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اشتباكات »الحرس الثوري« واألكراد
يعكس التصعيد، بين قوات الحرس الثوري اإليراني والمسلحين األكراد، نهاية 

مرحلة السبات مقابل الدخول في مرحلة المواجهة المباشرة.  ]4ـ5[

رام اهلل ـ محمد عبيدات

تزامــن التصعيد اإلســرائيلي ضد الفلســطينيني 
أمس، الجمعة، والذي تسبب في سقوط شهيدين 
وعشــرات املصابــني، مــع صــدور تقريــر اللجنــة 
الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط، الذي 
جــاء ليســاوي فــي بعــض فقراتــه، بــني الضحيــة 

الفلسطينية، والجالد اإلسرائيلي. 
أمــس،  املحتلــة،  الفلســطينية  وشــهدت األراضــي 
عــودة عمليــات اإلعــدام امليدانيــة مــن قبــل جنــود 
االحتــالل، الذيــن اغتالوا الشــهيدة، ســارة حجوج 

طرايــرة، مــن قريــة بنــي نعيــم فــي الخليــل، بزعــم 
كمــا  الخليــل.  فــي  مســتوطنني  طعنــت  أنهــا 
استشــهد الشــاب الفلســطيني، محمد مصطفى، 
اعتــداء  أمــس، عقــب  آخريــن،  نحــو 40  وأصيــب 
جنــود االحتــالل علــى الفلســطينيني املتوجهــني 
القــدس  عبــر حاجــز قلنديــا العســكري شــمالي 
املحتلــة، إلــى املســجد األقصــى.  في غضون ذلك،  
ذكرت مصادر إعالمية إســرائيلية أن مســتوطنًا 
إســرائيليًا لقــي مصرعه، وأصيــب ثالثة آخرون، 
هم، جنوبي 

ّ
بعد إطالق النار على سيارة كانت تقل

مســتوطنة كريــات أربــع.  وجــاء الرد اإلســرائيلي 

كالعــادة بالعقــاب الجماعــي بحــق الفلســطينيني، 
إذ أعلن الجيش اإلســرائيلي، عصر أمس، إغالق 
مدينــة الخليــل بعــد الهجمــات الفلســطينية. كمــا 
أعلــن مكتــب رئيــس الوزراء اإلســرائيلي، بنيامني 
ســتخفض  االحتــالل  ســلطات  أن  نتنياهــو، 
التــي  الشــهرية،  الضرائــب  عائــدات  تحويــالت 

تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية.
تقريــر  صــدور  مــع  تزامنــت  التطــورات  هــذه 
القــادة  أن  اعتبــر  الــذي  الدوليــة،  الرباعيــة  اللجنــة 
الفلســطينيني »ال يدينون بشــكل واضح ومنتظم 

الهجمات اإلرهابية املحددة«، على حد وصفه.

توقــف  بضــرورة  اللجنــة  أوصــت  املقــال،  فــي 
إســرائيل عــن بنــاء املســتوطنات وعرقلــة التنميــة 
الفلســطينية، الفتة إلى أن السياســة اإلســرائيلية 
حــل  نجــاح  إمكانيــة  الــدوام  علــى  »تقــوض 
التقريــر  اســتبق  قــد  نتنياهــو  وكان  الدولتــني«. 
بالتعّهــد بتعزيــز مســتوطنة كريــات أربــع وباقــي 
املســتوطنات. وجاء كالم نتنياهو بحســب موقع 
»يديعــوت أحرونــوت«، خالل زيــارة قام بها أمس 
إلى بيت عائلة املســتوطنة، التي قتلت أمس األول 

في عملية في كريات أربع.
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عــلــمــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن عــمــلــيــة إخـــاء 
في  املحاصرة  الزبداني  مدينة  في  تبقى  من 
ريف العاصمة السورية دمشق، من مقاتلني 
إذ  األخــيــرة،  فــي مراحلها  ومدنيني أصبحت 
الله«  »حـــزب  بيد  بالكامل  املــديــنــة  ستصبح 
اللبناني، الذي يعتبر اليوم القوة العسكرية 

األساسية في منطقة القلمون الغربي.
وأفـــــــــادت مــــصــــادر مــطــلــعــة مــــن الـــزبـــدانـــي 
ــأن »اتـــفـــاقـــا تـــم بني  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بــ لــــ
حـــركـــة أحــــــرار الـــشـــام وإيـــــــران بـــدايـــة شهر 
رمضان الجاري، ينص على أن يتم تنفيذ 
الــبــنــد الـــخـــاص بـــإخـــراج جــمــيــع املــســلــحــني 
الزبداني مع من يرغب من  املتواجدين في 
عائاتهم إلى إدلب حصرًا، وذلك ضمن ما 
يعرف باتفاق املــدن األربــع: كفريا والفوعة 
ــا، والــــــــذي أنــــجــــز فــي  ــايــ ــــي ومــــضــ ــــدانـ ــزبـ ــ والـ
وتلفت  املاضي«.  العام  من  سبتمبر/أيلول 
التحضيرات  اكتمال  إلــى أن »عــدم  املصادر 
تنفيذ  عملية  بتأخير  ســاهــم  اللوجستية 
االتفاق في وقت سابق«. وأضافت املصادر 

ــدد املــــقــــرر خــــروجــــه مــــن الـــزبـــدانـــي  ــعــ أن »الــ
يــبــلــغ 140 شــخــصــا بـــني مــدنــي وعــســكــري، 
إضافة إلى عدد من العائات املتواجدة في 
»جمع  أن  والتي سبق  املحاصرة،  مضايا« 
بــهــا نــحــو ألــفــي عــائــلــة بــقــرار اتــخــذه حــزب 
الله وتم تنفيذه بالتعاون مع قوات النظام 
انتقاء  تم  فقد  للمصادر،  الــســوري«. ووفقا 
هــؤالء »ألنــه قد يشك بعدم والئهم للنظام، 
فــي حــني بقي جــزء آخــر فــي سهل الزبداني 
على طرف مدينتهم يسكنون املزارع، حيث 
أو طبي،  غــذائــي  يــطــبــق بحقهم حــصــار  ال 
ذلك أن بني هؤالء َمن انتسب إلى املليشيات 
املــوالــيــة أو الـــقـــوات الــنــظــامــيــة، لــتــجــنــب أن 
الــحــزب  أن  إال  أذى،  أي  عــائــاتــهــم  يـــطـــاول 
ــقــــوات الــنــظــامــيــة تــمــنــعــهــم مـــن مـــغـــادرة  والــ

مناطقهم«.
ورأت املــصــادر أن »خـــروج مــن تبقى مــن أهل 
الزبداني لن يترك أثرًا سلبيا على اتفاق املدن 
األربع حيث إن الوزن البشري هو في مضايا 
وبــقــني الــتــي يــحــاصــر الــحــزب فيها نــحــو 45 
ألــف مــدنــي، رحــل معظمهم قسرًا مــن مناطق 
إقامتهم في ريف دمشق إلى مضايا، في وقت 
ســيــفــرض الــحــزب سيطرته عــلــى املــديــنــة، ما 
سيمكنه من الترويج ملا سيحصل كانتصار 
أمــام  بــه  ليتغنى  الخسائر  مــن  سلسلة  عقب 

جمهوره«.
وكـــانـــت مـــصـــادر أهــلــيــة مـــن الـــزبـــدانـــي قــالــت 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »الـــحـــزب رمـــم جامع  لـــ
الـــهـــدى فـــي مـــدخـــل مــديــنــة الــــزبــــدانــــي، حيث 
يعتقد أن قــيــادات بـــارزة مــن الــحــزب ستأتي 
م املدينة«، علما بأن أي 

ّ
لتصلي فيه عقب تسل

تأكيد فــي هــذا الــشــأن لــم يــصــدر عــن مصادر 
موثوقة.

ــادر إن »الـــحـــزب ارتـــكـــب جــرائــم  وقـــالـــت املـــصـ

أكبرها  أن  الــزبــدانــي، ولكن نعتقد  كثيرة في 
الزبداني ملساحة  يتمثل بقطع أشجار سهل 
تصل إلى 900 هكتار، أي ما يعادل 80 باملائة 
ــن مــســاحــة الـــســـهـــل، والــعــمــلــيــة مــســتــمــرة«.  مـ
ــادرة من  وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــوجــيــهــات الـــصـ
لــلــقــوات  الـــســـوريـــة واألوامــــــــر  الــــزراعــــة  وزارة 
النظامية، إال أن هناك »ضباطا يتعاملون مع 
الحزب وينفذون سياسته«، بحسب املصادر.

فــي هـــذا الــســيــاق، أوضــحــت املـــصـــادر أن »مــن 
أبــــرز ضــبــاط الــنــظــام املــتــعــامــلــني مـــع الــحــزب 
واإليرانيني، قائد الفيلق الثاني، اللواء جمال 
ســلــيــمــان، والــعــقــيــد مــحــمــد ديــــوب مـــن قــيــادة 
الفيلق الثاني، وهما من املسؤولني عن حصار 
 
ً
مضايا وموت العشرات داخلها جوعا، فضا

عن مسؤوليتهما عن التهجير القسري وقطع 

االشـــجـــار، والــتــعــامــل الــطــائــفــي مــع األهـــالـــي«. 
في املقابل، أشــارت املــصــادر إلــى أن »العاقة 
بني الحزب ومن خلفهم اإليرانيني مع القوات 
فــهــنــاك صــراع  تــصــور،  كــمــا  النظامية ليست 
يــومــي بــني الــحــزب والــفــرقــة الــرابــعــة التابعة 
الــســوري بشار  الرئيس  األســد )شقيق  ملاهر 
األسد( على إدارة ملف املنطقة العسكري. كما 
يبدو أن العاقة متدهورة بني الحزب ومكتب 
األمــــن الــوطــنــي الــــذي يــتــرأســه عــلــي مــمــلــوك، 
قــنــوات متعددة  حيث إن األخــيــر يــرســل عبر 
أن يثيروا مسألة تفريغ  الزبداني  إلى أهالي 
الزبداني من أهلها وتسليمها ليد الحزب، في 
التي سربت  أنــه ذات الجهة  وقــت يعتقد فيه 
بتأجيله  وتسببت  تنفيذه  وعطلت  االتــفــاق 

من شهر مارس/آذار املاضي إلى اليوم«.

موسكو، إسطنبول ـ العربي الجديد

املتاحقة  والتصريحات  التطورات  تعكس 
حول امللف السوري بوادر ظهور تفاهمات 
دولية جديدة حول سورية، بدت مؤشراتها 
أكثر وضوحا في اللقاء الــذي جمع وزيري 
ــة الــــــروســــــي ســــيــــرغــــي الفـــــــروف  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
ــــي مـــــولـــــود جــــــــــاووش أوغـــــلـــــو فــي  ــركـ ــ ــتـ ــ والـ
سوتشي الروسية أمس الجمعة، إضافة إلى 
معلومات حول توّجه لتعزيز التعاون بني 
السورية،  األرض  على  وواشــنــطــن  موسكو 
في الوقت الذي ال يزال فيه موعد استئناف 
مفاوضات جنيف غير واضـــح. وجــاء كام 

الفروف بعد لقائه نظيره التركي ألول مرة 
فوق  الروسية  الطائرة  إسقاط  حــادث  منذ 
األراضي التركية ليؤكد بدء تقارب وجهات 
الــنــظــر بـــني الــبــلــديــن بــعــد عــــودة الــتــواصــل 
التركي الروسي. وأعلن الوزير الروسي أنه 
وتركيا  روسيا  بني  هناك خافات  »ليست 
حول من يجب اعتباره مجموعات إرهابية 
ــــي خـــتـــام  ــــي ســــــوريــــــة«. وقــــــــال الفـــــــــروف فـ فـ
املحادثات مع نظيره التركي: »وفقا لقرارات 
ــإن املــجــمــوعــات  ــ ــــي، فـ ــــدولـ ــن الـ ــ مــجــلــس األمــ
النصرة«  و«جبهة  »داعــش«  اإلرهابية هي 
ــة بـــهـــمـــا«.  ــلــ ــلــــى صــ ــر عــ ــ ــغـ ــ ــات أصـ ــمــ ــظــ ــنــ ومــ
وأضـــــــاف: »يــكــتــســب عــمــلــنــا املـــشـــتـــرك على 
مــكــافــحــة اإلرهـــــــاب أهــمــيــة خـــاصـــة. تــوجــد 
لــديــنــا مـــع الـــطـــرف الــتــركــي مــجــمــوعــة عمل 
ثنائية ملكافحة اإلرهاب، وهي تضم ممثلني 
عن وزارتــي الخارجية واألجــهــزة الخاصة. 
تم تجميد عملها على مدى األشهر السبعة 
اتفقنا  ولكننا  األخــيــرة ألســبــاب واضــحــة، 
إلى  وأشــار  بسرعة«.  استئنافه  على  اليوم 
أن الــطــرف الــتــركــي »يتفق مــع روســيــا على 
ضــــرورة انــســحــاب املــعــارضــة الــســوريــة من 
مــواقــع اإلرهــابــيــني«، قبل أن يضيف: »أكــد 
ــراك قبولهم مثل هــذا املنطق«،  األتـ الــزمــاء 

على حد قوله.
ــــاووش أوغـــلـــو بــعــد الــلــقــاء  مـــن جــهــتــه، قـــال جـ
إن عــلــى تــركــيــا وروســـيـــا الــعــمــل مــعــا إليــجــاد 
حــل سياسي للحرب الــســوريــة، الفــتــا إلــى أن 
أنقرة تحارب تنظيم »داعش« مباشرة ولهذا 
السبب فــإن تركيا هــدف لإلرهابيني، وفــق ما 

نقلت عنه وسائل إعام روسية.
 
َّ
كما نقلت وكــالــة »األنـــاضـــول« عنه قــولــه »إن
إعــــادة تــأســيــس الــحــوار بــني تــركــيــا وروســيــا، 
مــهــمــة ملــســتــقــبــل ســـوريـــة، مـــن نــاحــيــة تجنب 

حــــدوث أي تـــطـــورات ســلــبــيــة، وتــحــقــيــق وقــف 
إطاق النار، وإيصال املساعدات اإلنسانية«. 

ــتــــرفــــاكــــس« لــلــوزيــر  ــة »إنــ ــالــ كـــمـــا نــســبــت وكــ
فاديمير  الــروســي  الرئيس  إن  قوله  التركي 
بوتني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
قد يجتمعان في أغسطس/آب في سوتشي. 
هذا األمر أكده أيضا املتحدث باسم الكرملني 
ديــمــتــري بــيــســكــوف، الـــذي قـــال للصحافيني 
أن يجتمع  احـــتـــمـــال  يــســتــبــعــد  إنــــه ال  أمــــس 
ــي والــــتــــركــــي قـــبـــل قــمــة  ــ ــروســ ــ ــان الــ ــيــــســ ــرئــ الــ

مجموعة العشرين.
في مــوازاة ذلــك، ُكشف عن مناقشات أميركية 
سورية.  في  جديدة  عسكرية  لشراكة  روسية 
وأفادت صحيفة »واشنطن بوست« األميركية 
بـــأن إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي بـــــاراك أوبــامــا 
اقترحت على روسيا شراكة عسكرية جديدة 
في سورية، مشيرة إلى أن الحديث يــدور عن 
تــعــزيــز الــتــعــاون الــعــســكــري بـــني الــبــلــديــن في 
مكافحة املتشددين مقابل وقف قوات النظام 
الـــســـوري قــصــف املــجــمــوعــات املــســلــحــة الــتــي 

تدعمها الواليات املتحدة.
إلى  أميركي، وفق الصحيفة،  وأشــار مسؤول 
الــروس  إلــى  أن مشروع االتفاق املحتمل ُسلم 
يوم االثنني »بعد أسابيع عدة من املفاوضات 
وذكـــرت  اإلدارة«.  فـــي  الــداخــلــيــة  والــنــقــاشــات 
ــل في 

ّ
الــصــحــيــفــة أن مــضــمــون االتـــفـــاق يــتــمــث

وعـــد واشــنــطــن بتوحيد الــجــهــود مــع الــقــوات 
ــة لـــتـــبـــادل املــعــطــيــات حــول  ــيـ الـــجـــويـــة الـــروسـ
األهــــــــداف وتــنــســيــق حــمــلــة مـــوســـعـــة لــقــصــف 
هذه  أن  الصحيفة  وأكـــدت  الــنــصــرة«.  »جبهة 
ــادرة حــظــيــت بــدعــم مــن أوبـــامـــا شخصيا  ــبـ املـ
ووزير خارجيته جون كيري وتنص على رفع 
الــتــعــاون بــني الجيشني األمــيــركــي والــروســي 
إلى مستوى غير مسبوق. في املقابل، تنتظر 
واشنطن من الروس أن يضغطوا على حكومة 
بـــشـــار األســــــد مــــن أجـــــل وقـــــف الـــقـــصـــف عــلــى 
مــجــمــوعــات مــعــيــنــة مـــن املـــعـــارضـــة الــســوريــة 
ــلـــحـــة ال تـــعـــتـــبـــرهـــا الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة  املـــسـ
إرهابية. وفي الوقت نفسه، ال تنوي الواليات 
الدقيقة  اإلحــداثــيــات  املــتــحــدة تسليم روســيــا 
لكنها  حمايتها،  تريد  التي  الفصائل  ملــواقــع 
ستحدد حدود املناطق التي تريد جعلها آمنة 
ومحمية مــن ضــربــات ســـاح الــجــو الــســوري. 
ــني 

َ
ــالـــة »رويــــتــــرز« نــقــلــت عـــن مــســؤول لــكــن وكـ

ــه على  أمــيــركــَيــني لـــم تــكــشــف عـــن اســمــهــمــا، أنـ
الرغم من أن الخطة قيد النقاش داخل اإلدارة 
األميركية، إال إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد.

ــيـــة، أن  ــــدت الــخــارجــيــة الـــروسـ فـــي املـــقـــابـــل، أكـ
أميركية  مــبــادرات  لــدراســة  مستعدة  موسكو 
ــرام اتــفــاقــيــة الــتــعــاون الــعــســكــري في  ــ حـــول إبـ
ــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن روســــيــــا لــــم تــتــلــق  ــ ــــوريـ سـ

مقترحات رسمية بعد. 
مقابل ذلك، كان رئيس النظام السوري بشار 
األســد، يقول في حوار مع قناة »اس بي اس« 
»يهاجموننا  الغرب  إن مسؤولي  األسترالية، 
ســيــاســيــا ومـــن ثـــم يــرســلــون لــنــا مــســؤولــيــهــم 
الــطــاولــة، خصوصا  تحت  مــن  معنا  للتعامل 
مـــســـؤولـــيـــهـــم األمــــنــــيــــني«، مـــضـــيـــفـــا: »مــعــظــم 
املــســؤولــني الــغــربــيــني يـــكـــررون فــقــط مــا تريد 

الواليات املتحدة منهم قوله«.
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تفريغ الزبداني من أهلها يدخل مرحلته األخيرةبوادر تفاهمات دولية تخرق جمود الوضع السوري

املعارضة في معارك »اليرموك«، أبو عاء، أنه 
تم تحصني بلدة كنسبا بعد السيطرة عليها، 
إذ »بــــات مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان عــــودة قـــوات 
إليها مــرة أخـــرى«، مشيرًا في حديث  النظام 
مع »العربي الجديد« من أرض املعركة، إلى أن 
الهجوم،  »تطوير  لـ اآلن  جارية  االستعدادات 
واالنـــتـــقـــال إلــــى املــرحــلــة الــثــانــيــة مـــنـــه، وهــي 

تـــقـــدمـــت فــــي بــــدايــــة الـــشـــهـــر األول مــــن الـــعـــام 
الجاري تحت غطاء جوي كثيف من الطيران 
ــــي، وبـــمـــشـــاركـــة مـــبـــاشـــرة مــــن جــنــود  ــــروسـ الـ
السيطرة  إعـــادة  واستطاعت  روس،  وخــبــراء 
اللذين  على مجمل جبلي األكــراد والتركمان 
كانا تحت سيطرة قوات املعارضة السورية. 

ــيــــني فـــــي قـــــوات  ــدانــ ــيــ وأكــــــــد أحـــــــد الــــــقــــــادة املــ

ومــواقــع  سلمى  مدينة  على  السيطرة  إعـــادة 
أخرى في ريف الاذقية الشمالي«. 

اعتقاده  املعارض نفسه عن  القيادي  وأعــرب 
أن هــزيــمــة الــنــظــام أمــــام قــــوات املــعــارضــة في 
ســـوريـــة كــلــهــا وســقــوطــه »تـــبـــدأ مـــن الــســاحــل 
الــســوري، ولــيــس مــن أمــاكــن أخــــرى«، مضيفا 
»مــعــركــة الــســاحــل هــي األهـــم ألن نقل املعركة 

إلــى أرض العدو يعني )إنــجــاز( 70 في املائة 
مــن )مهمة( النصر عليه، وهــذا مــا حــدث من 
خــــال مـــعـــارك الـــيـــرمـــوك، فــنــحــن اآلن نــقــاتــل 

النظام على أراضيه«.
ولــفــت أبـــو عـــاء إلـــى أنـــه بـــات بــمــقــدور قــوات 
ــة الــــســــوريــــة، عـــقـــب الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــارضـ ــعـ املـ
العسكري  حميميم  مطار  استهداف  كنسبا، 

والـــقـــاعـــدة الـــروســـيـــة داخـــلـــه، مــشــيــرًا إلــــى أن 
قــصــف الـــطـــيـــران الـــروســـي لـــقـــوات املــعــارضــة 
املهاجمة »لــم يــتــوقــف، وعــلــى الــرغــم مــن ذلك 
واملليشيات  الــنــظــام  قـــوات  تكبيد  استطعنا 
خسائر  وإلــحــاق  متاحقة،  هــزائــم  الطائفية 
امليداني  القائد  وأشــار  كبيرة في صفوفها«. 
ــــى أن تـــوحـــيـــد مـــوقـــف فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة  إلـ
»والــتــنــســيــق عــالــي املــســتــوى مــن خـــال غرفة 
عمليات واحــدة، مّكنها من تحقيق إنجازات 
مهمة«، مؤكدًا أن قوات النظام منيت بخسائر 
ــد خــافــات  ــه تـــم رصـ »فــــادحــــة«، ومــوضــحــا أنـ
بني ضباط هذه القوات من خال االتصاالت 
الــاســلــكــي، عــلــى خلفية الــضــربــات املــوجــعــة 
وأضــاف  املعارضة.  فصائل  من  تلقتها  التي 
ــادة الـــســـاحـــل  ــعــ ــتــ املــــتــــحــــدث أن »مــــعــــركــــة اســ
الــســوري لــن تتوقف«، مــشــددًا على أن الــروح 
املعنوية لقوات النظام واملليشيات املتحالفة 
ــذا مـــا يفسر  مــعــه فـــي »حـــدودهـــا الــدنــيــا، وهــ
ــام قـــوات املــعــارضــة«،  انــهــيــارهــا املــتــواصــل أمـ

وفق القائد امليداني في هذه القوات.
قاعدة  أنشأت  الروسية  الدفاع  وزارة  وكانت 
عسكرية لها في مطار حميميم العسكري في 
أواخــر سبتمبر/أيلول  في  الاذقية  محافظة 
املـــاضـــي، تــنــطــلــق مــنــهــا املـــقـــاتـــات الــروســيــة 

لقصف مدن وبلدات سورية.
ويــــرى املــحــلــل الــعــســكــري، الــعــقــيــد مصطفى 
»تنبع من  السوري  الساحل  أهمية  أن  بكور، 
مضيفا  والــســكــانــيــة«،  الــجــغــرافــيــة،  طبيعته 
أنها منطقة جبلية وتعد »مواقع حصينة ملن 
»خــزان  أنها  إلــى  يشير  كما  عليها«.  يسيطر 
ــبـــاط الــرئــيــســيــني الـــذيـــن ال  الــشــبــيــحــة والـــضـ
الكبيرة  االنشقاقات  بعد  النظام،  مع  يزالون 
ــام، وبـــقـــي أغـــلـــب الــعــنــاصــر  ــنـــظـ فـــي جــيــش الـ
القيادية من الساحل وهذا يؤثر بشكل كبير 
عــلــى قــــرارات املــؤســســة الــعــســكــريــة، واألمــنــيــة 
بــكــور »أن السيطرة  الــنــظــام«. ويــعــتــبــر  لـــدى 
عــلــى الــســاحــل أو جـــزء مــنــه مــن قــبــل فصائل 
فــي املــعــارضــة الــســوريــة املسلحة تـــؤدي إلــى 
إضــعــاف الــنــظــام، وتــجــعــلــه يفقد قـــدرًا كبيرًا 
تقدم  التي  الطائفية  الشعبية  الحاضنة  مــن 

أبناءها لحمايته من السقوط«. 
ــبـــكـــور، تــفــتــح الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى هـــذه  ــا لـ ــقــ ووفــ
املنطقة »منفذًا على البحر للمعارضة، وهذا 
يــعــد تـــطـــورًا مــهــمــا مـــن الــنــاحــيــة املــعــنــويــة«. 
ويعتقد بكور أن استعادة املعارضة السورية 
ملواقعها فــي الــســاحــل الــســوري »تــعــد ضربة 
في العمق ملخططات تقسيم سورية من خال 
طــائــفــي«، مضيفا  طــابــع  ذات  دويــلــة  تشكيل 
أن سيطرة  الجديد«  »العربي  مــع  فــي حديث 
املعارضة على قسم كبير من الساحل تعني 
بطبيعة الحال أن الدولة العلوية املزعومة لن 
تولد، وإن ولدت فلن تعيش«، وفق قول بكور.

ــــوات املـــعـــارضـــة  ويــــؤكــــد بـــكـــور أن تــحــقــيــق قــ
القتال  السورية لتقدم »سريع« على جبهات 
ــــن عــامــلــني  ــــي الــــســــاحــــل الــــــســــــوري، نـــتـــج عـ فـ
»إعـــادة إحياء  فــي  أولهما يتمثل  أســاســيــني، 
دعما  تتلقى  ال  التي  ومكوناته  الفتح  جيش 
 عــن كون 

ً
مــن جــهــات إقليمية ودولــيــة، فــضــا

هـــذا الــجــيــش ال يــلــتــزم بـــالـــقـــرارات األمــيــركــيــة 
ــة مــــن قــبــل  ــوعــ ــراء املــــوضــ ــمــ ــحــ ــطــــوط الــ ــخــ والــ
رغبة  في  يتمثل  الثاني  والعامل  واشنطن«. 
النظام  بالضغط على  وإقليمية  قــوى غربية 
لتقديم تنازالت من أجل عقد جولة جديدة من 
مــفــاوضــات الــســام فــي جنيف، وبــحــث الحل 
السلمي بشكل جدي، من أجل التفرغ ملحاربة 
ــــش(. وهــو  تنظيم »الـــدولـــة اإلســامــيــة« )داعــ
األمــــر الــــذي ســمــح لــجــيــش الــفــتــح والــفــصــائــل 
ــقــــوة فــــي الـــســـاحـــل  ــقـــدم بــ ــتـ ــالـ ــدة لــــه بـ ــانــ ــســ املــ
ومناطق أخرى، بحسب بكور الذي يعرب عن 
اعتقاده بــأن هــذا التقدم »لــن يستمر كثيرا«، 
مستشهدًا بــمــا حـــدث فــي الــعــام املــاضــي في 
الــســاحــل وحــلــب مــن »تــاعــب الــقــوى الــدولــيــة 

بمسار املعارك« في سورية.

خاصتقرير

الفروف: ال خالف 
مع تركيا حول من يجب 

اعتباره إرهابيًا

معارك ريف الالذقية الشمالي

سورية.  في  األسد  بشار  نظام  معاقل  أهم  من  السوري  الساحل  يعد 
في  طائفية«  »دويلة  إقامة  إلى  يسعى  النظام  إن  مراقبون  ويقول 
الساحل، في حال لم يستطع الصمود في بقية الجغرافيا السورية أكثر، 
تحاول  المقابل  في  المخطط.  لهذا  وإيراني  روسي  بدعم  مدفوعًا 
مواقع  على  السيطرة  خالل  من  المخطط،  بهذا  اإلطاحة  المعارضة 
استراتيجية في منطقة الساحل، وهو األمر الذي يساهم بالضغط على 

الحاضنة االجتماعية للنظام.

إحباط مخطط الدويلة الطائفية

الحدث
أعلن »جيش اإلسام«، أكبر فصائل 
املعارضة السورية املسلحة في ريف 
مسؤوليته  الجمعة،  أمــس  دمــشــق، 
عـــن إســـقـــاط طـــائـــرة حــربــيــة نــفــاثــة 
للنظام الــســوري فــي أجـــواء منطقة 
الــقــلــمــون بـــريـــف دمـــشـــق الــشــمــالــي، 
كما أعلن أن قواته تمكنت من إلقاء 
ــيـــار الــــــذي هــبــط  الـــقـــبـــض عـــلـــى الـــطـ
بــمــظــلــتــه فـــي مــديــنــة جـــيـــرود الــتــي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا »جـــيـــش اإلســـــام« 
أن  قبل  الــســوريــة،  العاصمة  شــمــال 
يــتــم تــــداول أنــبــاء عــن إعــــدام جبهة 
الـــنـــصـــرة لــلــطــيــار مــــن دون تــقــديــم 
املــــزيــــد مــــن الـــتـــوضـــيـــحـــات. ونــقــلــت 
وكــالــة »ســـانـــا« الــرســمــيــة الــســوريــة 
لــــأنــــبــــاء عــــن مــــا ســـمـــتـــه بـــاملـــصـــدر 
العسكري املسؤول تأكيده »سقوط 
طائرة حربية بريف دمشق الشرقي 
بسبب خلل فني حيث كانت بمهمة 
تدريبية وتمكن الطيار من الهبوط 

باملظلة والبحث جار عنه«.
)العربي الجديد(

أكــد »املــعــهــد الــســوري لــلــعــدالــة« في 
تقرير أصدره أمس الجمعة، سقوط 
نحو 3600 برميل متفجر وصاروخ 
ــفـــهـــا خـــال  عـــلـــى مـــديـــنـــة حـــلـــب وريـ
ــران املـــاضـــي.  ــ ــزيـ ــ شـــهـــر يـــونـــيـــو/ حـ
املروحي  الطيران  أن  التقرير  وأفــاد 
وأن  مــتــفــجــرًا،   

ً
بـــرمـــيـــا ألـــقـــى 1254 

قــــصــــف 2306  الــــحــــربــــي  ــران  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ الـ
فوسفورية  قنبلة  و194  صــواريــخ، 
و54 قنبلة عنقودية، كما سقط على 
 10 أرض-أرض،  صــــاروخ   39 حــلــب 
منها بعيدة املــدى. وذكــر املعهد أن 
قصف محافظة حلب تسبب بمقتل 
421 مدنيا بينهم 100 طفل و7 من 
عــنــاصــر الـــدفـــاع املـــدنـــي والــهــيــئــات 

االغاثية.
مـــيـــدانـــيـــا، تـــشـــهـــد ضــــواحــــي حــلــب 
ــر  ــ الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة عـــــمـــــلـــــيـــــات كــــــــر وفــ
ـــوات  ومــــواجــــهــــات مـــســـتـــمـــرة بــــني قـ
النظام وفصائل املعارضة املسلحة، 
وقــــد تــمــكــنــت األولــــــى واملــلــيــشــيــات 
الــحــلــيــفــة لـــهـــا، أمــــس الــجــمــعــة، من 
الواقعة  استعادة منطقة األسامات 
بــشــرق منطقة املــــاح فــي ضــواحــي 
حلب، بعد يــوم مــن استعادة قــوات 
املــــعــــارضــــة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا مــع 

منطقة عرب السلوم املجاورة لها.
)العربي الجديد(

فـــاقـــت حــصــيــلــة الـــتـــوقـــيـــفـــات الــتــي 
قامت بها وحدات الجيش اللبناني 
وأجهزة  العسكرية  واالستخبارات 
ــي، مـــنـــذ يـــوم  ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ قــــــوى األمــــــــن الـ
اإلثــنــني وحــتــى أمــس الجمعة، 726 
موقوفا من الاجئني السوريني، إثر 
ذها 

ّ
مــداهــمــات وعــمــلــيــات أمــنــيــة نف

الجيش ملكان وجود الاجئني على 
اللبنانية. جــاء هذا  األراضـــي  كامل 
املتاحقني  االعتداءين  التطور بعد 
الــلــذيــن نــفــذهــمــا انــتــحــاريــون على 
الشرقية  الــحــدود  )على  الــقــاع  بلدة 
مـــع ســـوريـــة(، مــوقــعــني 5 قــتــلــى من 
اللبنانيني وإصــابــة مــا ال  املــدنــيــني 

 عن 15 آخرين.
ّ

يقل
وعلى الرغم من التوقيفات ومواقف 
ــدة على  ــؤكـ املـــســـؤولـــني األمــنــيــني املـ
ضــبــط األمـــن والــتــعــامــل الــجــدي مع 
ــزال الــتــضــارب قائما  املــخــاطــر، ال يــ
بــــني مــخــتــلــف املـــؤســـســـات األمــنــيــة 
ــول احـــتـــمـــاالت وقـــــوع اعــــتــــداءات  حــ
إضــافــيــة. وتــقــول مــصــادر األجــهــزة 
األمنية إن »ما حصل في القاع قبل 
أيــــام كـــان مـــقـــدرًا لـــه أن يــحــصــل في 
منطقة لبنانية أخـــرى«، فــي إشــارة 
 إحـــدى 

ّ
ــات مـــؤكـــدًا عـــن أن ــا بــ إلــــى مـ

ــر 
ّ

ــتـــشـــددة كـــانـــت تــحــض الـــخـــايـــا املـ
»كازينو  مرفق  في  تفجير  لعميات 
لــبــنــان« )جــونــيــه، شمالي بــيــروت(، 

باإلضافة إلى عمليات أخرى.
)العربي الجديد(

»جيش اإلسالم« 
يتبنى إسقاط 
طائرة للنظام

3600 برميل 
وصاروخ على 

حلب في يونيو 

»عنصرية أمنية« 
تتسبب بتوقيف 
726 الجئًا سوريًا

محمد أمين

ــة الـــســـوريـــة  ــارضـ ــعـ ــــوات املـ حــقــقــت قــ
ــــي ريــــــف الـــاذقـــيـــة  تـــقـــدمـــا كـــبـــيـــرًا فـ
الـــشـــمـــالـــي عـــلـــى الـــســـاحـــل الـــســـوري 
ــيـــني،  ــال الــــيــــومــــني املـــاضـ ــ ــغــــرب الـــــبـــــاد، خــ بــ
ــزءًا كـــبـــيـــرًا مــــن املــــواقــــع الــتــي  ــ واســــتــــعــــادت جــ
خسرتها فــي بــدايــة الــعــام الــجــاري إثــر تقدم 
تساندها  طائفية  ومليشيات  الــنــظــام  قـــوات 
تحت غطاء ناري كثيف من الطيران الروسي.
الــذي  الفتح«  »جيش  عمليات  غرفة  وأعلنت 
يضم عــددًا من أهــم فصائل قــوات املعارضة، 
ويــخــوض املــعــارك فــي الــســاحــل الــســوري مع 
الحر،  الــســوري  للجيش  تابعة  عــدة  فصائل 
مواقع  على  السيطرة  الخميس-الجمعة،  ليل 
ــتــــركــــمــــان، فــي  هـــامـــة فــــي جــبــلــي األكـــــــــراد والــ
وهي  االستراتيجية،  كنسبا  بــلــدة  مقدمتها 
الشيخ  األكـــراد، وتلة  اإلداري في جبل  املركز 

يوسف، وقلعة شلف، وقرى عدة أخرى. 
ــدد مـــن عــنــاصــر  وأّدت املــــعــــارك إلــــى مــقــتــل عــ
قوات النظام، في حني تمكنت قوات املعارضة 
اغتنام أسلحة ثقيلة من بينها  السورية من 
أرض  فــي  النظامية  الــقــوات  تركتها  دبــابــات 

املعركة. 
ــر نــاشــطــون مــرافــقــون لـــقـــوات املــعــارضــة  وذكــ
الـــســـوريـــة أنـــهـــا بـــاتـــت عــلــى مـــشـــارف مــديــنــة 
سلمى، أهم مدن ريف الاذقية الشمالي، بعد 
املتحالفة  واملــلــيــشــيــات  الــنــظــام  قـــوات  تقهقر 
ــفـــوهـــا  ــر مـــــعـــــارك وصـ ــ ــ ــا إثـ ــهــ ــعــ ــراجــ مــــعــــه، وتــ

»الشرسة« مع قوات املعارضة. بـ
وكانت فصائل في املعارضة السورية أطلقت 
معركة »اليرموك«، منذ أيام، سيطرت خالها 
ــع فــي جبلي  ــواقـ عــلــى الــعــديــد مــن الــقــرى واملـ
الساحل  على  املتجاورين  والتركمان  األكــراد 
ــادت جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال فــيــه  ــ ــــذي عــ ــوري الــ ــســ الــ
لــاشــتــعــال مـــرة أخــــرى، بــعــد انــتــهــاء الــخــاف 
ــــذي نــشــب بـــني الــطــرفــني  الـــروســـي-الـــتـــركـــي الـ
لطائرة  التركي  الطيران  إسقاط  خلفية  على 

روسية أواخر العام املاضي.
ــانـــت قـــــوات الـــنـــظـــام ومــلــيــشــيــات طــائــفــيــة  وكـ

عثمان المختار

مــن موقف  الــعــراقــيــة  الــحــكــومــة  تستفيد 
انــفــتــاحــا عــلــى مليشيات  أكــثــر  أمــيــركــي 
ــل زّج املــزيــد  »الــحــشــد الــشــعــبــي«، مـــن أجـ
مــنــهــا إلـــى املـــحـــور الــشــمــالــي مـــن الــبــاد، 
حــيــث تــشــتــّد املـــعـــارك مــنــذ نــحــو أســبــوع 
على محوري مخمور والشرقاط. في هذا 
عراقية،  عسكرية  مصادر  تفيد  السياق، 
ــام عـــدة  ــ ــارك الـــجـــاريـــة مـــنـــذ أيــ ــ ــعـ ــ ــأن »املـ ــ بـ
تتركز في مناطق سهلية ووديان وتال، 
بــمــحــيــط الــقــيــارة )90 كــيــلــومــتــرًا جــنــوب 
كــيــلــومــتــر   100( والــــشــــرقــــاط  املـــــوصـــــل( 
شــمــال تــكــريــت(. وتــجــد الــقــوات العراقية 
كبيرة  حــريــة  لــهــا،  املــســانــدة  واملليشيات 
في التحّرك بمحور الشرقاط، فيما تجد 
ــوات »الــبــشــمــركــة« والــجــيــش الــعــراقــي  ــ قـ
نفسها أمــام مهمة غير سهلة في محور 
مخمور، غير أن املحورين يحظيان بدعم 

أميركي جوي واسع.
ــذا اإلطــــــــار، يــشــيــر قـــائـــد عــمــلــيــات  ــ فــــي هـ
ــنـــوى، الـــلـــواء  ــيـ الـــجـــيـــش فــــي مــحــافــظــة نـ
الــركــن نجم الــديــن الــجــبــوري، فــي حديٍث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن »الــقــوات 
العراقية تمكنت من السيطرة على تسع 
قرى بمحيط القيارة، حيث ال تزال املعارك 
متواصلة هناك«. ويضيف بأن »التنظيم 
يستخدم االنتحاريني بكثافة، لكنه داخل 
حلقة استنزاف كبيرة واملدينة مصيرها 

التحرير«.
وعـــلـــمـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مــــن ثــاثــة 
»دفعات  أن  مصادر عسكرية وسياسية، 
جديدة من مليشيات الحشد وصلت إلى 
املــحــور الــشــمــالــي، تــحــديــدًا إلـــى مــشــارف 
الشرقاط والقيارة، حيث تسعى الحكومة 
قطع  بــهــدف  عليها  السيطرة  الســتــعــادة 
اتــصــال التنظيم فــي الــشــمــال عــن الــغــرب 
بــشــكــل كـــامـــل وعـــزلـــه فـــي املــــوصــــل«. وال 
ــيـــة بــاصــطــحــاب  تــســمــح الــــقــــوات الـــعـــراقـ
جــمــيــع الــصــحــافــيــني مــعــهــا، بـــل يقتصر 

ذلـــك عــلــى عـــدد مــحــدود مــن الصحافيني 
تلفزيونية حكومية  قنوات  في  العاملني 
أو تــلــك الــتــابــعــة لــلــمــلــيــشــيــات وعـــددهـــا 
13 مــحــطــة فــضــائــيــة. وفـــي الــشــرقــاط ما 
لفتح ثغرة  العراقية تسعى  القوات  تــزال 
من  كبيرة  مقاومة  وســط  املدينة،  لداخل 
ـــش«، بــوجــود عــوائــق عـــدة، كحقول  »داعــ
األلــغــام واالنــتــحــاريــني، الــذيــن ينتشرون 
تلف  التي  بالتال،  املعروفة  املنطقة  فــي 

املدينة من ثاثة محاور.
في هذا الصدد، يقول معاون قائد الفرقة 
ناظم  العميد  العراقي،  بالجيش  الثامنة 
»املعارك  إن  الجديد«،  »العربي  لـ محمد، 
ــنــــزاف داعــــش  ــتــ ــلـــى اســ حـــالـــيـــا تـــتـــرّكـــز عـ
ــل املــديــنــة، ونـــأمـــل فـــي أن  ومــقــاتــلــيــه داخــ
القصف األميركي على خطوطهم  يــؤدي 

الخلفية، إلى تفكيك دفاعاتهم أمامنا«. 
من جهته، يقول عضو مجلس محافظة 
»الــعــربــي  نـــيـــنـــوى، ســعــيــد الـــحـــمـــدانـــي، لـــ
ــمـــر وال  الــــجــــديــــد«، إن »الـــحـــشـــد خــــط أحـ
يمكن أن يقترب من املوصل، كي ال يرتكب 
جـــرائـــم شــبــيــهــة بــمــا فــعــلــه فـــي الــفــلــوجــة 
وغيرها من املــدن«. ويــرى الحمداني أنه 
»ال ُيــمــكــن الــوثــوق بــكــام رئــيــس الــــوزراء 
الــحــشــد  الـــــعـــــبـــــادي(، حــــــول أن  )حـــــيـــــدر 
ــل، فــقــد ســبــق أن  ســيــبــقــى خـــــارج املــــوصــ
وعد بها وجهاء الفلوجة وأخلف بوعده، 
إثــر دخـــول الحشد املــديــنــة«. ويــعــرب عن 
حتى  ستستمر  »العمليات  بــأن  اعتقاده 
نــهــايــة الـــعـــام، وأن اســتــعــادة املــوصــل لن 
 خال 

ّ
تكون خال هذه الفترة، وعلى األقل

األشهر الثاثة املقبلة«.
أمـــا الــعــقــيــد الــركــن مــحــمــد الــجــابــري، من 
ــي قــــوات  ــ ــل«، وهـ ــ ــــوصـ »قـــــــوات تـــحـــريـــر املـ
ــة  ــد »داعـــــــــــــــــش«، مــــدعــــومــ ــ ــ ــة ضـ ــوعــ ــطــ ــتــ مــ
مـــن تــركــيــا وأكـــــــراد الــــعــــراق، خــصــوصــا، 
الحشد  »تــحــّركــات مليشيات  بـــأن  فــيــرى 
الــواســعــة، مــا كــانــت لتتّم مــن دون رضى 
أميركي«. ويضيف »من جهتنا، إن هّمنا 

األول هو تحرير املوصل وأهلها«.

العراق: معارك بالشمال 
وتعزيزات لـ»الحشد«

المرحلة الثانية من 
الهجوم هي بالسيطرة 

على مدينة سلمى

بات بمقدور المعارضة 
استهداف مطار 

حميميم العسكري

تدخل عملية تفريغ 
الزبداني آخر مراحلها 

بعد اتفاق حركة أحرار 
الشام وإيران على مغادرة 

آخر من تبقى في البلدة 
التي سيتولى حزب اهلل 

السيطرة التامة فيها

تكشف التطورات 
المرتبطة بالملف السوري 
عن بدء تبلور تفاهمات 

جديدة حول الوضع 
السوري، ينتظر أن تترجم 

نتائجها خالل المرحلة 
المقبلة
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سينقل األهالي إلى إدلب على غرار ما حصل سابقًا )عمر حاج قدور/فرانس برس(

تمكنت قوات المعارضة السورية من اغتنام أسلحة ثقيلة )بهاء الحلبي/األناضول(

اتفاق تركي روسي على العمل معًا لحل سوري )فاتح أكتس/األناضول(

سيطرت القوات العراقية على قرى عدة )حيدر محمد علي/فرانس برس(



اعتداءات إسطنبول تعزز التعاون األمني مع إسرائيل؟ االحتالل يصّعد العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين

45
سياسة

  شرق
      غرب

مباحثات قطرية سعودية 

ــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء،  ــيـ ــ أجـــــــــرى رئـ
ـــر الــداخــلــيــة الـــقـــطـــري، عــبــدالــلــه  وزيــ
ثـــانـــي  بــــــن خـــلـــيـــفـــة آل  نـــــاصـــــر  بــــــن 
املسؤولني  مع  مباحثات  )الصورة(، 
السعوديني، مساء الخميس، شملت 
اجـــتـــمـــاعـــه مــــع الـــعـــاهـــل الـــســـعـــودي 
ــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز فــي  املـ
قصر الصفا بمدينة مكة، حيث »تم 
خــــال الــلــقــاء اســـتـــعـــراض الــعــاقــات 
األخوية بني البلدين«. كما بحث مع 
رئيس  نائب  السعودي،  العهد  ولــي 
مــجــلــس الـــــــــــوزراء، وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
السعودي، األمير محمد بن نايف بن 
بني  الثنائية  الــعــاقــات  عبدالعزيز، 
ناقشا  كما  دعــمــهــا.  وســبــل  البلدين 
واإلقليمية  العربية  الــتــطــورات  آخــر 

والدولية.
)واس(

التعرف على 
ين  هوية منفذَّ

لـ»هجوم أتاتورك«
ــة »دوغــــــــــــان« الـــتـــركـــيـــة  ـــالـــ أكــــــــدت وكــ
ــه تــم  ــ املــــعــــارضــــة، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أنـ
الــتــثــّبــت مـــن هـــويـــة انـــتـــحـــاريـــني من 
ــذوا الــــهــــجــــوم، يـــوم  ــفــ أصـــــل ثـــاثـــة نــ
الثاثاء، على مطار أتاتورك، ما أوقع 
 ومئات الجرحى. وبحسب 

ً
43 قتيا

ــإن املـــهـــاجـــمـــني يــحــمــان  ــ الــــوكــــالــــة، فـ
الــجــنــســيــة الـــروســـيـــة، ويـــدعـــى األول 
رقـــيـــم بـــولـــغـــاروف، والـــثـــانـــي فــاديــم 
إلــى مقتل  الهجوم  وأدى  عثمانوف. 

