريطانيا من االتحاد 
أن  القطري«، موضحًا  املستثمر  لصالح  األوروبـــي سيكون 
االستثمارات القطرية في باقي دول أوروبا هي التي سوف 
تتأثر، وليس استثمارات قطر في بريطانيا. وقال الشهواني 
إن لــنــدن هـــي الــتــي تـــأثـــرت ســلــبــًا مـــن انــضــمــامــهــا لــالتــحــاد 
األوروبـــــي، عــلــى حــد تــعــبــيــره. ويــلــعــب الــجــانــب االقــتــصــادي 
دورًا كــبــيــرًا فــي تــعــزيــز الــعــالقــات الــقــطــريــة الــبــريــطــانــيــة، إذ 
تعتبر قطر ثالث أكبر سوق لصادرات بريطانيا إلى منطقة 
نهاية  فــي  البلدين  بــن  االســتــثــمــارات  وبــلــغ حجم  الخليج، 
االقتصاد  لــوزيــر  املــاضــي، حسب تصريحات سابقة  الــعــام 
القطري، أحمد بن جاسم آل ثاني، أكثر من 30 مليار جنيه 
)43 مليار دوالر(، في حن تتنوع االستثمارات  استرليني 
البريطانية في قطر وأبرزها في مجال الطاقة. وقفز مؤشر 
حجم التبادل التجاري بن البلدين نهاية عام 2014 ليسجل 
5.3 مليارات دوالر. وذكر بنك قطر الوطني، في تقرير حديث 
التي أحدثت حول احتمال خــروج بريطانيا  له، أن الضجة 
من االتحاد األوروبي أمر مشابه لقصة البجعة السوداء، أي 
أنه حدث غير محتمل، ولكن تأثيره كبير في حالة حدوثه. 
وقال البنك إنه ال يزال يعتقد أن خروج بريطانيا من االتحاد 

أقل احتماال من بقائها داخله.
واقتصاديات  العامة  اإلدارة  كلية  ع عميد 

ّ
توق املقابل،  وفي 

التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا، ورئيس جمعية 
تأثر االستثمارات  األوســط، حسن علي،  الشرق  اقتصاديي 
الــقــطــريــة فـــي بــريــطــانــيــا، بــشــكــل مـــــزدوج ســــواء مـــن نــاحــيــة 
ــة، أو من  ــــواق األســـهـــم والـــســـنـــدات الــــدوالريــ اضـــطـــرابـــات أسـ
العمالت  أمـــام  االسترليني  الجنيه  قيمة  انــخــفــاض  ناحية 

األجنبية، وانعكاسه على القطاعات االستثمارية األخرى.
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن  وأشــــار عــلــى، فــي تــصــريــحــات لـــ
حجم التأثر سيتوقف على عوامل كثيرة منها دور الجهات 
االقتصادية البريطانية في معالجة تداعيات قرار االنفصال 

البريطاني في  املــركــزي  البنك  التي سيتخذها  واإلجـــراءات 
الــصــدد. ويـــرى الخبير املــصــرفــي عــدنــان ستيتية، في  هـــذا 
سيترتب  بريطانيا  خــروج  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديثه 
عليه اضــطــراب فــي الــســوق األوروبـــــي، قــد ينتج عنه إلغاء 
العديد من املزايا التجارية، خاصة التصديرية التي يتمتع 

بها السوق األوروبي.
وتــــوقــــع ســتــيــتــيــة، أن تـــتـــأثـــر االســــتــــثــــمــــارات الـــقـــطـــريـــة فــي 
بــريــطــانــيــا حــــال إقــــــرار االنـــفـــصـــال بــنــفــس قــيــمــة انــخــفــاض 
تــتــراوح  بنسبة  تنخفض  أن  واملــتــوقــع  البريطانية،  العملة 
بــن 10% و15%. وخـــالل األعــــوام األخــيــرة اســتــحــوذت قطر 
على استثمارات ضخمة في بريطانيا، من أهمها استحواذ 
وهي  عقارية  مؤسسة  أضخم  على  لالستثمار  قطر  جهاز 
املــال »كــنــاري وورف« في  »سونج بيرد« لتمتلك بذلك حي 
شرق بريطانيا. ويعتبر برج »ذا شارد«، في لندن، من أبرز 
االستثمارات القطرّية في العاصمة لندن، إلى جانب سلسلة 
ــارودز« الــشــهــيــرة، والــتــي اشــتــرتــهــا قــطــر مقابل  ــ مــتــاجــر »هــ
 ،2010 عــام  دوالر(  مليار   2.1( استرليني  جنيه  مليار   1.5
الــتــي تملك قطر  الــتــجــزئــة »ســيــنــســبــري«،  وسلسلة مــتــاجــر 
نسبة 26% منها، فضال عن مجمع »وان هايد بــارك«، الذي 
العالم، وحصته تساوي %20  يعد أغلى مجمع عقاري في 

في سوق لندن املالية.
ولبريطانيا استثمارات كبيرة في قطر، حيث تعمل مؤسسة 
الــدوحــة منذ سنوات عديدة في مجاالت  »شــل« للطاقة في 
مختلفة، منها تسييل الغاز في منطقة »راس لفان«، ويصل 
حــجــم اســتــثــمــاراتــهــا إلـــى 21 مــلــيــار دوالر، وهـــي مـــن أكــبــر 
ما  يوجد  كما  العالم،  فــي  للشركة  الخارجية  االستثمارات 
يقرب من 470 شركة بريطانية تعمل بالتعاون مع شركات 
قطرية في جميع املــجــاالت، إلــى جانب 79 شركة بريطانية 

برأسمال بريطاني 100% تعمل في قطر.

18 مليار دوالر 
مشاريع 
مشتركة

َقَطر أكبر الفاعلين االقتصاديين 
العرب تترّقب النتائج

تباينت آراء المحللين االقتصاديين 
في قطر حول مدى تأثر 

استثمارات بالدهم باالستفتاء 
البريطاني

التصويت  أن  يعتقد  إنه  ــورن،  أوزب جورج  البريطاني،  المالية  وزير  قال 
البالد  باقتصاد  يضر  ربما  األوروبــي،  االتحاد  من  بريطانيا  خروج  لصالح 
مع  مقابلة  في  أوزبورن  وقال  الحكومة.  تتوقعه  مما  أسوأ  بشكل 
تلفزيون »آي.تي.في« يوم األحد الماضي »تشير التقديرات الرئيسية إلى 
أن ناتجنا المحلي اإلجمالي سيتراجع ما بين 5% إلى 6%، األمر قد يكون 
أسوأ كثيرًا من ذلك«. كان أوزبورن قال في مايو/ أيار الماضي، إن خروج 

بريطانيا من االتحاد األوروبي سيؤدي إلى انخفاض أسعار المنازل %18.

انخفاض أسعار المنازل %18

تشترك السعودية مع 
بريطانيا في نحو 200 

مشروع، باستثمارات 18 
مليار دوالر، ما يضعها 

في دائرة القلق

تجميد بريطانيا األموال 
الليبية منذ عام 2011، 

يجعل هذه األموال 
مكبلة أمام اتخاذ 

أي تدابير للحماية من 
التأثيرات المحتملة

)Getty( حي المال »كناري« في بريطانيا
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أحمد فرحات

يتألف مصطلح بلوتوقراطية من لفظتني 
ــــروة( وكــراتــوس  إغــريــقــيــتــني: بــلــوتــوس )ثـ
ــي تـــعـــنـــي ســلــطــة  ــ ــلـــطـــة أو حــــكــــم(، وهــ )سـ
مسك 

ُ
 على نظام سياسي، ت

ّ
الــثــروة، وتــدل

ــام الــســلــطــة فـــيـــه طــبــقــة األغـــنـــيـــاء أو  بــــزمــ
أصحاب الثروات.

الــبــلــوتــوقــراطــيــة هــي إذًا نــظــام حــكــم املـــال، 
ــكـــون الــســلــطــة فــــي يــــد حـــفـــنـــٍة مــن  حـــيـــث تـ
ــفـــي رومــــا  ــاحــــش؛ فـ ــفــ ــنـــى الــ ــغـ أصــــحــــاب الـ
الــرومــانــيــة(، كان  )اإلمــبــراطــوريــة  القديمة 
حــق االنــتــخــاب حكرًا على األغــنــيــاء الذين 
تـــتـــجـــاوز ثــــرواتــــهــــم حــــــّدًا مـــعـــيـــنـــا. وحــكــم 
األغـــنـــيـــاء )الــبــلــوتــوقــراطــيــة( نـــظـــاٌم، ســاد 
عـــبـــر الـــحـــقـــب الـــتـــاريـــخـــيـــة املـــخـــتـــلـــفـــة، فــي 
نظاما سافرًا  وكــان  املختلفة.  الــحــضــارات 
معلنا، تقّره األعــراف والقوانني، ولو على 
مضٍض أحيانا؛ غير أنه كان، في مختلف 
ــك، يــثــيــر سخط  ــذلـ الــحــقــب الــتــاريــخــيــة، كـ
الفئات الشعبية والشرائح الفقيرة، وهدفا 
للثورات واالنقالبات، وموضع نزاع فكري 
عليه  تألبت  اجــتــمــاعــي،  وعملي  سياسي 
األخــــرى وتعبيراتها  االجــتــمــاعــيــة  الــقــوى 
انتقل  أن  لبث  مــا  ثــم  السياسية؛  الفكرية 
مــن الــســفــور والــعــلــن إلــى الخفر والــخــفــاء، 
مع انتصار األفكار السياسية التي مّيزت 
العصور الحديثة وبروز مفاهيم فلسفية 
وسياسية مثل الديمقراطية )حكم الشعب( 
 
ً
بلوتوقراطية كــان  فما  اإلنــســان..  وحقوق 
عة، 

ّ
مقن بلوتوقراطية  إلــى  تــحــّول  معلنة، 

محمد الصادق

ثّمة صخٌب حول التحول االقتصادي الذي 
تــقــوم بــه الــســعــوديــة حــالــيــا. هــا هــي تعدو 
حثيثا نحو تغيير نمط االقتصاد الريعي، 
أو النظام األبــوي الــذي كانت تعتمد عليه 
منذ نشأتها، نحو اقتصاٍد رأسماليٍّ يكون 
فيه املردود املالي على قدر الجهد املبذول، 
لكن  الــســوق.  اقتصاد  إنجيل  ُيرشدنا  كما 
عالقاتها  وشبكة  شرعيتها  بنت  اململكة 
ــذلـــك والء قـــطـــاعـــاٍت  املـــحـــلـــيـــة، وضـــمـــنـــت بـ
الخدمات  تقديم  نتيجة  كبيرة،  اجتماعية 
واملـــعـــونـــات، أو املــكــافــآت غــيــر املــســتــحــقــة، 
الـــتـــي تــقــدمــهــا لــبــعــض املــنــتــفــعــني، حــيــث 
اعتادت هذه الشرائح وغيرها على وجود 
»دولٍة راعية« تكفل لهم احتياجاتهم، حتى 
نسى بعض التجار االعتماد على أنفسهم. 
بمنعطفاٍت  الخليج  دول  اقتصاد  يمر  لــم 
كثيرة، قبل وصوله إلى مرحلة النفط. كان 
رئيسي،  بشكل  يعتمد،  الــعــائــلــة  اقــتــصــاد 
ــة، ثــــم يــقــوم  ــلـ ــائـ ــعـ عـــلـــى مــــا يــجــنــيــه رب الـ
بتوزيعه على شكل هباٍت، أو معوناٍت، ملن 
هم تحت رعايته، بحيث يضمن رب األسرة 
)حــقــا( سياسيا،  ــــوالء، مكسبا  والـ الــطــاعــة 
مــقــابــل حــصــولــهــم على   

ً
 منطقية

ً
ونــتــيــجــة

السلع والخدمات الضرورية، لتسيير أمور 
الحياة. هذا النمط من االقتصاد، في ُبعده 
كثيرًا مع  يتغّير  لــم  األقـــل،  السياسي على 
التي  الــعــالقــة  الــبــتــرول، فطبيعة  اكــتــشــاف 
نتجت عنه هي عالقة التابع بسيده، حتى 
بعد االنتقال إلى نموذج االقتصاد الريعي، 
فقد كان القطاع الخاص الذي تسيطر عليه 
بعض الــعــوائــل الــثــريــة، والـــذي ُيـــراد لــه أن 
يكون املحرك الرئيسي في اقتصاد السوق 
الذي نحن بصدد االنتقال إليه، قريبا، كما 
ــازال كما  ــ يــبــدو مـــن الــخــطــط املـــطـــروحـــة، مـ
هـــو مــنــذ انــطــالقــتــه، يــفــتــقــد لــالســتــقــاللــيــة، 
ويستند عــلــى مــا تــجــود بــه الــحــكــومــة من 
مشاريع. إذًا، كثيرة هي النماذج التي جنت 
فيها شركات عائلية ثرواٍت هائلة، بعضها 
غير مستحقة، بسبب ارتباطها بأحد أركان 
السلطة، كما ذكر بالتفصيل البرفسور تيم 

ماجد الشيخ

ما يجري في سورية والعراق مزيج وخليط 
من حروٍب أهلية وإقليمية وعاملية، تقبع، 
ــــداف ســلــطــويــة عــشــائــريــة  فـــي طــيــاتــهــا، أهـ
وقبلية، طائفية ومذهبية، إثنية وعرقية، 
ــرط دولــتــني  ــ ــى تــفــكــيــك وفـ كــلــهــا تــســعــى إلــ
الــدول التي تأسست  »وطنيتني« من أكبر 
قرن.  قبل  بيكو   - اتفاق سايكس  بموجب 
أطرافها  وتعّدد  قواها  في  تعادل،  حــروب 
كانته  مــا  والــدولــيــة،  واإلقليمية  الداخلية 
من  والثانية؛  األولـــى  العامليتان  الــحــربــان 
دون أن تخضع لشروط الحرب بتجاربها 
وخـــبـــراتـــهـــا الـــســـابـــقـــة، فـــالـــحـــرب الـــراهـــنـــة 
املـــفـــّوتـــة فـــي مــاضــويــتــهــا، والــحــديــثــة في 
شــرطــهــا الــــراهــــن، ســيــكــون لــهــا خــبــراؤهــا 
الذين سيضفون عليها هاالٍت من الهزيمة 
وأخــــرى مــن االنــتــصــار، فــي ظــل تقييماٍت 
مــتــعــاكــســٍة ومـــتـــضـــاّدة، لــهــا انــحــيــازاتــهــا 
وتــحــيــزاتــهــا وتــفــضــيــالتــهــا وتــفــاصــيــلــهــا 

املتغايرة بني هذا الطرف أو ذاك.
وفـــي الــعــمــوم، لــيــســت حـــرب الــســلــطــة )فــي 
ســـوريـــة أو الــــعــــراق( واحــــــدة، كــذلــك حــرب 
أو حروبها، ليست من جنٍس  املعارضات 
واحد، وال حروب من يسمون »مجاهدين« 
من منطلقاٍت أو ألهداٍف واحدة، وال حروب 
الــطــائــفــيــني واملــذهــبــيــني واحـــــدة، بــقــدر ما 
توظيفها ملصلحة مشروٍع  ويجري  جرى 
، بــطــمــوحــات قـــومـــويـــة فــارســيــة،  إقـــلـــيـــمـــيٍّ
مطعمٍة بنكهٍة مذهبيٍة باتت أكثر انكشافا 
في  يــرى  وزبــائــنــيــا،  استعماليا  وتوظيفا 
آل األســـد بالسلطة فــي ســوريــة،  احــتــفــاظ 
ــاظ قــــوى »الــغــلــبــة املـــذهـــبـــيـــة« في  ــفـ ــتـ واحـ
الـــعـــراق ولــبــنــان، عــمــاد هـــذا املـــشـــروع في 
املـــنـــطـــقـــة.  عــلــى الــصــعــيــد الــــدولــــي، هــنــاك 
بلبلة واسعة، ومروحة أوسع من األهداف 
الــصــارخــة فــي تــعــارضــهــا حــيــنــا، واملتفقة 
ــا تـــبـــحـــث عــن  ــهـ ــلـ فــــي أحــــايــــني أخــــــــرى، وكـ
مصالح متباينة، في ظل تحالفاٍت هجينٍة 
ومتخالفة، بني ما يجري فوق السطح وما 
تــحــتــه، إلـــى حــد تــقــريــب مــصــالــح مشتركة 
أحيانا،  وديٍّ  تنافس  ظــل  فــي  وتبعيدها 
وتضاد حاد أحيانا، لوال الخطر الداعشي 
الداهم على مصالح كل األفرقاء، على الرغم 
من التوظيف الذي لم يعد خافيا من بعض 
هؤالء، واإلفادة من خطر داعش ومواصلة 
التنظيم، في ما  العالقة مع أشخاٍص في 
يــتــعــلــق بــالــنــفــط وصــفــقــاتــه، وغــيــرهــا من 
 عــديــدة 

ٌ
ــراف ــ الــتــجــارات الــتــي تــشــهــدهــا أطـ

فيما بينها. ووفقا ملصادر صحف أجنبية 
(، فإن قواٍت خاصة أميركية 

ً
)التايمز مثال

وبريطانية، انضمت، أخيرًا، إلى الجيوش 
ــة فـــــي هـــجـــمـــاٍت  ــاركـ ــمـــشـ ــلـ واملـــلـــيـــشـــيـــات لـ
ــــش، إلـــى درجـــٍة  مـــتـــعـــّددٍة ضـــد تــنــظــيــم داعـ
 
ً
أصــبــحــت فيها ســاحــات الــقــتــال مــزدحــمــة
 لعدم الثقة بني األطراف املشاركة؛ 

ً
ومدعاة

فيما املجال الجوي السوري، كما العراقي، 
يــزدحــم بــأصــنــاٍف عـــدة مــن طــيــران الـــدول 
ــدٌر فـــرنـــســـي قــد  ــة.   وكــــــان مــــصــ ــافـــسـ ــنـ ــتـ املـ
النصح  يقّدمون  فرنسيني  أن جنودًا  ذكــر 
الديمقراطية  لــقــوات ســوريــة  فــي ســوريــة 
الكردية العربية التي تقاتل تنظيم داعش. 
وقــال هذا املصدر لوكالة فرانس برس إن 
»هجوم منبج كان مدعوما بشكل واضح 
مـــن بــعــض الــــــدول، بــيــنــهــا فــرنــســا. الــدعــم 
أن  مــن دون  املـــشـــورة«،  بتقديم  نفسه  هــو 

يضيف أي تفاصيل عن عدد الجنود.
 إلــــــــى جـــــانـــــب هــــــــذا كـــــلـــــه، يــــشــــكــــل األمــــــن 

هيفاء بيطار

ــاء حـــــــوار مــــع أصـــــحـــــاٍب عــــن مـــوضـــوع  ــ جــ
ــئــــاب الـــشـــديـــد الــــــذي أصـــبـــح مـــرض  ــتــ االكــ
الــعــصــر، وخــصــوصــا  فــي عــاملــنــا الــعــربــي، 
ــروب  ــ ــحـ ــ ــــروف الـــقـــاســـيـــة والـ ــظــ ــ نـــتـــيـــجـــة الــ
والــغــالء الــفــاحــش، على أعـــراض االكتئاب 
وتشخيصه وطــرق عالجه، وقــد أصبحت 
ــة املــضــاّدة لــه والــرافــعــة لــلــمــزاج من  األدويــ
أكــثــر األدويــــة انــتــشــارًا واســتــعــمــااًل، حتى 
يــتــنــاولــونــهــا  أوروبــــــيــــــة  دول  ــكــــان  ســ أن 
الثلجي  الــطــقــس  عــلــى تحمل  لــتــســاعــدهــم 
ونــقــص تــعــّرضــهــم لــلــشــمــس. قــالــت سيدة 
حــلــت مــشــكــلــة االكــتــئــاب إنـــه يــــزول تماما 
املكتئب  يقتني  وأن  املسبحة،  باستعمال 
قبل   

ً
ليال خصوصا  بها،  يسبح   ،

ً
مسبحة

ولم  جامعية،  السيدة  أن  والغريب  الــنــوم. 
يــعــن لــهــا شــيــئــا أنـــهـــا رمــــت دفـــعـــة واحــــدة 
بالطب النفسي والتحليل النفسي وفرويد 
ويــــونــــغ واألدويـــــــــــة املـــــضـــــادة لـــالكـــتـــئـــاب، 
فـــالـــعـــالج بـــرأيـــهـــا مـــجـــرد مــســبــحــة. وهـــي 
الجميع  بكالمها، وتنصح  تماما  مقتنعة 
ــا مــن  ــفـــاء تـــامـ بــتــطــبــيــقــه، ضـــامـــنـــة لـــهـــم شـ
االكــــتــــئــــاب. لــيــســت تـــلـــك الـــســـيـــدة وحـــدهـــا 
ــســمــى 

ُ
ــام، والـــتـــي ت ــ ــ مـــن تــؤمــن بــهــذه األوهـ

فــي الــطــب النفسي ظــاهــرة اإلنــكــار، أي أن 
ُيــنــكــر اإلنـــســـان ظـــروفـــه واملـــشـــكـــالت الــتــي 
يــتــعــّرض لـــهـــا، ويــنــكــر اكــتــئــابــه ومـــرضـــه، 
يــتــنــاول  نــفــســانــيــا، وال  يــراجــع طبيبا  وال 
األدويــــة الـــالزمـــة، بــل يتعلق بــوهــٍم يؤمن 
أنــه حــل ملشكلته واكــتــئــاب. وبــدت السيدة 
فــي راحــــٍة نــفــســيــٍة تــامــة، لــكــن تــلــك الــراحــة 
ــة نفسية  نـــوع مـــن الـــهـــروب، ولــيــســت راحــ
حــقــيــقــيــة. أعــــرف أن اإلنـــســـان يــبــذل جــهــدًا 
ليدعم نفسه معنويا، ويبحث عن أصدقاء 
يساندونه في ظروفه القاسية. لكن، يجب 
أواًل االعتراف باملشكلة، فاالكتئاب مرض 
 
ً
العصر، وهو يحتاج للعالج باألدوية، مدة
 حــســب درجـــتـــه، وبـــإشـــراف طبيب 

ً
مــعــيــنــة

قد  اكتئاٍب خبيٍث  إلــى  تطور  وإال  نفسي، 
يؤدي إلى االنتحار. 

ظـــاهـــرة اإلنـــكـــار مــنــتــشــرة، خــصــوصــا في 
باملشكالت  املــثــقــلــة  الــعــربــيــة  مجتمعاتنا 
والــــــظــــــروف الــــقــــاســــيــــة، ويــــســــاعــــد عــلــيــهــا 
الــجــهــل، واالعـــتـــقـــاد بــالــخــرافــات واألفـــكـــار 
الــغــريــبــة غــيــر الــعــلــمــيــة. وهــنــاك أشــخــاص 
يــفــضــلــون أمـــان الــوهــم عــن الــحــقــيــقــة. وقــد 
تناول  أوقـــف  بالسكري  مريضا  أن  حــدث 
دواءه، ألنه سمع عن مزاٍر في قريٍة معينٍة، 
ــفـــي األمـــــــــــراض كــــلــــهــــا، حـــــني يـــقـــصـــده  يـــشـ
ــاٍس كــثــيــريــن إلـــى ظــاهــرة  املـــريـــض. مــيــل نــ
اإلنكار، أو التعلق ببدائل لألدوية والعلم، 

احــتــجــبــت وراء ســتــار غـــدا مــوضــع فضٍح 
السياسية،  واألحــــزاب  املنظمات  ــمــارســه 

ُ
ت

من طريق إظهار جوهر األنظمة السياسية 
املوسرين  فئة  فيها  الحكم  تــمــارس  الــتــي 
آلـــيـــاٍت   وراء 

ً
ُمــتــخــفــّيــة )طــبــقــة األغـــنـــيـــاء( 

واالنتخاب  بالديمقراطية  تنادي  شكلية 
الحر والحقوق املتساوية.

ولـــعـــل الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة واألفـــــكـــــار الــســيــاســيــة 
املبادرة  حرية  أطلقت  التي  واالقتصادية 
االقـــتـــصـــاديـــة، عــلــى أســـــاٍس وحـــيـــٍد أوحـــد 
هــــو املـــنـــافـــســـة، كــــانــــت مــتــنــفــســا واســــعــــا، 
البلوتوقراطية سلطانها  عبره  استعادت 
، وإن كانت 

ً
السابق، تحميه القوانني فعال

كانت تسّمى »شركاٍت  فما   .
ً
تعاديه شكال

عــابــرة لــلــقــومــيــات« أو« شـــركـــاٍت مــتــعــّددة 
ع 

ّ
الــتــي تتمت الــيــوم هــي  بــاتــت  الجنسية«، 

بنفوٍذ يفوق نفوذ الدول وقوة الحكومات، 
وتــخــضــع لــقــوانــيــنــهــا، قــوانــني املــؤســســات 
ــانــــت وطـــنـــيـــة مــحــلــّيــة  األخـــــــــرى، ســــــواء أكــ
أم دولـــيـــة عــاملــيــة. عــلــى أن أكــثــر األحــــزاب 
الــســيــاســيــة الــتــي تــنــاوئ الــبــلــوتــوقــراطــيــة 
اليوم ليست األحزاب السياسية الحديثة، 
ــار  ــ ــكــ ــ ــــى األفــ ــلـ ــ ــوم عـ ــ ــقــ ــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ والســـــيـــــمـــــا ال
والنظريات الثورية، كاألحزاب االشتراكية 
والقومية ذات املنحى اليساري إلخ... وإنما 
األحزاب التقليدية، والسيما الدينية منها؛ 
ــات املــتــحــدة تنشط  ــواليــ فــفــي أوروبــــــا والــ
تعلن  ومؤسساٌت  وهيئاٌت   

ٌ
دينية أحـــزاٌب 

انتسابها إلى هذه الكنيسة أو تلك، تهاجم 
سلطان املال وطغيان املادة على الروح. وال 
الدينيني  رين 

ّ
واملبش اآلبـــاء  نضال  ننَسى 

االنتخابي، وحتى ترهيب الناخبني وملء 
صناديق االقتراع«... تماما كما هو الحال 

في أسوأ دول العالم الفاشلة!.
وعلى حّد تعبير كروغمان: »ثّمة عالقات 
جـــدلـــّيـــة كـــبـــرى مــتــنــاغــمــة ومــتــشــابــكــة في 
املالية  التروستات  بــني  املتحدة  الــواليــات 
ــهــا تــقــود 

ّ
والــســيــاســيــة واإلعـــالمـــيـــة«.. وكــل

فــي اتــجــاه مصبٍّ واحـــد، وهــو خصخصة 
الـــدولـــة بــالــكــامــل، وتــحــويــل الــديــمــقــراطــيــة 
بالتالي على  إلى مجرد سلعة، واإلجهاز 
املــفــهــوم الــكــيــنــزي )نــســبــة إلـــى االقــتــصــاد 
البريطاني/  العاملي، جون ماينارد كينز( 
ــــذي شـــّكـــل مــرجــعــيــة ســيــو - اقــتــصــاديــة  الـ
الجّديني في  السياسة  اع 

ّ
مهمة جــدًا لصن

الــدولــة  مــا يسّمونهم رجــــاالت  أو  الــعــالــم، 
الكبار، والذين من أولى مهامهم، مواجهة 
الفساد والكساد وردم الهّوة بني األغنياء 
ـــل بــقــوة 

ّ
ــة تـــتـــدخ ــدولــ ــقــــراء، وجـــعـــل الــ ــفــ والــ

إلنقاذ مجتمعها من حيتان املال وجبروت 
أرباب »نظام الظل املصرفي«، هؤالء الذين 
يحكمون العالم بصمٍت من خالل اإلمساك 
بـــثـــرواتـــه. فــبــحــســب مــعــلــومــاٍت وردت في 
الخيرية  أوكسفام  منظمة  أصدرته  تقريٍر 
الــدولــيــة )مــقــرهــا لــنــدن(، ورد فــيــه »أن 85 
من   %52 على  يسيطرون  فقط  مليارديرًا 

ثروة سكان العالم«.
ــور املــتــرديــة هـــذه مــرشــحــة للتفاقم  ــ واألمــ
ــثــــر، ألن الـــغـــنـــى املــــرّكــــب عـــلـــى الــســلــطــة  أكــ
ـــط، أو بــــاألحــــرى الــغــنــى الـــــذي ال 

ّ
والـــتـــســـل

السلطة  مـــن  إاّل  غــنــاه وتــوّحــشــه  يــســتــمــّد 
ـــط، ال يــســعــى ســــوى إلــــى تمكني 

ّ
ــل والـــتـــسـ

بقشرة  املطلية  أطماعه  وتثبيت  شراهته 
مـــن الــقــيــم الــنــظــريــة واألخــــالقــــيــــة، وحــتــى 
ــه املــرتــبــط  ــالمــ ــيــــة«، يــفــلــســفــهــا إعــ ــنــ »الــــديــ
بــالــلــعــبــة كــلــهــا ارتـــبـــاط الــســبــب بــاملــســّبــب، 

والشرارة باملزيد من اشتعالها.
إننا إذًا أمام بلوتوقراطية كونية ال تنظر 
إلـــى الــبــشــر إاّل كــجــمــاعــات مــفــطــورة على 
الــعــبــوديــة وثــقــافــة االســتــعــطــاء بصورتها 
األكثر إذالاًل وتخّبطا في القاع االجتماعي؛ 
بالضرورة  متحالفة  بلوتوقراطية  وهــي 
ــرّكـــب الـــفـــســـاد واإلفــــســــاد،  مـــع جـــمـــاعـــات مـ
أيــنــمــا كـــان فـــي هـــذا الــعــالــم، بـــل هـــي جــزء 
آلياته املتفشية في املجتمعات كلها،  من  

ي السرطان بالجسد املتهالك.
ّ

تفش

ــذه الــبــلــوتــوقــراطــيــة بــتــوحــشــهــا غير  ــ  وهـ
الدهرية، هي  املسبوق وبفظائع شرورها 
نــتــاج انــهــيــار الـــــرادع الــتــاريــخــي لــلــصــراع 
ــيــــوم، ودخــولــنــا  الــســيــاســي فـــي الـــعـــالـــم الــ
ــال،  فــي عــقــيــدة شــمــولــيــة جــديــدة لــــرأس املـ
تقطع مــع كــل شـــيء، وتــتــجــاوز كــل شــيء، 
ــتـــى ولــــــو تــــحــــّول الـــعـــالـــم  ــا، حـ ــهـ ــّمـ ــهـ وال يـ
كله - كما هــو قــائــم الــيــوم - إلــى مهرجان 
ــدم املـــســـتـــدام. مـــن جــانــب  ــعــ لــلــفــوضــى والــ
داخــل  تتجّول  ثــّمــة مشكلة محورية  آخـــر، 
التاريخ،  وراء  ربما  بنا  وترمي  رؤوســنــا، 
األول«  »الــعــالــم  مــا يسمونه  فقر  أال وهــي 
االستثنائية  السياسية  بــالــقــامــات  الــيــوم 
الـــتـــي تــصــنــع الـــتـــاريـــخ أو تــســتــأنــفــه على 
نــحــو يــضــع حـــدًا نــهــائــيــا لــهــذه الــفــوضــى، 
والفساد  الفاقعة  البلوتوقراطية  ي 

ّ
وتفش

لسياسات  س  املكرِّ التوازن  وانعدام  املقيم 
مجتمعاتها  داخـــل  هجينة،  استنسابية 

والكثير من املجتمعات األخرى. 
الــقــامــات، أو  وكلما ازدادت ظــاهــرة غــيــاب 
الــكــاريــزمــات الــســيــاســيــة الــكــبــرى، ازدادت 
ــار الــبــلــوتــوقــراطــيــة  ــتـــشـ مــعــهــا حــــــاالت انـ
ثقافة  أيضا  ومنتجة  آسنة  كإيديولوجيا 
ــبـــربـــريـــة واإلرهــــــــاب.  الــــيــــأس والـــعـــنـــف والـ
الــبــلــوتــوقــراطــيــة وبـــــاء حــقــيــقــي وشــــرس؛ 
 لبقائه بــقــوة انــتــشــاره، 

ٌ
وهـــو وبــــاٌء حــافــظ

وفلسفته تصفع الجميع بالقول إن الزمن 
هو املال واملال هو الزمن. 

 يــا لــهــا مــن أبــوكــالــيــبــتــيــة أحـــاديـــة مرعبة 
وراعبة في آن.

)كاتب لبناني(

نبلوك في كثير من كتاباته عن اقتصادات 
نـــتـــج بــعــد  الــــــذي  الـــتـــمـــايـــز  الـــخـــلـــيـــج. إذن، 
الذي  التمييز  كــان محتوما، بفضل  النفط 
االجتماعية  الفئات  بعض  أحدثه حصول 
اإلصفاء  أوجــد  اقتصادية.  امــتــيــازات  على 
ــادي لـــبـــعـــض الـــــعـــــوائـــــل فـــــــوارق  ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ
اجتماعية هائلة بني الشرائح االجتماعية، 
مــا يسميه جــوزيــف ستيغليتز  فنتج عنه 
»االنقسام الكبير« بني من هم في قمة الهرم 
ــن هـــم فـــي قـــاعـــه. ال تــكــمــن املــشــكــلــة اآلن  ومـ
فــي تخلي الــدولــة عــن واجباتها فــقــط، في 
خصخصتها القطاع الخدمي الذي يعتمد 
عليه أغلبية املواطنني، بل في أن السياسة 
ز االنقسام 

ّ
االقتصادية الجديدة سوف تعز

بــني األغنياء والــفــقــراء، فتخلي الــدولــة عن 
تــوفــيــر الــخــدمــات الــرئــيــســيــة ســـوف يــتــرك 
الكبيرة  بالفرص  تستأثر  العليا  الطبقات 
ــات الــطــبــقــات  ــاجـ ــر، فـــي حـــني تــهــمــل حـ ــثـ أكـ
ــــرى، وتــتــرك لــكــي تــعــانــي األمـــّريـــن في  األخـ
الحصول على حياة كريمة. هذه السياسة 
االقــتــصــاديــة الــجــديــدة، أي ســيــاســة »دعــه 
ي االجتماعي 

ّ
يعمل« ستجعل مرونة الترق

تتقلص إلى مستوياٍت مخيفة، تماما كما 
حــــدث فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة مــنــذ مطلع 
ــعـــد أن تــخــلــت  الـــســـتـــيـــنـــيـــات املــــيــــالديــــة، بـ
الــدولــة عــن دورهـــا فــي التخطيط املــركــزي 
عنصر  على  االعتماد  وتراجع  لالقتصاد، 
العمل في اإلنتاج، بحيث أصبح االقتصاد 
ــال أكــثــر مــن اعــتــمــاده  يعتمد عــلــى رأس املـ
الــعــامــل، كــمــا تــنــاولــه ستيغليتز في  عــلــى 
أو في مقاله في  الكبيرة«،  »الفجوة  كتابه 
مجلة فــانــتــي فــيــر »مـــن الــواحــد فــي املــائــة، 
بواسطة الواحد في املائة، إلى الواحد في 
الهائل في  التراجع  فيه  املائة«، وقد شرح 
الدخل الحقيقي للمواطن األميركي، مقابل 
االرتفاع الكبير في دخل األثرياء، وما ينتج 
عــنــه مـــن اضـــطـــرابـــات ســيــاســيــة. تتجاهل 
االنعكاسات  الحالية  االقتصادية  الخطط 
الخليجية،  املــجــتــمــعــات  عــلــى  الــســيــاســيــة 
ــلـــى الــــــدور الـــــذي ســتــلــعــبــه فـــي مــســألــة  وعـ
األغنياء والفقراء، وما  الفجوة بني  اتساع 
قـــد تــســّبــبــه مـــن غـــربـــٍة لــلــفــقــراء، وبــالــتــالــي، 

»املقّدسة«،  األولــويــات  إحــدى  اإلسرائيلي 
ال عند اإلسرائيليني فحسب، بل ويدعمهم 
ــّور، مـــجـــمـــوع حــلــفــائــهــم  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــي هــــــذا الـ فـ
واملستفيدين مــن وجــودهــم اإلحــاللــي في 
املنطقة. فها هو نتنياهو رئيس االئتالف 
ــتـــطـــرف يــــزور  ــلـــي املـ ــيـ ــرائـ الـــحـــكـــومـــي اإلسـ
الرابعة خالل عــام، لتمتني  موسكو للمرة 
الــــروابــــط الـــخـــاصـــة الـــتـــي تـــربـــط مــوســكــو 
بالروسية(  )الناطقون  الكبرى  بجاليتها 
ــاهـــم حـــول  ــفـ ــتـ ــي فــلــســطــني املـــحـــتـــلـــة، والـ فــ
الــوضــع الــســوري، بـــدون تــصــادم املصالح 
الـــســـيـــاســـيـــة واألمـــنـــيـــة لــلــنــفــوذ الـــروســـي 
املــتــنــامــي فـــي املــنــطــقــة، ولــلــتــفــاهــم بــشــأن 
على  غــارات  اإلسرائيلية  الطائرات  تنفيذ 
قــوافــل حــزب الله املتجهة مــن ســوريــة إلى 
األراضـــي اللبنانية، بــدون إحـــراج الــروس 
حزب  مع  واملتداخلة  املتشابكة  بعالقتهم 
الـــلـــه والـــســـلـــطـــات اإليـــرانـــيـــة الـــتـــي تتلقى 
 
ً
 روســيــة

ً
 ومــنــظــومــاٍت تــســلــيــحــيــة

ً
أســلــحــة

ــران.  فــي هــذا الــشــأن، وبعيدًا عن  داخـــل إيــ
الدور الروسي القائم على استعادة نفوٍذ 
يجري تجديُده بنكهة املصالح النرجسية، 
كــتــب إريـــئـــيـــل بــولــشــتــايــن فـــي »إســـرائـــيـــل 
يوبيل  »مـــّر نصف   )2016/ 6/ 7( الــيــوم« 
عــلــى إعــــادة الــعــالقــات الــدبــلــومــاســيــة بني 
العالقات  توجد  وروســيــا، حيث  إسرائيل 
الـــيـــوم فـــي حــالــة ازدهــــــار غــيــر مــســبــوقــة«. 
ــؤال املــــؤلــــم حـــــول دفـــع  ــ ــــسـ ويـــضـــيـــف أن الـ
االتحاد  تركوا  الذين  اإلسرائيليني  تقاعد 
اليوم حله.  السوفييتي حتى 1992، وجد 
ــذا، »هــــنــــاك نـــتـــائـــج أخــــرى  ــ ــــى هــ إضــــافــــة إلـ
للعيان: تصريح علني  أقــل  ظاهرة بشكل 
ملوظف روسي حول املنع الكامل لتصدير 
ــتـــي هــــي جـــديـــدة  ــنــــدر( الـ ــكــ صــــواريــــخ )إســ
وخطيرة )طلبتها عدة دول عربية(. وهذا 
ــل عــلــى مــيــزانــيــة  ــواقـ ــارات الـــشـ ــيـ ــلـ يـــوفـــر مـ
الدفاع التي كنا سنوظفها في حال أخذت 

دول عربية صواريخ كهذه«.
ــة لــنــظــام  ــيــ ــرانــ وإلــــــى جـــانـــب الـــرعـــايـــة اإليــ
األسد، هناك راع رئيسي آخر، هو الرئيس 
ــوتــــني، حـــيـــث بـــات  ــــي فـــالديـــمـــيـــر بــ ــــروسـ الـ
بقائه  فــي  رئيسا  اعــتــمــادًا  يعتمد  الــنــظــام 
إلى جانب رعاته الروس واإليرانيني، على 
دعم املليشيات املذهبية من حزب الله إلى 
العراقية واألفغانية والحرس  التنظيمات 

الثوري اإليراني.
 وفي هذا السياق، جاء االجتماع العسكري 
الثالثي الروسي - اإليراني - السوري في 
طـــهـــران فـــي الــتــاســع مـــن يــونــيــو/حــزيــران 
ــــواء  ــــى الــتــمــهــيــد ألجـ ــــاري، لـــيـــؤشـــر إلـ ــــجـ الـ
قــادمــٍة،  مرحلة  سمات  تعكس  تصعيدية، 
ال تــقــوم عــلــى اإلقــبــال عــلــى الــتــفــاوض، بل 
على عــنــٍف دمـــويٍّ أشـــد. مــا دفــع مستشار 
وفد املعارضة املفاوض في جنيف، يحيى 
العريضي، إلى اعتبار أن »نتائج اجتماع 
طهران مجّسدة على األرض، قبل أن يعقد، 
مــن خـــالل الــقــصــف الــيــومــي الـــذي يحصد 
امـــتـــداد  عــلــى  الـــســـوريـــني  املـــدنـــيـــني  أرواح 
الجغرافيا السورية«، موضحا أن »سورية 
بــلــد مــحــتــل مـــن الـــــروس واإليـــرانـــيـــني، وال 
ســيــادة لــهــا«. ويـــرى أن »وزيـــر الــدفــاع في 
نظام األســد ليس أكثر من شاهد زور في 
تنسيقيا  اجتماعا  ُيعّد  والــذي  االجتماع، 
ــــالل، يــشــبــه االجـــتـــمـــاعـــات  ــتـ ــ بــــني قـــــوى احـ
التنسيقية التي يعقدها الرئيس الروسي، 
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــــع رئــ ــــني، مـ ــــوتـ فـــالديـــمـــيـــر بـ

اإلسرائيلي، بنيامني نتنياهو«.
الــســؤال الـــذي يــبــدو أن مــن املبكر اإلجــابــة 