43 شخصًا وجرح مئات آخرين. 
)العربي الجديد(

مصر: اعتقاالت 
وتظاهرات 

ـــذ قـــطـــاع األمـــــن الـــوطـــنـــي بـــــوزارة 
ّ
نـــف

الــداخــلــيــة املـــصـــريـــة، بــالــتــعــاون مع 
ــام، أمــــس الــجــمــعــة،  ــعـ قــطــاع األمــــن الـ
ــي مـــصـــر، بــحــق  حــمــلــة اعــــتــــقــــاالت فــ
الشباب والناشطني وقوى  عــدد من 
ــارات اإلســـامـــيـــة،  ــيــ ــتــ املـــعـــارضـــة والــ
وذلـــك قــبــل أيـــام مــن حــلــول أول أيــام 
بعد وصــول  الــفــطــر، خصوصًا  عيد 
مــعــلــومــات أمــنــيــة عـــن الــتــظــاهــر في 
عـــدد مـــن املـــيـــاديـــن. مـــن جــهــة ثــانــيــة، 
ــن رافـــضـــو االنـــقـــاب الــعــســكــري،  ــ

ّ
دش

أمــــس الــجــمــعــة، فــعــالــيــات األســـبـــوع 
»الــثــورة تجمعنا«،  الجديد  الــثــوري 
مطالبني برحيل الرئيس عبد الفتاح 
ــراج عن  ــاإلفــ الــســيــســي ومــطــالــبــني بــ

املعتقلني.
)العربي الجديد(

قلق أممي من تصاعد 
العنف في العراق

الجمعة،  أمس  املتحدة،  األمــم  عّبرت 
عن قلقها من تصاعد أعمال العنف 
 الـــســـلـــطـــات 

ً
ــة ــبــ ــالــ فـــــي الـــــــعـــــــراق، مــــطــ

والحذر  باليقظة  بالتحلي  العراقية 
ومــضــاعــفــة الـــجـــهـــود، لــحــفــظ أرواح 
ــثـــل األمـــــم  ــمـ الــــعــــراقــــيــــني. ورفــــــــض مـ
املــتــحــدة فــي الـــعـــراق، يـــان كوبيتش 
املستمرة،  العنف  أعمال  )الــصــورة(، 
داعيًا في بيان له، الحكومة العراقية 

إلى ضمان سامة املواطنني. 
)العربي الجديد(

الرياض تستنكر دعوات 
تعليق عضويتها بمجلس 

حقوق اإلنسان
الــدائــم للسعودية  املــنــدوب  طــالــب 
ــتـــحـــدة فــــي جــنــيــف،  لـــــدى األمــــــم املـ
ــل بـــــن حــــســــن طــــــــــراد، األمـــــم  ــيـــصـ فـ
ــات الــحــقــوقــيــة  ــمـ ــظـ ــنـ املـــتـــحـــدة واملـ
الدولية بالحصول على املعلومات 
عن حرب اليمن من قوات التحالف 
اليمنية  الـــقـــوات  مـــن  أو  الــرســمــيــة 
ــيـــس مـــمـــن وصــفــهــم  الـــشـــرعـــيـــة، ولـ
ــراد ما  »املــتــمــرديــن«. وعــــارض طـ بـــ
ــي الــعــفــو 

َ
قــــال إنــــه مـــزاعـــم مــنــظــمــت

الدولية و»هيومن رايتس ووتش« 
ــوات الــتــحــالــف  بــشــأن انــتــهــاكــات قــ
ــمــــن،  ــيــ لــــحــــقــــوق اإلنـــــــســـــــان فــــــي الــ
بتعليق  أثرها  على  طالبت  والتي 
عــضــويــة الـــســـعـــوديـــة فـــي مجلس 

حقوق اإلنسان.
)العربي الجديد(

رام اهلل ـ محمد عبيدات

عــام  املحتلة  الفلسطينية  األراضــــي  شــهــدت 
1967، فـــي آخــــر جــمــعــة مـــن شــهــر رمـــضـــان، 
التي  الطعن  الجمعة، تصاعد عمليات  أمس 
ــودة  ــ ــبـــان الــفــلــســطــيــنــيــون، وعـ يــنــفــذهــا الـــشـ
عــمــلــيــات اإلعــــــدام املــيــدانــيــة مـــن قــبــل جــنــود 
االحتال وفرض سياسية العقاب الجماعي 
ــــى ســقــوط  بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــني، مــــا أدى إلـ
شهيدين هما الشهيدة سارة حجوج طرايرة 
التي أعدمها جنود االحتال وتيسير محمد 
السام  بالغاز  اختناقًا  الــذي قضى  مصطفى 

على حاجز قلنديا.
كــمــا ذكــــرت مــصــادر إعــامــيــة إســرائــيــلــيــة أن 
وأصيب  مصرعه  لقي  إسرائيليًا  مستوطنًا 
ثــاثــة آخـــرون بعد إطـــاق الــنــار على سيارة 
ــم 60 جــنــوبــي  ــ ــارع رقـ ــ ـــهـــم، فــــي شــ

ّ
ــانـــت تـــقـــل كـ

ــات أربـــــــــع«. وأفــــــــاد مــوقــع  ــ ــريـ ــ مــســتــوطــنــة »كـ
»معاريف« بأن »منفذي العملية تمكنوا من 
الــفــرار فيما بـــدأت قـــوات االحــتــال بعمليات 
تــمــشــيــط واســــعــــة بـــحـــثـــًا عــــنــــهــــم«. وكــشــفــت 
أنــهــا »ستخصم جــزء من  سلطات االحــتــال 
الفلسطينية  السلطة  عــن  الضرائب  ــرادات  إيـ

لدعمها املهاجمني«.
ــدام   ــ وجـــــــاءت الــعــمــلــيــة بـــعـــد ســــاعــــات مــــن إعـ
جــنــود االحــتــال الشهيدة طــرايــرة، مــن قرية 
بــنــي نــعــيــم، بــزعــم أنــهــا طــعــنــت مستوطنني 
ــك أثـــنـــاء تــوجــهــهــا للصاة  فـــي الــخــلــيــل، وذلــ
عناصر  ليستكمل  اإلبــراهــيــمــي،  الــحــرم  فــي 
االحــتــال فــصــول التضييق عــلــى بــلــدة بني 
نـــعـــيـــم، وذلــــــك بـــعـــد يـــــوم بـــعـــد إطــــــاق الـــنـــار 
ــا الــــشــــاب مــحــمــد  ــهـ ــائـ ــنـ ــد أبـ ــ ــلـــى أحــ ــًا عـ أيــــضــ
طــرايــرة )19 عــامــًا(، مــا أدى إلــى استشهاده، 
سياج  اقتحم  بعدما  وذلــك  الخميس،  مساء 
أراضــي  على  املقامة  »خارسينا«  مستوطنة 
وطعن  الخليل،  مدينة  شرقي  الفلسطينيني 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

مطار  ضربت  التي  اإلرهابية  العملية  قلبت 
أتاتورك في إسطنبول هذا األسبوع، الكثير 
عات اإلسرائيلية بشأن 

ّ
مات، أو التوق

ّ
من املسل

عــــودة الــعــاقــات الــتــركــيــة-اإلســرائــيــلــيــة إلــى 
سابق عهدها، قبل جريمة اعتراض السفينة 
ــن الــنــاشــطــني  ــــرة« وقـــتـــل 10 مــ ــرمـ ــ ــي مـ ــافــ »مــ
ــراك الــذيــن كــانــوا على متنها. وكــان عدد  األتـ
مـــن املــحــلــلــني واملـــســـؤولـــني الــســيــاســيــني في 
االتفاق  إلى  التوصل  اعتبروا عند  إسرائيل، 
كانت  املصالحة وإن  أن  اإلسرائيلي،  التركي 
أنها  إال  تــركــيــا،  مــع  الــعــاقــات  تعني تطبيع 
لـــن تــؤشــر بـــالـــضـــرورة إلـــى عــــودة الــعــاقــات 
وال  عليه،  كانت  ما  إلى  التركية-اإلسرائيلية 
ــنـــاورات املشتركة  إلـــى عـــودة الــتــدريــبــات واملـ

خال وقت قصير.
أتــاتــورك،  لكن العملية اإلرهــابــيــة فــي مــطــار 
غّيرت الكثير من هذه التوقعات والتقديرات، 
ــلـــون  عـــلـــى األقــــــل تـــلـــك الـــتـــي يــــرددهــــا املـــراسـ
ومــحــلــلــو الـــشـــؤون الــعــســكــريــة اإلســرائــيــلــيــة. 
ــداءات إســطــنــبــول، باملحلل  ــتــ وقـــد دفــعــت اعــ
العسكري في »هآرتس« عاموس هرئيل إلى 
ــان: نــضــال مــشــتــرك«،  ــتـ اخــتــيــار عـــنـــوان: »دولـ
ــــاق جـــديـــدة لــلــتــعــاون  ــــك لــلــحــديــث عـــن آفـ وذلـ
ــرورة وحــاجــة  ــيــــل، كــــضــ ــرائــ بـــني تــركــيــا وإســ
باعتبارهما بلدين مستهدفني من الجماعات 
نفسها. وكتب هرئيل يقول إن العملية تقود 
ــيـــني؛ األول هـــو أن  إلــــى اســتــنــتــاجــني أســـاسـ
األوسط  الشرق  أكثر من غالبية دول  تركيا، 
وأوروبا، باتت هدفًا ملنظمات إرهابية تحمل 
أجـــنـــدات مــخــتــلــفــة. واالســتــنــتــاج الــثــانــي هو 
هذه  بعض  تركيا  تشاطر  التي  إسرائيل  أن 
املخاطر، بمقدورها أن تتعاون مع تركيا من 
ــاألدوات والــوســائــل واملــعــرفــة  ــ خـــال مــدهــا بــ
واملــعــلــومــات والــخــبــرات االســتــخــبــاريــة التي 

مــســتــوطــنــة إســـرائـــيـــلـــيـــة وقـــتـــلـــهـــا، وأصـــــاب 
برصاص  يستشهد  أن  قبل  آخــر،  مستوطنًا 

الحراس هناك.
وكانت قوات االحتال قد اقتحمت بني نعيم 
مـــســـاء الــخــمــيــس، وشـــرعـــت بـــإحـــكـــام إغـــاق 
مــنــافــذهــا، وداهـــمـــت مــنــزل الــشــهــيــد طــرايــرة 
ــراد عــائــلــتــه، بينما  ــ ــتـــدت عــلــى أفـ مــرتــني واعـ
أشقائه  من  اثنني  واستدعت  والـــده،  اعتقلت 
للتحقيق معهم، فيما أطلقت قنابل الصوت 
ــالـــي  ــلـــدمـــوع بـــاتـــجـــاه األهـ والــــغــــاز املـــســـيـــل لـ
واملنازل، ما أدى إلى اندالع مواجهات عنيفة 
مــع الــشــبــان، أســفــرت عــن عــشــرات اإلصــابــات 
بــحــاالت االخــتــنــاق. بــعــد ذلـــك، عــــاودت قــوات 
ــتــــال اقـــتـــحـــام الـــبـــلـــدة مـــن جـــديـــد، فجر  االحــ
أمس الجمعة، وداهمت منازل سارة طرايرة 
ومحمد طرايرة والفتاة مجد الخضور التي 
املــاضــي، وعــاثــت فيها  استشهدت األســبــوع 
فسادًا. وهــددت بهدم املنازل في وقت قريب، 
بينما تــعــّمــد جــنــود االحــتــال إطـــاق قنابل 
الــصــوت والــغــاز واعــتــقــلــوا عـــددًا مــن الشبان 

قبيل انسحابهم. 
مــن جــهــتــه، ُيــرّجــح رئــيــس بــلــديــة بــنــي نعيم، 
»الــعــربــي الــجــديــد« بــأن  مــحــمــود مــنــاصــرة لـــ
ــصــّعــد ســلــطــات االحــتــال اإلســرائــيــلــي في 

ُ
»ت

الجماعي  العقاب  عمليات  مــن  املقبلة  األيـــام 
أغلقت  أنها  إلــى  إضافة  البلدة،  أهالي  بحق 
ــــان مــتــنــفــســًا  ــــذي كـ أمـــــس املــــدخــــل الـــوحـــيـــد الــ
لـــأهـــالـــي، لـــلـــخـــروج والـــتـــواصـــل مـــع مــديــنــة 
ــيــــطــــة«. ويــضــيــف  ــدات املــــحــ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــيـــل والـ ــلـ الـــخـ
مــنــاصــرة أن »جــيــش االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي 
اقتحم عشرات املنازل في البلدة فجرًا، وتعّمد 
تخريب محتوياتها، والعبث فيها، بينما قام 
الجنود بإطاق قنابل الغاز باتجاه األحياء 
ومعاقبة  اإلصــابــات  إيــقــاع  بغرض  السكنية 

الجميع«.
»األمور تذهب إلى التصعيد« يقول مناصرة، 
متابعًا »سقط ثاثة شهداء من البلدة خال 
أيام، يتهمهم االحتال بأنهم نفذوا عمليات، 
ــر الــــذي ســيــبــرر لــقــواتــه تــنــفــيــذ عمليات  األمــ
االعتقاالت،  بعمليات  والقيام  ليلية  اقتحام 
واالعتداء على السكان، وإطاق قنابل الغاز 

املسيل للدموع باتجاه منازلهم«.
وفي إطار عمليات التصعيد األخير، دهمت 
قوات االحتال اإلسرائيلي ضاحية شويكة، 
الضفة  فــي شمالي  طــولــكــرم،  مدينة  شمالي 
الغربية املحتلة، وقامت باقتحام منزل منفذ 
عملية الــطــعــن فــي مــديــنــة »نــتــانــيــا« شمالي 

تفعل مع دول  كما  تمامًا  إسرائيل،  راكمتها 
أخرى ضمن »محاربة اإلرهاب«.

في املقابل أشار هرئيل إلى أن تركيا بدورها، 
معنية بالحصول على الخبرات اإلسرائيلية 
في هذا املجال، بل إنه في الحالة التركية فإن 
النظام في أنقرة لن يواجه مشكلة في تشديد 
التي تتبعها إسرائيل،  اإلجــراءات  وتصعيد 
مــنــظــمــات  انــــتــــقــــادات  مــــن  يـــخـــشـــى  أن  دون 
باملنطق  »بــتــســيــلــم«،  منظمة  مــثــل  حــقــوقــيــة 
ــيــــس الــــــــوزراء  ــه رئــ ــنـ نـــفـــســـه الـــــــذي تــــحــــدث عـ
رابــني في مطلع  الراحل اسحاق  اإلسرائيلي 
أوســلــو مع  التــفــاق  تعليله  فــي  التسعينيات 

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وبحسب هرئيل، فإن التقديرات التي ترى أن 
تنظيم  نية  إلــى  تشير  إسطنبول  اعـــتـــداءات 
»داعـــــــــش«، تــنــفــيــذ عــمــلــيــات مــمــاثــلــة خــــارج 
األراضــــــــي الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا وتــصــديــر 
هــذه العمليات إلــى الــدول األخـــرى، املجاورة 
والــبــعــيــدة، وهـــو مــا يثير فــي إســرائــيــل قلقًا 
وترقبًا، من أن يحاول التنظيم تنفيذ عمليات 
مشابهة على الحدود اإلسرائيلية مع سيناء 
ــذا األمـــر  أو فـــي جـــنـــوب الــــجــــوالن. ويـــعـــزز هــ
أهــمــيــة الــتــعــاون مــع تــركــيــا، بــحــســب الــوزيــر 
اإلسرائيلي، الجنرال احتياط يوأف غاالنط، 
 لتعزيز عاقات إسرائيل 

ً
باعتبار ذلك مدخا

بــه االحــتــال، وأغــلــقــت كــذلــك قـــوات االحــتــال 
مداخل مدينة طولكرم بالسواتر الترابية.

وبــحــســب مــا قــالــه أهــالــي قـــرى وبـــلـــدات عــدة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فـــإن »جــنــود االحــتــال  لـــ
أغلقوا شارع الجروشية، ومدخل قرية بلعا 
شــمــال شــرقــي املــديــنــة، وهــي طــريــق رئيسية 
حــيــويــة تــربــط مــديــنــتــي نــابــلــس وطــولــكــرم، 
إضافة إلــى إغــاق مدخل قرية بزاريا شمال 

غرب املدينة«.
كــمــا أغــلــقــت جــرافــات االحــتــال أيــضــًا مدخل 
بلدة دير الغصون شمااًل، وبحسب ما ذكرته 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فــإن  املـــصـــادر املــحــلــيــة لـــ
األهــالــي يــلــجــأون لــلــمــرور عــبــر طـــرق ترابية 
ــل الــــوصــــول إلــى  والــتــفــافــيــة صــعــبــة، مـــن أجــ
اإلسرائيلي  االحــتــال  وأن  وبلداتهم،  قــراهــم 
بعد  طــولــكــرم  مــديــنــة  أهــالــي  ملعاقبة  يسعى 
أبــو صــالــح عملية طعن في  الشهيد  نفذ  أن 

مدينة نتانيا املحتلة«.

زعـــمـــه، الــصــحــف الــتــركــيــة عـــن حــاجــة تركيا 
الحديدية«  »القبة  بمنظومات  للتزود  اليوم 
العتراض الصواريخ متوسطة املدى. واعتبر 
فيشمان أن موضوع األمن الداخلي في تركيا، 
قد يكون الجسر الذي ستعبر عبره إسرائيل 
األمنيني مع  والــتــعــاون  التنسيق  الســتــعــادة 
التي  الـــدول  مــن  الكثير  أن  تركيا، خصوصًا 
تــرتــبــط بــعــاقــات دبــلــومــاســيــة مــع إســرائــيــل 
تستعني بــالــخــبــرات اإلســرائــيــلــيــة فــي مجال 
أمــن وحــراســة املــطــارات والــحــدود. وبالتالي 
فـــإن االعـــتـــداء عــلــى مــطــار أتـــاتـــورك قــد يكون 
أول امتحان فعلي لتحديد مسار ومستقبل 
العاقات التركية-اإلسرائيلية، خصوصًا أنه 
سبق توقيع اتفاق املصالحة بأسبوع زيارة 
سرية قام بها رئيس »املوساد« اإلسرائيلي 
يــوســي كــوهــني لــتــركــيــا، مــا حــمــل فــي طياته 
مـــؤشـــرات ملـــســـارات تــعــاون أمــنــي وثــيــق بني 

البلدين، وفق فيشمان.
وأشـــار فيشمان إلــى أنها مسألة وقــت حتى 
ف شركات الصناعات العسكرية واألمنية 

ّ
تكث

اإلسرائيلية من قسم مراقبة التصدير األمني 
مــســاعــيــهــا  ــلـــيـــة،  ــيـ اإلســـرائـ ــن  ــ األمــ وزارة  فــــي 
لتصدير  لــلــعــودة  تــراخــيــص  على  للحصول 
املنتجات اإلسرائيلية إلى تركيا. ويعزز ذلك 
الشركات  هذه  مبيعات  تراجع  أيضًا حقيقة 
ــا بـــمـــقـــدورهـــا  ــ فــــي الــــعــــامــــني األخــــيــــريــــن، ومــ
تسويقه وبــيــعــه لــتــركــيــا، بـــدءًا مــن صــواريــخ 
ــرورًا بــأجــهــزة الـــــرادار واملــراقــبــة  ــ جــو-جــو ومـ
والـــرصـــد، والـــطـــائـــرات مــن دون طــيــار، وهــي 
تبيعها  إسرائيل  كانت  وعتاد  أسلحة  كلها 
الــزمــن. وتوقع فيشمان  قبل عقد من  لتركيا 
أن تمارس هذه الشركات ضغوطًا كثيفة في 
اإلسرائيلية  الحكومة  على  العاجل  القريب 

للعودة إلى تصدير منتجاتها لتركيا.
وبعد ما كشف عنه فيشمان مطلع األسبوع 
أقالت رئيس جهاز  التركية  الحكومة  أن  من 
ونقلته  فــيــدان  حــاقــان  التركي  االستخبارات 
نية  كــبــادرة حسن  أستراليا،  فــي  لها  سفيرًا 
تــركــيــة تــجــاه حــكــومــة إســرائــيــل، إضــافــة إلــى 
ــاق،  ــفــ بـــعـــض الـــتـــفـــاهـــمـــات الـــتـــي ســبــقــت االتــ
فــيــبــدو أن الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا تركيا 
اليوم، ستعزز ميل أنقرة في سعيها ملحاربة 
»داعــــش«، وإحــبــاط عمليات على أراضــيــهــا، 
إلــى مــد يــدهــا لطلب املــســاعــدة مــن إسرائيل، 
اإلسرائيلي،  بالعتاد  التزود  على شكل  ولــو 
ــم الـــســـيـــر بـــاتـــجـــاه تـــبـــادل  كـــخـــطـــوة أولـــــــى، ثــ

املعلومات.

فــلــســطــني املــحــتــلــة، يــــوم الــخــمــيــس، الشهيد 
وائــل أبــو صالح، وسبق ذلــك، إغــاق لحاجز 
»عـــنـــاب« الــعــســكــري وهـــو املـــدخـــل الــجــنــوبــي 
من  الفلسطينية  املركبات  ومنعت  للمدينة، 
املرور عبره، ما دفع الفلسطينيني لسلك طرق 

ترابية وطويلة للوصول إلى املدينة.
وأغــلــقــت سلطات االحــتــال الــحــاجــز بغرض 
ومعاقبتهم،  الفلسطينيني،  على  التضييق 
نتيجة عملية الطعن التي أسفرت عن إصابة 
اثـــنـــني مـــن املــســتــوطــنــني بــحــســب مـــا اعــتــرف 

االستراتيجي مع مصر  والتعاون  اإلقليمية 
ودول عــربــيــة أخــــرى بــمــا فــيــهــا الــســعــوديــة، 
فيما كــان وزيـــر األمـــن اإلســرائــيــلــي أفيغدور 
ليبرمان، يطالب بعدم إعطاء الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان، مكافأة على موقفه.
ــعـــوت  ــديـ ــكـــري فــــي »يـ ــعـــسـ ــل الـ ــلـ واتــــفــــق املـــحـ
أحــرونــوت«، أليكس فيشمان، مع هرئيل في 
أن »االعتداء على مطار أتاتورك يفتح مجددًا 
ويـــســـرع مـــن وتـــيـــرة عــــودة الـــتـــعـــاون األمــنــي 
والــعــســكــري بــني تركيا وإســرائــيــل، ال سيما 
في ظل الوضع الحرج الذي يواجهه أردوغان 
ــيـــوم، والـــتـــداعـــيـــات االقــتــصــاديــة الــكــارثــيــة  الـ
»اإلخــفــاقــات  أن  تــركــيــا«. ورأى فيشمان  على 
ت فــي نــظــام الحراسة 

ّ
الــتــي تجل واألخـــطـــاء« 

في مطار أتاتورك، من شأنها أن توفر فرص 
اإلسرائيليني،  الحراسة  لخبراء  كبيرة  عمل 
مستعينًا في الوقت ذاته بما نشرته، بحسب 

ويرى الفلسطينيون أن عمليات االقتحامات 
ــــال  ــتـ ــ ــــي تـــنـــفـــذهـــا قـــــــــوات االحـ ــتـ ــ ــة الـ ــيـ ــلـ ــيـ ــلـ الـ
ــلــــدات واملـــــدن  ــبــ ــقــــرى والــ اإلســـرائـــيـــلـــي فــــي الــ
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــشـــكـــل شـــبـــه يــــومــــي، والـــتـــي 
تــصــاعــدت وتــيــرتــهــا األيــــام املــاضــيــة، إضــافــة 
املنتشرة في  العسكرية  الحواجز  إغــاق  إلى 
محاولة  إال  هــي  مــا  املحتلة،  الغربية  الضفة 
لردع الغضب الذي تشكل داخل الفلسطينيني 
بــعــد عــمــلــيــات االقــتــحــام للمسجد األقــصــى، 

واالعتداء على املصلني فيه.
الجمعة حتى ساعات  ومنذ ساعات صباح 
اإلسرائيلي  االحــتــال  قــوات  منعت  الظهيرة 
القدس  الفلسطينيني من دخول مدينة  آالف 
املحتلة، السيما عبر حاجز قلنديا العسكري 
الــذي شهد مواجهات عنيفة  املدينة  شمالي 
محمد  تيسير  والشهيد  استشهاد  إلــى  أدت 
مصطفى إضافة إلى وقوع عشرات اإلصابات 

بحاالت االختناق واالعتداء بالضرب. 

اشتباكات الحرس الثوري 
و»الكردستاني«

وكان  مهاباد وســروآبــاد،  استهدفت  عمليات 
مــن بــني الــقــتــلــى قــيــاديــان اثــنــان وهــمــا؛ أرش 
السلطات  بحسب  منبري،  وشـــورش  منبري، 
اإليرانية. وأصدر باكبور تصريحات وصفها 
»الــتــصــعــيــديــة«، إذ أشـــــار إلــــى أن  الــبــعــض بـــ
»قوات الحرس ستاحق اإلرهابيني أيًا كانت 
يتواجدون  نقطة  أي  وستستهدف  مواقعهم، 
لتواجد  الرئيسية  »املــراكــز  أن  فيها«، مضيفًا 
ــراق«، في  ــعــ هــــؤالء املــســلــحــني تــقــع شــمــالــي الــ
إشارة منه إلمكانية توجيه ضربات للمنتمني 
للحزب الديمقراطي الكردستاني حتى داخل 

األراضي العراقية.
بفترة سبات في  »الكردستاني«  الحزب  ومــّر 
إيـــران، فهو الــذي تأسس قبل أكثر من سبعة 
ــبـــرزانـــي، لــيــكــون  عـــقـــود، عــلــى يـــد مــصــطــفــى الـ
حزبًا كرديًا يعمل على إقامة إقليم كردي في 
اإليرانية،  الــحــدود  داخــل  فيدرالية  جمهورية 
على غرار كردستان العراق. وقام البرزاني مع 
مهاباد  جمهورية  بتأسيس  محمد  القاضي 
عام 1946 خال فترة حكم الشاه محمد رضا 
بهلوي، والتي لم تــدم ألكثر من 11 شهرًا، إذ 
االتحاد  بــني  الحاصل  التوتر  األكـــراد  استغل 
واألوضــــاع  املــتــحــدة،  والـــواليـــات  السوفييتي 
غير املستقرة في املنطقة، عقب الحرب العاملية 
الــثــانــيــة، لــكــن الــحــكــومــة اإليــرانــيــة أسقطتها 
وتم  السوفييت،  مــن  وبضغط  أميركي  بــدعــم 
البرزاني من  إعــدام القاضي محمد وانسحب 

املدينة.
وبعد انتصار الثورة اإلسامية عام 1979، في 
حني لم تكن األوضـــاع في الباد قد استقرت 
بــعــد، شــهــدت تــلــك املــنــاطــق تــمــّردًا كــرديــًا، قــام 
ــثـــوري اإليــــرانــــي بــالــســيــطــرة عليه  الـــحـــرس الـ
»الكردستاني«  الــحــزب  أن سحب  إلــى  الحــقــًا، 
الــقــرن  تسعينيات  مــطــلــع  إيــــران  مــن  مقاتليه 
ــــاق مـــــع األحـــــــــــزاب الــــكــــرديــــة  ــفـ ــ ــــاالتـ املـــــاضـــــي بـ

طهران ـ فرح الزمان شوقي

ــر مــــــــــــــارس/آذار املــــاضــــي،  ــهـ فــــي شـ
صــــدرت تــصــريــحــات عـــن سكرتير 
الكردستاني  الديمقراطي  الــحــزب 
مصطفى هجري، خــال مشاركته في مراسم 
قــال  ــنــــوروز«،  »الــ الشمسية  الــســنــة  عــيــد رأس 
ــوده عــلــى الـــحـــدود اإليــرانــيــة  فــيــهــا، أثــنــاء وجــ
الــعــراقــيــة، إن حــزبــه ســيــعــود لــلــكــفــاح املسلح 
إذ سيعمل على توحيد صفوف  إيــــران،  ضــد 
املزيد من املتطوعني بهدف  الشباب وتجنيد 
ت 

ّ
خلط العمل السياسي املستمر منذ عقود ول

بالنضال املسلح ضد إيران ونظامها.
لواقع  بالتحول  بــدأت  أنها  يبدو  تصريحات 
عملي وملموس. فمنذ نحو عشرة أيام، تقريبًا، 
ف الحرس الثوري اإليراني عملياته شمال 

ّ
كث

العراق،  الــحــدود مع  بالقرب من  الباد  غربي 
إذ بـــات الــحــرس يــتــولــى مــســألــة أمـــن الــحــدود 
في ظل وجود تهديدات تحدق بإيران من كل 
األخــيــرة، بني  االشتباكات  وأســفــرت  أطرافها. 
الحرس الثوري واألكراد املطالبني باالنفصال 
عـــن إيـــــران، عـــن ســقــوط أحـــد عــشــر انفصاليًا 
الحرس، بحسب  من  وثاثة عسكريني  كرديًا 
ما أعرب قائد الحرس في محافظة كردستان 
الثاثاء  يــوم  رجبي،  اإليرانية، محمد حسني 
املــاضــي. وقـــال األخــيــر إن قــواتــه »استطاعت 
تفكيك خلية معادية للنظام في إيران، وقتلت 
كل أفرادها البالغ عددهم أحد عشر شخصًا، 
وهـــذا بــعــد عــمــلــيــات اســتــمــرت ثــاثــة أيـــام في 

منطقة كوهساالن في مدينة سروآباد«.
بدوره، قال قائد القوات البرية التابعة للحرس 
الثوري اإليراني، محمد باكبور، إن أحد قتلى 
هـــذه العملية هــو كـــاوه جــوانــمــرد، أحـــد قــادة 
االنفصاليني األكـــراد. وقبل أيــام وجــيــزة، ذكر 
هــــذا األخـــيـــر مــقــتــل خــمــســة أكـــــراد آخـــريـــن في 

الــرئــيــســيــة فــي كــردســتــان الـــعـــراق. وجــــاء ذلــك 
هــؤالء  طــاولــت  ضخمة  عسكرية  عملية  بــعــد 
في  العراقي  اإليراني  الحدودي  الشريط  على 
واكتفى  املسلح،  العمل  فتوقف  التسعينيات. 
أعضاء الحزب بالتواجد السياسي في إيران، 
وهـــو مــا يــزيــد مــن شــعــور الــحــزب الــيــوم بأنه 
خسر جمهوره فــي الــداخــل اإليــرانــي، وابتعد 
عـــن تــحــقــيــق أهـــدافـــه الــرئــيــســيــة، وهــــو سبب 
عودة عسكرييه لتجنيد الشباب في عمليات 

ضد إيران، وفقًا ملراقبني.

وقـــبـــل مـــــدة، شـــهـــدت مـــهـــابـــاد، ذات الــغــالــبــيــة 
ــة فــــي إيــــــــــران، تــــوتــــرًا آخـــــــر، احـــتـــوتـــه  ــرديــ ــكــ الــ
ــًا. وجــــــــاء هـــذا  ــعــ ــريــ ــة ســ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــســـلـــطـــات اإليـ
فريناز  تدعى  فتاة  مــوت  خلفية  على  التوتر 
خـــســـروانـــي )26 عــــامــــًا(، بـــعـــد ســقــوطــهــا مــن 
املدينة، بعدما  تــارا في  لفندق  الرابع  الطابق 
املحتجون  إنها تعرضت العتداء. فخرج  قيل 
إلـــى الـــشـــارع لــلــمــطــالــبــة بــمــحــاســبــة املــســؤول 
عـــن مــوتــهــا، بــعــدمــا اخــتــلــفــت األقــــاويــــل حــول 
ــــهــــا تــعــرضــت 

ّ
وفـــاتـــهـــا، إذ اعـــتـــبـــر الـــبـــعـــض أن

العــتــداء على يــد رجــل أمــن، فيما ذكــر آخــرون 
أنها كانت تحاول الفرار من عائلتها وهو ما 
أدى لسقوطها، ودعت السلطات اإليرانية في 

حينه لعدم إثارة الشغب واحتوت املوقف.
ــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــــحـ ــــن وجـــــــود الـ  عـ

ً
ــــا ــــضـ وفـ

واألحــداث  األخــيــرة،  وتحركاته  الكردستاني، 
»بيجاك«  حــزب  يثير  مهاباد،  شهدتها  التي 
ــلــــق طـــــهـــــران أيـــــضـــــًا، وهـــــــو حــــزب  الــــــكــــــردي قــ
الــحــيــاة الــحــرة الــكــردســتــانــي، جــنــاح »العمال 
الــــكــــردســــتــــانــــي« فــــي إيـــــــــران. فــــي أغـــســـطـــس/

»بـــيـــجـــاك« في  تــبــنــاه  آب 2015، وقــــع هـــجـــوم 
سنندج القريبة من الحدود مع العراق، وهو 
ما أدى ملقتل عشرة أفراد من الحرس الثوري 
اإليــرانــي، وال يــزال أعــضــاؤه حاضرين اليوم 
في ساسل جبلية بني إيران والعراق. كل هذا 
يجعل طهران تحاول احتواء الداخل، في وقت 
واضطرابات  الخارج  تهديدات  فيه  تتصاعد 
اإلقـــلـــيـــم. وقـــــرار تــصــعــيــد الــكــفــاح املــســلــح من 
قــبــل الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي قد 
التدخل اإليــرانــي في األراضــي  يرفع مستوى 

العراقية، بحال عدم مراعاة امليثاق األمني بني 
الدول الجارة، وفقًا ملتابعني.

وطـــالـــب الـــحـــرس الــــثــــوري، فـــي وقــــت ســابــق، 
ــراق وبــــغــــداد  ــ ــعــ ــ ــ ــيـــني فـــــي كــــردســــتــــان ال ــنـ ــعـ املـ
ــردي داخـــل  ــكــ ــالـــوقـــوف فـــي وجــــه الـــزحـــف الــ بـ
األراضـــي اإليــرانــيــة، وهــو ما جــاء واضحًا في 
كــــام قـــائـــد الـــقـــوات الــبــريــة الــتــابــعــة لــلــحــرس 
محمد بــاكــبــور، والـــذي أكــد أن طــهــران سترد 
عــلــى أي هــجــوم فـــي أي نــقــطــة يــتــواجــد فيها 

أتباع الحزب.

ــنّي املــــرشــــد األعـــلـــى  ــ ــر الــــتــــطــــورات، عـ ــ ــي آخـ ــ وفـ
ــان  عــلــي خــامــنــئــي رئــيــســًا جـــديـــدًا لــهــيــئــة أركــ
بــاقــري،  وهــو محمد حسني  املسلحة  الــقــوات 
بــــداًل مــن الــجــنــرال حــســن فــيــروز أبــــادي الــذي 
بــــات مــســتــشــارًا عــســكــريــًا لــلــمــرشــد. وبـــاقـــري 
ــيــــجــــان الـــغـــربـــيـــة الــقــريــبــة  مــــن مــحــافــظــة أذربــ
مـــن الـــحـــدود مـــع الـــعـــراق وتــركــيــا، واملــحــاذيــة 
للحرس  انضم  اإليــرانــيــة.  كردستان  ملحافظة 
الـــثـــوري اإليـــرانـــي بــعــد الــتــمــرد الـــكـــردي الــذي 
أعـــقـــب انــتــصــار الـــثـــورة اإلســـامـــيـــة واســتــمــر 

حتى عام 1983. وبحسب مراقبني، قد ال يؤثر 
هـــذا الــتــعــيــني الــجــديــد عــلــى ســيــاســات إيـــران 
وال  خارجية،  وملفات  قضايا  إزاء  العسكرية 
يعني تغير الــســيــاســات الــداخــلــيــة، لــكــن لــدى 
باقري خبرة في تلك املناطق وفي التعامل مع 
امللف الكردي. هذا األمر قد يجعل إيران تتجه 
تــرفــضــان فكرة  تــركــيــا، فكلتاهما  نــحــو  أكــثــر 
وجـــود كــيــان كـــردي مستقل فــي وقـــت يــواجــه 
»الدولة اإلسامية«  البلدان خطر تنظيم  فيه 
)داعــــــــش( واإلرهــــــــــاب. وطــــهــــران تـــتـــحـــدث عــن 
وجود دعم أميركي وإسرائيلي ملخطط األكراد 
مـــن بــــاب أنــــه ســيــعــرقــل الـــقـــدرة اإليـــرانـــيـــة في 
إيــران عدم  املنطقة. وفــي الوقت ذاتــه، تحاول 
الــعــراق، لكنها  التدخل كثيرًا ضد األكــراد في 
تعلم أن تقدم األكراد مقلق ألنقرة أيضًا. وفي 
حال التصعيد، سيكون أمام تركيا السيناريو 
ذاتــه، والــذي ستدعمه طهران إذا ما استمرت 
بخطوات  ستقوم  ولكنها  ضــدهــا،  العمليات 
مدروسة ومحسوبة، مما ال يرفع من مستوى 

التحرك الشعبي الكردي. 
جغرافية  منطقة  فــي  يعيشون  إيـــران  فــأكــراد 
قريبة من أكراد العراق، في محافظة كردستان، 
لــكــنــهــا لــيــســت مــنــفــصــلــة وتـــشـــكـــل جــــــزءًا مــن 
ــة لــلــجــمــهــوريــة اإلســـامـــيـــة،  ــزيـ ــدة املـــركـ الــــوحــ
وأي تــحــركــات قــد تلبي الــطــمــوحــات الــكــرديــة 
بتحقيق حلم الدولة املمتدة من جنوب جبل 
املسافة بني جنوب غرب  آرارات من منتصف 
بــحــر قــزويــن إلـــى داخــــل مــحــافــظــة أذربــيــجــان 
قسمًا  وتــأخــذ  أرمينيا،  اإليــرانــيــة وجمهورية 
التركي، ثم تتجه جنوبًا  من شرق األناضول 
فشمال  العربية،  الجزيرة  شبه  مشارف  نحو 
العراق حتى القسم الغربي من إيران، لتنتهي 
فــي جــنــوبــهــا بــخــط مــن مــنــدلــى الــعــراقــيــة إلــى 
املساحة  هــذه  كل  وتقّدر  اإليرانية.  كرمانشاه 
وتــحــتــل  مــــربــــع،  كــيــلــومــتــر  آالف   409 بــنــحــو 
 في 

ً
منطقة استراتيجية ستشكل حدًا فاصا

ــــط يــتــعــارض ومــصــالــح الــقــوى  الـــشـــرق األوسـ
الفاعلة فيه، وفي مقدمتها طهران وأنقرة.

يُضيّق جنود االحتالل الحصار على القرى والبلدات الفلسطينية )عصام ريماوي/ األناضول(

تحّدث اإلسرائيليون عن إخفاقات في الحراسة بمطار أتاتورك )أوزان كوز/فرانس برس(

تتخّوف إيران من الزحف الكردي داخل أراضيها )صافين حامد/فرانس برس(

يعكس التصعيد العسكري والخطابي بين قوات الحرس الثوري اإليراني والمسلحين األكراد، 
أخيرًا، نهاية مرحلة السبات التي كان قد دخلها المقاتلون األكراد في إيران، وخصوصًا أنصار 
المواجهة  عنوانها  جديدة  مرحلة  في  الدخول  مقابل  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 

المباشرة التي بدأ الطرفان دفع فاتورتها مع توالي أنباء االشتباكات وسقوط الضحايا. أما 
ارتداداتها العسكرية والسياسية فلن تتأخر في الظهور وسط ترجيحات أن تمهد التطورات 

لتحالف بين طهران وأنقرة لمواجهة الحلم الكردي في إقامة إقليم مستقل
قضية

نهاية مرحلة »السبات« تمّهد لتحالف طهران وأنقرة؟

ترفض طهران 
وأنقرة فكرة وجود 
كيان كردي مستقل

مّر الحزب »الديمقراطي 
الكردستاني« بفترة سبات 

في إيران

اقتحمت قوات االحتالل 
بني نعيم مساء الخميس 

وأمس الجمعة

اعتداءات اسطنبول 
غيّرت الكثير من التقديرات 

اإلسرائيلية

ُتصّعد إسرائيل 
من انتهاكاتها ضد 

الفلسطينيين، مستأنفة 
سياسة اإلعدامات 

الميدانية والعقوبات 
الجماعية

اعتبر محللون إسرائيليون 
أن األمن الداخلي التركي 

قد يكون الجسر الذي 
تعبر منه إسرائيل الستعادة 

التعاون مع أنقرة، وذك 
بعد اعتداءات اسطنبول

ــة بــوجــود  ــي ــران ــذرع الـــقـــوات اإلي ــت ت
معارضين أكراد إيرانيين في المناطق 
قصف  عمليات  لتنفيذ  الحدودية 
على غرار ما فعلت المدفعية التابعة 
حزيران  يونيو/   26 في  اإليراني  للجيش 
قرى   10 قصفت  عندما  الماضي، 
في  أربيل  لمحافظة  تابعة  عراقية 
إقليم كردستان. إال أن المقاتلين األكراد 
العراق  فــي  المتواجدين  اإليرانيين 
الحدود،  يتجاوزوا  لم  إنهم  يقولون 
الجيش  يهاجمون  الذين  العناصر  وأن 
اإليراني هم خاليا معارضة موجودة 

في الداخل ولم تتسلل من العراق.

مالحقات تمتد إلى العراق

سيناريوهات الحدث
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سياسة

صوت الحق 
أقوى

عارض الغرياني 
كل ما من شأنه 

تهديد الثورة

الغرياني يعتبر 
»المؤتمر الوطني« 

صاحب الشرعية

حددت »سرايا الدفاع 
عن بنغازي« مرجعيتها 

بدار اإلفتاء

للحدث تتمة...

الصادق 
الغرياني

الثورة  مع  حكاية  الغرياني،  الصادق  الليبي  للمفتي 
ولجهة  للجدل،  المثيرة  مواقفه  لناحية  الليبية، 
الثوار  اللواء خليفة حفتر، ومساندة  تشجيعه محاربة 
فبراير/شباط  في  القذافي  معّمر  على  انتفضوا  الذين 
ما  في  وتحديدًا  السياسية  مواقفه  عن  فضًال   ،2011

يتعلق بالمؤتمر الوطني والمجلس الرئاسي

طرابلس ــ عبد اهلل الشريف

ــادق بــــن عــبــد  ُيــعــتــبــر املـــفـــتـــي الــــصــ
عـــامـــا(   74( ــانــــي  ــغــــريــ الــ ــن  ــمــ الــــرحــ
مــن أبـــرز عــلــمــاء لــيــبــيــا، وقـــد لقيت 
مــؤلــفــاتــه الــتــي زادت عـــن األربـــعـــن كــتــابــا، 
قـــبـــواًل فـــي األوســــــاط اإلســـامـــيـــة، ال سيما 
عّد أبرز مراجع 

ُ
مدّونة »الفقه املالكي«، التي ت

املذهب املالكي في العصر الحديث. تحّصل 
الغرياني على درجات علمية رفيعة من عدد 
من الجامعات املحلية والعربية واألجنبية، 
ى التدريس بالجامعات الليبية 

ّ
قبل أن يتول

الــذي يدور  طيلة ثاثن عاما. وهــو الرجل 
الجدال حوله ليبيا.

برامج الفتوى 
ُعـــــرف الـــغـــريـــانـــي بـــبـــرامـــج الـــفـــتـــاوى، الــتــي 
ــاط الــلــيــبــيــة، الــتــي  ــ ــ ــبـــواًل فـــي األوسـ لــقــيــت قـ
ــة مــن  ــّربـ ــقـ ــنــــوات مــحــلــيــة مـ كـــانـــت تــبــثــهــا قــ
الــراحــل معّمر  العقيد  اإلســـام، نجل  سيف 
الــقــذافــي، فــي الــعــام 2007. ولــكــن شخصية 
ــــدل واســـــــع، إذ  ــزال مـــحـــل جـ ــ الـــغـــريـــانـــي ال تــ
الحديث  ملــا جـــرى  بـــالـــوالء  الــبــعــض  يتهمه 
عنه تحت عــنــوان »مــشــروع سيف اإلســام 
القذافي اإلصاحي«، إبان العقد املاضي من 
القرن العشرين، بينما ينسبه مراقبون إلى 
جماعة االخــوان املسلمن بعد انــدالع ثورة 

ــرز الــغــريــانــي  ــد بـ فــبــرايــر/شــبــاط 2011. وقـ
كشخصية إســامــيــة مــؤثــرة فــي األوســــاط 
الــلــيــبــيــة بــعــد خـــروجـــه فـــي كــلــمــة مسجلة 
بعيد انطاق ثورة فبراير، مطالبا الليبين 
»وجــوب  بــالــوقــوف ضــد الــقــذافــي، وأفــتــى بـــ

الجهاد ضد طغيان كتائبه«.
وإثـــر انــتــصــار ثـــورة فــبــرايــر وســقــوط نظام 
االنتقالي  الــوطــنــي  املجلس  أعــلــن  الــقــذافــي، 
فــبــرايــر 2012، عــن تأسيس دار اإلفــتــاء  فــي 
ــيـــة الـــغـــريـــانـــي مــفــتــيــا عــامــا  الــلــيــبــيــة وتـــولـ
الغرياني  ُعــرف  املرحلة  هــذه  للباد. خــال 
»الـــثـــوار« والــــوقــــوف ضـــد أي  بــاالنــحــيــاز لــــــــ
قبل  الثورة، تحديدًا من  محاولة إلجهاض 
بنغازي  فــي  حفتر  خليفة  املــتــقــاعــد  الــلــواء 

قبل عامن.

مواقف سياسية وعسكرية
بــاحــتــرام ووالء  الــغــريــانــي يحظى  أن  ومـــع 
الكثير من الثوار حتى اآلن، إال أنه تعرض 
لـــحـــمـــلـــة انـــــتـــــقـــــادات واســــــعــــــة، مـــــن بــيــنــهــا 
ي دار اإلفتاء وفتاواه التي 

ّ
استمراره في تول

تخصصه  عــن  خــروجــا  الكثيرون  اعتبرها 
 في الشؤون السياسية. بل 

ً
ا

ّ
الفقهي، وتدخ

مضى معارضوه أكثر من ذلــك، إذ اعتبروا 
فتاواه »محّرضة على إراقــة الدماء وعرقلة 

جهود السام«.
ــــى مــحــطــات الــغــريــانــي املــثــيــرة  ــانـــت أولـ وكـ

للجدل، مطالبته إّبان إجراء أول انتخابات 
بــرملــانــيــة فـــي الـــعـــام 2012، الــلــيــبــيــن بــعــدم 
التصويت لحزب »تحالف القوى الوطنية« 
»حليفا  باعتباره  جبريل،  محمود  بقيادة 
مـــــــارس/آذار 2013 أفتى  لــلــيــبــرالــيــة«. وفـــي 
بحرمة الخروج للتظاهر ضد عزم »املؤتمر 
)برملان طرابلس( إصــدار »قانون  الوطني« 
ــزل الـــســـيـــاســـي«، مــعــتــبــرًا أن »إصــــــدار  ــعــ الــ
ــــب شـــرعـــي إلبــــعــــاد مــــن عــمــل  ــانـــون واجــ ــقـ الـ
ــام الـــقـــذافـــي مــــن الــحــيــاة  فــــي مــنــظــومــة نـــظـ

السياسية«.
ــرز الــغــريــانــي بــشــكــل أكــبــر خـــال إطـــاق  وبــ

عــمــلــيــة »فــجــر لــيــبــيــا«، مــعــتــبــرًا أن »الــقــتــال 
كتائب  ضد  جهاد  العملية،  صفوف  ضمن 
ــلـــس، املــــوالــــن لــانــقــابــي  الــــزنــــتــــان بـــطـــرابـ

حفتر«. 
كــمــا بــــرز مـــجـــددًا أثـــنـــاء مــعــارضــتــه بــشــدة 
ــنــــي« واملـــجـــلـــس  ــر الــــوطــ ــمــ ــؤتــ انـــضـــمـــام »املــ
ــلـــدي ملــــصــــراتــــه، إلـــــى عـــمـــلـــيـــات الـــحـــوار  ــبـ الـ
أن  املغربية، قبل  السياسي في الصخيرات 
يــعــدل عــن رأيــــه، مــشــتــرطــا قــبــولــه بــاالتــفــاق 
من  الــبــرملــان وحفتر  إبــعــاد  على  السياسي 

املفاوضات السياسية.
وفــي مــــارس/آذار املــاضــي، طالب الغرياني 

املجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بالخروج 
من طرابلس و»تجنيب الباد إراقة الدماء«، 
ال بل توّعد في  ظهور تلفزيوني له أخيرًا 

»عذاب من الله«. داعمي حكومة الوفاق بـ
وعــلــى الــرغــم مــن كــثــرة الــتــصــريــحــات طيلة 
عضوًا  اعتبرته  الــتــي  املاضيتن،  السنتن 
بــــارزًا فــي جــمــاعــة االخــــوان املــســلــمــن، التي 
تتهمها أطــــراف عـــدة بــدعــم مــقــاتــلــي »فجر 
ودرنــة،  بنغازي«  ليبيا« و»مجلس شــورى 
إال أن حـــزب »الـــعـــدالـــة والـــبـــنـــاء« املــحــســوب 
على اإلخــوان املسلمن، رّد على ما اعتبره 
»ادعـــــاءات الــغــريــانــي« فــي وصــفــه لحكومة 
»حـــكـــومـــة الـــوصـــايـــة الـــدولـــيـــة«.  الــــوفــــاق بــــ
»الــــعــــودة إلــــى رشـــــده«،  ـــ وطـــالـــبـــه الـــحـــزب بــ
ودعــاه نهاية مــارس املاضي إلــى »مراجعة 
مــوقــفــه حــيــال االتــفــاق الــســيــاســي وحكومة 
وصف  الغرياني  أن  اعتبار  على  الــوفــاق«، 
للثوار،  »استهداف  بأنه  السياسي  االتفاق 
وحـــيـــلـــة دولـــــيـــــة لـــتـــمـــكـــن مـــــشـــــروع حــفــتــر 
االنقابي من البقاء في الباد، تحت رعاية 

حكومة الوفاق«. 

»ثنائية دار اإلفتاء والثوار«
كــمــا أنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن تــعــاقــبــات املشهد 
إال  العسكرية،  وخلفياته  الليبي  السياسي 
ــاواه، كــّونــت  ــتـ أن تــصــريــحــات الــغــريــانــي وفـ
على طــول خــط مــســار الــثــورة طيلة خمس 
»ثــنــائــيــة دار  ســـنـــوات، مـــا ُيــمــكــن وصـــفـــه بـــ

اإلفتاء والثوار«. 
وأظهرت مواقفه انحيازًا للثوار ومعارضة 
الثورة، فقد شرعن  كل ما من شأنه تهديد 
للزنتان  التابعة  املسلحة  املجموعات  قتال 
واملــوالــيــة لــحــفــتــر، مــن قــبــل مــقــاتــلــي عملية 
أفتى  كــمــا  عـــام 2014.  نــهــايــة  ليبيا«  »فــجــر 
بـــــوجـــــوب مــــشــــاركــــة الــــــثــــــوار فـــــي »عــمــلــيــة 
الوطني«  »املؤتمر  أطلقها  التي  الــشــروق«، 
املــاضــي ضــد مقاتلي »حــرس  الــعــام  مطلع 
املــنــشــآت الــنــفــطــيــة« لــتــحــريــر مــواقــع النفط 
فــي الــهــال الــنــفــطــي. واعــتــبــر أن الــقــتــال في 
ــــورى بــنــغــازي ودرنــــة  صـــفـــوف مــجــالــس شـ

ضد قوات حفتر »واجب شرعي«.
كــبــيــرًا للمعارضة  الــغــريــانــي دعــمــا  وشــّكــل 
التي واجهت مشروع حفتر، منذ إعانه عن 
 ،2014 عام  فبراير  في  تلفزيوني«  »انقاب 
ــر بــعــيــد  ــبـ ثــــم تـــصـــاعـــدت فــــتــــاواه بــشــكــل أكـ
»الكرامة«  العسكرية  عمليته  حفتر  إطــاق 

في مايو/أيار من العام عينه في بنغازي.
كذلك اعتبر الغرياني مسميات »فجر ليبيا« 
و»مجالس الشورى« غير صحيحة، وطالب 
في منشور على موقعه الرسمي »بالتوقف 
عن استعمال هذا املفهوم الخاطئ للحياد، 
فليس هــنــاك إال حــق وبــاطــل، ألنــه ال يمكن 
القذافي ومن يقاتلون  التسوية بن كتائب 

معهم، وبن الثوار الذين يقاتلونهم«.
ــم تــغــّيــر املــواقــف  وفـــي اآلونــــة األخـــيـــرة، ورغـ
السياسية وربما توازنات القوى العسكرية 
على األرض في الباد، بعيد توقيع االتفاق 
الليبية،  ــراف  األطـ أغلب  قبل  مــن  السياسي 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  املجلس  وتمكن 
مــن الــدخــول لــطــرابــلــس، إال أن الــغــريــانــي ال 
يزال يعتبر »املؤتمر الوطني العام« صاحب 

الشرعية.

معركة سرت 
فــي هـــذا الــســيــاق، يــرفــض أن تــكــون معركة 
ــي، الــــذي  ــاســ ــرئــ ــة املـــجـــلـــس الــ ــايـ ــرعـ ســـــرت بـ
الثوار  جهود  الستغال  »الساعي  بـ وصفه 
في سرت ملصلحته وهو ال يقدم لهم شيئا«. 
»املضي في معركة سرت ثم  وطالب الثوار بـ
االنــتــقــال إلــى بــنــغــازي، كــون إرهـــاب تنظيم 
الــدولــة اإلسامية )داعـــش( وحفتر وجهان 
فــي بعض  ــــدة«، بحسب وصــفــه  لعملة واحـ

دروسه. 
وفـــي مــوقــف أكــثــر عــــداء، طــالــب الحقوقين 
برفع دعاوى قضائية ضد حفتر في املحاكم 
 لجنسيتها، معتبرًا 

ً
األميركية، لكونه حاما

أن »املـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي يـــحـــاول اســتــغــال 
لهم  الــثــوار ملصلحته، وهــو ال يقدم  جهود 

شيئا«.

لحكومة  الرئاسي  المجلس  أعلن 
الخميس  ليل  الليبية، رسميًا،  الوفاق 
وزراء  استقاالت  قبوله  الجمعة   -
والمالية  الــدرســي،  جمعة  العدل 
ــة، واالقــتــصــاد  ــرنـ ــو فـ ــ فـــاخـــر أب
والــصــنــاعــة عــبــد الــمــطــلــوب أبــو 
عبد  الوطنية  والمصالحة  فــروة، 
القرار  يبين  ولــم  العبيدي.  الجواد 
المجلس  صفحة  على  نُشر  ــذي  ال

الرئاسي اإلعالمية أسباب االستقالة. 
ــر  ــي غــضــون ذلـــك، اســتــلــم وزي ف
المهدي  العقيد  الليبي،  الــدفــاع 
البرغثي مقر وزارة الدفاع )معسكر 
طرابلس،  العاصمة  في  اليرموك( 
بــحــضــور عضو  الــخــمــيــس،  ــوم  يـ
المجبري،  فتحي  الرئاس،  المجلس 
اإلعالمي  المجلس  لمكتب  وفقًا 
الذي نشر صورًا لعملية تسلم المقر.

استقالة 4 وزراء 
من »الوفاق«

شخصية الغرياني ال 
تزال محل جدل واسع 

)محمود تركية/
فرانس برس(

نضال محمد وتد

ما تعرضت له حنني زعبي، في 
الكنيست اإلسرائيلي، يوم األربعاء، 

من شتائم ومحاولة اعتداء، ليس 
جديدًا وال هو مستبعد في سياق 

املشهد اإلسرائيلي الفاشي السائد 
اليوم. قبل الهجوم على زعبي بيوم، 

كانت األخيرة قد وقفت باملرصاد 
لقيام الكنيست بتخصيص يوم 

لعصابات اإليتسيل اإلجرامية 
التي نفذت عشرات املجازر بحق 

الفلسطينيني وكان أبشعها مذبحة 
دير ياسني. زعبي طالبت بإلغاء هذا 

اليوم ألنه تشجيع لإلرهاب، فيما 
أسقط رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

بنيامني نتنياهو قناعه مجددًا عندما 
تفاخر بأن أعمال اإليتسيل كان لها 

دور مؤسس في إقامة إسرائيل، 
وسيكون لها موقع مميز في التاريخ. 

صوت حنني زعبي في الكنيست يبقى 
صوت الحق ويبقى الصوت األقوى. 
وألنه صوت الحق، فقد كانت زعبي 

دون غيرها من قال الحقيقة في وجه 
اإلسرائيليني ومن على منبر برملانهم، 

الجنود الذين كانوا على سفينة 
مافي مرمرة هم قتلة، والشهداء ومن 
كان معهم هم ناشطون سياسيون، 
وجريمة مافي مرمرة تبقى الجريمة 

الصغيرة إذا ما قورنت بالجريمة 
األكبر وهي حصار قطاع غزة. 

زعبي تمثل الصوت الفلسطيني 
القوي بقوة الحق، والبوصلة الوطنية 
والقومية الصحيحة التي ال تخدعها 
ذبذبات االتفاقيات الدولية وال تعمي 

بصيرتها عن رؤية الواقع املعاش 
على األرض. والواقع الذي رأته حنني 

زعبي وعبرت عنه هو استمرار 
جريمة الحصار والتجويع للشعب 

الفلسطيني في قطاع غزة. 
تدرك زعبي، ببوصلتها القومية 

والوطنية، التي يعبر عنها في الداخل 
الفلسطيني اليوم حزب التجمع 
الوطني الديمقراطي، الذي قاده 

لسنوات قبل الخروج للمنفى القسري 
املفكر العربي عزمي بشارة، حجم 

معاناة شعبها في األراضي املحتلة 
ككل، ولكن حجم املعاناة األكبر 

تحت حصار قاتل يفرضه االحتالل 
وتشارك في إحكامه سلطة االنقالب 
في مصر، فيما تشارك السلطة في 

رام الله بتنسيقها األمني مع االحتالل 
في كبت أنفاس الشعب الفلسطيني 

وعرقلة سبل انتفاضه على االحتالل.
الحق أقوى من الباطل، وإن طال 

زمن الباطل، ومثل الحق فإن صوت 
الحق يبقى أقوى، وهذا الصوت 

تمثله اليوم حنني زعبي، فيما تتعالى 
أصوات النشاز عندنا )في الداخل 

الفلسطيني(، ضدها إلسقاط صوت 
الحق، طمعًا في ما يلقى لها من فتات 

مائدة السلطة والسلطان.

مرض الصيد 
يحسم مصيره 

الحكومي؟

اليمن: هدوء ميداني 
تخرقه سجاالت سياسية

والءات عسكرية من سرت إلى بنغازي

اإلفتاء على 
خط مسار 

الثورة الليبية

تونس ــ وليد التليلي

أعلنت  والـــتـــردد،  النفي  مــن  مرحلة  بعد 
رئــــــاســــــة الــــحــــكــــومــــة الــــتــــونــــســــيــــة، يــــوم 
الحبيب  الحكومة  »رئيس  أن  الخميس، 
ــرى فـــحـــوصـــات وتــحــالــيــل  ــ ــ الـــصـــيـــد، أجـ
روتينية تبّن على أثرها للفريق الطبي 
ل جراحي 

ّ
املباشر له، ضرورة إجراء تدخ

بسيط، يستوجب راحــة ملدة 48 ساعة«. 
وعــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــحــالــة 
الــصــحــيــة لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ال تــبــعــث 
بالفعل على القلق، وأن التدخل الجراحي 
الــبــيــان، كان  الـــذي تــحــدث عنه  البسيط، 

مقررًا منذ فترة ولم يكن مفاجئا«.
لكن الغريب في األمر هو توقيت العملية، 
ــاره  ــتـ ـــأن الـــصـــيـــد قــــد اخـ ــ ــبـــدو وكـ ــذي يـ ــ الــ
عـــمـــدًا، فــاملــعــلــومــات املـــتـــوفـــرة تـــؤكـــد أن 
ُيمكن  لم تكن مستعجلة، وكــان  العملية 
بعد  توقيتها  أن  غــيــر  لــشــهــر،  تأجيلها 
يــوم واحــد من إشـــارات الرئيس الباجي 
قــائــد الــســبــســي، الــواضــحــة حـــول رغبته 
مّهد 

ُ
الــحــكــومــة، ربــمــا ت فــي تغيير كــامــل 

لـــخـــروج الــــرجــــل، وتــنــقــص مـــن حــمــاســة 
وقد  الحكومة.  رأس  على  بقائه  مــؤيــدي 
تعكس عدم رغبته بالفعل في االستمرار 
في منصبه. بالتالي يفتح بهذه الطريقة 
ــة، وعــدم  بــابــا دبــلــومــاســيــا لــتــفــادي األزمــ
املصادر  بعض  وتشير  الرئيس.  إحــراج 
فــي شأن  ثابتة  السبسي  أن »رغــبــة  إلــى 
قــائــد جــديــد للحكومة، وهو  البحث عــن 
ــه لــــحــــزبــــي نــــــــداء تـــونـــس  ــفـــسـ املـــــوقـــــف نـ
واالتحاد الوطني الحر، في حن ال تزال 
البقية مترددة، مع أن بعضها كان يميل 

إلى إبقاء الصيد في قصر القصبة«.
ويــبــدو أن مــوقــف حــركــة »الــنــهــضــة« بــدأ 
يــلــن بــعــض الـــشـــيء، بــعــد إعــــان قــيــادي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مــا حدث  بـــارز لـــ
غــيــر أخــاقــي فــي مــوضــوع الــتــعــامــل مع 
الــحــكــومــة«، مــؤكــدًا أن »النهضة  رئــيــس 
لن تعارض وجود اسم جديد، بشرط أن 
يــكــون أفــضــل مــن الــصــيــد، عــلــى مستوى 
عدد من الخصال التي ينبغي أن تتوفر 
ضامنا  يكون  وأن  الجديد.  الرئيس  فــي 

فما  عــنــه خــلــفــه، وإال  عــجــز  مـــا  لتحقيق 
.»

ً
ضرورة تغيير الصيد أصا

وتــشــيــر مــعــطــيــات عــــدة حــصــلــت عليها 
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إلـــــى أن »الــــشــــرط  »الــ
األســـاســـي الــــذي تــجــمــع حــولــه األطــــراف 
السياسية، هو أن يكون الرئيس الجديد 
ــتــــوازنــــات  قــــــــادرًا عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــ
بــــن األحــــــــــزاب، وأال يــكــون  الـــســـيـــاســـيـــة 
املستقبل لطرف  فــي  يــنــحــاز  أو  مــنــحــازًا 
منها. وهو ما نجح فيه الصيد بامتياز، 
فــي غاية  مــن تعويضه مهمة  مــا يجعل 
الــصــعــوبــة«. وُيـــضـــاف إلـــى هـــذا الــشــرط 
شروط أخرى، أبرزها أن يكون سياسيا 
ــكــا وحـــائـــزًا عــلــى خــبــرة اقــتــصــاديــة 

ّ
مــحــن

الحالية، ومطمئنا لبعض  األزمــة  إلدارة 
األطراف. وفي هذا الصدد، تكشف بعض 
»الــعــربــي الــجــديــد«  الــقــيــادات الــحــزبــيــة لـــ
الكريم  بن سالم وعبد  »اسمي حاتم  أن 
الزبيدي ال يزاالن مطروحن، ولكن اسما 
آخــــر دخــــل حــلــبــة املــنــافــســة، عــلــى الــرغــم 
مـــن أنـــه لـــم ُيــســتــشــر بــعــد فـــي املـــوضـــوع، 
لبنك  الحالي  العام  املدير  الرئيس  وهــو 
أعمال تونس، حبيب كراولي«. وكراولي، 
يــكــون غــيــر مــعــروف بالنسبة لعامة  قــد 
ــدًا فــي  ــ الـــتـــونـــســـيـــن، ولـــكـــنـــه مــــعــــروف جـ
ــاط األعـــمـــال، فــقــد نــجــح فـــي عملية  ــ أوسـ
خصخصة وإنــقــاذ عـــدد مــن املــؤســســات 
الهامة فــي تــونــس، مــن بينها فتح رأس 
ــاالت تـــونـــس، والــبــنــك  مــــال شـــركـــة اتــــصــ
التونسية  والشركة  الكويتي،  التونسي 
للتأمن، وغيرها من املؤسسات الكبرى.

كما سبق أن طرح اسمه كوزير للتجارة 
فــــي حـــكـــومـــة الــــكــــفــــاءات الـــتـــي اقــتــرحــهــا 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة األســــــبــــــق حــــمــــادي 
بل  بلعيد،  شكري  اغتيال  إثــر  الجبالي، 
طــــرح اســـمـــه حــتــى لــتــعــويــض الــجــبــالــي 
نفسه. ويــبــدو أن حظوظ كــراولــي جيدة 
جدًا، إذ أكدت بعض املصادر أنه يحظى 
بــدعــم منظمة رجـــال األعـــمـــال، وتــثــق به 
ــنـــال حــتــى  »حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة«، وربــــمــــا يـ
دعم »اتحاد الشغل«، وهي ثاثة دعائم 
حــاســمــة فـــي هـــذا االتـــجـــاه، ولــكــنــه قـــد ال 

يجد نفس الدعم من حزب »النداء«.

صنعاء ــ العربي الجديد

معظم  فــي  الجبهات  على  الــهــدوء  طغى 
املــنــاطــق الــيــمــنــيــة، أمــــس الــجــمــعــة، بعد 
مــطــالــبــات وجــهــهــا املــبــعــوث األمــمــي إلــى 
ــد الـــشـــيـــخ أحـــمـــد،  ــ الـــيـــمـــن، إســـمـــاعـــيـــل ولـ
أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، إلــــى الــطــرفــن 
ــواء  ــ الــيــمــنــيــن املــتــنــازعــن لــتــهــدئــة األجـ
املــيــدانــيــة لــعــدم إفــشــال فـــرص استئناف 
مفاوضات الكويت في 15 يوليو/ تموز 
ــاورات   »طـــرفـــي املـــشـ

ّ
الـــحـــالـــي، مـــؤكـــدًا أن

اتـــفـــقـــا عـــلـــى نـــقـــل لـــجـــنـــة الـــتـــهـــدئـــة إلـــى 
الــظــهــران فـــي الــســعــوديــة، وعــلــى اتــخــاذ 
اإلجـــــراءات الــازمــة إليــصــال املــســاعــدات 
وعلى  اليمنية«.  للمناطق  عاجل  بشكل 
ــتـــرض  ــلــــن، اعـ ــــن الــــتــــوافــــق املــــعــ ــم مـ ــ ــــرغـ الـ
الحكومي، على لسان نائب مدير  الوفد 
مــكــتــب الــرئــاســة الــيــمــنــيــة، عــضــو الــوفــد 
املشارك في مفاوضات الكويت، عبدالله 
العليمي، على بعض ما تضمنه حديث 
ولد الشيخ أحمد، في املؤتمر الصحافي، 
يوم الخميس. وقال العليمي في تغريدة 
عـــلـــى صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة عـــبـــر مــوقــع 
 »املــؤتــمــر 

ّ
»تـــويـــتـــر«، أمــــس الــجــمــعــة، إن

الــصــحــافــي لــلــمــبــعــوث الـــخـــاص لـــم يكن 
الخلط«، مشيرًا  مــن  كثير  دقيقا وشــابــه 
الحكومي سيصدر بيانا  »الوفد  أن  إلى 

يوضح الحقائق ويدمغ األوهام«.
وأكد ولد الشيخ أحمد، يوم الخميس، أنه 
تتضمن  طريق  لخارطة  »بمقترح  تقدم 
ــــودة  ــزاع وعـ ــنــ تــــصــــورًا عــمــلــيــا إلنــــهــــاء الــ
ــيـــاســـي ســـلـــمـــي«.  ــار سـ ــى مــــســ ــ ــمـــن إلــ ــيـ الـ
ويتضمن هذا التصور إجراء الترتيبات 

 ،2216 الــقــرار  عليها  ينص  التي  األمنية 
ــدة وطــنــيــة تعمل  وتــشــكــيــل حــكــومــة وحــ
عــلــى إعــــادة تــأمــن الــخــدمــات األســاســيــة 
وإنــعــاش االقــتــصــاد الــيــمــنــي. ويعترض 
عن  الحديث  فكرة  على  الحكومي  الوفد 
مــقــتــرح تــشــكــيــل حــكــومــة وحــــدة وطنية 
تــرتــيــبــات سياسية  أي  أن  عــلــى  ويـــؤكـــد 
يجب أن تتم بعد تنفيذ مقتضيات قرار 

مجلس األمن 2216. 
يــــن 

َ
ــــن بــــارز

َ
ــــط حــــدث ويــــأتــــي ذلـــــــك، وســ

فــي  يـــتـــمـــثـــل  األول  الــــــبــــــاد؛  ــغــــان  يــــشــ
دبلوماسية  تعيينات  حــول  تسريبات 
يـــــــروج أن الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي عـــبـــدربـــه 
مــــنــــصــــور هــــــــــــادي، يــــعــــتــــزم إقـــــــرارهـــــــا. 
وتضمنت التسريبات اسم وزير الدفاع 
الــيــمــنــي الــســابــق، محمد نــاصــر أحــمــد، 
لتولي منصب سفير اليمن في املغرب، 
وهــو ما أدى إلــى صــدور انتقادات عدة 
على  االجتماعي  التواصل  مــواقــع  على 
اعتبار أنه تم اجتياح العاصمة صنعاء 
مــــن قـــبـــل الـــحـــوثـــيـــن وقــــــــوات الـــرئـــيـــس 
صالح،  عبدالله  علي  املــخــلــوع،  اليمني 

خال تولي ناصر أحمد وزارة الدفاع.
ــا الــحــدث الــثــانــي، فيتمثل فــي جولة  أّمـ
نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي، الـــفـــريـــق علي 
محسن األحمر، الخليجية، وخصوصا 
ــا يـــوم األربـــعـــاء قــبــل أن  قــطــر الــتــي زارهــ
ينتقل إلى البحرين. واعتبر الصحافي 
مأرب الــورد، أن الزيارة تأتي »في إطار 
بملف  قطر  دور  على  اليمني  التعويل 
ــمـــار ودعــــم الــحــكــومــة مــالــيــا  إعـــــادة اإلعـ
الخدمات األساسية  لتتمكن من توفير 

باملدن املحررة«.

بورتريه

السابقن  الــثــوار  قــادة  أعلنت مجموعة من 
فـــي الـــثـــانـــي مـــن يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املــاضــي 
تأسيس »سرايا الدفاع عن بنغازي«. وفي 
بــيــانــهــم الــتــلــفــزيــونــي، الــــذي ظــهــرت خــالــه 
قــيــادات مــن الــثــوار فــي بــنــغــازي ومــصــراتــه، 

»دار اإلفــتــاء بــرئــاســة الــصــادق الــغــريــانــي«، 
نافية انتماءها »ألي حزب أو تنظيم داخل 
أو خــارج ليبيا«. وهــو اإلعــان الــذي باركه 
املقاتلن  حاثا  التالي،  اليوم  في  الغرياني 
عــلــى إنـــقـــاذ الـــبـــاد مـــن »طــغــيــان االنــقــابــي 
حفتر وأعــوانــه فــي شــرق الــبــاد«، على حد 

وصفه.
العسكري  الظهور  كان  املتوقع،  وعلى غير 
األول لــســرايــا الــدفــاع فــي جــنــوب أجــدابــيــا، 
ــي عـــــــن ســـيـــطـــرة  ــ ــسـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــث أعــــــلــــــن الـ ــ ــيـ ــ حـ
مــجــمــوعــة مــســلــحــة بــقــيــادتــه تــحــت مسمى 
ــا«، مــنــذ أيــــام على  ــيـ ــدابـ »غـــرفـــة تــحــريــر أجـ
مــواقــع عــســكــريــة جــنــوب املــديــنــة كــانــت في 
قــبــضــة مــوالــيــة لــحــفــتــر، لــتــتــضــارب األنــبــاء 
مــن يسيطر بشكل فعلي  مــن وقــتــهــا حـــول 
عــلــى جــنــوب املـــديـــنـــة. وفـــي مــشــهــد يعكس 
املــجــمــوعــات  ــول والءات  أكـــثـــر حــ ضــبــابــيــة 

مــــن بــيــنــهــم الــعــمــيــد مــصــطــفــى الــشــركــســي 
الدفاع  أعلنت سرايا  الصابي،  وإسماعيل 
عـــن دعــمــهــا ومــســانــدتــهــا ملــجــلــس شـــورى 
الثوار في بنغازي وإمدادهم في قتالهم ضد 
قوات حفتر. وأكدت أيضا أن مرجعيتها هي 

اعتبر  الباد،  املعارك في  املسلحة وطبيعة 
الرئاسي في بياٍن أخيرًا، أن »هذه  املجلس 
املــجــمــوعــة املــســلــحــة مــلــيــشــيــات مـــارقـــة عن 
ــوات الجيش  ــ شــرعــيــة الــــدولــــة«، مــطــالــبــا »قـ
أن يعلن  أجــدابــيــا«، قبل  لها في  بالتصدي 
وزيــــر الـــدفـــاع املــفــوض فــي حــكــومــة الــوفــاق 
املنشآت  تكليفه »حـــرس  الــبــرغــثــي،  املــهــدي 
املسلحة  املجموعة  هــذه  بــإخــراج  النفطية« 
التصريحات  وتكشف  أجدابيا.  جنوب  من 
ـــى منصب 

ّ
األخـــيـــرة لــلــشــركــســي، الــــذي تـــول

رئــيــس أركــــان الـــقـــوات الــجــويــة فــي حكومة 
املؤتمر، مزيدًا من التعقيد عندما أعلن عن 
املقاتات  لـ«أربعة أســراب من  امتاك قواته 
ــــذت طــلــعــات 

ّ
ــف ــ

ُ
ــه، ن ــرتــ الـــجـــويـــة«. وتـــحـــت إمــ

جــويــة عــلــى مــواقــع »داعـــــش«، فــي بــوقــريــن. 
وال تــزال تلك القوات تقاتل في ســرت، وفقا 
ــفـــى الـــشـــركـــســـي أن »يــــكــــون مــقــاتــلــو  ــه. ونـ ــ لـ
الثوار وساح الجو في سماء سرت تابعن 
الــرئــاســي«، بــل يــؤكــد أن »ســاح  للمجلس 
السيطرة  له شــارك في عملية  التابع  الجو 
على مواقع عسكرية جنوب سرت«. ويشير 
إلى أن »سرايا الدفاع عن بنغازي ستتوجه 
قريبا إلى بنغازي، بعد أن حررت جزءًا من 

أجدابيا«.
وفي حن لم يفصح الشركسي عن مكّونات 

بالقول  مكتفيا  بــوضــوح،  العسكرية  قــوتــه 
ــّم الــــثــــوار والـــعـــســـكـــريـــن«، قـــال  ــا »تــــضــ ــهـ إنـ
املتحدث باسم قوات حفتر، أحمد املسماري، 
أخـــيـــرًا، إن »الـــقـــوة املــســلــحــة الــتــي هاجمت 
جنوب أجدابيا، مؤلفة من خمسن سيارة 
حديثة مسلحة، وعدد من اآلليات الثقيلة«. 
وأضــاف أن »إمـــدادات عسكرية تصلها من 
قــاعــدة الــجــفــرة، جــنــوب غــرب الــبــاد، عابرة 
النفطية لضمان عدم  الحقول  من  عــدد  في 

قصفها جوًا«.
لبرملان  املوالية  قــوات حفتر،  كانت  ما  وإذا 
طــبــرق )املــطــعــون فــي شرعيته مــن املحكمة 
الــدســتــوريــة( قــد اتــضــحــت مــكــونــاتــهــا على 
مدار العامن املاضين، فإن تحركات أنصار 
دار اإلفتاء في أجدابيا أخيرًا، أثارت أسئلة 
حول مكّونات الجيش الذي يقاتل »داعش« 
في سرت، ما إذا كانت تبعيته بشكل كامل 
الــرئــاســي. كما يطرح ســؤال آخر  للمجلس 
نفسه حول ماهية نية قادة »سرايا الدفاع« 
من خال إعانهم عن حصر تبعيتهم لدار 
تـــهـــم من  اإلفــــتــــاء، وارتــبــاطــهــا بـــإعـــان بـــراء
عناصر مقاتلة من تنظيمات مثل »أنصار 
تّدعي تبعيتها ملجالس شورى  الشريعة«، 

بنغازي ودرنة.
عبد الله ...

مع الحدث

قوات موالية للغرياني تقاتل ضد »داعش« في سرت )حازم تركية/األناضول(

ال يزال الصيد يحظى بتأييد البعض )فتحي بلعيد/فرانس برس(
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  شرق
      غرب
موجة تأييد لكوربين

في صفوف »العمال«
أعــلــن حــــزب »الـــعـــمـــال« الــبــريــطــانــي، 
أمـــس الــجــمــعــة، أن »حـــوالـــى 60 ألــف 
عــضــو جـــديـــد انـــضـــم لــلــحــزب خــال 
ــــي، بـــعـــد أن نــــادت  ــــاضـ ــــوع املـ ــبـ ــ األسـ
قـــــــيـــــــادات مــــــؤيــــــدة لــــزعــــيــــم الــــحــــزب 
ــــن، بــــاالنــــضــــمــــام  ــ ــوربـ ــ ــ جــــيــــريــــمــــي كـ
ــفـــوف الــــــحــــــزب«. ويــــصــــل بــذلــك  لـــصـ
ـــســـجـــلـــن إلـــى 

ُ
ــال« امل ــمــ ــعــ ــاء »الــ أعــــضــ

حـــوالـــي 450 ألـــف عــضــو. وبـــمـــوازاة 
ذلـــك، أظــهــر اســتــطــاع لــلــرأي أجــرتــه 
مؤسسة »يوغوف« لحساب صحيفة 
»تـــايـــمـــز«، وفــقــا لــوكــالــة »رويــــتــــرز«، 
أن »كـــوربـــن يــتــمــتــع بــتــأيــيــد نصف 

قواعد الحزب«.
)العربي الجديد(

تعديالت قضائية تعزز 
قبضة أردوغان

أقـــّر الــبــرملــان الــتــركــي خططا واسعة 
إلعادة هيكلة املحاكم العليا، محققا 
نصرًا للرئيس رجب طيب أردوغــان 
)الـــصـــورة(. يــقــول منتقدو أردوغـــان 
بـــعـــزل  لـــــه  ــح  ــمـ ــسـ تـ الــــتــــعــــديــــات  إن 
القضاة وتقوي قبضته على السلطة 

القضائية. ويقضي القانون الجديد، 
ــان أول مـــن أمــس  ــرملـ ــبـ الـــــذي أقـــــره الـ
الخميس، بأن »يترك معظم القضاة 
في فرعي مجلس الدولة، الذي ينظر 
القضايا التي يقيمها مواطنون ضد 
االستئناف  محكمة  وفــي  الحكومة، 
قـــاضـــيـــا،   711 وعــــــددهــــــم  ــا،  ــيــ ــلــ ــعــ الــ
وظائفهم، من دون أن يكون واضحا 
عدد من سيعاد تعيينهم من هؤالء 
ــاة. وســــيــــكــــون بـــاســـتـــطـــاعـــة  ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
أردوغــــــــــان أيــــضــــا تـــعـــيـــن ربـــــع عـــدد 

قضاة مجلس الدولة.
)رويترز(

تمديد العقوبات 
األوروبية على روسيا 

مـــــــــّدد االتـــــــحـــــــاد األوروبـــــــــــــــــي، أمــــس 
الجمعة، العقوبات االقتصادية على 
روســيــا حــتــى نــهــايــة يــنــايــر/كــانــون 
 
ّ
قــرار كــان متوقعا الثاني املقبل، في 
على نطاق واســع، بعد أن دعــا قادة 
االتــحــاد إلــى إحــراز مزيد من التقدم 
فــي عملية الــســام بــشــرق أوكــرانــيــا. 
األوروبية  الحكومات  مجلس  وذكــر 
ــه »بـــعـــد تــقــيــيــم تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــات  أنــ
ــك قــــــــــرر املـــــجـــــلـــــس تــــجــــديــــد  ــنــــســ ــيــ مــ
الـــعـــقـــوبـــات ملــــدة ســتــة أشـــهـــر أخـــرى 
حتى 31 يناير 2017« في إشارة إلى 

اتفاقية مينسك للسام.
)رويترز(

النمسا: قرار بإعادة 
االنتخابات الرئاسية

ــة الــــــدســــــتــــــوريــــــة  ــ ــمــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ قــــــضــــــت املــ
الــنــمــســاويــة، أمـــس الــجــمــعــة، بــإعــادة 
الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن االنـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية في الباد. وذكرت املحكمة 

أن »مخالفات على نطاق واسع شابت 
فــرز أكثر من 700 ألــف بطاقة اقتراع 
ــو مــا يــثــيــر من  أرســلــت بــالــبــريــد، وهـ
الشكوك حول نتيجة االنتخابات ما 
يكفي التخاذ قرار باإلعادة«. وخسر 
)الـــصـــورة(  نـــوربـــرت هــوفــر  اليميني 
في 22 مايو/أيار املاضي، أمام زعيم 
حزب »الخضر« السابق ألكسندر فان 

دير بيلن، بأقل من نقطة مئوية.
)رويترز(

الظواهري يهّدد 
واشنطن

ر زعــيــم تنظيم »الــقــاعــدة« أيمن 
ّ
حـــذ

الواليات  الجمعة،  أمــس  الظواهري، 
ــعـــواقـــب« إذا  ــم الـ ــ املـــتـــحـــدة مـــن »أوخــ
ــــون  ــاراثــ ــ ــــت مـــنـــفـــذ تـــفـــجـــيـــر مــ ــدمــ ــ أعــ
أي  أو  تسارناييف  جــوهــر  بوسطن 
ســـجـــنـــاء مــســلــمــن آخــــريــــن. وكـــانـــت 
واشنطن قد حكمت على تسارناييف 
املـــاضـــي،  يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  فــــي 24 
باإلعدام بعد إدانته في هجوم وقع 
تل فيه ثاثة أشخاص 

ُ
عام 2013، وق

صيب أكثر من 260 آخرين.
ُ
وأ

)رويترز(



مصالح متبادلة تفرض استمرار التنسيق رغم االخفاقات

التعاون السوداني األوروبي للحد من الهجرة

تحوالت »أنصار بيت المقدس«

يريد السودان 
كسب المزيد من ثقة 

الدول الغربية

الخرطوم ــ العربي الجديد

فــــــصــــــل جــــــــديــــــــد مـــــــــن الــــــتــــــعــــــاون 
ــودان  ــ ــسـ ــ ــــن الـ ــي بـ ــاراتــ ــبــ ــخــ ــتــ االســ
وبـــريـــطـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا بـــــدأ فــي 
تكتمل حلقاته،  لــم  لــكــن  األخـــيـــرة  األســابــيــع 
ــد فـــشـــل الــعــمــلــيــة  ــؤكــ ــاريــــر تــ ــقــ عـــقـــب نـــشـــر تــ
االســتــخــبــاراتــيــة الــثــاثــيــة الــتــي أســفــرت عن 
إنــه رئــيــس أكبر  إلــقــاء القبض على مــن قيل 
البشر،  باالتجار في  إجرامية تعمل  عصابة 
عبر تنسيق أمني عالي املستوى بن الدول 
الــــثــــاث. واتــــضــــح بـــعـــد تــســلــيــم املـــتـــهـــم إلـــى 
إيطاليا مطلع شهر يونيو/حزيران املاضي  
أنــــه لــيــس الــشــخــص املــقــصــود وأن األمــــر لم 
املتهم  الــهــويــة، بينما  فــي  يكن ســوى تشابه 
األســاســي هـــرب فــي الــلــحــظــات األخــيــرة بعد 

تسرب معلومات حول املهمة.
الـــبـــيـــان  ــلـــى  تـــمـــضـــي 24 ســــاعــــة عـ وقــــبــــل أن 
السودانية  الداخلية  أصــدرتــه  الــذي  املشترك 
ــارتـــان الــبــريــطــانــيــة واإليـــطـــالـــيـــة في  ــفـ والـــسـ
الــــخــــرطــــوم بــــإعــــان نــــجــــاح عــمــلــيــة اعـــتـــقـــال 
باعتباره  اإلريتري ميريد يهديقو مدهاني، 
أكـــبـــر رئـــيـــس لــعــصــابــة تــعــمــل فــــي االتـــجـــار 
جاء  مــا  لتنسف  تقارير  جــاءت  باملهاجرين، 
وكانت  بالعملية.  الفشل  وتلحق  البيان  في 
محطة إذاعية تبث في السويد نقلت تأكيدات 
تنفي صلة اإلريتري املعتقل بقضايا االتجار 
ــا. وســـارعـــت  ــهـ ــدقـ ــل تـــؤكـــد صـ ــع بــــدالئــ ــدفــ وتــ
للتحقيق  والبريطانية  اإليطالية  السلطات 
ــاءات وعـــقـــدت ســفــارتــا  ــ ــ فـــي صــحــة تــلــك االدعـ
املسؤولن  مع  اجتماعًا  وإيطاليا  بريطانيا 
الـــســـودانـــيـــن فــــي الـــخـــرطـــوم لــبــحــث املـــلـــف. 
ووفق شهود عيان فإن السلطات السودانية 
اعتقلت بدل الشخص املطلوب، شابًا إريتريًا 
أسبوعن  قبل  مــريــم  تيسفا  مدهاني  ُيــدعــى 
الديم  املقاهي بمنطقة  من تسليمه، في أحد 
الرجل  الخرطوم. وذكــر مقربون من  جنوبي 
أنـــه وصـــل إلـــى الــخــرطــوم مــنــذ مـــا يــزيــد عن 
إلى  الهجرة  يحاول  وكــان  إريتريا  من  العام 
أوروبــــــا. ووفـــقـــًا لــلــبــيــان الــثــاثــي الــســودانــي 
البريطاني اإليطالي، فإن عملية القبض على 
ووزارة  الشرطة  بــن  بتعاون  تمت  مدهاني 
الـــعـــدل الــســودانــيــة ووكـــالـــة املــمــلــكــة املــتــحــدة 
الــوطــنــيــة ونــيــابــة بــالــيــرمــو اإليــطــالــيــة، وأكــد 
أن عصابة مدهاني هــي املــســؤولــة عــن وفــاة 
التي غرقت  السفينة  356 شخصًا ماتوا في 

بالقرب من جزيرة المبيدوزا عام 2013.
ــيــــان أن عـــمـــلـــيـــة الـــتـــوقـــيـــف تــمــت  ــبــ وذكـــــــر الــ
بـــأدلـــة قــويــة جــمــعــتــهــا الــســلــطــات اإليــطــالــيــة 
االتجار  عملية  في  ملدهاني  املــحــوري  للدور 
الرجل عمل منذ  أن  إلــى  باملهاجرين، مشيرًا 
2013 على نقل مئات األشخاص عبر البحر 
املتوسط إلى أوروبــا. وأفــاد البيان أن التهم 
إلــيــه هــي التخطيط لصالح إحــدى  املــوّجــهــة 
أكــبــر الــعــصــابــات االجــرامــيــة الــتــي تعمل في 
تهريب البشر عبر الصحراء الكبرى والبحر 
وليبيا،  أفريقيا  وســط  منطقة  فــي  املتوسط 

 عن تورطه بترتيب الرحات.
ً
فضا

ــة الــســودان  ــدأ فــي الــتــركــيــز أكــثــر عــلــى دولـ وبـ
ل واحدًا من أكبر املعابر لتلك 

ّ
باعتبارها تمث

ــع االتـــحـــاد  ــ ـ
ّ
الــعــمــلــيــة. وقـــبـــل نــحــو عـــامـــن وق

األوروبــي مع الخرطوم على اتفاق للحد من 
الهجرة العكسية، كما ُعقد مؤتمر دولي في 

السودان للقضية نفسها.
تــأثــيــرات سلبية  أن ال  آخــريــن يعتقدون  لكن 
عــلــى الــخــرطــوم بــاعــتــبــار أن دورهــــا اقتصر 
على التنفيذ وفق املعلومات االستخباراتية 
الــتــي تــتــلــقــاهــا، إذ إن لــنــدن ورومــــا تــقــومــان 
بالدور االستخباراتي األكبر، فيما الخرطوم 
ذ، إضافة إلى أن ال غنى لاتحاد 

ّ
مجرد منف

األوروبي عن التعاون مع السودان في امللف 
باعتباره يشّكل معبرًا رئيسيًا لتلك التجارة. 
وكانت السلطات السودانية بدأت منذ مايو/
أيـــار املــاضــي حملة فــي مــواجــهــة اإلريــتــريــن 
وسبق  العاصمة،  فــي  املقيمن  واإلثيوبين 
منازلهم  مــداهــمــة  مــن  عــدد منهم  اشتكى  أن 
والتأكد من هوياتهم، األمر الذي كان بمثابة 
الحقيقي بقضية  املتهم  انطاقة للبحث عن 

تهريب املهاجرين.
ويرى املحلل السياسي عبداملنعم أبو إدريس 
أن أي تعاون للسودان مع االتحاد األوروبي 

في مجال مكافحة االتجار بالبشر، سيكسبه 
الغربية ال سيما بعد  الــقــوى  مــزيــدًا مــن ثقة 
تحسن العاقات نسبيًا خال الفترة األخيرة 
اقتصادي  أثــر  لــه  الطرفن، كما سيكون  بــن 
أنــه في حال  الخرطوم. ويؤكد  إيجابي على 

ــم لــرومــا لــم يكن 
ّ
الـــذي ُســل ثبت أن الشخص 

ــل خــطــأ مــشــتــركــًا 
ّ
ــإن ذلــــك ســيــمــث املـــطـــلـــوب، فــ

ــثـــاث، وســتــكــون لـــه تــأثــيــرات على  لـــلـــدول الـ
، مستبعدًا أن 

ً
التعاون األمني بينها مستقبا

أثر سياسي كبير على السودان  يكون لذلك 
أو على التعاون في ملف االتجار بالبشر.

الــدراســات األفريقية لحقوق  أمــا مــديــر مــركــز 
ــي نــاصــر سلم،  ــ اإلنــســان فــي االتــحــاد األوروبـ
ــــي في  فــيــقــول إن الــتــعــاون الــســودانــي األوروبـ
ــقـــوات  ــم الـ ــدأ بــمــقــتــرح أوروبــــــــي بـــدعـ ــ ــلـــف بـ املـ
الـــســـودانـــيـــة لــضــبــط املـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة مع 
 عــن نــشــر االتــحــاد 

ً
إريــتــريــا وإثــيــوبــيــا، فــضــا

األوروبــــي قـــوات قريبة مــن الــســواحــل الليبية 
لضرب  استخباراتية  عمليات  فــي  وشــروعــه 
املــهــربــن، والســيــمــا أن تــلــك الــتــجــارة حققت 
الــصــراع  بــدايــة  منذ  للمهربن  كبيرة  أربــاحــًا 
لتوقيف  األخــيــرة  العملية  ويصف  ليبيا.  في 
املطلوب بتهريب املهاجرين بالفاشلة، ويرى 
أنها لو نجحت لكانت ستقّوي عاقة السودان 
فاعلة  األوروبـــي وتجعل منه دولــة  باالتحاد 
ــلــــف، ولـــكـــنـــه يــســتــبــعــد أن تــــؤدي  فــــي هـــــذا املــ
العملية إلى انعكاسات سلبية على السودان.

ويسعى االتحاد األوروبي والواليات املتحدة 
السوداني  السياسي  الوضع  استقرار  لدعم 
ــلـــي، حــتــى يــتــســنــى لــلــخــرطــوم الــقــيــام  الـــداخـ
بمهام كبيرة فيما يتصل بمكافحة االتجار 
ــاب بـــصـــورة عـــامـــة، الســيــمــا  ــ ــ بــالــبــشــر واإلرهـ
فــي دول االقــلــيــم. وجــــددت الــــدول األوروبــيــة 
ــارســــت  ــتــــحــــدة تــــحــــركــــات ومــ والـــــــواليـــــــات املــ
ــرة على  ــيـ ضــغــوطــًا قــويــة خــــال الــفــتــرة األخـ
األطــــراف الــســودانــيــة املــتــنــازعــة لفك الجمود 
عن ملف الحوار الوطني الذي ال زال متعثرًا 
على الرغم من مرور ما يزيد عن عامن على 
الحركات  إقناع  الــدول  تلك  وتحاول  إطاقه. 
ــة و«الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة- ــدارفـــوريـ املــســلــحــة الـ
 عــن األحـــزاب املعارضة 

ً
قطاع شــمــال« فضا

وبــيــنــهــا حـــزب األمــــة، الــتــوقــيــع عــلــى خــارطــة 
األفريقية  الوساطة  اقترحتها  التي  الطريق 
عتها الحكومة السودانية بشكل منفرد، 

ّ
ووق

تمهيدًا إلشراك تلك القوى في الحوار.

8
سياسة

أثارت مسألة مبايعة 
جماعة »أنصار بيت 
المقدس« تنظيم 

»داعش«، تساؤالت 
كثيرة عن أسبابها، وهو 
األمر الذي ترّده مصادر 
من سيناء إلى تغيّر في 

قيادة الجماعة

تلّقى التعاون األمني بين السودان وأوروبا ضربة قوية مع فشل عملية تمت أخيرًا بين الخرطوم ولندن وروما لتوقيف 
مطلوب بتهمة االتجار بالبشر، األمر الذي يرى مراقبون أنه سيؤثر على التعاون بين السودان وأوروبا فيما يستبعد آخرون ذلك

يُعتبر السودان معبرًا أساسيًا للمهاجرين )ألبير غونزاليز فران/فرانس برس(

القاهرة ــ العربي الجديد

ظــلــت مــســألــة تـــحـــّول جــمــاعــة »أنـــصـــار بيت 
ــــدس« الــــتــــي ظــــهــــرت فــــي ســـيـــنـــاء، شـــرق  ــقـ ــ املـ
مــصــر، مــن قــربــهــا إلـــى تنظيم الــقــاعــدة، إلــى 
اإلسامية«  »الدولة  تنظيم  مبايعتها  إعان 
)داعش(، وتغيير اسمها إلى »والية سيناء«، 
عامة استفهام كبيرة. وكان من املعروف أن 
»الخبرة الجهادية املصرية« تتجه جميعها 
ِقبل  مــن  لقيادته  ليس  الــقــاعــدة،  تنظيم  إلــى 
شــخــصــيــة مــصــريــة، وهـــو أيــمــن الــظــواهــري، 
ولكن ألن عــددًا من املنضمن إلــى »القاعدة« 
ــيــــات تلك  خــــرج مـــن رحــــم مـــا ُيـــعـــرف فـــي أدبــ
الــجــمــاعــات بـــ«الــحــالــة الــجــهــاديــة املــصــريــة«، 
املقدس«  »أنــصــار بيت  كــان تحّول  وبالتالي 
أمـــــــرًا مـــريـــبـــًا. ولـــــم يـــكـــن يــتــخــيــل املـــراقـــبـــون 
تعلن  أن  و«الجهادية«،  اإلسامية  للحركات 
ـــ«داعـــش«،  لـ »أنـــصـــار بــيــت املـــقـــدس« بيعتها 

باعتبار أن نشأتها تعود لـ«القاعدة«.
وتــقــول مــصــادر خــاصــة مــن سيناء، إن فكرة 
ــهـــاديـــة« فـــي مــصــر لم  تــأســيــس »جـــمـــاعـــة جـ
معتقلة  كانت  التي  املجموعات  بــن  تتوقف 

قــبــل ثـــــورة يـــنـــايـــر، بـــل تـــم الــتــخــطــيــط لــأمــر 
جــيــدًا، بــانــتــظــار فــرصــة الـــخـــروج، خصوصًا 
مــع عـــدم اقــتــنــاع تــلــك املــجــمــوعــات بالتراجع 
عــن مــواقــفــهــا. وتــضــيــف املـــصـــادر، لـــ«الــعــربــي 
الــجــديــد«، أن مــحــاولــة الــتــخــويــف مــن الــفــراغ 
ــتـــهـــا ســـلـــطـــة املــجــلــس  ــتــــي مـــارسـ األمـــــنـــــي، الــ
الــعــســكــري عــقــب ثـــورة يــنــايــر، كــانــت بمثابة 
ــمـــوعـــات لـــلـــبـــدء فــي  طـــــوق نـــجـــاة لـــهـــذه املـــجـ
تنفيذ مخطط إقامة التنظيم، وهذا ما حدث، 
الفراغ  استغال  مع  سيناء،  في  وبالتحديد 

غير املسبوق.
التي كانت داخل  وتشير إلى أن املجموعات 
السجون واملعتقات، كانت على تواصل مع 
الفكر نفسه من  التي تحمل  األطـــراف  بعض 
ســيــنــاء، ولـــم يــتــم الــقــبــض عليها فــي أعــقــاب 
تفجيرات طابا ودهب وشرم الشيخ. وتلفت 
إلــــى أن »أنـــصـــار بــيــت املـــقـــدس« قــامــت على 
التي  أنــقــاض »جــمــاعــة التوحيد والــجــهــاد«، 
عن  وأعلنت مسؤوليتها  في سيناء  نشطت 
بالتعاون مع  الشيخ،  تفجيرات طابا وشــرم 

بعض »العناصر الجهادية« في غزة.
وتقول املصادر إنه عقب اإلفراج عن املعتقلن 
من أبناء سيناء من السجون، خرج بعضهم 
لــبــنــاء الــجــمــاعــة الــتــي أعــلــنــت فـــي نــوفــمــبــر/ 
لتنظيم  مــبــايــعــتــهــا   2014 الـــثـــانـــي  تــشــريــن 
»داعش«. وتنفي املصادر وجود تحّول فكري 
مّهد ملبايعة »داعــش«، مشيرة إلى تغّير في 
قــيــادة الجماعة، نظرًا إلــى مقتل قــيــادات من 
الصف األول خال العمليات واملواجهات مع 

الجيش واألمن املصري.
وتـــوضـــح أن الــجــمــاعــة مــــرت بــثــاث مــراحــل 
لـــلـــقـــيـــادة، أواًل الـــنـــشـــأة األولــــــى وهــــي كــانــت 
أشــخــاص معروفن  عــلــى  تعتمد  بـــاألســـاس 
لأمن وتحركاتهم مرصودة، وبعضهم كان 
داخـــــل الـــســـجـــون، وآخـــــــرون كـــانـــوا يــعــمــلــون 
الــســجــون. وتلفت  بشكل ســري تمامًا خـــارج 

إلى أنه مع بناء التنظيم من ِقبل شخصيات 
ــمـــل  ــعـ لــــهــــا بـــــــاع طــــويــــل فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات والـ
الــتــنــظــيــمــي، تـــم نــقــل الــقــيــادة إلـــى أشــخــاص 
آخــريــن لــيــســت لــديــهــم مــلــفــات لـــدى األمــــن أو 
على األقــل عليهم شكوك قليلة، حتى ال يتم 
أو  إصــابــة  أو  بــمــجــرد مقتل  التنظيم  ضـــرب 
اعتقال الشخصيات املعروفة لأمن، وشّكلت 

هذه املرحلة الثانية.
ــد مــؤســســي الــجــمــاعــة، محمد  وتـــذكـــر أن أحــ
ــه، تــرك  ــلـ ــريـــج، واملـــكـــنـــى أبــــو عــبــد الـ تــوفــيــق فـ
عملية القيادة إلى حد كبير وبــدأ يشارك في 
ـــوفـــي قــبــل تنفيذه 

ُ
الــعــمــلــيــات بــنــفــســه حــتــى ت

عملية مــســلــحــة، ولـــو كـــان أمــيــر الــجــمــاعــة ملا 
كــــان لــيــفــعــل ذلــــك مــطــلــقــًا. وتـــؤكـــد أن املــرحــلــة 
تنظيم  بايعت  التي  القيادة، هي  من  األخيرة 
»داعش«، خصوصًا في ظل فقدان االتصاالت 
مع »القاعدة« والرغبة في الحصول على دعم 
»داعــش«.  بنموذج  اإلعجاب   عن 

ً
كبير، فضا

وتـــوضـــح أن إعــــان الــبــيــعــة تــأخــر كــثــيــرًا عن 
االتفاق مع تنظيم »داعش« حينها، خوفًا من 
إثارة أزمات كبيرة داخل الجماعة التي كانت 
تعمل تحت مظلة ودعم وتشاور مع »القاعدة«. 
وتــذهــب املــصــادر إلــى الــقــول إن »أنــصــار بيت 
املـــقـــدس« لـــم تــكــن مــبــايــعــة لــــ«الـــقـــاعـــدة« حتى 
ــــش«، ولــكــنــهــا كــانــت تعتبر  ــ تــخــرج إلــــى »داعـ
األول املرجعية األساسية والداعم القوي لها، 
املبايعة  أن حدثت سجاالت كثيرة حــول  إلــى 

مع إعان »داعش« الخافة.
وتـــقـــول املـــصـــادر إن خـــافـــات كــثــيــرة ظــهــرت 
داخل الجماعة حول فكرة مبايعة »داعــش«، 
وبن الجماعة وعدد من املجموعات األخرى 
التي كانت ترفض تواجد فرع لـ«داعش« في 
سيناء، وكل هذه األسباب تسببت في تأخير 
إعان البيعة. وتكشف عن انشقاق »عناصر 
جــهــاديــة« مـــن »أنـــصـــار بــيــت املـــقـــدس«، بعد 

مبايعة »داعش« وخروجها خارج مصر.