ــــالم  ــٍف، ويــتــحــمــل اإلعـ ــلـ ــخـ ــٍل وتـ ــيـــل جـــهـ دلـ
ــر في  ــبـ املـــكـــتـــوب واملــــرئــــي املـــســـؤولـــيـــة األكـ
انــتــشــار ظــاهــرة اإلنــكــار والــتــعــلــق ببدائل 
ــاٍت  ــايــ ــة، فـــكـــم نـــشـــاهـــد دعــ ــئـ ــاطـ ــــار خـ ــكـ ــ وأفـ
وبــــرامــــج عـــلـــى شـــاشـــة الـــتـــلـــفـــاز عــــن دواٍء 
يــنــقــص الــــــوزن عــشــريــن كــيــلــو غـــرامـــا في 
الـــشـــهـــر)!(، ويــدعــمــون كــالمــهــم بــســيــدٍة ما 
الـــوزن. وحتى أنهم  قبل ومــا بعد إنقاص 
ينقص  أن  يمكن  بأنه  املشاهد  ينصحون 
ــدواء، مــن دون أن  وزنـــه باستعمال هــذا الــ
يمارس الرياضة أو الحمية. وهذا مثال من 
يهمها  ال  التي  التجارية  الــدعــايــات  مئات 
ســـوى الــربــح، والــتــي تــغــذي األوهــــام لــدى 
املشاهد، وكم تسببت تلك األدوية بكوارث 
من نقص شوارد الجسم ومعادنه، وكذلك 
الــفــيــتــامــيــنــات، وبــعــضــهــا تــســبــب بــاملــوت، 
لكن املشاهد تبهره الدعاية ويصبح عبدًا 
العلمية،  الــبــرامــج  تنقصنا  لــألســف،  لــهــا. 
لتثقيف املشاهد، خصوصا البرامج التي 
تهتم بالصحة النفسية لإلنسان، فما زال 
كل شخص يعاني اكتئابا أو مرضا نفسيا 
يحس بالنقص والعار، ويخشى مراجعة 
الطبيب  أنــه يراجع هــذا  أو  طبيب نفسي، 
سرًا، ألن هناك خلطا بني الجنون واملرض 

النفسي، من حاالت ذهاٍن إلى اكتئاب. 
الــصــحــة الــنــفــســيــة أســــاس حــيــاة اإلنــســان 
الــطــبــيــعــيــة والـــعـــقـــل الــســلــيــم فــــي الــجــســم 
الــســلــيــم، وأي خــلــل نــفــســي يــؤثــر عضويا 
على صحة الجسم. أتمنى لو تكثر برامج 
الــتــوعــيــة، وتــتــكــثــف الــلــقــاءات مــع األطــبــاء 
لــلــنــاس أن النفس  لــيــبــّيــنــوا  الــنــفــســانــيــني، 
وتحتاج  وتمرض  تتعب  تماما،  كالجسد 
األسف،  ولعظيم  طبية.  واستشارة   

ً
عناية

ــاد بـــتـــلـــك األفـــــكـــــار الـــخـــاطـــئـــة، مــن  ــقــ ــتــ االعــ
اســتــعــمــال املــســبــحــة لــعــالج االكــتــئــاب إلــى 
الــذهــاب عــنــد الــشــيــخ، لصنع حــجــاٍب إلــى 
أنــواٍع من األعشاب بدائل لألدوية.  تناول 
ذلـــــك كـــلـــه يـــضـــر بـــالـــنـــاس، ويـــتـــركـــهـــم فــي 
مستنقع الــجــهــل. أســـاس بــنــاء فــكــر سليم 
لكل  الصحيح  والفهم  العلمي  املنطق  هو 
الـــظـــواهـــر واألمـــــــراض الــتــي تــتــعــّرض لها 
الــنــفــس الــبــشــريــة، ومـــا أكــثــرهــا فــي زمننا 
في  امللتهبة  املناطق  في  هــذا، وخصوصا 
عــاملــنــا الــعــربــي، وعــجــز نـــاٍس كثيرين عن 
تحمل وحشية الواقع، فيلجأون إلى إنكار 
ظروفهم، ويوهمون أنفسهم بأنهم بخير. 
فــي عالج  إلــى أساليب خرافية  ويــلــجــأون 
والتفكير  وحــده  العلم  النفسية.  أزمــاتــهــم 
الحقائق  إلـــى  املستند  الصحيح  العلمي 
والـــــــدراســـــــات هــــو حـــجـــر األســــــــاس لــبــنــاء 

إنساٍن سليم العقل والجسد.
)كاتبة سورية(

الذين  الشماليني  األوروبيني واألميركيني 
نـــشـــطـــوا، طــــــوال الـــقـــرنـــني املــــاضــــيــــني، فــي 
جنوب القارة األميركية لتحريض الفقراء 
على أنظمة الحكم الجائرة باسم الكنيسة 
ارتباط  ذلــك،  من  وأكثر  املسيحي؛  والدين 
حركات ثوريٍة إسالمية في مختلف حقب 
 

ّ
ــــي، وال ســيــمــا فــــي ظـــل ــــالمـ الـــتـــاريـــخ اإلسـ
الخالفة العباسية في بغداد، كانت تحارب 
األغنياء، وتبيح سرقة أموالهم ووضعها 
ـــار« 

ّ
ــقــــراء،  كــحــركــة »الـــشـــط ــفــ فـــي خـــدمـــة الــ

فئاٍت  من  وغيرهما  »العّيارين«،  وجماعة 
اجتماعية، استخدم بعضها الدين سالحا 
ملكافحة الغنى الفاحش والحّد من انتشار 

ي ظاهرة االستعطاء.
ّ

الفقر وتفش
والقول إن السلطة إنما توجد اليوم أيضا 
فة 

ّ
البلدان املتخل املــال في  في يد أصحاب 

الواقع  حقيقة  كامل  ي 
ّ
يغط ال  اقتصاديا، 

الــقــائــم فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث؛ فــهــي كــذلــك 
في يد أصحاب املال في البلدان املتطّورة 
واملــتــقــّدمــة، كــالــواليــات املــتــحــدة الــتــي هي 
ــاز. وفـــــي هـــذا  ــيـ ــتـ ــامـ ــلـــوتـــوقـــراطـــي بـ بـــلـــد بـ
اإلطــار، يرى املفّكر والخبير األميركي في 
السياسات البلوتوقراطية، بول كروغمان، 
»إن مكّون الدولة البلوتوقراطية في أميركا 
  بــظــهــوره إلــى عــوامــل عــدة أبــرزهــا: 

ٌ
مــديــن

فــقــر ربـــع الــســكــان فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة، 
ــي، تــمــويــل  ــقــ ــريــ ــل إفــ ــ ومـــعـــظـــمـــهـــم مــــن أصــ
السياسية  للحمالت  الكبار  املليارديريني 
الرئاسة ونواب  اإلنتخابية على مستوى 
والنواب،  الشيوخ  بمجلسيه:  الكونغرس 
وسهولة شراء األصــوات وأفانني التزوير 

نتيجة  الوطنية  بالهوية  الشعور  ضعف 
الفرص، وهذا قد  الالمساواة وعدم تكافؤ 
يؤدي إلى تفكك ُبنى املجتمع، وعزل فئاته 

عن بعضها.  
تنتصب النيات التي يكتنزها هذا التحول 
عــلــى نــقــل الــخــدمــات الــتــي تــوفــرهــا الــدولــة 
الخصخصة،  عــن طريق  الــخــاص،  للقطاع 
الــدولــة ليس إال عملية  لكن بيع ممتلكات 
نقل ملكية من الدولة لصالح رجال األعمال 
الـــذيـــن فـــي األصــــل بــنــوا ثـــرواتـــهـــم، بسبب 
ــادي  ــتـــصـ ــام االقـ ــظـ ــنـ الـــخـــلـــل الــكــبــيــر فــــي الـ
القديم، أي النظام الريعي الذي أهدى لهم 
عناصر التفّوق على طبٍق من ذهــب. نحن 
الـــيـــوم، حـــني نـــّدعـــي هـــذا االدعــــــاء، ال نــقــوم 
بــاتــهــام جــمــيــع مـــن أثـــــروا مـــن الـــريـــع، لكن 
جـــزءًا كــبــيــرًا منهم عــلــى األقـــل جــنــوا أمـــواًل 
طــائــلــة، بــفــضــل هـــذا الـــنـــمـــوذج. فــفــي وقـــٍت 
يملك فيه آالف األشخاص في اململكة أكثر 
من 100 مليون، تفيد إحصاءات التأمينات 
االجتماعية بأن رواتب 55% في سجالتها 
أن  فــــي  شــــك  ريـــــــال، وال   3500 تـــتـــجـــاوز  ال 
 دامغا، وال يمكن 

ً
هذه األرقــام تعطي دليال

الطبقي  التفاوت  لعاقل تجاوزه عن حجم 
الــتــفــاوت، ونحن  هــذا  اململكة. يحصل  فــي 
اقتصاد  إلــى  االنتقال  عملية  بعد  نبدأ  لــم 
ــــذي أثــبــتــت الــــدراســــات الــنــقــديــة  الـــســـوق الـ

الجادة أنه يوّسع الفجوة، وال يردمها.
)كاتب سعودي(

عنه، وسط هذه الجلبة والفوضى املدمرة، 
ــي »مـــــن ســيــســيــطــر عـــلـــى أزمـــــات  يــكــمــن فــ
والتي  املجهول،  على  املفتوحة  املنطقة«، 
أزمـــاٍت صغرى  فّرخت أكثر مما يجب من 
وكـــبـــرى. فـــي ظـــل هــــذا الـــتـــذابـــح والــتــقــاتــل 
وسيادة فقه التوحش ونشر شرائع الفتنة، 
ــــران أن تــوقــف تــدخــالتــهــا،  ــل يــمــكــن إليـ وهـ
ــلـــداٍن عـــديـــدة، قــبــل أن  وحــشــر أنــفــهــا فـــي بـ
تــحــقــق أهـــدافـــهـــا الــفــتــنــويــة وطــمــوحــاتــهــا 
اإلقليمية؟ وهل يمكن لروسيا أن تتخلى 
عـــن مـــزيـــٍد مـــن طــمــوحــاتــهــا فـــي اســتــعــادة 
نفوذها اإلقليمي، سعيا إلى استعادة ولو 
بعض نفوذها الدولي الغابر أيام االتحاد 

السوفييتي السابق؟    
ــيــــوم »أم  ــة والـــــعـــــراق تــــــدور الــ  فــــي ســــوريــ
املعارك« التي يمكن أن تتحّدد مصائرها، 
انــطــالقــا مـــن مــــدن بــاتــت مــحــوريــة )الــرقــة 
والـــفـــلـــوجـــة واملــــوصــــل وغــــيــــرهــــا(، بــحــيــث 
ــر عـــــــــدة، فــي  ــائــ تــــــقــــــّرر مــــصــ يـــمـــكـــنـــهـــا أن 
الــبــلــديــن املــنــكــوبــني، والــلــذيــن تــجــري على 
أرضـــهـــمـــا حــــــــروٌب أكــــثــــر مــــن أن تــحــصــى 
تـــداخـــالتـــهـــا وتــشــابــكــاتــهــا، فــفــي ســوريــة 
تتعاون الواليات املتحدة وروسيا وإيران 
واملــلــيــشــيــاويــة، حتى  املذهبية  وتــوابــعــهــا 
بــدت وتــبــدو املــعــارك، فــي اآلونـــة األخــيــرة، 
وكـــأنـــهـــا حــــــرٌب عـــاملـــيـــة مـــصـــغـــرة، هــدفــهــا 
حــمــايــة الــنــظــام وإســـقـــاط املــعــارضــات في 
على  والتصفيات  الفئوي  التقاتل  وحــول 
 
ً
أهــداٍف مبهمٍة وملتبسٍة، لم تعد واضحة
النظام  الحفاظ على  املهم  أي طــرف،  لــدى 
ــقـــوط، واملـــعـــارضـــة الــوطــنــيــة من  مـــن الـــسـ
االنتصار، والدواعش وأضرابهم من إحراز 
السياسي  والــنــفــوذ  الهيمنة  مــن  نــصــيــٍب 
واملـــالـــي واالقــــتــــصــــادي، بــفــعــل اســتــخــراج 

النفط في بعض املناطق.    
 أمــا فــي الــعــراق، فتبدو الــحــرب الطائفية 
بـــني املــلــيــشــيــات املــذهــبــيــة، َوضــــد داعــــش، 
حــربــا بــني أطــــراٍف ســلــطــويــٍة مــدعــومــٍة من 
إيــــــران، وحــرســهــا الـــثـــوري بــقــيــادة قــاســم 
 
ً
سليماني، الحاكم بأمره في العراق سلطة
السلطة  على  الحفاظ  بهدف  ومليشيات، 
ــــي، وشــعــبــا  ــرانـ ــ ســلــطــة ســـيـــدة بـــاألمـــر اإليـ
ومذاهبه  طوائفه  بكل  أمـــره  على  مغلوبا 
وأعــــراقــــه املــخــتــلــفــة ديــنــيــا وقـــومـــيـــا. حتى 
ضاعت طاسة اإلرهــاب وتوزعتها رؤوس 
ــم نـــقـــل جــمــيــع املــتــصــارعــني  ــيـــرة، إن لــ ــثـ كـ
عــلــى جــثــة السلطة والـــدولـــة الــتــي سقطت 
وفيما  أواًل،  األمــيــركــي،  االحــتــالل  صريعة 
اإليراني واإلرهــاب  بعد صريعة االحتالل 
الدولي واإلقليمي واملحلي على حد سواء. 
 
ّ
فــمــن هـــو اإلرهــــابــــي، ومـــن هـــو الــــذي يــشــن

حربه ضد اإلرهاب؟ 
)كاتب فلسطيني(

البلوتوقراطية... أو الطريق إلى مهرجـان العدم

اقتصاد لألغنياء فقط

حروب ماضوية حديثة 
في سورية والعراق

أوهام ... وحالة اإلنكار

فلسفة 
البلوتوقراطية 
تصفع الجميع 
بالقول إن الزمن 

هو المال والمال 
هو الزمن

تتجاهل الخطط 
الحالية االنعكاسات 

السياسية على 
المجتمعات الخليجية

تبدو سرديات الحرب 
العالمية المصغرة 

في سورية والعراق، 
وكأن أطرافها 

يعّوضون ما فاتهم

آراء

صالح الدين الجورشي

الدولة  تــاريــخ االســتــبــداد منذ تأسيس  تتهيأ تــونــس، هــذه األيـــام، للشروع فــي كتابة 
الوطنية وقد تلقت هيئة الحقيقة والكرامة، إلى يوم 15 يونيو/ حزيران الجاري، وهو 
آخر يوم لقبول الشكاوى، 65 ألف ملف تقدم بها خمسة آالف مواطن. وذكرت الهيئة 
وأفــادت  امللفات هم رجــال و23% نساء و4% ذوات معنوية.  أن 73% من أصحاب 
خالل  لالضطهاد،  تعّرضت  التي  واالجتماعية  السياسية  العائالت  »مختلف  بــأن 
 31  - تــمــوز1955  )يوليو/  االنتقالية  العدالة  قانون  حّددها  التي  التاريخية  الحقبات 
ديسمبر/ كانون أول 2013( قّدمت ملفاتها للهيئة، على غرار اليوسفيني والقوميني 
واإلسالميني واليساريني واالتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق 
اإلنسان وعمادة املحامني ونقابة الصحافيني، إلى جانب جمعياٍت حقوقيٍة ناشطة 
الحريات وحقوق اإلنسان السياسية واالقتصادية ومناهضة  الدفاع عن  في مجال 
الثقافة،  أو  اللون  أو  الدين  أســاس  التمييز على  واجهت  »أقليات  إلى جانب  التعذيب، 
وتم استهدافها خالل الحقبة نفسها، قد أودعت أيضًا ملفاتها إلى الهيئة على غرار 
البلد،  اليهودية والــســوداء واألمــازيــغ في تونس«. ألول مــرة في تاريخ هــذا  املجموعة 
نوها 

ّ
ويمك مدنية،  هيئة  إلــى  واالتــجــاهــات،  العهود  مختلف  في  املضطهدون،  يتوّجه 

من عشرات اآلالف من الوثائق، ويحّملونها مسؤولية الكشف عن الحقيقة، وإعادة 
الذين ظلموهم في مرحلٍة معينٍة، ولم  أو األشخاص  الجهات  االعتبار لهم، وتحميل 

ينصفوهم أو يقدمون لهم حتى كلمات اعتذار. 
ارتكبوا مظالم  الذين حكموا  الظلم، فكل  التاريخ من  أي نظام سياسي في  ال يخلو 
ووسائلها،  ونوعيتها  االنتهاكات  أحــجــام  فــي  تفاوتوا  لكنهم  حكمهم،  فترة  خــالل 
نوا من تغيير 

ّ
فعلى املظلومني في ظل األنظمة غير الديمقراطية أن يثوروا، حتى يتمك

ر لهم فرصة إبالغ أصواتهم من خالل مؤسساٍت تتمتع بالحد 
ّ
قواعد الحكم، وتتوف

األدنى من املصداقية. تكون املؤسسات في عهد الدكتاتورية دائمًا مشلولة، وأبوابها 
تلجأ  األصـــوات،  هــذه  انتهكت حقوقهم األساسية. وإلسكات  الذين  مغلقة في وجــه 
حرمتهم  وانتهاك  املــعــارضــني،  وتجويع  اإلعـــالم،  حرية  خنق  إلــى  املستبدة  األنظمة 
الجسدية، وسجنهم، وإعدامهم أو اغتيالهم إذا لزم األمر. لهذا، بمراجعة اإلحصائيات 
ملختلف  الرئيسي  االنتهاك  أن  ُيــالحــظ  والــكــرامــة،  الحقيقة  هيئة  عنها  كشفت  التي 
ط أساسًا على حرية التعبير واإلعالم والنشر 

ّ
الحكومات التي تعاقبت في تونس سل

بـ »املنع من االرتــزاق  التي مثلت نسبة 59% من االنتهاكات، و)56%( تقريبًا تعلق 
وأشكال االعتداء على حق الشغل«، كما بلغت نسبة الشكاوى من التعرض »للتعذيب« 
واالعتداء على الحرمة الجسدية في أثناء االحتجاجات واملظاهرات 50%. كل الذين 
، حتى ال يعّرضون 

ً
كتبوا التاريخ في ظل أنظمة االستبداد لم يقولوا الحقيقة كاملة

أنفسهم النتقام الحكام، أو أنهم شّوهوا التاريخ، وزّوروا األحداث وفق أهواء املتسلطني 
على الدولة واملجتمع، أو أنهم أخفوا الوثائق والوقائع املزعجة. أما اليوم فجميع هذه 
املوانع اختفت في تونس، وبالتالي، أصبح في الوسع كتابة التاريخ بأعلى نسبٍة من 
وإنما  الهيئة،   علميًا ألعضاء هذه 

ً
ليست موكولة املهمة  املوضوعية، وإن كانت هذه 

هي، باألساس، مهمة املؤرخني، باعتبارهم األقدر منهجيًا على فحص هذه الروايات، 
وتحليل تلك اآلالف من الوثائق، للتمييز بني الغث والسمني. إذ مهما توفرت الضمانات 
لكل من اعتقد أنه قد ظلم في مرحلٍة ما، إال أن ذلك ليس كافيًا، في حد ذاته، للحكم 
على تلك الشهادات، بأنها تمثل الحقيقة الكاملة. األهم من كتابة تاريخ املظالم اعتراف 
مرتكبيها، وتقديمهم اعتذارهم للضحايا، ومعاقبة من أجرم في حق الناس واملجتمع 
والدولة، ووضع أسٍس صحيحٍة لتحقيق مصالحٍة شاملة وعميقة، وخصوصًا وضع 
الضمانات الكفيلة بعدم تكرار هذه االنتهاكات. صحيح أن الجنوح نحو الظلم جزء 
من الطبيعة البشرية، لكن الكشف عن املاضي واستحضار نتائجه، إلى جانب وضع 
التشريعات وإقامة املؤسسات املقاومة لذلك الجنوح، هي آلياٌت من شأنها أن تساعد 
على كبح العدوانية والتصّدي بقوة العقل والتربية والقانون، ملنع إعادة سنوات الجور 

واستباحة األشخاص وثروات الوطن. 

باسل طلوزي

سبعة.. ثمانية.. تسعة.. اقتربنا من الرقم عشرة، وأنت لم تنهض بعد يا كالي، فأين 
، لكنها ليست »الضربة القاضية« بالتأكيد.

ً
أخطأنا هذه املّرة؟.. ربما تأخرنا قليال

التي  القاضية«  »الــضــربــات  فــي حمأة  األمــر  علينا  اختلط  فقد  املــعــذرة، صديقي، 
نتلقاها يوميًا، فنسينا كيف تكون الضربة القاضية األخيرة. ولهذا، لم نوّدعك بما 
متنا قفازاتك، ذات حلبٍة، كيف يكون النهوض 

ّ
يليق بقبضتيك، وال عذر لنا وقد عل

عظيمًا، قبل انتهاء العّد العاشر. كنا نعّد مع الحكم، كلما رأيناك ملقًى على الحلبة، 
العالم، وكأننا نعّد ألنفسنا نحن كي ننهض معك،  نستنهض فيك غيبوبتنا عن 
فيما كنَت، من جهتك، تسمعنا، فتستعيد عروقك دماءها، وينتزع جسدك روحه 

من براثن املوت، لتثبت أن هذه األمة ال تموت، وإن طالت غشيتها.
أو ربما كنت  أننا خذلناك قبل ذلــك بكثير، يا كــالي، من دون أن تشعر،  والــحــال 
، ما أصبحت 

ً
تشعر، فتقاوم الخذالن بمرض »باركنسون«، لعلك تنسى، ولو قليال

 قّررَت االنحياز لها ذات زمن بعيد، بملء قبضتيك.
ٌ
عليه أمة

لــم يــكــن رهــانــك فــي مــحــلــه، هـــذه املــــّرة، فــطــال الــعــّد كــثــيــرًا، حــتــى أغــمــضــت عينيك، 
معًا،  والسياسة  املالكمة  أن كنت نصيرًا على حلبات  بعد  لنا  وأصبحت خصمًا 

، في الحالني.
ً
إذ ال فرق بينهما، ما دامت القفازات التي تنهال على وجوهنا واحدة

 وحــدك فــي بـــالدك، تعرف خصومك الــذيــن يصفقون لــك داخــل الحلبات 
ً
كنت أمــة

الجميع  يظن  التي  اللحظة  في  القاضية،  تطلق ضربتك  كيف  وتعرف  وخارجها، 
أنك انتهيت، أو ساومت على مبادئك، وكنت مسلمًا ال على الفطرة، بل على الفكرة، 
فأشهرت إســالمــك، فــي بـــالٍد تــعــرف قيمة الــحــريــة، فــي خضم تنافس األفــكــار ال 

اللكمات، ولم ينقص ذلك من وزنك شيئًا، قبل دخول الحلبة أو بعدها.
أما نحن الذين نشهر إسالمنا على الفطرة، فقد أصبح لنا آباء آخرون »يدّعشون« 
إسالمنا، أو »يصهينونه«، أو يذهبون به إلى أكثر من »بضع وسبعني شعبة«، ألن 
متناحرة  قبائل  والطغاة، وحزمة  ام«، 

ّ
»الحك تواطؤ  في ظل  له،  نهاية  ال  هنا،  العّد، 

على فتات الوجاهة واملناصب، فيما تتحلق جماهير املتفرجني حول الحلبات، تعّد 
خيباتها ونكساتها التي تجاوزت الرقم مليون بكثير.

هل بات علينا نحن أيضًا، يا كالي، أن نعيد نطق الشهادتني على حلبات أميركا 
والغرب، كي ننجو به من تخاريف »آبائنا«؟ ومن يضمن لنا أن القاتل لن يصل إلينا 

هناك، مع وصول األحزمة الناسفة إلى سطح القمر؟
 

ِّ
يقولون في بالدنا يا كالي إن من يعّد العصّي ليس كمن ُيجلد بها، لكننا، وحق
قبضتيك، نعدها ونجلد بها، ولك أن تسأل الضحية والجالد معًا، وقد ننسى العّد 

أحيانًا، مع طول الرقم، فنعاود البدء من جديد.
 ال تتقن غير العّد، يا 

ً
ومع كل هذه املفارقات املؤسية، في »حلباتنا«، أصبحنا أمة

اللكمة، فالقسم األكبر منا يعّد موتاه، وقسم آخر يعّد أرصدته، وما بني  صديق 
 على شواطئ اللجوء بالضربة العربية القاضية، تلك التي ال 

ٌ
هذا وذاك، يسقط أطفال

نهوض بعدها، حتى لو تجاوز العّد سعة الحواسيب كلها. 
واآلن، من يعّد ملن يا كــالي، أنــت أم نحن؟ أراهــن بأنك، يا صديقي، كنت تعّد لنا 
قبل أن نعّد لك، وأراهن أيضًا بأنك اخترت هذه الضربة بنفسك، حتى ال ترى قادة 
»الفتوحات« العربية الجدد، الذي مألوا شوارع أوروبا وأميركا بالدماء، ألنهم أرادوا 
»الفتح« بقتل الحرية. سبعة.. ثمانية.. اسمع، يا كالي، اسمع بعض أصواٍت باهتة، 
ما تزال ال تصدق أنها سقطتك األخيرة، ربما ألنها من الفلول التي ما تزال تراهن 
على حتمية النهوض، وها هي تلّح على مواصلة العّد لك ولألمة، على السواء، ولن 
يوقفها، وال حتى بلوغ الرقم مليار ونصف املليار، هم تعداد املسلمني في العالم، 
ألنها لم تعد تكترث بالعدد، قدر اهتمامها بمسلٍم واحد يصنع فرقًا بإسالٍم يحترم 

الحرية والتعدد والثقافات، على غرارك أنت يا كالي.

فاطمة ياسين

 واحــدة، تتبنى نسقًا أخالقيًا وسياسيًا 
ً
 متجانسة

ً
تبدو دول االتحاد األوربــي كتلة

 
ً
الــدول ترجمة واقتصاديًا موحدًا. وضعت معاهدة ماستريخت األسس لتجمع تلك 

قانونية وحقوقية لهذا التجانس، وعلى الرغم من مرور أكثر من عشرين عامًا على 
باستفتاء جمهورها  بريطانيا، رغبة  دولــة محورية، مثل  تبدي  املعاهدة،  تلك  إقــرار 
النتائج  أن  إلى  العالم  الــرأي  واستفتاءات  األولية  القراءات  االتحاد. وتشير  للبقاء في 
 من البقاء 

ً
قد تكون لصالح االنفصال، وال تخفي بعض دول االتحاد الباقية تملمال

بــرزت صعوباٌت  أن  بعد  تأخر سنتني،  قد  املعاهدة  هــذه  اعتماد  كــان  عباءته.  تحت 
 لدى بعض األعضاء في سبيل إقرارها النهائي. رغبت أوروبــا في تجنب 

ٌ
دستورية

مزيد من الحروب، بعد أن عانت، في القرن الفائت، حربني شاملتني مدمرتني، دفعت 
إثرهما ماليني الضحايا، واعتقدت أن تخليق فرٍص للتقارب بني تلك الدول قد يجعل 
إمكانية قيام حرٍب جديدٍة ضعيف. وذلك بتعميق العمل املؤسسي، والتركيز عليه، 
وتــرســيــخ الفكر الــديــمــقــراطــي، وفــتــح الــســوق والــحــدود بــني الـــدول األعــضــاء، وســارع 
االتحاد، بعدها، بضم الدول التي أفلتت من نير االتحاد السوفيتي، لتحقيق الرغبات 
السابقة نفسها مع الدول املنضوية حديثًا، ودمج الدول الجديدة في النسق الليبرالي 
نفسه لإلبقاء على مــزاج أوروبــي واحــد، على صعيد األمــن واالقتصاد والسياسة. 
كانت الرغبة صادقة وعميقة عند دول االتحاد األوروبي في تنحية األسلحة جانبًا، 
األوروبــيــة،  املواطنة  الــحــدود، وشكل  فتح  لالتفاق على  الحوار  والجلوس على طاولة 
وتحديد املعايير االقتصادية للسوق الجديدة، ومحاولة تذويب كل الجسد األوروبي 
فــي كــيــاٍن سياسي مــوحــد. كــان واردًا أن تسّجل هــذه الــســوق أكبر نــجــاٍح سياسيٍّ 
 
ً
واقتصاديٍّ على مر العصور. ولكْن، كثيرًا ما كنا نشاهد الشوارع األوروبية مليئة
 ،

ً
بمواطنني منفعلني ومعترضني، واالتفاق بني الدول األوروبية واليونان مازال ماثال

 من العقبات الكبرى التي تقف بوجه تسجيل قصة النجاح التام. كان 
ً
ل واحدة

َّ
ما شك

متنافسة  كانت  التي  العمالت  توحيد  كبيرًا وملحوظًا، وشكل  االقتصادي  التفاوت 
عبئًا على الهوية االقتصادية والوطنية أيضًا، ولم يتزامن االندماج النقدي مع التوحيد 
السياسي املطلوب، ومع الوجهات املتباينة للدول األعضاء، ومدى قرب كل دولٍة على 
حدة من الواليات املتحدة، والتشتت الكبير للمواقف السياسية لدول اليورو كاملوقف 

من الحروب في سورية والعراق واملوقف من الالجئني، وقضايا سياسية أخرى.
تختلف  التي  األزمـــات  لالهتزاز، بسبب  االتــحــاد معّرض  لــدول  االقتصادي  الجوهر 
ــٍة إلـــى أخــــرى، وعــنــدمــا يــأتــي مــوعــد الــحــل يصبح لــزامــًا عــلــى الـــدول  ــ شــّدتــهــا مــن دول
للمساومات واالرتــهــان لخطط  الخضوع  أكثر من غيرها  التي تعاني من املشكالت 
لكنه  الــورق،  الخروج من االتحاد ليس ممنوعًا على  الكبير، فأمر  النفقات  تخفيض 

ة وقابلة لالنفراط بسرعة.
ّ

 غير الئقة، ألن السبحة هش
ٌ
عمليًا ممارسة

الكراهية لالتحاد، وهي سلوكيات اقتصادية شاقة،  التقشف مشاعر  ُج برامج  تؤجِّ
يبدو أن كل دول الجنوب األوروبي، مثل إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، معّرضة ملروٍر 
حدث مزاجًا محليًا 

ُ
ت الــوحــدة، وقــد  النفور من هــذه  إلــى  الكراهية  بها. تقود مشاعر 

متعصبًا، وهو أحد املظاهر التي قامت الوحدة األوربية ملحاربتها.
 لم تنته الحفلة بعد، فاالقتصاد بدأ ينتعش، ولو بوتائر منخفضة، وتم طي صفحة 
معاناة اليونان بخسائر يمكن ابتالعها، لكن التطّرف لم يتوقف، وقد جعلت مشكالت 
إلــى حد  التطّرف  الناخبني، وتطور  اليمني تظهر على شاشات عد  أحــزاب  الالجئني 
استخدام العنف الذي راحت النائبة البريطانية العمالية، كوكس، ضحية له، وهي من 
مروجي البقاء ضمن االتحاد األوروبي، وقد يؤمن موتها، بهذه الطريقة، تعاطفًا مع 
البقاء ضمن االتحاد، لكن بقاًء رومنطيقيًا بهذه الطريقة ال يجعل االتحاد قويًا بما 
فيه الكفاية، وال يلغي إمكانية الخروج البريطاني منه، بل قد يؤجله فقط، أما الدول 
التي تنتظر دورها في االنضمام، مثل تركيا، فقد بدأت تعد خططًا خاصة بمعزٍل عن 

 أمام عينيها أن هذا االنضمام قد ال يتم أبدًا.
ً
االتحاد، واضعة

يكتبون تاريخ االستبداد بتونس كالي قبل العّد العاشر

االتحاد األوروبي... نهاية الحفلة؟
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فضاء مفتوح

آراء

سمير الزبن

منذ تشــّكل النظام السياســي الفلســطيني، في 
أواســط ســتينيات القــرن املاضــي، مــع تشــكيل 
منظمــة التحرير، وســيطرة الفصائل املســلحة 
لــم  الفلســطيني،  التمثيلــي  اإلطــار  هــذا  علــى 
تواجــه القيــادة الفلســطينية والفصيــل األكبــر 
فــي الحركــة الفلســطينية )فتــح( تحديــا جديــا 
من داخل الساحة الفلسطينية، يمس موقعها 
القيــادي طــوال التجربــة الســابقة، وصــواًل إلى 
قــد  التحديــات  هــذه  كانــت  وإن   .2006 العــام 
جاءت، في بعض مراحل التجربة الفلسطينية 
هــذه  وكانــت  العربيــة،  الــدول  بعــض  مــن 
التحّديــات اآلتيــة مــن خــارج النظام السياســي 
الفلســطيني، تهــّدد كل التجربــة الفلســطينية، 

ال قيادتها التاريخية فحسب.
الســاحة  فــي  االنقــاب  فــي  الوضــع  بــدأ 
الفلســطينية، فــي ســنوات االنتفاضــة األولــى، 
والحركــة التــي كانــت تشــغل املوقــع األول بــا 
الســاحة  داخــل  مــن  التحــّدي  جاءهــا  منــازع، 
الفلسطينية، ومن خارج منظمة التحرير. فقد 
 
ً
بــات واضحــا أن حركــة حمــاس ليســت فصيــا
يســعى إلــى محاصصــة علــى نســبة كبيــرة أو 
صغيــرة علــى نظــام الكوتا الذي ســاد الســاحة 
الفلســطينية، بل باتت تســعى، وبكل قوة، إلى 
الســيطرة علــى النظــام السياســي الفلســطيني 
السياســية.  توجهاتهــا  حســب  وقيادتــه، 
التــي  التشــريعية  االنتخابــات  تجربــة  كانــت 
الفرصــة  عرفــات  ياســر  الرئيــس  وفــاة  تلــت 

عمر كوش

لقــوى  الوطنــي  االئتــاف  اجتماعــات  جــاءت 
الثــورة واملعارضــة الســورية وهيئــة التنســيق 
للتغييــر الديمقراطــي، فــي بروكســل، فــي وقــٍت 
ســيطرة  عــن  الخارجــة  املناطــق  فيــه  تشــهد 
النظــام  مــن  كبيــرًا  عســكريا  تصعيــدًا  النظــام 
إلــى  إضافــة  واإليرانيــن،  الــروس  وحلفائــه 
انســداٍد فــي املســار السياســي، بعــد أن أفشــل 
النظام والروس الجولة الثالثة من مفاوضات 
جنيــف 3، مــا أجبــر الهيئــة العليــا للتفــاوض 
علــى تأجيــل مشــاركتها فــي عمليــة التفاوض، 
إلــى حــن توفيــر بيئٍة مناســبة لهــا، بما يعني 
اإلنســانية  املســاعدات  وإيصــال  الحصــار  فــك 
وإطــاق  املحاصــرة،  املناطــق  إلــى  والطبيــة 
ســراح املعتقلــن وإقــرار النظــام وحلفائــه بــأن 
االنتقــال السياســي فــي ســورية يبــدأ بتشــكيل 

هيئة حكم انتقالية كاملة الصاحيات.
تعــد  التــي  االجتماعــات  مبــّرر  كان  وإذا   
الرابعــة فــي سلســلة اجتماعــات بــن الطرفــن، 
ورؤيتهــا  املعارضــة  موقــف  »توحيــد  هــو 
للتطورات في سورية وآفاق الحل السياسي«، 
االجتماعــات  هــذه  جــدوى  عــن  التســاؤل  فــإن 
وغايتهــا، أي أنــه، وبعــد أكثــر خمــس ســنوات 
إلــى  الســورية، وتحّولهــا  الثــورة  انطــاق  مــن 
ضــد  األســدي  النظــام  بدأهــا  طاحنــة،  حــرٍب 
يــزال  مــا  االجتماعيــة،  وحاضنتهــا  الثــورة 
يحــاوالن  و«الهيئــة«  »االئتــاف«  مــن  كل 
إيجــاد ممكنــات توحيــد موقفهمــا مــن الثــورة، 

ورؤيتهما للتطورات الحاصلة في سورية.

فــي  لتختبــر وزنهــا  املواتيــة لحركــة حمــاس، 
»فتــح«  أن  خصوصــا  الفلســطينية،  الســاحة 
وفــاة  بعــد  حاالتهــا  أضعــف  فــي  تمــر  كانــت 
وجــوده  كان  والــذي  التاريخــي،  قائدهــا 
تعرفهــا  كانــت  كثيــرة  مشــكات  علــى  يغطــي 
يكــن  لــم  الرجــل.  برحيــل  وانكشــفت  الحركــة، 
أحــد يتوقــع أن تفوز »حمــاس« بأغلبية كبيرة 
العــام  التشــريعي  املجلــس  انتخابــات  فــي 
2006، وكانــت النتائــج مفاجئــة حتــى للحركــة 
نفســها، لكنهــا أفــرزت واقعــا جديــدًا، اعتبرتــه 
»حمــاس« تفويضــا لهــا مــن الشــعب، يمنحهــا 
حركــة  فيهــم  بمــن  اآلخريــن،  علــى  األفضليــة 
فتــح التــي ُصدمت بنتائــج االنتخابات، والتي 
كانــت خافاتهــا، ومنافســة رجاالتها بعضهم 
بعضــا، وحالــة الفوضــى التــي ســادت الحركة، 
أحد أهم األسباب التي أدت إلى فوز »حماس« 
بأغلبيــة مقاعــد املجلــس التشــريعي وخســارة 
»فتح«. وألن الوقائع في التجربة الفلسطينية 
ــُب مــا قبلهــا، فقــد اعتبــرت حركــة حمــاس  جُّ

َ
ت

السياســي  النظــام  تديــر  أن  حقهــا  مــن  أن 
الفلسطيني، وعلى »فتح« أن تقبل هذا الواقع، 
وبالتالــي، علــى نتائــج االنتخابــات أن تعكــس 
نفســها علــى كل املؤسســات الفلســطينية، بمــا 
حركــة  وقعــت  وهنــا  التحريــر.  منظمــة  فيهــا 
حمــاس فــي عمــى االنتصــار، مــن دون أن تــدرك 
أن النظام السياسي الفلسطيني ليس املجلس 
الفلســطينية  الســاحة  وأن  فقــط،  التشــريعي 
وتداخــل  املؤسســات  تداخــل  بحكــم  معقــّدة 

الفاعلن السياسين من الداخل والخارج.