ويـــرى مــراقــبــون أن هــذه القضية مــن شأنها 
أن تقود االتحاد األوروبــي إلعــادة النظر في 
تعاونه مع الخرطوم في ما يتعلق بقضايا 
 عــن تأثيرها 

ً
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، فــضــا

ــا،  ــ ــنـــدن ورومــ املـــبـــاشـــر عـــلـــى الـــتـــعـــاون بــــن لـ
معتبرين أنها فضحت التسرع السوداني في 
التعاون مع االتــحــاد األوروبــي  إثبات جدية 
لاستفادة اقتصاديًا وسياسيًا من الخطوة، 
ال سيما بعد إعـــان الــخــرطــوم أكــثــر مــن مرة 

تحسن عاقتها باالتحاد األوروبي.
الفترة التي  ونشط االتحاد األوروبـــي خــال 
الــراحــل  الليبي  العقيد  نــظــام  ســقــوط  أعقبت 
ليبيا،  في  الفوضى  وانتشار  القذافي  معمر 
بالبشر  االتـــجـــار  ملــحــاربــة عملية  فــي حــــراك 
والـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة إلــــى دول أوروبـــــا، 

مصر

■ ال يمكن ألي إنسان أن ينحدر إلى هذا املستوى من عدم االحترام وقلة 
األخاق، إهانة اآلخرين ألنهم من جنسية مختلفة ليست وجهة نظر وال 

رأي!  # افضح_عنصري  #لبنان

■ تركيا عندها مصداقية ليست مثل لبنان تتهم ناسا أبرياء من 
السورين لتحاسب الاجئن

■ عودة العاقة بن #تركيا و#روسيا جاءت بعد تصويت #بريطانيا 
للخروج من #االتحاد_األوروبي، خسارة ألوروبا مرتن وبوتن يستغل 

االنشقاق

■ االتفاق التركي الروسي واالتفاق التركي اإلسرائيلي هل ستكون 
نتائجهما لصالح املعارضة السورية أم ضدها أم ستتخلى تركيا عن 

أنصارها ومن كانت تدعمهم؟

 غير آمنة.. 
ً
■ من الخطأ مقولة #تركيا آمنة أو ال! فإذا كانت #اسطنبول مثا

فهذا ال يعني أن تركيا كلها غير آمنة !!#تفجير_مطار_أتاتورك

■ العراق البلد الوحيد الذي ماضيه أجمل من حاضره

■ هذا ما أريده، أريد العراق شعبًا عربيًا. فقط

■ أميركا تقصف املدنين في #سورية وتدعم الحشد الشعبي بغطاء جوي 
في #العراق، باختصار هي ال تحارب »داعش«

يا سبحان الله. نفس املشهد في سورية وفي اليمن؟ مشهد يجلب للنفس 
الحزن والكآبة

■ أنتم با مصداقية روسيا تعبث بالشعب السوري وأنتم صامتون، أنتم 
أداة ابتزاز لبعض الدول تتحركون بأجندات دولية

■ السيسي يجب أن يدخل موسوعة »غينس« في حركة شهادات استثمار 
قناة السويس. دي بأكبر نصباية دولية في التاريخ الحديث

■ استغلوا الدين لتبرير االنقاب. اآلن يدعون إلصاحه..!! التطرف سببه 
االنغاق السياسي الذي جاء به االنقاب#السيسي #مصر

الجمعة،  أمس  بالسودان،  الشمال«  قطاع  ـ  الشعبية  »الحركة  أبدت 
الخرطوم على خطة عمل،  الحكومة في  لالتفاق مع  استعدادها 
تقود لوقف العداء بين الطرفين لمدة عام، قابل للتجديد. كما أعلنت 
تأييدها لالتفاق على مسارات إنسانية في منطقتي النيل األزرق وجنوب 
بمنطقتي  السودانية  الحكومة  ضد  حربًا  الحركة  وتخوض  كردفان. 
النيل األزرق وجنوب كردفان، منذ أكثر من خمة سنوات فشلت معها 

جوالت تفاوض عديدة من التوصل التفاق سالم ينهي الحرب.

سالم النيل األزرق وجنوب كردفان
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80% من الكويتيين مدينون للمصارف
الكويت ـ محمود بدير

ارتــفــعــت وتـــيـــرة مــنــح املــصــارف 
ــرة  ــيـــسـ ــًا مـ ــ ــ ــروضـ ــ ــ الــــكــــويــــتــــيــــة قـ
لــلــمــواطــنــن، لــيــذهــب أكـــثـــر من 
نصف راتب معظمهم إلى أقساط القروض، 
حــســب تــقــاريــر رســمــيــة. وفـــي هـــذا السياق 
ــادي بــالــحــكــومــة  ــتــــصــ كـــشـــف الـــخـــبـــيـــر االقــ
ــاذ بــجــامــعــة الـــكـــويـــت،  ــ ــتـ ــ الــكــويــتــيــة واألسـ
لـ«العربي  تصريحات  فــي  البسام،  صــادق 
الــكــويــتــيــن  مــــن   %80 أن  عــــن  الــــجــــديــــد«، 
مدينون للمصارف، حسب بيانات رسمية، 
تنوعت ما بن قــروض استهاكية تتعلق 
ــاث وأدوات وأجــهــزة  ــ بـــشـــراء ســـيـــارات وأثـ

ترفيهية وأقساط شراء مسكن وتأسيسه.
وقال البسام إن معظم املقترضن يلجأون 
للقروض الشخصية با أسباب أو مبررات 
جادة، ودون إدراك لعواقب االقتراض غير 

موديل  وتغيير  الترفيه  بــهــدف  املــــدروس، 
الــســيــارة والــســفــر لــلــخــارج. وأشــــار إلـــى أن 
األقــســاط والــفــوائــد الــواجــبــة الــســداد تأكل 
الــجــزء األكــبــر مــن الـــراتـــب الــشــهــري، وبعد 
ــواطـــن غــيــر قـــادر  فــتــرة قــصــيــرة يــصــبــح املـ
وفوائدها،  األقساط  فتتراكم  السداد،  على 
وبالتالي قد يلجأ لاقتراض مرة أخرى من 
مصرف ثاٍن، وهكذا تصبح عليه التزامات 
هائلة من األقساط والفوائد واجبة السداد.

بلغت  الكويتي،  املــركــزي  املصرف  وحسب 
قيمة القروض خال الربع األول من العام 
بــمــا  دوالر،  مـــلـــيـــار   31.3 نـــحـــو  ــاري،  ــ ــجـ ــ الـ
نسبته نحو 67 % من إجمالي التسهيات 
الشخصية، ونصيب شراء األسهم ضمنها 
نحو 10.2 مليارات دوالر، بما نسبته نحو 
22.4 % من إجمالي التسهيات الشخصية، 
نحو  االستهاكية  الــقــروض  قيمة  وبلغت 
التسهيات  وبــلــغــت  دوالر.  مــلــيــارات   3.6

االئــتــمــانــيــة لــقــطــاع الــعــقــار نــحــو 26 مليار 
مــن   %23.6 نـــحـــو  نــســبــتــه  ــا  مــ أي  دوالر؛ 
التسهيات  ثلثي  نــحــو  أن  أي  اإلجــمــالــي، 

تمويات شخصية وعقارية.
وأضــاف البسام أن التخطيط واملــوازنــة بن 
الــدخــل وحــجــم االلــتــزامــات املــالــيــة، بما فيها 
ــا، هـــي الــعــوامــل  ــقـــروض وفـــوائـــدهـ أقـــســـاط الـ
األساسية التي يجب أخذها في االعتبار قبل 
الــقــروض  لــاقــتــراض، وإال أصبحت  الــلــجــوء 
نقمة. ويشير الخبير الحكومي إلى أن اليسر 
فــي الــتــقــدم بــطــلــب الــحــصــول عــلــى أي قــرض 
شخصي ومـــن ثــم االســتــجــابــة الــســريــعــة مع 
لنحو  تمتد  بــالــدفــع  فــتــرة تسهيات  تــقــديــم 
10 سنوات للمواطن و5 سنوات للوافد، زاد 
أحـــجـــام الـــقـــروض، بــاإلضــافــة إلـــى املــنــافــســة 
الشديدة بن املصارف ووفرة األموال السائلة 
ــا فــــي زيــــــــادة اســـتـــثـــمـــارهـــا  ــهـ ــتـ ــبـ ــهـــا ورغـ لـــديـ
الــطــرق، خــاصــة أن املــصــارف تعي  بمختلف 

جيدًا أن حجم الفوائد التي تحصل عليها من 
البطاقات  فــي  خــاصــة  الشخصية،  الــقــروض 
االئتمانية، أعلى مما تتقاضاه من قروضها 
األخرى. ووفق بيانات بنك الكويت املركزي 
الـــــجـــــاري، يــصــل  الــــعــــام  مــــن  لـــلـــربـــع األول 
 47 نحو  الشخصية  التسهيات  إجــمــالــي 
مليار دوالر، مقارنة بنحو 46 مليار دوالر 
فـــي الـــربـــع األخـــيـــر مـــن الـــعـــام املـــاضـــي، أي 
بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو %1.8.

وكان بنك الكويت املركزي قد قّرر رفع سعر 
ليصبح  نقطة مئوية  ربع  بمقدار  الخصم 
الـــقـــرار حيز  ـــل  مـــن 2%، ودخـ ــداًل  بــ  %2.25
النفاذ 17 ديسمبر/ كانون األول عام 2015.

وحسب إحصاءات حكومية للهيئة العامة 
للخدمة املدنية، فقد بلغ عدد سكان الكويت 
الكويتيون  يشكل  نسمة  4.3 ماين  نحو 
منهم نحو 1.3 مليون نسمة، بينما يشكل 

الوافدون نحو 3 ماين نسمة.

لندن ـ العربي الجديد

تمكن رئــيــس بنك إنــكــلــتــرا، مـــارك كــارنــي، وفــريــقــه من 
إدارة تــداعــيــات »الــفــوضــى الــســيــاســيــة«، الــتــي ضربت 
االتــحــاد  مــن  الــخــروج  االســتــفــتــاء على  بريطانيا بعد 
األوروبي، حيث لم يشهد االقتصاد البريطاني، وبعد 
اقتصاديًا  أو  أكثر من إسبوع تسونامي ماليًا  مضي 
ــال واالقـــتـــصـــاد. ومــا  كــمــا تــوقــع الــعــديــد مــن خــبــراء املــ
حــدث حتى اآلن كــان عــبــارة عــن »خــضــة« كما توقعت 
»العربي الجديد«، ضربت األسواق في يومي الجمعة 
ــادت الـــســـوق لــاســتــقــرار. وفـــي هــذا  والــخــمــيــس، ثـــم عــ

الصدد قالت مجلة »اإليكونومست« اإلسبوعية أمس 
إن إدارة البنك املــركــزي لــأزمــة، كــان لها أثــر كبير في 
البريطاني.  املــال  فــي ســوق  للمستثمرين  الثقة  عــودة 
وحــســب مــؤشــر »فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز« تتجه األســهــم 
البريطانية لتحقيق أكبر مكاسب إسبوعية منذ العام 
الجنيه  على  املضاربات  حصار  من  تمكن  كما   .2011
فــوق 1.32 دوالر  ثباته  الــذي حافظ على  اإلسترليني 
طــوال اإلسبوع، عدا الهبوط الطفيف الــذي شهده في 
أسواق الشرق األقصى مساء أمس بسبب التصريحات 
الخاصة بتيسير السياسة النقدية في الصيف. وعادة 
مـــا يــقــود خــفــض ســعــر الـــفـــائـــدة فـــي أي اقــتــصــاد إلــى 

عمليًا  يعني  الفائدة  سعر  خفض  ألن  العملة،  هبوط 
تيسير اإلقراض أو بشكل آخر توسيع الكتلة النقدية.

ــتـــي وضـــعـــهـــا بــعــض  ــًا لــلــتــوقــعــات الـــســـابـــقـــة الـ وخــــافــ
الــســاســة واقـــتـــصـــاديـــون حــــول أن الــتــصــويــت لصالح 
الـــخـــروج مــن الــكــتــلــة األوروبـــيـــة سيفضي إلـــى ارتــفــاع 
معدل التضخم ورفع معدل الفائدة على اإلسترليني، 
ــه ربـــمـــا ســيــقــوم بخفض  ــارنـــي أمــــس أنــ أعـــلـــن مـــــارك كـ
ارتفع  رويــتــرز  الصيف. وحسب  في  املصرفية  الفائدة 
إلى  ليصل   %0.3 أو  نقطة   15.12 البريطاني  املــؤشــر 
األســبــوع  بــدايــة  منذ  مكاسبه  وبلغت  نقطة   6519.45
6.2% بــمــا يــضــعــه عــلــى الـــطـــريـــق إلــــى تــســجــيــل أكــبــر 

مكاسبه األسبوعية منذ ديسمبر/كانون األول 2011. 
وياحظ أن البنوك البريطانية التي شهدت أكبر تراجع 
في أسهمها في يومي الجمعة واإلثنن، عادت لتمحو 
جزءًا كبيرًا من الخسائر الدفترية، حيث تصدرت أسهم 
البنوك تعافي البورصة البريطانية، مع صعود أسهم 
لويدز وباركليز و«رويــال بانك أوف اسكتلندا ـ آر.بي.

إس« بنسب تراوحت بن 2 و3.0%. ورغم أن القطاع ال 
يزال منخفضًا 10% منذ االستفتاء، إال أنه تلقى دعمًا 
املــركــزي مــارك كارني  قــال محافظ بنك إنكلترا  بعدما 
يـــوم الــخــمــيــس إن الــبــنــك قـــد يــحــتــاج لــضــخ املـــزيـــد من 

التحفيز املالي في االقتصاد البريطاني.

بنك إنكلترا وإدارة الفوضى

صندوق التقاعد الياباني 
يخسر 45 مليار يورو

مني صندوق التقاعد الحكومي 
الياباني، وهو األكبر في العالم، 

بخسارة تتجاوز قيمتها 5 
تريليونات ين )45 مليار يورو( 

خالل السنة املالية، التي انتهت في 
مارس/ آذار املاضي، بسبب تراجع 

البورصات في منتصف 2015.

وتعد هذه أسوأ خسارة للصندوق، 
الذي يدير الجزء الحكومي من 

أجور تقاعد املوظفني اليابانيني 
منذ 2008، عندما أفقدت األزمة 

املالية العاملية الصندوق حوالى 9 
تريليونات خالل سنة واحدة.

وقال مسؤول في وزارة الصحة 
لوكالة فرانس برس، أمس، إن 

االعتراف بتكبد الخسارة خالل 
السنة املالية املاضية، تم نقله إلى 

لجنة خبراء في إدارة األصول.

»ستاندارد أند بورز« تخفض 
تصنيف االتحاد األوروبي

خفضت وكالة التصنيف االئتماني 
العاملية »ستاندارد أند بورز« عالمة 

دين االتحاد األوروبي طويل األمد 
درجة واحدة، موضحة أن قرارها 

مرتبط بالغموض بعد تصويت 
البريطانيني على الخروج من الكتلة 

األوروبية. وقالت الوكالة في بيان 
»بعد قرار الناخبني البريطانيني 
مغادرة االتحاد األوروبي على 

إثر استفتاء 23 يونيو/حزيران 
املاضي، أعدنا تقييم تحليلنا 

للتالحم داخل االتحاد الذي 
 محايدًا 

ً
أصبحنا نعتبره عامال

وليس إيجابيًا في التصنيف«. 
وأوضح البيان أن الوكالة خفضت 

درجة االتحاد األوروبي من 
»ايه ايه+« إلى »ايه ايه« مع آفاق 
مستقرة، مما يعني أن الوكالة 

تعتبر أن خفضًا إضافيًا لن يكون 
ضروريًا على األمد املتوسط. 

وكانت وكالتا التصنيف االئتماني 
»ستاندارد أند بورز« و«فيتش« 
خفضتا درجة الدين البريطاني 

قبل نحو أسبوع.

إيران: ليس علينا التزام لشراء 
طائرات إيرباص

قالت إيران إنها ليس عليها أي 
التزام لشراء طائرات »إيه 380« 

من إيرباص، وهو ما يثير مزيدًا 
من التساؤالت بشأن جزء من 

اتفاق تاريخي وقعته مع الشركة 
األوروبية لصناعة الطائرات.

واستحوذت طلبية شراء طائرات 
الركاب العمالقة، على االهتمام 

في يناير/ كانون الثاني املاضي، 
في إطار صفقة مبدئية لشراء 
118 طائرة إيرباص بقيمة 27 

مليار دوالر، تم توقيعها في 
باريس بحضور الرئيس اإليراني 

حسن روحاني. ووافقت إيران 
أيضًا بشكل مبدئي على شراء 
أو استئجار 109 طائرات بوينغ 

األميركية. ونقلت وكالة أنباء 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

»ارنا« عن وزير الطرق والتنمية 
الحضرية عباس أخوندي قوله 

»لدينا حرية االختيار.. ليس علينا 
أي التزام أو تعهد لشراء طائرات 

إيه 380«.

أخبار

21 مليون 
عاطل 

في أوروبا

 من 21 مليون عاطل وعاطلة، وهو أدنى مستوى يسجل منذ يوليو/تموز 2011، 
ً
انخفض معدل البطالة بمنطقة اليورو في مايو/ أيار إلى 10.1%، أكثر قليا

وفق بيان للمكتب األوروبي لإلحصاء )يوروستات( أمس. ولكن ال تزال هناك فروقات كبيرة بن دول منطقة اليورو، حيث سجلت أدنى مستويات البطالة في 
مالطا بنسبة 4.1%، وفي أملانيا حيث بلغت البطالة 4.2%. وكان معدل البطالة بمنطقة اليورو في أبريل/ نيسان عند 10.2%.وتسجلت أعلى معدالت البطالة 
في اليونان، حيث بلغت 14.1% في مـــارس/آذار، وفق آخر األرقــام املتوفرة، وفي إسبانيا مع 19.8%، في حن سجلت فرنسا أداًء أفضل وبنسبة 9.9%. وقال 

املكتب األوروبي لإلحصاء إن عدد العاطلن عن العمل في دول االتحاد األوروبي بلغ 21.084 مليونًا في شهر مايو/أيار، بينهم 16 مليونًا في منطقة اليورو.

اقتصاد
السبت 2  يوليو / تموز 2016 م   27 رمضان 1437 هـ  ¶  العدد 670  السنة الثانية
Saturday 2 July 2016

مظاهرة فرنسية ضد تعديل قانون العمل )فرنس برس(



1011
اقتصاد

الرياض ــ خالد الشايع

انعكست أزمـــة شــركــات املــقــاوالت 
ــاءات عــلــى عـــدد كــبــيــر من  واإلنــــشــ
الــخــاص في  القطاع  املوظفني فــي 
السعودية، بشكل فاق التوقعات، ولم تقتصر 
الــتــداعــيــات عــلــى الــعــامــلــني الــوافــديــن، وإنــمــا 
امتدت إلى املوظفني السعوديني، األمر الذي 
عدة  اقتصادية  قطاعات  على  سلبًا  انعكس 
ــراءات  ــ بــســبــب تــراجــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة وإجـ

التحوط تجاه موظفي القطاع الخاص.
واستغل الكثير من الشركات الخاصة املواد 
الجديدة في نظام العمل، التي باتت تسمح 
لــلــشــركــات بــفــصــل املــوظــفــني مـــن دون سبب 

معتبر، واالكتفاء بدفع راتب شهرين فقط.
وال توجد أرقــام رسمية للموظفني الذين تم 
االستغناء عنهم، غير أن شركات عمالقة مثل 
»بـــن الدن« فــي قــطــاع املـــقـــاوالت و»ســعــودي 
أوجيه« متعددة النشاطات ومنها املقاوالت، 

أعلنت عن عمليات تسريح ضخمة.
وطــــاول الــتــســريــح أكــثــر مــن 70 ألـــف موظف 
ألـــفـــًا من  بـــن الدن، مــنــهــم 12  فـــي مــجــمــوعــة 
الـــســـعـــوديـــني، ونـــحـــو 42 ألـــفـــًا فـــي ســعــودي 

أوجيه، منهم نحو 14 ألف سعودي.
كــمــا أن شــركــات بــعــيــدة عــن املـــقـــاوالت بــدأت 
في تسريح موظفيها، فقلصت شركة الطيار 
موظفيها،  مــن   %35 نحو  والسياحة  للسفر 
وغــالــبــيــتــهــم مـــن الــســعــوديــني، نــتــيــجــة تغير 
سياسة الشركة األكــبــر فــي الــبــالد فــي مجال 
كــبــرى نحو  أقــصــت شــركــات  السياحة، فيما 
40% من موظفيها، كثير من هؤالء املوظفني 
قــضــوا ســنــوات طــويــلــة في  املستغنى عنهم 
شركاتهم، ويحمل غالبيتهم شهادات عليا، 

وأغلبهم من السعوديني.
ــر  ــيـ ــبـ ــخـ ــز املــــــغــــــلــــــوث، الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ يــــــقــــــول عـ
إن خطورة  الجديد«،  »العربي  لـ االقتصادي، 

الــســعــوديــة ملعلومات االئــتــمــان )ســمــة(، فإن 
الــســعــوديــني مقترضون  املــوظــفــني  مــن   %92
القروض االستهالكية  املصارف. وبلغت  من 
الــشــخــصــيــة لــــأفــــراد فـــي الــســعــوديــة بشكل 
الفـــت، خـــالل الــربــع األول مــن الــعــام الــجــاري، 
نحو 334.3 مليار ريــال )89.1 مليار دوالر(، 
وفــــق بــيــانــات صــــــادرة، فـــي وقــــت ســابــق من 
النقد  الــجــاري، عن مؤسسة  يونيو/حزيران 
العربي السعودي، التي تعد بمثابة املصرف 
ــقــــروض  املـــــركـــــزي لـــلـــمـــمـــلـــكـــة. كـــمـــا بـــلـــغـــت الــ
مليار   28.3( ريــال  مــلــيــارات   106.3 العقارية 
دوالر(، والبطاقات االئتمانية 10.3 مليارات 

ريال )2.7 مليار دوالر(.
ويقول عبدالله باعشن، رئيس مجلس إدارة 
شــركــة »تــيــم ون« االســتــثــمــاريــة، إن الــضــرر 
ــــذي ســيــلــحــق االقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي جـــراء  الـ
التسريح ستكون كبيرة على  تنامي حــاالت 
املديني القصير واملتوسط، مع تراجع القدرة 

الشرائية في البالد.
»العربي الجديد«: »هناك  ويضيف باعشن لـ
تراجع كبير في بيع السيارات حتى املستعملة 

الــكــمــالــيــات، في  فــي مبيعات  منها، وهــبــوط 
ظــل وجـــود تــقــديــرات لــلــمــســّرحــني بــأكــثــر من 
100 ألف موظف، أغلبهم مسؤولون عن أسر 
ويــقــطــنــون فــي مــســاكــن مــســتــأجــرة، وعليهم 
قــــروض لــلــمــصــارف، فــكــيــف ســـيـــســـددون كل 
فــي ظــل صعوبة الحصول على وظيفة  ذلــك 
جـــديـــدة«. ولـــم تــخــرج بــيــانــات رســمــيــة حــول 
عدد املوظفني الذين تم تسريحهم منذ مطلع 
العام الحالي، غير أن مصدرا في التأمينات 
»العربي الجديد«، إن ما  لـ االجتماعية يقول 
ال يقل عن 120 ألف موظف سعودي باتوا بال 
الكبيرة،  الــرواتــب  عمل، كثير منهم من ذوي 

والشهادات العليا.
وبــحــســب تــقــريــر حـــديـــث صـــــادر عـــن شــركــة 
في  التعثر  نسبة  فــإن  لالستثمار«،  »جـــدوى 
ارتفع  االئتمان  بطاقات  مستحقات  تسديد 
بنسبة 24% فــي األشــهــر األربــعــة األولـــى من 

.2016
ــــس املـــكـــتـــب  ــيـ ــ ــــول مـــحـــمـــد الـــــقـــــاســـــم، رئـ ــقــ ــ ويــ
االقــتــصــادي االســتــشــاري، إن املشكلة ليست 
في تسريح املوظفني فقط، ولكن في صعوبة 

ــة، بــســبــب  ــلــ ــديــ ــــف بــ ــائـ ــ حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى وظـ
ينعكس  مما  االقــتــصــادي،  الــوضــع  صعوبة 
على املصارف التي تواجه مشكلة كبيرة في 

تحصيل قروضها وكل مناحي االقتصاد.
ويضيف أن املكاتب العقارية تشكو أيضا من 
تأخر املستأجرين في دفع إيجاراتهم، وكذلك 
وكاالت السيارات بدأت تطرح عروضا كبيرة 
على ســيــاراتــهــا الــجــديــدة، فــأســعــار ســيــارات 
أقل من سيارات 2015،  طرح بأسعار 

ُ
ت  2016

بــاإلضــافــة إلــى الــركــود الكبير فــي الــعــقــارات 
التي تسجل انخفاضًا مستمرًا في الصفقات 

منذ أواخر العام املاضي.
وبــحــســب الـــخـــبـــراء، فـــإن »مــخــاطــر اإلقــــراض 
فــي املـــصـــارف ارتــفــعــت بشكل كــبــيــر، خاصة 
بالنسبة ملوظفي القطاع الخاص«، مشيرين 
ــائـــدة  ــفـ ــه بــيــنــمــا تــــراجــــعــــت نـــســـبـــة الـ ــ ــى أنــ ــ إلــ
الحكومي ألقــل من  القطاع  إلقــراض موظفي 
الخاص  الــقــطــاع  على موظفي  ارتــفــعــت   ،%2
بنحو 6.5%، كــمــا أن مــصــارف كــثــيــرة بــدأت 
في إيقاف إصدار بطاقات االئتمان التقليدية 

واستبدلتها ببطاقات مدفوعة مسبقا.

العمالة الوافدة وأسواق  الخليج: تداعيات التسريح

شركات كبرى تسرح نحو 40% من موظفيها )فرانس برس(

المصارف الكويتية ترفع مخصصات التعثر 
)Getty( عن السداد

عــدة  خــطــوات  الخليج  دول  ــخــذت  ات
تأثرًا  العمالة،  من  اآلالف  عشرات  لتسريح 
على  كبير  بنحو  أثر  الذي  اإلنفاق،  بترشيد 

القطاعين العام والخاص. ورغم اإلشارة إلى 
محدودية العمالة التي تم االستغناء عنها، 
مصرفي  إربــاك  في  تسبب  التسريح  أن  إال 

الدول  بعض  في  المصارف  جندت  حيث 
سداد  في  التعثر  لمواجهة  مخصصات 
ارتفعت  كما  مديونياتهم،  الُمسرحين 

المعروضة  المستعملة  السيارات  أعــداد 
السيما  العقارات  إيجارات  وتراجعت  للبيع، 

اإلدارية، وانكمشت األسواق

ملف

ما ال يقل عن 120 
ألف موظف سعودي 

باتوا بال عمل وفق 
التأمينات االجتماعية

الكويت ــ محمود بدير

لم تقتصر آثار أزمة انخفاض أسعار النفط 
على رفع رسوم الخدمات والضرائب لشريحة 
الوافدين إلى الكويت، وإنما امتدت إلى إنهاء 
عشرات آالف الوظائف في مختلف قطاعات 
»التفنيش«.  عمليات  باسم  املعروفة  الــدولــة 
وبـــني ليلة وضــحــاهــا فــوجــئ عـــدد كبير من 
ــديـــن، خــاصــة مــمــن تــتــجــاوز أعــمــارهــم  ــوافـ الـ
الـخمسني عــامــًا بــخــطــاب إنــهــاء خــدمــات من 
دون أي سابق إنذار يوضح سبب التسريح.

لكن خــبــراء اقــتــصــاد أشــــاروا إلــى أن عمليات 
ــات الــعــامــة  ــانـ ــيـ ــكـ ــاول الـ ـــطــ الـــتـــســـريـــح الـــتـــي تـ
والــخــاصــة، لــهــا تــأثــيــرات سلبية عــلــى حركة 
األســواق، باعتبار أن الوافدين يشكلون %69 
ــقــــول مـــزيـــد الـــربـــعـــي،  مــــن حـــجـــم الـــســـكـــان. ويــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي لـ
»هـــنـــاك مــخــاطــر مـــن جـــنـــوح االقـــتـــصـــاد نحو 

عمان ــ زيد الدبيسية

ــاق على  ــفـ لـــم تــقــتــصــر عــمــلــيــات تــقــلــيــص اإلنـ
األســــــواق الــداخــلــيــة لــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي، وإنما امتدت لتعامالت خارجية، 
طاولت دواًل عربية، حيث تم تجميد تعاقدات 

الستيراد سلع ومستلزمات مختلفة.
وقــــــــال عــــمــــر أبـــــــو وشــــــــــاح، رئــــيــــس جــمــعــيــة 
»العربي  لـ تصريح  فــي  األردنــيــني  املصدرين 

الـــركـــود، جــــراء اســتــمــرار الــحــكــومــة والــقــطــاع 
الخاص في التقشف«، مشيرا إلى أن الوافدين 
يــمــثــلــون قــــوة شــرائــيــة كــبــيــرة. ويــضــيــف أنــه 
رغم أن املؤشرات تظهر أن عمليات التسريح 
إال  الوافدين،  طاولت نحو 3.5% من إجمالي 
أن هناك مخاوف كبيرة من أن يطاول الفصل 
أكــثــر مـــن ذلــــك، لــهــذا نــجــد أن أكــثــر املــوظــفــني 
األســاســي  للحد  مشترياتهم  فــي  يــقــتــصــدون 
فــقــط، تحسبا ألن يــتــم االســتــغــنــاء عــنــهــم في 
الصالح،  املقبلة. وبحسب عبداملجيد  األشهر 
الخبير في املجال العقاري، فإن هناك تخوفا 
كــبــيــرا مــن جــنــوح قــطــاع اإليـــجـــارات لــلــركــود، 
مــشــيــرا إلـــى أن نسبة الــشــقــق الــشــاغــرة بلغت 
ــاد، خــاصــة الشقق  ــ نــحــو 18%، وهـــي فــي ازديـ
املتوسطة والصغيرة التي يفضلها الوافدون. 
للمعلومات  العامة  الهيئة  بيانات  وبحسب 
ــإن إجــمــالــي  املـــدنـــيـــة لــلــمــبــانــي والـــــوحـــــدات، فــ
آالف   205 نحو  بلغ  الكويت  فــي  املباني  عــدد 

الـــجـــديـــد«، إن بــعــض دول الــخــلــيــج الــعــربــي، 
أوقـــفـــت مـــؤخـــرًا تــنــفــيــذ بــعــض املـــشـــاريـــع في 
عــــدد مـــن الــقــطــاعــات، مــمــا أدى إلــــى تجميد 
ــيــــة الســتــيــراد  تــعــاقــداتــهــا مـــع شـــركـــات أردنــ
يحدد  أن  دون  مختلفة،  ومــســتــلــزمــات  ســلــع 
حــجــم تــلــك الــتــعــاقــدات. وأضــــاف أبـــو وشـــاح، 
مــزيــدًا من  الـــصـــادرات األردنـــيـــة ستشهد  أن 
نتيجة إلغالق  املقبلة،  الفترة  التراجع خالل 
وتــوقــف بــعــض املــشــاريــع فــي دول خليجية 
عن العمل ألسباب مادية، مشيرًا إلى أن ذلك 
يعد ضربة إضافية للصادرات األردنية التي 
تعاني منذ أكثر من 5 سنوات، بسبب إغالق 
إلى  وتراجعها  وسورية  العراق  مع  الحدود 

بعض البلدان األخرى.
ــــي حــجــم  ــــع أن االنــــخــــفــــاض الـــكـــبـــيـــر فـ ــابـ ــ وتـ
ــادرات انــعــكــس ســلــبــًا عــلــى االقــتــصــاد  ــ ــــصـ الـ
ــــي، مــن حــيــث ارتــفــاع الــعــجــز الــتــجــاري  األردنـ
وتــــعــــرض بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــصـــديـــريـــة 

مبنى في نهاية 2015، مقارنة بنحو 180 ألف 
نسبتها  بلغت  بــزيــادة   ،2014 بنهاية  مبنى 
نحو 12%. ويشير خبراء إلى أن هناك الكثير 
السيارات  منها ســوق  تــأثــرت،  القطاعات  مــن 
ــكـــل كـــبـــيـــر،  املـــســـتـــعـــمـــلـــة الــــتــــي تـــــضـــــررت بـــشـ
فالكويت ال تمتلك نقال عاما كافيا في البالد، 
ويــعــتــمــد الــجــمــيــع عــلــى ســيــاراتــهــم الــخــاصــة، 
ــديـــن املــفــصــولــني ببيع  ــوافـ ــن الـ ــام كــثــيــر مـ ــ وقـ
الــذي  األمـــر  لــبــالدهــم،  قبل سفرهم  سياراتهم 
تسبب فــي وفـــرة بــالــســوق، وقـــاد أســعــار هذه 
القيسي،  زيــاد  ويقول  لالنخفاض.  السيارات 
الخبير االقــتــصــادي فــي كــبــرى شــركــات إدارة 
األموال، إن موجة التسريحات األخيرة جاءت 
بعد أن انخفضت أربــاح العديد من الشركات 
بنسبة تجاوزت الـ 60%، مما أدى إلى تقلص 
ويضيف  موظفيها.  وخــفــض  أعمالها  حجم 
أن الــكــثــيــر مـــن الـــشـــركـــات تــنــظــر إلــــى تــســريــح 
أنــه في مصلحة الشركة، إال أنه  العمالة على 

معرضة  صناعية  منشآت  وباتت  للخسائر 
للخطر. وبــحــســب بــيــانــات صــــادرة فــي وقــت 
سابق من يونيو/حزيران املاضي، عن دائرة 
اإلحــصــاءات العامة األردنــيــة، فــإن صـــادرات 
 %11.9 بنسبة  انخفضت  األردنية  املنتجات 
خالل األربعة أشهر األولى من العام الحالي 
2016، مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي، 

حيث بلغت 1.8 مليار دوالر.
ــتــــجــــاري 4.42  ــزان الــ ــ ــيـ ــ وبـــلـــغ الـــعـــجـــز فــــي املـ
مليارات دوالر، بارتفاع نسبته 10.3% خالل 
األربــعــة أشهر األولـــى مــن 2016. وانخفضت 
الــتــجــارة  إلـــى دول منطقة  الـــصـــادرات  قــيــمــة 

ال يــأتــي فــي مصلحة االقــتــصــاد بــشــكــل عــام، 
حيث تأثرت الدورة االقتصادية بشكل كبير، 
لتمتد إلى القطاع املصرفي. ويشير إلى تأثر 
الــقــطــاع املــصــرفــي، حــيــث لـــم يــســتــطــع الكثير 

ومن   %12.7 بنسبة  الكبرى  العربية  الــحــرة 
وبلغت   .%3.4 بــنــســبــة  الــســعــوديــة  ضــمــنــهــا 
قيمة صادرات األردن الكلية إلى دول مجلس 
التعاون الخليجي خالل األربعة أشهر األولى 
من العام الحالي 611.2 مليون دوالر، مشكلة 
ما نسبته 27.9% من إجمالي الصادرات لتلك 
الفترة. وانخفضت صادرات املالبس بنسبة 
6.3% والــخــضــار والــفــواكــه 32% والــبــوتــاس 
كما سجلت   ،%36.4 واألســمــدة  الــخــام %48 

سلع أخرى تراجعًا بنسب مختلفة.
األردنــيــني،  املصدرين  رئيس جمعية  وأشـــار 
إلــــى أهــمــيــة الــعــمــل إليـــجـــاد قـــنـــوات تــصــديــر 
جــديــدة أمــام املنتجات األردنــيــة، خاصة في 
أفريقيا التي تمتلك فرصًا استهالكية كبيرة، 
حــيــث ســبــق أن تـــم تــنــظــيــم زيــــــارات لبعثات 
تــجــاريــة مــن الــقــطــاعــني الــعــام والـــخـــاص إلــى 
دول أفــريــقــيــة الســتــكــشــاف فــــرص الــتــجــارة 
لــديــهــا. ولــفــت إلــــى ضـــــرورة تــبــســيــط قــواعــد 

سرحني ســداد مديونياتهم، األمــر الذي 
ُ
من امل

ساهم في رفع حجم مخصصات املصارف منذ 
الربع األخير من العام املاضي ملواجهة حاالت 
بيانات مصرف  السداد. وبحسب  التعثر عن 
الــكــويــت املـــركـــزي، فـــإن إجــمــالــي مخصصات 
املــصــارف، ارتــفــع خــالل 2015 بنسبة %18.1، 
دينار  مليار   2.1 بعام 2014، مسجلة  مقارنة 
كويتي )6.96 مليارات دوالر(. ويشير إلى أن 
املــصــارف  ستجبر  املخصصات  حجم  زيـــادة 
عــلــى اتـــخـــاذ نـــمـــاذج اســتــثــمــاريــة وائــتــمــانــيــة 
ــدة، فـــبـــعـــد تــــوســــعــــهــــا خـــــــالل األعـــــــــوام  ــ ــ ــديـ ــ ــ جـ
االئتمان والقروض لأفراد  املاضية في منح 
الــزيــادات في الرواتب التي تم  لالستفادة من 
إقرارها خالل السنوات السابقة، أصبح عليها 
جــديــدة، خاصة  استثمارية  قــنــاة  عــن  البحث 
مع توجه الحكومة لتنفيذ سياسة انكماشية 
الكوادر واملكافآت، وتسريح  اإلنفاق على  في 

عدد من الوافدين ضمن خطة موضوعة.

التصدير إلى أوروبا، موضحًا أن الصادرات 
ــيــــة ال تــســتــطــيــع ضــمــن قـــواعـــد املــنــشــأ  األردنــ

املطلوبة حاليًا دخول األسواق األوروبية.
وكـــان االتــحــاد األوروبــــي وافـــق مبدئيًا على 
باملنتجات  الــخــاصــة  املــنــشــأ  قــواعــد  تسهيل 
األردنية، وذلك ضمن مخرجات مؤتمر لندن 
للمانحني الذي انعقد في شهر مــارس/ آذار 
املــاضــي. ويــجــري األردن اتــصــاالت مستمرة 
مـــع الــجــانــب الـــعـــراقـــي إلعـــــادة فــتــح الــحــدود 
الــبــريــة بــيــنــهــمــا املــغــلــقــة مــنــذ يــولــيــو/تــمــوز 
2015، بعد سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية 
على أجزاء واسعة غرب العراق وتدمير مركز 

طريبيل الحدودي.
كــمــا فــقــد األردن تــجــارتــه إلـــى كــل مــن اليمن 
ولــيــبــيــا، حــيــث مــنــعــت الــســلــطــات األردنـــيـــة 
الــشــاحــنــات مــن الــتــوجــه إلـــى هــذيــن البلدين 
ألسباب أمنية وخوفًا من وقوع السائقني في 

قبضة عناصر التنظيمات اإلرهابية.

إلغاء التعاقدات الخليجية يقلّص صادرات األردنالكويت: القلق من »التفنيش« يصيب األسواق باالنكماش

%27.9 من صادرات األردن 
تذهب إلى دول الخليج

ــثـــر مــــن 60 ألـــف  ــنـــاك أكـ بـــالـــكـــامـــل، كـــمـــا أن هـ
شركة مقاوالت مهددة باإلغالق، فيما أعلنت 
ألفا أخــرى إفالسها بالفعل، وبقية  نحو 48 
الشركات العاملة بشكل طبيعي ال تتجاوز 3 
آالف شركة، من أصل 115 ألف شركة مسجلة 
رسميًا فــي قطاع املــقــاوالت واإلنــشــاءات في 
السعودية«. ويتخوف خبراء ماليون من أن 
تؤدي عمليات التسريح املتسارعة إلى أزمة 
اقــتــصــاديــة أكــبــر، فغالبية هـــؤالء املــوظــفــني، 
ــذيــــن غــــــدوا بــــال مـــصـــدر دخــــــل، ســـبـــق وأن  الــ

اقترضوا من املصارف مبالغ كبيرة.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن الشركة 

التسريحات تالحق السعوديين 
والوافدين

الــتــســريــحــات ال تــكــمــن فــقــط فـــي نــوعــيــتــهــا، 
وإنما في تبعاتها على االقتصاد بشكل عام.
ويـــوضـــح املـــغـــلـــوث: »املـــثـــيـــر لــلــقــلــق أكـــثـــر أن 
غــالــبــيــة الــتــســريــحــات طـــاولـــت الــســعــوديــني 
مقارنة  كبيرة  تعتبر  رواتــبــهــم  تــحــديــدًا، ألن 
ــة  ــركـ ــل الـــشـ ــفـــضـ ــن، وبــــالــــتــــالــــي تـ ــ ــديـ ــ ــوافـ ــ ــالـ ــ بـ
االستغناء عنهم، مستغلة املادة 77 من نظام 
العمل التي باتت تعطيهم الحق في تسريح 

املوظف السعودي بدون سبب«.
ــات  ــركــ ــة لـــــــدى الــــشــ ــ ــبـ ــ ــاك رغـ ــ ــنــ ــ ــيــــف »هــ ويــــضــ
ــوافــــدة األرخــــص  لــالعــتــمــاد عــلــى الــعــمــالــة الــ
الــربــح،  مــن  قــدر ممكن  أكــبــر  لتحقيق  تكلفة، 
ولن يلومهم أحد طاملا أن النظام يسمح لهم 
بذلك، خاصة أن غالبية الشركات لم توظف 
الـــســـعـــوديـــني إال لــلــحــصــول عــلــى تــأشــيــرات 
ــقــــدام عـــمـــالـــة وافـــــــــدة، بـــحـــكـــم بـــرنـــامـــج  ــتــ الســ
نطاقات، الذي يمنح شركات القطاع الخاص 
حوافز حكومية مقابل توظيف السعوديني«.
الــعــمــل  ــاولــــت وزارة  ــو حــ لــ ــــول: »حـــتـــى  ــقـ ــ ويـ
ــل، فــكــثــيــر مــــن املــــوظــــفــــني الــــذيــــن تــم  ــدخــ ــتــ الــ
ــم إغــــــــالق شـــركـــاتـــهـــم  ــ ــاء عـــنـــهـــم، تـ ــنــ ــغــ ــتــ االســ

الدوحة ـ إبراهيم الطاهر

بينما يــشــهــد االقــتــصــاد الــقــطــري تــمــاســكــًا، عــلــى الــرغــم من 
أزمــة تــراجــع أســعــار النفط املتواصلة، منذ نحو عــامــني، إال 
أن قطاعات عدة بدأت تشهد تأثرًا السيما قطاعي التوظيف 
والعقارات. وتوقع رجال أعمال ومستثمرون، أن يشهد قطاع 
العقارات خالل الفترة املقبلة عمليات تصحيح يترتب عليها 
انخفاض أسعار اإليجارات خاصة في قطاع املباني اإلدارية. 
القطاع  تأثر  إن  الجديد«،  »العربي  لـ في تصريحات  وقــالــوا 
والقطاع  املـــالك  بــني  كبيرة  الــعــقــاري سيترتب عليه مشاكل 
املصرفي، لكن في املقابل ستكون هناك نتائج إيجابية في 
ما يتعلق باإليجارات التي قد تشهد انخفاضًا بعد زيادات 

قياسية، خاصة املتعلقة باألنشطة التجارية واالستثمارية.
الحكومة بضرورة  الكواري،  األعمال، يوسف  وطالب رجل 
في  الخلل  ومعالجة  الصدمات  المتصاص  املبكر  التدخل 
القطاعات املــتــضــررة مــن الــركــود الــعــقــاري، خــاصــة القطاع 
ــداد، مــنــتــقــدًا  ــ ــسـ ــ ــتـــوقـــع فــــي الـ املـــصـــرفـــي نــتــيــجــة الــتــعــثــر املـ
التسهيالت التمويلية التي وفرتها املصارف ملالك العقارات 
وليست  املؤجلة  والشيكات  الشخصية  الكفالة  بضمانات 
 عن 

ً
إلــى دراســات حقيقية للسوق، فضال ضمانات تستند 

»الــعــربــي  لـــ الـــكـــواري  لــلــعــقــارات. وقـــال  التقييمات املــرتــفــعــة 
تكون  وأن  للقطاع،  انتكاسة  تــحــدث  أال  »أتــمــنــي  الــجــديــد«: 
على  تعتمد  التقديرات  هــذه  لكن  تقديراتي غير صحيحة، 
مبادئ اقتصادية ودراسة جيدة لوضع ومؤشرات السوق«. 
وأضاف أن انخفاض أسعار النفط له تأثير سلبي على كافة 
الــدول املنتجة للنفط، لكن تأثيره في قطر سيكون صحيًا 

وسيدفع في اتجاهات تصحيحية ملسار السوق.
العقاري هــو سبب تضخم األســعــار في  القطاع  وتــابــع أن 
كافة املجاالت األخــرى، وأن انخفاض أسعار العقارات في 
العقارات  أسعار  أن  إلــى  القطري، مشيرًا  االقتصاد  صالح 
في قطر تفوق نظيرتها في دول أوروبــيــة وليس في دول 
املــنــطــقــة فــحــســب، نــظــرًا للتقييمات املــبــالــغ فــيــهــا ألســعــار 
األراضـــــي. وأوضــــح أن األزمــــة فــي الــســوق الــعــقــاريــة بــدأت 
تظهر، منذ شهرين، وأن السوق تشهد حاليًا زيادة كبيرة 
في العرض مقابل تراجع واضح في الطلب، سيترتب عليه 
إلــى %15،  انخفاض في األسعار بنسب تتراوح بني %10 
الفتًا إلــى أن هــذا االنــخــفــاض فــي األســعــار لــم يثبت حاليًا 
تثبيته، خالل  يتم  أن  املتوقع  مــن  لكن  الــواقــع،  أرض  على 
الفترة املقبلة، وسيصبح أمرًا إجباريًا على مالك العقارات.
وتوقع الكواري أن تتأثر البورصة، أيضًا، ويتراجع املؤشر 
إلى مستوي 8500 نقطة على خلفية تراجع القيمة السوقية 
للشركات العقارية املسجلة، كما توقع تكرار سيناريو ما 
حدث لأسواق في 2009 على خلفية األزمة املالية العاملية.

تــجــارة وصناعة  لــغــرفــة  الــســابــق  وقـــال املستثمر والــنــائــب 

قطر، عبدالعزيز العمادي، معلقًا على تأثر السوق القطرية 
بتراجع أسعار النفط وبرامج ترشيد اإلنفاق وتسريح عدد 
تأثرت  القطرية  »الــســوق  مختلفة:  قطاعات  في  العمالة  من 
ــذا الــتــأثــر مرشح  ســلــبــًا بــالــفــعــل فــي قــطــاعــات مــخــتــلــفــة، وهــ
لـــلـــزيـــادة خــــالل الــفــتــرة املــقــبــلــة، وعـــلـــى الــحــكــومــة أن تــكــون 
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ العمادي  لــذلــك«. وأضـــاف  مستعدة 
حجم املبيعات في السوق القطرية تراجع بنسب كبيرة جدًا 
وصلت إلى 60% في سوق املفروشات، وخاصة املفروشات 

املكتبية، كما تراجعت بنسبة 50% في سوق مواد البناء.
وتـــابـــع: »لــــدي أكــبــر مــحــل مـــفـــروشـــات مــكــتــبــي فـــي الخليج 
واملــــخــــازن عــنــدي مــلــيــئــة، بــســبــب تـــراجـــع املــبــيــعــات، وأدفــــع 
ألــف دوالر(«، مشيرًا  ألــف ريــال شهريًا )82.4  إيــجــارت 300 
إلى أنه تم االجتماع، منذ أسابيع، مع عدد من املستثمرين 
إلى إحــدى كبريات  والتجار املتضررين لبحث تقديم طلب 
شــركــات الــعــقــارات لتخفيض اإليــجــارات. وأوضـــح العمادي 
أن »وضع السوق القطرية حاليًا ليس سيئًا مقارنة بغيرها 
مــن األســـواق فــي دول املنطقة، ولكنه يحتاج إلــى إجـــراءات 
من القائمني على األمر، قبل أن يتفاقم الوضع ويتحول إلى 
القطاعات االقتصادية  أن كل  إلــى  اقتصادية«. وأشــار  أزمــة 
تأثرت باستثناء قطاع األغذية، الفتًا إلى أن قطاع األغذية 
لــم يــتــأثــر بــعــد ألن غــالــبــيــة الــعــمــالــة، الــتــي تــم تــســريــحــهــا ال 
 فــي الــحــصــول عــلــى فرصة 

ً
ــال ــل قــطــر، أمـ ــزال مــوجــودة داخـ تـ

عمل أخــرى ولــو بامتيازات أقــل. وعلى صعيد ســوق السفر 
والسياحة، قال عادل الهيل، املدير العام لوكالة آسيا للسفر 
الفعاليات  أن  إلــى  مشيرًا  يتأثر،  لــم  القطاع  إن  والــســيــاحــة، 
تشكل  الـــدوحـــة  تستضيفها  الــتــي  الـــدوريـــة  واملـــهـــرجـــانـــات 
مصدرًا فعااًل لتحفيز شركات الطيران والسفر. وأوضح أن 
تنفيذ مشروعات مونديال 2022 ال يزال يحفز حركة النقل 
الجوي بالسوق، حيث يجري استقطاب كوادر فنية وعمالة 

لتنفيذ املشروعات الضخمة.

تداعيات 
على المصارف 

والعقارات

المباني اإلدارية 
األكثر تأثرًا في قطر

توقع رجال أعمال ومستثمرون 
في قطر أن يشهد قطاع 

العقارات عمليات تصحيح خالل 
الفترة المقبلة

عن  الجاري،  حزيران  يونيو/  من  سابق  وقت  في  صادرة  بيانات  أظهرت 
مؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفاع القروض االستهالكية الشخصية 
لألفراد في السعودية خالل الربع األول من 2016، إلى 334.3 مليار ريال )89.1 
مليار دوالر(، بزيادة بلغت نسبتها 6% عن الفترة نفسها من العام الماضي 
2015. وتضم القروض االستهالكية باإلضافة إلى قروض ترميم وتحسين 
االستهالكية  والقروض  والمعدات،  السيارات  قروض  العقارات،  وتأثيث 

للتعليم والصحة والسياحة والسفر والسلع المعمرة وقروضًا أخرى.

ارتفاع القروض االستهالكية

لم تقتصر تداعيات أزمة 
شركات المقاوالت على 
تسريح الوافدين، وإنما 
امتدت إلى السعوديين

اتجهت دول خليجية 
إلى تجميد االستيراد من 

األسوق الخارجية ومنها 
األردن، الذي يعاني من 

تراجع صادراته

)Getty(  توقعات بانخفاض أسعار اإليجارات
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بني املنقبني عن اآلثــار من الحاصلني على إذن 
الــركــاز« وهــو بمثابة قسم  بالتنقيب و»ديــــوان 
ــقـــول حــمــيــد خــالــد  اآلثــــــار فـــي مــديــنــة الــــرقــــة. ويـ
املــــوظــــف ســـابـــق فــــي مـــديـــريـــة الـــثـــقـــافـــة بـــالـــرقـــة: 
العملية،  مــراحــل  جميع  على  التنظيم  »يــشــرف 
بغية فرض ضرائب عليها، من منح التراخيص، 
الـــبـــحـــث وبـــيـــع اآلالت الــحــديــثــة  إلـــــى عــمــلــيــات 
للتنقيب، وصــواًل إلى البيع والشراء عن طريق 
وسطاء )أمثال أبو خالد(، وحتى التهريب إلى 
أن يخسر مدينة تل  قبل   ،

ً
مــثــا تركيا  الــخــارج، 

أبيض«.
التنظيم فــي ضــوء »الــعــزلــة« النظرية  ويــحــتــاج 
املــفــروضــة عــلــيــه، إلـــى رأس مـــال يــحــّرك أســواقــه 
املــحــلــيــة، غــيــر أنـــه لـــم يــجــد حــرجــا فـــي الــســمــاح 
ملعظم اإلداريــــني فــي مــؤســســات الــدولــة وبعض 
املوظفني بجلب رواتبهم من املناطق الخاضعة 
لسيطرة الــنــظــام، عــلــى الــرغــم مــن رفـــض الــقــادة 
الوجوه  أحــد  الــذي وصفه  األمـــر،  لهذا  األمنيني 

األمنية البارزة في الرقة، 
واملعروف بأبو يوسف بـ 

»الكفر البواح«.
ووفـــــــقـــــــا لــــنــــاشــــطــــني فـــي 
ــة فـــــإن أبـــــو يـــوســـف،  ــرقــ الــ
مــتــهــم مـــنـــذ ربـــيـــع 2014 
ــال الــــشــــرعــــي أبـــو  ــيـ ــتـ ــاغـ بـ
)مصري  املــصــري  حبيب 
عــلــى خلفية  الــجــنــســيــة(، 
رفـــــــــض األخـــــــيـــــــر تـــكـــفـــيـــر 
املـــــوظـــــفـــــني الســـتـــامـــهـــم 
رواتــب من دوائــر النظام، 
كل  بتعويض  طــالــب  كما 
مــن ُيــفــصــل مــن عــمــلــه، أو 
يتركه بطلب من التنظيم.

وبحسب وثائق حكومية 
ــلــــيــــهــــا نـــشـــطـــاء  ــع عــ ــ ــلــ ــ اطــ
الرقة إّبان تحرير املدينة 

بـــدايـــة 2013 فـــإن عـــدد املــوظــفــني فـــي املــحــافــظــة 
يــتــجــاوز الــســتــني ألـــف مـــوظـــف، ال يــــزال ربعهم 
يــتــقــاضــى راتــبــه حــتــى الـــيـــوم، ســــواء بــحــضــوره 
الشخصي في مدينة دير الــزور، قبل حصارها 
أو من  التنظيم، والحــقــا مدينة حــمــاه،  قبل  مــن 
الرواتب  املالي، الستام  املحاسب  خال توكيل 
ــــي ذات  وتـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى مـــوظـــفـــي الـــــدائـــــرة. وفـ
السياق يسعى التنظيم إلى املحافظة على دور 
مكاتب التحويات املالية في مناطق سيطرته، 
وفرض  جهة،  من  االقتصادية  الحركة  إلنعاش 

رسوم مالية على تلك املبالغ من جهة ثانية.
رقــابــة صــارمــة على تلك  التنظيم يفرض  أن  إال 
املكاتب ويجبرها على تقديم تقارير شهرية إلى 
املكتب األمني في الوالية الذي بات يمتلك لوائح 
تحويات  على  الحاصلني  األشــخــاص  بأسماء 
مــالــيــة بــاإلضــافــة إلـــى الــجــهــة والـــدولـــة املــرســلــة، 
»وهو ما يوضح كيف يستفيد التنظيم من كل 
االقــتــصــاديــة  مكاسبه  لتعظيم  وواردة  شــــاردة 
أحد  كما يوضح محمود خالد  النفطية«   غير 
العاملني السابقني في مكتب للتحويات املالية 

بالرقة.
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في املناطق الشرقية من سورية، تنتشر موروثات شعبية للتخويف من التعدي على حرمة 
املناطق األثرية، غير أن تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام »داعش« وعقب سيطرته 
على شرق سورية، روج للرأي العام في تلك املناطق أنه يقوم بالتخلص من اآلثار واألوابد 
ألنها »أوثان يجب التخلص منها«، لكن حقيقة ما حدث هو هدم بعض اآلثار التي ال يمكن 
للنقل  القابلة  األثرية  القطع  كل  باالستيالء على  التنظيم  يقوم  بينما  بها،  واالتجار  نقلها 
والبيع في املتاحف واملناطق األثرية ويبيعها من خالل وسطاء، كما يؤكد باحثون سوريون 

»العربي الجديد«. مختصون باآلثار لـ
ويؤكد حميد املوظف السابق في مديرية الثقافة بالرقة والتي تتبع لها دائرة اآلثار واملتاحف، 
أن تنظيم داعش قام باالستيالء على كل القطع األثرية التابعة لدائرة اآلثار واملتاحف في 
واألوابــد  للتماثيل  من  تعد خزانا  التي  الشرقية من سورية  املنطقة  في  مناطق سيطرته، 
مــاري  الــفــرات كمملكة  القديمة على حــوض  الــحــضــارات  مــن  عــدد  األثــريــة بسبب تعاقب 
والحضارات التي نشأت فيها في عصور ما قبل امليالد، »لكن الجريمة األكبر« كما يقول 
حميد هي »شرعنة البحث عن اآلثــار لكل من يرغب من املواطنني شريطة الحصول على 
رخصة رسمية للتنقيب مما بات يعرف بديوان الركاز«. ويتابع حميد بعد حصول الراغب 
بالبحث عن اآلثار على الرخصة عليه أن يسلم كل ما يتمكن من العثور عليه لديوان الركاز 
الذي يؤمن عملية بيعه ليحصل املنقب على  40% من ثمن القطعة األثرية فيما يذهب 60 

% منها لخزينة التنظيم عبر ديوان الركاز الذي يعد بمثابة قسم اآلثار في كل مدينة.
ويضيف حميد »يشرف التنظيم على جميع مراحل العملية، بغية فرض ضرائب عليها، من 
 إلى البيع والشراء 

ً
منح التراخيص، إلى عمليات البحث وبيع اآلالت الحديثة للتنقيب، وصوال

، قبل أن يخسر مدينة تل أبيض 
ً
عن طريق وسطاء ، وحتى التهريب إلى الخارج، تركيا مثال

أو إلى لبنان حاليا عبر منطقة القلمون«.
ويعتمد التنظيم في عمليات البيع على وسطاء سواء لبيع اآلثار خارج مناطق التنظيم أو 
بني املنقبني والتنظيم لتقييم اللقى األثرية التي يحصل عليها املنقبون املرخصون، ويؤكد 
الوسطاء ممن  عــدد من  املدينة على  يعتمد في  داعــش  تنظيم  أن  الرقة  نشطاء من مدينة 
يتعاملون مع التّجار الذين يشترون اآلثار السورية. ويؤكد النشطاء أن التجار  في الغالب 
أوروبيون من أملانيا واليونان وفرنسا، كما يوجد تّجار عرب ويبحثون جميعا عن اللقى 

والتماثيل والفسيفساء واملخطوطات والعمالت الرومانية والبيزنطية.
واعترفت »مديرية اآلثار واملتاحف« نهاية العام املاضي أن 59 موقعًا أثريًا تعّرض للضرر 
فة كتراث عاملي، وثالثة منها موضوعة 

ّ
خالل العام الجاري، من بينها عشرون موقعًا مصن

ها يقع بالقرب من درعا وإدلب. كما طاولت هذه 
ّ
على الالئحة التمهيدية للتراث العاملي، جل

الجريمة 750 موقعًا ومبنى أثريًا منذ بداية الحرب.
وطبقًا لتقرير صادر عن مصلحة الجمارك األميركية في شهر فبراير/شباط املاضي، فقد 
زادت الواردات من مقتنيات التراث السوري إلى ما نسبته 145% ومن نظيره العراقي إلى 
ما نسبته 61% وذلك بني األعوام 2011 و2013، ووفقا لتقرير نشرته جريدة الجارديان 
فإن العديد من املنظمات املهتمة بتجارة اآلثار، تراقب األسواق بحثًا عن تلك السلع التي تم 

نهبها، باإلضافة إلى علماء آثار يبحثون بشكل متواصل عن اآلثار املنهوبة.
التواصل  السورية على موقع  الصفحات  عــددا من  فــإن  التحقيق  معدا  وثقه  ما  وبحسب 
للتواصل  آثار سورية، وتعد تلك الصفحات وسيلة  االجتماعي »فيسبوك« تعلن عن بيع 

بني الباعة واملشترين.

وسطاء يتاجرون بآثار سورية

عبسي سميسم، فارس كريم

»دولتكم بخير، وكلما ازدادت الحرب 
ضدها، واشتدت املحن، ازداد صفها 
نقاًء، وازدادت صابة«، بهذه الكلمات 
الــدولــة  الــبــغــدادي، خليفة تنظيم  أبــو بكر  بشر 
اإلســامــيــة فــي الـــعـــراق والـــشـــام أنـــصـــاره، نافيا 
ينفذها  التي  الجوّية  بالضربات  تنظيمه  تأثر 
ــاء فـــي تسجيل  الــتــحــالــف الــــدولــــي، وفـــقـــا ملـــا جــ
صــوتــي نــشــرتــه حــســابــات مــقــربــة مـــن التنظيم 
في  »تــويــتــر«،  االجتماعي  التواصل  موقع  على 

26 كانون األول/ديسمبر املاضي.
الجوية،  التحالف  ضربات  تستمر  اليوم  حتى 
ــيــــة، ضــد  ــيــــركــ ــات املـــتـــحـــدة األمــ ــ ــــواليــ بـــقـــيـــادة الــ
»داعــش«، غير أن تلك الضربات تركز فقط على 
الــنــفــط، ومــصــافــي الــتــكــريــر الــتــابــعــة الــتــنــظــيــم، 
ــقـــاطـــع الــفــيــديــو  ــا تـــظـــهـــره صـــــور ومـ بــحــســب مــ
املوثقة التي ينشرها التحالف الدولي، منذ بدء 
ضرباته عقب صدور قرار عن مجلس األمن في 
الــعــام 2015 باستهداف  مــن  فــبــرايــر/شــبــاط   13
مــتــابــع تــنــظــيــم الــــدولــــة اإلســـامـــيـــة فـــي الـــعـــراق 

والشام املالية.
ويــكــشــف هـــذا الــتــحــقــيــق اعــتــمــاد الــتــنــظــيــم على 
مــوارد غير نفطية توفر له دخــا يفوق مــوارده 
بــاالســتــدامــة،  املـــصـــادر  تــلــك  تتمتع  إذ  النفطية 
فـــي ظـــل تـــراجـــع أســـعـــار ومــبــيــعــات نــفــط داعـــش 
إلى ما بني 850 ألف دوالر و1.65 دوالر يوميا، 
الــذي  الــوقــت  فــي  املتحدة،  األمــم  لتقديرات  وفقا 
بينت دراسة أعدها معهد »اي اتش اس جينز« 
 InformatIon HandlIng ServIceS«
النزاعات ومقره  Jane›S« املتخصص بمراقبة 
لندن في شهر مارس/آذار املاضي، أن نحو %50 
مــن عــائــدات تنظيم داعــش تأتي مــن الضرائب، 
ــــوارده  فــيــمــا يــجــنــي الــتــنــظــيــم نــحــو 43% مـــن مـ
الكهرباء  إلى 7% من بيع  النفط، باإلضافة  من 

والتبرعات.
»العربي  عليها  حصلت  الــتــي  للوثائق  ووفــقــا 
الــجــديــد«، ومــقــابــات مــع مــصــادر عــلــى األرض 
في املناطق الخاضعة للتنظيم، فإن املوارد غير 
بشكل  تعتمد  التنظيم،  يجنيها  التي  النفطية 
أســـاســـي عــلــى نــظــام ضــريــبــي صـــــارم، عــلــى كل 
قطاعات األعمال، وفرض إتاوات على املواطنني 
إلى استباحة كل ما  بذرائع مختلفة باإلضافة 
يمكن مــن ثـــروات ســوريــة وبشكل خــاص اآلثــار 
التي منح التنظيم رخصا للتنقيب عنها حتى 
ــه زود املــنــقــبــني بــأجــهــزة تــنــقــيــب كــمــا يــوثــق  أنــ

التحقيق.

البشر مورد رزق داعش 
الديري  السوري عاء  الناشط  تختصر شهادة 
ــاّريـــن حــديــثــا مـــن مــنــاطــق  ــفـ ــد الـ )27 عــــامــــا(، أحــ
سيطرة التنظيم في ديــر الـــزور، رؤيــة »داعــش« 
مــن يقطنون في  إلــى  التنظيم  ينظر  إذ  املــالــيــة، 
نــفــوذه، على أنهم مــوارد رزق أساسية،  مناطق 
»من خال الضرائب واإلتــاوات والغرامات التي 
مختلف  على  كثيرة،  مسّميات  تحت  يفرضها 
ــــال«، كــمــا يـــقـــول الــــديــــري مــتــابــعــا:  ــمـ ــ أنــــــواع االعـ

»طــــاملــــا الــــنــــاس قــــــــادرون عـــلـــى إنــــتــــاج األمـــــــوال، 
لتحصيلها  مــخــتــلــفــة  طـــرقـــا  يــمــلــك  فــالــتــنــظــيــم 
ــهـــم«. وعـــمـــل الــــديــــري عـــلـــى رصـــــد وتــوثــيــق  ــنـ مـ
القرارات التي أصدرها )ديوان الزراعة( لتنظيم 
الــفــرات، موضحا  نهر  مياه  فــي  الصيد  وتقنني 
أن الــــقــــرارات الـــتـــي نــشــرهــا الــتــنــظــيــم فـــي بــيــان 
»رسمي«، تضّمنت عدة بنود، )حصلت »العربي 
يحظر  بموجبها  منها(،  نسخة  على  الــجــديــد« 
الفرات  مياه  في  الصيد  أشكال  جميع  التنظيم 
دون الحصول على رخصة، وبموجب شهادات 
وثقها معدا التحقيق، فإن هذه الرخصة ليست 
املــــورد الــوحــيــد الســتــنــزاف األهـــالـــي، إذ يفرض 
على  تحسب  متغيرة  يومية  ضــرائــب  التنظيم 

كمية اإلنتاج بحسب الديري. 
ويــبــلــغ طـــول نــهــر الـــفـــرات، الـــذي يــخــتــرق مدينة 
ديــر الـــزور، فــي عموم املحافظة، مــا يــقــارب 325 
ــريـــره الــرمــلــي، مــصــدرًا  كـــم، وُيــعــتــبــر الــنــهــر وسـ
مهما يدرُّ على التنظيم عشرات املايني يوميا، 
مــن خـــال بــيــع واســتــثــمــار املــقــالــع الــرمــلــيــة على 
جانبيه، وبيع مياهه لسقاية األراضي الزراعية، 
دون أن ينسى مسؤولو التنظيم فرض الضرائب 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــد لـ ــا يــــؤكــ ــمـ واإلتــــــــــــاوات املـــخـــتـــلـــفـــة كـ
املقيمني في مناطق  األهالي  عــدد من  الجديد«، 

سيطرة التنظيم.

ديوان الزراعة وجباية ماليين الليرات يوميًا
الرئيسية  داعـــش  ــزراعـــة« هيئة  الـ ــــوان  »ديـ يــعــد 
فة بتنظيم آلية استثمار األراضي الزراعية 

ّ
املكل

ومراقبة مصادر املياه وكل الثروات فوق األرض، 
والـــذي تمهر  التونسي«  القعقاع  »أبــو  ويــقــوده 
البيانات التي تصدر عن هذا الديوان  باسمه، 
وفــقــا لــلــوثــائــق الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا »الــعــربــي 

الجديد«.
وأبو القعقاع« هو أحد »رموز الرعب« في »والية 
الخير« والتي تضم أجــزاء واسعة من محافظة 
الــزور، وباألخص ألصحاب املقالع الرملّية  دير 
ــرفـــي مـــجـــرى الـــنـــهـــر بــحــســب  املـــنـــتـــشـــرة عـــلـــى طـ
شهادة موثقة من خالد الــراوي )اسم مستعار( 
الفرات  املقالع على سرير نهر  ألحد مستثمري 

في دير الزور.
ويـــقـــوم املــســتــثــمــرون بـــشـــراء قــطــعــة أرض على 
ما  عــن طريق  بــمــزايــدات سنوية،  النهر  ضفاف 
يسمى باملكتب االستثماري لداعش،  ويتراوح 
سعر املقلع الواحد بني 50 و100 ألف ليرة سورية 
)أي بني نحو 125 و250 دوالرا أميركيا إذ كان 
الليرة السورية في  الـــدوالر مقابل  سعر صــرف 
ــراء التحقيق حوالي  الــســوق الــســوداء أثــنــاء إجـ
أن  دون  »لـــكـــن  دوالر(.  لــكــل  ســـوريـــة  لـــيـــرة   400
ــنــقــل املــلــكــيــة الــكــامــلــة إلـــى املـــشـــتـــري«، بحسب 

ُ
ت

خالد الـــراوي، والــذي بني أن العقد الــذي يبرمه 
املستثمر مع التنظيم ليس عقد ملكية وال حتى 
يمكن اعتباره كعقد استثمار ملدة محددة وإنما 
أي وقت  فــي  التنظيم حله  اتــفــاق يستطيع  هــو 
»العربي الجديد«:  يراه، ويضيف الراوي قائا لـ
بمجرد  املقالع  على  التنظيم  رقــابــة  تنتهي  »ال 
كـــل شاحنة  يــفــرض عــلــى  إذ  قــطــة األرض،  بــيــع 
محّملة تخرج من املقلع ضريبة تصل إلى )500 

ــــع(«. ويــؤكــد  لــيــرة ســوريــة( )دوالر أمــيــركــي وربـ
حـــّمـــود وهــــو اســــم مــســتــعــار ألحــــد مــســتــثــمــري 
املقالع على ضفة الفرات اليمنى في تصريحات 
يتقاضى  »التنظيم  الجديد«:  »العربي  لـ خاصة 
500 لــيــرة ســـوريـــة عــلــى كـــل ســـيـــارة تــخــرج من 
هناك  مقالعي وحدها،  »مــن  مقالعه«، موضحا 
وبحسبة  يوميا  تخرج  شاحنة  املئة  يقارب  ما 
ألف   50( فالتنظيم يحصل يوميا على  بسيطة 
ليرة سورية( من إنتاج مقالعي وحدها« ووثق 
مــعــدا التحقيق حــديــث حــمــود عــبــر وصـــل دفــع 
)واليــة  عليه  مكتوب  املستثمرين  بــأحــد  خــاص 
الــخــيــر، املــكــتــب االســتــثــمــاري بــاملــيــاديــن، مقلع 
البصيرة وتم تحديد نوع الشاحنة التي ستمر 
الصغيرة(،  )الحجارة  بالبحص  تحميلها  بعد 
فيما وضع التنظيم في أسفل اإليصال اشتراطا 

بتغطية الشحنة.

استثمار في أرزاق الفقراء
ــاك أبــو  ــمــ فـــي جــنــح الـــظـــام يــبــحــر صـــيـــاد األســ
عاوي في مياه نهر الفرات، في محاولة للهروب 
مــن دفــع اإلتـــاوات التي فرضها تنظيم »الــدولــة 
اإلسامية«، من أجــل أن يتمكن من تأمني لقمة 
الــعــيــش لــه ولــعــائــلــتــه املــكــونــة مــن سبعة أفـــراد، 
»حـــتـــى مـــع عــلــمــه بـــأنـــه قـــد يـــدفـــع حــيــاتــه ثمنا 
ملخالفة تعليمات التنظيم« كما يقول في حديث 
إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« مــتــابــعــا وبــلــهــجــة فيها 
تحد لقرارات التنظيم: »أعلم بأنهم قد يقطعون 
رأســـي فــي ســاحــة عــامــة، لــكــن مــا الـــذي تنتظره 
مني، هل نموت أنا وأفراد عائلتي من الجوع؟«. 
ويتابع أبو عاوي، )اسم مستعار ألحد صيادي 
الــزور(،  لدير  الشرقي  الريف  السمك من منطقة 
»مــنــذ ســيــطــرة تنظيم الـــدولـــة عــلــى مــديــنــة ديــر 
الزور فرض ضرائب قاسية علينا، إذ يقاسم من 
إتــاوات  فارضا  أعمالهم  املنطقة  سكان  خالها 
على كل األعمال بمبالغ تثقل كاهلنا في الوقت 
الذي بالكاد نستطيع تأمني لقمة العيش، داعش 
سيطر على كل األعمال في املحافظة إذ تتطلب 
كــل مرحلة مــن مــراحــل إنــجــاز العمل دفــع أمــوال 
باإلنتاج  وانتهاء  الترخيص  ا من  بــدء للتنظيم 
الــذي يستوجب دفــع جــزء منه ملــا يسمى »بيت 
مال املسلمني« وذلك بعد أن أنشأ دواوين خاصة 

بكل قطاعات األعمال«.
أمــا املـــدرس خليل سماق والـــذي كــان يقطن في 
الــزور  ديــر  فــي  التنظيم  إحـــدى مناطق سيطرة 
غير أنه يقيم اآلن في إحدى املدن التركية فقال 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، »يـــفـــرض تــنــظــيــم الـــدولـــة  لــــ
قد  اإلسامية »داعـــش« ضرائب على كل خدمة 
تخطر على البال«، مبينا أن كل منزل في مناطق 
يــدفــع مبلغ  ــــش« عــلــيــه أن  ســيــطــرة تنظيم »داعـ
3000 ليرة سورية كضريبة لتزويده بالكهرباء 

واملياه و1000 ليرة من أجل الهاتف إن وجد.
التحقيق على عــدد من إيصاالت  وحصل معدا 
ــيــــاه والـــبـــلـــديـــة والـــكـــهـــربـــاء  الــــدفــــع لـــخـــدمـــات املــ
واملسماة بوصل جباية خدمات والصادرة عن 
مكتب جابة الــخــدمــات فــي واليــة الــفــرات )تضم 
مدينتي الــقــائــم الــعــراقــيــة والــبــوكــمــال الــســوريــة 
والـــقـــرى املــحــيــطــة بــهــمــا(، مـــع تــوقــيــع املــحــصــل 

والذي تم وضع اسمه ويسبقه لقب الجابي في 
أسفل إيــصــال الــدفــع الــذي كــان بقية 1500 ليرة 

سورية أي ما يوازي )4 دوالرات(.
ويواصل سماق حديثه قائا »املحات التجارية 
)8 دوالرات(،  مــن 3000  تــدفــع ضــريــبــة شــهــريــة 
حتى 15 الف ليرة سورية )38 دوالرا أميركيا( 
حسب مساحة املحل وحسب موقعه طبعا هذا 
عدا عن ثمن الكهرباء واملاء وضرائب الخدمات«.

وفيما يخص الضرائب على األراضي الزراعية، 
قـــال ســمــاق والــــذي عــايــش مــعــانــاة مــن يدفعون 
األراضي  التنظيم على  الضرائب، »يفرض  هذه 
ــة بـــمـــقـــدار 200 لــيــرة  ــنـــويـ ــبـــة سـ املـــــرويـــــة ضـــريـ
ســوريــة عــن كــل دونــم أرض أمــا األراضـــي البعل 
التي تعتمد على مياه األمطار فضريبتها 150 
التنظيم  ليرة سورية عن كل دونــم كما يفرض 
السقاية بمقدار 200  ضريبة شهرية على مياه 
ليرة سورية شهريا على سقاية كل دونم طبعا 
املحاصيل  التي يفرضها على  الــزكــاة  هــذا غير 
الــــزراعــــيــــة والــــتــــي ال تــــدخــــل ضـــمـــن حــســابــاتــه 

للضرائب«.
التنظيم ضرائب حتى  »يفرض  ويتابع سماق: 
عــلــى الــبــاعــة الــجــائــلــني وأصـــحـــاب »الــبــســطــات« 
والذين تتراوح الضرائب الشهرية التي تفرض 
لــيــرة ســوريــة  آالف   3 لــيــرة و  بــني 1000  عليهم 
أن حافات  كما  الــبــيــع،  ومــكــان  حسب حصيلة 
نقل الركاب والبضائع لم تسلم من ضرائبه إذ 
يــفــرض ضريبة على املـــرور مــقــدارهــا مــن 2000 
ليرة )5 دوالرات( إلى 25 ألف ليرة سورية )63 
وحجمها  الــحــافــلــة  نـــوع  بحسب  وذلـــك  دوالرا( 
وحمولتها وفي حال كانت تنقل بضائع فاألمر 

بحسب نوع البضاعة«.  

الغرامات المالية مورد لمالية التنظيم
بــحــســب الــنــاشــط الـــســـوري املــقــيــم فــي محافظة 
الـــرقـــة أبــــو جـــاســـم املـــطـــر )اســـــم مــســتــعــار( فــإن 
الغرامات التي يفرضها التنظيم على املخالفات 
الــشــرعــيــة، تــعــد مــصــدرا هــامــا لــدخــلــه املــالــي، إذ 
تقدر تلك الغرامات بالذهب أو ما يعادل قيمته. 
قــائــا »املــخــالــفــات الــشــرعــيــة الــتــي تــفــرض على 
كـ«السفور  التنظيم  لــقــوانــني  الــنــســاء  مخالفات 
أو الــتــبــرج«، تــتــراوح قيمها بــني خمسة إلــى 20 
املــال، فيما  غراما من الذهب أو ما يعادلها من 
تتراوح الغرامات على تجارة الدخان بني مليون 
ليرة  مليون  عشر  وخمسة  دوالر(   2500( لــيــرة 

سورية )37.5 ألف دوالر(«.  
ــــش أســـعـــارا  ــــح املـــطـــر أن لــــدى تــنــظــيــم داعـ وأوضــ
إلخراج املعتقلني لديه من السجون تحصل على 
شكل غرامات مقابل اإلفراج عن املسجون تتراوح 
ليرة  إلـــى  25 مليون  بــني مليون وتــصــل  قيمها 
سورية )أي بني 2500 دوالر وحتى 62500 دوالر(.

»المرتدون« مصدر دخل أيضًا
يعتبر تنظيم داعش أن كل من يملك رأيا مختلفا 
وتحديدا في املجال الديني مرتّد )أي خارج عن 
الــديــن(، ووفـــق هـــذا، تصبح كــل أمـــوال املرتدين 
املــنــقــولــة وغــيــر املــنــقــولــة، مــن عـــقـــارات ومــحــات 
وأراض..إلـــخ معّرضة للمصادرة، وفقا ملا وثقه 
الناشط الحقوقي عاء جدوع املقيم في مناطق 

سيطرة التنظيم داخل سورية.
وبــحــســب احـــصـــاء مــوثــق عــبــر مـــصـــادر خــاصــة 
مــن داخـــل ديــــوان الــعــقــارات الــتــابــع لــداعــش فــإن 
عدد العقارات املــصــاَدرة في دير الــزور وحدها، 
التنظيم  ألــف عقار مملوكة ملن يصفهم  بلغ 30 
باملرتدين. ويشمل الرقم بحسب عاء، إلى جانب 
ــيـــادات الــجــيــش الـــســـوري الــحــر والــســيــاســيــني  قـ
والــنــشــطــاء فــي املــحــافــظــة، كــل مــن »تـــرك أراضــي 
ــــاد الـــكـــفـــر«.  ــى بـ ــ الــــدولــــة اإلســـامـــيـــة وخــــــرج إلـ
مبينا أن الدكتور أحمد طعمة، رئيس الحكومة 
السورية املؤقتة السابق، وابن مدينة دير الزور، 
كان من بني هؤالء الذين استولى التنظيم على 

بيوتهم.
وفـــي مــديــنــة الــبــوكــمــال عــلــى الــحــدود الــعــراقــيــة، 
»العربي الجديد« أن  لـ أكد ناشطون من املدينة 
التنظيم استولى على املئات من منازل ومحات 
املــواطــنــني، بتهمة »الــخــروج مــن أراضـــي الدولة 
اإلســامــيــة«، موضحني أن أبـــرز هــذه الــعــقــارات 
املرسومي ومحاتها« والتي تعتبر من  »أبنية 
أكــبــر املــحــات على اإلطـــاق فــي املــديــنــة، ليلجأ 

التنظيم فيما بعد إلى إيجار العديد منها، مما 
 شهريا ثابتا.

ً
ر له دخا

ّ
يوف

الناشط اإلعامي سامة الديري »اسم مستعار« 
والــــذي يقيم فــي الــريــف الــشــرقــي ملــحــافــظــة ديــر 
ــح لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن  مــنــازل  ــــزور أوضــ الـ
قـــيـــادات وعــنــاصــر الــجــيــش الـــســـوري الــحــر، من 
بني أهم وأسهل األهداف بالنسبة للتنظيم، فهم 
»صــحــوات ومــرتــدون« بحسب وصــف التنظيم، 
التنظيم  اســتــولــى على كامل  أن  الــديــري  وأكـــد 
التي  الشريحة  لهذه  العائدة  والعقارات  املنازل 
قضى عليها التنظيم تماما، في الريف الشرقي، 
التقليدي  املــعــقــل  الــشــحــيــل،  منطقة  وبـــاألخـــص 
الثائرة  العشائر  أبــنــاء  مــن  التنظيم،  ملعارضي 
ضـــده، وحــتــى املــنــاصــرة لجبهة الــنــصــرة. وبني 
الديري أن العاملني في العمل املدني واإلغاثي، 
لم يكونوا بمنأى عن اتهامات التنظيم، إذ قامت 
بــاالســتــيــاء على منزل  مجموعة مــن عــنــاصــره 
الناشط علي الدخيل في مدينة امليادين، بتهمة 
الــعــمــل مـــع املــنــظــمــات األجــنــبــيــة، وحـــّولـــوه إلــى 
»دار للحسبة«. وهــو واحـــد مــن مــئــات الــحــاالت 
املــشــابــهــة الــتــي اســتــطــاعــت »الــعــربــي الــجــديــد« 

توثيقها بالصور.
أبنية  السورية  املحافظات  أريـــاف  فــي  وتنتشر 
تــعــود ملسؤولني فــي الــدولــة أو ألثــريــاء، غير أن 
املباني  تــلــك  معظم  عــلــى  سيطر  الــدولــة  تنظيم 
ــتـــي تـــقـــع ضـــمـــن مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــه وحــولــهــا  الـ
إلــى أمــاك خاصة لــه، كما يقول محمد املــردود 
املوظف السابق في السجل العقاري بمدينة دير 
الـــزور، مضيفا: »فــي محافظة ديــر الــزور تحّول 
قصر نائب املحافظ علي السهو والذي يقع في 
الــريــف الــشــرقــي، إلــى أحــد أهــم مــقــرات التنظيم، 
نـــواف راغــب  عــلــى  قصر  التنظيم  كما استولى 
وأحد  املعروفة،  العشائرية  الشخصية  البشير، 
الشرقية،  املناطق  في  السورية  املعارضة  رمــوز 
وحوله إلى موقع عسكري. أما رب العائلة علي 
الــشــاهــر مــن منطقة بــقــرص فــي الــريــف الشرقي 
الــزور والــذي يسكن أحــد أحياء العاصمة  لدير 
دمــشــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الـــنـــظـــام، فـــا يـــزال 
مندهشا منذ أن أبلغه أحد أقربائه بأن التنظيم 
استولى على منزله املتواضع، ألنه »يسكن باد 
الــكــفــر«. ويــؤكــد املـــردود أن الــشــرائــح املستهدفة 
بـــاملـــصـــادرة الـــعـــقـــاريـــة، ال يــمــكــن حـــصـــرهـــا، إذ 
تتوّسع كلما احتاج التنظيم إلى موارد إضافية.

اآلثار والرواتب والتحويالت المالية
عــقــب ســيــطــرة تــنــظــيــم الــــدولــــة اإلســـامـــيـــة على 
محافظة الرقة، في أبريل/نيسان من العام 2013، 
قام التنظيم بشرعنة ما أسماه البحث عن اللقى 
األثرية واإلتجار بها، مشترطا حصول الشخص 
على رخصة رسمية من »ديوان الركاز« وحصول 
القطعة األثرية، من  التنظيم على 40% من ثمن 
ــذه الـــرخـــص أبـــو خــالــد  بـــني مـــن حــصــلــوا عــلــى هـ
منذ خمس عشرة  دخـــان  لتاجر  )اســـم مستعار 
ســنــة(، تــرك عمله الــســابــق بعد أن بــاتــت تجارة 
اآلثــار »أسهل، وتــدّر أرباحا أكبر في ظل الدولة 

»العربي الجديد«.  اإلسامية« كما يروي لـ
الــيــوم يــعــد أبـــو خــالــد واحــــدًا مــن أهـــم الــوســطــاء 

استنزاف رعايا »الدولة« يمأل  خزائن التنظيم

الدولة  تنظيم  تمويل  مصادر  عن  بالوثائق  تحقيق  في  الجديد«  »العربي  تكشف 
اإلسالمية في العراق والشام »داعش« المالية غير النفطية، إذ يعمل التنظيم وفق 

استراتيجية تقوم على استنزاف »رعايا الدولة« ممن يقطنون في مناطق نفوذه، 
عبر نظام ضريبي وإتاوات وغرامات ومصادرات ألمالك المعارضين

تعد الغرامات التي 
يفرضها تنظيم 
الدولة اإلسالمية 

في العراق 
والشام »داعش«، 

على المخالفات 
الشرعية، مصدرا 

هاما لدخله 
المالي، إذ تقدر 

تلك الغرامات 
بالذهب أو ما 
يعادل قيمته 

ويحسب المقابالت 
التي أجراها 

معدا التحقيق، 
فإن المخالفات 

الشرعية التي 
تفرض على 

مخالفات النساء 
لقوانين التنظيم 

كـ«السفور أو 
التبرج«، تتراوح 

قيمها بين 
خمسة غرامات 

من الذهب )سعر 
الغرام من عيار 

18 قرابة 31.5 
دوالرا(، إلى 20 

غراما من الذهب 
أو ما يعادلها من 

المال، وتتراوح 
الغرامات على 

تجارة الدخان بين 
مليون ليرة )2500 

دوالر( وخمسة 
عشر مليون ليرة 

سورية )37.5 ألف 
دوالر( وتبلغ 
أسعار إخراج 

المعتقلين من 
السجون التي 

تحصل على شكل 
غرامات، ما بين 

مليون ليرة سورية 
إلى 25 مليون ليرة 

سورية )أي بين 
2500 دوالر وحتى 

62500 دوالر(.

غرامات المخالفات 
الشرعية تقدر 

بالذهب ومصادرة 
لممتلكات 
»المرتدين«

موارد 
»داعش« 

غير النفطية

غرامات

»ديوان الركاز« يمنح رخص التنقيب عن اآلثار في مناطق سيطرة داعش )فرانس برس(
تنظيم الدولة يدمر اآلثار التي ال يستطيع بيعها )فرانس برس(

اإلفراج عن سجناء داعش يقتضي دفع غرامات تصل إلى 25 مليون ليرة سورية )فرانس برس(

»داعش« يجني 43% من موارده من النفط )األناضول(

العقارات المصادرة من قبل داعش تعود لناشطين ومنتسبين للجيش الحر )العربي الجديد(

استنزاف »رعايا داعش« تعد استراتيجية التنظيم لتوفير نفقات مقاتليه )فرانس برس(

داعش استولى على 
منزل الدكتور أحمد 

طعمة رئيس الحكومة 
المؤقتة السابق

إتاوات داعش تبدأ 
من 5 غرامات من 

الذهب وتصل إلى 
آالف الدوالرات
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خليل بن الدين

ــار نــشــر الــســفــارة الــعــراقــيــة فــي الــجــزائــر،  أثـ
ــلــــى مـــوقـــعـــهـــا عــلــى  ــبــــل أيــــــــــام، إعـــــانـــــا عــ قــ
اإلنـــتـــرنـــت، يــدعــو الــجــزائــريــن لــاســتــفــادة 
من تسهياٍت للراغبن في القيام بزيارات 
ديـــنـــيـــة إلـــــى الـــــعـــــراق، أثــــــار مـــوجـــة غــضــب 
واسعة في الشارع الجزائري، حيث التهبت 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي بــاتــهــامــاٍت 
يتعرض  تشّيع،  حملة  بتزعمها  للسفارة 
في  يعتنق،  الـــذي  الــجــزائــري  املجتمع  لــهــا 
املالكي.  السني  املذهب  الساحقة،  غالبيته 
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــســفــارة الــعــراقــيــة في 
الجزائر قالت إن االنتقادات التي طاولتها، 
إلى  للحج  للجزائرين  دعـــوٍة  توجيه  بعد 
مزارات شيعية في العراق حملة مفبركة، إال 
أن اإلعان كان قد صدر في املوقع الرسمي 
ــبــيــل أن يلتقي 

ُ
لــلــســفــارة، ثــم تــم حــذفــه، وق

وزير الشؤون الدينية واألوقاف الجزائري، 
مــحــمــد بــن عــيــســى، الــســفــيــر الــعــراقــي، عبد 

الرحمن الحسيني.
يــبــدو َرّد الــســفــارة الــعــراقــيــة فـــي الــجــزائــر 
مــن بـــاب الــعــمــل الــدبــلــومــاســي الــــذي ُيعيد 
الــتــذكــيــر فــي ديــبــاجــاٍت أصــبــحــت مــكــرورة، 
والجزائر،  الــعــراق  بــن  املمتازة  بالعاقات 
أو ما جاء في النص »إن الحملة اإلعامية 
املــفــبــركــة، واملــبــنــيــة عــلــى أكـــاذيـــب ال يمكن 
العاقات  تــؤثــر على  لــن  تصديقها، ســوف 
العراقية الجزائرية التي وصلت إلى درجة 

عبد النور بن عنتر

االستفتاء  أحدثها  الــتــي  السياسية  الــهــزة 
الخروج من االتحاد  في بريطانيا لصالح 
ــر إلــى  ــيـ ــة عــلــى تـــحـــول األخـ ــ األوروبـــــــي داللـ
كبش فــداء. ووضعه شبيه بوضع العوملة، 
ــا، فــيــمــا  ــكـــل الــــــــدول تـــديـــنـــهـــا وتـــــنـــــّدد بــــهــ فـ
تتفاوض حول قواعدها، أي قواعد تحرير 
 ،

ً
التجارة العاملية. وهي لم تفعل ذلك مرغمة

وإنـــمـــا اعـــتـــقـــادًا مــنــهــا أن تــحــريــر الــقــواعــد 
العاملية،  التجارة  ز 

ّ
الضوابط سيحف ورفــع 

وبالتالي، النمو االقتصادي.
ــاء فـــي االتـــحـــاد  ــّرف الــــــدول األعــــضــ ــتـــصـ وتـ
يتخذ  فهي من  مماثلة،  بطريقٍة  األوروبـــي 
ــرارات املــصــيــريــة مـــن خــــال مــؤســســات  ــقــ الــ
ــاد؛ تــتــفــق عــلــى الــتــخــلــي عــلــى بعض  االتـــحـ
صــاحــيــاتــهــا لــســلــطــٍة فـــوق الـــدولـــة، وعــلــى 
جماعي.  بشكل  وتسييرها  شؤونها  إدارة 
ــفــــعــــل ذلــــــــك مـــــخـــــّيـــــرة ال مــــرغــــمــــة،  وهــــــــي تــ
خــصــوصــا أن ديــنــامــيــة االتــحــاد األوروبــــي 
فــي بعض  الــذاتــي  التمايز  تقوم على مبدأ 
املـــجـــاالت األســـاســـيـــة، أي لــكــل دولــــة عضو 
أن تـــقـــّرر وفــــق مــصــلــحــتــهــا واســـتـــعـــدادهـــا 
وقدراتها االنضمام إلى هذه اآللية، أو تلك، 
 
ً
فمثا الــشــروط،  مــن  أن تحترم جملة  على 
 في العملة 

ً
ليست كل دول االتحاد منخرطة

املوحدة، أو في نظام شنغن ملراقبة حدود 
االتـــحـــاد الــخــارجــيــة. ولـــم يــفــرض االتــحــاد 
ــــي شيئا عــلــى بــريــطــانــيــا، فــهــي من  األوروبـ
تــقــدم بــطــلــب االنــضــمــام عــلــى أســــاس دفتر 
شروط، وهي من شارك في البناء األوروبي 
بطريقتها الخاصة: قدم في الداخل وأخرى 
فــي الـــخـــارج. حــيــث ظــلــت أربــعــن عــامــا من 
العضوية في حيرٍة من أمرها، مترّددة بن 
الــذهــاب بعيدًا فــي االنــدمــاج مــع شركائها 
إن  البريطانية،  والخصوصية  األوروبــيــن 
لم نقل العزلة، فطاملا عملت على إجهاض 
مــبــادراٍت تكاملية فــي االتــحــاد. ولــم تكتف 
باملطالبة دائما بوضعية خاصة، وبشروط 
تــنــســحــب عــلــيــهــا دون ســـواهـــا، كــمــا فعلت 
إفشال  إلى  الهجرة، بل سعت  أخيرًا بشأن 
ــيـــة األكــثــر تقدما،  بــعــض املــشــاريــع األوروبـ
مــثــل الــــوحــــدة الـــنـــقـــديـــة، مـــعـــارضـــة الــفــكــرة 

توفيق المديني

تفيد التقارير من ساحة املعارك في الفلوجة 
بأن الجيش العراقي، ومعه فصائل الحشد 
ــتـــرط األمـــيـــركـــيـــون عــدم  الــشــعــبــي الـــتـــي اشـ
إقحامها، تمّكن من تحرير مدينة الفلوجة 
استولى  قد  وكــان  رمزيتها،  بكل  العراقية، 
عليها تنظيم داعش اإلرهابي في 2 يناير/ 
قــبــل ســتــة أشهر  الــثــانــي 2014، أي  كــانــون 
مـــن ســيــطــرتــه عــلــى مــديــنــة املـــوصـــل، ثــانــي 
أكبر مدن العراق، حيث يبلغ عدد سكانها 
أكثر من مليون وسبعمائة ألف نسمة، في 
أن تحرير  14يــونــيــو/ حــزيــران 2014، غير 
هذه املدينة التي ظلت رهينة لدى »داعش«، 
األمم  تقدر هيئة  املتبقن، والتي  بسكانها 
املتحدة عددهم بنحو 50 ألفا، ال يعني أن 