ولعــل الجديــد الــذي تمخضت عنــه اجتماعات 
إلــى  األوروبــي  االتحــاد  دعــوة  هــو  بروكســل 
السياســي   

ِّ
الحــل دعــم  فــي  دوره  »تطويــر 

رعايــة  فــي  الفعالــة  واملشــاركة  وإنجاحــه، 
العمليــة التفاوضيــة«، مع أن القاصي والداني 
األوروبــي  االتحــاد  دور  تبعيــة  تمامــا  يــدرك 
للــدور األميركــي، املرهــون بحســابات الرئيــس 
الســورية  املســألة  مــن  وإدارتــه  أوبامــا  بــاراك 
برمتهــا، وأن ال حــول وال قــوة لألوروبيــن فــي 
األميركيــة  اإلدارة  ألن  نظــرًا  الســوري،  امللــف 
تنســق  وراحــت  عنــه،  األوروبيــن  أبعــدت 
هــو  املفجــع  أن  غيــر  إدارتــه.  فــي  الــروس  مــع 
يكــن  ولــم  جــدًا،  شــحيح  اللقــاء  محصــول  أن 
بيانــه الختامــي فــي مســتوى الضــخ اإلعامــي 
الــذي رافــق االجتماعــات، وتحــّول فيــه كل مــن 
االئتــاف الســوري وهيئــة التنســيق إلى طرف 
ثالث في »األزمة الســورية«، حيث لم يجدا من 
القواســم واملشــتركات ســوى تأكيــد »إدانتهما 
عة التي تشــهدها ســورية على يد  املجازر املروِّ
القســري،  التهجيــر  وخطــط  وحلفائــه،  األســد 
وحصــار مناطــق كاملــة ومنــع الغــذاء والــدواء 
عنهــا، واســتمرار االعتقــاالت وحــاالت اإلخفاء 
القسري«.  وبوصفهم طرفا ثالثا، ال مع النظام 
وال مــع الثــورة، حســب لغــة البيــان وخطابــه، 
كافــة،  بمكوناتــه  الســوري،  الشــعب  أن  »رأوا 
املجتمــع  وعجــز  النظــام  إلجــرام  ضحيــة  كان 
 
ً
الدولي عن توفير الحماية له، ما جعله ُعرضة
للفوضــى والتدميــر واإلرهــاب في كل أشــكاله، 
تدخــل  أو  احتــاٍل  أي  رفــض  علــى  وشــّددوا 
أجنبــي«. ولعــل خطــاب هــذا البيــان ال يختلــف 

الحركــة  فــي  أجيــال  بــن  وخافــات  املصالــح، 
ال  شــخصية  وخافــات  مختلفــة،  أعمــار  مــن 
التــي  اللحظــة  لكــن  ســبق،  عمــا   

ً
تقــل خطــورة

 
ً
 لها، لم تكن مواتية

ً
وجدتها »حماس« مواتية

للســاحة الفلســطينية. علــى الرغــم مــن إقرارها 
تقبــل حركــة  لــم  االنتخابــات،  بنتائــج  شــكليا 
فقــد عملــت  االنتخابــات فعليــا،  فتــح بنتائــج 
علــى محاصرة حركة حماس بحجج مختلفة، 
مــا َصّعــد املوقــف فــي قطــاع غــزة، وصــواًل إلــى 
االقتتال الذي يتحمل الطرفان املسؤولية عنه، 
وكل متابــع كان يــرى عنــوان »االقتتــال قــادم« 
مكتوبــا علــى الحائــط، وقد ســار الطرفــان إليه 
بعيــون مفتوحــة، ليؤّسســا لوضــع فلســطيني 
الطرفــان،  يعمــل  وضعيــف.  ومشــتت  منقســم 
مــن  مزيــٍد  إلــى  دفعــه  علــى  الوقــت،  ذلــك  منــذ 
القضيــة  مــّرت  وقــٍت  فــي  والتشــتت،  الضعــف 
والوضع الفلسطيني في ظروٍف كثيرة صعبة 
كان يمكنهــا أن تــردع الطرفــن. لكن، ال أحد من 
الطرفن يرى قضية الشــعب أهم من مصالحه 

بيــان اجتمــاع الريــاض للمعارضــة الســورية، 
أول  كانــون  ديســمبر/   10-9 فــي  عقــد  الــذي 
بالحــل  »االلتــزام  علــى  أكــد  الــذي   ،2015
 30( جنيــف  بيــان  وفــق  الوطنــي  السياســي 
يونيــو/ حزيــران 2012(، واملرجعيــة الدوليــة، 
ذات  األمــن  ومجلــس  املتحــدة  األمــم  وقــرارات 
الصلــة، وعلــى قاعــدة التوافقــات الوطنيــة بــن 
وكــرٍد  عــرٍب  مــن  الســوري،  املجتمــع  مكونــات 
وتركمــاٍن وســرياٍن آشــورين وباقــي األطياف، 
بمــا يضمــن مشــاركتهم جميعا، فــي بناء دولٍة 
مدنيــٍة ديمقراطيــٍة وصــوغ عقــد وطنــي ُينظــم 

الهوية الوطنية الجامعة للسورين«.
املشــكلة أن كثرة اللقــاءات واالجتماعات لقوى 
 
ً
املعارضــة الســورية، كانــت محصلتها صفرية
علــى الــدوام، وممكنــات الخــاص مــن الوضــع 
الكارثــي، نظــرًا إلــى عدم قدرتهــا على التوصل 
 مشــتركة، 

ً
إلــى بنيــٍة جديدٍة وقوية، تضع رؤية

الجهــود  يوّحــد  ديمقراطيــا،  قطبــا  وتشــكل 
ــب 

ّ
الحــراك، ويرت قــوى  مــع  ويدعــم ويتواصــل 

العاقات مع القوى العربية والدولية. ولم تُكن 
املشــكلة في تنوع األطر السياســية للمعارضة 
الســورية، وال فــي االختافــات األيديولوجيــة، 

الفئويــة. كــّرس االقتتــال الدمــوي الفلســطيني 
بــات  حيــث  الطرفــن،  عنــد  إلغائيــة   

ً
سياســة

منــع كل طــرٍف الطــرف اآلخــر فــي املنطقــة التــي 
يســيطر عليهــا مســألة طبيعيــة، فباتت »فتح« 
»حمــاس«  وباتــت  غــزة،  قطــاع  فــي  ممنوعــة 
ممنوعــة فــي الضفــة الغربيــة، وبفعــل قــرارات 
الواقــع  هــذا  وأســس  فلســطينية.  »وطنيــة« 
لعاقــات داخليــة فلســطينية / فلســطينية لــم 
مــن  الفلســطيني  السياســي  النظــام  يشــهدها 
قبل، وباتت مفاوضات املصالحة الفلسطينية 
مرشــحة لرقم قياســي في سنوات املفاوضات، 
تفوق الرقم القياســي الذي قطعته املفاوضات 

مع إسرائيل.
الفلســطيني  الشــعب  االنقســام  ُيفقــد  لــم 
عنوانــه السياســي املوحــد فحســب، بــل أدخــل 
الصراعــات  متاهــة  فــي  الوطنيــة  القضيــة  كل 
الفئوية الرديئة أيضا، وهو ما يهّدد املشــروع 
بفعــل  بالــزوال،  كلــه  الفلســطيني  الوطنــي 
سياســاٍت ال تــرى ســوى مصالحهــا الفئويــة. 
أن  غريبــا  فليــس  دائمــا،   

ٌ
ممكــن األســوأ  وألن 

يدخــل الوضع القائم الفلســطينين في متاهٍة 
تؤســس لنكبٍة جديدة، في ظل أوضاٍع وطنيٍة 
وإقليميــٍة ليســت فــي مصلحــة الفلســطينين. 
ولن يبدو أن ال أحد مشغول باملصير الوطني 
فــي  الهاويــة.  إلــى  أعيننــا  أمــام  ينحــدر  الــذي 
ملــن تنــادي، فالفصــان  الــذي ال حيــاة  الوقــت 
املمســكان برقبة الشــعب الفلســطيني يعيشان 

في عالم آخر غير هذا الذي نعيش فيه.
)كاتب فلسطيني(

الوصــول  تعرقــل  كانــت  عديــدة  أســبابا  لكــن 
إليــه، لعــل أهمهــا العجــز عــن قيــام املعارضــة 
بالتأثيــر الفاعــل فــي األحــداث، علــى الرغــم مــن 
نزوع خطاب املعارضة إلى كشف هول املأساة 
الســورية، حيــث إن التركيــز فقــط علــى مــا هــو 
إنساني في الخطاب، واتخاذ موقف الضحية، 
علــى  القــدرة  وعــدم  سياســيا  فراغــا  يكشــف 
القيــام بمبــادرات. والنتيجــة هي صدورها عن 
إلــى عــدم وضــع أي  إفــاٍس سياســي. إضافــة 
شــروٍط واضحــٍة للتعامــل مــع دول »مجموعــة 
الدعــم الدوليــة مــن أجــل ســوريا«، وكذلــك دول 
»أصدقــاء الشــعب الســوري« وســواها، وفقدان 
هامــش املنــاورة السياســية، بمــا يفتــح املجــال 
حالــة  أن  ننســى  وال  التطــورات.  مــع  للتفاعــل 
عقــود  مــن  املوروثــة  السياســية،  العطالــة 
االســتبداد وانتفــاء السياســة ومصادرتها في 
املعــارض  السياســي  العمــل  طبعــت  ســورية، 
الفعــل  وشــّوهت  الهامشــية،  مــن  بطابــٍع 
 تهدف إلى تغيير 

ً
السياسي، بوصفه ممارسة

الواقــع، وليــس موقفا أخاقيــا أو مبدئيا فقط، 
املعارضــن  بعــض  تعلــق  يفّســر  الــذي  األمــر 
مــع  فقــط،  املبدئيــة  املواقــف  علــى  وتركيزهــم 
غياب مقتضيات الفعل السياسي. ُيضاف إلى 
ذلــك غيــاب برنامــج تغييــر واضــح لــدى معظم 
علــى  وتركيزهــا  وأحزابهــا،  املعارضــة  قــوى 
اإلرث الشــخصي لبعــض رموزهــا التاريخين 
الذيــن تحولــوا إلى ما يشــبه أجســاما محنطة، 
بــل  الذاتــي،  تاريخهــم  إلــى  اطمأنــوا  أن  بعــد 

وحّولوا السياسة إلى استثمار شخصي.
)كاتب سوري(

وعلــى عكــس الوظيفة السياســية لانتخابات 
في العالم، والتي يتم اعتمادها لحل الخافات 
االنتخابــات  كانــت  ســلميا،  السياســية 
الفلســطينية فــي العــام 2006 املؤســس لحالــة 
الصدام املسلح بن الطرفن الذي شهده قطاع 
غــزة فــي العــام التالــي لانتخابــات، وأدى إلــى 
االنقســام الفلســطيني لسلطتن. الجديد الذي 
كّرســته تلك االنتخابات، واالقتتال الذي جرى 
الداخلــي  للصــراع  أسســت  أنهــا  هــو  بعدهــا، 
الفلســطيني، فالدماء الفلسطينية التي سالت 
فــي غــزة بنيــران اإلخــوة كانــت العنــوان الــذي 
التالــي، والــذي عمــل  الصــراع  أســس لطبيعــة 
 
ً
أصــا اللذيــن خرجــا  الطرفــن  علــى إضعــاف 
مــن االنتفاضــة الثانية منهكن. وبات الصراع 
على الوجود وإلغاء اآلخر واتهامه بكل التهم 
املمكنة هو الطاغي على الساحة الفلسطينية.
النظــام  علــى  »حمــاس«  دخــول  أن  شــك  ال 
السياســي الفلســطيني جاء في لحظــٍة مواتيٍة 
لها، وفي لحظٍة كانت منافســتها الفلسطينية 
»فتح« تعاني من أزماٍت كانت غير قادرة على 
الخــروج منهــا. فقــد اختــارت »حمــاس« دخــول 
اللعبــة السياســية فــي ظــل خســارة حركــة فتح 
الــذي شــكل  التاريخــي ياســر عرفــات  قائدهــا 
نقطــة التــوازن داخــل الحركــة. وفــي فترة عانت 
فيها هذه الحركة من انقســاماٍت وخافاٍت في 
وجهــات النظــر، حتــى أنــه لــم يمكــن الحديــث 
وكانــت  موحــدة.  »فتــح«  عــن  فعليــا  حينهــا 
الخافــات تمتــد عميقــا داخلها، بــن اتجاهات 
متباينــة  واتجاهــات  املواقــف،  متباينــة 

عــن خطــاب أيِّ حــزٍب أو تجمــٍع سياســي فــي 
لديهــا  ليــس  ســورية،  غيــر  أخــرى،  دولــة  أيــة 
ســوى وصف ما يتعرض له الشــعب الســوري، 
وترفــض بخجــل أي تدخــل أجنبي، من دون أن 
تســميه، وترفــض كذلــك أي احتــال من دون أن 
تســمي الــدول التــي تخــوض حربــا للدفــاع عــن 
استمرار وبقاء نظام األسد، حيث إن البيان لم 
يشر بكلمٍة إلى ما تمارسه املقاتات الروسية 
مــن قتــٍل للســورين وتدميــٍر ألماكــن عيشــهم 
وسكنهم، وال إلى إيران التي تزّج آالف املقاتلن 
مــن قواتهــا فــي القتال ضــد غالبية الســورين، 
 عن زّجها مليشيات حزب الله اللبناني 

ً
فضا

ومليشــيات مذهبيــة أخــرى، عراقيــة وأفغانيــة 
هــذا  فــي  الجانبــن،  التقــاء  ويشــير  وســواها. 
الوقــت، إلــى لقــاء الضعفــاء، حيــث إن االئتــاف 
وأهميتــه  وهجــه  فقــد  املعــارض  الوطنــي 
ذاتيــٍة  ظــروٍف  بفعــل  عامــن،  مــن  أكثــر  منــذ 
وموضوعيــة، ألنــه لم يتمّكن من تشــكيل مظلٍة 
هيئــة  أمــا  لثورتهــم،  أو  للســورين  سياســية 
نشــأتها  بحكــم   

ً
عاجــزة ولــدت  فقــد  التنســيق 

رصيــد  علــى  تتعايــش  وظلــت  وتركيبتهــا، 
شــخصياتها السياســي، ولم تستطع أن تبني 
أي جسور تواصٍل مع الناس في الداخل، لذلك 
ــش عــن دور 

ّ
توجهــت إلــى الخــارج، وباتــت تفت

وظيفــي لهــا، تمّكنــت من اســتغاله، خصوصا 
بعد أن فقد االئتاف دوره، وتقادمت وظيفته. 
ولعل تســاؤالٍت عديدة، تطاول مغزى اجتماع 
الطرفن، خارج إطار الهيئة العليا للتفاوض، 
مــع أنهمــا ممثــان بقــوة داخــل الهيئــة، وفــي 
الوفــد التفاوضــي املنبثــق عنهــا، ووقعــا علــى 

العامل الفلسطيني في انحسار القضية

محصول شحيح الجتماع االئتالف والهيئة

أدخل االنقسام كل 
القضية الوطنية 
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نظرة من الشرق مستقبل االتحاد األوروبي
إذا بلغ الرجل في بالد الغرب سن التقاعد، وأصبح 
متفرغــا مــن كل أعبــاء الحيــاة العمليــة، يبــدأ كتابــة 
ذكرياته وشهادته، سواء قضى حياته في الحروب 
أو العمــل إلنجــاح مشــروع معــن، أو قضاها لنشــر 
فكر مقتنع به، أو للوصول إلى هدف معن، أو غير 

ذلك، كأن يكون رئيسا أو وزيرا.
يكتــب هــذه الذكريــات بــكل حياديــة، ال يبالــغ، وال 
يزايد، فما أصاب فيه من مواقف، يكتب أنه أصاب، 
ويكتب األسباب التي أدت إلى ذلك، وما أخطأ يكتب 
أنــه قــد أخطــأ، وأيضــا يكتب األســباب التي أدت إلى 
ذلــك.  الفائــده مــن الكتابة تكمن في تقييم اإلنســان 
نفســه، ووضــع خطــوط عريضة قــد تنفع غيره، إذا  
ما قرر الســير على خطى من كتب الذكريات، فأي 
إنســان إذا مــا قــرأ مذكــرات مــن كان قبلــه، يلمــس 
علــى  نفســه  ويحــّث  الصحيحــة،  املواقــف  بنفســه 
العمــل بهــا، بــل ويعمــل علــى تطويرها أكثــر وأكثر، 
علــى  ويعمــل  الخاطئــة،  املواقــف  يلمــس  أنــه  كمــا 
االبتعــاد عنهــا واجتنابها، وربما البحث عن حلول 
لها.  فكرة كتابة الذكريات هذه  منتشرة بن أكثر 
النــاس هنــاك، وليــس األمر مقصورًا على الرؤســاء 
والوزراء، أو من يتولى القيادة عندهم. أما عندنا في  
الشرق األوسط فقلما تجد أحدًا ممن يبلغون سن 
التقاعــد يكتبــون الذكريات، ويفعل مثل املتقاعدين 
في بالد الغرب،  اللهم إال بعض الرؤساء  أو بعض 
الرئيــس  مذكــرات  مثــل  املشــهورة،  الشــخصيات 
ومذكــرات  ملصــر(،  رئيســا  )كنــت  نجيــب  محمــد 

الفريــق ســعد الديــن الشــاذلي، رئيــس أركان القوات 
املسلحة املصرية في حرب 1973.

الباقي من عامة الناس في بالد الشرق، ال يفكرون 
في هذا األمر، إما جهال به، أو تكاســال عنه، والذي 
يكــون أجــدى وأنفــع هــو أن تكتــب ذكرياتــك هــذه، 
كل فتــرة مــن مراحــل العمــر املختلفــة. مثــال الطالب 
يكتــب ذكرياتــه، بعــد انتهاء فتره الدراســة الثانوية، 
وبعــد انتهــاء مرحلــة الجامعــة، وبعــد انتهــاء خمس 
ســنن مــن حياتــه العمليــة. أو ينظــم الفــرد حياتــه، 
بــأن يكتــب ذكرياتــه كل عشــر ســنن تمضــي مــن 
حياتــه، فذلــك أفضــل، حتــى إذا مــا وجــد اإلنســان 
نفســه بعــد الثالثــن مــن عمــره، ولــم يقــدم كثيــرًا 
غايتــه  بعــد  يبلــغ  لــم  أو  الشــخصية،   حياتــه  فــي 
وهدفــه الــذي يريــده، يكــون أمامه متســع من الوقت، 
يســتطيع تــدارك األمــر فيمــا تبقــي مــن عمــره، بــأن 
 علــى خطتــه 

ً
يضــع خطــة جديــدة، أو يدخــل تعديــال

القديمــة، حتــى يتســنى لــه الوصــول إلــى هدفــه فــي 
أقصر وقت وبأقل جهد، وذلك عكس اإلنسان الذي 
يكتبهــا فــي ســن التقاعــد، فــإن مــا فــات مــن عمــره 
قــد فــات، ولن يســتطيع ســوى البكاء علــى األطالل، 
إذا مــا وجــد نفســه لــم يقــدم مــا كان يطمــح إليه في 
حياتــه. وفــي هــذه الحاله، تســمى »مراجعات«  بدال 
مــن الذكريــات، ألنك تراجع ماضيك من أجل تغيير 
حاضرك ومســتقبلك، وكما يقولون قيمة اإلنسان 

فيما يقدمه، زاد فيه أم نقص. 
أحمد قابيل )مصر(

علــى الرغــم من التنازالت التــي قدمها االتحاد 
األوروبــي لفائــدة بريطانيــا، والوضــع الخاص 
الــذي تحظــى بــه األخيــرة داخــل االتحــاد بغيــة 
محاولــة ثنيهــا عــن االنســحاب، إال أن مــا بــات 
يعــرف بالبريكســيت )Brexit( أو االســتفتاء 
الــذي تعتــزم حكومة ديفيــد كاميرون تنظيمه 
الجــاري حــول  يونيــو/ حزيــران  مــن  فــي 23 
انســحاب بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي أو 
البقــاء ضمــن أعضائــه، يكتســي أهمية كبرى 
بالنظــر إلــى أبعــاده الكثيــرة ورمزيتــه، وأيضــا 
تداعياتــه املحتملــة علــى البنــاء األوروبــي فــي 
شــموليته. االســتفتاء املثير للجدل والســجال 
الــذي يكتنفــه، وحالة الترقب التي تســود كبار 
قادتــه، جــاء ليكشــف مــن جديــد، أن االتحــاد 
األوروبــي يمــر، هــذه األيــام، بأصعــب فتراتــه، 
بالنظــر  تأسيســه،  منــذ   

ً
وأكثرهــا حساســية

إلــى تراكــم جملــة مــن العوامــل واملؤثــرات التــي 
باتــت تــؤرق كبار قادته، مثــل وزير الخارجية 
األملاني فرانك فالتر شتاينماير الذي عبر عن 
هذا القلق بشــكل واضح في تصريح لجريدة 
العوامــل  هــذه  أكثــر  أن  غيــر  شــبيغل.   ديــر 
 يظل ملف الهجرة والنازحن، واألزمة 

ً
خطورة

التيــارات  وصعــود  املتفاقمــة،  االقتصاديــة 
اليمينيــة املتطرفــة والتيــارات القومية، والنزوع 
والحمائيــة،  االنغــالق  سياســة  تبنــي  إلــى 
ا علــى املبــادئ والقيم التي  وغلــق الحــدود ضــّدً

تأســس عليهــا االتحــاد، فضال عن مشــكالت 
فضاء شــنغن )Schengen(  ومنطقة اليورو 
واإلرهــاب، والتفــاوت الكبير بن أعضائه الذي 
يصــل إلــى حــد التناقض أحيانا، ال ســيما بن 
دول شــرق ووســط أوروبا وبن غربها، حيث 
نجــد أن الحــد األدنــى لألجــور فــي بريطانيــا 
رومانيــا  فــي  نظيــره  مــرات  يضاعــف عشــر 
تكافــح  بالــكاد   

ً
دوال أن  نجــد  وحيــث  مثــال، 

ومعاييــره  االتحــاد  ملتطلبــات  لالســتجابة 
إجــراءات  عبــر  والبيروقراطيــة  الصارمــة 
أو  البرتغــال  أو  كاليونــان  »مؤملــة«  تقشــفية 
إيســلندا، ومــا لذلــك مــن آثــار علــى االســتقرار 

والسلم االجتماعي لتلك الدول.
هــذه العوامــل وغيرهــا هــي التــي دفعــت، علــى 
مــا يبــدو، دولة مثل سويســرا، إلى أن تســحب 
نهائــي،  بشــكل  املتقــادم  عضويتهــا  طلــب 
 مثــل الدانمــارك 

ً
ولربمــا هــي مــن جعلــت دولــة

بــأن تنســحب مــن االتحــاد نهائيــا قبــل ذلــك، 
وقــد تخفــف مــن حماســة تركيــا ثانــي أكبــر 
والقــوة  األطلســي  الشــمال  حلــف  فــي  قــوة 
االقتصاديــة السادســة أوروبيــا و الـ 17 عامليا 
مــن  تحّســن  قــد  األقــل  علــى  أو  لالنضمــام، 
شــروطها التفاوضيــة فــي اتجــاه طريــق هــذا 

االنضمام الطويل والشاق.
الــذي  البريطانــي  االســتفتاء  إلــى  وبالعــودة 
يشــكل منعطفا مهما ليس بالنســبة للجزيرة 

بــل بالنســبة للمشــروع  البريطانيــة فحســب، 
األوروبــي برمتــه، والــذي مــن الصعــب التكهــن 
بنتائجــه، بالنظــر إلــى تقــارب نســب املؤيديــن 
واملعارضن وارتفاع نسب املترّددين أو الذين 
لم يحسموا خيارهم بعد، إال أن سيناريوهات 
ما بعد االستفتاء باتت تناقش منذ اآلن، سواء 
من خالل محاولة احتواء تداعيات االنسحاب 
فــي حــال إقــراره، حيــث مــن املرتقــب أن تحدو 
دول أخــرى حــدو بريطانيــا، خصوصــا التــي 
تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، ولم تجن 
من عضويتها في االتحاد الكثير كاليونان أو 
البرتغــال أو دول البلطيــق، فضــال عــن إعــادة 
النظــر فــي سلســلة مــن االتفاقيــات وتكييفها 
طرائــق  ناحيــة  مــن  أو  الجديــد،  الواقــع  مــع 
التعاطي مع الشركاء االقتصادين التقليدين 
خــارج االتحــاد، كالواليــات املتحــدة أو الصــن 
التبعــات  لتحمــل  االســتعداد  مــع  روســيا،  أو 
واألعبــاء االقتصاديــة الناجمــة عــن ذلك، حيث 
مــن املرجــح أن تلعــب فيها أملانيا املعنية كثيرا 
أو  ذلــك،  ســبيل  فــي  محوريــا  دورًا  بإنقــاذه  
مــن خالل سلســلة مــن اإلصالحــات الهيكلية  
االتحــاد  بنيــة  علــى  إدخالهــا  ســيتم  التــي 
ومؤسساته، حتى في حالة التصويت لصالح 
البقاء، اســتجابة ملتطلبات املرحلة التي تتســم 

بكثير من الصعوبة والضبابية والتعقيد.
خالد التاج )المغرب(

األب ينافس األم في يومه
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ــت تلــك األيــام التــي لــم يكــن اآلبــاء فيهــا 
ّ
»ول

، وفــي 
ً
ــون مــن رؤيــة أطفالهــم إاّل ليــا

ّ
يتمكن

إجــازات نهاية األســبوع. كانــوا يعملون من 
التاســعة صباحا حتى الخامســة مساء. اليوم، يأخذ 
اآلبــاء دورًا أكثــر فعاليــة فــي الحيــاة العائليــة، باتــوا 
يشــاركون بصــورة كبيــرة فــي تربية األطفــال وأعمال 
البيت. وبذلك، نحتاج إلى سياســات تمّكن اآلباء من 
أقــوى«. بهــذه  فــي تربيــة أطفالهــم بشــكل  االشــتراك 
كارواليــن  األميركيــة،  الســيناتور  تصــف  الكلمــات 
بمناســبة  املتحــدة  الواليــات  فــي  الوضــع  مالونــي، 
بـــ »يــوم األب«. وهــو اليــوم  االحتفــاالت، هــذا العــام، 
الــذي ُيحتفــل فيــه أميركيــا في األحد الثالث من شــهر 
 عــام، وفــي بلــدان أخــرى فــي 

ّ
يونيــو/ حزيــران مــن كل

األول  اليــوم  وهــو  يونيــو،  مــن  والعشــرين  الحــادي 
 الســيناتورة 

ّ
فــي فصــل الصيــف. وعلــى الرغــم مــن أن

 تحسنا ملحوظا 
ّ
ترسم صورة متفائلة للواقع، إاّل أن

طــرأ علــى مســتوى اشــتراك اآلبــاء في تربيــة أطفالهم 
واملشــاركة فــي حمــل املســؤوليات العائليــة وتوفيــر 

األطر التي تساعد على ذلك.
فــي هــذا اإلطــار، تتحــدث العاملــة االجتماعيــة، بــاوال 
ألكســندريني، إلــى »العربــي الجديــد« عــن أهميــة أن 
يكون األب مشتركا بصورة فعالة في تربية األطفال. 
تقــول ألكســندريني التــي دّرســت في عــدة مدارس في 
هــا تاحــظ التأثيــر 

ّ
منطقــة كوينــز فــي نيويــورك، إن

الســلبي علــى تطــور وثقة األطفــال، عندما يكون األب 
ق، حول ما جاء 

ّ
غائبــا أو غيــر فعــال في تربيتهم. تعل

 
ّ
فــي أقــوال مالونــي: »ال بــّد مــن اإلشــارة أواًل إلــى أن

 القوانــن التــي تســمح لآلبــاء بأخــذ 
ّ
التمكــن مــن ســن

ليــس  هــو تطــور مهــم،  كمــا لألمهــات،  أبــوة،  إجــازة 
فقــط مــن الناحيــة القانونيــة، بــل كذلــك االجتماعيــة. 

أجــل االعتنــاء باألطفــال. وفــي كثيــر مــن األحيــان ال 
 

ّ
يســتطيع األهــل القيــام بذلــك ألســباب ماديــة. ولعــل
تلــك  الســياق، هــي  فــي هــذا  العائــات تضــررًا،  أكثــر 
التــي يرعاهــا شــخص واحــد فقــط )إمــا األب أو األم(، 
ويصــل عددهــا فــي الواليــات املتحــدة إلــى نحــو 12 
مليــون عائلــة، 83 فــي املائــة منهــا تتولــى املســؤولية 
فيها األمهات، في حن تصل نسبة تلك التي يرعاها 
األب فقــط إلــى 17 فــي املائــة، أي نحــو مليونــي عائلة، 

بحسب مكتب اإلحصائيات الفيدرالي.
مــن جهتــه، يقــّدر اتحاد املتاجر القومــي في الواليات 
فــي  األب«  »يــوم  بمناســبة  أنفــق  مــا  املتحــدة حجــم 
الباد عام 2015 بنحو 12 مليارًا و700 مليون دوالر 
 نحــو 75 في املائة من 

ّ
أميركــي. يشــير االتحــاد إلى أن

األميركين البالغن، الذين شــملهم اســتطاع الرأي، 
هــم ينــوون االحتفــال بهــذه املناســبة. وأنفــق 

ّ
قالــوا إن

الفــرد الواحــد باملعــدل نحــو 116 دوالرًا فــي يــوم األب 
مقابل 173 دوالرًا في يوم األم.

تعود جذور االحتفال بـ »يوم األب« إلى العام 1909 
املتحــدة. وبحســب مصــادر أميركيــة  الواليــات  فــي 
 الفكــرة خطــرت علــى بــال ســيدة تدعــى 

ّ
رســمية، فــإن

سنورا دود من مدينة سبوكاين في والية واشنطن 
حضورهــا  أثنــاء  املتحــدة،  الواليــات  غــرب  فــي 
مراســم يــوم األم فــي ذلــك العــام. وكانت ســنورا دود، 
وإخوتهــا الخمســة، قــد تلقــوا تربيتهــم فــي مزرعــة 
علــى يــد والدهــم بعــد وفــاة الوالــدة. ووافــق عمــدة 
املدينة آنذاك على اعتماد 17 يونيو من العام 1910 
لاحتفال بذلك اليوم. وفي العام 1966 أعلن الرئيس 
األميركــي، لينــدون جونســون، عن تخصيص األحد 
لــألب. ومنــذ   عــام يومــا 

ّ
الثالــث مــن يونيــو مــن كل

العــام 1972 بــدأت الواليــات املتحــدة رســميا تحتفــل 
بيــوم األب ســنويا بعــد توقيــع الرئيــس، ريتشــارد 

نيكسون، قانونا رسميا بذلك.

 هــذه القوانــن لــم تســن فــي جميــع الواليــات بــل 
ّ
لكــن

املــدن«. تضيــف:  بعــض  أو حتــى  فقــط  فــي بعضهــا 
»ينعكــس اشــتراك األب، منــذ البدايــة، فــي املســؤولية 
علــى  فقــط  ليــس  إيجابــي،  بشــكل  الطفــل  وتربيــة 

عاقتهما ببعض، بل كذلك على العاقة الزوجية«.
 البعد عن ممارسة 

ّ
مع ذلك، تحذر من أننا بعيدون كل

 ظروف 
ّ
هذه القوانن بشكل شمولي. كما تنوه إلى أن

الحيــاة فــي نيويــورك التــي تتســم بتكاليف معيشــية 
مرتفعــة، مقابــل أجــور منخفضة نســبيا، تعيدنا إلى 
مربــع الصــراع مــن أجــل توفيــر لقمــة العيــش. وبذلك، 
يضطــر كثيــر من اآلبــاء واألمهات إلى العمل في أكثر 
من وظيفة لتوفير ظروف معيشية مقبولة، ما يعني 
غيابهمــا الدائــم ولســاعات طويلــة خــارج البيــت أو 

على األقل واحد منهما، وفي الغالب األب.
 كثيــرًا مــن الدراســات فــي علــم 

ّ
تؤكــد ألكســندريني أن

 الضرر العاطفي واالجتماعي 
ّ
االجتماع تشير إلى أن

املترتب على غياب األب عن تربية األطفال يمكن ملس 
نتائجــه بشــكل واضــح فــي التعامــل مــع األطفــال فــي 
املــدارس. تفســر: »كثيــرًا مــا يعاني هــؤالء األطفال من 
كمــا  املجتمــع،  مــع  فــي ســلوكهم وتأقلمهــم  مشــاكل 
الدائــم. وترتفــع كذلــك  الخــوف والقلــق  مــن  يعانــون 
احتماالت تركهم املدرسة، واحتماالت تدني مستوى 

تحصيلهم«.
الواليــات  فــي  الفيدرالــي  يقــّدر مكتــب اإلحصائيــات 
 عــدد الرجــال الذيــن بقــوا فــي البيــت فــي 

ّ
املتحــدة، أن

العام 2015، ولعام واحد على األقل من أجل االعتناء 
خرجــت  حــن  فــي  أب.  ألــف   199 بنحــو  بأطفالهــم، 
النســاء في تلك العائات إلى العمل. وعلى الرغم من 
وجــود بعــض القوانــن التي تشــجع علــى أخذ إجازة 
 كثيرًا من أماكن 

ّ
غير مدفوعة أو مدفوعة جزئيا إاّل أن

العمــل ال توفــر الحمايــة الكافيــة أو الترحيــب بأخــذ 
أحــد الوالديــن إجــازة غيــر مدفوعــة لفتــرة طويلــة من 

مجتمع
ها استقبلت أكثر من ثاثة آالف مصاب بالجرب في محافظة 

ّ
أفادت منظمة »أطباء با حدود« بأن

 
ّ
عمــران، شــمال اليمــن، منــذ بدايــة العــام الجــاري وحتــى مايــو/ أيــار املاضــي. وجــاء فــي بيــان لها أن
»منــذ بدايــة ينايــر/ كانــون الثانــي 2016، بــدأ  الجــرب ينتشــر أكثــر مــن الســنة املاضيــة فــي محافظة 
ي حوث وخمر في عمران. 

َ
 االنتشار األكبر هو بن النازحن من مديريت

ّ
عمران«. أضافت املنظمة أن

ن العاج  هــا تعمــل علــى »برامــج توعية صحية بواســطة العيادات املتنقلة، فيمــا يؤمَّ
ّ
ولفتــت إلــى أن

)األناضول(  الحاالت التي تصل إلى تلك العيادات«. 
ّ

لكل

أعلنــت وزارة الهجــرة واملهّجريــن العراقيــة ارتفــاع عــدد العائــات النازحــة من مدينــة الفلوجة غرب 
الباد، التي تشــهد معارك متواصلة بن مســلحي تنظيم »داعش« والقوات الحكومية. وقال عامر 
 »فــرع الــوزارة فــي محافظــة 

ّ
عبــاس مديــر قســم املحافظــات الوســطى فــي دائــرة شــؤون الفــروع إن

ــن 
َ
األنبــار اســتقبل حتــى اآلن 12 ألفــا و219 عائلــة نازحــة مــن الفلوجــة وناحيــة الصقاويــة التابعت

 نحــو 50 ألــف عراقــي عالقــون فــي مدينة 
ّ
للمحافظــة«. وقبــل أيــام، كانــت األمــم املتحــدة قــد أعلنــت أن

)األناضول( الفلوجة، بسبب االشتباكات الدائرة بن القوات العراقية وتنظيم »داعش«. 

أكثر من 12 ألف عائلة نازحة من الفلوجة العراقيةما يفوق 3000 مصاب بالجرب في عمران اليمنية

صيدا ـ انتصار الدنان

مــا زالــت األزمــة الســورية علــى حالها، وما 
إلــى  ويلجــؤون  ــرون  ُيهجَّ الســوريون  زال 
األطفــال  هــم  تضــررًا  األكثــر  فيمــا  لبنــان، 
تــرك  إلــى  منهــم  عديــدون  اضطــّر  الذيــن 
يحتاجونــه  مــا  لتأمــن  الدراســة  مقاعــد 
وعائاتهم من مستلزمات الحياة. من بن 
هــؤالء مــن راح يعمــل بائعــا متجــواًل مثــل 
 حركــة الباعــة 

ّ
يوســف، مــع اإلشــارة إلــى أن

املتجّولن تزداد في شهر رمضان.
يوســف إقبال )13 عاما( من درعا )جنوب 

غــرب ســورية(، كان فــي الصــف الخامــس 
األساســي عندمــا تــرك ســورية ولجــأ مــع 
أوراق  يبيــع  والــده  راح  لبنــان.  إلــى  أهلــه 
اليانصيــب بعــد لجوئهــم، كمــا كان يفعــل 
فــي ســورية. بقــي كذلــك، حتــى هاجــر إلــى 

أملانيا قبل ستة أشهر.
ين 

َ
يه اللذ

َ
اليوم، يعيش يوســف مع شــقيق

يكبرانه سنا ووالدته في منطقة الفيات، 
فــي مدينــة صيــدا، جنــوب لبنــان. شــقيقاه 
لبيــع  محــل  فــي  واحــد  أيضــا،  يعمــان 
البالونــات  بيــع  فــي  واآلخــر  النظــارات 
 يوســف هــو الوحيــد الــذي 

ّ
أيضــا. ُيذكــر أن

مــا زال يتابــع تعليمــه، فيمــا يعمــل خــال 
أيام العطل في بيع البالونات كي يســاعد 
يه ووالدته في تأمن إيجار منزلهم. 

َ
شقيق

يقــول يوســف: »نحــن نعمل فــي انتظار أن 
نــي 

ّ
ننضــّم إلــى والدنــا فــي أملانيــا، مــع أن

أتمنى العودة إلى بيتي في ســورية وإلى 
مدرســتي هنــاك، ورؤيــة أصدقائــي الذيــن 
 يوســف إلــى ذلك، 

ّ
أفتقدهــم كثيــرًا«. ويحــن

 
ّ
إن إذ  رمضــان،  شــهر  خــال  خصوصــا 

»األيــام الرمضانيــة أجمــل فــي ســورية مع 
األهل واألصحاب«.

وكان يوســف قــد لجــأ إلــى بيــع البالونــات 

احتياجنــا  »بســبب  تعليمــه،  جانــب   إلــى 
إلــى املــال، لتأمــن مصاريــف شــهر رمضان 
وعــن  وغيــره«.  طعــام  مــن  واحتياجاتــه 
 »أكثرها 

ّ
مبيعاتــه فــي هذا الشــهر، يقول إن

 النــاس 
ّ
يكــون بعــد اإلفطــار، خصوصــا أن

أو  الوقــت  هــذا  فــي  املقاهــي  يقصــدون 
يتجّولــون فــي أســواق مدينــة صيــدا. أبيــع 
ــل 

ّ
البالونــات التــي فــي حوزتــي، وأنــا أتنق

خــال  مــن  املحــات.  وأمــام  املقاهــي  بــن 
أســتطيع  تلــك،  مبيعاتــي  مــن  أجمعــه  مــا 
عائلتــي  مصــروف  تأمــن  فــي  املســاهمة 
خــال شــهر رمضــان، فهــذا الشــهر يحتــاج 

إلــى مصاريــف كثيــرة، مــن غــذاء وغيــره«. 
يضيف: »لكننا نشتري فقط ما نحتاج إلى 
 يوم بيومه. إمكانياتنا املادية ال 

ّ
طهوه كل

 أمي 
ّ
تسمح لنا بشراء الكثير، خصوصا أن

ال تعمل ووالدي غير موجود وال يستطيع 
حتــى إرســال املــال إلينــا، ونحــن فــي حاجة 
إلــى تأمــن بــدل إيجــار املنزل الذي نســكنه. 
عــن  عــدا  لبنــان،  فــي  غاليــة  واإليجــارات 
مــاء وكهربــاء«.  مــن  األخــرى  االحتياجــات 
 شــيء في لبنان 

ّ
 »أســعار كل

ّ
ويشــكو من أن

مرتفعــة. ونحــن بإمكانياتنــا املحــدودة، ال 
نستطيع تأمن كل ما نحتاجه«.

يوسف يبيع البالونات ليؤّمن إفطار رمضان

عصام سحمراني

ها عن وصلة »أدابتر« 
ّ
بحثت في املنطقة كل

»الرواتر« )ماكينة استقبال  )محّول(  لـ
اإلنترنت(، فلم أوفق طوال أكثر من ساعة. 
وجدت العشرات من املحال املقفلة، وسألت 
بعض املحال التي صادفتها تفتح أبوابها 

بعد اإلفطار، وال شيء.
في البداية، قصدت، على دراجتي النارية، 
 أعرفه. ذلك املحل القائم في زاروب 

ً
محال

مالصق ملسجد أجد لديه كل حاجياتي 
بأرخص سعر ممكن. حتى جهاز التحكم 

عن بعد الخاص بالتلفزيون متوفر 
دائما وبخمسة آالف ليرة )3.33 دوالرات 
أميركية(، وللزبون هدية أكيدة، بطاريتان 

كافيتان لتشغيل الجهاز أكثر من 6 أشهر.
. ال مجال للعودة إلى 

ً
كان املحل مقفال

املنزل. اإلنترنت ضروري، ليس لي فقط 
بل آلخرين أيضا، ال سّيما الجيران مّمن 

يسرقون إشارته. من جهة أخرى، ال بد من 
جلب األدابتر ألنني مهما عانيت، فال بّد 

من الوصول إلى الهدف املطلوب. هذه قاعدة 
أساسية لدّي، ولو سيطرت على األجواء 

لعنة القدر: كلما ظننت نفسي أقترب فإنني 
أبتعد في الواقع. ال مشكلة، مثل هذه األفكار 
تغيب عني، وال أتعظ منها، وأعتبر مباشرة 
قبل أن تسيطر علّي أّن الحالة التي أواجهها 

 ما قد سبق.
ّ

مختلفة عن كل
أكملت طريقي، وجبت املنطقة بأكملها. 

تساءلت: من تراه يبيع مثل هذه القطعة إن 
لم يكن محل لوازم كهربائية؟ ربما محالت 
الهاتف املحمول. فألبحث إذًا فيها. لم يفتح 

كثير منها بعد. بل إّن بعض أصحابها 
لم يصلوا إلى مرحلة التخمة. ولم يحاولوا 

حشر القطايف حشرًا في أفواههم، وال هّم 
لديهم إن نزلت إلى معدتهم أم علقت على 
بابها. رمضان شهر الخير، وال خير في 

إفطار بال قطايف.
 قليلة 

ّ
 محال

ّ
ساعة كاملة لم أجد فيها إال

مفتوحة كي أسأل أصحابها وأتلقى اإلجابة 
السلبية. لكن، بقي محل واحد بالقرب من 

املنزل. ربما يكون قد فتح اآلن فأسأله. 
بالفعل، وجدت صاحبه قد وصل للتّو. 

ق ما في يدي وقال، إّن لديه منه. 
ّ
سألته.. دق

جربته على املاكينة فاشتغلت بالفعل.
كان بإمكاني أن أنتظره كي يفتح وال أبحث 

منذ البدء.. أليس كذلك؟ ليس تماما، فقد 
اختبرت االصطدام بعشرات اللحظات 

القصيرة املميزة، والتحدث إلى عشرات 
األشخاص، ومشاهدة عشرات املشاهد 

غير املألوفة. فما الجميل في االعتيادي؟ ما 
الجميل في اليقيني؟ ما الجميل في الثابت 
ي حصلت 

ّ
املستقر الساكن؟ ثّم ال تنس أن

على األدابتر في النهاية.
هو الصراع بن السعي والصبر. من 

 
ّ

األمثلة الغريبة أّن هناك من يسعى بكل
جهده وال يصل، ومن يصبر فقط، يصل 

من دون أدنى جهد. وهناك من يهلك حتى 
يصل، كما أّن هناك من يصبر طوال العمر 
فال يصل. القاعدة غير نهائية، واملفاضلة 
تحتاج إلى محددات من خارج هذا اإلطار 

ربما.

ليلة البحث 
عن الـ»أدابتر«

مزاج
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حــيــال مــحــاوالت اجتياز الــحــدود بــطــرق غير 
قانونية واألحداث الحدودية«.

ــر إحـــصـــاءات دقــيــقــة عــن عـــدد طالبي 
ّ
ال تــتــوف

ــــوا حــتــفــهــم  ــقـ ــ ــــني الـــــذيـــــن لـ ــوريـ ــ ــسـ ــ الــــلــــجــــوء الـ
 منظمة 

ّ
برصاص حرس الحدود التركي. لكن

عنى بحقوق 
ُ
»هيومان رايتس ووتش« التي ت

ــــدرت الــشــهــر املــاضــي  ــان، كــانــت قـــد أصـ اإلنـــسـ
التركي يقتل  الحدود  تقريرًا بعنوان »حــرس 
الحرس  فيه  همت 

ّ
ات لجوء«،  طالبي  ويصيب 

التركي بإطالق النار على السوريني وضربهم 
عند محاولتهم الدخول إلى تركيا، مشيرة إلى 
 األمــر تسّبب في مقتل وإصابة عدد منهم 

ّ
أن

بجروح خطيرة. وقد دعت املنظمة السلطات 
ف عن »صّد طالبي اللجوء 

ّ
التركية إلى التوق

الـــســـوريـــني والــتــحــقــيــق فـــي اســـتـــخـــدام الــقــوة 
الــحــدود«. وأوضحت  املفرطة مــن قبل حــرس 
وإبـــريـــل/  آذار  مــــــارس/  أن شـــهـــَري  املــنــظــمــة 
تل 

ُ
ــاالت عــنــف، ق نــيــســان املــاضــَيــني »شــهــدا حـ

عـــلـــى أثــــرهــــا خــمــســة أشــــخــــاص مــنــهــم طــفــل، 
بينما أصيب 14 آخرون إصابات خطيرة«.

ــاولــــت »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« الــــتــــواصــــل مــع  حــ
عائالت عدد من الذين قتلوا برصاص حرس 
الــهــويــدي، صيدالني  الــحــدود التركي. صــدام 
من الرقة، قتلت زوجته على الحدود التركية 
السورية. يقول الهويدي: »قبل خمسة أشهر، 
قــصــف الــطــيــران الـــروســـي مــشــفــى الــســالم في 
مــديــنــة الـــرقـــة املـــالصـــق لــبــيــتــي. فــخــفــت على 
ــــى خــــارج  ــرب بـــهـــا إلـ ــ عــائــلــتــي وقــــــــّررت أن أهــ
املــديــنــة. اســتــطــعــت أن أوصــــل زوجــتــي تبوك 
ّي، األول يبلغ من العمر عامًا ونصف 

َ
مع طفل

الــعــام والــثــانــي يــبــلــغ مــن الــعــمــر ســتــة أشــهــر، 
إلى قرية عربية تدعى املشرفة في منطقة تل 
أبيض الخاضعة إلــى سيطرة األكـــراد. هاجم 
تــنــظــيــم الــــدولــــة اإلســـالمـــيـــة )داعـــــــش( الــقــريــة 
بمن  سكانها  جميع  فهرع  مفخخة،  بسيارة 
فيهم زوجتي مع الطفلني نحو سكة الحديد 
على الــحــدود، طمعًا بــاألمــان. فتنظيم داعش 
ب االقتراب من الحدود 

ّ
والقوات الكردية تتجن

التركي  الــحــدود   عناصر حــرس 
ّ
لكن التركية. 