طريق تحرير املوصل أصبح سالكا.
للوضع  عــن كثب  املتابع  املــراقــب  ُينكر  وال 
ــارك املــتــواصــلــة فــيــه،  ــعـ الـــعـــراقـــي، وســيــر املـ
والـــتـــي تــؤكــد أن »داعـــــش« فـــي طــريــقــه إلــى 
تــلــقــي هـــزيـــمـــٍة اســتــراتــيــجــيــٍة فـــي الـــعـــراق، 
وجة 

ّ
الفل لتحرير  الــوعــر  الطريق  إن  الــقــول 

مـــقـــدمـــة لــتــحــريــر املــــوصــــل، ال ســـّيـــمـــا بــعــد 
وعاصمتها  الدين  تحرير محافظة صاح 
تكريت، والقسم األكبر من محافظة األنبار 
ــادي، إضـــافـــة إلــــى مــدن  ــ ــرمـ ــ وعــاصــمــتــهــا الـ
وغيرها،  والــقــائــم  وهــيــت  وكبيسة  حديثة 
لكن هزيمة »داعش« في املوصل. و بالتالي، 
العراق، تحتاج بلورة استراتيجية  في كل 
وطنية إلعادة بناء الدولة العراقية. ذلك أن 
تنظيم داعــش نما وتــرعــرع، بعد أن تحول 
ربيع الثورات العربية إلى شتاٍء قاٍس، وفي 
ــــدول الــعــربــيــة  ظـــل الــتــفــّكــك الــــذي تــعــيــشــه الـ
ــرق أوســــطــــيــــة، عـــنـــدمـــا بـــلـــغ  مـــشـــروع  ــشــ الــ
ــداه األقــصــى، بــإعــان  الــتــطــّرف والتكفير مـ
والدة الدولة اإلسامية في العراق والشام 
)داعــــــش(، واخــتــيــار خــلــيــفــة لــقــيــادتــهــا هو 
البغدادي في 29 يونيو/ حزيران  أبو بكر 
لــتــنــظــيــم داعـــــش، بــوصــفــه  2014، وأصـــبـــح 
للحدود،  عــابــرًا  تكفيريا  إرهــابــيــا  تنظيما 

نمط حياة ودولة وخليفة وهوية. 
وفــضــا عــن ذلـــك، أســهــمــت أخــطــاء حكومة 
نوري املالكي السابقة وخطاياها في فتح 
أبواب الجحيم على العراق منذ مطلع سنة 
2014، حن أجــاد املالكي في االنقاب على 
 

ّ
شركائه السياسين، والسيما بعد أن فض

بـــالـــقـــوة اعـــتـــصـــام مــديــنــة الــــرمــــادي، مــركــز 
مــحــافــظــة األنـــبـــار )غــــــرب(، ورفـــــض الــقــيــام 
بـــاإلصـــاحـــات الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
ــالــــب بــهــا  ــــي كـــــــان يــــطــ ــتـ ــ واالجــــتــــمــــاعــــيــــة الـ
ــل أن يـــكـــونـــوا على  ــعـــرب الـــســـنـــة، مـــن أجــ الـ
قــدم املــســاواة مــع اآلخــريــن، بعد أن مــورس  
منذ  ضــدهــم  والتهميش  والتمييز  اإلذالل 
 عن عدم 

ً
احتال العراق العام 2003، فضا

تلبية مــطــالــبــهــم االحــتــجــاجــيــة وتــعــويــض 

عادل شديد

يشّكل اتفاق املصالحة بن تركيا وإسرائيل، 
 ملرحلٍة جديدٍة، 

ً
والذي توصلتا إليه، بداية

لـــيـــس فــــي عــــاقــــة الـــجـــانـــبـــن فـــحـــســـب، بــل 
في  الجيوسياسية  إســرائــيــل  مــكــانــة  وفـــي 
املنطقة برمتها، وسينعكس على عاقتها 
ــراٍف إقليميٍة ودولــيــة كــثــيــرة، حيث  مــع أطــ
الكبيرة على مختلف  ستكون له تداعياته 
املجاالت السياسية واالقتصادية واألمنية، 
سواء فيما يخص عاقة إسرائيل مع قطاع 
غزة أو مكانة إسرائيل ودورها في املنطقة 
والعالم، في ظل ما تشهده املنطقة العربية 
من صراعاٍت متعّددة، وبلورة قوى مركزية 
العربية  الــقــوى  فــي املنطقة، فــي ظــل غياب 
ودورها في الحفاظ على مصالحها وعدم 
قـــدرتـــهـــا عــلــى تـــجـــاوز خــافــاتــهــا وبـــلـــورة 
مـــوقـــٍف عـــربـــيٍّ مــوحــد قــــادر عــلــى ترجمته 
 في ظل منافسة القوى األخرى، 

ً
 عربية

ً
قوة

سياسيا  الــعــربــيــة  املنطقة  عــلــى  للسيطرة 
الصعيد  على  وثقافيا.  واقتصاديا  وأمنيا 
الــفــلــســطــيــنــي، شــكــل الــهــجــوم اإلســرائــيــلــي 
واستشهاد  الــتــركــيــة،  مــرمــرة  سفينة  عــلــى 
عشرة ممن كانوا على متنها، والذين كانوا 
فـــي عــــرض الــبــحــر األبـــيـــض املـــتـــوســـط  في 
اإلسرائيلي  الــحــصــار  لكسر  بــحــريــٍة  رحــلــٍة 
البحري الظالم على قــطــاع غـــزة،  وإدخـــال 
املساعدات اإلنسانية والغذائية والدوائية، 
إال أن االتــفــاق الـــذي تــم توقيعه بــن تركيا 
ــيــــل خــــا تـــمـــامـــا مــــن الـــتـــطـــرق إلـــى  وإســــرائــ
ــزة،  ــار اإلســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى قـــطـــاع غــ الـــحـــصـ
مطلبها  عــن  التركية  الحكومة  وتــراجــعــت 
ــا لــلــوصــول  ــع الـــحـــصـــار شـــرطـ ــ الـــســـابـــق رفـ
أو تطبيع  مع  اتــفــاقــيــة مصالحة  أيـــة  إلـــى 
واعترافا  إقـــرارًا  فهمه  يتم  قد  ما  إسرائيل، 
ــنـــيـــة  ــا بـــاملـــصـــالـــح الـــســـيـــاســـيـــة واألمـ ــيـ تـــركـ
اإلســرائــيــلــيــة الـــتـــي تــقــف خــلــف حــصــارهــا 
الــــخــــانــــق لــــحــــوالــــى مـــلـــيـــونـــي فــلــســطــيــنــي، 
يــعــيــشــون فـــي أصــعــب الـــظـــروف الــحــيــاتــيــة 
ــالـــي، اعـــتـــرافـــا تــركــيــا  ــتـ ــالـ واإلنـــســـانـــيـــة. وبـ
بالحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة، األمر 
الذي سيؤدي إلى إدامــة أمد هذا الحصار، 
ــكـــومـــة اإلســـرئـــيـــلـــيـــة،  ــيــــس الـــحـ ــع رئــ ــ مــــا دفــ
ــام  بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، إلـــــى الـــتـــبـــاهـــي أمــ
خصومه السياسين في الحلبة السياسية 
اإلســرائــيــلــيــة، عــنــدمــا وصـــف االتـــفـــاق بأنه 
ــاًء وداعــــمــــا لــلــســيــاســة األمــنــيــة  ــل غــــطــ ــّكـ شـ
اإلسرائيلية تجاه قطاع غزة، وتجاه حركة 
ــام  ــقـــسـ حــــمــــاس، وخــــصــــوصــــا فــــي ظــــل االنـ

ــــراءة متأنية  كــبــيــرة مـــن الــنــضــج«. ولــكــن قـ
وغـــيـــر مــتــعــجــلــة، وبــــــدون أحـــكـــام مــســبــقــة، 
السريع،  وردهـــا  العراقية،  السفارة  إلعــان 
وطلب سفيرها لقاء وزير الشؤون الدينية 
ـــبـــن، بــمــا ال يــدع 

ُ
الـــجـــزائـــري عــلــى عـــجـــل، ت

دورًا  تلعب  السفارة  هــذه  أن  للشك،  مــجــااًل 
أقــل ما يقال عنه إنــه مريب، حيث تتحّدث 
وراء  تشييٍع  لجان  عن  والصحافة  األلسن 
اآلن في ربوع  السفارة، تنتشر  أعضاء من 

الجزائر من أقصاها إلى أقصاها.
جاء في رد الناطق الرسمي باسم السفارة 
الـــعـــراقـــيـــة، أحـــمـــد جـــمـــال الــخــمــيــس، قــولــه 
إعــانــات  »هــنــاك  إن  الــجــزائــريــة  للصحافة 
تـــنـــشـــرهـــا ســـــفـــــارات الـــــعـــــراق فــــي الــــخــــارج 
بــخــصــوص تــقــديــم تــســهــيــات لــلــمــواطــنــن 
الــجــزائــريــن، أو غــيــرهــم، ممن يــرغــبــون في 
العراق، وليس  املقدسة في  العتبات  زيــارة 
أو  لألمر أي عاقة بنشر أي مذهب، سني 
شــيــعــي«. ولــعــل فـــي قـــول الــســفــارة هـــذا ما 
ُيؤخذ على محمل الجد في قضية التشيع 
وحــمــاتــه الــتــي تــجــوب الـــوطـــن اإلســامــي 
املــغــرب. قد يقول قائل  إلــى  من إندونيسيا 
ــيـــارات الــــنــــاس فــي  ــتـ  بـــاخـ

ٌ
ــر مــــنــــوط ــ إن األمــ

فتلك  طقوسهم،  أو  تدينهم  أو  معتقداتهم 
أمور شخصية، يتحمل كل فرٍد تحدياتها 
ومنعطفاتها. ولكن، هل يصبح األمر كذلك، 
عــنــدمــا تــتــحــول املــســألــة مــن قــضــايــا فــرديــة 
بحتة إلى حماٍت واسعٍة تقودها جمعيات 
وسفارات ودول. فما يثير التساؤل والريبة 

وصــفــهــا بــاألقــلــيــة املــظــلــومــة. ودعـــاهـــا إلــى 
في  التقوقع  وعــدم  املجتمع،  على  االنفتاح 
إقامة الشعائر الدينية وإبــداء الــرأي، وهو 
ــــوزارة  ــرد عــنــه يــومــهــا الـ مـــا ســكــتــت عــلــى الــ
األئــمــة،  تنسيقية  اعتبرته  بينما  املعنية، 
وموظفو الشؤون الدينية، إقحاما للجزائر 
في أموٍر ال تعنيها، فهي لم تتدخل من قبل 
ل 

ّ
فــي الـــعـــراق، وال تــريــد مــن أحـــٍد أن يتدخ

فــــي شــــؤونــــهــــا. وقـــــد نـــفـــى وزيــــــر الـــشـــؤون 
الــديــنــيــة الـــســـابـــق، بــوعــبــد الــلــه غــــام الــلــه، 
إعــامــيــة، وجـــود اضطهاد  فــي تصريحات 
للشيعة في الجزائر، مشيرًا إلى وجود أفراد 
غير  الشيعي،  للمذهب  ينتمون  الباد  في 
أنه ال يوجد تنظيم خاص بهم. في حن قال 
الوزير الحالي إن »األئمة منخرطون حاليا 
حركاٍت  ملواجهة  توعيٍة  حمات  إدارة  فــي 
طــائــفــيــٍة مـــعـــزولـــة تـــفـــّرغـــت، فـــي مــســعــاهــا، 

لضرب املرجعية الدينية للمجتمع«. إال أن 
تتهم  كثيرة  ومجتمعية  دينية  مرجعيات 
 بسعيها إلــى 

ً
الــســفــارة اإليــرانــيــة مــبــاشــرة

نشر املذهب الشيعي، عن طريق أشخاٍص 
ــدول الــعــربــيــة مــقــيــمــن في  ــ مـــن مــخــتــلــف الــ
الـــجـــزائـــر، خــصــوصــا مـــن الـــعـــراق وســوريــة 
ولبنان، وبعض الجزائرين الذين تدعوهم 
إلــى زيـــاراٍت، غافها طابع علمي أكاديمي 
وباطنها مذهبي. وقد نال امللحق الثقافي 
في سفارة إيران في الجزائر، أمير موسوي، 
نت عليه حملة 

ُ
االتهامات، وش نصيبه من 

كــبــيــرة فــي وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
طالبت بطرده من الجزائر، بدعوى »نشره 
البلدين  بــن  الــتــقــارب  غــطــاء  التشيع تحت 

في املجالن الثقافي واالقتصادي«. 
تــــحــــّرك بـــعـــض الــــجــــزائــــريــــن ضــــد املــلــحــق 
اتهموه بالنشاط  اإليراني، بعدما  الثقافي 
الكبير بن املتشيعن، من خال توجيههم 
ومّدهم باألموال، وتنظيم رحات لهم نحو 
إيران وسورية والعراق، بل ويذهب االتهام 
ــٍب  لــــدى الــحــرس  ــــاالت تــــدريــ بــعــيــدًا إلــــى حـ
الثوري على أمور استخباراتية وعسكرية، 
ــال ديــن،  نــاهــيــك عــن قــضــاء فــتــرات عــنــد رجـ

خصوصا في قم والنجف.
ال تــبــدو هـــذه االتــهــامــات ولــيــدة املــصــادفــة 
العلني  فــالــظــهــور  املــجــانــيــة،  واإلدعــــــــاءات 
لــلــمــتــشــيــعــن واتـــصـــاالتـــهـــم بــالــســفــارتــن، 
اإليرانية والعراقية، حسب شهوٍد ثقات، ال 
تدع مجااًل للشك في النيات املقرونة بالعمل 

كله، من خال بروز 
ُ
الدؤوب الذي بدأ ُيؤتي أ

تتبنى هذا  الجزائري  الشباب  شريحٍة من 
املــذهــب الــدخــيــل عــلــى املجتمع الــجــزائــري. 
مــا يجري من  كــان بعضهم يعتبرون  وإذا 
ــيـــرة،  ــدة األخـ ــ ــه، فـــي املـ ــفـــع صـــوتـ ــاٍش ارتـ ــقـ نـ
عقب إعان السفارة العراقية، مجرد حملٍة 
الــجــزائــر  فــي  الــســيــاســيــة  ــثــيــرهــا السلفية 

ُ
ت

تــريــد، حسب رأيــهــم، نقل املعركة بن  التي 
الــســعــوديــة وبــعــض دول الخليج مــن جهة 
وإيران من جهة أخرى إلى الجزائر، فإنه ال 
يمكن، في هذا السياق، فصل بيان السفارة 
العراقية في الجزائر عن السياسة اإليرانية 
العامة التي تبحث، في هذا الظرف بالذات، 
اٍت سياسية ومــوطــئ قــدم لها في  عــن والء
املــــغــــرب الـــعـــربـــي، يـــدعـــمـــهـــا، فــــي مــســعــاهــا 
ِن لحكومة بشار األسد، وألنصار الله  َمكِّ

ُ
امل

في  املباشر  تدخلها  ناهيك عن  اليمن،  في 
الــوضــع السياسي والــعــســكــري املــتــأزم في 
العراق، والذي تلعب اليد اإليرانية فيه دورًا 
. وإذ ال تــبــدو إثــــارة قضية 

ً
مــحــوريــا فــاعــا

التشّيع، في هذه الفترة بالذات، أمرًا يسيرًا، 
 وتحزبا 

ً
فذلك ألنها أخذت أبعادًا سياسية

 أجنبيا، حتى وإن 
ً
طائفيا مذهبيا وتدخا

ــزائـــري مــفــتــوحــا، حيث  ــان املــجــتــمــع الـــجـ كــ
التنوع  ونجد  املتدين،  وغير  املتدّين  نجد 
أيــضــا، حيث األكثرية مالكية،  املــذاهــب  فــي 
والبقية إباضية وحنفية وحنبلية، وحتى 

شيعية. 
)إعالمي جزائري(

مــنــذ الــبــدايــة. لكنها واصــلــت املــشــاركــة في 
آلـــيـــات االتـــحـــاد األوروبـــــــي األخــــــرى، حتى 
دائما جداًل  تثير  إذ  داخله.   

ً
أصبحت عقبة

ــيـــة إلدارة الــشــأن  حـــول املــقــتــرحــات األوروبـ
الجماعي.

ــاد األوروبــــــــي  ــ ــــحـ الــحــقــيــقــة أن نــســخــة االتـ
ــــي فـــوائـــد  ــتــــي تــشــتــهــيــهــا بـــريـــطـــانـــيـــا هـ الــ
بــدون مقابل، بــدون التزامات! وقد نجحت 
ــوقـــفـــهـــا أصـــبـــح  جــــزئــــيــــا فـــــي ذلــــــــك، لــــكــــن مـ
حتمل. 

ُ
 وأوروبــيــة لم تعد ت

ً
 محلية

ً
معضلة

فــمــع األزمــــة االقــتــصــاديــة وأزمــــة الــنــمــوذج 
املمكن مواصلة  األوروبـــي، أصبح من غير 
هذا التأرجح بن موقفن متعارضن: نعم 
ــــي، ولــكــن، وفــق املقاييس  لــاتــحــاد األوروبـ
واملــصــالــح الــبــريــطــانــيــة. مــن هـــذا املــنــظــور، 
يمكن القول إن األزمة االقتصادية في دول 
االتحاد وقضية الهجرة والاجئن عجلت 

حسم هذا الترّدد البريطاني التقليدي.
ــرار رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة  ــ لـــكـــن قــ
ــرون، تــنــظــيــم  ــ ــيــ ــ ــامــ ــ ــد كــ ــيــ ــفــ املــــحــــافــــظــــة، ديــ
استفتاء شعبي حول الخروج من االتحاد 
األوروبــي، ال يعود فقط إلى سعيه الحسم 
ــبـــريـــطـــانـــي، وإنـــمـــا  ــي الـــــتـــــرّدد الـ نـــهـــائـــيـــا فــ
ــادة انتخابه.  بــالــخــصــوص إلـــى ضــمــان إعــ
فأمام تصلب عود اليمن املتطّرف املعادي 
ألوروبـــــــا ولــلــمــهــاجــريــن، وظــــف كــامــيــرون 
ــــي لــحــســم مــســائــل تخص  االتـــحـــاد األوروبــ
الــبــريــطــانــيــة، مرتكبا  الــداخــلــيــة  الــســيــاســة 
وفي  بريطانيا  حــق  فــي  سياسية  خطيئة 
ــل هـــذا األخــيــر  حــق االتــحــاد األوروبـــــي: حــمَّ
ض  تبعات قــرارات سيادية بريطانية، وعرَّ
ــم تــشــهــده  بــريــطــانــيــا النـــقـــســـاٍم ســـيـــاســـيٍّ لـ
مــن قــبــل، بــل ربــمــا االنــفــصــال، بالنظر إلــى 
ألنها  االتــحــاد،  فــي  البقاء  أسكتلندا  سعي 
صّوتت بالغالبية ضد الخروج منه. هكذا 
أراد البريطانيون إربــاك أوروبـــا، فــإذا بهم 
ون أسس بلدهم ويعّرضونه لانقسام. 

ّ
يهز

ما يعني، أنه على الرغم من املوقف املعادي 
ألوروبـــا، فــإن األخيرة أصبحت أحــد أسس 
غاية  فــي  والحصيلة  البريطانية.  الــوحــدة 
االتحاد  خسرت  فبريطانيا  الخطورة،  من 
األوروبــي، وقد تخسر نفسها. كما تتحمل 
، ألنها لم ترد 

ً
 تاريخية

ً
حكومته مسؤولية

املناطق التي يقطنونها عّما لحق بها من 
غنب وأضرار، خصوصا بسبب غياب إرادة 
الحقيقية،  الــوطــنــيــة  لــلــمــصــالــحــة  ومــنــهــج 
وإصـــدار عفو عــام وإطـــاق ســـراح األبــريــاء 
ــت الــســجــون تــغــّص بــهــم، إضــافــة 

ّ
الــتــي ظــل

املهنية والوظيفية.  الحقوق  رّد بعض  إلى 
فتنظيم داعش هو ابن االحتال األميركي 
للعراق، وألنه في ظل ذلك االحتال، انتشرت 
تتفاخر  كانت  التي  الطائفي  العنف  ثقافة 
القوى الطائفية بممارستها على املأل، وال 
تزال. إنها ثقافة القتل والعنف الطائفين، 
ثقافة العراق الجديد، ثقافة عراق الواليات 
ــيـــة، فــقــد أصـــبـــح الـــعـــراق  املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـ
ا غير مسبوق  يعيش، منذ ذلــك الــوقــت، مــّدً
فهذه  والرجعية،  الطائفية  الدينية  للقوى 
الـــقـــوى تـــكـــّرس قــــوى الـــطـــوائـــف، وتــضــعــف 
دور القوى الوطنية والديمقراطية، وتهّدد 
الوفاق   ألن  الطائفة،  أحــاديــة  »دوٍل«  بقيام 
كل  يلّب مطالب  لــم  مــا  الطائفي مستحيل، 
على  يفرض هيمنة بعضها  أو  الــطــوائــف، 
األميركية  الــســيــاســة  وألن  اآلخــــر.  بعضها 
هذا  الطائفي  التبلور  تؤيد  الصهيونية   –

الذي يقود، حتما، إلى تقسيم العراق.
بالطائفية  املتبرقعة  األحـــزاب  وقــد عجزت 
والقبلية واملذهبية، وارثة الدولة الشمولية 
ــركـــي،  ــيـ ــيـــة فــــي زمـــــن االحــــتــــال األمـ الـــعـــراقـ
 عــصــريــة، ألن هــذا 

ً
 وطــنــيــة

ً
أن تــبــنــي دولـــــة

لــيــس فـــي بــرنــامــجــهــا، وال هـــي مــؤهــلــة لــه، 
الوطني  العنف  ثقافة  استبدلت  أنها  كما 
الديكتاتوري  العهد  فــي  كــان ســائــدًا  الـــذي 
املذهبي  الطائفي-  العنف  بثقافة  السابق 
الــــذي تــتــســربــل بـــه حــكــومــة نــــوري املــالــكــي 
ــيـــدر الـــعـــبـــادي فــي  الـــســـابـــقـــة، وحـــكـــومـــة حـ
ــا مــــن األحــــــزاب  ــيـــرهـ الــــوقــــت الـــحـــاضـــر، وغـ
بــإيــران.  املــســتــقــويــة  الشيعية  واملــلــيــشــيــات 
وقد انتقل املجتمع العراقي بذلك من ثقافة 
ثقافة كابوس  إلــى  الشمولية  الــدولــة  عنف 
الــعــنــف الــطــائــفــي، وفــــرق املــــوت، واإلرهــــاب 
ــتـــل عـــلـــى الـــهـــويـــة. تـــلـــك هــي  ــقـ األعــــمــــى، والـ
صـــورة الــعــراق الــجــديــد الـــذي يتماهى مع 
أيـــديـــولـــوجـــيـــة »الـــفـــوضـــى الـــخـــاقـــة« الــتــي 
َجـــهـــا املــحــافــظــون الــجــدد فــي عــهــد إدارة  روَّ

الرئيس األميركي، جورج بوش االبن.
املدخل الواقعي لهزيمة »داعش« في العراق 
يكمن  وأيــديــولــوجــيــا،  وســيــاســًيــا  عسكريا 
في إعادة بناء الوحدة الوطنية في الدولة 
العراقية، باعتبارها الصيغة التي تتحّدد، 
فـــي ضــوئــهــا، مــهــمــات إعـــــادة بـــنـــاء الـــدولـــة 
الــعــراق، وهــي مهمات معقدة  فــي  الوطنية 
ومتداخلة. وإذا كان من الضروري إيضاح 
الدولة  بناء  الستعادة  الرئيسية  الخطوط 

الوطنية العراقية، فإن هذه الخطوط: 
فــي  الـــديـــمـــقـــراطـــي  الـــتـــحـــول  تــحــقــيــق  أواًل: 
الداللة  فــي  الديمقراطي  والــتــحــول  الــعــراق، 
اللفظية، هو النظام السياسي الذي يشهد 

ــالـــة الــتــجــاذب  الــفــلــســطــيــنــي  الـــداخـــلـــي وحـ
القوية بن حركتي حماس وفتح. وفي ظل 
الحصار القوي الذي تفرضه مصر، بزعامة 
الجنرال عبد الفتاح السيسي، على  قطاع 
غـــزة، وإغــاقــهــا شــبــه املــســتــمــر معبر رفــح، 
والذي حّول القطاع إلى سجٍن كبير.  لذلك، 
سيبقي االتــفــاق الــتــركــي اإلســرائــيــلــي على 
واستخدامه  للقطاع،  اإلسرائيلي  الحصار 
الشعب  قوية على  إسرائيلية  ورقــة ضغط 
الفلسطيني املحاصر في غزة، في مواجهة 
إسرائيل حركة املقاومة اإلسامية حماس، 
ــّراء ذلـــك، إيصال  وتــهــدف إســرائــيــل مــنــه، جـ
إلى حالٍة  القطاع  في  الفلسطيني  اإلنسان 
ــأس، بــســبــب تـــأثـــيـــرات  ــ ــيـ ــ مــــن اإلحــــبــــاط والـ
على مختلف  املدمرة  اإلسرائيلي  الحصار 
غــزة، بعد أن حّولتها  فــي  الحياة  مــجــاالت 
ــــى جـــحـــيـــٍم ال يــــطــــاق. عـــلـــى الــصــعــيــديــن،  إلـ
بمثابة  االتــفــاق  والــدولــي، يعتبر  اإلقليمي 
ــٍة ملـــواجـــهـــة حــمــلــة  ورقــــــة إســـرائـــيـــلـــيـــٍة قــــويــ
ــذة بــاالتــســاع والــــزيــــادة في  ــ املــقــاطــعــة اآلخـ
املـــجـــاالت االقـــتـــصـــاديـــة واألكـــاديـــمـــيـــة ضد 
التبادل  وأنه سيعّمق  إسرائيل، خصوصا 
الـــتـــجـــاري بـــن إســـرائـــيـــل وتـــركـــيـــا،  والــــذي 
وصـــل حــجــمــه حــتــى فــي ســنــوات القطيعة 
مليارات دوالر،  أكثر من ستة  إلــى  بينهما 
وخـــصـــوصـــا فـــي مـــجـــاالت الـــطـــاقـــة والـــغـــاز 
ــارة الــــذهــــب. وســتــصــبــح  والـــســـيـــاحـــة وتــــجــ
إســرائــيــل العــبــا دولــيــا مهما مــن خـــال مد 
أنــابــيــب الــغــاز مــن الــشــواطــئ اإلســرائــيــلــيــة 
ــــواًل إلـــى دول  عــبــر األراضـــــي الــتــركــيــة، وصـ
أوروبـــــــــا، مــــا ســيــنــعــكــس، لـــيـــس فـــقـــط عــلــى 
االقــتــصــاد اإلســرائــيــلــي، بــل عــلــى مكانتها 
الــعــاملــيــة ومــــدى قــدرتــهــا فـــي تــوظــيــف ذلــك 
للتأثير على سياسات تلك الدول وقراراتها 
املنطقة عموما.  إســرائــيــل وقــضــايــا  اتــجــاه 
حيث تحّدث نتنياهو أمام وزراء حكومته، 
في افتتاحية الجلسة التي تم تخصيصها 
ملــنــاقــشــة االتــــفــــاق مــــع تـــركـــيـــا واملـــصـــادقـــة 
ق 

ّ
عليه، عندما قــال إن هــذا االتــفــاق سيحق

 في شتى 
ً
إنــجــازاٍت استراتيجية إلسرائيل 

املجاالت، وخصوصا في تحويل إسرائيل 
ــــب دولــــــي قــــــوي، وربــــــط املــصــلــحــة  ــى العـ ــ إلـ
األوروبـــيـــة بــالــغــاز اإلســرائــيــلــي والــخــبــرات 
األمنية والعسكرية اإلسرائيلية. وسيساعد 
إسرائيل للدخول في حلف الناتو. وتحدث 
نتنياهو أمام أعضاء حكومته أن إسرائيل، 
بهذا االتفاق، ستكون أيضا الاعب األقوى 

في موازين القوى العربية واإلسامية.
)كاتب فلسطيني(

ــاالت الــشــخــصــيــة إلــى  هـــو تـــحـــّول تــلــك الـــحـ
قضية رأي عام في قضيٍة مذهبية، تقودها 
واملعنوي  املـــادي  دعمها  تتلقى  جمعياٌت 
من سفاراٍت ودوٍل أجنبية، من أجل تغيير 
ــٍة يــعــتــنــق شــعــبــهــا، مــنــذ مــئــات  ــ مــذهــب دولـ
السنن، املذهب السني املالكي.  لم يأت رد 
أو صارما  الجزائرية مقنعا  الحكومة  فعل 
ــَهــُم من 

َّ
ــت

ُ
تجاه هــذه الــحــمــات، وهــي التي ت

مــشــايــخ الــديــن فــي الــجــزائــر، ومـــن جمهور 
العامة، بتقصيرها في مواجهة مدٍّ شيعي، 
فــي مــدٍن كثيرة، من  بــدأت تبرز تمظهراته 
أقــصــى الــشــرق الــجــزائــري إلـــى أبــعــد نقطة 
فــي غــربــه. كــمــا أن وزيــــر الـــشـــؤون الدينية 
 في قضية 

ً
 مما اعتبره تهويا

َ
ل

َّ
ل

َ
كثيرًا ما ق

التشيع، وكان قد عبر عن أمله في أن تلتزم 
البعثات الدبلوماسية باملهام املنوطة بها، 
بــعــيــدًا عــن عــقــيــدة الــجــزائــريــن املضبوطة 
بروح الدستور ونصوص القانون. واكتفى 
الــوزيــر بــلــقــاء السفير الــعــراقــي، بــنــاء على 
طــلــب األخـــيـــر، وكـــأن املــســألــة تــهــم الــســفــارة 
ــــبــــرئ ذمـــتـــهـــا، 

ُ
الـــعـــراقـــيـــة الــــتــــي تــــريــــد أن ت

بعد الشكوك عنها، أكثر مما تهم الدولة 
ُ
وت

أعينها،  أمــام  األمــر  التي يحدث  الجزائرية 
وفـــي داخــــل بــيــتــهــا.  ُيــعــيــد إعــــان الــســفــارة 
العراقية عن تسهيل زيارة الجزائرين إلى 
ــان تصريحات  الــنــجــف وكــربــاء إلـــى األذهــ
الــصــدر،  مقتدى  الشيعي،  الــعــراقــي  الزعيم 
في نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، عندما 
تحدث عن وجود أقليٍة شيعيٍة في الجزائر، 

بــالــشــكــل الـــكـــافـــي عـــلـــى مـــضـــامـــن الــحــمــلــة 
االنــتــخــابــيــة لـــدعـــاة الـــخـــروج مـــن االتـــحـــاد 
غــيــر الـــواقـــعـــيـــة، ال مـــن حــيــث الــتــشــخــيــص 
)تــحــمــيــل االتـــحـــاد كــل شـــيء وعــلــى أســاس 
معطيات وهــمــيــة(، وال مــن حيث وعــود ما 
بــعــد الـــخـــروج، خــصــوصــا أنـــه مــن الــواضــح 
أن بــريــطــانــيــا ســتــخــســر مـــن خــروجــهــا من 
ــربـــح. وبـــالـــتـــالـــي،  ــتـ االتــــحــــاد أكـــثـــر مـــمـــا سـ
ــارة فــــي صــالــح  ــســ ــخــ ــح والــ ــربــ بــــمــــوازيــــن الــ
أوروبــا، على الرغم من أن مجرد خروجها 

 للبناء األوروبي.
ً
 قوية

ً
يعد صدمة

ــتـــي يـــمـــر بـــهـــا االتـــحـــاد  املـــحـــنـــة الـــحـــالـــيـــة الـ
األوروبــي هي حصيلة سنواٍت من تحميل 
سلوكاتها  تبعات  أوروبـــا  دولـــه  حكومات 
وخــــيــــاراتــــهــــا الـــســـيـــاســـيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة. 
صحيح أن قــراراٍت وطنية كثيرة أصبحت 
تخذ على املستوى األوروبي، وأن االتحاد 

ُ
ت

يبدو أنه ال يهتم باملواطنن األوروبين كما 
ينبغي، مبتعدًا عن شواغلهم وتطلعاتهم، 
األعضاء  الــدول  في  الحاكمة  النخب  أن  إال 
هي من فّوضه بعض الصاحيات ورفض 
أخــرى، وهــي من حــّدد بوصلته السياسية 
ــاد  ــحــ ــح االتــ ــبــ ــذا، أصــ ــ ــكـ ــ ــة. هـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واالقـ
ــن نــقــائــصــه  ــ األوروبـــــــــــــي، بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ
وإخفاقاته، كبش فداٍء لحكوماٍت لم تنجح، 
ال على املستوى الداخلي، وال على املستوى 
األوروبي، في الحد من األزمة االقتصادية. 
مغادرة  البريطانيون  قــّرر  أن  وبعد  واآلن، 
 
ً
األوروبـــي، من سيحملون مستقبا البيت 

مسؤولية إخفاقات نخبتهم الحاكمة؟
)كاتب وباحث جزائري في فرنسا(

تــحــواًل ديــمــقــراطــيــا يــمــر بــمــرحــلــٍة انتقاليٍة 
بن نظام غير ديمقراطي في اتجاه التحول 
ــك،  ــنــــاًء عــلــى ذلـ إلــــى نـــظـــام ديـــمـــقـــراطـــي. وبــ
التحول الديمقراطي هو عملية تهدف إلى 
إعادة النظر في خريطة القوة على مستوى 
ــادة  ــ الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، والـــعـــمـــل عـــلـــى إعـ
في  املتمثلة  الرسمية  الــقــوى  بــن  الــتــوازن 
 
ً
متمثلة الرسمية  غير  واملؤسسات  الــدولــة 

فـــي مــنــظــمــات املــجــتــمــع املـــدنـــي، فــالــتــحــول 
الديمقراطي يعني تغييرًا جذريا لعاقات 
ــال الــســيــاســي وعـــاقـــات  الــســلــطــة فـــي املـــجـ

التراتب في الحقل اإلجتماعي.
ثــانــيــا: املــقــدمــة األولــــى إلعــــادة بــنــاء الــدولــة 
ــة الـــعـــراقـــيـــة وضــــمــــانــــة تــحــّولــهــا  ــيـ ــنـ الـــوطـ
إلـــى دولــــٍة ديــمــقــراطــيــة، تــكــمــن فــي تحقيق 
االندماج القومي، ونقصد به تصفية البنى 
ــا قــبــل الـــوطـــنـــيـــة، واالنـــتـــقـــال  ــات مـ ــعـــاقـ والـ
مــن مــفــهــوم الــجــمــاعــة إلـــى مــفــهــوم املجتمع 
ــــة الـــديـــنـــي إلـــى 

ّ
ــي. ومـــــن مـــفـــهـــوم املــــل ــ ــدنـ ــ املـ

العلماني والديمقراطي. ومن  مفهوم األمة 
وضعية التكسر املجتمعي وتحاجز فئات 
املجتمع إلى الوحدة املجتمعية السياسية. 
ــذه هــي  ــ ــاج الـــقـــومـــي هــ ــ ــدمــ ــ ــرورة االنــ ــ ــيــ ــ وســ
ــمـــو املـــجـــتـــمـــع املـــدنـــي  نــفــســهــا ســـــيـــــرورة نـ
الوطنية  الدولة  بناء  وسيرورة  العلماني، 

وفق مقتضيات العقل ومطلب الحّرية. 
ثــالــثــا: الـــدولـــة الــوطــنــيــة هـــي الــتــي تتبنى 
الــعــلــمــانــيــة، بــفــتــح الـــعـــن، وهــــي الــتــنــمــيــة 
تعني،  لإلنسانوية،  والتاريخية  املنطقية 
على املستوى الــوجــودي، رفض أي سلطٍة 
على عقل اإلنسان وضميره، سوى سلطة 
الــعــقــل والــضــمــيــر. وتــجــلــى ذلـــك فــي رفــض 
سلطة املؤسسة الدينية، ال رفض الدين، أي 
الوضعي«  »الــديــن  مؤسسة  سلطة  رفــض 
الــتــي كــانــت، وال تـــزال، تــؤســس االســتــبــداد 
ــداد  ــبــ ــتــ زه، وتـــــــــــؤازر االســ

ّ
ــنــــي وتـــــــعـــــــز ــديــ الــ

زه. وعــلــى هـــذه الــقــاعــدة، 
ّ
الــســيــاســي وتـــعـــز

تــفــرض عقيدتها  أن  يــحــق ألي جــمــاعــٍة  ال 
الــديــنــيــة أو الــدنــيــويــة عــلــى املــجــتــمــع، وال 
 من شأن املعتقدات 

ّ
يحق لها كذلك أن تغض

واملذاهب األخرى. العلمانية، بهذا املعنى، 
هي التجسيد العملي للمساواة.

ى 
ّ
رابـــعـــا: الـــدولـــة الــوطــنــيــة هــي الــتــي تتبن

التعريف،  بهذا  الــدولــة،  فتكون  العمومية، 
دولــــة جــمــيــع مــواطــنــيــهــا بــا اســتــثــنــاء وال 
تمييز، دولة الكل االجتماعي، ال دولة طبقة 
رأسمالية أو بروليتارية، وال دولة جماعة 
إثنية أو عشيرة أو جماعة إسامية، و ال 
دولة حزب، وال دولة طغمة تحتكر السلطة 
والــثــروة والــقــوة. املجتمع املدني هو الذي 
ينتج الدولة السياسية، أي الدولة الوطنية، 
تعبيرًا عن كليته ووحدته التناقضية، بما 
هو مجتمع األفــراد املختلفن والجماعات 
الفئات االجتماعية  املختلفة والطبقات أو 

املختلفة ذات املصالح املتعارضة.
الــوطــنــيــة هـــي التجسيد  ــة  الـــدولـ خــامــســا: 

الواقعي لدولة القانون واملؤسسات. 
)كاتب تونسي(

التشيع في الجزائر.. خطر الفعل السياسي

االتحاد األوروبي كبش فداء

هزيمة داعش وبناء الدولة الوطنية

مصالح إسرائيل في 
المصالحة مع تركيا

أخذت القضية أبعادًا 
سياسيًة وتحزبًا 

طائفيًا وتدخًال أجنبيًا

بريطانيا تريد 
اتحادًا بدون مقابل 

وبدون التزامات

الديمقراطية 
والمواطنة في 
العراق يحققان 

االندماج القومي

آراء

حسام كنفاني

التركية مجرد عملية  الحكومة  رئــاســة  مــن  أوغــلــو،  إطــاحــة، أحمد داود  لــم تكن 
الرئيس  تمنح  توزيع مهام  إعــادة  أو  والتنمية«،  »العدالة  إطــار حــزب  في  داخلية 
التركي رجب طيب أردوغان مزيدًا من السيطرة على قواعد الحزب وسياسات 
الحكومة. يبدو أن املشهد أوسع من ذلك بكثير، وهو ما تظهره التحوالت البارزة 
في السياسة التركية في أكثر من ملف. تحوالت توحي بأننا أمام تركيا جديدة 
إلى  بالكامل  اصطفت  يــوم  ســنــوات،  قبل خمس  عليه  كانت  عما  كليًا  مختلفة 
جانب الثورات العربية، وتحديدًا السورية، ورسمت سياستها على قاعدة مواالة 

ومعاداة هذه الثورة. 
أنــه من  الــقــاعــدة، إال  الــيــوم خـــروج تركيا بالكامل عــن هــذه  قــد ال يعني املشهد 
الواضح أنها لم تعد محددًا أساسيًا في رسم السياسات التركية، التي يبدو أنها 
تعود تدريجيًا إلى قاعدة »تصفير املشاكل« التي رسمها داود أوغلو قبل توليه 

رئاسة الحكومة، وقبل الغوص التركي في أزمات املنطقة واصطفافاتها. 
التركية خالل أقل من شهر، بعد تولي  تحوالت سريعة جدًا عرفتها السياسة 
الحكومة. تحوالت عنوانها األســاس املصالحات، والتي  بن علي يلدريم رئاسة 
اإلقليمية  التحالفات  بــدأت تضع تركيا على مسار جديد من  أنها  الواضح  من 
والدولية. البداية كانت مع إسرائيل. ورغم أن الخبر لم يكن مفاجئًا إلى حد ما، 
على اعتبار أن املصالحة توجت سلسلة طويلة من املفاوضات كان بدأها داود 
أوغلو، إال أن ختامها كان أقل بكثير من املتوقع، وال سيما بعدما رفعت أنقرة 
سقف املطالب في مفاوضاتها، وتحديدًا في ما يخص رفع الحصار عن قطاع 
ل متنفسًا للقطاع. هذه املطالب اختفت فجأة من 

ّ
غزة وإنشاء ميناء بحري يمث

الئحة تركيا التي بات من الواضح أنها مستعجلة في إغالق امللف وفتح صفحة 
جديدة في العالقات اإلقليمية والدولية. 

دون  إنها  القول  يمكن  والتي  اإلسرائيلية،   - التركية  املصالحة  من  األمــل  خيبة 
مــع مراقبة توجهات  بــل توّسعت  الــحــد،  هــذا  لــم تتوقف عند  املــأمــول،  املستوى 
أنقرة الجديدة نحو روسيا، واالعتذار الذي قدمه أردوغان إلى الرئيس الروسي 
فالديمير بوتني، برعاية من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو. اعتذار 
بات واضحًا أنه ليس فقط إلعادة العالقات االقتصادية، وخصوصًا السياحية، 
بني البلدين، بل يفتح على ما هو أبعد، وال سيما مع اإلعالن عن تنسيق عسكري 
العسكري«  »التنسيق  يكون  أن  الغريب  الوضع في ســوريــة. من  ما يخص  في 
بني بلدين من املفترض أنهما على طرفي نقيض من الوضع في سورية، إال إذا 
كان هناك نوع من إعادة التموضع بالنسبة ألحدهما. ومن الواضح أن الحديث 
ال يتم عــن إعـــادة تموضع روســـي، بــل عــن توجهات تركية جــديــدة ال تــزال في 
بداية تحوالتها، وال يزال من املبكر الحديث عن تأثيراتها، وتحديدًا على الساحة 
الكردي  التوسع  فــي   

ً
تــرى فيها تركيا خطرًا وجــوديــًا متمثال والــتــي  الــســوريــة، 

املحمي من روسيا بالدرجة األولى. هذا الخطر هو جزء أساسي من التحوالت 
مع  فقط  ليس  التنسيق،  املزيد من  نحو  أنقرة  تدفع  قد  والتي  الجديدة،  التركية 
روسيا، بل ربما مع النظام السوري نفسه الذي ناصبته العداء خالل السنوات 

الخمس املاضية.
هذا الكالم تدعمه تصريحات بن علي يلدريم، خالل لقاء مع عدد من الصحافيني 
األتراك عقد في 17 يونيو املاضي، حني شدد على ضرورة إعادة العالقات بني 
تركيا من جهة وكل من سورية ومصر وإسرائيل وروسيا من جهة أخرى إلى 
 »إسرائيل، سورية، روسيا، مصر... ال يمكن البقاء في 

ً
مستواها الطبيعي، قائال

حال عداء دائم مع هذه الدول املحيطة بالبحر األسود والبحر األبيض املتوسط«.
تصريحات تؤكد أن تركيا جديدة بدأت تظهر، وأن مشهدًا جديدًا من التحالفات 
اإلقليمية والدولية في طريقه إلى التشكل. مشهد سيكون له الكثير من الضحايا، 

لعل املعارضة السورية أولهم. 

عبد الحكيم حيدر

أعلن الفقية الشرعي لـ »30 يونيو« في مصر، الشهير بالشيخ ميزو، أنه في طريقه، 
والعياذ بالله، إلى االنتحار بعد اإلهانة التي لحقت به في مطار القاهرة، وأنه خطط أن 
يلقى وجه الله منتحرًا في النيل. وأنا أعلم أن أغلب املنتحرين في املحروسة مصر ال 
يفعلونها إال ضيقًا بمعيشة، كما أن أغلبهم من صغار املوظفني واملتعلمني، أما وأن 
يفعلها الشيخ املعمم الحافظ كتاب الله وسنة رسوله، واملتبحر في الديانات األخرى، 
فــرط تسامحه، يتناول طعام  إلــى درجــٍة تجعله، من  والــعــارف بدروبها ومسالكها، 
سحوره مع رئيسة الطائفة اليهودية في مصر ومن داخل املعبد، فيعد ذلك أمرًا جلال، 
خصوصًا وأنهم في )صالة املطار( بعثروا له محتويات حقيبته على البالط، فظهرت 
مالبسه الداخلية وصداريه، وهو عائد من رحلة تثقيفية خارج الوطن. وبالطبع، يعد 
االنتحار محرمًا ومشينًا في الدين وامللة، يورد صاحبه الهلكة، فكيف يقترفها شيخ 
جليل وثائر، قاد قوافل ثورية في ميدان التحرير تبشيرا بـ 6/30، وكانت له صوالت 

وجوالت في حزب التجمع، وفي معظم دساكر مصر ونجوعها وقراها؟
أما الشيخ أحمد كريمة، هذه املرة، فلم يفّت في عرض املمثلة إلهام شاهني، وال ساق 
الشيخ عبد  بالله  الطاهر وثوبها، حينما خــاض فيه والعياذ  اآليــات في عفة كعبها 
الشيخ عبدالله بدر،  الشريفات ضد  اآليــات  الشيخ كريمة ساعتها  بــدر. وســاق  الله 
منتصرا للممثلة من القرآن والسنة في املذاهب األربعة، لكن الرجل أفتى، هذه املرة، 
يا  الدين،  الــزكــاة، كما حــّدد  إلــى صندوق »تحيا مصر«، فهل  الزكاة  بجواز تحويل 
يوميًا  ينتحرون  الذين  واملساكني  للفقراء  هي  أم  للنظام مشاريعه،  الشيخ،  فضيلة 
الصعيد وغيرها؟، فهل  الحديدية في  السكك  على شبابيك غرفهم، وعلى قضبان 
وكعبها  السلطة  خــد  بجانب  الغلواء  أخــذتــه  أم  فــتــواه،  فــي  كريمة  أحمد  الشيخ  أفلح 
ان، فمال ميلة املشتاق والعاشق الدنف لروائحها، والعياذ بالله، ونسي املعوزين 

ّ
الرن

الذين حرص عليهم محمد رسول الله وأشرف خلقه، فجعلهم أول من يدخلون الجنة.
أما السيدة الدكتورة واملؤرخة والعضو املعني في البرملان، مليس جابر، فلها حكاية 
بــالــشــأنــني، السياسي والــتــاريــخــي، وهــي قضية جــزيــرتــي تيران  أخـــرى، لها عــالقــة 
وصنافير، وما أثير حول القضية من آراء متناقضة، ال تزال على مائدة البحث وفي 
حجر القضاء املصري، اال أنها سبقت كل األحــداث بالطبع، مع أسامة الباز كرجل 
السماء، وليس  بالطبع، من  الجيولوجية والسياسية،  الحقوق  جيولوجي طائر يرى 
من خالل وزارة الخارجية، وانحازت لها بالطبع السيدة األديبة سكينة فؤاد، كعادتها 
دت 

ّ
التي لن تشتريها، وهي التي ليست لها عالقة بالجيولوجيا، مثل أسامة الباز، وأك

أيضا سعودية الجزيرتني، وأكملت أن علينا أن نهتم بتعمير وطننا وزراعته، وهو 
األهم، ألن القمح، ال الصخور، هو مستقبل األمم واألفواه الجائعة، إال أن السيدة مليس 
أكدت سعودية الجزيرتني قلبًا وقالبًا. وأكملت أنه، ال قّدر الله، لو حكم القضاء بغير 

ذلك، فانتظروا املسألة في التحكيم الدولي، وكأنها تتوّعدنا بالفضائح.
 
ً
الغريب أن السيدة مليس من دعاة القومية املصرية وغالتهم، تأريخا وتحريضًا وليال
ونهارًا، وقد كتبت كثيرًا في القومية املصرية الفرعونية، من أيام ما قبل األسرات، 
 الثناء والفضل، فهل فّرط 

ّ
حتى بدايات أيام محمد علي، وخّصت إبراهيم باشا بجل

صاحب أيديولوجيٍة قوميٍة هكذا، مرة واحدة، في أرضه في ضربٍة واحدٍة، من غير 
أن يتعّرض لهزاٍت روحيٍة أو يقينيٍة في منحنى انتمائه، كما حدث لنيقوال برديائيف، 
، تاركا بداياته الشيوعية األولى، ومهاجما الستالينية، فما هي هزات مليس التي 

ً
مثال

جعلتها تتخلص من ِإرث أفكارها القومية املصرية في غمضة عني؟ هل هو عالجها 
في مستشفيات القوات املسلحة، أم تعيينها عضوًا في البرملان، والعياذ بالله؟ واضح 
املفترض  من  أشياء  احتياج  في  ليست  السيدة  أن  جــامــدة(، خصوصًا  )العكمة  أن 
، فزوجها مشهور، ودخله 

ً
أنها تجاوزتها من أزمنٍة، فهي ليست الشيخ ميزو مثال

في املسلسل تجاوز املاليني، وابنها، مخرٌج ُيشار له بالبنان. أال تخجل اآلن دكتورة 
مليس، وهي تمر من أمام تمثال إبراهيم باشا أمام كازينو بديعة سابقًا، والحمد لله 

أن مكانه اآلن عمارة شاهقة، أسفلها بنك صرافة.

بيار عقيقي

لــك، وكــل ما  حني تكون جالسًا لسبٍب أو آلخــر، تحت شمٍس حارقة مع رفيٍق 
تملكانه هو قنينة ماء واحدة، ال بّد أن تؤدي »حتمية« األمور إلى صداٍم بينكما، 
 الليل، وتجلبان قنينة أخرى 

ّ
في حال عدم قدرتكما على تقاسم املياه، حتى يحل

أو أكثر. وإذا كنتما، أنت ورفيقك، من دين واحٍد أو قومية واحدٍة أو عرٍق واحد، 
وأي اصطفاٍف من  فقط،  املــاء  القتال على  ف في سياق 

ّ
فــإن خالفكما سُيصن

تأييد شخصكما  مـــرّده  واحـــد منكما، سيكون  كــل  إلــى جــانــب  مــا  مجموعاٍت 
ألسباٍب عدة، كالقرابة الدموية أو العالقة االجتماعية. أما في حال كان كل منكما 
من دين أو عرق أو قومية ما، فإن إسقاطاٍت كثيرة ستتداخل في صدامكما على 
املــورد، في إطــار عنصرية وعنصرية مــضــاّدة، لينتفي معها هــدف صراعكما 
األساسي، وهو املاء. وبما أن »الحتمية« تقضي، أيضًا، بانتهاء كل صدام، إال أن 
م من خطيئة تحّول الصراع على املوارد 

ّ
الحتمية نفسها ُيمكن كسرها، عبر التعل

إلى صداماٍت مذهبيٍة وقومية وغيرها، والتحّول، بالتالي، إلى تقاسم املوارد بما 
يشبه »عدالة اجتماعية شاملة«.

التي  االنتحارية  التفجيرات  بعد  أخــيــرًا،  لبنان  في  األمــور  مــآل  ُيفّسر  ما سبق 
الفعل على  رّدة  تحّول  لناحية  الــحــدود مع ســوريــة،  القاع على  شهدتها منطقة 
الطبيعي«، في  النزوح أو خارجها. »من  إلى السوريني في مخيمات  التفجيرات 
»سحق املخيمات وضربها وإزالتها«  بلد كلبنان، أن ينفجر املرجل بني مؤيد لـ
كشف 

ُ
في صورٍة عنصريٍة فاضحة، كأنها كانت تنتظر مثل هذا االعتداء حتى ت

 مضادة، كأنه يريد االنتقام من 
ً
وجهها الحقيقي، وبني رّد فعل ُيظهر عنصرية

أن  العلم  مع  أقلية.  أم  كانوا   
ً
أكثرية منه،  بعضهم  عنصرية  بسبب  بكامله،  بلٍد 

املصاهرة بني لبنان وسورية هي األكبر في العالم، نسبة لعدد السكان. 
الواقع مغاير. علينا االعتراف بأن املجتمع الدولي لن يمنح لبنان األموال الكافية 
 صارعت وقاتلت، حتى توصلت 

ً
ملساندته في وضع اللجوء السوري، فتركيا مثال

إلى اتفاٍق مع أوروبا في شأن الالجئني. لبنان الرسمي ليس تركيا. بيروت غير 
 نفني فيها 

ً
 مغلقة

ً
قادرٍة على املطالبة بما طالبت به أنقرة. مع ذلك، ليس األمر دائرة

تأمني  بل هو  دينية وسياسية وقومية وغيرها،  بعضنا بعضًا، تحت عناوين 
املوارد بصورة عادلٍة للجميع. هنا، يعود األمر إلى الحكومة اللبنانية، بأن تعمد 
السعي  الثروات في سياق  الفساد والهدر وتوزيع  إلى توظيف مواردها ووقف 
 من ترك األمور تنحو نحو صداٍم غير مبّرر. املهاجرون هم 

ً
إلى اكتفاٍء ذاتي، بدال

ر لهم الحد األدنى من 
ّ
أكثر من يدافعون ويعملون في بلد اللجوء، في حال توف

اإلنسانية. انظروا إلى لبنانيي كندا والواليات املتحدة وغيرهما. لم يجد هؤالء 
 تحاربهم، بل مجتمعًا يتقّبلهم. هو ما نحتاجه في لبنان.

ً
حكومة

في التاريخ، اعتاد اللبنانيون الذين، وللمناسبة، هم مجموعة متحدرة بأكثريتها 
من شعوب لجأت وهاجرت من أنحاء مختلفة من الشرق إلى لبنان، املوازنة بني 
ة املوارد والديموغرافيا السكانية بالهجرة. لذلك، يوجد اليوم حوالى 17 مليون 

ّ
قل

األمــر، فأكثر من 40  لبنانية. أيضًا ال جديد في  العالم من أصــول  مغترب في 
مليون أميركي يتحّدرون من أصول إيرلندية، أي من جزيرٍة عدد سكانها نحو 

6.4 ماليني نسمة. 
كل  على  اللوم  إلقاء  ُيمكن  ال  التعميم،  كل شــيء ســوى  الواقعية  تقتضي  اآلن، 
الــســوريــني لــجــريــمــٍة ارتــكــبــهــا ســــوري، كــمــا أنـــه ال ُيــمــكــن اعــتــبــار كــل اللبنانيني 
عنصريني، ألن هناك لبنانيًا أظهر وجهًا نازيًا ما. ال تقتضي الواقعية باالعتداءات 
ماذا  ثم   ،

ٌ
وآالف مئاٌت  يموت  وبعدها؟  حــرٍب  إلــى  التي ستؤدي  السوريني  على 

 من تقاسم املوارد، وفقًا ملنظومٍة اقتصاديٍة متكاملٍة تضعها 
ّ

يحدث؟ ينطلق الحل
 لبنان والسوريني.

ّ
الحكومة، وكل من يّدعي أال قدرة على فعل ذلك مجرٌم بحق

تركيا الجديدة ميزو ولميس وكريمة

ضحيتان... لبنان والسوريون
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ــع أن هــنــاك دومــــا حـــضـــارة ســائــدة  ــواقـ يــؤكــد الـ
ــرى، فــتــفــرض منطقها على  ــ عــلــى حــســاب األخـ
املــكــان، والــفــارق  الــزمــان، وتــمــد سيطرتها على 
ــذي يــمــكــن مــاحــظــتــه بـــن الــثــقــافــات  ــ الــوحــيــد الـ
ــم املــنــضــويــة تــحــت رايــتــهــا، وبـــن اآلخــريــن  واألمــ
الــرائــد والتابع،  الــفــارق بــن  لــهــا، هــو  املعاصرين 
بن املؤثر واملتأثر، بن املنتج واملستهلك، فهكذا 
كانت حضارتنا سائدة في عصر والغرب تابع، 
ثـــم تــغــيــرت الـــحـــال وتــبــدلــت املـــواقـــع اآلن. وعــلــى 
املتوترة  العاقة  حــول  السائدة  اآلراء  مــن  الــرغــم 
بــن الــحــضــارتــن، الــعــربــيــة اإلســامــيــة والغربية 
 
ً
املــســيــحــيــة، كــمــا يــصــفــهــا املـــتـــزمـــتـــون، إضـــافـــة
ــــى انــتــشــار مــصــطــلــحــي »املــــؤامــــرة« و»صــــدام  إل
يطلع  من  أن  إال  مشمئزًا،  انتشارًا  الحضارات« 
عاقة  أنها  يجد  الحضارتن،  بــن  العاقة  على 
تتطور  فهي  والسياق،  األوجــه  مــزدوجــة  تثاقف 
نحو األرقــى في خٍط طويل صاعد، وإن حدثت 
ــده الــبــاحــث  ــؤيـ ــا يـ بــعــض االنـــقـــطـــاعـــات، وهـــــذا مـ
املصري صاح سالم. ولكن، ال بدَّ من االعتراف 
واألكثر  الحضارتن،  بن  تــأزم  لحظات  بوجود 
ــروزًا فــي هــذا الــصــدد الــحــروب الصليبية، إلى  بـ
ــــدول  ــانـــب الــهــجــمــة االســـتـــعـــمـــاريـــة بـــقـــيـــادة الـ جـ
 إلى فوبيا صدام الحضارات 

ً
اإلمبريالية، إضافة

بعد أحداث 11 سبتمبر.
تبدو كل من تلك اللحظات الصدامية أقل تعقيدًا من 
اللحظة السابقة، رغم أنها أكثر تعقيدًا من سياقها 

الــحــروب  تنطوي  املــثــال،  سبيل  وعــلــى  الطبيعي. 
سياسية،  )ديــنــيــة،  بة 

ّ
مرك دوافـــع  على  الصليبية 

اقتصادية(، إذ تنطلق باسم الصليب نحو أرض 
الهال، كما أنها تتضمن باألساس أهدافا عملية 
سياسية من قبيل السيطرة والتحكم وبناء املجد 
املوارد  الطمع في  إلى   

ً
األوروبين، إضافة للنباء 

العربية وخصوصا القدس. بينما تنطوي لحظة 
الهجمة االستعمارية على تعقيٍد أقل، إذ تأتي في 
سياٍق تاريخيٍّ أوروبي تجاوز مركزية الدين الذي 
بقي حبيس الكنيسة، إلى مركزية الدولة القومية، 
ــان الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي  ــعـ ــدافـ ــل الـ بــيــنــمــا ظـ
مهيمنن، حيث الطموح إلى السيطرة واالزدهار. 
ــدام الــحــضــارات، فــا تــأخــذ الــديــن  أمـــا مــقــولــة ِصــ
 تحقيق 

ِّ
أجـــل مــن  بغطائه  تــدثــرت  وإنــمــا  حقيقة، 

في  يكمن  الــذي  اإلستراتيجي  السياسي  الهدف 
األميركية.  املــتــحــدة  الــواليــات  الــغــرب خلف  ل 

ّ
تكت

ويعني هذا أن التناقض، في هذه اللحظة، لم يعد 
ذا دوافع سابقة، كما كان إّبان الحروب الصليبية، 
بل صار ثنائيا باستثناء الدافع األول الديني، كما 
ه، كما كان 

ِّ
لم يعد بن العالم اإلسامي والغرب كل

الواليات  الهجمة االستعمارية، بل صار مع  إبان 
ن إليه األوروبيون في 

ّ
املتحدة فقط، وهو ما تفط

عـــام 2003، وتــحــديــدًا بــعــد االحـــتـــال األمــيــركــي 
للعراق، فقد رفض البابا يوحنا باسم الكاثولوكية 
ــعـــراق. وفـــي الــجــهــة املــقــابــلــة، من  ــعـــدوان عــلــى الـ الـ
ــرت بــهــدف  ــاوالت الـــتـــي جــ ــحــ  املــ

ّ
ــل املـــاحـــظ إن كــ

التواصل الحضاري مع الغرب، إنما كانت ترتكز 
الــذات  ســٍس دينية، خصوصا حــول عقيدة 

ُ
على أ

املحاوالت  تلك  أنــه ســوف تفشل  اإللهية، فاملؤكد 
لم تفجرها تماما، فلدى  إن  املــواقــف،  في تقريب 
، نــقــاط 

ً
ــن، كــاملــســيــحــيــة واإلســــــــام مــــثــــا ــ ــ كــــل دي

عن   
ً
فضا للمناقشة،  تطرح  ال  صلبة،  جوهرية 

طرفا  فــإن  آخــر  وبمعنى  فيها.  الحسم  إمكانية 
 عنها أو يرضى 

َ
من األطــراف ال يمكن أن يتنازل

املــســاومــة عــلــيــهــا، دون جـــرح مــشــاعــره الــديــنــيــة 
أننا حاولنا،  لــو  العكس،  الــراســخ. وعلى  وإيــمــانــه 
بــنــزاهــٍة وتـــجـــرد، دونــمــا إدخــــال الـــحـــوار الــديــنــي، 
واالقتصادية  السياسية  القضايا  محله  وإحــال 
أعلى  املعاصر، لوجدنا قدرة  إلى واقعنا  املنتمية 
إهانة أليِّ طرٍف  توجيه  دون  ومــن  التوافق،  على 

كان، فيجب أن نصبح براغماتين )نفعين(.
وإذا ما أراد العرب التواصل الفكري والحضاري 
مــع الــغــرب، واالســتــفــادة مما أحــــرزوه مــن تقدم 
االبتعاد  ذلــك  يتطلب  ها، 

ُّ
كل الحياة  مــجــاالِت  فــي 

الــتــفــاوض بشأنها،  الــتــي ال يمكن  املــســائــل  عــن 
إحــداث  دونما  بصددها،  أو  حولها  املساومة  أو 
شروخ في الهوية الحضارية، في مقابل إحال 
والحزب  االجتماعية  للطبقة  الحديثة  االنتماءات 
والدولة،  كالوطن  الواسعة،  وللهويات  السياسي 
مــا يــزيــد مساحة الــتــوافــق، ويــزيــل أعــقــد أسباب 

التناقض بن الحضارتن.
بشير الكبيسي )العراق(

على الــرغــم مــن تطهير مــدن عــراقــيــة من 
تنظيم الدولة اإلسامية، إال أن الحرب ما 
زالت تشتعل في عدة نقاط من محافظات 
ــعـــراق، حــيــث يــصــول الــتــنــظــيــم ويــجــول،  الـ
ويـــحـــاول، بــكــل قــوتــه، فـــرض نــظــامــه على 
الــســكــان الــخــاضــعــن تــحــت إمـــرتـــه. كما 
نسمع، بشكل شبه يومي، عن تفجيرات 
في أنحاء العراق، ما يعطي إشارة إلى أن 

الحرب فيها مستمرة. 
ــرت كـــل شــيء  ال شـــك فـــي أن الـــحـــرب دمــ
ــدٍن كـــانـــت تــنــعــم بـــاألمـــن فـــي عهد  ــ فـــي مـ
الــرئــيــس صــــدام حــســن، عــلــى الــرغــم من 
العراق  احــتــال  فمنذ  الحكم،  فــي  قسوته 
ــات املــتــحــدة نــــزح املـــايـــن من  ــواليــ ــ مـــن ال
ســكــانــه، ومـــا زال الــســكــان يــنــزحــون من 
أتــــــون املــــعــــارك املــشــتــعــلــة فــــي مــحــافــظــة 
نــيــنــوى، وســكــان كــثــيــرون تــركــوا الــعــراق، 
وهــاجــروا إلــى دول مــجــاورة، وإلــى الــدول 
الــعــراقــي يقاتل،  الجيش  نــرى  األوروبـــيـــة. 
الدولي،  التحالف  من  ومدعوم  قوته،  بكل 
لكي يستعيد أراضيه من عناصر تنظيم 
داعــــش، فــهــو مــا زال يــقــاتــل عــلــى أطـــراف 
مدينة الفلوجة التي أصبحت نسبة %80 
منها تحت سيطرة الجيش العراقي. وبعد 
سيستعد  الفلوجة  تحرير  مــن  االنــتــهــاء 
للزحف صوب مدينة املوصل لتحريرها. 

ويــتــوقــع مــحــلــلــون ســيــاســيــون كــثــيــرون 
املوصل  مدينة  تحرير  معركة  تــكــون  أن 
مــن تنظيم داعـــش حــربــا دمــويــة، كــمــا أن 
الــتــحــالــف فــي مــعــركــة املــوصــل  دور دول 
ســيــقــتــصــر، مـــن خـــال الــقــصــف الــجــوي 
ينتظره  الـــذي  فالتعاون  داعـــش،  عناصر 
املوصل  مدينة  أبناء  من  العراقي  الجيش 
لــتــحــريــر مــديــنــتــهــم، الــواقــعــة مــنــذ عــامــن، 
تــحــت ســيــطــرة داعـــــش، ســيــســاعــد، بكل 
تأكيد، في تحريرها. ويرى املختص في 
أن  املتطرفة  اإلسامية  الحركات  شــؤون 
تنظيم داعش بدأ يتراجع، ولو بنسبة في 
معظم األراضي العراقية، خصوصا  بعد 
األراضـــي  بــدأ يفقد شيئا فشيئا مــن  أن 
ــّراء هجوم  جـ وذلـــك  الــتــي يسيطر عليها، 
مليشيات  مــع  املستمر  الــعــراقــي  الجيش 
الــحــشــد الشعبي فــي اســتــعــادة أراضــيــه، 
كما أن ضربات التحالف الدولي ساهمت 
فــي فـــرار عــنــاصــر داعــــش، أو تــم قصف 
تلك  جــّراء  منهم  كثيرون  وقتل  مقارهم، 

الضربات.
حتى اللحظة، بحسب ما نرى، ال تلوح في 
العراق، والتي  أية نهاية للحرب في  األفــق 
بسببها دمرت مدنه وقراه، ونزح ماين 

من سكانه.
عطا اهلل شاهين )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

محمود الريماوي

فــــي زيــــارتــــه طــــهــــران، مــطــلــع شـــهـــر مـــايـــو/ 
أيــــار املـــاضـــي، صــــّرح زعــيــم حــركــة الــجــهــاد 
ـــح، أن الـــدفـــاع عن 

ّ
اإلســــامــــي، رمـــضـــان شـــل

الجمهورية اإلســامــيــة اإليــرانــيــة هــو دفــاع 
عـــن اإلســـــــام. وكـــــان شــلــح عــلــى رأس وفــد 
مـــن حــركــتــه، حــظــي بــاســتــقــبــاٍل عــلــى أعــلــى 
ــه عــلــي  ــلـ ــة الـ ــ ــويـــات، شـــمـــل املــــرجــــع آيـ ــتـ املـــسـ
على  ديني  طابٍع  إسباغ  ويعتبر  خامئني. 
 
ً
ســيــاســات إيــــران، وتــصــويــر اإلســـام ُممثا
 
ً
حــــصــــرًا بـــالـــجـــمـــهـــوريـــة اإلســــامــــيــــة، قـــفـــزة
 لــحــركــة الــجــهــاد الـــتـــي شـــهـــدت، في 

ً
كــبــيــرة

ســـنـــواٍت ســابــقــة، فـــتـــورًا فـــي عــاقــاتــهــا مع 
التأييد  طــهــران، على قــاعــدة رفــض الحركة 
كما  اإليــرانــيــة.  للسياسات  األوتــومــاتــيــكــي 
شــهــدت الــفــتــرة الــقــريــبــة املــاضــيــة مــا ُعـــرف، 
على نطاق واسع في وسائل اإلعام، بأزمٍة 
جــّددت  التي  الحركة  عرفتها  خانقٍة  ماليٍة 
عاقات سابقة بطهران، مع »تطويٍر« لهذه 
ح، قوله 

ّ
العاقات، بلغ، كما في تصريح شل

شيء  واإلســــام  اإلســامــيــة  الجمهورية  إن 
واحـــد، وهــي الــعــبــارة نفسها الــتــي تــرّددهــا 
تتبع  ولبنانية  ويمنية  عراقية  مليشيات 
طهران، وتدور في فلكها، وتنشر سياستها 

املذهبية.
منذ العام 2011، ظهرت في قطاع غزة حركة 
الــصــابــريــن، وتــجــاهــر بوالئها  اســـم  تحمل 
اإلسامي«  »الجهاد  وقد حرصت  لطهران، 
ــذه الـــحـــركـــة،  ــ ــلـــى الــــنــــأي بــنــفــســهــا عــــن هــ عـ
قيادي  زعيمها، هشام ســالــم،  أن  وأشــاعــت 
مــفــصــول مــنــهــا. وتــنــشــط »الــصــابــريــن« في 

بدر شافعي

العاقات بني تركيا وإسرائيل،  أثــار تطبيع 
ــرًا، فـــي أحــــد جـــوانـــبـــه، تـــســـاؤالت بــشــأن  ــيـ أخـ
تـــداعـــيـــاتـــه املــخــتــلــفــة عــلــى مـــصـــر، ســـــواء ما 
الفلسطينيني  بــني  الــوســاطــة  بملف  يتعلق 
وإسرائيل الذي كانت تقوده القاهرة، أو ما 
يتعلق بتداعياته االقتصادية على العاقات 
بينها وبني تل أبيب، ومدى إمكانية حدوث 
تطبيع مماثل بني أنقرة والقاهرة، بعد فترة 

قطيعة اقتربت من ثاث سنوات.
يمكن القول إن التطبيع التركي اإلسرائيلي 
فلسطني،  لقضية  بالنسبة  أمــور  عــدة  أظهر 
أولها مدى الحرص التركي على رفع الحصار 
املفروض على قطاع غزة،  »أو حتى كسره« 
فـــي ظـــل تــجــاهــل عـــربـــي، أو ربـــمـــا مــســاهــمــة 
عربية في فرض هذا الحصار . وربما ساهم 
هـــذا االتـــفـــاق فــي إحــــراج الــقــاهــرة الــتــي تعد 
املنفذ العربي الوحيد لغزة، بدال من املنافذ 
اإلسرائيلية. لكن، يبدو أن التوتر في العاقة 
مع حركة حماس جعل هناك صعوبة شديدة 
في فتح معبر رفــح، أو حتى كــرم أبــو سالم، 
بصورة اعتياديٍة ملــرور األفــراد والسلع إلى 
التركي  االتفاق  شــأن  من  وبالتالي،  القطاع. 
اإلســرائــيــلــي تــخــفــيــف الــحــصــار جــزئــيــا عن 
غـــزة، مــن خــال مـــرور املــســاعــدات اإلنسانية 

ــاط تجمعات  ــ املـــجـــال االجــتــمــاعــي فـــي أوسـ
لها خدماٍت  وتقّدم  األســرى،  األيتام وذوي 

متنوعة، تحت راية الوالء لطهران. 
تــتــجــنــب حــركــة حـــمـــاس، صــاحــبــة السلطة 
ــزة، الـــصـــدام مـــع »الــصــابــريــن«  فـــي قــطــاع غــ
ومـــع غــيــرهــا مــن الــجــمــعــيــات، مــثــل جمعية 
اإلحسان وغدير ورياض الصالحني وأرض 
الرباط وآل البيت، وتخوض حملة »توعيٍة« 
السياسية هي  التوعية  أن  والحال  ضدها. 
التي تتقّدم، في األهمية، على أية »توعيٍة« 
قــطــاع غزة  أن  أخـــرى. ويـــرى متابعون كثر 
بـــات يــشــهــد مــوجــة تــشــّيــع بــرعــايــة طــهــران، 
ــرب تــمــوز  ــواء حــ ــ ــعـــام 2006، مـــع أجــ مــنــذ الـ
على حــزب الــلــه فــي لبنان، ومــا أثــارتــه تلك 
ــٍن مـــع حــزب  الـــحـــرب مـــن تـــعـــاطـــٍف وتـــضـــامـ
آنـــذاك، إال أن األمــر أخــذ، بعدئٍذ، طابع  الله 
النشاط املنظم الذي تزول فيه الحدود بني 
مــا هــو ديني أو مذهبي ومــا هــو سياسي. 
الفلسطيني  املجتمع  يشهد  لــم  وتاريخيا، 
ظــاهــرة طــائــفــيــة، لــكــون املــذهــب الــســنــي هو 
طل 

ُ
الــســائــد، غــيــر أن هـــذه الــظــاهــرة بـــدأت ت

ــل بــكــثــيــر في  ــزة، وبــــصــــورة أقــ ــ فـــي قـــطـــاع غـ
ــي الـــســـنـــوات  الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة املـــحـــتـــلـــة، فــ
ــيـــرة. وأســـبـــاب ذلـــك مــتــعــّددة،  الــخــمــس األخـ
منها االنقسام بني غزة ورام الله، وما أثاره 
من إحباط في صفوف الجمهور العريض، 
ــيـــونـــي  ومــــنــــهــــا جـــــمـــــوح املـــــــشـــــــروع الـــصـــهـ
اليمني  معسكر  نحو  بــاضــطــراد  وجــنــوحــه 
األشد تطرفا، وما يتصل بذلك من استمرار 
الحصار البحري والجوي على قطاع غزة. 
ومـــن األســبــاب أيــضــا، اإلغــــاق شــبــه الــدائــم 
ــذي يــقــطــع صـــلـــة أبــــنــــاء غـــزة  ــ ــــح الــ ملــعــبــر رفـ

التركية، وغيرها، من أنقرة إلى القطاع عبر 
ميناء أسدود اإلسرائيلي. وربما ال يقتصر 
األمر على ذلك، فتركيا أرادت إظهار نفسها 
الفلسطيني،  الــحــق  املـــدافـــع عـــن  فـــي مــوقــف 
عبر رفضها الطلب اإلسرائيلي إغاق مكتب 
حركة حماس لديها، ما جعل بعضهم يعقد 
مــقــارنــة بــني موقفها ومــوقــف الــقــاهــرة الــذي 
يعتبر حماس إرهابية، وأن إرهابها موجه 
تجاه القاهرة، وليس صوب إسرائيل، وهو 
النقطة األكثر  ما نفته »حماس« دائما. لكن 
أنقرة  إمكانية لعب  الصدد،  أهمية، في هــذا 
ــيـــل  بــــني إســـرائـ املــســتــقــبــلــي  الـــوســـيـــط  دور 
ــمــــاس«، خــصــوصــا مـــا يــتــعــلــق بــتــبــادل  و»حــ
األسرى ورفات بعض الجنود اإلسرائيليني 
ــارت إلــيــه صحف  لــدى األخــيــرة، وهــو مــا أشـ
عبرية. ولعل هذه النقطة إذا تمت ستعني أن 
تركيا »غير العربية« باتت املعنية بالقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وبــأنــهــا وســيــط مــقــبــول لــدى 
القاهرة  تهم فيه 

ُ
ت فــي وقــٍت باتت  الــطــرفــني، 

بانحيازها لصالح تل أبيب.
وإذا انــتــقــلــنــا إلـــى الــتــداعــيــات االقــتــصــاديــة 
لــاتــفــاق الــتــركــي اإلســرائــيــلــي على الــقــاهــرة، 
ــــار ســلــبــيــة، فـــي األمـــديـــن  فــربــمــا تـــكـــون لـــه آثـ
املـــتـــوســـط والـــبـــعـــيـــد، الســيــمــا فــيــمــا يتعلق 
ــا،  ــ ــاز اإلســـرائـــيـــلـــي إلــــى أوروبــ ــغـ بــتــصــديــر الـ
فبسبب الــخــاف مــع أنــقــرة، عملت تــل أبيب 

الذي يهّدد أمن املجتمع مباشرة، كما يهّدد 
فبداًل  عن مساره،  الوطني  املشروع  بحرف 
من االجتهاد في مصارعة العدو الصهيوني 
ــن أجـــــــل انــــــتــــــزاع الــــحــــقــــوق األســــاســــيــــة،  ــ مــ
ــــااًل،  ــتـ ــ ــات ســــــوف تـــشـــهـــد اخـ ــ ــ ــويـ ــ ــ فــــــإن األولـ
الجمهورية  تمكني  هـــدف  يتنافس  بحيث 
اإلسامية وبسط نفوذها على أي هدٍف أو 
مشروع وطني آخر، وكما يحدث في لبنان 
ــان يــحــســن بــحــركــة  ــ عــلــى ســبــيــل املــــثــــال. وكـ
الجهاد أن تقرأ الواقع العربي بموضوعية 
وأمــانــة، وتــرى إلــى مــاذا آل إليه الوضع في 
الذراع  النفوذ اإليراني عبر  اليمن، بعد مد 
الــحــوثــي، وكيف اختل الــوضــع فــي الــعــراق، 
وبات التغليب الطائفي وااللتحاق بطهران 
الــســيــاســة الــوحــيــدة الــطــاغــيــة، مــا أدى إلــى 
انتعاش موجة التطرف واإلرهــاب وتمزيق 

النسيج االجتماعي الوطني.
غني عن القول إن ظروفا طبيعية ال تشهد 
احتااًل أو تدخاٍت خارجية، كانت ستجعل 

بــنــظــريــة »الـــقـــوس والـــســـهـــم«، ومــمــا يعضد 
مــن هـــذه الــوجــهــة أن الــنــظــام ال يـــزال يــواجــه 
تحدياٍت عديدة، السيما فيما يتعلق بامللف 
الــســوري و»داعـــــش«، والــتــداعــيــات الداخلية 
لذلك، ولعل أحدثها التفجيرات التي ضربت 
الرئيس  فــإن  املقابل،  وفــي  إسطنبول.  مطار 
الفتاح السيسي، يرغب أيضا  املصري، عبد 
فـــي جـــذب مــزيــد مـــن الــشــرعــيــة لـــه مـــن خــال 
االعتراف التركي به، وبالتالي، القضاء على 

أهم معقٍل ملعارضيه في الخارج.
لكن، تبقى النقطة األهم هي املتعلقة بشروط 
 

ٍّ
ــا الــثــابــت واملــتــغــيــر لــكــل ــذا الــتــطــبــيــع، ومــ هــ

ربــمــا يفضلون  ــراك  األتــ أن  الــواضــح  منهما. 
الــتــطــبــيــع االقـــتـــصـــادي، وهـــو مــا صـــرح عنه 
رئــيــس الــــوزراء يــلــدريــم، أخــيــرًا، على اعتبار 

املذهب  اعتناق  وحرية  املعتقد  احــتــرام  من 
أمـــرًا عــاديــا مــألــوفــا، بــل ومــطــلــوبــا. أمــا حني 
يكون نشر املذهب مرتبطا بأجندٍة خارجيٍة 
وبتمويل أجنبي، وبمحور سياسي بعينه، 
فإن املسألة، والحالة هذه، تخرج عن حرية 
الــــوالءات وتأليف قلوب  إلــى شــراء  املعتقد 
الــفــقــراء بــاملــال املــذهــبــي والــســيــاســي، وهــو 
مــــا يـــحـــمـــل مـــخـــاطـــر مــــا أغــــنــــى قــــطــــاع غـــزة 
وأهـــلـــه عــنــهــا، وهـــم يـــنـــوؤون بــأعــبــاء ثــقــاٍل 
تضاهي الــرواســي الــثــقــال. وال شــّك أن شق 
صفوف أهل القطاع، وضرب مبدأ املواطنة 
واإلخـــــاء الــوطــنــي والــديــنــي واالجــتــمــاعــي، 
وإحــــــال الــتــصــنــيــفــات الــطــائــفــيــة، هـــي في 
مجملها وصفة نموذجية لتمزيق املجتمع، 
ــة الــــعــــدو  ــهــ ــواجــ ــاف مـــنـــعـــتـــه فـــــي مــ ــ ــعــ ــ وإضــ
املــتــربــص، وانــشــغــاٍل بــمــســتــجــداٍت مفتعلٍة 
ودخيلٍة لتضييع البوصلة الوطنية، وبذر 

بذور الشك واالرتياب والتربص.
مــن واجــــب املــجــتــمــع املــدنــي الــعــريــض، كما 
الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة بــمــخــتــلــف تــشــكــيــاتــهــا، 
بما في ذلك املخلصني في صفوف الجهاد 
اإلسامي، اليقظة أمام هذه املشاريع، وإزاء 
قيام »جمعيات خيرية« بنشاطاٍت سياسيٍة 
محّددة تخرق القانون خرقا فاضحا، وتهّدد 
الــنــســيــج االجــتــمــاعــي وتــعــبــث بــاألولــويــات 
الـــوطـــنـــيـــة، عـــلـــمـــا أن الــــنــــشــــاط الــســيــاســي 
حــق لــأحــزاب والــفــصــائــل، عــلــى أن يجّسد 
تهدف  التي  املستقلة  السياسية  الخيارات 
إلـــى التمكني الــوطــنــي، ودحـــر االحـــتـــال، ال 
النزاعات  ى على 

ّ
تمكني دولــة أجنبية تتغذ

األهلية في مجتمعاٍت ودوٍل أخرى.
)كاتب من األردن( 

أنه يحقق مكاسب مهمة لهم في ظل ميزان 
، يميل لصالحهم بصورة كبيرة، في  تجاريٍّ
مقابل رفضهم االعتراف بأن ما حدث في 30 
يونيو ثورة ضد الرئيس محمد مرسي، أو 
طرد قيادات الشرعية من أراضيهم، بل ربما 
يوافقون على تطبيٍع كامل في حال استجابة 
الــقــاهــرة ألربـــعـــة شــــروط أســاســيــة، حــّددهــا 
أردوغان في أثناء عودته من طهران، إبريل/ 
ــراح مــرســي  ــ ــــاق سـ نــيــســان 2015، وهــــي إطـ
)ولــيــس عــودتــه إلـــى الــحــكــم(، ووقـــف جميع 
أحـــكـــام اإلعـــــــدام، وإطـــــاق ســــراح املــعــتــقــلــني، 
فــضــا عـــن تــوفــيــر أجـــــواء مــواتــيــة للعملية 
الديمقراطية، من حرية رأي وتشكيل أحزاب 

وغيرها.
فــي املــقــابــل، أهــم شــرطــني لــدى الــقــاهــرة هما 
قيادات  السيسي، وطــرد  االعــتــراف بشرعية 
»اإلخوان املسلمني«، ولعل هذا ما قد يرفضه 
 
ً
أردوغان الذي رفض طلبا إسرائيليا مماثا

األمــور  تظل  فهل  بخصوص حركة حماس. 
كــمــا هــي عــلــيــه اآلن، الســيــمــا بــعــد اســتــمــرار 
ــــدث فــي  ــة، بــســبــب مــــا حـ ــعـــاقـ الـــتـــوتـــر فــــي الـ
أن  أم  التعاون اإلسامي أخيرًا.  قمة منظمة 
القاهرة ربما تبدي بعض املرونة على غرار 
التي قدمتها إسرائيل ألنقرة، أخيرًا، مقابل 

بعض االشتراطات املنطقية واملعقولة.
)كاتب وإعامي مصري(

إحباطهم.  مــن  ويــفــاقــم  الــخــارجــي،  بالعالم 
عاوة على املصاعب االقتصادية، وإخفاق 
الحرب  بعد  القطاع  إعــمــار  إعـــادة  مشاريع 
 2007 العام  أواخــر  في  املدمرة  اإلسرائيلية 
وبـــدايـــة الــعــام 2008. تــضــاف إلـــى ذلـــك كله 
الـــنـــزعـــة اإليـــرانـــيـــة الــصــريــحــة والــجــامــحــة 
للتمّدد في املجتمعات العربية واإلسامية، 
واستثمار بؤر الفقر والعوز، من أجل نشر 
 جرى اتباعها 

ٌ
تشيع سياسي، وهي سياسة

إفريقية  الـــســـودان ومــوريــتــانــيــا، ودول  فــي 
أخــــــــرى. وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى مـــشـــكـــات الـــقـــطـــاع 
املــتــراكــبــة واملــتــراكــمــة، ال شــك أن قــطــاع غزة 
يــبــدو، فــي أنــظــار أصــحــاب مــشــروع توسيع 
 مـــن أجــل 

ً
 مــثــالــيــة

ً
ــــي، بــيــئــة ــرانـ ــ الـــنـــفـــوذ اإليـ

استثمار اإلحباط والفقر من أجل استمالة 
الناس والسياسيني، وربطهم ربطا مباشرًا 
بــمــركــز قــــرار خــــارج غـــزة وخــــارج فلسطني، 

وبما يخدم أهداف هذا املركز حصرًا.
بطهران،  اإلســامــي  الجهاد  حركة  التحاق 
ومنح سياسات األخيرة تأييدًا تاما، يشكل 
رافــــدًا قــويــا لــحــركــة الــتــشــيــع الــســيــاســي في 
الـــقـــطـــاع، وتـــحـــّديـــا ســـافـــرًا لــحــركــة حــمــاس، 
كــمــا لــعــمــوم الــحــركــة الــوطــنــيــة الــتــي تسعى 
إلـــى كــيــانــيــٍة وطــنــيــٍة تــتــصــادق مــع دول في 
الـــعـــالـــم، مـــن دون أن تـــكـــون تــابــعــة لـــهـــا، أو 
تــحــمــل أجـــنـــدتـــهـــا. وتــخــتــلــط فــــي املـــســـألـــة، 
إذ  باالجتماعية،  السياسية  املحاذير  هنا، 
أن اســتــمــالــة الــنــاس بــالــهــبــات واملــســاعــدات 
ومــخــتــلــف أنــــواع الــخــدمــات تــحــت الــعــنــوان 
 
ً
 مكشوفة

ً
اإليـــرانـــي، ســـوف يــشــّكــل مــحــاولــة

إلعادة هندسة الخريطة االجتماعية، وزرع 
ــٍة طــائــفــيــة تــســتــقــوي بـــالـــخـــارج، األمـــر  ــالـ حـ

عـــلـــى تــشــكــيــل تــكــتــل إقـــلـــيـــمـــي، يـــضـــم مــصــر 
وقــبــرص والــيــونــان )وهـــي دول عــلــى خــاف 
مع تركيا(، يكون من أهدافه البحث عن طرٍق 
. وبالتالي، 

ً
األقــل تكلفة التركي  بديلٍة للخط 

التكتل، حال  ربما تتخلى إسرائيل عن هذا 
تحّسن عاقتها مع أنقرة.

وبالنسبة للنقطة الثالثة الخاصة بإمكانية 
حـــدوث تطبيع مــصــري تــركــي وشــيــك، فهذا 
يــتــوقــف عــلــى عــــدة أمــــــور، يــتــعــلــق بعضها 
منهما  لكل  واإلقليمي،  الداخلي  باملوقفني، 
من ناحية، واألهمية النسبية لكل طرٍف في 
للطرف  الخارجية  السياسة  أولــويــات  سلم 
اآلخر من ناحيٍة ثانية، ثم شروط التطبيع، 
وهــــل يــمــكــن املـــوافـــقـــة عــلــى تــطــبــيــٍع جــزئــي، 
الداخلية،  الــظــروف  لعل  ال؟  أم  أولـــى  مرحلة 
في  تدفعهما  قد  لكل منهما  واإلقليمية،  بل 
اتـــجـــاه الـــتـــقـــارب، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن نــظــام 
ــتــــركــــي، رجـــــب طـــيـــب أردوغـــــــــان،  الـــرئـــيـــس الــ
ــة مــن  ــيـ ــارجـ ــاول تــحــســني عـــاقـــاتـــه الـــخـ ــحــ يــ
التطبيع مع إسرائيل، والــذي يتزامن  خــال 
مع مصالحٍة روسية، إال أن مصر تظل أحد 
وإيـــران  يضمها  الـــذي  املنطقة  مثلث  أركــــان 
وتــركــيــا. وبــحــســب رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق، 
أحمد داود أوغــلــو، كلما لعبت بــاده أدوارًا 
 في الشرق، ارتفعت مكانتها في 

ً
أكثر فاعلية
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــرًا مــن  ــيـ ــبـ ــع »غـــــــول الـــبـــطـــالـــة« عـــــــددًا كـ ــ دفــ
الــشــبــاب املــصــري إلــى بيع الـــذرة املشوية 
في محافظات مصرية عديدة، خصوصا 
في شوارع القاهرة واإلسكندرية وعلى مقربة من 
املتنزهات والحدائق العامة. فبيع أكواز الذرة ُيعّد 
مصدر رزق مهما لهؤالء، ال سّيما مع سهر األهالي 
ليالي شهر رمــضــان، وهــو األمــر الــذي شّجع على 
 الكوز الواحد ُيباع 

ّ
انتشار هذه الظاهرة. ُيذكر أن

ني )نحو 0.25 دوالر مصري(،  لقاء جنيَهني مصريَّ
وقــد يرتفع السعر فــي األحــيــاء الــراقــيــة إلــى ثاثة 

جنيهات )نحو 0.35 دوالر(.
ــــرة أو  ــاهـ ــ ــقـ ــ عــــلــــى كــــورنــــيــــش الــــنــــيــــل، ســــــــواء فـــــي الـ
املــحــافــظــات، وكــذلــك عند الــكــبــاري، يــنــادي الشباب 
الـــذرة. فكثيرة هي األســر املصرية التي  على أكــواز 
 ،

ً
تقصد املــنــاطــق املــطــلــة عــلــى الــنــيــل أو الــبــحــر لــيــا

الستنشاق نسمة هواء والهروب من درجات الحرارة 
ــل املــنــازل ومـــن الــرطــوبــة العالية.  املــرتــفــعــة فــي داخـ
ويستغل عدد كبير من الشباب نزهات األهالي في 
املــشــويــة على الحطب أو  الـــذرة  املــنــاطــق، لبيع  تلك 
من  كثيرين  الــذرة  وتستهوي  يقولون.  كما  الجمر، 
الذين  الفقراء واألغنياء على حــّد ســواء،  املـــارة، من 
يعجزون عن مقاومتها ومقاومة رائحة شّيها على 

النار، فيشترونها ويتلذذون بمذاقها.
بالتزامن مع الضربات التي تتلقاها السياحة في 
مصر، في الفترة األخيرة، لجأ شباب كثيرون من 
فرصة  يجدون  ال  وآخـــرون  وظائفهم  فقدوا  الذين 
ــذرة. فهي ال  الــ إلــى بيع  مــا،  مناسبة لتأمني دخــل 
لبيعها  األنــســب  والــوقــت  كبير،  إلــى جهد  تحتاج 
، أي ابتداًء من ساعة غروب الشمس وحتى 

ً
هو ليا

الساعات األولى من صباح اليوم التالي.

بــائــع ذرة عــنــد كـــوبـــري قــصــر الــنــيــل فـــي الــقــاهــرة. 
يقول: »أجني من بيع الذرة نحو 20 جنيها )2.25 
دوالرات( في الليلة الواحدة، تكفي لسّد جزء قليل 
 »الــظــروف في 

ّ
من احتياجات أســرتــي«. يضيف أن

غاية الخطورة. نحن با عمل والبيوت في حاجة 
إلى املال، لذا نصحني أحد األصدقاء بهذه املهنة«.
مــن جــهــتــه، يــقــول محمد فـــوزي تلميذ فــي الصف 
الثالث اإلعدادي في منطقة شبرا )شمال القاهرة(، 
 ظـــروف حــيــاتــه االجــتــمــاعــيــة دفــعــتــه إلـــى العمل 

ّ
إن

مبكرًا، خصوصا بعد وفاة والده. فهو االبن البكر. 
 »منطقة شبرا مكتظة بالسكان، وقد 

ّ
ويشير إلى أن

لجأت إلى بيع الذرة املشوية في شارع شبرا حتى 
والــدتــي  احتياجاتي ومــســاعــدة  تلبية  مــن  أتــمــّكــن 
وإخوتي الثاثة«. يضيف وهو يقلب أكــواز الذرة 
عــلــى مــوقــد حــديــدي أشــعــل فــيــه بــعــض الــجــمــرات، 
 
ّ
أن فيما  بقليل  ليس  ومدخولها  جيدة  »املهنة   

ّ
إن

رأسمالها بسيط«.
فــي منطقة شبرا نفسها، يعيش عماد هــود وهو 
تلميذ في الصف الثاني ثانوي - صناعي، ويعمل 
ــهــا »مهنة 

ّ
أيــضــا فــي شـــّي الــــذرة وبــيــعــهــا. يــقــول إن

جيدة لكن مكاسبها ليست ثابتة. واألســوأ يكون 
عندما يحضر موظفو البلدية ويصادرون ما لدّي 
ني أعود ملمارسة البيع من 

ّ
من مواد ومعدات. لكن

 ال دخل لي إال من هذا العمل«. يضيف: 
ّ
جديد، ألن

الــرغــم من  ــنــي سعيد بــهــذا العمل على 
ّ
أن »ال أنــكــر 

ــذرة يوميا  ــنــي أحــمــل شـــوال الـ
ّ
املــتــاعــب. صحيح أن

ني أرى في 
ّ
الــفــحــم، لكن إلــى  بــاإلضــافــة  على كتفي 

 حــرًا، أرحــم من انتظار أّي فرصة 
ً
ما أقــوم به عما

 »زبائني يتنّوعون ما بني 
ّ
إلــى أن أخــرى«. ويلفت 

ــر. ويـــكـــون مكسبي  ــ شــبــان وشـــابـــات وأطـــفـــال وأسـ
ــــي شــهــر  ــك فـ ــ ــذلـ ــ ــدًا وكـ ــ ــّيـ ــ خــــــال فـــصـــل الـــصـــيـــف جـ

رمضان«.

عــلــي ســعــيــد مـــن مــنــطــقــة إمـــبـــابـــة، طــالــب فـــي كلية 
الــتــجــارة، وهــو مــن بائعي الـــذرة املــشــويــة. بمجّرد 
انتهاء العام الجامعي، يلجأ مباشرة إلى بيع الذرة 
على الكورنيش حيث يزدهر سهر الصيف. يشير 
الــذرة  يــخــتــارون  كثيرين   أشخاصا 

ّ
أن إلــى  سعيد 

خصوصا  رمضان،  في  سحورهم  لتكون  املشوية 
 
ّ
أن الــصــيــام. يضيف  الثاني مــن شهر  النصف  فــي 

ه 
ّ
»العمل في بيع الذرة غير مكلف وهو مربح، لكن

ال يسّوي أوضاعي االجتماعية. فأنا طالب جامعي 
 غير ذلك«.

ً
وأنتظر من الدولة حياة مختلفة وعما

مــن جــهــتــه، يــقــول مــحــمــد عــنــتــر مــن منطقة بــوالق 
ه تخّرج من كلية اآلداب ويعمل في بيع 

ّ
الدكرور إن

الـــذرة املــشــويــة منذ ســنــوات لتوفير قــوت أســرتــه. 
الــذرة   »ثّمة إقبااًل كبيرًا على شــراء 

ّ
ويلفت إلــى أن

ها »غنّية جدًا 
ّ
املشوية من قبل الجميع«، مضيفا أن

ها تساعد على مقاومة السمنة«.
ّ
باأللياف وُيقال إن

إلـــى ذلــــك، نـــرى بــني هــــؤالء الــبــاعــة تــامــيــذ مـــدارس 
وخّريجني من حملة شهادات الدبلوم ونساًء أيضا، 
يــعــمــلــون جــمــيــعــا فـــي هـــذا املـــجـــال بــهــدف مــواجــهــة 
الظروف املادية الصعبة التي يعانون منها والتي 
أمكنة  خذ هــؤالء ألنفسهم 

ّ
يت تعاني منها أسرهم. 

على جوانب الطرقات حيث يضعون صناديقهم أو 
رونها. 

ّ
أكشاكهم، ليبيعوا الذرة املشوية التي يحض

أحمد علي )28 عاما( عاطل من العمل، يخبر: »أعمل 
صباحا في عدد من املهن الحرفية. وفي آخر النهار، 
أبيع الذرة املشوية. الوضع االقتصادي صعب، لذا 
أحاول مواجهته بعملي هذا«. يضيف: »لدّي ثاثة 
أوالد، والبطالة دفعتني إلى تقليب الرزق للحصول 

على قليل من املال اإلضافي ألعيل أسرتي«.
أّمـــا محمد خــيــري وهــو فــي األســـاس »مــوظــف في 
ف العمل في هذا القطاع 

ّ
السياحة«، فقد دفعه توق

ــــذي لــطــاملــا كــــان مـــزدهـــرًا فـــي مـــصـــر، إلــــى الــعــمــل  الـ

مجتمع
قت مقتل 1271 مدنيا في يونيو/حزيران 

ّ
أعلنت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، أمس، أنها وث

الجاري 6567،  العام  النصف األول من  املدنّيني خال  الباد، ليصبح عدد الضحايا  املاضي في 
سقطوا على أيدي »الجهات الرئيسة الفاعلة«. وأشارت إلى أن مختلف املحافظات السورية شهدت 
العدائية في 27  بــدء سريان بيان وقــف األعمال  القتل، منذ  تراجعا ملحوظا وجيدًا في معدالت 
فبراير/شباط املاضي، باملقارنة مع األشهر السابقة. ولفت التقرير إلى أن التراجع شمل بشكل 
)األناضول( خاص املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة. 