بـــدأوا بــإطــالق الــنــار على املــدنــيــني، فأصيبت 
ــتــــي الـــتـــي كـــانـــت تــحــمــل الـــطـــفـــل األكـــبـــر  زوجــ

وبينما  أرضــًا.  يدها وسقطت  في  برصاصة 
كانت تلّوح لعناصر الحرس األتراك، أصيبت 
بطلقة أخرى في صدرها فقضت على األثر«. 
 معها لم 

ّ
 »الذين فروا

ّ
ويشير الهويدي إلى أن

نجحوا  هم 
ّ
لكن جثتها،  سحب  مــن  يتمّكنوا 

 
ّ
أن ويتابع  حضنها«.  من  ابني  تخليص  في 
»جــثــتــهــا بــقــيــت مــرمــيــة بــالــقــرب مـــن الــحــدود 
الـــحـــرس  كـــــان عـــنـــاصـــر  ــة، إذ  ــاعــ نـــحـــو 48 ســ
ة 

ّ
الجث  من يقترب من 

ّ
كــل النار على  يطلقون 

محاواًل سحبها. أخيرًا، نجح األمر«. ويسأل: 
»كيف يمكن أن يرى أحدهم تهديدًا، في امرأة 

؟«.
ً
تحمل طفال

ويكمل الهويدي سرده: »في هذه األثناء، كنت 
فــي الــرقــة مــع أخــواتــي ووالــدتــي. كنت أحــاول 
ــــا وصلني 

ّ
مــعــرفــة أي شـــيء عــن زوجـــتـــي. ومل

نبأ وفاتها، لم أعرف ماذا أفعل. طفالي بقيا 
عند أهل القرية، وتنظيم داعش  يمنع أّي كان 
من املغادرة. ركبت السيارة حتى وصلت إلى 
قرية لقطة. هناك، منعني حاجز تابع لداعش 
مــن مــتــابــعــة طــريــقــي، فــدخــلــت عــبــر الــطــرقــات 
الزراعية، لُيلقى القبض علّي على حاجز آخر 
للتنظيم. اعتقلوني بتهمة العمل على تهريب 
ــــراد، لـــكـــن بـــعـــدمـــا رأوا حــالــي  ــــأكـ ــارات لـ ــيــ ســ
وبــكــائــي، أطــلــقــوا ســـراحـــي. فــأكــمــلــت الطريق 
سيرًا على األقــدام. مشيت نحو 25 كيلومترًا 
ــراد  فـــي مــنــطــقــة ألـــغـــام عــلــى الــجــبــهــة بـــني األكــ
والــتــنــظــيــم، حــتــى وصـــلـــت إلــــى قـــريـــة عــربــيــة 
نمت  ــدا.  واحــ رجــال  إال  أهلها  هجرها جميع 
ــنــي عــلــى الــطــريــق. وعندما 

ّ
عــنــده قــبــل أن يــدل

الــــكــــردي ورأوا حــالــي  ــى الـــحـــاجـــز  وصـــلـــت إلــ
وبكائي، سمحوا لي بالعبور«.

الهويدي ال يعرف اليوم أّي شيء عن أخواته 
ــه، فـــاالتـــصـــاالت مــقــطــوعــة مـــع الــرقــة،  ــدتــ ووالــ
ــّي. ال أمــلــك شيئًا 

َ
ــنــي هــنــا أعــتــنــي بــطــفــل

ّ
»لــكــن

وأعيش على املساعدات. ال أعرف ماذا فعلت 
 هذا. إلى من نشتكي؟ من يأخذ 

ّ
حتى أنال كل

ا، ألنه 
ّ
لنا حقنا؟«. يضيف: »أفرح ملن يموت من

ني 
َ
 شابت

ّ
يرتاح من هذا العذاب. هل تعرف بأن

وشــابــًا مــن ديـــر الــــزور حــاولــوا الــعــبــور نحو 
الــحــدود  حــرس  يــد  على  تلوا 

ُ
ق لّكنهم  تركيا، 

بالقرب من قرية حشيشة التابعة لتل أبيض؟ 

إسطنبول ـ باسم دباغ

انطالق  على  ســنــوات  خمس  بعد 
م األوضـــاع 

ّ
الــثــورة الــســوريــة وتــــأز

األمنّية واالضطرابات التي لحقت 
بــهــا، مــا زال املــدنــّيــون فــي الــشــمــال الــســوري 
لــم يمت  مــن  للحرب.  األكــبــر  التكلفة  يدفعون 
التي  املتقاتلة  األطـــراف  بــني  االشتباكات  فــي 
السوري  النظام  طائرات  بقصف  وال  تتعّدد، 
ه 

ّ
أو الطائرات الروسية أو تلك األميركية، فإن

إّما يعاني األمّرين في ظل سياسات التجويع 
املمنهجة املفروضة على املناطق الداخلية أو 
يموت في استهداف ما للمخّيمات الحدودية 
أو عــلــى الــطــريــق فـــي آخــــر مـــحـــاوالت عبثية 
البالد  الــخــروج من  يأمل من خاللها  للنجاة 

املأزومة.
ــة، أنــشــئــت  عـــلـــى الــــحــــدود الـــتـــركـــيـــة الــــســــوريــ
مخّيمات للسوريني الباحثني عن مكان آمن. 
لــكــن، فــيــمــا تـــقـــّدم مــنــظــمــات اإلغـــاثـــة الــتــركــيــة 
خذ 

ّ
دعمًا كبيرًا لتلك املخيمات الحدودية، تت

السطات التركية إجــراءات مشّددة على طول 
حدودها مع سورية في وجه أعداد كبيرة من 
الــســوريــني الباحثني تــحــديــدًا عــن مــكــان آمــن. 
فهي تمنع منذ أكثر من عام عبور أّي سورّي 
التركية، باستثناء من يشكو  نحو األراضــي 
ــقــة عــنــد مــعــبــَري بــاب 

ّ
مــن حــالــة مــرضــيــة مــوث

السالمة وباب الهوى. يأتي ذلك بينما تتوالى 
أخــــبــــار مـــقـــتـــل ســــوريــــني خـــــالل مـــحـــاوالتـــهـــم 
الفرار باتجاه األراضــي التركية بطريقة غير 
الــحــدود التركي، في  شرعية، على يــد حــرس 
بــإطــالق  يــبــدو مــمــارســة ممنهجة تقضي  مــا 
 مــن يــحــاول عــبــور الــحــدود في 

ّ
الــنــار على كــل

نقطة  على  املسيطرة  الجهة  كانت.  نقطة  أّي 
معّينة ينطلق منها طالب اللجوء من الجانب 
السوري من الحدود، غير مهّمة بالنسبة إلى 
 الــقــبــض عليه مــن طالبي 

َ
األتـــــراك. ومـــن ُيــلــق

اللجوء السوريني، يتعّرض لضرب مبرح قد 
يؤّدي إلى وفاته، ثّم تعمد السلطات التركية 

إلى إعادته إلى األراضي السورية.
وكــانــت آخــر حـــوادث القتل الــتــي تــعــّرض لها 
التركي، قد  الحدود  سوريون على يد حرس 
وقــعــت يـــوم الــســبــت املـــاضـــي عــنــدمــا حــاولــت 
عائالت عــّدة من مدينة جرابلس وأخــرى من 
إدلـــب، عــبــور الــشــريــط الــحــدودي انــطــالقــًا من 
بلدة خربة الجوز السورية نحو والية هاتاي 
)لــواء إســكــنــدرون(. أّدى إطــالق النار من قبل 
حــــرس الــــحــــدود، إلــــى مــقــتــل تــســعــة مــدنــيــني 
من عائلة واحـــدة، بينهم ثالثة أطفال وأربــع 
نــســاء، فيما ُجـــرح ثمانية أشــخــاص آخــريــن. 
 الخارجية التركية نفت 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

»األنباء التي تحدثت عن إطالق نار متعّمد«، 
التركية  األمــنــيــة  »الـــوحـــدات   

ّ
أن إلـــى  مــشــيــرة 

تدخلها  قانونية، خالل  أرضية  تتحّرك وفق 

اصطياد 
الالجئين

حرس الحدود 
التركي يمنع 

العبور

نار  من  الهاربين  احتضنت  التي  األولى  الدول  من  تركيا 
الذين  تتبّدل، وأصبح هؤالء  راحت  األمور  لكّن  سورية. 
منفذًا  التركية،  الحدود  وراء  ما  إلى  اللجوء  في  رأوا 

لهم، في مرمى نار العسكر التركي

بهدف توفير معلومات 
تساعد الباحثين 

المغاربة في التغلب 
على المعّوقات التي 

يواجهونها، يستحدث 
المغرب نظامًا معلوماتيًا 
بإشراف وزارة التعليم. وما 

زال البحث في إمكانات 
تطوير هذا النظام 

وتوسيعه، قائمًا

معلوماتي المغرب ينوي النهوض بالبحث العلمي عبر نظام 

لم نعد نريد شيئًا غير 
مكان آمن نعيش فيه 

بعيدًا عن القتال والقتل

هل تعرف مدى قسوة 
دفن ميّت، وبعدها عبور 

الحدود مّرة أخرى؟

اتجاه إلى مواءمة 
مخرجات التعليم العالي 

مع متطلبات التنمية 

على الرغم من محاوالت 
النهوض، ما زال البحث 

العلمي يعاني معّوقات
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والــبــحــث  ــالـــي  ــعـ الـ الــتــعــلــيــم  وزارة  تــســتــعــّد 
معلوماتي  نظام  املغرب إلطــالق  في  العلمي 
مــنــدمــج خــــاص بــالــبــحــث الــعــلــمــي وآلـــيـــاتـــه. 
وخـــــالل اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة الــتــعــلــيــم والــثــقــافــة 
ــواب، أوضـــحـــت  ــ ــنـ ــ ــال فــــي مــجــلــس الـ ــ ــــصـ واالتـ
العالي  التعليم  وزيــر  لــدى  املنتدبة  الــوزيــرة 
 »الــــــــوزارة بــصــدد وضــع 

ّ
جــمــيــلــة املــصــلــي أن

العلمي والرفع من  البحث  لدعم  النظام  هــذا 
مردوديته وربطه بأهداف التنمية البشرية«، 
إلــــــى »تـــوفـــيـــر  ــهــــدف  يــ ــام  ــنــــظــ الــ  

ّ
مـــضـــيـــفـــة أن

معلومات تهّم إنجاز البحوث والتغلب على 
املعّوقات التي يواجهها الباحث«. ُيشار إلى 
البحث  ناقش وضعية  املــذكــور  االجتماع   

ّ
أن

املغربي وتحدياته.
ــرح لـــهـــذا الـــنـــظـــام املــعــلــومــاتــي املــزمــع  فـــي شــ
»العربي  لـ  إطــالقــه، تقول املصلي في حديث 
 »الــــــوزارة عــقــدت مــجــمــوعــة من 

ّ
الــجــديــد«، إن

ورش العمل مع أطــراف عدة معنية بالنظام 

املعلوماتي مثل الجامعات وكذلك في مديرية 
الـــبـــحـــث الــعــلــمــي واملــــركــــز الـــوطـــنـــي لــلــبــحــث 
العلمي والتقني. وقد رّكزت تلك الورش على 
بهدف  مختلفة،  معلوماتية  أنــظــمــة  ــة  دراســ
اخـــتـــيـــار األفــــضــــل مــــن بــيــنــهــا والـــعـــمـــل عــلــى 
تــطــويــره بــمــا يــتــنــاســب وحـــاجـــات منظومة 
البحث العلمي، باإلضافة إلى دراسة إمكانية 
اعتماده في املؤسسات واملعاهد غير التابعة 

للجامعات«.
 الــنــظــام ســـوف يرتبط 

ّ
وتــوضــح املــصــلــي أن

بالبحث  خاصة  مندمجة  إعــالم  »بمنظومة 
معطيات  قــاعــدة  يتضمن  وســــوف  الــعــلــمــي، 
ــذا الــنــظــام من  مــهــمــة. كـــذلـــك، ســـوف يــمــّكــن هـ
املحلي  املــســتــوى  على  البحث  أنشطة  تتّبع 
 املــعــلــومــات واملــعــطــيــات الــالزمــة 

ّ
وتــوفــيــر كـــل

حـــول مـــؤشـــرات الــبــحــث الــعــلــمــي واالبــتــكــار، 
وببنى  بالباحثني  املتعلقة  املــعــطــيــات   

ّ
ــل وكـ

الــبــحــث ومـــنـــشـــوراتـــه ومـــيـــزانـــيـــتـــه«. وتـــؤّكـــد 
املعطيات واملــؤشــرات   »هــذه 

ّ
أن املصلي على 

إرســـاء سياسة وطنية  فــي  أهمية كبرى  لها 

عندما  واالبتكار، خصوصًا  العلمي  للبحث 
املعطيات   

ّ
كل االعتبار  بعني  السياسة  تأخذ 

ــة الــبــحــث  ــنـــظـــومـ وتـــتـــيـــح حـــكـــامـــة جــــيــــدة ملـ
واالبتكار«.  التكنولوجية  والتنمية  العلمي 
البحث في  أن »يثمن  للنظام  بالتالي، يمكن 

من ميزانية التسيير واالستثمار، باإلضافة 
إلى موارد مالية تابعة لشراكات مع قطاعات 
ــنـــهـــا مــكــتــب  ــة وغــــيــــر حــــكــــومــــيــــة، مـ ــيـ ــكـــومـ حـ
»الشريف للفوسفات« ومؤسسة »لال سلمى 
الفالحة  ووزارة  الــســرطــان«  وعـــالج  للوقاية 
والصيد البحري واملندوبية السامية للمياه 
والغابات ومحاربة التصحر. تجدر اإلشارة 
 ثــّمــة طــلــبــات عــــروض يــنــخــرط فيها 

ّ
إلـــى أن

باحثون مغاربة وشراكات دولية.
بعيدة  استراتيجية  خطة  أو  رؤيـــة  لــلــوزارة 
املدى، تطمح إلى تحقيقها بحلول عام 2030. 
وهي تنطلق من برنامج حكومي ُوضــع في 
الــفــتــرة املــمــتــدة مــا بــني عــاَمــي 2013 و2016، 
أّواًل، تحسني  مـــحـــاور.  أربـــعـــة  عــلــى  مــرتــكــزة 
الولوج إلى التعليم العالي ومتابعة دراسته، 
لتحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص واستدامة 
بــالــجــودة لتحسني  االرتــقــاء  ثــانــيــًا،  التعليم. 
مــخــرجــات الــتــعــلــيــم الــعــالــي ومــواءمــتــهــا مع 
متطلبات التنمية وسوق الشغل. ثالثًا، دعم 
البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه 

بـــأهـــداف الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة. رابـــعـــًا، تــطــويــر 
حكامة منظومة التعليم العالي بهدف الرفع 

من أدائها.
ويــتــنــاول املــحــور الــثــالــث خطة خــاصــة لدعم 
الــبــحــث العلمي تــتــألــف مــن عــشــرة مــشــاريــع، 
منها دعم أنشطة البحث العلمي، ومواصلة 
ــي مـــراكـــز  إصــــــالح الـــتـــكـــويـــن عـــبـــر الـــبـــحـــث فــ
للبحث،  التحتية  البنى  وتعزيز  الــدراســات، 
الــنــهــوض بالتمّيز  آلــيــات  وتــعــزيــز وتــفــعــيــل 
في مجال البحث العلمي واالبتكار، وتعبئة 

الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج.
عــلــى الــرغــم مــن مــحــاوالت الــنــهــوض، مــا زال 
البحث العلمي يعاني من مجموعة معّوقات، 
مــنــهــا مــشــاكــل الــحــكــامــة واالســـتـــمـــراريـــة في 
امليزانيات  صــرف  شــروط  وتعقيد  التمويل، 
البشرية  املـــوارد  تشجيع  وضعف  للبحوث، 
لــالنــخــراط فــي الــبــحــث مــن أســـاتـــذة باحثني 
ـــراك الــقــطــاع  ــ ــــالب الــــدكــــتــــوراه، كـــذلـــك إشــ وطــ
ــاديـــني فــي  ــتـــصـ الــــخــــاص واملــســتــثــمــريــن االقـ

املساهمة في عملية البحث التنموي.

مختلف الجامعات املغربية«.  وارتباطًا بهذا 
املشروع، سوف تعلن الــوزارة قريبًا، بحسب 
مـــا تـــقـــول املــصــلــي، عـــن »تــطــبــيــق إلــكــتــرونــي 
يــتــضــّمــن مــعــلــومــات تـــهـــّم مـــجـــال الـــدراســـات 
لــلــنــظــام  ــزًا  ــعــــزيــ ــوراه، تــ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ الـــعـــلـــيـــا؛ أي 
ــع أن يــحــتــوي على 

ّ
املــعــلــومــاتــي. ومـــن املــتــوق

معلومات تتعلق بأسماء الباحثني وعناوين 
ــــخ تــســجــيــلــهــا  ــاريـ ــ رســـائـــلـــهـــم الـــجـــامـــعـــيـــة وتـ
 
ّ
أن ُيذكر  وأسماء األساتذة املشرفني عليها«. 

في إمكان الباحثني الوصول إلى هذا النظام، 
ــر 

ّ
مــن خـــالل مــؤســســات الــبــحــوث حــيــث يــتــوف

الــنــظــام، خــصــوصــًا الــجــامــعــات واملــؤســســات 
العمومية للبحوث«.

وبهدف النهوض بالبحث العلمي وتطويره، 
ــــى »تـــفـــعـــيـــل الـــصـــنـــدوق  ــلـــي إلــ أشــــــــارت املـــصـ
الوطني لدعم البحث العلمي الذي يستوعب 
تــعــبــئــة مـــــــوارد قــيــمــتــهــا 300 مـــلـــيـــون درهــــم 
في  أميركي(  دوالر  مليون   31 )نحو  مغربي 
 
ّ
إطار طلبات عروض املشاريع«. وتضيف أن
ف 

ّ
امليزانية املخصصة للبحث في املغرب تتأل

فراحت  مــن سحب جثثهم،  أهلهم  يتمّكن  لــم 
الكالب تنهشها ألكثر من شهر«.

 املــــــوت يــالحــقــهــم أيــنــمــا 
ّ
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن

 الــســوريــني مــا زالـــوا يحاولون 
ّ
ذهــبــوا، إال أن

الــعــبــور نحو األراضــــي الــتــركــيــة، بـــأّي طريقة 
مــمــكــنــة. وفـــي ظــل الــتــشــديــد األمــنــي الــتــركــي، 
ارتــفــعــت تكلفة الــتــهــريــب كــثــيــرًا، لــتــصــل إلــى 
ما بني خمسمائة دوالر أميركي وألف دوالر 
للشخص الــواحــد، وهــو مــا ُيــعــّد رقــمــًا فلكيًا 

باملقارنة مع مستوى الدخل في سورية.
عــلــي مـــهـــّرب ســــوري مـــن تـــل أبـــيـــض، يــقــول لـ 
»العربي الجديد«: »نضطر إلى رفع األسعار 
بسبب املــخــاطــرة الــعــالــيــة. نــحــن نــتــعــاون مع 
شبكة مــن املــهــّربــني الــعــرب مــن ســكــان الــقــرى 
الحدودية التركية، الذين يتفقون بحسب ما 
يــقــولــون مــع ضــبــاط حـــرس الـــحـــدود لتمرير 
ــّدق أيــًا  ــ ــد أصــ ــنــي لـــم أعــ

ّ
طــالــبــي الـــلـــجـــوء. لــكــن

مــنــهــم، وأنـــــا ال أكـــــذب عــلــى زبـــائـــنـــي كــبــاقــي 
املهّربني«. يضيف: »ما نفعله هو رصد حركة 
الــدوريــات على الحدود. إن لم يحصل طارئ 
يــؤّدي إلى تغيير في مواعيد الــدوريــات، تتّم 
الــعــمــلــيــة بــــســــالم«. وعـــنـــد ســـؤالـــه عـــن سبب 
ـــــر لي 

ّ
عــمــلــه فـــي الــتــهــريــب، يــجــيــب عــلــي: »وف

ف عن 
ّ
 آخر يسّد جوع أطفالي، وأنا أتوق

ً
عمال

ني ال أخاطر 
ّ
 بأن

ّ
التهريب في الحال. هل تظن

بحياتي؟ عناصر حرس الحدود يعرفونني. 
 مصيري هو إّمــا السجن ملّدة 

ّ
وهــل تعرف أن

خمس سنوات أو املوت ضربًا، في حال ألقوا 

القبض علّي؟ لكن، إن لم أفعل هذا األمر، ال بّد 
 غيري سوف يقوم به«. في السياق نفسه، 

ّ
أن

تبدو سمعة مخفر غوفاتشي لحرس الحدود 
فــي واليـــة هــاتــاي )لـــواء إســكــنــدرون( املقابلة 
لقرية خربة الجوز في محافظة إدلب، األسوأ 
العنف وتقّصد  على اإلطــالق لجهة مستوى 
قــتــل طــالــبــي الــلــجــوء الــســوريــني. كــذلــك األمــر 
بــالــنــســبــة إلـــى املــخــفــر الـــحـــدودي فـــي منطقة 

أكجاكالة املواجهة ملنطقة تل أبيض.
ــــذي قــتــل أثـــنـــاء مــحــاولــتــه  مــثــنــى فــقــد عـــّمـــه الـ
العبور مع أفراد عائلته إلى األراضي التركية 
ــــب. يـــقـــول لـ  عــبــر قـــريـــة خـــربـــة الـــجـــوز فـــي إدلــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »اعــتــقــل عــّمــي ملــا يــقــارب 
الــعــاَمــني فــي ســجــون تنظيم داعـــش، وبعدما 
الــفــرار برفقة عائلته  أطلق ســراحــه، استطاع 
إلــــى إدلــــــب. حـــــاول عــبــر قـــريـــة خـــربـــة الــجــوز 
 عناصر 

ّ
لكن التركية،  األراضـــي  إلــى  االنتقال 

حــــرس الـــحـــدود الــتــركــي قــنــصــوه فـــي رأســــه. 
ســريــعــًا، فـــّرت عائلته مــن املــكــان، ولــم يتمّكن 
ــد مــــن ســـحـــب جــثــتــه ألكـــثـــر مــــن يـــومـــني«.  ــ أحـ
 »زوجته ما زالت تبكيه. كيف ُدفن 

ّ
يضيف أن

في أرض غريبة لم يعرفها؟ هل تعرف مدى 
قسوة أن تدفن عزيزك امليت، وتحاول بعدها 
مــبــاشــرة عــبــور الــحــدود مـــّرة أخـــرى وتنجح، 

بينما يبقى القبر وراءك؟«.
اص 

ّ
من جهته، فقد هّواش والدته برصاص قن

والــده  الحدود بعدما حاولت مع  تركي على 
الحدودية  أكجاكالة  مدينة  فــي  بــه  االلتحاق 

الــتــركــيــة. يــقــول: »املــهــّربــون يـــوّرطـــون الــنــاس 
ويكذبون عليهم ويقولون لهم تعالوا، مّدعني 
أنهم عقدوا اتفاقًا مع حرس الحدود التركي«. 
يضيف: »تهّجرنا من منطقة سلوك في الرقة 
الكردستاني على  العمال  بعد سيطرة قوات 
البلدة. حصدوا محاصيلنا وسرقوا منازلنا 
إليها،  الــعــودة  مــن  ــّدوا بعضها ومنعونا  وهـ
في سياسة تهجير واضحة. استطعُت الفرار 
إلــى إدلــب، وعبرت إلــى األراضـــي التركية من 
الــهــوى بعدما  بــاب  املحيطة بمعبر  املــنــاطــق 
دفعت 450 دوالرًا. لم أستطع التقّدم للحصول 
التركية  الــحــكــومــة   

ّ
ألن كيمليك،  بــطــاقــة  عــلــى 

فت عن منحها لالجئني الجدد منذ فترة«.
ّ
توق

يــتــابــع هـــــــّواش: »قـــبـــل شـــهـــر، حـــــاول والـــــداي 
ــتـــي الـــتـــوّجـــه إلــــى تــركــيــا بـــوســـاطـــة أحــد  وأخـ
املهّربني، من محيط تل أبيض السورية. وما 
إن اقتربوا من الخط الحدودي املحاذي لقرية 
الــحــدود بإطالق  بــدأ حــرس  الفيونطة، حتى 
ــتــلــت 

ُ
الـــنـــار عــلــيــهــم. نــجــا والــــــدي وأخـــتـــي وق

ــــرأس«.  والـــدتـــي بــعــد إصــابــتــهــا بــطــلــقــة فـــي الـ
ويــشــّدد: »لــم نعد نريد شيئًا، غير مكان آمن 
ه يستدرك: 

ّ
نعيش فيه بعيدًا عن القتال«. لكن

»أريد العودة إلى قريتي«.
ف حوادث إطالق النار وضرب طالبي 

ّ
ال تتوق

الــلــجــوء الـــســـوريـــني أثـــنـــاء عــبــورهــم الــحــدود 
الــرقــة وحلب  ريــف  مــن  نظامية  غير  بطريقة 
وإدلـــــب وكـــذلـــك مـــن ريــــف مــحــافــظــة الحسكة 
 سيطرة »حــزب 

ّ
الــســوريــة، خصوصًا فــي ظــل

االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي« عــلــى املــنــطــقــة بينما 
تستمّر االشتباكات بني قوات الجيش التركي 

و«حزب العمال الكردستاني«.
عامر فقد نسيبه الشاب البالغ من العمر 24 
في  الدرباسية  منطقة  فــي  قتل  عندما  عــامــًا، 
مــحــافــظــة الــحــســكــة عــلــى يـــد حــــرس الـــحـــدود 
 »عائلة عّمتي فّرت من دير 

ّ
التركي. يخبر أن

 ســــوء الــوضــع 
ّ

ــق. وفــــي ظــــل ــشـ الــــــزور إلــــى دمـ
االقــتــصــادي، قـــرر ابــنــهــا الـــذهـــاب إلـــى مدينة 
الــفــرار نحو تركيا  أمــل  القامشلي جــوًا، على 
ـــه قـــتـــل عــلــى 

ّ
ــاك. لـــكـــن ــنــ ــن عـــمـــل هــ ــبـــحـــث عــ والـ

 
ّ
الحدود في إطالق للنار«. يضيف: »يبدو أن
املوت هو مصيرنا الوحيد، نحن السوريني«.

تحقيق

القاهرة ـ العربي الجديد

املقابر في مصر  ينتظر كثير من سكان 
ــة ال  ــ ــبـ ــ ــهــــر رمـــــضـــــان كـــــي يــــأكــــلــــوا وجـ شــ
يحظون بها طوال العام، وال يستطيعون 
يتردد  بذلك،  وطبخها.  عليها  الحصول 
اآلالف من سكان تلك املقابر على موائد 
ــي يـــعـــتـــبـــرونـــهـــا مــلــجــأهــم  ــتــ الــــرحــــمــــن الــ
ــه الـــلـــحـــم  ــيــ الــــوحــــيــــد الـــــــــذي يــــــذوقــــــون فــ
ــل 

ّ
ــاج والــــخــــضــــار. وبــيــنــمــا يــفــض ــ ــــدجـ والـ

ــد قــبــل أذان  ــوائـ الــبــعــض الــتــجــول بـــني املـ
املــغــرب بــوقــت كــاف هــو وأســرتــه، وجمع 
ما يكفيه لإلفطار الحقًا داخــل منازلهم، 

يفضل آخرون الجلوس إلى تلك املوائد.
 رمضان 

ّ
أن املقابر  مــن سكان  كثير  يــرى 

هـــذا الـــعـــام مــخــتــلــف، فــقــد انــخــفــض عــدد 
موائد الرحمن في الشوارع وامليادين. أما 
املــوائــد املــوجــودة فقدمت أقــل بكثير من 
والــدجــاج والخضار  اللحم  مــن  املــعــهــود 
 
ّ
أن ويــؤكــدون  السابقة.  بــاألعــوام  مقارنة 
ســبــب ذلــــك هـــو ارتـــفـــاع األســـعـــار وغـــالء 
املــعــيــشــة الــــذي يــضــرب مــصــر فــي الــوقــت 
الحالي، وهو ما يؤثر في ما يقدم إليهم 

على اإلفطار يوميًا.
يـــتـــوزع ســـكـــان املـــقـــابـــر فـــي الـــقـــاهـــرة في 
و»التونسي«  الشافعي«  »اإلمــام  مناطق 
و»الـــبـــســـاتـــني« و»بــــــاب الــــوزيــــر« و»بــــاب 
ــيــــر« و»املـــــجـــــاوريـــــن«.  ــفــ ــغــ الــــنــــصــــر« و»الــ
ــؤالء تــشــبــه الـــقـــبـــر لـــكـــن فـــوق  ــ مـــســـاكـــن هــ
أن  دون  ــــن  مـ يـــعـــيـــشـــون  حـــيـــث  األرض، 
 

ّ
ــتـــذوقـــوا طــعــم الـــحـــيـــاة الــحــقــيــقــيــة. كــل يـ
شــيء فــي حياتهم يعّبر عــن املـــوت الــذي 

يحاصرهم ويحاصر أطفالهم.
ــداد ســــكــــان مـــقـــابـــر الـــقـــاهـــرة  ــ ــعـ ــ يـــصـــل تـ
إلـــى أكــثــر مـــن مــلــيــونــني ونــصــف مليون 
ــن، عـــــدا عــــن ســــكــــان مـــقـــابـــر بــاقــي  ــ ــواطـ ــ مـ
وفي  الفتات  على  يعيشون  املــحــافــظــات. 
ــة. فــال  ــيــ ظــــل انــــعــــدام الـــخـــدمـــات األســــاســ
الصرف  أو  الحمامات  أو  للمياه  وجـــود 
سرقتها  فتجري  الكهرباء  أمــا  الصحي. 
الــنــور وينقطع تــيــارهــا أكثر  مــن أعــمــدة 
دائمًا  املخاطر  بهم  تحيط  يحضر.  مما 
منازلهم  أمــا  واللصوص.  البلطجية  من 
فبأسقف خشبية ال تقيهم أمطار الشتاء 
وأطفالهم  الــحــارقــة.  الصيف  شمس  وال 

مشردون ال يعرفون املدارس.
»العربى الجديد« على بعض  في جولة لـ
سكان املقابر، ملعرفة ظروفهم، خصوصًا 
في شهر رمضان، تبرز آراء مختلفة. يقول 
محمد كريم، وهو »تربي« )حفار قبور( 
فـــي مــنــطــقــة اإلمــــــام الـــشـــافـــعـــي: »نــعــيــش 
الــعــام. رمــضــان فرصة  بالكاد على مـــدار 
أنا واألوالد بحثًا  كبيرة لنا كي نتجول 
عن املوائد القريبة، خصوصًا في منطقة 
الــســيــدة زيــنــب. بــذلــك، نــعــّد وجــبــة إفطار 
داخل غرفة مخصصة في إحدى املقابر، 
وأحــيــانــًا نــبــقــي قــســمــًا مــنــهــا لــلــســحــور«. 
إفــطــارًا  فــي جيبي ال يكفي  »مــا  يضيف: 
الــبــيــت. أســعــار الخضار  لجميع مــن فــي 
غـــالـــيـــة.. وال رقـــابـــة عــلــيــهــا، وحــــال الــبــلــد 

سيئة وتنحدر تدريجيًا«.
بــــــدوره، يـــقـــول ســعــيــد شـــكـــري، وهــــو من 
املـــنـــطـــقـــة نـــفـــســـهـــا: »لــــأســــف ال أتــحــمــل 
ألوالدي..  جيبي  من  إفطار  وجبة  تأمني 
األسعار اشتعلت.. والحمد لله على نعمة 
»رمــضــان هو   

ّ
أن يتابع  الرحمن«.  موائد 

الشهر الوحيد املنقذ لنا من الحياة التي 
التي  املساكن  »أين  نعيشها«. ويتساءل: 
تعلن الدولة عنها؟ نريد أن نعيش.. حرام 
أن نــعــيــش مــثــل هــــذه الــعــيــشــة.. الــفــئــران 

األكل  في  والسحالي تشاركنا  والثعالب 
ــول: »نــــحــــن نــعــيــش  ــ ــقـ ــ ــه«. ويـ ــلــ ــأكــ الـــــــذي نــ
فــوق األرض لكن نتمنى املــوت، وأحيانًا 

نحسد املوتى حتى«.
كـــذلـــك، يــعــتــبــر الــتــربــي أحــمــد إبــراهــيــم، 
 رمـــضـــان 

ّ
ــر، أن ــ ــــوزيـ ــاب الـ ــ مــــن مــنــطــقــة بـ

هــــذا الـــعـــام مــخــتــلــف، فــقــد تــقــلــص عــدد 
املوائد، في ظل األزمة االقتصادية التي 
تشهدها البالد، كما قلت الكميات التي 
ــل، فتصل  كــانــت تــقــدم لــأهــالــي مــن األكــ
اآلن إلــى أقــل مــن ربــع دجــاجــة، وأقــل من 
100 غـــرام لــحــمــة، ونــصــف رغــيــف خبز، 
ــا زمــــان  ــنـ ــقــــول: »كـ ــعـــض الـــخـــضـــار. يــ وبـ
ــل، اآلن الــوضــع  ــ نــمــأ األطـــبـــاق مـــن األكــ
اختلف«. مع ذلك، يحمد الله على وجود 
رمــضــان، ففي خـــارج أيــامــه يــأكــلــون من 
صناديق القمامة. يقول: »بالرغم من قلة 
ها 

ّ
كل السنة  نتمنى  لكن  الرحمن  موائد 

. مـــن جــهــتــي ال 
ً
ــال ــ رمـــضـــان.. كـــي نــجــد أكـ

 في رمضان«.
ّ

أذوق اللحمة إال
ــة أمـــيـــنـــة  ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ ــا، تـــــقـــــول الـ ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ

املقابر  العيسوي )65 عامًا(: »أعيش في 
منذ 35 عامًا أنا وأوالدي الثالثة. مصدر 
دخــلــي الــوحــيــد هـــو 200 جــنــيــه مــصــري 
التضامن  راتـــب  أمــيــركــيــًا(  دوالرًا   22.5(
يومًا وال  يعمل  األكبر  ابني  االجتماعي. 
يــعــمــل عـــشـــرة. نــعــيــش بــصــعــوبــة كــبــيــرة. 
ــو كـــرم  ــان الــــــذي نــقــيــم فـــيـــه هــ ــكــ حـــتـــى املــ
أخالق من أصحابه الذين يسمحون لنا 
بالبقاء وال يــأخــذون منا مــااًل. ال دورات 
أربعة حيطان  الوحيد  أملي  مياه لدينا. 

يستروني«.
تتابع: »في أول يوم من رمضان أعطاني 
أحــــد املــــــارة نــصــف كــلــغ لــحــمــة، طبخته 
مع بامية وأرز وبطاطس. أمــا في األيــام 
التالية فبتنا نتردد على موائد الرحمن 
 أزمــتــنــا هــي مــع الــســحــور، 

ّ
لــإلفــطــار. لــكــن

 .
ً
فـــالـــفـــول بــجــنــيــه واحــــــد ال يــكــفــي طـــفـــال

وبذلك، نحتاج إلى شــراء فول بأكثر من 
ــادي وبــاقــي  ــزبــ ــا الــ خــمــســة جــنــيــهــات. أمــ
الحاجات التي قد يتسحر عليها الناس، 

فال نعرفها على اإلطالق«.

»سكان القبور« يتذّوقون اللحمة

أدوات المطبخ حاضرة )العربي الجديد(

حياة كاملة بين القبور )العربي الجديد(

يهدف النظام إلى 
تطوير البحث العلمي 

)فرانس برس(

ممنوع العبور! )األناضول(

رمضان صعب جدًا 
على فقراء مصر. 

من بين هؤالء سكان 
المقابر الذين ينتظرون 

موائد الرحمن كي 
يتذوقوا اللحم 

والدجاج والخضار
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قضايا

سمير صالحة

في أواخر عام 2009، كنا نتحّدث، 
فــــي تـــركـــيـــا، عــــن الـــحـــلـــم الــــــذي ال 
ــٌد االســتــيــقــاظ مــنــه، مع  يــريــد أحــ
أحمد  الخارجية،  السياسة  منّظر  إنجازات 
ــنـــي  الـــتـــركـــي األرمـ الــتــطــبــيــع  داود أوغــــلــــو. 
التاريخية بني تركيا وأكرادها  واملصالحة 
واتفاقيات إزالة الحواجز ورفع التأشيرات 
ثــورات  ثم  العربي  الجوار  بني تركيا ودول 
الربيع العربي، كلها كانت جــزءًا من الحلم 
التركي باتجاه التغيير ومواصلة سياسات 
االنتشار والتمّدد املصحوب بتقارب تركي 
روســـي، وتــركــي إيــرانــي، وتــركــي إسرائيلي 

أيضا. 
ــان الـــنـــقـــاش قـــبـــل خـــمـــس ســــنــــوات بــشــأن  ــ كـ
ارتدادات هذه االستراتيجيات ومخاطرها، 
بــإيــقــاعــهــا املــتــســارع عــلــى الـــداخـــل الــتــركــي، 
الحكومة  رئــيــس  مستقبل  عــلــى  وتــحــديــدًا 
فــي حــيــنــه، رجـــب طــيــب أردوغـــــان شخصيًا 
وحزب العدالة والتنمية الحاكم. هل يدفعا 
ثــمــنــًا ســيــاســيــًا وشــعــبــيــًا فــي ظــل مــعــارضــة 
وبعض  والعلمانيني  القوميني  من  شرسة 
من  التاريخ  أردوغـــان  يدخل  أم  اليساريني، 

أوسع أبوابه؟ 

لماذا الحاجة للتغيير؟
أما نقاش اليوم فمختلف تمامًا، على الرغم 
مـــن شــعــبــيــة أردوغــــــان املـــتـــزايـــدة، وحــظــوظ 
السلطة ســنــوات طويلة، بحسب  فــي  بقائه 
إجــــمــــاع اســـتـــطـــاعـــات الــــــــرأي: هــــل تــحــتــاج 
الــخــارجــيــة  إلـــى مــراجــعــة سياستها  تــركــيــا 
وتــغــيــيــرهــا، وهــــي الــتــي تــعــلــن أنــهــا وســط 
مـــرحـــلـــة انـــتـــقـــالـــيـــٍة ســـيـــاســـيـــٍة ودســـتـــوريـــٍة 

مرتقبة تكتمل خال األشهر املقبلة؟
نعم بشكل جــذري وعــاجــل. ملـــاذا؟ ليس ألن 
الــتــركــيــة، داود  الــخــارجــيــة  فـــارس السياسة 
تــرجــل عــن حصانه بشكل مفاجئ،  أوغــلــو، 
ورحــل من دون أن يلتفت إلــى الــوراء حتى، 
شــــؤون  إدارة  أزمـــــــة  ــــط  الــــبــــاد وســ تــــاركــــًا 
عــشــراٍت مــن املــلــفــات الــخــارجــيــة الحساسة، 
بـــل ألن كــثــيــرًا مـــن طـــروحـــاتـــه وطــمــوحــاتــه 
اصــطــدمــت بـــجـــدار الـــرفـــض والـــتـــصـــّدي من 
العبني إقليميني ودوليني، توّحدوا في أكثر 
الــتــركــي، ومنعه  الــتــحــرك  مــن مــكــاٍن لعرقلة 
من الــوصــول إلــى ما يريد. ال بل األكثر من 
ــلـــو ونــظــريــاتــه تلقت  ــك أن ســيــاســة أوغـ ذلــ
ــاٍت مـــوجـــعـــًة فــــي الـــعـــمـــق، أســقــطــتــهــا  ــربــ ضــ
األخيرين  الــعــامــني  فــي  املنافسة،  حلبة  مــن 
ــا قبل  ــازات مـ ــجــ ــع إنــ تـــحـــديـــدًا، بــاملــقــارنــة مـ
التوقف مطواًل  لم نشأ  إذا  خمس ســنــوات. 
عند حقيقية أن الثوابت في سياسات تركيا 
الــخــارجــيــة اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة تــتــعــّرض 
تحّولت  بعدما  اليوم،  املباشر  لاستهداف 
إلــى حجر عثرة أمــام املضي في الدفاع عن 
مــصــالــح تــركــيــا الــحــيــويــة وأمــنــهــا الــقــومــي 
وخــطــوطــهــا الــحــمــراء املــــهــــّددة  بــاالخــتــراق 
فـــي أكـــثـــر مـــن مـــكـــان. وقــــد بـــاتـــت الــهــجــمــات 
والسيارات  الناسفة  والعبوات  االنتحارية 
ــل الــتــركــي  املــفــخــخــة الــتــي تــســتــهــدف الـــداخـ
تـــطـــاول الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة في 

العمق أيضًا.
ـــل تــركــيــا  اٌت كــثــيــرة فـــي داخــ وتــلــتــقــي قــــــــراء
ــا عــــنــــد مــــســــألــــة أن لــــعــــب ورقـــــة  ــ ــهـ ــ ــــارجـ وخـ
واإلسامي،  العربي  العاملني،  في  املدّرجات 
قــد تــكــون نفعت تــركــيــا فــي مــواجــهــتــهــا مع 
أزمــة »ون ميونيت« )عندما  إّبــان  إسرائيل 
بيريس  على شيمون  غاضبًا  أردوغـــان  رد 
دافـــوس، وانسحب محتجًا في  فــي منتدى 
عام 2009(، لكنها لم تعد تنفع كثيرا اليوم 
بــعــد تـــقـــّدم الــســفــن بــمــا ال تشتهيه الــريــاح 

التركية. 
ــة  ــيـ ــركـ ــتـ ـــل اإلعـــــــــــام الـ ــ ــائـ ــ ــــت وســ ــانـ ــ فـــيـــمـــا كـ
ــن تـــعـــّثـــر خــطــة  ــّدث عــ ــحـ ــتـ واإلســـرائـــيـــلـــيـــة تـ
إعــــادة الــعــاقــات الــتــركــيــة اإلســرائــيــلــيــة إلــى 
ســابــق عــهــدهــا، بسبب عـــدم الــتــفــاهــم حــول 
االعتداء  أزمــة  لحل  املتبقية  التسوية  نقاط 
اإلسرائيلي على سفينة مرمرة )مايو/أيار 
2010(، كان شاهني دار خواه، الدبلوماسي 
ورجــل املــخــابــرات اإليــرانــي الــذي شــارك في 
صناعة أكثر من تفاهم غربي إيراني، يعلن 
أنه قبل خمس سنوات، أي إّبان أزمة أسطول 
الحرية، زار تل أبيب، لبحث حماية مصالح 

إيران الثنائية واإلقليمية مع إسرائيل.
الطائرة  أوامــر إسقاط  أن  العلن، نعرف  في 
 ،2015 الثاني  نوفمبر/كانون  في  الروسية 
أصـــدرتـــهـــا حــكــومــة داود أوغـــلـــو مــبــاشــرة، 
لـــكـــن املــســتــفــيــد األول مــــن الـــحـــادثـــة كــانــت 
واشــنــطــن الـــتـــي لـــم تـــتـــرك تــركــيــا بــمــفــردهــا 
الروسي، بل هي سارعت  التصعيد  تواجه 
لــلــتــفــاهــم الــثــنــائــي مــع الــكــرمــلــني، فــي إدارة 
املــرحــلــة الــجــديــدة مــن املــلــف الـــســـوري، غير 
عابئٍة باالعتراضات التركية. وربما هذا ما 
دفع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغــان، 
إلــى اإلعــان، قبل أيــام، أن أزمــة الطائرة مع 
روسيا كانت متعبة حقًا، سنترك تدريجيًا، 
هذه األزمة وراء ظهورنا، ونتطلع بحماس 

للمرحلة املقبلة.
خــــدم الــتــصــلــب الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي 

التركي في التعامل مع ملفاٍت إقليمية أنقرة، 
ربما في مواجهتها مع النظام السوري، في 
تغيير مــكــان ضــريــح جــد األتــــراك، سليمان 
شـــاه، قبل عــامــني. ومــع بــغــداد الــتــي فشلت 
ــاء الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة  ــهـ فـــي إنـ
فــي جــبــال قنديل ضــد مــواقــع حــزب العمال 
الكردستاني، لكنه لم يصل إلى أية نتيجة، 
في حل مواجهة أنقرة مع البرملان األملاني، 
بعدما خرجت علينا نائبة أملانية من أصل 
تركي، تدعو برلني إلى منع دخول أردوغان 
املوضوع  في  بسبب حملته ضدهم  أملانيا 

األرمني. 
البرملان  يّتخذ  أن  ربــمــا هــي  الــقــدر  سخرية 
ــراك  ــرارًا ســيــاســيــًا، بتحميل األتــ ــ قـ األملـــانـــي 
ــد األرمـــــن  مـــســـؤولـــيـــة ارتــــكــــاب املــــجــــازر ضــ
عــام في شرق  مائة  قبل  وأقليات مسيحية 
إلـــى املحكمة  أنـــقـــرة  تــلــجــأ  األنــــاضــــول، وأن 
قرار  بإلغاء  ملطالبتها  األملانية  الدستورية 
البرملان، وهو ما يعني تراجع الدبلوماسية، 
وفرص الحوار والحل السياسي ألزمة بني 
شريكني وحليفني قويني، وأن تختار تركيا 
الــقــضــاء األملـــانـــي، لتحكيمه،  إلـــى  الـــذهـــاب 

وملساعدتها على الخروج من ورطتها.

استهدافات وأخطاء
ــة، بــســبــب  ــدفـ ــهـ ــتـ تــــعــــرف تـــركـــيـــا أنــــهــــا مـــسـ
صعودها االقــتــصــادي اإلنــمــائــي فــي العقد 
العسكرية،  تكنولوجيتها  األخير، وتطوير 
الداخل  فــي  فــي تحديد مواقفها  وتــحــّررهــا 
والخارج، بعيدًا عن طلب الدعم أو االرتهان 
أو املــبــايــعــة، وأن مــا يــجــري هــو تــمــّرد على 
ــقــــاق عــلــى  الـــســـيـــاســـات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وانــــشــ
وأميركا،  للغرب  بــالــوالء  املقطوعة  الــوعــود 
ــــوم، عــاقــة  ــيـ ــ وأن لــلــثــمــن الــــــذي تـــدفـــعـــه، الـ
متوسطة  إقليمية  دولــة  بمحاولة  مباشرة 
مــقــارعــة الــكــبــار ومــنــافــســتــهــم وإغــضــابــهــم 
اللعبة،  إدارة  فــي  طريقتهم،  على  بالتمّرد 
املتاحقة،  الــزيــارات  أن  أيضًا  تعرف  لكنها 
ــقــــارة الــســمــراء  واالنـــفـــتـــاح الـــتـــركـــي عــلــى الــ
أنقرة  يــعــّوض  لــن  الاتينية،  أميركا  ودول 
غيابها الطويل عن زيارات بيروت والقاهرة 
ودبـــي وبـــغـــداد. أخــطــأت أنــقــرة فــي املبالغة 

العربي  الربيع  ثــورات  بالرهان على مسار 
ومستقبلها، وفي تمسكها بمواقفها حيال 
الرغم من تغير املشهد،  الثورات، على  هذه 
على  رأســًا  والتحالفات،  املعادالت  وانقاب 

عقب في دول عديدة. 
رفضت عقد صفقات جــديــدة، ودفعت ثمن 
تــمــســّكــهــا بـــمـــواقـــفـــهـــا وســـيـــاســـاتـــهـــا الــتــي 
تــركــتــهــا فــــي عــــزلــــٍة ومــــواجــــهــــٍة مــــع العــبــني 
إن  الــيــوم  أنــقــرة  تــقــول  وإقليميني.  محليني 
الدعم األميركي لحزب االتحاد الديمقراطي 
يــعــنــي دعـــــم حـــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي 
على  تعثر  لم  إنها  واشنطن  وتقول  أيضًا، 
بني  العضوي  الترابط  تثبت  التي  الوثائق 

التنظيمني الكرديني.
الشعار الـــذي رفــعــه رئــيــس الــــوزراء التركي 
الجديد، بن علي يلدريم، حول تقليص عدد 
األعــداء وزيــادة عــدد األصــدقــاء، هو بمثابة 
معادلة دفاعية، باملقارنة مع نظرية حماية 
العمق االستراتيجي الهجومية لسلفه داود 
أوغلو، وهي أكثر تواضعًا واعتدااًل وقبواًل. 
لــكــن، كــيــف ســتــتــحــّرك أنــقــرة لتطبيق هــذه 
املتردية  العاقات  من  بحر  وســط  املعادلة، 
ــل الــــحــــديــــث عــن  ــبـ ــاء وحــــلــــفــــاء، قـ ــ ــركـ ــ ــــع شـ مـ

التدهور املتزايد مع املنافسني والخصوم؟
وقد جاء قرار تكليف وكيل وزارة الخارجية 
بمهمة  أوغلو،  سينيرلي  فريدون  التركية، 
ــــد خـــارج  دبــلــومــاســيــة جـــديـــدة طــويــلــة األمـ
تركيا، وهو الشريك األول ألوغلو في رسم 
الــســيــاســات الــخــارجــيــة، قــد يــكــون أحــد أهم 
املـــؤشـــرات الــحــقــيــقــيــة عــلــى بـــدايـــة الــتــحــّول 
فـــي مـــســـار الــســيــاســة الــتــركــيــة الــخــارجــيــة 
الــتــي بــــدأت تــغــيــيــر الــاعــبــني املــحــلــيــني في 
مـــوقـــع الـــقـــيـــادة، والـــتـــي ســـتـــكـــون، كــمــا هو 
واضح، متزامنًة مع انطاق عملية التحول 
تركيا  تنتظر  التي  والدستوري  السياسي 

في األشهر القليلة املقبلة.
ويقول نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان 
كورتوملوش، إن السياسة الخارجية التركية 
تــواجــه أزمـــات فــي ستة أمــاكــن، هــي سورية 
وأميركا وروسيا وإسرائيل وإيران ومصر 
وأوروبا. ويتحّدث وزير الخارجية التركي، 
مولود شاووش أوغلو، عن ضرورة توفير 
األرمني  امللف  أساسية هي  مللفات  الحلول 
ــة. وتــنــتــظــر  ــاقـ ــكــــردي والــقــبــرصــي والـــطـ والــ
حــكــومــة يـــلـــدريـــم مــلــفــات كـــثـــيـــرة، لــكــن ذلــك 
يتطلب، أواًل، معرفة من الذي سيقود عملية 
والتنمية  الــعــدالــة  إبــقــاء حــزب  أي  التغيير، 
ــم حـــمـــايـــة املــســافــة  ــدًا ومـــتـــمـــاســـكـــًا، ثــ  مــــوحــ
املعارضة  أحـــزاب  وبقية  بينه  تفصل  التي 

شعبيًا ثانيًا. 
والــحــؤول دون وقــوع أيــة مفاجآت داخلية، 
متطلباٌت  وهــي  ثالثًا،  اقتصادية  أو  أمنية 
لــن يــكــون مــن الــســهــل تــجــاوزهــا، وســـط كل 

هذه الهبات والخضات املتاحقة.
أردوغان في الحكم حتى منتصف عام 2019، 
إذا تعّذر حدوث التغييرات الدستورية التي 
يريدها، والتي ستوصله إلى السلطة حتى 
لــكــن مشكلته  تــقــديــر،  أقـــل  عـــام 2023 عــلــى 
ستبقى أنه يعيش وسط بحيرٍة من التوتر 
في العاقات التركية مع الحلفاء والشركاء 
ودول الجوار، فكيف سينجح في الجمع بني 
والتخلص  الداخلية  القيادة  بدفة  إمساكه 
من مطّبات السياسة الخارجية وأفخاخها؟

التركي  الصعود  بــات مطلب مواصلة  وقــد 
بمراجعة  مرتبطًا  واإلنــمــائــي  االقــتــصــادي 
خــــطــــط الـــتـــغـــيـــيـــر الـــحـــقـــيـــقـــي الـــســـيـــاســـي 
ــاعـــي فــــي الــــداخــــل،  ــمـ ــتـ والــــدســــتــــوري واالجـ
وتحريك الجانب الحواري أيضًا، في امللف 
إعــادة درس سياسات  الــكــردي تحديدًا، ثم 
ــا،  ــرارهـ االنــتــشــار والــتــمــركــز اإلقــلــيــمــي، وإقـ
وهذه مهمة لن تكون سهلة إطاقًا أمام كل 
الكم مــن العوائق والــضــربــات املوجعة  هــذا 

التي تتلقاها الدبلوماسية التركية.  
ــلـــو  ــلـــى أوغـ ــدة عــــوامــــل فــــرضــــت عـ ــ ــنــــاك عــ هــ
ــرق أوســـطـــيـــة جــــديــــدة،  ــ ــيـــاســـة شــ تـــبـــنـــي سـ
ــاد  ــعــ ــتــ ـــن ازديـــــــــــــاد االبــ ــ مـــنـــهـــا الـــــتـــــخـــــّوف مـ
قوتها  بأن  تركيا  وقناعة  إقليميًا،  والعزلة 
االقتصادية واإلنمائية هي فرصتها األقرب 
لحماية املــصــالــح واألهـــــداف، ولــعــب الـــدور 
اإلقــلــيــمــي الــــريــــادي. لــكــن، هــنــاك مـــن شجع 
الــقــيــادات الــســيــاســيــة الــتــركــيــة عــلــى املضي 
النهاية، وراء أوراق إقليمية خاسرة،  حتى 
الوقت، إلى مصيدٍة لها. ُترى،  تحولت، مع 
هل تتحمل واشنطن الشريك االستراتيجي 
األول مــســؤولــيــة إيـــصـــال األمـــــور إلــــى هــذه 

النقطة من التدهور؟
السياسية  اإلنـــجـــازات  إن  الــقــول  يمكن  وال 
ــــب طـــيـــب أردوغـــــــــان فــي  ــتـــي يــحــقــقــهــا رجـ الـ
ــداف الــيــومــيــة التي  ــ الـــداخـــل الــتــركــي، واألهــ
املــعــارضــة بــاحــتــراف،  فـــي مــرمــى  يسجلها 
تـــتـــحـــقـــق أيـــــضـــــًا عــــلــــى رقـــــعـــــة الـــشـــطـــرنـــج 
اإلقليمية في هذه اآلونة تحديدًا. وقد اهتز 
الــتــفــوق الــتــركــي فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
أوغـــلـــو معاملها  داود  الــخــوجــا  رســــم  الــتــي 
ووضـــع أطــرهــا فــي أكــثــر مــن مــكــان، وبــاتــت 
املتاريس،  عــدد  زيــادة  أنقرة تواجه مشكلة 
وتــحــصــني مــواقــعــهــا الــســيــاســيــة واألمــنــيــة 
واالستراتيجية، حيال أكثر من ملف وأزمٍة 
ورياح عاصفة، تهّدد من كل صوٍب، بعكس 

ما تشتهي السفن التركية. 
وتعرف أنقرة تمامًا أن أي زلزال دستوري، 
تعيشه سورية في املرحلة املقبلة، ستكون 
ارتداداته وآثاره  املتضررين من  في مقدمة 
ــّدد الــتــوزيــع  ــهـ الــســلــبــيــة، فــعــاصــفــة قـــويـــة تـ
الــديــمــغــرافــي الــعــرقــي فــي ســوريــة ال بــد أن 

تنال تركيا حصتها منها.
يــريــدون تصفية  الذين  اليوم  وكثيرون هم 
الــتــبــاعــد في  أنــقــرة، بسبب  مــع  حساباتهم 
الـــتـــعـــامـــل مــــع مـــلـــفـــاٍت إقــلــيــمــيــة، تــتــقــدمــهــا 
واإلسرائيلية  واإليــرانــيــة  الــســوريــة  امللفات 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة واملــــصــــريــــة واإلخــــوانــــيــــة 
في  أسهمه،  ارتفعت  الــذي  السني  والتكتل 
األشــهــر األخــيــرة. وتــعــرف حكومة »العدالة 
والــتــنــمــيــة« أن مــــحــــاوالت اســتــهــدافــهــا لن 
تــتــوقــف، بــل عــلــى الــعــكــس ســتــتــزايــد، كلما 
ــهـــذه  ــي الـــــتـــــصـــــّدي لـ ــ ــحــــت فــ ــجــ ــــت ونــ ــاومــ ــ قــ
الهجمات املباشرة، أو عبر وكاء، تعرف أن 
الخروج من املأزق يتطلب إعادة التموضع، 
بسياستها  املــرتــبــطــة  ــتـــنـــازالت  الـ وتــقــديــم 
ترتيب  ستعيد  فكيف  الجديدة.  الخارجية 
شؤونها، لتخرج بأقل الخسائر واألضــرار 
ــيـــركـــي–  فــــي مــواجــهــتــهــا مــــع الـــتـــفـــاهـــم األمـ
الــــروســــي– اإليــــرانــــي الـــــذي يـــحـــّرك العــبــني 
محليني كثيرين ضدها، ويحاول الرد على 

تحالفاتها اإلقليمية الجديدة؟
 )أكاديمي وكاتب تركي(  

عوامل إقليمية تجعل الحاجة ملّحة بشكل جذري وعاجل

حان موعد التغيير 
في سياسة تركيا الخارجية

تعرف تركيا أنها 
مستهدفة، بسبب 

صعودها االقتصادي 
اإلنمائي في العقد 

األخير، وتطوير 
تكنولوجيتها 

العسكرية

هناك من شّجع 
القيادات السياسية 

التركية على المضي 
حتى النهاية، وراء 

أوراق إقليمية خاسرة، 
تحّولت، مع الوقت، 

إلى مصيدٍة لها 

أخطأت أنقرة في 
المبالغة بالرهان على 

مسار ثورات الربيع 
العربي ومستقبلها، 

وفي تمسكها 
بمواقفها حيالها 

يرى كاتب المقالة التالية، األكاديمي التركي ســمير صالحة، أن الحاجة باتت ُملحة وعاجلة لتجري تركيا مراجعة في سياســتها 
الخارجيــة، بالنظر إلى المشــكالت التي صارت عليها العالقــات التركية مع عدد من دول الجوار، باإلضافــة إلى إخفاق الرهانات 

بشأن عدة ملفات

أردوغان ووزير خارجيته مولود شاووش أوغلو في مؤتمر المناخ في باريس يوم 30 نوفمبر 2015 )فرانس برس(

فيما كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل أيام، يضع اللمسات 
محمد  المالكم  جنازة  تشييع  في  للمشاركة  استعداده  على  األخيرة 
كان  موعدها،  قبل  وينهيها  المتحدة،  الــواليــات  في  كــالي  علي 
التحالف الثالثي الروسي اإليراني والنظام السوري يضع اللمسات األخيرة 
ستكون  إنها  األسد  بشار  قال  التي  العسكرية  حلب  خطة  تفاهم  على 
مقبرة ألحالم القيادة السياسية التركية. وكان وزير الدفاع اإليراني، حسين 
وسبل  اإلرهاب  على  الحرب  خطط  ناقش  االجتماع  إن  يقول  دهقان، 
حل األزمات في كل من سورية والعراق واليمن، لتمكين شعوبها من 

تقرير مصيرها.

خطة حلب
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الصحافيون السوريون... الجئون بال فرص عمل
عدنان علي

منذ بداية الثورة السورية كان الصحافيون 
حتــى  أو  الســورية  للثــورة  انحــازوا  الذيــن 
األكثــر  هــم  فــة، 

ّ
املؤل النظــام  روايــة  خالفــوا 

اســتهدافًا مــن قبــل قواته وعناصــر أمنه، ما 
جــوء خــارج البلــد. ومــع تعرضهم 

ّ
دفعهــم لل

ســيطرة  مناطــق  فــي  حتــى  للمضايقــات 
املعارضة، بسبب تعدد الفصائل املسيطرة، 
الصحافيــني  معظــم  أجبــر  الــذي  األمــر 
املنحازيــن للثــورة على اللجوء إما إلى دول 

الجوار السوري أو إلى أوروبا.
ومــن بــني املهاجرين الســوريني الــى أوروبا، 
فــي  صعوبــة  تجــد  التــي  الفئــات  أكثــر 
العثــور علــى فرصــة عمــل، هــم الصحافيون 
نظــًرا  اإلعــام،  مجــال  فــي  والعاملــون 
البــاد،  أهــل  للغــة  عــام  بشــكل  الفتقادهــم 
ــا 

ً
خاف اللغــة،  أساســها  مهنتهــم  بينمــا 

للمهن األخرى التي قد ال تتطلب سوى قدر 
محدود من إتقان اللغة.

ــة فقــط مــن الــدول األوروبية فيها وســائل 
ّ
قل

تتيــح  بالعربيــة،  ناطقــة  أو  عربيــة  إعــام 
لانضمــام  فرصــة  الوافديــن  للصحافيــني 
دولتــني  فــي  ينحصــر  األمــر  ويــكاد  إليهــا. 
بالدرجــة  بريطانيــا  همــا  فقــط،  اثنتــني 
األمــر  الثانيــة،  بالدرجــة  وفرنســا  األولــى، 
الــذي جعــل الصحافيــني الســوريني، وكذلــك 
مــن  القادمــني  الفلســطينيني،  الصحافيــني 
حالــة  فــي  بالعشــرات،  وعددهــم  ســورية، 
عــدد  اســتطاع  عــام. وبينمــا  بشــكل  بطالــة 
غالًبــا  عمــل،  فرصــة  علــى  الحصــول  قليــل 
مــا تكــون فــي وســيلة إعــام عربيــة عابــرة 
القــارة  ضمــن  مراكزهــا  تقــع  وال  للحــدود، 

األوروبية.
فؤاد عبد العزيز، صحافي سوري كان يعمل 
ســابقًا فــي وكالــة األنبــاء الســورية )ســانا( 
قبــل مغادرتــه ســورية، علــى غــرار عشــرات 
مواقفهــم  بســبب  اآلخريــن  الصحافيــني 
املعارضة لطريقة تعامل النظام مع الثورة. 
قبــل  فرنســا  إلــى  وصــل  حــني  ــه 

ّ
إن ويقــول 

نحــو عامــني قادمــًا مــن األردن الــذي أمضــى 
فيــه عامــني أيضــًا، فوجئ بــأن »إخواننا من 
مضــى  والذيــن  العربيــة  الجنســيات  باقــي 
علــى إقامتهــم فــي أوروبــا عشــرات الســنني 
إعاميــة  مشــاريع  تأســيس  يحاولــوا  لــم 
باللغــة العربيــة تخاطــب أبنــاء الــدول التــي 
هــذه  ملثــل  الحاجــة  أن  رغــم  بهــا،  يقيمــون 
املشــاريع باتــت ملحــة، نتيجــة ســوء الفهــم 
الحاصــل داخــل املجتمعــات الغربيــة نحــو 
وجــه  علــى  واإلســامية  العربيــة  قضايانــا 
الخصوص«. ويضيف عبد العزيز أن عامل 
انخــراط  أمــام  كبيــًرا  ا 

ً
حاجــز ل  شــكَّ اللغــة 

العمــل  ســوق  فــي  الســوريني  اإلعاميــني 
األوروبي، وهي مسألة بحاجة لزمن طويل، 
الوســائل  هــذه  فــي  العمــل  اســتطاع  وَمــن 
اســتعان بمترجمــني ينقلــون كتاباتهــم مــن 
اللغــة العربيــة إلى لغة البلد الذي يعيشــون 
فيــه. »لكــن فــي النهايــة ال يمكــن اعتبار هذه 
ولعلهــا  عمــل،  فــرص  أنهــا  علــى  الكتابــات 
ذاتــه  الصحافــي  نشــاط  إطــار  فــي  تنــدرج 
فــي  اإلعاميــة  الوســيلة  ورغبــة  ورغبتــه 
تقديــم نمــط معــني مــن املقــاالت ذات العاقــة 
بهواجــس االندمــاج للمهاجريــن أو بعــض 
اآلراء فــي القضايــا السياســية التــي تخــص 

منطقتنا«، بحسب عبدالعزيز.
تعتــرض  التــي  العقبــات  أهــم  أن  ويــرى 
أوروبــا،  فــي  إعاميــة  مشــاريع  تأســيس 
للتــوزع   

ً
إضافــة التمويــل،  فــي  تتمثــل 

الجغرافــي للصحافيــني والذيــن ينتشــرون 
أماكــن  فــي  الواحــدة  الدولــة  أرض  علــى 
متباعدة، األمر الذي يحول دون اجتماعهم 
للتنســيق واإلعــداد لعمــل إعامــي مشــترك، 
مشــيًرا إلــى أنــه ومجموعة مــن الصحافيني 
إطــاق  فــي  فكــروا  فرنســا  فــي  املوجوديــن 
صحيفــة عربيــة فــي أوروبــا، تكــون بمثابــة 
جســر لحــوار الثقافــات مــع األوروبيني، لكن 

األسباب السابقة حالت دون ذلك.
إلــى  قدمــت  والتــي  إبراهيــم،  رنــا حــاج  أمــا 
فرنســا قبــل نحــو عــام مــن تركيــا، بعــد أن 

جريــدة  فــي  كمحــررة  ســورية  فــي  عملــت 
الفتــرة األولــى  فــي  هــا 

ّ
إن »تشــرين«، فتقــول 

التــوازن رغــم أنهــا  عانــت نوًعــا مــن فقــدان 
انشــغالها  بســبب  الفرنســية،  اللغــة  تتقــن 
املســكن  وتأمــني  اإلقامــة  بــأوراق  الكلــي 
»حاليــًا  وتضيــف:  األمــور.  مــن  وغيرهــا 
عــدت لاســتكتاب فــي صحيفــة عربيــة كنت 
أستكتب بها. ولم تنجح محاوالتي للكتابة 
بالصحافة الفرنسية، حيث ال توجد فرص 
فقــد  الفرنســيني.  للصحافيــني  حتــى  عمــل 

أرســلت ســيرتي الذاتية لقنوات تلفزيونية، 
مــي إلــي أن العمــل فيهــا يحتــاج إلــى 

ُ
لكــن ن

واآلن  األولــى.  بالدرجــة  عاقــات شــخصية 
والعمــل  الصحافــة  عــن  االبتعــاد  أحــاول 

كمترجمة«.
ومــن التجــارب الناجحــة في أوروبــا تجربة 
فلســطيني  صحافــي  وهــو  صــوان،  وليــد 
القنــاة اإلخباريــة  فــي  ا 

ً
ســوري عمــل ســابق

»فلســطني  وتلفزيــون  بدمشــق  الســورية 
اليــوم« فــي بيــروت. تمكــن صــوان األســبوع 

باللغــة  لــه  مقــال  أول  نشــر  مــن  املاضــي 
النمســاوية.  الصحــف  إحــدى  فــي  األملانيــة 
ويقــول صــوان الــذي وصل إلى النمســا قبل 
عام وسبعة أشهر فقط، إنه تمكن من إعداد 
صحافيــة  بمســاعدة  الصحافيــة  املقابلــة 
نمســاوية، »ســاعدتني ببعــض التعديــات 
تجريــة  وكانــت  الجمــل،  وتركيــب  اللغويــة 
جيــدة حفزتنــي كثيــر للمواظبــة علــى هــذا 

الطريق«.
ويشرح صوان تجربته بالقول »في البداية 
كان املوضــوع أشــبه بمــن ينحــت بالصخــر، 
كيــف يمكــن أن تكتــب مــادة صحافيــة بلغــة 
جديــدة ومختلفــة كليــًا عــن اللغــة العربيــة، 
لهــا خصوصيتهــا، وأســلوبها، مفرداتهــا؟ 
طريقــة الكتابــة الصحافية تختلف كليًا عن 
الكتابــة العربيــة، لكــن كان البــد مــن خــوض 
هذا التحدي، خاصة أنه لدي الوقت الكافي 
تجربــة  »كانــت  ويضيــف  املــادة«.  إلعــداد 
ممتعــة ومقلقــة فــي الوقــت نفســه. راودتنــي 
أسئلة كثيرة عند وصولي إلى النمسا، هل 
أرمي مهنتي وراء ظهري، كيف يمكن العمل 
بــدء  عنــد  لكــن  بلــد جديــد؟  فــي  كصحافــي 
هــذه التجربــة وصلــت إلــى قناعــة أن هنــاك 
البلــد  بلغــة  املســتقبل  فــي  للعمــل  إمكانيــة 
الجديــد، وهــذه املادة كســرت حاجــز الكتابة 
الصحافيــة باللغــة األملانيــة، وجعلــت األمــر 

، وإن كان صعبًا«.
ً
ليس مستحيا

معظــم  فــي  القاتمــة  للصــورة  ــا 
ً
وخاف

الصيــادي  جابــر  يقــول  األوروبيــة،  الــدول 
تماًمــا.  مختلــف  بريطانيــا  فــي  الوضــع  إن 
ويضيــف الصيادي، والذي وصل للعاصمة 
البريطانيــة قبــل أكثــر مــن عــام وكان يعمــل 
 »لنــدن تضم 

ّ
فــي القنــاة التركيــة العربيــة، أن

بمختلــف  اإلعاميــة  املنصــات  مــن  الكثيــر 
أنواعهــا وأشــكالها، مــا يجعــل فــرص العمل 
كبيــر،  بشــكل  متوفــرة  العــرب  للصحافيــني 
الصحافيــني  عــدد  فــي  نقصــًا  ثمــة  إن  بــل 
العربيــة  اإلعــام  وســائل  مــن  العديــد  لــدى 
تجربتــه  وعــن  لنــدن«.  مدينــة  فــي  العاملــة 
»لــم  أنــه  إلــى  الصيــادي  يشــير  الشــخصية، 
يجــد أي صعوبــة فــي الحصــول على وظيفة 
فــي إحــدى املحطــات التلفزيونيــة العربيــة، 
 أنــه يجيــد اللغــة اإلنكليزيــة«، الفتــًا 

ً
خاصــة

إلــى أن »لنــدن تضــم عشــرات وســائل اإلعام 
ماســة  حاجــة  ولديهــا  والدوليــة،  العربيــة 
املنطقــة  أن   

ً
خاصــة العــرب،  للصحافيــني 

اإلعامــي  الشــهد  تتصــدر  باتــت  العربيــة 
للمشــاريع  بالنســبة  أمــا  العالــم«.  فــي 
عــدة،  صعوبــات  هنــاك  فربمــا  اإلعاميــة، 
منها رأس املال املرتفع لتأسيس أي وسيلة 
 إلــى النقص الحاد في عدد 

ً
إعاميــة، إضافــة

الصحافيني العرب املحترفني في بريطانيا، 
ا تعجيزية على 

ً
بينما تفرض الدولة شروط

استقدام املوظفني من خارج الباد.
ويتحــدث املخــرج فــراس فيــاض الــذي يديــر 
»صــوت  إذاعــة  حســن  أليســار  زوجتــه  مــع 
إســطنبول  مدينــة  مــن  تبــث  التــي  رايــة« 
التركيــة، عــن جوانــب أخــرى مهمة من وحي 
تجربتــه، تتعلــق باإلجــراءات املعقــدة أمــام 
أي مشــروع إعامي، والتي تبدأ بالحصول 
بالحصــول  املرتبــط  العمــل  إذن  علــى 
ونســبة  التوظيــف  وشــروط  اإلقامــة،  علــى 
التوظيــف مقابــل املواطنــني من تلــك الدولة. 
 يســمح 

ً
ويســتطرد بالقــول »فــي تركيــا مثا

لــك بالترخيــص كشــركة إنتــاج أو منظمــة، 
وليس كوسيلة إعامية، بينما تسمح دول 

أخرى فقط بالترخيص كمنظمة«.
ويشير فياض إلى أن العمل في بلد أجنبي 
جانًبــا  خبرتــك  »تــرك  يســتدعي  مــا  كثيــًرا 
ببلــد  مارســتها  التــي  خبرتــك  اعتبــار  أو 
آخــر ال تنفــع فــي هــذا البلــد، وعليــك اتبــاع 
دورات تأهيليــة، خاصــة أن أغلــب الوظائــف 
تمارســها  التــي  أو  عليهــا  تحصــل  التــي 
ترتبــط فعلًيــا بمواضيــع بلــدك أو البلــدان 
تبقــى  ولهــذا  نفســها،  باللغــة  تنطــق  التــي 
بلــدك«.  بمواضيــع  مرتبطــة  إليــك  الحاجــة 
ويلفــت فيــاض إلــى أن القوانــني فــي البلــدان 
األجنبيــة ليســت منفتحــة غالبًا، وتشــوبها 

البيروقراطية.

عامل اللغة حاجز أمام 
انخراط الصحافيين في 

سوق العمل

والتمويل وفرص  اللغة  لكّن معوقات  أوروبا،  إلى  أو  الجوار  إلى دول  الصحافيون  لجأ  السوريين،  من  كغيرهم 
العمل واجهتهم في بلدان اللجوء. هكذا، يمرّ يوم الالجئ على الصحافيين السوريين بصورة قاتمة عمومًا

ُيشــير مصطفــى عبــاس، الــذي كان يعمــل قبــل مغادرتــه 
ســورية محــررًا فــي قنــاة »الدنيا« املواليــة للنظام، ثم عمل 
في »تلفزيون اآلن« عندما كان في تركيا، إلى أّن املشاريع 
اإلعالميــة الخاصــة فــي أوروبــا تحتــاج إلــى تمويــل غيــر 
 أن املمولــني الســوريني غيــر مهتمني 

ً
متــاح حالًيــا، خاصــة

لــون األوروبيــون فلهــم  كثيــًرا بمجــال اإلعــالم. أمــا املموِّ
 
ً
شــروطهم التــي ال يســتطيع تلبيتهــا إال القليــل، »إضافــة

الســوريني،  الصحافيــني  لــدى  املبــادرة  روح  غيــاب  إلــى 
وغياب فكرة العمل الجماعي إلى اآلن«.

الــذي وصــل إلــى فرنســا قبــل ســبعة  ويضيــف عبــاس 
أشــهر فقــط، أنــه مــا زال فــي مرحلــة التعامــل مــع األوراق 
الخاصة بإقامته في فرنســا، ولم يصل بعد إلى التفكير 
الجاد بالعمل، وإن كان أنجز بعض التقارير التلفزيونية 
ا، و«تطلب 

ً
لصالــح »تلفزيــون اآلن« الــذي عمــل معه ســابق

ه يقيم 
ّ
ذلــك منــه الكثيــر مــن التعــب والســفر بالنظر إلــى أن

حالًيا في بلدة صغيرة بعيدة جًدا عن العاصمة باريس«.
شــكوى  موضــع  كانــت  مســألة  إلــى  عبــاس  ويلفــت 
صحافيــني آخريــن، وهــي »اســتفحال ظاهــرة الناشــطني 
اإلعالميــني الذيــن يقدمــون أنفســهم فــي الــدول األوروبية 

كصحافيني، ويتصدرون املشهد هناك«. 
مقطعــا  وصــور  كاميــرا  حمــل  مــن  »كل  ويضيــف: 
أمــام  نفســه  ويقــدم  صحافيــا،  نفســه  يعتبــر  بــات  مــا 
الغــرب كصحافــي رغــم أنــه لــم يــدرس الصحافــة، وليــس 
بالضــرورة أن يكــون ممتلــكا ألدواتها. هؤالء الناشــطون 
كان لهــم جهــود مشــكورة فــي إيصــال صــورة ما يجري 
في سورية للعالم، ولكنهم عندما انتقلوا ألوروبا وقدموا 
أنفســهم كصحافيــني محترفــني وأغلبهــم غيــر مؤهلــني، 

باتوا عبئا على املهنة«.

بين التمويل والناشطين

MEDIA
منوعات
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على وسم يوم الالجئ العالمي تغريد
»#WorldRefugeeDay«، نشرت 

مؤسسات تابعة لألمم المتحدة صورًا 
وقصصًا ُملهمة للسوريين الالجئين. 

وكتبت أديل راز: »آمل أن نصل إلى 
يوم ال يُصبح فيه أحد الجئا«، ووصل 

الوسم إلى األكثر تداوًال عالميًا.

عبر وسم »#SupportRefugees«، دعا 
مغردون بريطانيون أمس إلى دعم 
الالجئين، كرّد لجميل النائبة المقتولة 
جو كوكس، والتي كانت تدافع عن 

الالجئين. وكتبت إحدى المغردات: 
»ادعموا الالجئين، هكذا ما كانت 

ستريده جو بشدة منّا«.

على وسم »#اسمي_بابل« غّرد 
عراقيون أمس بغضب، بعد اإلعالن 

الذي أصدره القائمون على إدارة 
المراقد الشيعية في كربالء، الذي 

يقضي بتغيير اسم محافظة »بابل« 
إلى »مدينة اإلمام الحسين«. وعبر 

المغردون عن امتعاضهم من القرار.

احتفلت قطر بليلة المنتصف من 
شهر رمضان، في تقليد سنوي 

يُعرف باسم »القرنقعوه«. وبينما 
عاش المواطنون واحدة من أبرز 

مالمح التراث الشعبي، المرتبطة بشهر 
رمضان، وصل وسم »#القرنقعوه« 

إلى األكثر تداوًال على »تويتر«.



عمر بقبوق

ي 
ّ
الفن بالقطاع  العمل  يعتِمُد  ال 

ــاع التمثيل 
َّ
فــي ســوريــة، وفــي ِقــط

عــــلــــى وجــــــــه الـــــخـــــصـــــوص، عــلــى 
ة بــالــدرجــة األولـــى،  املــوهــبــة والـــدراســـة الفنيَّ
بــل هــنــاك الــعــديــد مــن الــعــوامــل األخـــرى التي 
ساِهم بدخول أشخاص جدد في عالم الفن، 

ُ
ت

ــة، والســيــمــا  ــا، الـــعـــاقـــات الــشــخــصــيَّ ــرزهــ وأبــ
القرب من  إلــى  ــة، باإلضافة  العاقات األســريَّ
الــســلــطــة الــســيــاســّيــة الــحــاكــمــة، الـــتـــي كــانــت 
ة فــي الــوســط الــدرامــي الــســوري.  ل بــقــوَّ

َّ
تتدخ

 تقرأ أسماء أبناء 
ْ
ْعتاد أن

ُ
حيث أصبح من امل

الــنــجــوم وأقـــاربـــهـــم فـــي شـــــارات املــســلــســات 
السورية، وكأن توريث مهنة التمثيل أصبح 
ُعــْرفــًا شائعًا فــي ســوريــة، كــأي حــرفــة يــدوّيــة 
 الــنــســب الــفــنــّي 

َّ
تــتــوارثــهــا الـــعـــائـــات، بـــل إن

أصبح أمــرًا، يدعو للفخر في الوسط الفني، 
التعبير  فــي  فنية«  »عــائــلــة  لــيــدرج مصطلح 
ان وعراقة نسبه!. وقد أعددنا 

ّ
عن أصالة الفن

لكم قائمة بأبرز العائات الفنية في سورية، 
وآخــر النجوم السورين، الذين ورثــوا مهنة 

التمثيل عن أقاربهم:

أيمن زيدان وعائلته
ان السوري، أيمن زيــدان، عام 1956، 

ّ
ولد الفن

في مدينة الّرحيبة التي تقع في ريف دمشق، 
وكــان جــّده مختار البلدة، وأبـــوه كــان يعمل 
املعهد  افتتاح  الــشــرطــة. وفــي سنة  فــي سلك 
الــعــالــي لــلــفــنــون املــســرحــيــة فــي دمــشــق، كــان 
أيـــمـــن زيــــــدان مـــن أوائــــــل الـــطـــاب املــنــضــمــن 
الذين خرجتهم  النجوم  أبرز  للمعهد، وأحد 
ــيـــدة فـــي ســـوريـــة،  األكـــاديـــمـــيـــة الــفــنــيــة الـــوحـ
مــنــذ ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن املـــاضـــي. وقـــد أثبت 
أيــمــن زيــــدان قـــدرة كــبــيــرة عــلــى تمثيل أدوار 
متعددة في مسلسات مختلفة مثل »جميل 
إليه  عــام«. ويعود  وهــنــاء« و»يوميات مدير 
من  املــهــنــي،  عائلته  مــســار  بتحويل  الــفــضــل 
ي 

ّ
الفن العمل  إلــى  السلطوّية  الــدولــة  وظائف 

الـــدرامـــي. حيث أدخـــل أخـــاه شـــادي فــي سلك 
بدايته  أّواًل، في سنة 1996، وكانت  التمثيل 
في مسلسل »أيــام الغضب«، الــذي لعب فيه، 
أيمن زيــدان، دور البطولة، ومن ثم جاء دور 
األخ األصــغــر وائـــل، الــذي بــدأ بــمــزاولــة مهنة 
فــي  بـــمـــشـــاركـــتـــه  فــــي ســـنـــة 1999،  الــتــمــثــيــل 
ه   أبــنــاء

َّ
مسلسل »جـــواد الــلــيــل«. وكــذلــك، فـــإن

ى، فدرس ابنه 
َ
ط

ُ
الذكور ساروا على نفس الخ

األكاديمية،  نفس  فــي  التمثيل  حــازم  الكبير 
الــعــروض منذ صغره،  مــن  وشـــارك بالعديد 
ــرًا  ــوه نــــوار الــــذي وافـــتـــه املــنــيــة ُمــبــكِّ ــ هـــو وأخـ
بعد معاناة من مرض السرطان. وأّمــا نساء 
ي ألسباٍب 

ّ
العائلة، فلم يلتحقن بالسلك الفن

غير معلنة. ولــكــن ال تــوجــد أي نــســاء دخلن 
عالم التمثيل من عائلة زيدان.

دخلت طفلة الغابة 
وخرجت بعد 5 سنوات 

ل ثيابها ولم تتبَدّ

2223
منوعات

فن

درامامائدة رمضانأمكنة

تلفزيون

خليل العلي

ــة  ــ ــّيـ ــ ــــزراعـ ــا الـ ــهــ ــيــ ــأراضــ ــُر فـــلـــســـطـــن بــ ــهـ ــتـ تـــشـ
في  أهلها  يعمل معظم  كــان  الخصبة، حيث 
ــة. ومــنــذ مـــا قــبــل نــكــبــة 1948، وطـــرد  ــزراعــ الــ
يــد االحتال  الفلسطينين مــن أرضــهــم على 
ــة هــــي مــصــدر  ــ ــزراعــ ــ ــانــــت الــ ــي، كــ ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ
 
ً
ــة ـ ــعـــدد كــبــيــر مــــن الــــعــــائــــات، خـــاصَّ الـــــــرزق لـ

وكان  املختلفة.  بأنواعها  الخضروات  زراعــة 
خيرات  مــن  طعامهم  ون  يــعــدِّ الفلسطينيون 
ــة، بــكــل مـــا هـــو أخـــضـــر، من  ــزروعــ أرضـــهـــم املــ
ــا، ومــن  ــكـــوسـ الــنــعــنــع والـــفـــجـــل والـــبـــصـــل والـ
ضمن الطبخات التي اشتهرت قديمًا، طبخة 
ــرة الــكــوســا، وكــانــت  »نـــــّوار الــكــوســا« أي زهــ
تعتبر طبخة الــفــقــراء فــي ذلــك الــوقــت، ألنها 
 
ّ
ــاألرز ــرة الــكــوســا املــحــشــوة بــ تــتــكــون مـــن زهــ
املــكــّونــات  بكل  ة  غنيَّ وهــي  األســــود،  والفلفل 
 عن 

ً
الــغــذائــّيــة، ومـــن املــمــكــن أن تــكــون بـــديـــا

عدُّ باهظة الثمن. 
ُ
اللحوم التي ت

ـــهـــا 
َّ
ــا« اشـــتـــهـــرت بـــأن ــكــــوســ طـــبـــخـــة »نــــــــوار الــ

 
ٌ
مـــن األكـــــات الــرمــضــانــّيــة، رغـــم أنــهــا طبخة
ة، لكن ُسّكان منطقة رام الله وقراها،  موسميَّ
كانوا يعمدون إلى زراعة الكوسا قبيل شهر 
النّوار في  املبارك، كي يكون جاهزًا  رمضان 

 لإلفطار.
ً
الشهر الفضيل، ليتمَّ إعداده وجبة

تــــــــوارث الــفــلــســطــيــنــيــون هـــــذه الـــطـــبـــخـــة مــن 
آبــائــهــم وأجـــدادهـــم، وهـــي طبخة مــن أصــول 
فلسطينية، كانت تعتمد على أن كل شخص 
 وضــٍع 

ّ
يــــزرع ويــحــصــد ويــأكــل بــيــده فــي ِظــــل

ــــذت الـــصـــورة  غـــريـــب عــلــى شــكــل قـــــرص. وغـ
»الـــيـــوفـــولـــوجـــي« )أي علم  اهـــتـــمـــام عــلــمــاء 
أدريــان  البروفيسور،  الغامضة(.  األجــســام 
لعلم  الــرومــانــّيــة  الجمعّية  رئيس  بــاتــروت، 
نفس الخوارق، يؤكد وجود أنشطة خارقة 
لـــلـــعـــادة، وبـــصـــورة كــثــيــفــة، فــهــنــاك أحــــداث 
ال يــمــكــن تــفــســيــرهــا، ومـــشـــاهـــدات ألشــبــاح 
ــة، ووجــــــــوه تـــظـــهـــر فــي  ــابــ ــغــ تـــتـــجـــول فــــي الــ
ــم يـــرهـــا أحــد  الـــصـــور املــلــتــقــطــة، فـــي حـــن لـ
بالعن املجردة بعد، وصور ألطباٍق طائرة 
تمَّ التقاطها. يقول باتروت: »يعتقد بعض 
ـــنـــا نــتــعــامــل مـــع مــثــلــث بـــرمـــودا 

َّ
الـــخـــبـــراء أن

طبيعي، فاملنطقة يمكن تصنيفها على هذا 
النحو بالتأكيد، خاصة مع الصور وأفام 
الفيديو االستثنائية، التي تأتي جنبًا إلى 
الذين درسوا  الباحثن  جنب، مع شهادات 

الغابة لعقود«.
ثقيلة  مــشــاعــر  عـــن  املــنــطــقــة  زوار  ويــخــبــر 
 الذين يغامرون بالدخول 

َّ
بالقلق، وُيشاع أن

إلى »هويا باكيو«، يعودون منها بأعراض 
ال يــمــكــن تــفــســيــرهــا، مــثــل الــطــفــح الــجــلــدي 

محمد كريم

ــّيـــة أحــيــانــًا بــاســتــثــمــار  ــة اإلعـــامـ ــ تــهــتــم اآللـ
قــدر من  الشغف والــفــضــول، فتقوم بتوفير 
الغموض لبعض املواقع واألحداث الغريبة 
واملــخــيــفــة. وشــيــئــًا فــشــيــئــًا، تــتــمــكــن بعض 
األفـــكـــار مـــن الـــعـــقـــول، وتــتــهــيــأ لــاســتــثــمــار 
ــر اســـم  ــذكــ اإلعـــــامـــــي والــــفــــنــــي. فـــعـــنـــدمـــا يــ
ــا، تـــتـــبـــادر إلـــى  ــيـ ــانـ »تـــرانـــســـلـــفـــانـــيـــا« بـــرومـ
ــــوال«، تلك  ة »دراكــ الــذهــن مــبــاشــرة شخصيَّ
ـــة ملـــصـــاص الــــدمــــاء الــتــي  الـــقـــصـــة الـــخـــيـــالـــيَّ
اعتمدت على شخصية محرر رومانيا امللك 
واستثمرها   .)1476-1413( املــخــوِزق،  فــاد 
الــروائــي األيــرلــنــدي، بـــرام ســتــوكــر، )1847-

1912(، ثمَّ أصبحت موضوعًا لسلسلة أفام 
سينيمائية شهيرة.

في رومانيا، أيضًا، يوجد ما هو أشد رعبًا 
مـــن دراكـــــــوال، فــغــابــة »هـــويـــا بــاكــيــو« الــتــي 
بالقرب  وتقع  هكتارًا،   250 من  أكثر  تشغل 
 
ً
ـــعـــدَّ بــقــعــة

ُ
مـــن مــنــطــقــة »كـــلـــوج نـــابـــوكـــا«، ت

أســطــورّيــة، بــاعــتــبــارهــا غــابــة مــهــجــورة من 
الــبــشــر ومــســكــونــة بــاألشــبــاح، لـــذا تجتذب 
الذين  الــســيــاح،  املنطقة نوعية مــحــددة مــن 
يبحثون عن اللقاء بالشياطن، أو من أجل 

اكتساب خبرات روحية!.
اًل  اكــتــســَبــت املــنــطــقــة ســمــعــتــهــا الــســّيــئــة أوَّ
ــذي تــقــُع فــيــه، عــنــدمــا قــام  ــارج اإلقــلــيــم الــ خــ
ألكساندر سيفت،  األمــيــركــي،  األحــيــاء  عالم 
ســنــة 1960، بــالــتــقــاط صــــورة لــجــســم طائر 

 يــجــتــِمــْعــن 
ُ
مــعــيــشــّي صـــعـــب، وكـــــان الـــنـــســـوة

ليساعدن بعضهن في إعدادها.
مـــع مـــــرور الــــزمــــن، اخــتــفــت هــــذه الــطــبــخــة في 
الــظــروف،  تغير  بسبب  الفلسطيني،  املجتمع 
املــاديــة للناس، ولــم يعد هناك  خاصة الحالة 
التي كانت  الكوسا«،  »نـــّوار  من يطهو طبخة 
ــــوالت عـــلـــى مـــائـــدة  ــأكـ ــ ــهـــى املـ ــًا مــــا مــــن أشـ يـــومـ
ــار الــرمــضــانــي، الــــذي كــــان مــخــتــلــفــًا عن  ــطـ اإلفـ
اليوم من ناحية أصناف الطعام، حيث كانت 
م طبخة واحدة على مائدة اإلفطار. ويذكر  قدَّ

ُ
ت

م حاليًا في بعض  قدَّ
ُ
 هذه الطبخة ت

َّ
البعض، أن

املناطق التركّية، ولم ُيْعَرف بعد إذا كان األتراك 
أخذوها عن الفلسطينين، أم أحضرها األتراك 

معهم إلى فلسطن أيام الحكم العثماني.

ــداع النصفي  والـــخـــدوش والـــحـــروق والـــصـ
ء. إضـــافـــة إلــــى فــقــدان  ــيـــوُّ ــقـ ــتـ والـــغـــثـــيـــان والـ
 الـــنـــبـــاتـــات فــي 

َّ
الـــشـــعـــور بـــالـــوقـــت. كـــمـــا أن

الــغــابــة تــبــدو غــريــبــة املــظــهــر، وكــأنــهــا شــيء 
مــصــنــوع لــجــعــل الــنــاس تــؤمــن بــأســطــوريــة 
الـــغـــابـــة مــــع األشــــكــــال الـــغـــريـــبـــة لـــأشـــجـــار، 
ــم غــيــر املـــبـــرر الــــذي يــضــع أخــتــامــًا  والــتــفــحُّ
على جــذوِع األشجار وفروعها. وفي داخل 
الغابة املظلمة، تبدو الرياح وكأنها تهمس 
ــشــاهــد أضـــواء تــضــيء وتختفي 

ُ
للناس، وت

دون تفسير.
ر الــغــريــب   الــتــصــوُّ

َّ
ِعـــي أهـــل املــنــطــقــة، أن يـــدَّ

عـــن الــغــابــة جـــاء بــعــد أن اخــتــفــى بــداخــلــهــا 
ــد الـــرعـــاة بــاملــنــطــقــة مــع قــطــيــع كــبــيــر من  أحـ
األغنام. ثم توالت القصص واألساطير التي 
تؤكد أن الذين يغامرون بدخول الغابة لن 
يعودوا منها أبدًا، األمُر الذي جعل السكان 
 
ُّ
ن

ُ
الغابة. ويظ املحلين يخافون من دخــول 

لعالٍم   
ً
بــّوابــة  

ُ
ل

ِّ
تمث الغابة  أن  الناس  بعض 

آخــــر، حــيــث تــــروى قــصــة أخــــرى لــطــفــلــة في 
الــخــامــســة تــاهــت فــي الــغــابــة، وقــضــت فيها 
خـــمـــس ســــنــــوات، ثــــم خـــرجـــت مـــنـــهـــا، وهـــي 
ل لونها،  التي لم يتبدَّ الثياب  ترتدي نفس 
في حن لم تذكر الفتاة شيئًا عما حدث في 
السنوات الخمس التي أمضتها في الغابة. 
وهــــي حـــكـــايـــات دفـــعـــت عـــــددًا مـــن الــقــنــوات 
الذهاب،  إلى  املحلية والعاملية  التلفزيونية 
واســتــثــمــار تــلــك الــحــكــايــات، وعــمــل بــرامــج 

وأفام وثائقية حول الغابة. 

ممثلون يقضون رمضان غابة األشباح والغرائب في »هويا باكيو«
في استديوهات التصوير

»نّوار الكوسا«... أكلة قديمة

مع انتصاف شهر رمضان 
بات واضحًا أن هناك إجماع 

من قبل النقاد على مدح 
مسلسل »أفراح القبة« 

المصري المقتبس من رواية 
لنجيب محفوظ

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

استطاع مسلسل »أفراح القبة« املأخوذ عن رواية 
األديب املصري العاملي، نجيب محفوظ، واملعروض 
حاليًا ضمن املاراثون الرمضاني، أن ينال إعجاب 
جميع النقاد، وهو نادرًا ما يحدث، خاصة في ظل 
هذا الكّم الكبير من املسلسات، حتى إن مشاهدين 
من خــارج مصر أبــدوا إعجابهم بالعمل، وهــو ما 

اتضح من مواقع التواصل االجتماعي. 
»العربي الجديد« استطلعت آراء النقاد في العمل 

األهم في رمضان، وهو »أفراح القبة«.
ــنــــاوي، فــي  فــــي الـــبـــدايـــة قـــــال الـــنـــاقـــد، طــــــارق الــــشــ
»نادرًا  إنه  الجديد«  »العربي  لـ تصريحات خاصة 
ــة أدبــيــة إلــى  مــا ينجح عــمــل تــم تــحــويــلــه مــن روايــ
شــيء،  ينقصه  ال  املسلسل   

ّ
أن ــحــًا 

ّ
مــوض مسلسل، 

فــهــو عـــمـــل، كــمــا يـــقـــال، مــحــســوب فــيــه كـــل شـــيء، 
ومصنوع بعناية شديدة«.

، إن كل ممثل وعامل وراء 
ً
وأضاف الشناوي قائا

الــكــامــيــرا فـــي هــــذا الــعــمــل لـــه بــصــمــتــه الــواضــحــة، 
فــــاإلضــــاءة جـــيـــدة والـــتـــصـــويـــر رائــــــع، ويـــبـــدو من 
كانت  أيضًا  الكواليس  أن  ككل،  للعمل  مشاهدتنا 
محترمة. وأشاد الشناوي بتجربة املخرج، محمد 
 إنــه لــم »يتفلسف«، وأخـــرج الــروايــة 

ً
يــاســن، قــائــا

بروح ورائحة أديب نوبل.
»العربي  لـ لويس جريس،  الناقد،  قال  ناحيته  من 

ــان، إال أن  عــلــى الـــرغـــم مـــن انــتــصــاف شــهــر رمـــضـ
الــدرامــا،  بنجوم  ممتلئة  تــزال  ال  االستوديوهات 
حيث يواصلون تصوير األعمال املعروضة حاليًا 
عــبــر الــقــنــوات الــفــضــائــيــة، حــتــى إن هــنــاك بعض 
الــهــواء مــبــاشــرة فــي نفس  ر على  ــصــوَّ

ُ
الحلقات ت

تــوقــيــت عــرضــهــا. فــمــســلــســل »وعـــــد« الــــذي تــقــوم 
ببطولته الفنانة، مي عز الدين وأحمد السعدني، 
تعرض بعض مشاهده أثناء تصويرها مباشرة 
لـــبـــروفـــات عــلــيــهــا،  ــراء الــفــنــانــن  ــ أي مـــن دون إجــ
وهــو ما أسهم في خــروج بعض املشاهد ركيكة، 
مـــا أغـــضـــب الــفــنــانــة، رانـــــدا الــبــحــيــري، املــشــاركــة 
بعض  مشاهدها  ضعف  انتقد  حيث  العمل،  فــي 
جمهورها، لكنها، اعتذرت لهم أن بعض املشاهد 
بالطبع  أسهم  ما  أثناء تصويرها، وهــو  تعرض 
فــي وجـــود حــالــة مــن الــتــوتــر والــتــشــتــت. ويتبقى 
على االنتهاء من تصوير مسلسل »وعد« حوالى 
فخر،  إبراهيم  ومخرجه،  أبطاله  ليودع  أســبــوع، 
االســــتــــوديــــوهــــات، أخــــيــــرًا، بـــعـــد رحـــلـــة تــصــويــر 

استمرت خمسة شهور.
ًا بتصوير  ال يــزال الــفــنــان، عــادل إمـــام، يقوم حاليَّ
مــشــاهــده فـــي مــســلــســل »مـــأمـــون وشــــركــــاه«، على 
د أن العمل  الرغم من أن جــدول التصوير كان يؤكَّ
سينتهي قبل قــدوم شهر رمضان، وينتهي عادل 
من التصوير بعد حوالى أربعة أيام، ليطير بعدها 
الشمالي، برفقة أسرته لقضاء باقي  الساحل  إلى 
إجازة الصيف هناك مثلما اعتاد. ويشارك الزعيم 
في املسلسل كل من الفنانن لبلبة وتامر هجرس 

ــــراح الــقــبــة« اســتــطــاع أن  الــجــديــد« إن مسلسل »أفـ
يخطفه ملــشــاهــدتــه عــلــى الــرغــم مــن أنـــه لــم يشاهد 
املسلسات كثيرًا، ومتفّرغ  للكتابة. وأوضح لويس 
أن الفنانن املشاركن في العمل غير أنانين؛ فكل 
أعطى املساحة لغيره ليبدع. وكان املخرج منصفًا 
في تقديم فنانيه بما تتطلبه الرواية التي كتبها 
زيـــادة مبيعات  فــي  املسلسل  أسهم  وقــد  محفوظ، 
 على شــيء، فإنه 

َّ
روايــة »أفـــراح القبة«، وهــو إن دل

 الجمهور متشوق لقراءة الرواية، 
َّ
 على أن

ُّ
 يدل

ً
فعا

بعد أن شاهدها صوتًا وصورة.
واعــتــبــرت الــنــاقــدة، مــاجــدة خــيــر الــلــه، أن مسلسل 
العام، وُيعدُّ  القبة« من أفضل األعمال هذا  »أفــراح 
املسلسل رقم واحد، موضحة في تصريحات خاصة 
 تفاصيل 

ِّ
 بــكــل

ٌ
ــهــا مــبــهــورة

َّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

العمل، وبـــأداء ممثليه الــذيــن ُولـــدوا مــن جديد في 
هـــذا املــســلــســل الـــذي يــجــذب االنــتــبــاه مــن اللقطات 
ت ماجدة أن تتطور الدراما لترتقي 

َّ
األولى له. وتمن

إلى مرتبة هذا العمل، الذي يصل إلى حد الكمال، 
مشيدة باملخرج، محمد ياسن، الذي لم يتكاسل أو 
 عن التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، لذا 

َ
يتغاض

وصل للجمهور بشكل محترم وراٍق.
املسلسل تدور أحداثه داخل إحدى الفرق املسرحية 
خال حقبة السبعينيات، يعمل ممثلو الفرقة على 
»أفــراح  اســم  املشاركة في مسرحية جديدة تحمل 
 أحداث املسرحية تدور 

َّ
القبة«. يكتشف املمثلون أن

حول شخصياتهم الحقيقية في كواليس املسرح، 
ــف املــســرحــيــة يــعــرض أمــامــهــم أســرارهــم 

ِّ
 مــؤل

َّ
وأن

بــاملــاضــي. يسعى املمثلون  الــتــي حــدثــت  املــشــيــنــة 
مالك  لكن  لــهــم،  الفاضحة  املسرحية  هــذه  إليــقــاف 
الــفــريــق يــصــر عــلــى اســتــكــمــال الــعــمــل لــكــي يتطهر 
من آثام املاضي، ويجد املمثلون أنفسهم مجبرين 
عــلــى االســـتـــمـــرار فـــي تــمــثــيــل أدوارهــــــم الحقيقية. 
ويشارك في بطولة املسلسل كل من الفنانن منى 
زكي ورانيا يوسف وصبا مبارك وجمال سليمان 
لنشوى  والــحــوار  والسيناريو  السعدني،  وأحــمــد 

زايد وإخراج محمد ياسن.

وخــالــد ســرحــان، واملسلسل مــن إخـــراج رامــي إمــام 
والــقــصــة لــيــوســف مــعــاطــي وإنـــتـــاج تــامــر مــرســي. 
ــان، ســيــطــلــق املـــخـــرج،  وقـــبـــل انـــتـــهـــاء شـــهـــر رمــــضــ
الجزء  انتهاء تصوير  أبــو عميرة، صافرة  مجدي 
تم  الحلمية«، حيث  »ليالي  الــســادس من مسلسل 
 كتابة 

ّ
البدء في تصويره بشكل متأخر، نظرًا ألن

يشارك  واملسلسل  بــعــد.  انتهت  قــد  تكن  لــم  العمل 
في بطولته إلهام شاهن وصفية العمري وهشام 
سليم والقصة من تأليف أيمن بهجت قمر وعمرو 

محمود ياسن.
ويتبقى يومان وتــودع الفنانة، غــادة عبد الــرازق، 
تصوير مسلسلها »الخانكة«، الذي يخرجه محمد 
جمعة، وتنتظر غادة االنتهاء من تصويره، حتى 
تسافر برفقة ابنتها الوحيدة روتانا وحفيدتيها 
في  الفطر  عيد  إجـــازة  لقضاء  وجــويــريــة  خديجة 

إحدى الدول األوروبية، مثلما اعتادت كل عام.
ملنى  القبة«  »أفـــراح  ينتهي تصوير مسلسل  ولــن 
انتهاء  زكــي ورانــيــا يوسف وجــمــال سليمان قبل 
ر 

ّ
الــبــدء فــي تصويره تأخ شهر رمــضــان، حيث إن 

ــًا، مــــع مــســلــســل  ــيـــحـــدث، أيــــضــ ــا سـ ــو مــ ــ ــيـــرًا. وهـ ــثـ كـ
»الــطــبــال« للفنان، أمــيــر كــــرارة، حيث تــعــرض هذا 
إلى  تأجيله  وكــان سيتم  عــديــدة،  لتوقفات  العمل 
شــهــر رمـــضـــان مـــن الـــعـــام الــــقــــادم، نـــظـــرًا لــظــروف 
إنتاجية، حتى تدخل املنتج، تامر مرسي، ليشارك 
دنـــيـــا كـــريـــم فـــي اإلنــــتــــاج، ويــنــقــذ املــســلــســل الـــذي 

يخرجه، أحمد خالد.
مروة...

التمثيل كمهنة يتّم توريثه

)Getty( تم التقاط صور ألطباق طائرة في الغابة

ال تلعب الموهبة 
فقط دورًا حاسمًا 
في االرتقاء الفني 

في الدراما السورية، 
بل أحيانًا العالقات 

الشخصيّة واألسريّة 
والمحسوبيات 

والقرب من السلطة

أبرز العائالت 
الفنيّة 

في سورية

مسلسل »أفراح القبة«

فنون وكوكتيل

سلمى ومها المصري
بــدأتــا الــعــمــل فــي املــجــال الــفــنــي مــعــًا، مــنــذ أن 
في  شاركتا  حيث  ْن، 

َ
صغيرت طفلتن  كانتا 

صة  صَّ
َ

خ
ُ
امل التلفزيونية  البرامج  من  العديد 

إلى  دخــل  مــن  أول  ليستا  ولكنهما  لأطفال. 
هـــمـــا، عمر  عـــالـــم الـــفـــن فـــي عــائــلــتــهــمــا، فـــجـــدُّ
الــنــقــشــبــنــدي، كـــان مـــن أشــهــر عـــازفـــي الــعــود 
في النصف األول من القرن العشرين. ولكن، 
يعود لهما الفضل لدخول العديد من الوجوه 

الــدرامــا  الــشــابــة مــنــذ التسعينيات فــي عــالــم 
التلفزيونية. إذ أقحمت مها املصري ابنتها، 
ــازم  الــتــصــويــر، حـ ــا األول، مـــديـــر  ــهـ مـــن زوجـ
بياعة، ديمة بياعة في مهنة التمثيل، عندما 
في  »الكواسر«  مسلسل  في  تشارك  جعلتها 
ــزور. وكــذلــك  ســنــة 1998 مــن إخــــراج نــجــدة أنــ
فعلت مع ابنها طيف إبراهيم الخليل، وهو 
عدنان  العراقي،  املخرج  الثاني،  زوجها  ابــن 
إبـــراهـــيـــم الــخــلــيــل، الـــــذي أقــحــمــتــه فـــي عــالــم 

الدراما في سنة 2009 في مسلسل »صبايا«، 
ــــدرس عــــدنــــان فــــي املـــعـــهـــد الــعــالــي  قـــبـــل أن يــ
الشاشة  إلــى  يــعــود  وهــو  املسرحية،  للفنون 
هذا العام، بعد تخرجه من املعهد، من بوابة 

املسلسل العربي »سمرقند«.

عائلة محمود جبر
مــحــمــود جـــبـــر، مـــن مـــوالـــيـــد مــديــنــة الــشــهــبــا 
)مــحــافــظــة الــســويــدا( عـــام 1935، تــرعــرَع في 

ــــــــس مــــع زمــــائــــه فــــي املــــدرســــة  دمــــشــــق، وأسَّ
الــثــانــويــة فــرقــة مــســرحــّيــة، وكـــان فــي مــا بعد 
مــن املــؤّســســن لنقابة الــفــنــانــن، وتـــزوج من 
ــادة واصـــــف، أخــــت مــنــى واصــــف،  ــ الــفــنــانــة غـ
وكذلك أدخل أشقاءه ناجي وهيثم في عالم 
أخــوه األوســـط، ناجي جبر،  الفن. واستطاع 
أن يــكــســب شــعــبــّيــة كـــبـــيـــرة بـــعـــد تــجــســيــده 
عنتر«، خصوصًا  »أبــو  الشهيرة  شخصّيته 
أثــنــاء التمثيل مــع، دريــد لــحــام، فــي مسلسل 

»غوار الطوشي«. وفي ما بعد، أدخل ابنتيه 
ف 

َّ
ولــم يتوق التمثيل،  فــي قطاع  مــرح وليلى 

جبر،  دانــة  فحفيدته،  عندهما،  الفني  نسبه 
انــتــســبــت ألســـرتـــه الــفــنــيــة، مــنــذ أن تــجــاوزت 
سن الثامنة عشرة، حن شاركت في مسلسل 
»مــحــاكــم بــا ســجــون«. وكـــان آخــر املنضمن 
ــن الــفــنــان  ــ ــر، ابـ ــبـ لــعــائــلــتــه الـــفـــنـــيـــة، مـــضـــر جـ
الراحل، ناجي جبر، الذي بدأ مشواره الفني 

في سنة 2008 في مسلسل »بيت جدي«.

أدهم المال
ولد أدهم املا عام 1931، وتوفي سنة 2014، 
وكــان قــد أقحم أبــنــاءه الثاثة فــي عالم الفن 
القرن املاضي، مؤمن، بسام،  في سبعينيات 
وبــــشــــار. وتــعــتــبــر مـــســـيـــرة، بـــســـام املـــــا، هي 
األنجح في عائلته، وشــارك منذ سنة 1977 
وســرعــان  التلفزيونية،  الــبــرامــج  إخــــراج  فــي 
ما انتقل إلخراج األعمال الدرامية، واختص 
فــي الــســنــن األخـــيـــرة بـــإخـــراج أعــمــال البيئة 
ــاب الـــحـــارة«  الــشــامــيــة، ويــعــتــبــر مــســلــســل »بــ
على الــرغــم مــن كــل االنــتــقــادات الــتــي تطاوله 
في كل جــزء، من أشهر أعماله على الصعيد 
الــشــخــصــي، وأشــهــر املــســلــســات فــي الــدرامــا 
السورية بشكل عام. وبسام املا، أيضًا، أقحم 
ابنه أدهم في عالم الفن، حيث جعله يشارك 
ــمــــال الـــتـــي أخـــرجـــهـــا، مــنــذ سنة  فـــي كـــل األعــ
2004، حيث كانت البداية في مسلسل »ليالي 
الــصــالــحــيــة« وهـــو طــفــل صــغــيــر، وشــــارك من 
بعدها في جميع أجزاء »باب الحارة« ليكبر 
على الشاشة وأمام الجماهير، دون أن ينجح 
بــالــحــصــول عــلــى فــرصــة عــمــل وحــيــدة بعيدًا 

عن مسلسات أبيه.

أيمن رضا وأبناؤه
عــلــى الـــرغـــم مـــن شـــهـــرة املــمــثــل، أيـــمـــن رضـــا، 
الــعــربــّيــة، كــأحــد أبــــرز أعــــام الــكــومــيــديــا في 
الــعــربــي، مــنــذ تسعينيات  ســـوريـــة والــعــالــم 
القرن املاضي، إال أنه في الحقيقة من أصول 
وهو  السورية!،  الجنسية  يحمل  وال  عراقية 
من مواليد 1971، وعمل في الدراما السورية 
ــالـــي لــلــفــنــون  ــعـ ــن املـــعـــهـــد الـ ــه مــ جـ ــرُّ بـــعـــد تـــخـ
املــســرحــيــة فـــي دمـــشـــق. وحـــــاول فـــي الــســنــن 
األخـــيـــرة أن يــقــحــم أبـــنـــاءه فــي عــالــم الــدرامــا 
التلفزيونية، إذ أقحم ابنه همام في مسلسل 
للعديد من  كــوم« سنة 2012، وجلبه  »سيت 
األعمال التي شارك بها، ومنها »صدر الباز« 
الــــذي يــعــرض فـــي رمـــضـــان الـــحـــالـــي، والــــذي 
أقــحــم فــيــه أيــضــًا ابــنــه الــثــانــي وســــام، ليكون 

العمل الدرامي األول الذي يشارك فيه.

أدخلت مها المصري 
ابنتها ديمة بياعة في 

مسلسل »الكواسر«

أزهار الكوسا )العربي الجديد(

الثالثاء 21  يونيو / حزيران 2016 م   16 رمضان 1437 هـ  ¶  العدد 659  السنة الثانية
Tuesday 21 June 2016

الثالثاء 21  يونيو / حزيران 2016 م   16 رمضان 1437 هـ  ¶  العدد 659  السنة الثانية
Tuesday 21 June 2016

لقطة من مسلسل أفراح القبة  )العربي الجديد(

سلمى المصري )فيسبوك(

أيمن زيدان )فيسبوك(  أيمن رضا )فيسبوك(

 )LBCI (»لقطة من »باب الحارة



ــذا هو  ــتـــه. هــ ــّيـ تـــطـــّوره األخـــاقـــي ويــنــخــر ذاتـ
وكشفه  عليه  الــتــأكــيــد  ينبغي  الـــذي  الــجــانــب 
ومــواجــهــتــه لــتــخــلــيــص املــجــتــمــع املــســلــم )أي 
ــق، الــــذي  ــائـ ــعـ ــذا الـ ــ مــجــتــمــع املـــســـلـــمـــن( مــــن هـ
الكثيرون،  يغفل  الحقيقة ومــن حيث  فــي  هــو 
ــرة الــتــطــّرف  ــاهـ ــاســـي مـــن مــنــابــع ظـ مــنــبــع أسـ

»اإلسامية«. 
يــحــدث أن ال يــســتــوعــب املـــتـــدّيـــن كــيــف يمكن 
الــخــيــر، كأن  ُيــقــدم على فعل  املــتــدّيــن أن  لغير 
. ويحدث أن ال يستوعب 

ً
يساعد محتاجًا مثا

املـــتـــدّيـــن مـــا الــــذي يــمــنــع غــيــر املـــتـــدّيـــن مـــن أن 
. إذا كان غير املتدّين ال يطمع في 

ً
يسرق مثا

ثواب من الله، أو ال يخاف من عقاب إلهي، ما 
الـــذي يــدفــعــه إذن إلـــى فــعــل الــخــيــر واالمــتــنــاع 
عــن الــشــر؟ هـــذا منطق املــتــدّيــن الـــذي إذا أراد 
الــلــه«.  يــقــول »إنـــه يــخــاف  أن يمتدح شخصًا، 
يضمر هــذا القول املــكــرور أن الخوف من الله 
هــو دافـــع الــخــيــر فــي اإلنـــســـان، وكـــأن اإلنــســان 
القول  ال يسلك مسلك الخير إال »خوفًا«. هذا 
يجّرد اإلنسان من »خيريته« الخالصة، هناك 
إذن سلطة خارجية خّيرة يسعى املتدّين إلى 
إرضائها بفعل الخير، وإلى االلتزام بتعامليها 

تقّربًا منها وخوفًا من عقابها. 

ال ضير في ذلــك، وال يشّكل هذا خروجًا على 
يعمل  الــفــرد  أن  ذلــك  للفرد،  الطبيعي  التطّور 
السلطة  هــذه  استبطان  على  عفوية  بــصــورة 
الــخــارجــيــة وااللــــتــــزام بــتــعــالــيــمــهــا الـــتـــي هي 
الديانات  عليها  تتوافق  خــّيــرة  عامة  تعاليم 
وتتمثل في تنويعات متشابهة من الوصايا 
املعروفة. بهذا املعنى، يكون الفرد املتدّين قد 
أدخــل الله إلــى قلبه وقــد »انــطــوى فيه العالم 
املطلق  الخير  يتطابق  املعنى  وبهذا  األكبر«. 
»الله« مع ضمير الفرد، الضمير الذي ال يمكن 
للمرء أن يهرب منه، تمامًا كما ال يمكن للمرء 
أن يهرب من »الله« الذي َيرى وال ُيرى، والذي 
الــصــدور«، فتتحّول قيم الخير  فــي  »يعلم مــا 
املطلق، كما يفهمها الفرد وكما هي أقرب إلى 
الــعــفــويــة والــحــس الــســلــيــم، إلـــى نــاظــم لسلوك 

الفرد، أي إلى أخاق متأصلة في الفرد.  
ال تبدأ املشكلة مع ادعاء البعض )علماء دين( 
مــعــرفــة مـــا ُيـــرضـــي ومـــا ال ُيـــرضـــي الــلــه الـــذي 
اصطفى محمدًا رسواًل أخيرًا له لبني البشر. 
بـــل تــبــدأ املــشــكــلــة مـــع حـــيـــازة هـــذا »الــبــعــض« 
بأنهم  املتدّينن  جمهور  وتسليم  قبول  على 
بالتالي  الـــلـــه«. فيظهر  يــرضــي  »مـــا  يــعــرفــون 
ــــاص( ذو مــصــالــح  ــخــ ــ تــجــســيــد دنــــيــــوي )أشــ
وأهواء، عدا عن املحدودية الفكرية، ملا يعتبره 
ــفـــرد املـــتـــدّيـــن خـــيـــرًا مــطــلــقــًا. مـــن هــنــا تنشأ  الـ
كل  فــوق  نفسها  تضع  الــتــي  الدينية  السلطة 
الــســلــطــات بــمــا فــي ذلـــك ضمير الــفــرد وحــّســه 
الــتــي تنشأ بــن كــل سلطة  السليم. والــعــاقــة 
ديــنــيــة وجــمــهــورهــا، هــي تــكــرار لــعــاقــة الــفــرد 
املــفــتــرضــة بـــرّبـــه والـــتـــي تــقــوم عــلــى التسليم 
والرضى. بذلك تتحّول »السلطة الدينية« إلى 
إله دنيوي ولكنه مشبع بما تحمله الدنيوية 
مــن انــحــيــازات ومــحــدوديــة. هــذا ينطوي على 
ي الفرد عن هداه الذاتي »ضميره« لصالح 

ّ
تخل

السلطة الدينية »الدنيوية«. هنا تحدث حركة 
السابقة  االســتــبــطــان  لــحــركــة  تــمــامــًا  معاكسة 
ــتــــي شــكــلــت فــي  الـــتـــي جـــــاء بـــهـــا اإلســـــــام والــ
وأعطته ال محدوديته  الدينية،  ثورته  الواقع 
الزمن  وفــي  وإنسانيته(  )عامليته  األقـــوام  فــي 

)خاتم األنبياء(. 
قلبه،  إلــى  الله  املتدّين  ُيــدخــل  االستبطان  فــي 
ضميره،  وبــن  بينه  ويطابق  هـــداه،  ويجعله 
أمـــــا فــــي الـــحـــركـــة املـــعـــاكـــســـة الـــتـــي يــمــكــن أن 
نــســّمــيــهــا االســــتــــخــــراج أو االســـتـــظـــهـــار، فـــإن 
ــره لـــغـــيـــره مــــن الـــبـــشـــر فــي  ــ ـــم أمــ

ّ
املـــتـــدّيـــن يـــســـل

أخــص شؤونه وأكثرها عمقًا وذاتــيــة، أقصد 

راتب شعبو

ــثـــورة ديــنــيــة فعلية  ــــام بـ ــاء اإلســ جــ
العبد  الــعــاقــة بــن  تتمثل فــي جعل 
وربه عاقة مباشرة دون أي توّسط 
كــهــنــوتــي. وهـــذا جــعــل »ســلــطــة« عــلــمــاء الــديــن 
الـــنـــاس ســلــطــة أدبـــيـــة أو تعليمية  عــلــى ديـــن 
النهاية هــو لفهم  فــي  غير ملزمة، ألن األصــل 
الفرد والله حــرة من  الفرد وتــرك املسافة بن 

أي توسط. 
نِسف، في 

َ
هذه الثورة التي جاء بها اإلسام ت

الــواقــع، أســاس أي سلطة دينية. كل ما جرى 
الحقًا من التفاف على هذه الحقيقة بتأويات 
كانت  دينية  لسلطة  تأسيس  هــو  إنما  شتى 
السياسية  املكانة  تراجع  تــزداد سطوتها مع 
هذه   

ّ
تحتل وراحـــت  للمسلمن.  والــحــضــاريــة 

السلطة مجااًل متزايدًا وتستولي على موارد 
ز وجــودهــا في املجتمع حتى باتت مع 

ّ
وتــعــز

الزمن حاجة بديهية وفي منأى عن السؤال.
ما يهمنا هنا، ليس السلطة الدينية بصفتها 
سلطة تنافس السلطة الدنيوية على مجالها 
الدينية بصفتها سلطة  السلطة  الخاص، بل 
ــزًا يــصــّد  ــاجـ ــفـــرد تــشــكــل حـ ــارج الـ ــ أخـــاقـــيـــة خـ

حميد عرفان

1

مثل يعسوب على جدار الخيال جلسُت 

وبــرّيــتــي فــي طـــّي املــــاء صــــارت ذهــنــّيــة. 

 شـــراع 
ُ

ق
ّ
ظــنــنــُت أن الـــريـــح ســــوف تـــمـــز

سفري األبيض ــ أعني قميصي ــ

لكن شموخ الرمل ــ هذا املتمّوج

في دلتا املطر الواضح

ــا فـــي دائــــرة  ــ أنـــشـــد أســاطــيــر الـــنـــوم وأنـ

الخوف

رأيـــت ليلى بـــدون وبـــر الــشــمــس تهرب 

ثابتة على صفحة الصحراء.

2

الخط العادي للظهيرة يفقد لونه

وسرداب القصب

املمتلئ من الظام ينقش شهادة املطر 

على هجوم الصرخة الذهنّي

دون هبوط عن غطاء السقف

في غسيل اللون الدائم 

مع أول ناقوسك أنت

في انكسار السفر كان الطيران عمودًيا.

السطو على 
ضمير المتديّنين

تبليغ  بعد  لذاته  أمره  وأوكل  الفرد  حرّر  اإلسالمي قد  التصّور  بحسب  اهلل  كان  إذا 
الرسالة، فإن »رجال الدين« سرعان ما استولوا على حريّة الفرد واّدعوا والية، مزّورة، 

عليه. هكذا، جرّدوه بمرور القرون من إيمانه باهلل لكي يملؤوه إيمانًا بهم في واقع 
األمر. أو لكي يجعلوا إيمانه باهلل يمر عبرهم ومن موشور فهمهم

أيها الزمن الذي تصقل كلمات السفر

في الفبركة التاريخية 
للخير المطلق

كأن المتديّنين، غير 
العلماء، قاصرون عن 

تقدير شؤونهم

السلطات »العلمانية« 
المستبدة تستثمر هذه 

اآللية أيضًا

عشر(  السابع  )القرن  عصره  هوبز  توماس  البريطاني  المفكر  صدم 
اإللهي،  الحق  بالضرورة  مأتاها  ليس  المطلقة  السلطة  أن  أثبت  حين 
لالصطناع.  قابلة  فهي  وبالتالي 
صياغة  ــي  ف ــز  هــوب وضــعــه  ــا  م
سار  عمليًا  منهجًا  كــان  فلسفية 
عليه أهل السلطة لقرون طويلة؛ 
األباطرة  إلــى  القبائل  زعماء  من 
أحدهم  يعتمد  لم  إذ  والملوك؛ 
فاشتغلوا  اإللهي«  »الحق  على 
وإعــادة  السلطة  اصطناع  على 
والكهنة  بالعسكر  اصطناعها 

والعلماء والفقهاء.

اصطناع السلطات
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ثقافة

فّواز حداد

يــذهــب الــظــن أحــيــانــا إلــى انــقــضــاء الــزمــن الـــذي كــانــت فيه األمــجــاد تختص 
الــكــبــرى، وال تغفل شــهــداء  الــحــروب والــفــتــوحــات  بــاألعــمــال العظيمة مــثــل 
لـ »العوام«  ، وال ُيمنح 

ً
القداسة وأصحاب املعجزات... فاملجد لم يكن مبتذال

مهما كانت مآثرهم، وإن جــاءت عصور وحاولت استدراك من فاتته هذه 
النعمة بمجد الحق كتعويض عما لحقه من غنب، كما حصل مع الكثير من 
زالــوا يمارسون  النهضة، وما  أعلى شأنهم عصر  الذين  اإلغريق  فالسفة 
ولــم يكن في  السم،  أو تجرعوا  اآلن، ماتوا كمدا،  العالم حتى  تأثيرهم في 
لم  لهم. فاملجد  املدينة  البشرية  إلى  وإنما  إليهم،  االعتبار  إعــادة  إنصافهم 
أفكارهم،  لكنه منحهم حياة متجددة من خــالل   ،

ً
مــاال أو  يمنحهم وساما 

وقد تصبح حتى بعد إيداعها بني دفتي كتاب، طعما للنيران، فأمجاد الغزاة 
تحيل أعمال املفكرين العظماء إلى رماد ودخان. 

أعادت العصور الحديثة النظر إلى املجد، فالخلود ُيداعب الدول مثلما ُيداعب 
به، هل يجوز فصل العامل 

ّ
 ال يمكن تجن

ً
النفوس، لكن التاريخ سيطرح سؤاال

اإلنساني عن املجد؟ ولم يكن العامل اإلنساني سوى ما يمّيز اإلنسان عن 
الفتوحات  تعد  فلم  القتل،  عن  ينهى  ما  والعقل،  واألخــالق  الدين  الحيوان؛ 
الكبرى أكثر من قتل مئات اآلالف من البشر، وتدمير املدن، وسبي النساء 
العظام فلم يعودوا سوى  القادة  أمــا  واألطــفــال، وجــّر األســرى بالسالسل. 
السفاحون  يكافأ  فلماذا  للبشرية،  املــأســاوي  التاريخ  هامش  في  عابرين 

 .
ً
َدنية تكافئ اإلجرام ألنه ال يزال فعاال

َ
باملجد؟ في الحقيقة، امل

من طرفه أيضا، أسهم تقّدم العلم في تبديد األمجاد الروحانية، فعمل على 
نزع الخرافة عن الدين، والتشكيك بأصحاب املعجزات والكرامات، تحت لواء: 
ال معجزة وال قداسة سوى العلم. وسوف تعمل آلة الدولة على توظيفه في 
اختراع وسائل قتل أكثر فاعلية، وأشّد فتكا، فحازت األسلحة على التقدير  
الدمار، وقتلى ال تستوعبهم سوى  لقدرتها على إحــداث حجم مهول من 

املقابر الجماعية.
املتتالية  فالعصور  تراجعت،  مما  أكثر  االتجاه  هــذا  في  اإلنسانية  تقّدمت 
أخذتها نزعة التفّوق على ما سبقها، فلم تتنازل عن حصتها من األمجاد، 
التاريخ من سجالته، فكأن ال وجود لها إال على صفحاته.  لئال يشطبها 
التدقيق  إلى أن لكل عصر معاييره املختلفة، والتي ليست سوى  وبالنظر 
في قوائم املجد املوروثة؛ فلم يعد مستغربا أن تصبح العظمة لعبة العصور، 
وكرادلة  أباطرة  فتساقط  يغفلها،  يسبغها وعصر  فعصر  ترتيبها،  يعاد 
ــّيــفــت األمــجــاد لعظماء مــن نــتــاج مـــزاج العصر 

ُ
ومــصــلــحــون ديــنــيــون... وك

األولــويــة،  لهم  الذين  الدائمني،  املرشحني  بالحسبان  األخــذ  مع  وحساباته، 
أولئك الذين يقتحمون القوائم بالقوة، الطغاة صانعو التاريخ، لوالهم ملا كان 

عصر وال قوائم.      
املتتالية مــن سلسلة  لــم تفلت دورات األمــجــاد  لذلك  املـــوت،  املجد فــي نشر 
القتل، فلم يعدم طغاة عصرنا هتلر وموسوليني وستالني، ومؤخرًا الطغاة 
أقصر طريق  الدماء  الجماجم، طاملا سفك  أمجادهم فوق  إحــراز  الصغار، 

إلى الخلود. 

المجد للقتلة

أفكار

إصدارات

شؤون الضمير. في حركة االستخراج يتحّول 
املتدين إلى شخص منقوص الكيانية، يصبح 
شخصًا ال مسؤواًل عن ذاته، ذلك أنه بات يرى 
في السلطة الدينية »الدنيوية« أو في سلطة 
 عــن سلطته الــذاتــيــة 

ً
الــعــلــمــاء »الــبــشــر« بــديــا

 عــن 
ً
ــه، بــــديــــا ــنـ ــــي رضــــاهــــا عـ عـــلـــى نـــفـــســـه، وفـ

رضاه الذاتي عن نفسه. انتهى األمر بأن جرى 
تجريد اإلسام من تمّيزه الجوهري، على يد 

من أحاله إلى واسطة لسلطة. 
صـــحـــيـــح أن هــــــذا الــــتــــحــــّول خـــلـــق مــجــتــمــعــًا 
يــدفــع  أن  الـــديـــن«  ــل  »مــلــتــزمــًا« يستطيع »رجــ
يجعل  لكنه  الــديــن،  بتعاليم  التمسك  إلــى  بــه 
الذين  »للعلماء«  األفــراد رهائن حقيقين  من 
الــفــرد إلــى ارتــكــاب أي فعل  يمكن أن يوّجهوا 
ــا الـــلـــه«. ولــن  ــ ــه يــحــقــق »رضـ إجـــرامـــي عــلــى أنــ
يكون في مقدور الشخص الذي توارث تسليم 
إلى  أن يعود  إلــى »علماء«،  بالله  أمــر عاقته 

3

مثل يٍد مقطوعٍة كان الفصل يضطرب

وأنا تنفست في دم أشجار البقس لكي 

أنبت أعمدة العود من رماد وحدتي.

السفر   كلمات 
ُ

الــذي تصقل الــزمــن  أيها 

بتحية مطر األرواح

ــيـــدة  ــهـ الــــشــــمــــس شـ أن  أعــــــــــرف  إنـــــنـــــي 

الظلمات.

 4

الــــوقــــار األول نــســي نـــقـــوش يـــديـــك في 

كثافة رائحة الخشب

ودفـــتـــُر املــيــنــاء تــم إغــاقــه فــي هــوامــش 

البرية

حن كنُت جبريلك في موشور الظام

وقلبي في قطيع اليعاسيب

تأخـر عن كثافة السطور.

أقــول بــدون تمتمة إن الريح هائمة في 

انحناءات الخريف.

5

 قــمــيــصــي في 
ُ

وعــنــدمــا يــنــحــنــي غـــربـــال

السديم إلى الخريف

يــتــحــول الــســفــر فــي يـــدي إلـــى دودة قز 

ويضيء مثل الجنون

ــــرب أيـــهـــا  ــطــ ــ ــــك أضــ ــــامـ ــــوم كـ ــخـ ــ وفـــــــي تـ

العروج، أيتها الريح.

ليس لي قلبان لكي أكون معتداًل

ــــوح فـــي ســكــتــة الــلــون  وأســتــطــيــع أن أنـ

األزرق مع املياد والثلج وأنقاض عن 

الذئب

الليالي، البنادق 

في غاف أخضر 

ــاء صــغــيــرة من  ــمـ ــح ثــمــة طـــيـــور وسـ ذبــ

رياش وشعلة تعلو في النقصان

والروح وهي فارغة عن بيات الكذب

تكتب بثقة على راحة اليد ذكرى الجمر.

تــذّكــْر األمـــس وهــو فــي اقــتــحــام الــزوايــا 

تسرح عيونه املحتملة

تذّكْر الوفاء مثل مائدة تنبسط

والصبَر الذي يجرح العواطف والعرَي

هناك ما زال اسمي مسموًعا في رمادك 

الدافئ.

)شاعر من مواليد مدينة األهواز عام  1956. 
ترجمة عن الفارسية: حمزة كوتي(

اســتــفــتــاء حــّســه الــســلــيــم وفــطــرتــه الــتــي جــرى 
ســحــقــهــمــا فــــي الـــــواقـــــع تـــحـــت وطـــــــأة ســلــطــة 
 عــن سلطته 

ً
خــارجــيــة ارتــضــاهــا الــفــرد بــديــا

الــــذاتــــيــــة عـــلـــى نــفــســه واملـــتـــمـــثـــلـــة فــــي إرادتــــــه 
وضميره وفطرته السليمة وذكائه الشخصي.

إذا كان الله في اإلســام قد حّرر الفرد وأوكل 
أمـــره لــذاتــه بــعــد تبليغ الــرســالــة، فـــإن »رجـــال 
الفرد  استولوا على حرّية  ما  الدين« سرعان 
واّدعـــــــوا واليـــــة، مــــــزورة، عــلــيــه. وجـــــــّردوه من 
إيــمــانــه بــالــلــه لــكــي يــمــلــؤوه إيــمــانــًا بــهــم في 
واقــع األمــر. أو لكي يجعلوا إيمانه بالله يمر 
عبرهم ومن موشور فهمهم.  عبر هذه اآللية 
ــراد  مـــن »االســـتـــخـــراج« يــمــكــن أن يــتــحــّول األفــ
إلـــى »انــتــحــاريــن« يــقــتــلــون عــشــرات األبــريــاء 
إيــمــانــًا مــنــهــم )بــواســطــة ســلــطــتــهــم الــديــنــيــة( 
لله.  فــي هــذا رضــا  أنهم »استشهاديون« وأن 
ويمكن أن يقبلوا أيضًا اإلقــدام على أفعال ما 

يكفون عن توجيه املتدينن في أدق شؤونهم 
ويــصــدرون  والشخصية،  العائلية  وأمــورهــم 
أو عن  في »تعاليمهم« عن مصالح سياسية 
اإلثـــارة.  فــي  أو عــن مجرد رغبة  قصور عقلي 
عن  قــاصــرون  العلماء«  »غير  املتدّينن  وكــأن 
ــــؤون حــيــاتــهــم، وفــــي حـــاجـــة دائــمــة  تــقــديــر شـ
إلــى مــن »يــفــتــي« لهم فــي كــل شـــيء، إبــاحــة أو 

تحريمًا وما إلى هذا. 
ــة عـــلـــى  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــار هـــــــــذه اآللـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ال يــــقــــتــــصــــر اسـ
اإلسامين الجهادين، فالسلطات السياسية 
»الــعــلــمــانــيــة« املــســتــبــدة تستثمر هـــذه اآللــيــة 
أيضًا، من خــال سيطرتها على ما تستطيع 
التحكم باملتدينن  »الــعــلــمــاء«، ومــحــاولــة  مــن 
مـــن خــالــهــم. عـــدا عـــن األثــــر الــســلــبــي املــذكــور 
قحمة على اإلسام، فإنها تشكل 

ُ
لهذه اآللية امل

التي  امليزة  فيه،  األساسية  امليزة  اعتداء على 
تجعله دينًا لكل الناس عبر الزمن.  

إطاللة

تصويب

شهاب الدين السهروردي

كنُت في اليمن، في مكان ُيسّمى 
ــا نــورانــًيــا 

ً
ــُت شــيــخ ــ صــنــعــاء، رأيـ

ــــركـــــض حــــافــــًيــــا وحـــــــني رآنـــــي  يـ
ا وقــال: رأيــُت في 

ً
ابتسم ضاحك

ــا عــجــيــبــة لــيــلــة أمـــس؛  ــ املـــنـــام رؤيـ
تعال لكي أسردها عليك. تقدمُت 
أمس  ليلة  الشيخ:  ذلــك  فقال  إليه 
 
ً
ــا جميال

ً
مــكــان فــي منامي  رأيـــُت 

أعجز عن وصفه. رأيــُت في ذلك 
املكان شخًصا لم يسبق أن رأيُت 
بمثل جماله فصرخُت من شدة 
ا من 

ً
الدهشة ومسكته جيًدا خوف

أن يــذهــب أو يــهــرب وحـــني أفقت 
ذنــّي 

ُ
أ ا 

ً
النوم وجدتني ماسك من 

فقلُت هذا حجابي، هذا حجابي 
وكان يشير إلى جسده ويبكي.

سألت الشيخ: ملاذا الرقص؟
قال: ألن الروح تقصد األعلى

أن  فــي قفص يرفض  مثل طائر 
يبقى فيه

قفص الجسد مانع وطائر الروح 
بنفسه خــارج  يــلــقــى  أن  يــحــاول 

القفص
ــان لـــلـــطـــائـــر قـــــــدرة لــكــســر  ــ لــــو كــ

القضبان
ا يبقى حائًرا 

ً
وحني يكون ضعيف
يدور بني القضبان.

يا أهل املدينة الفاضلة
اذكروا الله بأصوات عالية

ألنه وهبكم الجمال والنعيم
أيتها املدينة

ــري الــلــه وغــنــي فــي األســـواق  اذكــ
والطرقات واألزقة والبيوت

كّبروا 
فلتنهزم جنود الشياطني

وتنغلب عبدة الطاغوت
وترتجف النفوس الخبيثة

ــاح الــصــحــيــحــة  ــبــ وتـــتـــحـــرك األشــ
السليمة

ألن أمر الله في الطريق، سيصل.
الحقيقة شمٌس

تتكثر وتتعّدد بتعّدد املظاهر
في الشرفات والكوات والثقوب

كثيرة  والــبــيــوت  واحـــدة  فاملدينة 
والطرق ال تحصى.

)ترجمة عن الفارسية: حمزة 
كوتي(

صدرت ليس لي قلبان لكي أكون معتـدًال الذي  نصر  ولي  األميركي  الباحث  كتاب  هو  عنها،  االستغناء  يمكن  التي  األمة 
قاسم  قيس  العربية  إلى  نقله  وقد  بغداد،  في  المعقدين  مكتبة  عن  مؤخرًا  ترجمته 
أوباما،  األميركية وانسحابها في عهد  الخارجية  السياسات  تراجع  الكتاب  يتناول  العجرش. 

ويتطرق إلى »الربيع العربي« نموذجًا على ذلك. 

إرنست  األلماني  االقتصادي  الخبير  ترجمة كتاب  المعرفة، حمل  عالم  أعداد سلسلة  آخر 
الكتاب ما وقع لدول معينة  العربية عدنان عباس علي. يضيء  فولف، وقد نقلها إلى 
ونقدًا  الالتينية،  أميركا  ديون  ملف  ويتضمن  الدولي،  النقد  بـصندوق  ارتباطها  بسبب 

لتجربة اليونان.

بعنوان مساءالت نقدية للحداثة والعولمة والعقالنية، د. طه عبدالرحمن نموذجًا، 
يصدر كتاب األكاديميين عبدالرزاق بلعقروز وسليمان الناصر عن منشورات إبداع ليتناول 
اإلسالمي  التراث  عالقة  استكشف  الــذي  الرحمن،  عبد  طه  المغربي  المفكر  مساهمة 
المدارس  طريقة  على  الخطاب  بتحليل  التفلسف،  من  اقتربت  التي  الصوفية  والتجارب 

الفلسفية األوروبية، واضعًا منهجية خاصة به في الكتابة الفلسفية.

صدر حديثًا كتاب إشكاليات الفكر المعاصر الدار العربية للعلوم ناشرون، والذي يتضمن 
عدة دراسات فلسفية وسوسيولوجية وثقافية أوروبية من ترجمة األكاديمي المغربي 
معاصرة«،  تساؤالت  »التفلسف  بعنوان   1984 عام  صدر  كتاب  من  منتقاة  سبيال،  محمد 

ويتضّمن مقاالت لبيير بورديو وإدغار موران وجان بودريار وآخرين. 
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عمل لـ يحيى بن 
محمود الواسطي 

)القرن 13 م(

حروفية لـ محمد إحسائي

ليرضاها  أو  الفطري،  ليقبل بها حّسهم  كان 
ضميرهم الخاص لوال أنه جرى اقتاعه، عبر 
هــذه اآللــيــة، وإيــكــال وظيفته إلــى »عــلــمــاء« ال 

كنُت في اليمن



الغرامـات 
المـالية

تحقيقات
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عليهم  المفروضة  المالية  الغرامات  لدفع  معتقلون،  إليهما  لجأ  طريقين  أحد  هما  الممتلكات،  بيع  أو  االستدانة 
بموجب أحكام قضائية في مصر، إذ تصاعدت تلك الظاهرة القانونية خالل آخر 3 أعوام

213 مليون جنيه ثمن معارضة النظام في مصر
القاهرة ـ خالد عبدالعال

ظلــت  أشــهر،  ثالثــة  مــدار  علــى 
إحــدى  عبدالعــال،  آالء  الطالبــة 
أحــداث  قضيــة  فــي  املتهمــات 
العنف بجامعة األزهر، قابعة في محبســها 
انتهــاء  رغــم  النســائي،  القناطــر  بســجن 
إلدانتهــا  عامــا  البالغــة  محكوميتهــا  فتــرة 
بالتجمهر واملشاركة في تظاهرات لإلخالل 
باألمــن والنظــام العــام. بســبب عجــز العائلة 
عــن دفــع الغرامــة املاليــة التــي بلغــت 27000 
للســعر  وفقــا  دوالر   3000( مصــري  جنيــه 
 8.8812 يســاوي  الــذي  للــدوالر  الرســمي 
حتــى  الســجن،  فــي  آالء  ظلــت  جنيهــات(، 
قــام أصدقائهــا بتنظيــم حملــة تبرعــات فــي 
الســجن«  مــن  و»بالفعــل خرجــت  الجامعــة، 
مــن  وأربعــة  أنهــا  موضحــة  آالء،  تقــول 
القضيــة،  فــي  عليهــن  الحكــم  تــم  زميالتهــا 
بالحبس عاما وغرامة 27000 جنيه مصري،  
موضحة أن 3 منهن نجحن في دفع الغرامة 
فيمــا  املمتلــكات،  بعــض  أســرهن  بيــع  بعــد 
عجــزت هــي وزميلتهــا آيــة لطفــي عــن دفــع 
قيمــة الغرامــة، مــا جعلهما تعانيان الحبس 

3 أشهر إضافية في السجن.

213 مليون جنيه غرامات 
على المعارضين

وثق معد التحقيق، عبر مصادر حقوقية 16 
قضية، عوقب املدانون فيها بالغرامة املالية 
خــالل الفتــرة مــن يوليو/تمــوز 2013 وحتى 
وبلغــت  الجــاري،  يونيو/حزيــران  شــهر 
)مــا  جنيــه  مليــون   213 الغرامــات  حصيلــة 
يــوازي 24 مليــون دوالر( وتنوعت التهم في 
هذه الدعاوى بني االنتماء لجماعة إرهابية، 
ومقاومة الســلطات، وخرق قانون التظاهر. 
وجــاءت قضيــة أحــداث مجلــس الــوزراء، فــي 
املاليــة،  الغرامــات  لحجــم  األولــى  القائمــة 

»العربــي  لـ خاصــة  تصريحــات  فــي  قائــال 
تهمــني 

ُ
امل أمــام  تاحــة 

ُ
امل الخيــارات  الجديــد« 

بغرامــات املاليــة تتــراوح بــني دفــع الغرامــة 
املالية والخروج من املحبس، أو عدم دفعها 
وقضاء 3 شهور بالسجن والخروج بعدها، 
فرج عنه 

ُ
موضحــا أن الحالــة األخيرة يظل امل

الغرامــة  بقيمــة  املصريــة  للحكومــة  مدينــا 
حتــي يتوفــاه اللــه، إذ تظــل األجهــزة األمنية 
تتعقبــه فــي أي مشــروع تجــاري، وتضطــره 
يســدد  حتــى  االســتدانة  أو  منزلــه  لبيــع 
قيمــة  »تقديــر  حنيــش،  ويضيــف  الغرامــة. 
الغرامــة املاليــة يتــم عبــر القاضــي املختــص 
أمامــه«،  نظــر 

ُ
ت التــي  بالقضيــة  النظــر  فــي 

موضحــا أن حجــم الغرامات املالية تضاعف 
»بشــكل ُمرعب« خالل آخر عامني لتصل في 
 11 ( ألــف جنيــه  إلــى 100  القضايــا  بعــض 
ألــف دوالر(، »وهــو الحــد األقصــى للغرامــة 
والــذي لــم يكن مفعال فــي األحكام القضائية 
الصــادرة فــي عهــد الرئيــس الســابق محمــد 
لكنهــا  حنيــش.  بحســب  مبــارك«  حســني 
أصبحت كذلك في عهد الرئيس عبد الفتاح 

السيسي.  
وميز »حنيش« بني الغرامة املالية والكفالة، 
قائــال الُحكــم القضائــي يكــون إمــا بــراءة أو 
إدانــة، وفــي حالــة اإلدانــة تكــون العقوبــة إما 
دفــع غرامــة ماليــة، أو الحبــس أو العقوبتــني 
تهــم 

ُ
معــا« بينمــا الكفالــة تكــون فــي حــق امل

املختصــة،  األجهــزة  معــه  حققــت  الــذي 
وينتهــي أمــره بالخروج من مقر التحقيقات 
على ذمة القضية بعد دفع الكفالة« مؤكدًا أن  
أغلــب الغرامــات املاليــة تذهب لخزينة وزارة 
التقاضــي،  مراحــل  كل  انتهــاء  بعــد  العــدل 
وفــي حــال حصــول املتهم علــى البراءة يحق 
لــه أن يرســل طلبــا إلــى وزارة العدل والنائب 
ليســترد  القضائــي،  بالحكــم  مرفــق  العــام 
املتهم األموال من خزينة وزارة العدل بينما  
الكفالة قد تعود للمتهم بعد الحصول على 
البــراءة فــي القضيــة، أو حفــظ التحقيــق فــي 
القضية محل النظر من قاضي التحقيقات. 

القوانين االستثنائية تمنح الغرامات 
المالية المشروعية

يتفــق محمــد الباقــر، املحامــي بمركــز عدالــة 
للحقــوق والحريــات، مــع زميلــه حنيــش، في 
أن تقديــر الغرامــة مرتبط بالبعد السياســي 
مؤكــدا  القاضــي،  أمــام  املنظــورة  للقضايــا 
»العربــي الجديــد« أن النظــام يعتمــد هــذه  لـ
إذالل  أشــكال  مــن  كشــكل  املاليــة  الغرامــات 
املعارضــني السياســني، موضحــا أن قانــون 
العقوبــات يمنــح القاضي الــذي ينظر أوراق 
القضيــة ســلطات تقديريــة لتحديــد الغرامــة 
أوراق  كافــة  علــي  االطــالع  بعــد  املاليــة، 
القضيــة ومســتجداتها، وتحــول هــذه املــواد 
التقديــرات  علــي  قانونيــة  طعــون  أي  دون 

املالية للغرامات.
وتابــع الباقــر الــذي ترافع عــن عدد من الذين 
صــدرت بحقهــم أحكام بدفــع غرامات مالية، 
ملحاكمــات  دوائــر  حــددت  التــي  »القوانــني 

والــرأي،  اإلرهــاب  قضايــا  فــي  اســتثنائية 
منحــت غطــاء شــرعيا لحالــة نهــب األمــوال 
مــن معتقلــي الرأي، ورهنت إطالق ســراحهم 
بغرامــات ماليــة كبيرة خــالل األعوام الثالثة 

األخيرة.

الغرامة أو الحجز على الممتلكات
املحامــي  عبدالــرؤوف،  محمــود  يحكــي 
بالتنســيقية املصريــة للحقــوق والحريــات، 
فرج عنهم في قضية »أحداث 

ُ
وشقيق أحد امل

فض النهضة«، أن منزلهم تعرض إلجراءات 
بعــد  األمنيــة  األجهــزة  جانــب  مــن  للحجــز، 
قــرار اإلفــراج عــن أخيه األصغــر، نتيجة عدم 
دفــع الغرامــة املاليــة املقــدرة بـــ 30 ألــف جنيه 
)ما يوازي 3.4 آالف دوالر(، قائال »الغرامات 
لألبريــاء  إذالل  السياســية  القضايــا  فــي 

وعائالتهم«.
عتقلــني 

ُ
امل أغلــب  عبدالــرؤوف،  وأضــاف 

يصــدر  التــي  القضايــا  فــي  السياســيني 
لســداد  يضطــرون  ماليــة،  غرامــات  بحقهــم 
ألن  كانــت،  طريقــة  بــأي  املاليــة،  الغرامــات 
خروجهم دون ســدادها يجعلهم رهن رقابة 
األجهزة األمنية التي تتبع حســاباتهم وكل 
مواردهــم حتــي يتــم تســديد الغرامــة كاملــة، 
قائــال »قــام أهــل بعــض املعتقلــني فــي قضية 
أحداث فض النهضة لبيع منازلهم لتسديد 

الغرامات«.

من هما أبرز قاضيين يحكمان 
بالغرامات المالية؟

عبــر حصــر القضايــا وثــق معــد التحقيــق، 
األحــكام  شــملت  الذيــن  القضــاة،  أســماء 
الصــادرة عنهــم، أكبــر عقوبــات ماليــة علــي 
اســم  جــاء  أن  النتيجــة  وكانــت  املتهمــني، 
»قاضي  القاضــي ناجي شــحاتة، املعــروف بـ
اإلعدامــات« فــي املركــز األول ألضخــم حكــم 
مجلــس  قضيــة  فــي  والصــادر  بالغرامــة 
املتهمــني  علــى  فيهــا  حكــم  التــي  الــوزراء، 
جنيــه  مليــون   17 ماليــة  وغرامــة  باملؤبــد، 
املركــز  فــي  جــاء  كمــا  دوالر(.  مليــون   1.9  (
الثانــي املستشــار رامــي عبدالهــادي، والــذي 
رشــوة  بطلــب  اإلداريــة  الرقابــة  اتهمتــه 
حكــم  إصــدار  مقابــل  ســيدة  مــن  جنســية 
لصالــح إحــدى شــقيقاتها، وكان آخــر حكــم 
لعبــد الهــادي قبــل اســتقالته بســبب قضيــة 
الرشــوة الجنســية، هــو الُحكــم فــي القضيــة 
رقم 7332 جنح قسم ثان مدينة نصر لـــسنة 
 5 بحــق  أحكامــا  فيهــا  أصــدر  والتــي   ،20
طالبــات مــن جامعــة األزهــر، اللواتــي اتهمــن 
خمــس  بالســجن  التظاهــر،  قانــون  بخــرق 
سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه 
) 11 ألــف دوالر(. ويعلــق قــاض فــي مجلــس 
»العربــي  فــي حصــر  جــاء  مــا  علــى  الدولــة، 
الجديــد« بــأن القاضيــني املذكوريــن، لديهما 
ميــول سياســية تكشــف عنهــا تصريحاتهم 
املتعــددة مــا يجعلهمــا خصومــا للمتهمــني 
فــي  املتهــم  بحقــوق  جســيما  إخــالاًل  ويعــد 

املحاكمة النزيهة.

إذ أديــن 230 ناشــطا سياســيا فــي القضيــة 
علــى  واالعتــداء  الســلطات  مقاومــة  بتهــم 
مبــان ومقار حكوميــة، وبلغت قيمة الغرامة 
املاليــة 17 مليــون جنيه ) 1.9 مليون دوالر(، 
وتلتهــا قضيــة معتقلــي الدفــاع عــن األرض 
الـــ 47 )التظاهــر رفضــا للتنــازل عــن تيــران 
املاليــة  الغرامــة  قــدرت  والتــي  وصنافيــر(، 
 530 ( ألــف جنيــه  4 ماليــني و700  بـــ  فيهــا 
ألــف دوالر(، ثــم قضيــة  »مجلــس الشــوري« 
الصادر فيها عقوبة بالســجن 15 عاما على 
السياســي  الناشــط  بينهــم  مــن  متهًمــا   25
عالء عبد الفتاح، وتغريم كل منهم 100 ألف 
جنيــه )املجمــوع يصبــح 2.5 مليــون جنيــه 
أي مــا يــوازي 281 ألــف دوالر( وهي العقوبة 
املالية األقصى إذ تنص املادة 19 من قانون 
التظاهــر علــى عقوبــة بــني ســنتني وخمــس 
ألــف  ومائــة  بــني خمســني  وغرامــة  ســنوات 
جنيــه أو إحداهمــا فــي حالــة اإلخالل باألمن 

العام ومصالح املواطنني أثناء التظاهر.
ظهــر إحصائيــة صــادرة عــن التنســيقية 

ُ
وت

نهايــة  فــي  والحريــات،  للحقــوق  املصريــة 
العــام املاضــي، بلــوغ قيمــة الغرامــات املاليــة 
فــي الفتــرة مــن 3 يوليــو 2013 حتــى نهايــة 
مــارس 2015 حوالــي 189 مليــون جنيــه )21 
 13 فــي  دوالر(  ألــف  وو300  دوالر  مليــون 

قضية سياسية.  

تضاعف الغرامات المالية خالل عهد 
السيسي 

عبــر 5 حــاالت موثقة، توصــل معد التحقيق 
إلــى أن طــرق دفــع هــذه الغرامــات تكــون إمــا 
ا من ممتلكاتها،  عبر بيع عائلة املعتقل جزء
األهالــي  مــن  التبرعــات  أو  االســتدانة،  أو 
واألصدقــاء، وهــو مــا يؤكــده حليــم حنيــش، 
للحقــوق  املصريــة  باملفوضيــة  املحامــي 
تهمني الذين 

ُ
والحريات، ومحامي عدد من امل

تضمنــت عقوباتهــم غرمــات ماليــة كبيــرة، 

عائلة المعتقل 
قد تبيع جزءًا من 

ممتلكاتها أو 
تستدين لتوفير 
قيمة الغرامات
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الغرامات المالية طاولت 16 قضية وزادت في عهد السيسي )األناضول(

27

رياضة

تغلب كليفالند 
كافاليرز على 
غولدن ستيت 
وريورز 89-93 
في المباراة 
السابعة ليفوز 
بلقبه األول 
في دوري كرة 
السلة األميركي 
للمحترفين 
ويكمل انتفاضة 
مذهلة ال سابق 
لها. وبفوزه 
على حامل 
اللقب أصبح 
كافاليرز أول 
فريق يعوض 
تأخره 3-1 في 
سلسلة النهائي.

)Getty( كافاليرز حسم البطولة على أرض غولدن ستيت

كافاليرز يدخل التاريخ

قرر املهاجم الدولي اإلنجليزي جيمي فاردي 
رفض العرض املقدم له من أرسنال واالستمرار 
ملدة موسم واحد على األقل في صفوف ليستر 

سيتي بطل الـ«بريميير ليغ«، وفقا ملا قالته اليوم 
قناة )بي بي سي(. وكان أرسنال عرض دفع 

قيمة الشرط الجزائي في عقد الالعب )20 مليون 
إسترليني( ودفع راتب بقيمة 120 ألف إسترليني 
أسبوعيا له. ولكن قوبل هذا العرض بالرفض من 

نجم هجوم املنتخب اإلنجليزي.

قال ديفيد فيا الالعب اإلسباني الدولي السابق 
املحترف في صفوف نيويورك سيتي األميركي 

إن مانويل أجودو نوليتو أحد أبرز الوجوه 
في املنتخب حاليا يعد »العبا جيدا ويستحق 

النجاح«. وقال فيا في حوار مع وكالة األنباء 
اإلسبانية )إفي( بخصوص الالعب »التأقلم دائما 

ما يكون أمرا صعبا. ربما يعد نوليتو صاحب 
أكثر أسلوب مشابه لي في املواجهات الفردية 

على الرغم من تواجده على األطراف«.

أعلن نادي كورينثاينز عن التعاقد مع املدرب 
كريستوفاو بورجيس خلفا لتيتي املرشح لتولي 

تدريب منتخب البرازيل لكرة القدم خالل األيام 
املقبلة. وذكر النادي على موقعه اإللكتروني أن 

بورجيس، الذي قاد فرقا مثل فالمنجو وفاسكو 
دي غاما وفلومينينسي، وقع عقدا حتى عام 

2017 لقيادة حامل لقب الدوري الحالي. وكان 
كريستوفاو بورجيس قد لعب في كورينثيانز 

بني عامي 1986 و1987.

فاردي يرفض عرض 
أرسنال ويقرر االستمرار

مع ليستر

ديفيد فيا: 
نوليتو العب يستحق 

النجاح

كورينثيانز يتعاقد مع 
كريستوفاو بورجيس 

خلفا لتيتي
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ألمانيا وبولندا... 
وقنص الصدارة

2829
رياضة

حسام أسامة

تــدخــل املــجــمــوعــة الــثــالــثــة بــكــأس 
)يــــــورو 2016(،  ــة  ــ ــيـ ــ األوروبـ األمـــــم 
ــا، فــــي مــرحــلــة  ــة فــــي فـــرنـــسـ ــامـ ــقـ املـ
الـــحـــســـم، حـــيـــث ســيــســعــى مــنــتــخــبــا أملــانــيــا 
وبولندا تحقيق االنتصار في املباراة الجولة 
األخــيــرة من دور املجموعات، من أجــل حسم 
ــدأ لـــلـــدور  ــ ــــدارة والـــتـــأهـــل بـــأعـــصـــاب أهــ ــــصـ الـ

لــنــادي هــايــدوك  هـــددت الجماهير املــتــشــددة 
ــــي املــفــرقــعــات  ســبــلــيــت املــشــتــبــه بـــهـــا فــــي رمـ
ــاراة ضــد  ــ ــبــ ــ ــبـــب بـــإيـــقـــاف املــ ــتـــسـ ــة والـ ــاريــ ــنــ الــ
تشيكيا، بتعكير مواجهة الجولة األخيرة من 
الدور األول لكأس أوروبا 2016 بني املنتخب 
الــكــرواتــي ونــظــيــره اإلســبــانــي حــامــل الــلــقــب، 

وهو ما زاد القلق قبل املواجهة القارية.
ــن املـــشـــجـــعـــني  ــ ــ ــــم مـ ــــسـ ــقـ ــ واســــــتــــــخــــــدم هـــــــــذا الـ
بتكرار  للتهديد  فيسبوك  مــوقــع  املــتــشــدديــن 
الجمعة ضــد تشيكيا حني  مــبــاراة  سيناريو 
إلــى أرضــيــة امللعب،  الــنــاريــة  رمـــوا املفرقعات 
انفجرت إحــداهــا فــي عــامــل داخـــل امللعب، ما 
حني   86 الدقيقة  فــي  املــبــاراة  بتوقف  تسبب 
كــان منتخب كــرواتــيــا متقدما 2-1 مــا ساهم 
في تأجيل تأهل بالده بعدما تمكن املنتخب 
املنافس من إدراك التعادل في الدقيقة الرابعة 

من الوقت بدل الضائع.
وأثــــار مــا حــصــل فــي مـــبـــاراة الــجــمــعــة غضب 
ــكــــروات ومــــن بــيــنــهــم مـــدرب  الــكــثــيــريــن مـــن الــ
ــتـــش الــــــــذي وصــــف  ــيـ ــاسـ ــتـــخـــب انــــتــــي سـ ــنـ املـ
»ارهــابــيــي الــريــاضــة«،  الــجــمــهــور املــشــاغــب بـــ
البالد كوليندا غرابار- رئيسة  اعتبرت  فيما 

كــيــتــاروفــيــتــش أن مرتكبي هـــذه االعــمــال هم 
»أعـــــداء كـــرواتـــيـــا«. وفــتــح االتـــحـــاد األوروبــــي 
الكرواتي  املنتخب  بحق  تحقيقا  القدم  لكرة 
بسبب ما حصل في مباراة الجمعة في سانت 

إتيان وسيتخذ قراره بشأن هذه املسألة.
وهناك تخوف اآلن من تكرار هذا السيناريو 
ــتــــي تـــجـــمـــع كـــرواتـــيـــا  ــــوم الــ ــيـ ــ ــــي مـــــبـــــاراة الـ فـ
بــإســبــانــيــا فـــي بـــــوردو وذلــــك بــعــدمــا نــشــرت 
مجموعة »تورسيدا سبليت 1950« تصميما 
للملعب مـــع جــمــلــة تـــقـــول: »مــخــطــط جــديــد« 
وتــحــتــهــا الــكــثــيــر مـــن الــتــعــلــيــقــات الــغــاضــبــة 
ــم عـــــار عـــلـــى هـــذا  ــتــ حـــيـــث كـــتـــب أحــــدهــــم: »أنــ
الــبــلــد«، فيما كــتــب اخـــر: »يــجــب أن تشعروا 
بالخزي، وبفضل مشاغبني مثلكم أنا أشعر 

بــالــعــار ألنـــي كــــرواتــــي«. وســبــق للمجموعة 
ــا أن نـــشـــرت خـــريـــطـــة مــشــابــهــة ملــلــعــب  ــهــ ذاتــ
ــيــــان قــبــل  ــانـــت اتــ »جــــوفــــري غـــيـــشـــار« فــــي سـ
الــدقــائــق  الــتــخــريــبــي فــي  تــنــفــذ مخططها  أن 
األخيرة من اللقاء الذي تقدم خالله منتخب 
كــان فــي طريقه  ثــم  بــالدهــم بهدفني نظيفني 
لحسم تأهله إلى الدور الثاني لو لم تتوقف 
املـــبـــاراة فــي الــدقــائــق األربــــع األخــيــرة بسبب 
باملفرقعات  الذي رمى  »احتفاالت« جمهوره 
ــل جـــــزء مـــنـــه فــي  ــ ــ إلـــــى أرضــــيــــة املـــلـــعـــب ودخـ
عراك مع جزء آخر ما دفع الحكم إلى إيقاف 
املــبــاراة لحوالي 5 دقائق ثم بعد معاودتها 
أدرك التشيكيون التعادل من ركلة جــزاء في 

الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
ــدم الـــذي  ــقـ ــي لـــكـــرة الـ ــرواتـ ــكـ وأكـــــد االتــــحــــاد الـ
يرأسه النجم السابق دافــور سوكر، أنه حذر 

نــظــيــره األوروبــــــي والــشــرطــة الــفــرنــســيــة بــان 
ان  الى  املباراة، مشيرا  املشاغبني سيعطلون 
جمهور نــادي هايدوك سبليت كان خلف ما 

حصل الجمعة.
وســبــق لــكــرواتــيــا ان عــوقــبــت فــي التصفيات 
ــبــــرت على  بــحــســم نــقــطــة مـــن رصـــيـــدهـــا وأجــ
خــوض مــبــاراتــني على أرضــهــا دون جمهور 
يـــورو بسبب رســم  ألـــف  وغــرمــت بمبلغ 100 
النازية  يمثل  الــذي  املعقوف  الصليب  شعار 
على أرضية امللعب قبل مباراتها مع ضيفتها 

إيطاليا )1-1( في حزيران/يونيو 2015.
ويعرف عن جمهور الكرواتي ميله إلى رمي 
املفرقعات إلى أرضية امللعب وإنشاد األغاني 
املناصرة للنازية، وقد إرسال االتحاد املحلي 
»مشبوها«  326 مشجعا  باسم  للعبة الئحة 
إلى السلطات الفرنسية قبل انطالق البطولة 

ــة. والــــشــــغــــب ال يـــنـــحـــصـــر بــجــمــهــور  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ الـ
ــايــــدوك ســبــلــيــت وحـــســـب، بـــل يـــؤخـــذ على  هــ
قسم من جمهور بطل الدوري دينامو زغرب 

تشدده وعنفه أيضا.
الكرواتية  وارتفعت حدة الشغب في املالعب 
ــرة مــنــذ وصـــول  ــيــ ــة األخــ ــعــ فـــي األعـــــــوام األربــ
سوكر إلــى رئــاســة اتــحــاد اللعبة ويــرى قسم 
الــدولــي  النجم  عــالقــة  أن  اللعبة  جمهور  مــن 
الــســابــق بــالــرئــيــس الــســابــق لــديــنــامــو زغــرب 
ويشتبه  الشبهات.  تثير  ماميتش  زدرافــكــو 
ــذي اتــهــم خـــالل نــيــســان/ فـــي أن مــامــيــتــش الــ
ابريل املاضي في قضية فساد بقيمة ماليني 
قــانــونــي من  ــدوالرات، يستفيد بشكل غير  ــ الـ
كـــرة الــقــدم، وهـــو مــا زاد مــن االعـــتـــراض على 

قراراته.
)فرانس برس(

الشغب يٌهدد مباراة كرواتيا وإسبانيا

الثاني. وحسم التعادل السلبي املباراة التي 
جمعت املنتخبني في الجولة الثانية من دور 
ــدارة املــجــمــوعــة  ــ املــجــمــوعــات، لــيــتــقــاســمــا صـ
الثالثة بأربع نقاط لكل فريق، وسيكون أمام 
أملــانــيــا وبــولــنــدا فــرصــة لحسم الــصــدارة في 
مباراتيهما أمام أيرلندا الشمالية وأوكرانيا 
مـــبـــاراتـــني للمنتخب  الــتــرتــيــب. وبـــعـــد  عــلــى 
ــة، زادت  ــولــ ــبــــطــ الــ فـــــي مـــنـــافـــســـات  ــي  ــ ــانــ ــ األملــ
األصــوات التي تؤكد أن »املانشافت« يعاني 
بالشكل  الــتــهــديــف  فــي  حقيقية  مشكلة  مــن 
املنتظر، وأن األمر يعود إلى تراجع مستوى 

املهاجمني في البطولة.
وقلل يواكيم لوف املدير الفني من قلة املعدل 
أنه ال يرى مشكلة  للفريق مشددا  التهديفي 
ــك، وأن الـــفـــريـــق نـــجـــح فــــي اســتــغــالل  ــ فــــي ذلــ
ــتـــي ســنــحــت لــــه فــي  الـــعـــديـــد مــــن الـــفـــرصـــة الـ
املــبــاراة األولـــى، بينما كــان دفــاع بولندا في 
املباراة الثانية، مما صعب املهمة على ماريو 

جوتزة الذي شارك كمهاجم في هذا اللقاء.
ولن تكون مباراة اليوم سهلة على املنتخب 
األملــانــي، خاصة وأن املنتخب األيــرلــنــدي قد 
يعقد لــه األمــــور فــي حــالــة تحقيقه املــفــاجــأة 
املجموعة،  بــه  يتصدر  قــد  انــتــصــارا  وخطفه 
حيث جمع ثالثة نقاط في أول مباراتني، بعد 

فوزه على أوكرانيا بهدفني نظيفني.
وتواجه الفريقان في تسع مناسبات رسمية، 
النتيجة لصالحهم  فــي حسم  األملـــان  ونجح 
5 مـــــــرات، بــيــنــمــا فــــــازت أيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 
مرتني، وأنهى التعادل مثليهما. وكانت آخر 
مواجهة بني املنتخبني في التصفيات املؤهلة 
ملنافسات يورو 2000 نجح املنتخب األملاني 
الــذهــاب واإليــــاب بمجموع  لقائي  فــي حسم 
7-0، إال أن األداء الذي تقدمه أيرلندا الشمالية 

ال يبشر بمباراة سهلة ألبطال العالم.
ــد يــكــون  ــا اخـــتـــبـــار املــنــتــخــب الــبــولــنــدي قـ أمــ
األسهل، خاصة وأنه أمام نظيره األوكراني، 
ــقـــدم أداء مـــتـــواضـــع فــــي املــنــافــســات  ــــذي يـ الــ
وضمن خروجه من الدور األول، منذ الجولة 
متتاليتني  هــزيــمــتــني  تلقى  بــعــدمــا  الــثــانــيــة، 

أمام أملانيا وإيرلندا الشمالية.
ــــي الـــخـــامـــســـة عــلــى  ــتــــكــــون املــــواجــــهــــة هـ وســ
الــصــعــيــد الــرســمــي بـــني املــنــتــخــبــني، وتــصــب 
إحصائية االنتصارات في مصلحة أوكرانيا 
التي حققت انتصارين مقابل واحد لبولندا 
ــيــــدة، وســتــســعــى  ــعــــادل فـــي مـــواجـــهـــة وحــ وتــ
بولندا التي تمتلك فريقا مميزا إلى استغالل 

املباراة ملعادلة الكفة.

EURO  2016  يورو

تمكن الحارس الفرنسي هوغو 
لوريس من دخول التاريخ في 

مسيرته مع المنتخب الفرنسي، 
حينما حمل شارة قيادة منتخب 

»الديوك« للمرة الرابعة والخمسين 
في مسيرته، ليعادل رقم مدربه 
الفرنسي ديديه ديشامب، قائد 
فرنسا السابق. وشارك الحارس 
البالغ من العمر 29 عاما في 
المباراة التي لعبها المنتخب 

الفرنسي ضد سويسرا في الجولة 
الثالثة من منافسات المجموعة 

األولى لمسابقة أمم أوروبا 
لكرة القدم، وهو يحمل شارة 
القيادة من جديد، لينجح في 

معادلة رقم مدربه الحالي ديديه 
ديشامب، الذي سبق أن قاد 

منتخب الديوك 54 مرة قائدا في 
الملعب. وشهدت المباراة التي 
جرت على ملعب »ليل متروبول« 

حمل حارس فريق توتنهام 
هوتسبير، شارة القيادة للمرة 
الـ 54 في مسيرته من أصل 78 

مباراة خاضها مع منتخب الديوك، 
ليعادل رقم المدرب والالعب 
السابق ديشامب الذي قاد 

الفرنسيين للفوز بلقبين قاريين 
هما كأس العالم 1998 وأمم 

أوروبا عام 2000.

هل تعلم

تحسم الجولة األخيرة في 
المجموعة الثالثة صدارة 
المجموعة التي يتنافس 

عليها بولندا وألمانيا ومن 
خلفهما أيرلندا الشمالية، 

بينما تودع أوكرانيا 
المنافسات مبكرًا

بولندا 
تسعى 
لتحقيق 
فوز يضعها 
في صدارة 
المجموعة 
)Getty(

)Getty( ماريو جوتزة لم يقدم األداء المنتظر أمام بولندا

)Getty( أيرلندا الشمالية تريد نتيجة إيجابية تضمن لها التأهل للدور الثاني

)Getty( »ساسيستش أطلق على  المشاغبين اسم »إرهابيي الرياضة )Getty( المنتخب الكرواتي قد يكون الخاسر الوحيد)Getty( األلعاب النارية ألقيت إلى أرضية  الميدان

مصير هودسون مع منتخب إنجلترا متوقف 
على اليورو

قال جريج دايك، رئيس االتحاد االنجليزي لكرة القدم إن التجديد الستمرار 
روي هودسون في تدريب منتخب األسود الثالثة متوقف على أن »يحصل 
الفريق على نتائج جيدة ويلعب بشكل جيد« في بطولة األمم األوروبية في 

فرنسا )يورو 2016(.
وينتهي عقد هودسون )68 عامًا( بانتهاء اليورو، ولكنه كان قد أكد ترحيبه 
لبرنامج  دايــك  املنتخب حتى مونديال روسيا 2018. وقــال  باستمراره مع 
للدور قبل  أنه »إذا وصلنا  الذي تذيعه قناة )بي بي سي(  )سبورتسويك( 
لعبنا بشكل جيد  »إذا  هــذا شــيء واضـــح« وأضـــاف  نــجــاح،  فــهــذا  النهائي 
وخسرنا أمام فريق كبير أو إذا خرجنا من ربع النهائي بضربات الترجيح، 
ــك إلـــى أن االتــحــاد كـــان واضــحــا مع  فسنقيم املــوقــف حــيــنــهــا«. وأشــــار دايـ

هودسون بأن القرار سيتم اتخاذه بعد انتهاء اليورو.

سويسرا تتعادل مع فرنسا وتتأهالن للدور الثاني
خرجت سويسرا بالتعادل دون أهــداف مع فرنسا صاحبة األرض لتحتل 
املركز الثاني في املجموعة األولى بينما خرجت رومانيا من املسابقة عقب 
التعادل كافيا لكي تحسم فرنسا -  ألبانيا. وكان  خسارتها 1-صفر أمام 
- صــدارة  القارية  بالبطولة  أول جولتني  الفوز في  بعد  التأهل  التي ضمنت 
السويسريني.  تــأهــل  لضمان  كافية  كــانــت  النتيجة  هــذه  أن  كما  املجموعة 
 وأصبح رصيد فرنسا سبع نقاط في صــدارة املجموعة بفارق نقطتني ع

ن سويسرا صاحبة املركز الثاني. 
وتأتي ألبانيا في املركز الثالث برصيد ثالث نقاط عقب فوزها 1-صفر على 

رومانيا متذيلة الترتيب بنقطة واحدة.

ديشامب يؤكد على أهمية تحسن األداء 
أكد املدرب ديدييه ديشامب أن فرنسا ال يزال أمامها الكثير من العمل رغم 
التأهل للدور الثاني في بطولة أوروبا لكرة القدم 2016 في صدارة مجموعتها. 
وقال املدير الفني الفرنسي في تصريحات ما بعد املباراة »إذا كان حارس 
املرمى هو أفضل العب في املباراة فهذا يوضح كيف سارت األمور« مضيفا 
أنه أراد تحقيق انتصار ثالث لكنه راض بعد تصدر املجموعة األولى. وبذلك 
حصلت فرنسا على يوم للراحة أكثر من صاحب املركز الثاني إذ ستقام 
مباراتها في دور الستة عشر ضد أحد الفرق صاحبة املركز الثالث في ليون 

يوم األحد القادم.

مدرب ألبانيا يشكر العبه المطرود
لوريك تسانا من  القائد  ألبانيا باستبعاد  قامر جياني دي بياسي مــدرب 
بالفريق  ليلعب  الــقــدم 2016  لــكــرة  أوروبـــا  بطولة  فــي  األســاســيــة  تشكيلته 
نفسه الذي كاد أن ينتزع التعادل مع فرنسا وجنى ثمار قراره بفوز صعب 

1-صفر على رومانيا. 
وغاب تسانا عن لقاء فرنسا بعد طرده ضد سويسرا وشارك كبديل قرب 
النهاية مع تحقيق ألبانيا ألول انتصار لها في نهائيات بطولة كبرى لتمنح 
نفسها فرصة للتأهل لدور الستة عشر. وعند سؤاله حول تسانا قال دي 
أي  أجــري  لن  بأنني  أبلغته  لــي.  بالنسبة  اختيارا صعبا  كــان  »نعم  بياسي 
التضحية  لوريك  من  طلبت  فرنسا.  لعب ضد  الــذي  الفريق  على  تغييرات 
وكان كريما للغاية«. وأضاف »إنه قائد.. العب في الفريق. يجب أن أرفع له 

القبعة على سلوكه«.

بصراحة
يــمــر الــالعــبــان الـــلـــذان يستقطبان أنــظــار مــتــابــعــي كـــرة الــقــدم في 
العالم هذه األيام بموقفني متناقضني، ففي الوقت الذي يداعب فيه 
ميسي حلم التتويج بلقب كوبا أميركا مع األرجنتني، يعاني غريمه 
أمم  املتعثرة في كأس  البرتغال  مع  رونالدو  التقليدي كريستيانو 

أوروبا.
وفي مباراة البرتغال أمام النمسا )0-0( أهدر رونالدو أربع فرص 
لــه، كما أضــاع ضربة جــزاء فــي الدقيقة 79 كانت  مــؤكــدة سنحت 
الثالث، وهو ما زاد الضغط  كفيلة بخروج منتخب بــالده بالنقاط 
على رونالدو. وتمتلك البرتغال نقطتني من تعادلني بالتساوي مع 
أيسلندا خلف املجر املتصدرة بأربع نقاط، وتتذيل النمسا املجموعة 
برصيد نقطة واحدة، ويحتاج رفاق رونالدو للفوز في املباراة املقبلة 

أمام املجر لضمان حجز مقعد في الدور املقبل. 
على الجانب اآلخر من األطلسي، يمر غريمه ليونيل ميسي بأفضل 
أوقاته مع منتخب بالده في بطولة كوبا أميركا بالواليات املتحدة 

ببلوغه نصف النهائي.
ورغم وصوله إلى البطولة بإصابة في الظهر أجبرت مدربه خيراردو 
»تاتا« مارتينو على عدم إشراكه في أولى مباريات الفريق، إال أنه 
منذ ظهوره في املباراة الثانية أمام بنما أصبح أحد نجوم البطولة، 

بينما يدخل رونالدو في دوامة الخروج املبكر مع البرتغال.

من الملعب

   على
هامش 

   الحدث
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ــاود ســائــق مــرســيــدس األملــانــي  عــ
نــيــكــو روزبـــــــرغ االنــــتــــصــــارات من 
ــلـــى مــنــصــات  جــــديــــد، لــيــصــعــد عـ
الــتــتــويــج بــعــد غــيــاب فــي الــحــلــبــات املــاضــيــة، 
ــــزة ألوروبـــــــا  ــائـ ــ ــاء جـ ــ ــهـ ــ ــــي إنـ ــا نـــجـــح فـ ــدمـ ــعـ بـ
الــكــبــرى، املــرحــلــة الــثــامــنــة مــن بــطــولــة العالم 
ــد، فـــي املـــركـــز األول  ــ لــســبــاقــات فـــورمـــوال واحـ
حلبة بــاكــو األذربــيــجــانــيــة، الــتــي دخــلــت في 

سلسلة السباقات هذا املوسم.
وكان روزبــرج قد غاب عن منصات التتويج 
منذ تعرضه لحادث تصادم مع زميله لويس 
التوتر  مــن  زاد  الـــذي  ــر  األمـ وهـــو  هاميلتون 
السائق  إداء  تــراجــع  وبعدها  السائقني،  بــني 
األملـــانـــي، الـــذي بـــدأ املــوســم بــأربــعــة سباقات 
مـــتـــتـــالـــيـــة، لــيــفــتــح الــــطــــريــــق لــــعــــودة زمــيــلــه 
البريطاني للعودة إلى املنافسات بقوة، قبل 
أن يستعيد روزبــرغ توازنه في سباق باكو، 
انطلق  الــذي  األول  املركز  على  بعدما حافظ 

منه في املنافسات.
واستحق روزبــرغ فوزه التاسع عشر بعدما 
أقيم  الــذي  األذربيجاني  السباق  على  هيمن 
فــي شـــوارع بــاكــو، مــن الــبــدايــة حتى النهاية 
ــراري مـــواطـــنـــه  ــ ــيــ ــ ــا عـــلـــى ســـائـــقـــي فــ ــقـــدمـ ــتـ مـ
ســيــبــاســتــيــان فــيــتــل واملــكــســيــكــي ســيــرخــيــو 
املنافسات  قبل  لعقوبة  الــذي تعرض  بيريز، 

روزبرغ يصعد 
لمنصة التتويج

ضمن  أذربيجان  في  يقام  سباق  بأول  روزبرغ  نيكو  األلماني  السائق  تّوج 
توسيع  في  بذلك  لينجح   ،1 فورموال  السريعة  للسيارات  العالم  بطولة 
لويس  البريطاني  مرسيدس،  فريق  في  وخصمه  زميله  وبين  بينه  الفارق 

هاميلتون إلى 24 نقطة
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بــعــدمــا قـــام بتغيير صــنــدوق الــســرعــات في 
املنظمة  اللجنة  قــوانــني  عكس  على  سيارته 
للسباقات، إال أن األمر لم يمنع صعوده على 

منصات التتويج في املركز الثالث.
وصــعــد بــيــريــز الــــى مــنــصــة الــتــتــويــج لــلــمــرة 
ــم، بــعــد ســبــاق مــونــاكــو،  الــثــانــيــة هــــذا املـــوسـ
وهـــو استحقه تــمــامــا بــعــدمــا تــجــاوز سائق 
اللفة  فــي  رايــكــونــن  كيمي  الفنلندي  فــيــراري 
أن األخير كان معاقبا بإضافة  االخيرة رغم 
5 ثوان على توقيته بسبب مروره فوق الخط 

األبيض بعد الخروج من خط الحظائر.
ــن املـــركـــز  ــ ــتـــون الــــــــذي انـــطـــلـــق مـ ــلـ ــيـ ــامـ أمــــــا هـ
الخامس  املــركــز  الــعــاشــر، فشق طريقه حتى 
)وليامس- بــوتــاس  فالتيري  الفنلندي  أمــام 
مــرســيــدس( واألســتــرالــي دانــيــيــل ريــكــيــاردو 
)ريد بول-تاغ-هيوير( الذي انطلق من املركز 
ــر الــهــولــنــدي مــاكــس  ــيـ ــل األخـ ــيـ الـــثـــالـــث، وزمـ

فيرشتابن واألملاني نيكو هولكنبرغ )فورس 
ماسا  فيليبي  والبرازيلي  انديا-مرسيدس( 

)وليامس-مرسيدس(.
وعـــــــزز روزبـــــــــرغ صـــــدارتـــــه لـــلـــتـــرتـــيـــب الـــعـــام 
لهاميلتون   117 مقابل  نقطة،   141 برصيد 
إلـــى مصنة  الــــذي صــعــد  لفيتل  الــثــانــي و96 
الــتــتــويــج لــلــمــرة الــخــامــســة هـــذا املــوســم لكنه 
الــذي  الــفــوز  لــم ينجح حتى اآلن فــي تحقيق 
كــان من نصيب ثنائي مرسيدس في جميع 
ــاقـــات بـــاســـتـــثـــنـــاء واحــــــد وهـــــو ســبــاق  ــبـ الـــسـ
ــــذي تــــوج بـــه فــيــرشــتــابــن بسبب  اســبــانــيــا الـ
الـــحـــادث بــني هــامــيــلــتــون وزمــيــلــه األملـــانـــي. - 
- وحافظ  النهاية  الــبــدايــة حتى  مــن  سيطرة 
روزبــرغ على مركزه األول عند االنطالق كما 
حال ريكياردو وفيتل ورايكونن، فيما صعد 
الخامس وبقي  إلى  السابع  املركز  بيريز من 

هاميلتون في مركزه العاشر.
وســـرعـــان مـــا ابــتــعــد روزبـــــرغ عـــن ريــكــيــاردو 
وفيتل، فيما شق هاميلتون طريقه إلى املركز 
الثامن بعد صراع مثير مع فيرشتبان )ريد 
ــــان غـــروجـــان )هــــاس(.  بــــول( والــفــرنــســي رومـ
وفــــي الــلــفــة الـــســـادســـة )مــــن اصــــل 51( تمكن 
فــيــتــل مــن تــخــطــي زمــيــلــه الــســابــق ريــكــيــاردو 
الــثــانــي مستفيدا من  والــصــعــود إلـــى املــركــز 
في  ادخلته  التي  اطــاراتــه  مع  االخير  معاناة 
ــراع ثــالثــي مـــع رايــكــونــن وبــيــريــز الــلــذيــن  صــ
ضيقا الخناق عليه ما دفعه إلى إجراء توقفه 
اللفة السابعة والــخــروج في املركز  األول في 

الثالث عشر.
الــلــفــة  ــي  فــ تـــوقـــفـــه األول  وأجــــــــرى رايــــكــــونــــن 
الــتــاســعــة فــيــمــا رفـــض زمــيــلــه فــيــتــل الــتــوقــف 
بحسب ما قال لفريقه في اتصاله معه »ألني 
في وضع جيد، هل أنتم متأكدون من ذلك؟«.

وخرج رايكونن في املركز الحادي عشر، فيما 
وصل هاميلتون إلى املركز الخامس بعد 10 
لفات ثم أصبح رابعا بعد تجاوزه الفنلندي 
فالتيري بوتاس )وليامس( في اللفة الحادية 
رايــكــونــن النتكاسة بعدما  عــشــرة. وتــعــرض 
إلـــى توقيته بسبب  ثـــوان  عــوقــب بــاضــافــة 5 
تــــجــــاوزه الـــخـــط األبــــيــــض عـــنـــد مـــخـــرج خــط 
فرصة  أي  من  بحرمانه  تسبب  ما  الحظائر، 
للمنافسة على الصعود إلى منصة التتويج.

وبقي فيتل على الحلبة حتى اللفة 21 قبل ان 
يتوقف للمرة األولى ليخرج في املركز الثالث 
خــلــف روزبـــــرغ وزمــيــلــه رايــكــونــن. ثــم توقف 
روزبرغ في اللفة التالية وخرج في الصدارة 
مجددا بفضل الفارق املريح الذي حققه أمام 
فيتل قبل أن يتوقف السائقان للمرة األولى. 
ــــل بــعــدهــا فــيــتــل فـــي مــعــركــة مـــع زمــيــلــه  ودخـ
املــجــال لتخطيه في  لــه  الــذي أفسح  رايكونن 
الفنلندي فقد األمل  السائق  أن  اللفة 28 بما 
بــاملــنــافــســة بــســبــب الـــثـــوانـــي الـــخـــمـــس، على 
االملــانــي مــن تضييق  السائق  أن يتمكن  أمــل 
الخناق على روزبــرغ لكن األخير كان يحلق 

بفارق مريح جدا عن ثنائي فيراري.

روزبرغ نجح في توسيع 
الفارق مجددا مع زميله 
هاميلتون أقرب مالحقيه

الزمالك يفتتح مشواره األفريقي بالفوز على إنييمبا 
حصد نادي الزمالك ثالث نقاط ثمينة حني انتصر على فريق إنييمبا النيجيري في دور 
املجموعتني من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في ظل أجــواء مناخية صعبة، 

وأرضية ملعب مبتلة للغاية، بهدف نظيف سجله باسم مرسي.
وتأخر انطالق املباراة بسبب هطول األمطار الكبير، لكن الحكم قرر خوض اللقاء، ليبدأ 
الدقيقة  في  هدفًا  مرسي  باسم  املصري  النجم  يخطف  أن  قبل  الــكــرات،  تبادل  الفريقان 

الثامنة، حني باغت حارس املرمى، الذي خرج من مرماه وأخطأ في تقدير الكرة.

موراي يحرز بطولة كوينز للمرة الخامسة
أصبح البريطاني آندي موراي أول العب يحرز لقب 
فاز  بعدما  الخامسة  للمرة  للتنس  كوينز  بطولة 
راونيتش صاحب ضربات  ميلوش  الكندي  على 
الــنــهــائــي.  فـــي  و3-6  و4-6   7-6 الــقــويــة  اإلرســـــال 
وبدا أن موراي املرشح األول البطولة سيخفق في 
إحراز اللقب بعدما خسر املجموعة األولى وتأخر 
3-صفر في املجموعة الثانية لكن بطل ويمبلدون 
النتيجة.  2013 انتفض وقدم عرضا قويا ليقلب 
الــرقــم القياسي فــي مــرات  وكـــان مـــوراي يتقاسم 
إحراز اللقب مع سبعة العبني آخرين منهم بوريس بيكر وروي إيمرسون وجون مكنرو 

الذي أصبح املدرب الجديد لراونيتش.

وفاق سطيف يسقط بهدفين أمام صندوانز
في  أفريقي صفر-2  الجنوب  ماميلودي صنداونز  أمــام  الجزائري  وفــاق سطيف  خسر 
النهائي(  )ربــع  املجموعات  الثانية في دور  املجموعة  األولــى من منافسات  الجولة  افتتاح 
ملسابقة دوري األبطال. وسجل صامويل مابوندا )33( والزيمبابوي خاما بايليات )63( 
الضائع  بــدل  الوقت  األولــى من  الدقيقة  أكثر من 10 دقائق في  املــبــاراة  الهدفني. وتوقفت 

بسبب شغب الجماهير الجزائرية التي اقتحمت أرضية امللعب ورمتها باملقذوفات.

ماير يتوج ببطولة هاله للتنس
توج األملاني فلوريان ماير املصنف في املركز 192 عامليا بطال لدورة هالة األملانية الدولية 
املباراة  ألكسندر زفيريف 6-2 و5-7 و6-3 في  فــوزه على مواطنه  في كــرة املضرب بعد 
النهائية. وهو اللقب الثاني ملاير )32 عاما( بعد تتويجه في دورة بوخارست الرومانية عام 
2013. وكان زفيريف )19 عاما ومصنف 38 عامليا( حرم السويسري روجيه فيدرر من 

االحتفاظ باللقب ورفع رصيده الى 9 القاب في هذه الدورة، .

مدرب المكسيك: أحاول استيعاب الهزيمة التخاذ قراري
يمعن خــوان كارلوس أوســوريــو مــدرب منتخب 
بعد  الفريق  مع  مستقبله  في  التفكير  املكسيك 
اللقب  ــام تشيلي حــامــلــة  أمــ خــســارتــه 7-صــفــر 
كأس  لبطولة  املئوية  بالنسخة  الثمانية  دور  في 
كوبا أميركا لكرة القدم الليلة املاضية. ووصفت 
املنتخب  بها  مني  الــتــي  الهزيمة  إعـــالم  وســائــل 
املكسيكي الليلة املاضية أمام آالف من جماهيره 
األميركية  كاليفورنيا  بــواليــة  كـــالرا  سانتا  فــي 
القدم  كــرة  تــاريــخ  فــي  مهينة  أكبر هزيمة  بأنها 
املكسيكية. وقال اوسوريو للصحافيني وقد بدت عليه آثار الصدمة »قدمنا مباراة مروعة، 
الهزيمة  بشأن قراري )حول احتمال االستقالة( الحقيقة هي أنني أحاول استيعاب هذه 

والتفكير بهدوء في الخطوة التالية«.

استبعاد روسيا من األولمبياد وارد
ديك  الــكــنــدي  »وادا«  املنشطات  ملكافحة  العاملية  الــوكــالــة  ومــؤســس  الــســابــق  الــرئــيــس  رأى 
وليس فقط  املقبل  آب/أغسطس  في  ريو  أوملبياد  بالكامل عن  استبعاد روسيا  أن  باوند 
عن مسابقات ألعاب القوى، أمر ممكن. وقال باوند لصحيفة »صنداي تايمز« البريطانية 
«. ويأتي 

ً
»استبعاد روسيا عن أوملبياد ريو سيكون الخيار األصعب، لكنه ليس مستحيال

موقف باوند بعد اعترافات املدير السابق ملختبر فحص املنشطات في روسيا غريغور 
والــذي كشف عن نظام تنشط منظم  املتحدة  الواليات  املوجود حاليا في  رودتشنكوف، 

اتبعه الروس خالل األوملبياد الشتوية في سوتشي عام 2014.

... فيتالي موتكو يطالب بحل االتحاد الدولي أللعاب القوى
نظرا ألن  القوى  الدولي أللعاب  االتحاد  لحل  فيتالي موتكو  الروسي  الرياضة  وزيــر  دعا 
رئيسه السابق يخضع لتحقيقات فساد. وقال موتكو في تصريحات لوكالة )أر سبورت( 
الروسية »االتحاد الدولي ألقى بكل املسؤولية على نظيره الروسي أللعاب القوى ولم يتحمل 
أي مسؤولية. يجب حل االتحاد الدولي، إذا ما كان رئيسهم السابق )المني دياك( يخضع 

للتحقيق بتهمة الفساد وتلقي رشاوي واخفاء عينات«.

في أن يحقق الفريق 3 بطوالت محلية متتالية، بعدما قدم 
أداء مبهرا على مدار املواسم الثالثة األولى.

بدأ جيمس مسيرته االحترافية مع فريق كليفالند كافاليرز 
في موسم 2003-2004، وكان أول عقد إعالني له مع نايك 
أخــرى،  إعــالنــيــة  عــقــود  بــني  بقيمة 90 مليون دوالر، وذلـــك 
وقرر ارتداء الرقم 23 منذ بداية رحلته في عالم كرة السلة 
يرتديه  كــان  الــذي  الــرقــم  نفس  وهــو  للمحترفني،  األميركية 
األسطورة مايكل جوردان، الذي يعتبره ليبرون مثله األعلى.

ولم يخيب جيمس اآلمال، ليقدم أداء مذهال في أول مواسمه 
ووصل معدل نقاطه في كل مباراة إلى 20.9 نقطة، وصناعته 
املــوســم على  نهاية  فــي  إلــى 5.5، ليحصل  لزمالئه  الــفــرص 
جــائــزة »روكـــــي« الــتــي تــقــدم ألفــضــل العـــب يــتــألــق فــي أول 
موسم له مع فريقه، بالرغم من عدم وصول كافاليرز ملرحلة 
»البالي أوف«. وخاض العمالق األميركي 7 مواسم، وأثبت 

نفسه كالعب من بني الكبار، وهو ما فتح له أبواب االنتقال 
إلى ميامي هيتس، ووصل معه في املوسم األول إلى سلسلة 
النهائي في الــدوري، ولكنه خسره ليواصل البحث عن أول 
ألقابه. وفي ثاني مواسمه مع الفريق نجح الالعب في قنص 
أول بطولة دوري أميركي له، بعدما قاد الفريق طوال املوسم 
األفضل  الالعب  بلقب  ليفوز  للنهائي  ووصــل  مميز،  بــأداء 
في سلسلة النهائي، ويواصل طريق التألق مع الفريق ليفوز 
بالبطولة في املوسم التالي أمام سان أنطونيو سبيرز، وهو 
ــاح بفريقه مــن الــنــهــائــي الــثــالــث على  نــفــس الــفــريــق الـــذي أطـ
ليعود  حر  انتقال  صفقة  في  الرحيل  بعده  ليقرر  التوالي، 
في  األول  فريقه  مــع  التألق  وواصـــل جيمس  كافاليرز.  إلــى 
عالم االحتراف، وأصبح أصغر العب يحرز 25 ألف نقطة في 
تاريخ اللعبة )في سن 30 عاما و307 أيام(، قبل أن يتوج مع 

فريقه بأول لقب دوري في تاريخه.

حسام أسامة

قـــاد الــالعــب األســـطـــوري لــيــبــرون جــيــمــس فــريــق كــافــالــيــرز 
السلة  لــكــرة  أمــيــركــي  دوري  بــطــولــة  أول  لتحقيق  كليفالند 
في تاريخه بأداء مبهر، نجح خالله في التفوق على غريمه 
ومنافسه ستيفن كوري نجم فريق غولدن ستيت ووريرز، 
ووضع نفسه ضمن مصاف الكبار ببطولة جديدة حصدها 
بــعــد غــيــاب. ولـــد لــيــبــرون جيمس فــي مــديــنــة أكــــرون بــواليــة 
ومـــارس كرة  األول 1984،  فــي 30 ديسمبر/كانون  أوهــايــو 
السلة منذ الصغر وتألق في فرق املدارس والجامعة، وهو ما 
زاد من شهرته ليتابعه مدربو الفرق الكبرى أمال في ظهور 

نجم جديد في »لعبة العمالقة«.
وبــمــرور الــوقــت انــتــقــل الــنــجــم األمــيــركــي إلـــى فــريــق أيــريــش 
أكرون، الذي تألق فيه وحجز مكانه األساسي، وكان سببا 

ليبرون جيمـس

على هامش الحدث

وصل ليبرون 
جيمس إلى أوج 

تألقه مع كافاليز 
كليفالند، ليتوج 

بلقب الدوري 
األميركي لكرة 

السلة للمحترفين، 
بعد الفوز على 

غولدن ستيت

نيكو روزبرغ 
)دان أستيتيني/
)Getty

حامل لقب الدوري اإلسبان

المفروض  الحظر  إن  مــرات  ثــالث  العالم  بطل  هاميلتون  لويس  قــال 
االتصال  المعلومات عبر دائرة  تبادل بعض  بشأن   1 على فرق فورموال 
الداخلية مع سائقيها جعل الرياضة أكثر خطورة. وأشار سائق مرسيدس 
الذي احتل المركز الخامس، إلى أنه قضى معظم فترات السباق مشتت 
لم  بينما  للمحرك،  مناسب  ضبط  إلى  للوصول  سيارته  ويصارع  الذهن 
يستطع مهندسو الفريق مساعدته. ولخص السائق البريطاني الوضع 

في كلمة واحدة وهي »خطر« واقترح إعادة التفكير في اللوائح.

هاميلتون يتقدم بطلب

وجه رياضي

وبـــقـــي الــــوضــــع عـــلـــى حـــالـــه حـــتـــى الــلــفــات 
ــيــــرة عــنــدمــا دخــــل بــيــريــز في  الـــثـــالث األخــ
معركة مع رايكونن الذي عانى من مشكلة 
عبر  فريقه  مــع  حديثه  بحسب  ميكانيكية 
ــراديــــو. ورغــــم أن املـــركـــز الــثــالــث كـــان من  الــ
منافسه  معاقبة  بسبب  املكسيكي  نصيب 
الفنلندي إال أنه خاطر وتجاوز األخير في 

5- البريطاني لويس هاميلتون )مرسيدس( 
6- الفنلندي فالتيري بوتاس )وليامس( 

7- االسترالي دانييل ريكياردو )ريد بول( 
8- الهولندي ماكس فيرشتاين )ريد بول( 
9- االملاني نيكو هولكنبرغ )فورس انديا( 

10- البرازيلي فيليبي ماسا )وليامس( 
 ترتيب بطولة السائقني: 

اللفة الختامية ليصعد إلى منصة التتويج 
عن جدارة.

ترتيب العشرة األوائل: 
1- االملاني نيكو روزبرغ )مرسيدس(

2- االملاني سيباستيان فيتل )فيراري(
3- املكسيكي سيرخيو بيريز )فورس انديا( 

4- الفنلندي كيمي رايكونن )فيراري(

 -3 2- هاميلتون 117  1- روزبـــرغ 141 نقطة 
فيتل 96 4- رايكونن 81 5- ريكياردو 78 

ترتيب بطولة الصانعني: 
- مرسيدس اي ام جي 258 نقطة 2- فيراري 
177 3- ريد بول-تاغ هيوير 140 4- وليامس-
مرسيدس 90 5- فورس انديا-مرسيدس 59

)العربي الجديد(

قدم املنتخب األلباني أداء رائعًا تّوجه بانتصار تاريخي، على حساب املنتخب الروماني 
بهدف نظيف في املباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في ختام مباريات املجموعة األولى 

لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم.
وتمكن املهاجم أرماندو صديقو من إحراز أول هدف في تاريخ ألبانيا في نهائيات بطولة 
ليديان  لزميله  تمريرة  من  األول  الشوط  نهاية  قبل  بــالــرأس  الشباك  هز  بعدما  كبرى، 
ميموشاي. وكانت أكثر لقطة معبرة بعد املباراة، لالعب املنتخب األلباني املدافع ميرجيم 
مافاراي، حينما صرخ بأعلى صوته شاكرا الله على الفوز التاريخي الذي خطفه املنتخب 

األلباني على حساب رومانيا.

صورة في خبر

احتفال تاريخي
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شاطئ غزة
متعة إفطار العائالت في رمضان

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــق الـــغـــزّي أحــمــد  ــردد وافــ بــــدون تــ
مـــحـــيـــســـن عــــلــــى طــــلــــب زوجــــتــــه 
ــنـــاء غـــزة  ــيـ ــــى مـ الصـــطـــحـــابـــهـــا إلــ
لتناول طعام اإلفطار، بفعل انقطاع التيار 
ــفـــاع درجــة  الــكــهــربــائــي عــن مــنــزلــهــم، وارتـ
ــل املــــنــــازل بــشــكــل كــبــيــر في  ــ ــرارة داخـ ــحــ الــ
فصل الصيف، وعــدم وجــود بدائل أخرى 

لتوفير وسائل التبريد.
الفلسطينية  سارع العشرات من األسر 

ُ
وت

ــئ الــبــحــر  ــاطــ لـــلـــذهـــاب نـــحـــو املـــيـــنـــاء وشــ
ومــنــطــقــة الــكــورنــيــش قــبــل مــوعــد اإلفــطــار 
بــســاعــتــن لتجد لــهــا مــكــانــا، وهـــي أمــاكــن 
باتت تضج بأقرانهم الراغبن باالستمتاع 
بــمــائــدة إفــطــار شــهــر رمــضــان فــي الــهــواء 
الــطــلــق، بــعــيــًدا عــن ضــيــق األنـــفـــاس داخــل 
ــات الـــحـــرارة  ــ الـــبـــيـــوت بــفــعــل ارتــــفــــاع درجــ

وانقطاع التيار الكهربائي.
ــر الــتــي تــطــوف داخــل  وتـــحـــاول هـــذه األســ
ــزة وعـــلـــى طــــول شـــاطـــئ بــحــرهــا  مــيــنــاء غــ
بحثا عن مكان مميز يتسع لها وألفرادها 
تحضير  مــن  يمكنها  مميز  بمكان  الظفر 
مــــوائــــد الـــطـــعـــام املــــعــــدة مــســبــقــا مــــن أجـــل 
بمشاهدة  واالستمتاع  بأريحية  تناولها 

يهرب الغّزيون من الواقع السيئ إلى البحر )عبد الحكيم أبو رياش(

البحر وتناول طعام اإلفطار في آن واحد.
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  لـــ ويــقــول محيسن 
شـــاطـــئ الــبــحــر يــعــتــبــر وســيــلــة تــرفــيــهــيــة 
أساسية للغزين في فصل الصيف وشهر 
رمــضــان خــال الــســنــوات األخــيــرة فــي ظل 
الكثيرين من  املــعــابــر وعـــدم تمكن  إغـــاق 
ــل انـــقـــطـــاع الــتــيــار  الــســفــر لـــلـــخـــارج فـــي ظـ

الكهربائي لساعات طويلة.
املـــعـــيـــشـــيـــة  الـــــــظـــــــروف   

ّ
أن إلــــــــى  ــر  ــيــ ــشــ ويــ

ــا مـــئـــات  ــهــ ــر بــ ــمــ ــــي تــ ــتـ ــ واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـ
املحاصر  القطاع  فــي  الفلسطينية  األســر 
إســرائــيــلــيــا مــنــذ عــشــر ســنــوات تجعل من 
وسيلة  العامة  املتنزهات  وبعض  البحر 
العوائل  لهذه  املوجودة  الوحيدة  الترفيه 

في املناسبات كشهر رمضان واألعياد. 
ويعاني سكان القطاع املحاصر إسرائيليا 
ــقـــطـــاع الــتــيــار  ــنــــوات مــــن انـ مـــنـــذ عـــشـــر ســ
الكهربائي ألكثر من ثماني ساعات يوميا 
وعـــدم تــوفــرهــا أوقـــات الــســحــور والفطور 
بالكثيرين  يــدفــع  مــا  يــومــي،  بشكل شــبــه 
مــنــهــم لـــلـــهـــروب إلــــى املــتــنــزهــات والــبــحــر 
ــاكـــن الــعــامــة لــتــنــاول طــعــام اإلفــطــار  واألمـ
ــرارة الـــعـــالـــيـــة فــــي فــصــل  ــ ــحـ ــ ــا مــــن الـ وهــــربــ
األســر  هــذه  مــن  الكثير  الصيف. وتحضر 
والــطــاوالت  الكراسي  إلــى جانب  طعامها 

الخاصة بها وياحظ انتشارها في أماكن 
 
ً
متعددة داخل ميناء غزة البحري، فضا

عــن افــتــراش آخــريــن الــســاحــات الــخــضــراء 
املـــوجـــودة بــداخــلــهــا بــاإلضــافــة ملجموعة 
لــتــنــاول طعام  البحر  أخـــرى تفترش رمــل 
اإلفــــطــــار. ولــــم يــخــتــلــف حــــال أبــــو محمد 
ــه، حـــيـــث يـــحـــرص عــلــى  ــقـ ــابـ عــبــيــد عــــن سـ
أفـــراد من  املكونة مــن تسعة  جمع عائلته 
اإلفطار  طعام  مــأدبــة  على  وبناته  أبنائه 
بالقرب من شاطئ بحر مدينة غزة، بعيدًا 
عــن انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي واألجــــواء 

امللتهبة داخل املنازل.
ويحرص عبيد في السنوات األخيرة على 
جمع عائلته وأبنائه وبناته لتناول طعام 
اإلفطار على شاطئ البحر، بداًل من املنزل 
من أجل الترفيه عن أنفسهم واالستمتاع 
باإلفطار، بعيدًا عن األجواء امللتهبة بفعل 
ــازل وانـــقـــطـــاع الــتــيــار  ــنـ الــــحــــرارة داخــــل املـ

الكهربائي.
»العربي الجديد«  ويقول الستيني عبيد لـ
الثاث األخيرة  السنوات  إنه يحرص في 
على تــنــاول طــعــام اإلفــطــار لــعــدة أيـــام إما 
فــي ميناء غــزة أو على مقربة مــن شاطئ 
ــل الـــتـــرفـــيـــه واالســـتـــجـــمـــام  ــ الـــبـــحـــر مــــن أجـ
وبــعــيــدًا عــن ضــغــوطــات الــحــيــاة اليومية 

والظروف االقتصادية الصعبة. ويضيف 
ــات مـــن الــصــعــب عــلــى الكثير  عــبــيــد أنـــه بـ
مــن العائات تــنــاول طعام اإلفــطــار داخــل 
منازلها في السنوات األخيرة كونه يأتي 
وفي  للكهرباء،  كبير  انقطاع  مع  متزامنا 
ــــع ســيــئ يــعــيــشــه الـــغـــزيـــون بفعل  ظـــل واقـ
الــتــي تنغص  اليومية،  اســتــمــرار األزمـــات 

على الغزين حياتهم اليومية.
وفي أحد زوايا ميناء غزة سارعت الغزية 
أم مــحــمــد رفــقــة أبــنــائــهــا األربـــعـــة لــتــنــاول 
طــعــام اإلفــطــار بــهــدوء بعيدًا عــن األجـــواء 
الــذي يقطنونه بشكل  الحارة في منزلهم 
مؤقت، إلى حن إعادة منزلهم الذي دمره 
األخيرة  الحرب  في  اإلسرائيلي  االحتال 

على القطاع.
»العربي الجديد« إنها  لـ وتقول أم محمد 
وافـــقـــت عــلــى طــلــب أبــنــائــهــا لــلــخــروج من 
املنزل وتناول طعام اإلفطار على شاطئ 
الــحــاّرة وبقايا  البحر بعيدًا عــن األجـــواء 
الحرب  خلفتها  التي  الحزينة  الــذكــريــات 
ــيـــرة عــلــى غـــزة صــيــف 2014 بــعــد أن  األخـ

فقدت العائلة املنزل واألب.
بــات يعتبر  البحر  إلــى أن شاطئ  وتشير 
وســيــلــة الــتــرفــيــه األبــــــرز لــغــالــبــيــة األســـر 
ــقـــطـــاع  والـــــعـــــوائـــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي الـ
املحاصر إسرائيليا منذ عشر سنوات، في 
السكان  له  يلجأ  األخــيــرة حيث  السنوات 
لــلــتــخــلــص مـــن ضــغــوط الــحــيــاة الــيــومــيــة 

واالستمتاع بقضاء أوقات هادئة.
األول واألخير،  ويعد بحر غزة متنفسها 
فــي ظــل حــالــة اإلغـــاق شبه الكاملة التي 
جانب  إلــى  فلسطيني،  مليوني  يعيشها 
األوضـــــــاع املــعــيــشــيــة الــصــعــبــة وانــقــطــاع 
الــكــهــربــاء واألزمـــــــات الـــتـــي تــحــيــاهــا غــزة 

يوميا.

يعتبر شاطئ غزة 
وسيلة ترفيهية 

أساسية في فصل 
الصيف وشهر 

رمضان، في ظل إغالق 
املعابر وعدم تمكن 
الكثيرين من السفر 

للخارج.

■ ■ ■
ر الكثير من 

ّ
تحض

هذه األسر طعامها 
إلى جانب الكراسي 

والطاوالت الخاصة بها 
مفترشني الساحات 
الخضراء أو رمال 

الشاطئ.

■ ■ ■
تحولت الساحات 

املحيطة بميناء غزة 
مؤخرًا إلى استراحات 

خاصة ومنتجعات 
ومالٍه لألطفال، في ظل 

استمرار إغالقه من 
قبل إسرائيل.

باختصار

مع ارتفاع حرارة الصيف واالنقطاع المستمر للكهرباء في قطاع غزة المحاصر إسرائيليًا، يتجه الكثير من العائالت الفلسطينية 
ساعة اإلفطار إلى منطقة ميناء وشاطئ مدينة غزة من أجل االستمتاع بالهواء الطلق

هوامش

نجوى بركات

قبل أن نصبح صديقتني، كانت ميشال جارتي في 
إلقاء  لم نتجاوز فيها  باريس، خالل سنوات طــوال 
تحيات الصباح أو املساء. ثم انتقلت هي إلى عنوان 
آخر، وتابعت أنا حياتي في املكان نفسه. وبعد مرور 
 عن حالي 

ً
علّي، سائلة  

ً
داخلة بها  فوجئت  سنواٍت، 

وأحوالي، مسّرة إلّي أنها، طوال سنوات إقامتها في 
جواري، كانت تتمنى أن نصبح صديقتني، لكنها لم 
تكن لتجرؤ على مفاتحتي باألمر. ثم كّررت ميشال 
أعــرف عنها ما  بّت  لي واتصاالتها، حتى  زياراتها 

يعرفه األصدقاء عن األصدقاء.
 عملت 

ٌ
 وذكـــيـــة

ٌ
 مــثــقــفــة

ٌ
كــانــت مــيــشــال، وهـــي ســيــدة

صحفية فترة، قبل أن تصبح مدققة كتٍب لحساب 
ــداواة قلبها  ــ ــ ــى مـ ــ إل الـــنـــشـــر، تــســعــى  ــدد مـــن دور  عــ
بأنواع  تــداوت  لكنها، كلما  وروحها وجسدها معًا. 
شت 

ّ
الطّب البديل، هزلت وذوت وشحبت، كأنما عش

 شقاٍء راحت تتآكلها من الداخل، بتصميٍم 
ُ
فيها دودة

 في وحــول حرب 
ً
وثــبــات. هــذا، فيما كنت أنــا غــارقــة

لبنان املشتعلة منذ أعوام، أتقّصى أخبارها قصفًا 
 وتفجيراٍت، فال أستمع إلى صديقتي 

ً
وخطفًا وقتال

اكتسبته  عما  بإسهاٍب  تــروي  إال شــذرًا،  الفرنسية 
مــن تــجــاربــهــا فــي حلقة الــتــدريــب تــلــك، أو فــي لــقــاٍء 
م مع الـــ«املــرشــد« ذاك. من هــؤالء، أذكر 

ّ
ظ

ُ
روحــانــيٍّ ن

لقاًء دون ســواه، وكــان، حني رأيته مصّورًا  تحديدًا 
أذهلني بحجم حــضــوره، كما  قــد  »يــوتــيــوب«،  على 

بصداه اإلعالمي الكبير.
»آّما«، أي األم بالهندية، هي مرشدة روحانية هندية 
العناق،  أي  »دارشــــان«،  تدعى  م سنويًا جــوالت 

ّ
تنظ

ُيقال إنها قامت،  العالم تقريبًا، حيث  جابت عبرها 
ــــى اآلن، بــمــعــانــقــة وتــقــبــيــل أكـــثـــر مـــن 32 مــلــيــون  إل
شخص على األقل. والسيدة الخمسينية تقول إنها 
يحتاجهما.  ملــن  والــرأفــة  الــحــب  يمنح  يسيل،  كنهٍر 
»على مسافة أكثر من خمسة أمتار، شعرت بحرارٍة 
عندما حضنتني  البكاء.  رغبة  كتني 

ّ
وتمل وبــدفء، 

والطمأنينة«.  بالسكينة  فــورًا  شعرت  ذراعْيها،  بني 
قالت لي ميشال العائدة من لقاء آّما، وأنا صّدقتها، 
ــادريـــن على  ــقـ ــّدقـــت مـــاليـــني األشــــخــــاص الـ كــمــا صـ
 جدًا، لكي يحظوا بلحظات عناٍق مع 

ً
االنتظار طويال

آّما تلك. 
 في مشاهدة آالٍف وقد تحّولوا 

ً
ثّمة ما هو مؤثر فعال

ون 
ّ
إلى يتامى يعانون الحرمان، يطلبون العطف، يحن

لقاء ما هو روحانّي  إلــى  إنساني،  إلــى لحظة دفء 
فالسفتهم  أكبر  أحــد  أعلن  الذين  هم  آلهة،  وابتكار 

)نيتشه( منذ زمن، موت اإلله.
بؤٌس عاطفي وشقاء روحي، تلك هي غنيمة الحداثة، 
وقد تحّرر الفرُد وبات أساس نفسه، يقابلها شقاء 
 من 

ً
ديني ودنيوي تختلط عناصره، وال ُيرى له بداية

نهاية، كبديل. هناك، تراهم يحتاجون إلى من يروي 
لهم قصص النبّوة والقداسة واملعجزات، فيتهافتون 
على كل من منحهم وعدًا بالسعادة وببلوغ التوازن 
الــداخــلــي. ونــحــن هــنــا، مــا انفككنا نشّن  والـــســـالم 

حروبنا على الحداثة، من أجل استرداد األصل. 

بــهــذا الـــشـــأن، يــقــول الــفــيــلــســوف اإليـــرانـــي األصـــل، 
داريوش شايغان، إن الحداثة حّررتنا، لكنها أفقدتنا 
للجانبني  والــرمــوز، في حني وجــب  السحري  العالم 

أن يتالزما. 
ويضيف: »إن ال وعينا، وقد طردت الحداثة السحَر 
مــن عــاملــنــا، أصــبــح بــركــانــيــًا، وأجــبــرنــا عــلــى الــقــيــام 
بإسقاطاٍت جديدة أشبه بحمٍم جعلت في غليانها، 
للكلمة  الــحــرفــي  باملعنى  مــجــّددًا  »الــعــالــم ســحــريــًا« 
)...( لكن حذار: السحرية هذه مختلفة جدًا عن تلك 
أنطولوجياٍت  ذي  عــالــٍم  فــي  نحيا  أننا  بما  القديمة. 
كة، فإن الصور واألساطير والرموز ما عادت 

ّ
متفك

 الستقبالها كما في املاضي، حيث كنا 
ً
تملك أرضية

اليوم، بإمكان  نعرف جيدًا مثال أين نركن املالئكة. 
املالئكة، من دون شك، أن توجد من جديد، لكننا ما 
عدنا ندري أين نشاهدها، على أي مستوًى، وفي أية 
 خاصة 

ً
فئة نضعها. وبما أنها ما عادت تملك أمكنة

بها، فقد تحّولت هذه اإلسقاطات/ الحمم إلى أشباح، 
واملــذاهــب واألديــان  والطوائف  الشيع  تكاثر  من هنا 

الجديدة«... 
هنا شقاء وهناك شقاء. لكن، شتان ما بني شقائهم 

وشقائنا، ما بني الهنا والهناك...

بين شقائنا وشقائهم

وأخيرًا

ثّمة ما هو مؤثر فعًال في 
مشاهدة آالٍف وقد تحّولوا 

إلى يتامى يعانون الحرمان
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