وضــعــت الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، ســوريــة والـــســـودان وأربــــع دول عــربــيــة أخــــرى )الــجــزائــر 
وجيبوتي وجزر القمر وموريتانيا(، باإلضافة إلى إيران وروسيا، ضمن القائمة السوداء لاتجار 
استثنائية«،  »دواًل  والــصــومــال  وليبيا  اليمن  واعــتــبــرت  دولـــة.   27 ضمت  والــتــي  عامليا،  بالبشر 
ر تصنيفها بشكل محايد. هذه النتيجة جاءت في تقرير سنوي صادر عن وزارة الخارجية 

ّ
ويتعذ

الــدعــارة، وتجارة  والـــذي يرصد قضايا شبكات   ،»2016 لعام  بالبشر  »االتــجــار  األميركية حــول 
)األناضول( األعضاء، وزواج املتعة، واستعباد األفراد واستغالهم. 
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صيدا ـ انتصار الدنان

ينقضي شهر رمضان، هذا العام، وسّكان 
الفلسطينيني  الحلوة لاجئني  مخّيم عني 
يشتكون  لبنان،  جنوب  صيدا،  مدينة  في 
أكــــــثــــــر فـــــأكـــــثـــــر مــــــــن تــــــــدهــــــــور األوضــــــــــــاع 
 مــخــيــمــات 

ّ
ــل ــــذي يـــطـــاول كــ االقـــتـــصـــاديـــة الـ

الاجئني في الباد.
ــنـــوات، يــعــرض أبـــو عــزمــي الــبــدوي  مــنــذ سـ
في  متواضعة  بسطة  على  للبيع  خــضــاره 
 األحـــوال بحسب مــا يــقــول »لم 

ّ
املــخــّيــم، لــكــن

تكن على مــا هــي عليه الــيــوم. كــانــت حركة 

اليوم«. يضيف: »صحيح  املبيع أفضل من 
الــنــاس يخافون   

ّ
أن إال  األســعــار جــيــدة،   

ّ
أن

من األوضــاع األمنية، وهــو ما يمنعهم من 
ــراء، خــصــوصــا الــزبــائــن  ــشــ اإلقــــبــــال عــلــى الــ

الذين يعيشون خارج املخيم«.
من جهته، يبيع إبراهيم محمود الخضار، 
منذ عشر ســنــوات، فــي املــخــيــم. يــقــول: »في 
وعندما  البساتني،  في  أعمل  كنت  السابق، 
كبرت صرت أبيع الخضار. في بدايات شهر 
رمضان، ارتفعت األسعار كلها، وبعد فترة 
ــع الــبــيــع لـــم يــتــحــّســن،   وضـ

ّ
انــخــفــضــت. لــكــن

وحــتــى الـــيـــوم مـــا زال اإلقـــبـــال عــلــى الــشــراء 

ضعيفا«. ويعيد األمر إلى »أسباب عديدة، 
أبرزها انقطاع الكهرباء املستمر في املخّيم 
ـــر عــلــى نــســبــة املــبــيــعــات. فــرّبــات 

ّ
الــــذي يـــؤث

 يشترين ما يحتجنه ويضعنه 
ّ
البيوت كن

 يشترين بحسب 
ّ
في البرادات، أّما اليوم فهن

يأتي  إعــدادهــا. كذلك،   
َ
ينوين التي  الطبخة 

انقطاع املياه املستمر. باختصار، في شهر 
رمـــضـــان ال تــتــحــّســن املـــبـــيـــعـــات، بـــل تبقى 
كـــســـواهـــا مـــن األشــــهــــر«. يــضــيــف مــحــمــود: 
»نــحــن ســبــعــة أشـــخـــاص فـــي الــبــيــت، أعــمــل 
طوال النهار حتى أؤّمن ثمن طبخة يومنا. 

وفي بعض األحيان ال أستطيع تأمينها«.

ــي دّكـــــــان كــبــيــر  أّمــــــا مــحــمــد الــــــذي يــعــمــل فــ
لــلــخــضــار والـــفـــاكـــهـــة فــــي املـــخـــّيـــم، فــيــقــول: 
»لــيــســت نــســبــة املــبــيــعــات مــمــتــازة وال هي 
ــهــا فــي الــســابــق كــانــت أفضل 

ّ
مــعــدومــة. لــكــن

ــفـــرد يــشــتــري كــمــيــات أكــبــر،  ــان الـ بــكــثــيــر. كــ
يــحــتــاج«. يضيف  بــمــا  الــيــوم  يكتفي،  فيما 
 »السبب هو الوضع االقتصادي السيء. 

ّ
أن

وكثيرون غير قادرين على العمل«.
بــالــنــســبــة إلـــــى أبـــــو عـــمـــر وهـــــو صــاحــب 
محل لبيع الــدجــاج في ســوق مخّيم عني 
ــّروج فــي شهر  ــفـ  »أســـعـــار الـ

ّ
ــإن الــحــلــوة، فــ

رمضان مناسبة لجميع الناس. واإلقبال 

عــلــيــه أفــضــل مـــن اإلقـــبـــال عــلــى الــخــضــار. 
 مــبــيــعــاتــي ارتــفــعــت 

ّ
الــــقــــول إن يــمــكــنــنــي 

 »قبل 
ّ
خــال شهر رمــضــان«. ويــوضــح أن

ــّروج في  ــ ــتـــري مـــائـــة فــ رمــــضــــان، كــنــت أشـ
أّما خاله، فصرت أشتري  اليوم الواحد. 
انقطاع  نا نعاني من مشكلة 

ّ
ني. لكن

َ
مائت

الكهرباء املستمر«.
ــك، يــلــفــت عــبــدالــلــه إســمــاعــيــل إلــى  إلـــى ذلــ
 أهــل املــخــّيــم يخشون دائــمــا وقـــوع أّي 

ّ
أن

ر 
ّ
زعــزعــة أمــنــّيــة، إذ مــن شــأن ذلــك أن يؤث

االقتصادية.  والعجلة  املبيع  حركة  على 
فذلك يمنع الناس من دخوله«.

رمضان فلسطينيّي مخيّم عين الحلوة

ربى أبو عمو

ال أوراق في البيت. لن تكتب شيئا إذًا. ال 
. تجلب أحمر الشفاه وتحاول 

ً
ورثة أصا

الكتابة عن ذكرى واحدة تختارها 
عشوائيا. ال أوراق. هذه قّصة قديمة لطفلة 
كانتها. رّبما تكتب عليها، لكّن الذكرى ال 
تأتي. وهي ال تأتي. في غرفٍة ما، قد يقول 

الجالس خلف املكتب، والذي يبدو دائما 
ها 

ّ
أطول من الشخص الجالس أمامه، إن

مصابة باالكتئاب، غير ذلك »االكتئاب« 
الذي يرّدد الناس يوميا أنهم مصابون به.

كها أفكاٌر 
ّ
ماذا يعني ذلك؟ هل تتمل

ر في االنتحار؟ النعم 
ّ
سوداوية؟ هل تفك

هنا قد توّرطها في مرٍض عادة ما ال 
يفهمه الناس. رّبما تكون املرة األولى التي 
ال يعّد فيها التعميم حكما ظاملا. األسهل 

عادة هو إسداء النصائح. واألصعب 
دائما هو استيعاب االكتئاب. املؤمنون 

ينصحون املكتئب بالتقّرب أكثر من الله 
وغير املؤمنن ينصحونه بتجاوز محنته. 
حقا؟ رّبما، ينسى أن األمر قد يكون بهذه 

البساطة. لم يَر أشجارًا في الخارج، وال 
وجوها مبتسمة. 

في الغرفة، ستعرف أنها انضّمت إلى 
أولئك الذين يعانون من مرض عقلي. يبدو 

األمر مخيفا. تسمُع جّيدًا ما يمكن أن 
يقال. »تبدين طبيعّية. تصّرفاتك ليست 

غريبة وال تدعو إلى الشّك. تعملن وتأكلن 
وتنامن وترقصن وتسعن..«.

في نظرهم، كانت طبيعية. اليوم هي 
»مجنونة«. جنون عشوائي مثل االكتئاب 

العشوائي والقلق العشوائي. تستيقظ 
وتعجز عن النهوض من الفراش. ال شيء 
يمكن أن تفعله وهي مستيقظة. ال تقوى 

على قراءة صحيفة وال رواية. صارت 
جبر 

ُ
ها ت

ّ
تحلم بجلب كلٍب إلى منزلها عل

على التنّزه. 
»مجنونة«، وقد فقدت القدرة على التركيز، 

 مرة ترجع إلى النقطة 
ّ

ها في كل
ّ
وألن

 
ّ

عينها. ال تتقّدم وال تتراجع. بن كل
األلوان، ترى هذه النقطة السوداء تحوم 

حولها وتختارها. 
في الغرفة، يطلب منها اختيار ذكرى 

قديمة. في املبنى الذي كانت تقطنه في 
طفولتها، لعبت كرة القدم مع جيرانها 

الصبيان. ونجحت، صدفة، في صّد كرٍة 
جه نحو املرمى. آملتها معدتها 

ّ
كانت تت

أها. 
ّ
حينها. لكن أحد أعضاء فريقها هن

وما زالت تذكر إنجازها هذا حتى اليوم. 
وكانت تنتعل حذاء التزلج، وتطير من 
زاوية إلى أخرى. ومنذ امتلكت واحدًا، 

أحّبت الرقص على الجليد.
لم يدّون شيئا. بدا له أنها ليست هي التي 

تتحّدث إليه. هذه فتاة أخرى ال تبحُث 
عن قوقعة. الحظت ارتباكه. لكنها أكملت. 

»إنجاز الكرة« كان مجّرد خدعة. فقد بكت 
 من دون أن تخبر أحدًا. 

ً
بسبب أملها طويا

بكت ألنها لم تتجّرأ على البكاء في مدخل 
املبنى، وقد كذبت على نفسها...

ال أوراق في البيت. تكفيها وسادتها. لكْن 
خارجه، أفواٌه كثيرة. 

مجنونة

مزاج
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رائحة شيّها على النار ال تقاَوم )العربي الجديد(



كانت اإليرانيّة 
فاطمة صفر 

بور قد تعلّمت 
النحت قبل فترة 

طويلة. لكنها 
أخيرًا، اكتشفت 

أنها قادرة على 
استخدام القطع 

المعدنيّة لصناعة 
المجّسمات

زالبية الجزائريين... ُسلطة حلوى رمضان
سرّ وصفة بوفاريك تحفظه عائالتها بأمانة خوفًا من التقليد

1819
مجتمع

طهران ـ فرح الزمان شوقي

حـــن احـــتـــرفـــت الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة، 
ــــت، لــم  ــــحـ ــنـ ــ  الـ

ّ
ــا فـــــــن ــ ــهــ ــ ــى رأســ ــ ــلـ ــ وعـ

يــخــطــر فـــي بــالــهــا أن تـــحـــّب جمع 
الــقــطــع املــعــدنــّيــة واســتــخــدامــهــا فــي ابتكار 
 جــديــد. تــضــّم هـــذه الــقــطــع إلـــى بعضها 

ّ
فـــن

بـــعـــضـــا، لــتــصــنــع تـــمـــاثـــيـــل أو مـــجـــّســـمـــات. 
فاطمة صفر بور )36 عاما(، التي تقطن في 
مدينة كرج الواقعة قرب العاصمة اإليرانية 
بكالوريوس  شهادة  على  حاصلة  طــهــران، 
فــي الهندسة املــعــمــاريــة، إال أنــهــا كــانــت قد 
ها 

ّ
مت النحت منذ فترة طويلة. ومع أن

ّ
تعل

مستخدمة  التماثيل  نحت  فــي  تخّصصت 
أن »إدراج  اكتشفت أخيرًا  أنها  إال  الخشب، 
الحداثة،  املعدنّية( ضمن  )القطع   

ّ
الفن هــذا 

هو أكثر متعة وتشويقا بالنسبة إليها«.
التماثيل  مــع صــنــع  فــاطــمــة قّصتها  تـــروي 
واملجّسمات لـ »العربي الجديد«، خصوصا 

ال أستطيع أن أستوعب 
سهرتي الرمضانية خالية 

من زالبية بوفاريك

القى عملها استحسان 
كثيرين، خصوصًا الفنانين 

الذين يشجعون الفنون 
المعاصرة والحديثة

لم تصل إلى المرحلة التي 
تريد، الطريق أمامها 
ما زال طويًال، وتحلم 

بالوصول إلى العالمية

من خالل االستعانة بقطع معدنّية تستخدم 
لصناعة السيارات. تقول إنه في أحد األيام، 
قـــيـــم فـــي مبنى 

ُ
كــانــت تـــشـــارك فـــي مــعــرض أ

بـــرج مــيــالد، وهـــو بـــرج االتـــصـــاالت األعــلــى 
ــران. كانت  ــ واألشـــهـــر فــي طـــهـــران، بــل فــي إيـ
تعرض منحوتاتها الخشبية مع زمالء لها 
فــي قــســم خـــاص، وقـــد لفتها وجـــود ورشــة 
عــمــل لــفــنــانــن وطـــالب يــســتــخــدمــون القطع 
املعدنية في صناعة أعمالهم الفنية. تشير 
إلى أنها أعجبت بعملهم واستغربت مدى 
املجّسمات  تحويل  على  وقدرتهم  براعتهم 
ــريــــب وجـــمـــيـــل فــــي آن  إلـــــى شـــكـــل فـــريـــد وغــ
ــد، مـــن خـــالل الــقــطــع املــعــدنــيــة. صـــارت  ــ واحـ
تــزور هــذه الــورشــة طــوال الفترة التي أقيم 
فيها املعرض، وبدأت التدّرب معهم كونها 
الــنــحــت وصناعة  فــي  املــعــادن  لــم تستخدم 
التماثيل من قبل. خالل هذا الفترة، نجحت 
 
ً
فـــي بــنــاء مــجــّســٍم لــبــرج مــيــالد مــســتــخــدمــة

قطعا معدنية مختلفة، وكان بعضها عبارة 
إلــى قطع  باإلضافة  للتلف،  عن قطع معّدة 

 .
ً
أكبر، كالسيارات مثال

ــحــــن، قـــــــّررت الـــتـــخـــّصـــص فــي  مـــنـــذ ذلـــــك الــ
ع أن يكون 

ّ
لــم تتوق املــجــال. تقول إنها  هــذا 

جّهزت  عليها.  هو  التي  بالصعوبة  العمل 
مـــكـــان عــمــلــهــا، واشــــتــــرت الـــجـــهـــاز الــخــاص 
الفنانون  الــذي يستخدمه  املعادن  بتذويب 
عــادة، وأتقنت األمــر. تشير إلــى أن األمــر لم 
 وقد اعتمدت على نفسها. عادة 

ً
يكن سهال

مـــا تــســتــخــدم قــطــعــا مــعــدنــّيــة تــكــون مــعــّدة 
خرى لم تعد 

ُ
للتلف في مكّبات النفايات، وأ

صــالــحــة لــالســتــخــدام أو تــالــفــة، مـــا يجعل 
أعمالها الفنية أكثر جمااًل. كذلك، تشير إلى 
أن اعتماد الفنانن على مواد كهذه يساعد 

ل من عبء النفايات.
ّ
البيئة ويقل

تؤكد فاطمة أن عملها هذا القى استحسان 
كــثــيــريــن، خــصــوصــا الــنــخــبــة مــن الــفــنــانــن، 
ــون الـــــفـــــنـــــون املــــعــــاصــــرة  ــعــ ــجــ ــشــ الــــــذيــــــن يــ
والــحــديــثــة، وال يــقــفــون فــي وجـــه التجديد، 
مــا ساعدها على االســتــمــرار فــي مسيرتها 
بتعلم  نفسها  على  تعتمد  كونها  الصعبة 
ــديـــدة ومــخــتــلــفــة. لــكــن أكـــثـــر ما  تــقــنــيــات جـ
الــتــخــّصــص في  ــّررت  ــ قـ يشجعها هـــو أنــهــا 
هذا املجال الصعب. كثيرون يسألونها عن 
طــريــقــة اســتــخــدام قــطــع الــســيــارات وكيفّية 
فــّكــهــا وتــركــيــبــهــا، ويـــدركـــون مـــدى صعوبة 
األمــر. تشرح أنها ليست مهّمة سهلة، لكن 
الــذي حصلت عليه من اآلخرين،  التشجيع 
ونــظــرة اإلعــجــاب على وجــوهــهــم، يجعلها 
تستمر في هذا الفن الذي يحتاج إلى جهد 

كبير ووقت للتمّيز.
شــاركــت فــاطــمــة فــي ســتــة مــعــارض محلية 
ــر املـــاضـــيـــة. ولـــــم تــســنــح لــهــا  ــهــ خـــــالل األشــ
الفرصة لعرض أعمالها خارج إيران. وعلى 

الــرغــم مــن أنــهــا اســتــطــاعــت بــيــع تماثيلها 
ــي تــلــك  ــارات فــ ــيــ ــســ ــن قـــطـــع الــ املـــصـــنـــوعـــة مــ
أعمالها  بتطوير  تحلم  أنــهــا  إال  املــعــارض، 
وعــرضــهــا فـــي مـــعـــارض أجــنــبــيــة. تـــرى أنــه 
يــجــب عــلــى اآلخـــريـــن الــتــعــّرف عــلــى قـــدرات 
الشباب اإليرانّين وحب الفنانن للتجديد 

وصناعة ما هو غريب.
تــؤكــد أنــه مــن الــضــروري أن يــكــون هــنــاك دعم 
حكومي أكبر لهذا النوع من الفنون الحديثة، 
لها ويزيد من شهرة  بالترويج  ما سيساعد 
الــفــنــانــن اإليـــرانـــيـــن مـــن الــشــبــاب عــلــى وجــه 
الــخــصــوص، فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج عــلــى حد 
سواء. تقول إن النحت في إيران يعّد من الفنون 
أنــه يمكن أن  إلــى  املختلفة واملــتــطــورة، الفــتــة 
ينافس عامليا، خصوصا أن كثيرين يعملون 
ـــحـــاق بــــركــــب مــــــــدارس الـــحـــداثـــة 

ّ
جـــاهـــديـــن لـــل

العاملية. تضيف أن هناك تعّددًا في األساليب 
والتقنيات، ما يجعل النحت في إيران ممّيزًا، 

ويفوق توقعات الفنانن اآلخرين.
مع ذلك، تقّيم فاطمة وضع النحت الحديث 
فــي إيــــران، وتــقــول إنـــه مــا زال ينحصر في 
العديد  تأخذ  ال  بالتالي،  الــعــرض.  صــاالت 
مــن األعـــمـــال حــقــهــا. الــجــمــيــع قـــــادرون على 
مختلف  فــي  وتماثيل  مجّسمات  مــشــاهــدة 
شـــوارع إيـــران، والــتــي تعتمد فــي غالبّيتها 
 يجب إيالء 

ّ
على املواد املتعارف عليها. لكن

ــاملـــدارس الــحــديــثــة، مشيرة  اهــتــمــام أكــبــر بـ
إلـــى أن اإليــرانــّيــن يــحــبــون األعــمــال الفنية 
ويقّدرونها، ويجب تقديم كل ما هو جديد 

للجميع ال للنخبة فحسب.
ــى املــرحــلــة  ــم تــصــل إلــ تـــقـــول فــاطــمــة إنـــهـــا لـ
التي تريد، الفتة إلى أن الطريق أمامها ما 
 وصــعــبــا. تحلم بــالــوصــول إلــى 

ً
زال طــويــال

زالــت تحتاج  مــا  أنها  إلــى  العاملية، مشيرة 
ــيــــب أخـــــــرى لــتــطــويــر  ــالــ إلـــــى تـــقـــنـــيـــات وأســ

ب وقتا وجهدًا.
ّ
عملها، ما يتطل

ال تخلو سهرات 
الجزائريين الرمضانيّة 
من الزالبية التي تعبّر 

عن حفاوة بالضيف. 
وتأتي زالبية مدينة 

بوفاريك في مقّدمة 
أنواع هذه الحلوى 

المغاربية األصيلة

الجزائر ـ عبد الرزاق بوكبة

قـــد يــخــتــلــف الــجــزائــريــون حـــول أصـــل منشأ 
مع  ويتنافسون  الزالبية وتسميتها،  حلوى 
واملــغــاربــة  والــتــونــســيــن  الليبين  جــيــرانــهــم 
ـــهـــم أّول من 

ّ
حــــول نــســبــهــا إلــيــهــم بــالــقــول إن

تلقاها عن العائالت األندلسية النازحة بعد 
ســقــوط غــرنــاطــة فـــي الـــقـــرن الــخــامــس عــشــر. 
ها الحلوى األولى في 

ّ
هم يجمعون على أن

ّ
لكن

سهراتهم الرمضانية.
تجعل  الجزائر  من  معّينة  مناطق  كانت  إذا 
الزالبية واحدة من الحلويات الشعبية التي 
تــمــلــك ُســـلـــطـــة فــــي شـــهـــر رمــــضــــان الــفــضــيــل، 
إلـــى جــانــب حــلــويــات أخـــرى مــثــل »املـــقـــروط« 
ــقـــالوة« و»الــقــطــايــف« و»قـــلـــب الـــلـــوز«،  ــبـ و»الـ
ــنـــاطـــق تــكــتــفــي بـــهـــا وتـــــــرى فــي  ــّمــــة مـ  ثــ

ّ
فـــــــإن

خـــلـــّو الـــســـهـــرات مــنــهــا مـــظـــهـــرًا مــــن مــظــاهــر 
الــبــخــل وعــــدم الــحــفــاوة بــالــضــيــف. ويــعــّرض 
ــرة مــا إلـــى الــتــهــّكــم والــتــنــّدر  هـــذا الــســلــوك أسـ

ة الذوق.
ّ
والوصف بقل

 أطـــرف 
ّ
ــأن ــ يـــقـــّر املـــحـــامـــي عــبــد الـــســـالم ش. بـ

)جنوب(  املسيلة  فــي محكمة  تــوالهــا  قضّية 
كـــانـــت مــتــعــلــقــة بـــالـــزالبـــيـــة. يــخــبــر: »اشـــتـــرى 
موكلي الزالبية في أّول يوم من شهر رمضان 
في عام 2012، وحن طلبها من زوجته بعد 
ــهــا تساهلت في 

ّ
صــالة الــتــراويــح، قالت لــه إن

كان  فما  خفية.  األوالد  فتخاطفها  إخفائها 
قها تحت تأثير الغضب«.

ّ
منه إال أن طل

ــم مـــن ســهــولــة تــحــضــيــر الــزالبــيــة  ــرغـ عــلــى الـ
أكــثــر من  تتطلب  الــتــي ال  وبساطة وصفتها 
قليلة من   نسبة 

ّ
أن إال  سميد وزيـــت وســّكــر، 

األسر الجزائرية تعّدها في البيوت. األغلبية 
بــهــا. يقول  الــخــاصــة  املــحــالت  مــن  تشتريها 
 »فــي مدينة معسكر، 

ّ
إن الــقــادر بلغربي  عبد 

 على اقتراب شهر رمضان من 
ّ

عادة ما نستدل
خالل محالت الزالبية التي تزدهر باملقارنة 

أو أولـــئـــك الـــذيـــن كـــانـــوا يــشــتــغــلــون فـــي مهن 
التحّول مؤقتا  لون 

ّ
أخــرى. واألخــيــرون يفض

تــدّره عليهم في  الزالبية، لكثرة ما  إلــى بيع 
فترة وجيزة محدودة. كذلك، ينشط في ذلك 
طالب جامعيون أنهوا عامهم الدراسي. يقول 
ياسن ف. وهو طالب جامعي يتابع دراسته 
فــــي الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة وآدابـــــهـــــا فــــي »جــامــعــة 
ه »منذ ثالث سنوات، اتفقت مع 

ّ
بــودواو«، إن

محل لبيع الزالبية في املدينة على تزويدي 
بــكــمــيــة مــنــهــا يــومــيــا خــــالل شــهــر رمـــضـــان، 
ليبيعها على الرصيف«. يضيف: »أفعل ذلك 
 معظم املحالت املتخصصة 

ّ
بعد اإلفطار ألن

 ما لديها«. أما األرباح 
ّ

فيها تكون قد باعت كل
ــقــهــا مــن هـــذه الــتــجــارة خـــالل هــذا 

ّ
الــتــي يــحــق

لعام  دراســتــي  تكاليف  ي 
ّ
»تغط فهي  الشهر، 

إخوتي«.  وكسوة  كسوتي  ضمان  مع  كامل، 
ه »لو كان بإمكاني جلب زالبية 

ّ
ويشير إلى أن

ن«.
َ
بوفاريك، كنت ألجني الضعف

ـــعـــّد زالبـــيـــة بـــوفـــاريـــك، نــســبــة إلــــى مــديــنــة 
ُ
وت

بــوفــاريــك )جــنــوب الــجــزائــر الــعــاصــمــة(، أكثر 
ــة شـــهـــرة فــــي الــــجــــزائــــر، إذ ال  ــيـ ــزالبـ ــواع الـ ــ ــ أنـ
تستقطب ســكــان املــديــنــة فــحــســب، بــل أيضا 
أهـــل الــعــاصــمــة واملــحــافــظــات املــحــيــطــة بــهــا، 
مــثــل املــديــة وتــيــبــازة وبـــومـــرداس والــبــويــرة، 
الذي  السريع  الطريق  إلى سالكي  باإلضافة 
 ازدحــامــا كبيرًا 

ّ
ُيــذكــر أن يــمــّر بــالــقــرب منها. 

ــرب فـــي الـــشـــارع  ــغــ ـــل بـــن الــعــصــر واملــ ُيـــســـجَّ
الــرئــيــســي حــيــث تــنــتــشــر عـــشـــرات املـــحـــالت، 
ــة بـــــن تــلــك  ــ ــطـ ــ ــرابـ ــ ــــات الـ ــرقـ ــ ــطـ ــ وكـــــذلـــــك فـــــي الـ
املـــحـــافـــظـــات ومـــديـــنـــة بـــوفـــاريـــك، خــصــوصــا 

طريق الجزائر العاصمة.
وكانت أسطورة زالبية بوفاريك قد انطلقت 
في عام 1889، على أيدي ثالث عائالت ما زال 
فيها،  والتفّوق  يحتكرون جودتها  أحفادها 
وهي عائالت »شبوب« و»لوكيل« و»أكسيل«. 
ها تشترط 

ّ
ومن السائد عند هذه العائالت، أن

ــــدى بــنــاتــهــا أال  عــلــى مـــن يــتــقــّدم لــخــطــبــة إحـ
يـــفـــرض عــلــيــهــا كـــشـــف الـــوصـــفـــة الــســحــريــة 
مأمن  في  تبقى  بالتالي،  بالعائلة.  الخاصة 
مـــن الــقــرصــنــة والــتــقــلــيــد، وال تــتــعــّرض إلــى 

فقدان سمعتها التي تجاوزت حدود البالد.
في هذا السياق، يحكي الشاعر بوزيد حرز 
ه ومنذ ربع قرن، 

ّ
الله لـ »العربي الجديد« أن

يـــومـــّي طــيــلــة شهر  ال يستغني عـــن طــقــس 
رمضان، أال وهو ركوب سيارته من بيته في 
العاصمة - على الرغم من إكراهات الزحمة 
- والــتــوّجــه إلـــى بــوفــاريــك لــجــلــب الــزالبــيــة. 
اليوم،  يكمل: »يستغرق الوقت أحيانا ثلث 
ــم عــلــّي زحــمــة الــطــريــق الــوصــول 

ّ
وقـــد تــحــت

إلـــى الــبــيــت بــعــد اإلفـــطـــار بــســاعــة أو نصف 
ني لست الوحيد في هذا 

ّ
الساعة. وذلــك ألن

أن  أستطيع  ال  ني 
ّ
»لكن ويــشــّدد:  الــشــغــف«. 

أســتــوعــب ســهــرتــي الــرمــضــانــيــة خــالــيــة من 
زالبية بوفاريك«.

مع الشهور األخرى من العام. اإلقبال عليها 
واملـــزاج  بالصدفة  مرتبط  رمــضــان،  غير  فــي 
 »إلــــى جــانــب املــحــالت 

ّ
ــفــــردي«. يــضــيــف أن الــ

 أخـــرى كثيرة 
ّ
الــثــابــتــة عــلــى مـــدار الــعــام، فـــإن

تتخلى عن اختصاصاتها العادية وتتحّول 
إلى بيع الزالبية خالل الشهر الفضيل«.

ــع الـــزالبـــيـــة عــلــى طــــــاوالت خـــاصـــة على  ــيـ وَبـ
ــيــــاء الــشــعــبــيــة  ــل األحــ ــداخـ ــفــــة وعـــنـــد مـ األرصــ
خالل شهر رمضان، ُيَعّد من املهن املوسمية 
في الشارع الجزائري. وهي تستقطب قطاعا 
 ،

ً
واسعا من الشباب العاطلن من العمل أصال

بطاقة هوية

فاطمة 
صفر بور

إيرانيّة تستخدم السيّارات 
لصناعة المجّسمات

طقوس رمضان ضحية الحرب

السوريون يبحثون عن المسّحراتي

قرى ريف درعا البعيدة 
عن الجبهات، عاشت 

أجواء رمضانية بالفعل

ريان محمد

ــان  ــم.. إجــــــا رمـــضـ ــ ــــوركـ ــــحـ ــلـــى سـ »قـــــومـــــوا عـ
يــزوركــم«، »يــا صايم وّحــد الــدايــم«... »اصــَح 
يا نايم وّحــد الــدايــم«. هــذه العبارات كانت 
ليالي رمضان،  الطبلة في  قــرع  تترافق مع 
يــنــشــدهــا املــســّحــراتــي، أو املــســّحــر، ليوقظ 
ــهــم 

ّ
املــؤمــنــن الــنــائــمــن قــبــل أذان الــفــجــرعــل

ــــذي  ــام واملـــــــــاء الـ ــعــ ــطــ ــنــــاولــــون بـــعـــض الــ ــتــ يــ
ــان فــي  ــ ســيــعــيــنــهــم عـــلـــى صـــيـــام الـــنـــهـــار. كـ
ــدن الــســوريــة الــكــبــرى يــرتــدي زّيــه  بــعــض املـ
العربي األصيل، فيشكل جزءًا من الفولكلور 

الرمضاني السوري.
 هذا غاب تدريجيا في السنوات األخيرة، 

ّ
كل

ــر ومــــــا مـــعـــه تـــمـــامـــا فــي  ــّحــ لـــيـــخـــتـــفـــي املــــســ
رمضان الحالي. السوريون فقدوا كثيرًا من 
كثير  في  عــام  بشكل  الرمضانية  طقوسهم 
من املناطق. ريف حمص الشمالي الخاضع 
لـــســـيـــطـــرة الـــفـــصـــائـــل املـــســـلـــحـــة املـــعـــارضـــة 
الــعــام على اختفاء  واإلســالمــيــة، شهد هــذا 
فــي بعض  املسّحر وأنــاشــيــده. بالكاد ظهر 
املــنــاطــق وبــشــكــل غــيــر مـــتـــواصـــل. خــروجــه 
إليــــقــــاظ الــــنــــاس يـــرتـــبـــط دائــــمــــا بـــالـــوضـــع 
املـــيـــدانـــي، خــصــوصــا عــنــدمــا يــتــعــلــق األمـــر 

بالقصف.
يقول الناشط في ريف حمص، يعرب الدالي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »فـــي مــديــنــة تلبيسة  لـــ
وهي إحدى املدن القليلة التي خرج املسحر 
في بعض شوارعها، كــان في إحــدى ليالي 
ــاري يــنــشــد كـــعـــادتـــه: »قــومــوا  رمـــضـــان الـــجـ
 
ّ
على سحوركم، إجا رمضان يزوركم«. لكن
ق فوقه، فصاح عندها: »قوموا 

ّ
الطيران حل

على سحوركم، إجا الروسي يزوركم«.
بالفعل  مــوجــودًا  املسّحر  يعد  »لــم  يضيف: 
ــــب  ــــال راتــ ــمــــص الــــشــــمــــالــــي، فــ ــــي ريـــــــف حــ فــ
في  يــتــجــّول  أن  يستطيع  وال  لــه  مخصصا 
مــنــاطــق واســـعـــة ملــحــاذيــر أمــنــيــة، فــالــنــاس 
لــيــس لــديــهــا الــوفــر الـــذي كـــان، لتمأل سلته 
ولــن تكون  مــن طبخ وحــلــويــات.  باألطعمة 
قــادرة على معايدته في ليلة العيد األولــى 

بأّي مبلغ مالي كما جرت العادة«.
املسّحر  اختفى  أخـــرى  مناطق ســوريــة  فــي 
هو  كما  العسكرية،  األعــمــال  بسبب  تماما 
حــال مدينة داريــا في ريــف دمشق الغربي، 
بسكانها الثمانية آالف املحاصرة منذ نحو 
4 سنوات بشكل مطبق، مع استمرار قصفها 
ال  املدفعية.  والــقــذائــف  املتفجرة  بالبراميل 
يخرج السكان من مخابئهم إال في ما ندر، 
فالتنقل بن املنازل خطير، ومن غير املمكن 
ن غاب عن املدينة، 

ّ
تجول املسّحر. حتى املؤذ

تطبيقاتهم  عــلــى  إاّل  الــســكــان  يــعــتــمــد  ولـــم 
الهاتفية ملعرفة مواقيت الصالة واإلمساك 

املناطق  ليست جميع  ذلـــك،  مــع  ــار.  واإلفـــطـ
املــعــارضــة متشابهة.  لــســيــطــرة  الــخــاضــعــة 
فــقــرى ريـــف درعــــا الــبــعــيــدة عـــن الــجــبــهــات، 
وإن  فهي  بالفعل.  رمضانية  أجــواء  عاشت 
الحال  فقر  السورين جميعا  تشارك  كانت 
 املسّحر لم يغب عن ليالي قراها. األمر 

ّ
إاّل أن

مماثل في بعض املناطق التي توصلت مع 
النظام إلى هدنة أوقفت األعمال العسكرية 
كحال  اإلنسانية،  املساعدات  إدخــال  مقابل 
ــلـــدا وبـــيـــت ســحــم جـــنـــوب دمــشــق  بــبــيــال ويـ
والـــقـــابـــون شـــرقـــهـــا، وقـــدســـيـــا غـــربـــهـــا. هي 
مناطق عاشت هذا العام شيئا من طقوس 
رمضان حيث سمع األهالي صوت املسحر 

وقرعه على طبلته وعلى أبواب البيوت.
وفــــي الـــطـــرف اآلخـــــر حــيــث مـــا زالـــــت قـــوات 
النظام تسيطر، حاول السوريون املحافظة 
الطبيعية،  حياتهم  مظاهر  مــن  شــيء  على 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــــغــــالء الـــفـــاحـــش مــقــارنــة 
بدخلهم، وانتشار الحواجز التابعة ملختلف 
األمر  املوالية،  واملليشيات  األمنية  األجهزة 
الـــــذي يــجــعــل الــتــنــقــل بـــن املـــنـــاطـــق يحمل 
صعوبة كبيرة من جــراء االزدحــام الشديد، 

ــــرور بــتــلــك الـــحـــواجـــز. وتــرتــفــع  ومــخــاطــر املـ
 بــشــكــل كــبــيــر بسبب 

ً
نــســبــة املـــخـــاطـــر لـــيـــال

تواجد دوريات سيارة لألمن، وهو ما منع 
املسّحر من العمل في كثير من األحياء.

يقول أبو عبدالله، وهو من أهل حي امليدان 
الحّي  »هــذا  الجديد«:  »العربي  لـ الدمشقي، 
كانت له طقوسه املميزة، وكان الناس يأتون 
املــديــنــة ليسهروا  أنــحــاء  مــن مختلف  إلــيــه 
في سوق الحي املعروف بمطاعمه ومحال 
الــرمــضــانــيــة.. فــأصــوات  حلوياته وأجــوائــه 
بــائــعــي عـــرق الــســوس والــتــمــر هــنــدي تمأل 
املكان. كانت هذه الحركة تستمر حتى مرور 
على موعد صالة  قبل نحو ساعة  املسحر 
وأناشيده  وطبلته  العربي  بلباسه  الفجر، 
الرمضانية، فيوقظ األهالي، ويعلم من بقي 
اإلمــســاك. كذلك،  باقتراب ساعة  السوق  في 
كـــان مــيــســورو الـــحـــال يــنــقــلــون مــعــه بعض 
الفقراء،  إلــى  املالية  املــســاعــدات  أو  األطعمة 

يحملها بسلته التي ال تفارق يده«.
يــتــابــع »رمـــضـــان هـــذا الــعــام اخــتــلــف الــحــال 
فيه. فسوق املــيــدان أغلق أبــوابــه مــع حلول 
منتصف الــلــيــل، وصـــوت املــســحــر لــم يصل 
ته فلم تحمل إاّل 

ّ
إلى جميع الحارات. أما سل

القليل له أو للفقراء«.
 نـــحـــو نـــصـــف الــشــعــب 

ّ
يـــبـــقـــى الـــتـــذكـــيـــر أن

الــســوري هــّجــروا مــن مــنــازلــهــم، كــمــا ُدّمـــرت 
مناطق سكنية في مدن وبلدات بشكل كامل 
أو جــزئــي. كــذلــك، يعيش أكــثــر مــن مليوني 
ــــي عـــدة  ــار فـ ــدنــــي ســــــــوري تـــحـــت الــــحــــصــ مــ

مناطق معانن من الجوع.

بها  يتمتع  التي  املميزات  هــي  كثيرة 
ــا وال يتمتع بها 

ّ
األكــبــر ســن األشـــقـــاء 

الـــصـــغـــار. كـــذلـــك، قـــد يـــجـــادل الــبــعــض 
ــا يــتــمــتــعــون بــدورهــم 

ّ
 األصــغــر ســن

ّ
أن

ــاســــب خــــصــــوصــــا عــلــى  ــكــ ــبـــعـــض املــ بـ
صعيد الغنج الذي يبديه أهلهم لهم.

ــك، يـــشـــيـــر مــــوقــــع »بـــــغ ثــيــنــك«  ــ ــ مــــع ذلـ
ــبـــار ســيــئــة لــألشــقــاء  الــعــلــمــي إلــــى أخـ
األصــغــر سنا فــي الــعــائــالت. فبحسب 
ثـــالث دراســـــات اســتــقــصــائــيــة وطنية 
كـــــــبـــــــرى مــــــــن الــــــــــواليــــــــــات املـــــتـــــحـــــدة، 
 
ّ
ــا، وأملـــــانـــــيـــــا، يـــتـــبـــّن أن ــيــ ــانــ ــريــــطــ وبــ

األشــقــاء األصــغــر ســنــا لــديــهــم، بشكل 
عــــام، حــاصــل ذكــــاء أقـــل مــن أشقائهم 
تــؤكــد هــذه  األكــبــر ســنــا.  وشقيقاتهم 
املنهجي  الــتــراجــع   

ّ
أن االســتــطــالعــات 

ــاء يــــحــــدث بــشــكــل  ــ ــذكـ ــ فــــي مــــعــــدالت الـ
ــولــــود الــثــانــي  تـــدريـــجـــي، بـــــدءًا مـــن املــ

وصواًل إلى األخير وهو األقل ذكاء.
بــعــبــارة أخــــرى، مــن املــرجــح أن يكون 
 طفل مــولــود حديثا أقــل ذكـــاًء من 

ّ
كــل

سابقه، وأذكــى من الحقه. ومــن خالل 
فحص أكثر من 20 ألــف فــرد يمتدون 
املولود األخير، وجدت  إلــى  البكر  من 
 هــنــاك 

ّ
ــة قــاطــعــة عــلــى أن الـــدراســـة أدلــ

»أثرًا لترتيب املواليد« على الذكاء.
النتيجة  تــلــك   

ّ
أن الــبــاحــثــون  يــفــتــرض 

 األطـــفـــال األكـــبـــر سنا 
ّ
مـــرّدهـــا إلــــى أن

يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى اهـــتـــمـــام الـــوالـــديـــن 
ــامـــل، بــيــنــمــا يـــتـــدنـــى االهـــتـــمـــام  ــكـ ــالـ بـ

ــر  ــغــ ــاء األصــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــع األشـ ــ ويـــــتـــــضـــــاءل مــ
ســنــا مــع الــوقــت. بطبيعة الــحــال، مع 
ــفــــال يــتــضــاءل  وجـــــود مـــزيـــد مـــن األطــ
ــل لــهــم،  وقـــت الــرعــايــة مـــن جــانــب األهــ
ــلـــفـــة ذلـــــك،  ــاع كـ ــ ــفــ ــ خـــصـــوصـــا مـــــع ارتــ
وضرورة تأمن األسباب االقتصادية 
لــلــحــيــاة، وهـــو مــا يعني وقــتــا أقـــل ما 

بن األهل وأطفالهم.
ــاء واألمــهــات يميلون   اآلبـ

ّ
كــذلــك، فـــإن

إلى وضع آمالهم األكبر في مواليدهم 
األوائــل. هــؤالء يريدونهم أن يكونوا 
أكــاديــمــيــا، ويــشــددون على  ناجحن 
أبنائهم  مــع  يتساهلون  بينما  ذلـــك، 

األصغر.
تتعلق  ثالثة  فرضية  أيــضــا  وهــنــالــك 
ما  نوعا  األكبر مسؤواًل  الطفل  بكون 
الحياة  قــواعــد  فيعلمهم  أشقائه،  عــن 
وكــيــفــيــة عــمــل الــعــالــم. إعــطــاء األوامــــر 
ــذلـــك،  ــّد ذاتـــــــه، وبـ نـــشـــاط مـــعـــرفـــي بـــحـ
ــيــــد األوائـــــــــل مـــثـــل هـــذه  يــتــلــقــى املــــوالــ

الفرصة الفريدة في تدريب عقولهم.
تــقــول الباحثة املــشــاركــة فــي الــدراســة 
ــــه عـــدا عــن الــفــوارق 

ّ
ــرر، إن ــ جــولــي روهـ

املــوضــوعــيــة فـــي حــاصــل الـــذكـــاء بن 
 
ّ
ــاء، فــــإن ــ ــقـ ــ ــر مــــن األشـ ــغــ األكــــبــــر واألصــ

أيــضــا يستسلمون  األشـــقـــاء األصــغــر 
ــاء مـــن أشــقــائــهــم  ــ ـــهـــم أقــــل ذكـ

ّ
لـــواقـــع أن

األكــبــر، وهــو مــا يؤثر فــي عــدم بذلهم 
الجهد للحاق بهم.

)العربي الجديد(

األشقاء األصغر 
أقّل ذكاء

أسئلة3
إلى

■ كيف بدأت ببيع القطايف؟

أتحّدر من عائلة ورثت صناعة الحلويات قبل مئات السنن، أي منذ الحكم 
الــعــام. لكن  الــشــام. أعمل في بيع الحلويات على مــدار  العثماني في بــالد 
خــالل شهر رمــضــان، اعتدت على هــذا املــكــان، وعلى البسطة التي أملكها 
منذ أكثر من خمسن عاما.  بدأت في صنع القطايف حن كنت في الصف 
أرافــق والــدي وأتعلم منه  انتهاء دوام املدرسة، كنت  ابتدائي. بعد  الثالث 

صناعة الحلويات والقطايف.

■ ما الذي يميّزك عن اآلخرين؟

الخصوص.  وجــه  على  ونابلسية  فلسطينية  وعـــادة  تــراث  هــي  القطايف 
الــعــربــيــة. يقبل  الـــدول  إلــى جميع  الــشــام، لتنتقل بعدها  بــالد  فــي  تنتشر 
الــنــاس على شرائها وأكلها فــي رمــضــان أكثر مــن أي وقــت آخــر. فــي غــزة، 
املاضي.  يتذكرون  بذلك  كأنهم  مني،  القطايف  لشراء  العائالت  تقصدني 
أقدم  أعــّد  القطايف. وكوني  أن عائلتنا تملك سر نكهة  كثيرون يعتبرون 
 بــائــع قــطــايــف صــمــد فــي هـــذه املــهــنــة عــلــى مـــدار 55 عــامــا، أتــذكــر طفولتي 

ما بعت.
ّ
كل

■ كيف تجد مهنة صناعة القطايف في غزة؟

القطايف فــي قطاع غــزة. أيضا،  إقــبــال كبير على شــراء  قديما، كــان هناك 
باإلضافة  غــزة،  قطاع  من  الجنوبية  املحافظات  من  زبائن  يقصدني  كــان 
أمــا اآلن، فقد كثر عــدد بائعي  القطايف.   فقط يبيعون 

ً
إلــى أن عــددًا قليال

إلى  آخــرون  يلجأ  فيما  العمل،  العاطلن من  عــدد  زيــادة  القطايف نتيجة 
املهن املوسمّية املربحة، وذلك خالل األعياد أو قبل بداية العام الدراسي. 

)66 عامًا(،  الحاج حيدر ساق اهلل  زال  بعد 55 عامًا، ما 
شارع  في  بسطته  أمام  يقف  وســام،  بأبو  المعروف 
مفترق  قــرب  وتحديدًا  رمــضــان،  شهر  خــال  الــجــاء 
ضبيط. هناك، يبيع القطايف. يعتبره كثيرون أحد أهم 
بائعي القطايف، خصوصًا أن نكهتها تعد من األطيب 
في غزة. التقت »العربي الجديد« أبو وسام خال عمله

حيدر 
ساق اهلل

إعداد يامن سلمان

اشترها 
وقّدمها 
لضيوفك 

حتى ال 
ُتتّهم بالبخل 

)إسماعيل 
مالكي(
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فقدت كثير من المناطق عاداتها )فرانس برس(

)العربي الجديد(

)Getty( الطفل األكبر ينال اهتمامًا أكثر من األهل
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فالشمجتمع

غزّة توّدع رمضان وتشتري المفرقعات
استقبال العيد

غزة ـ محمد الحجار

رمضان هذا العام في قطاع 
غزة ال يختلف عن السنوات 

املاضية. األوضاع االجتماعية 
واالقتصادية الصعبة على حالها. 

ويعاني الغزّيون بسبب اشتداد الحصار، 
خصوصًا بعد العدوان اإلسرائيلي صيف 

عام 2014. وحتى اآلن، تقطن عائالت 
نازحة في كرفانات، وال تجد من يعيلها، 

فيما تزداد نسبة البطالة. 
كذلك، ما زال الناس يعانون في القطاع 

بسبب إغالق املعابر املستمر منذ عامني 

من قبل كيان االحتالل اإلسرائيلي والنظام 
املصري الحالي، فضال عن انعدام األمن 
الغذائي، وتفاقم مشكلة الكهرباء ومياه 

الشرب. من جهة أخرى، ليست جميع 
األدوية والعالجات متوفرة. ويحزن 

األهالي حرمانهم من أداء العمرة.
على الرغم من الصعوبات واملعاناة التي 
يعيشها أهالي قطاع غزة للعام العاشر 

على التوالي، إال أنهم ما زالوا يحرصون 
على الحفاظ على طقوس هذا الشهر. 

كان األهالي قد زينوا األحياء والشوارع 
واملساجد واألسواق، فيما يستعدون اليوم 

لتوديع رمضان واستقبال العيد. وإلى 

 األخير، ما زالوا يشترون التمور 
ّ

أن يحل
والقطايف وغيرها من الحلويات. وبدأت 

بعض العائالت شراء املفرقعات مع اقتراب 
حلول العيد. أما »املسّحراتي«، فسينتهي 

عمله قريبًا.
واختار أحد أصحاب املقاهي في القطاع 
املظالت امللونة للتزيني، حتى بات مقهاه 

مقصدًا لكثيرين من األهالي خالل اإلفطار 
وبعده. وتنظم بعض املؤسسات كرنفاالت 

ولد«، 
َ
واحتفاالت رمضانية مثل »امل

واإلفطارات الجماعية، وموائد الرحمن، 
وتوزع املساعدات على األسر املحتاجة. 

ع »عيدّية« األطفال. 
ّ
بقي أن توز

في أحد مقاهي غزة

بدأ يستعد للعيد

أحدهم طلب منه بعضًا من التمر

وهذا مولد

يلعبون

لم ينته عمل المسّحراتي بعد

يقرأ القرآن في 
الجامع
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مشروع قانون بريطاني يقتحم البيانات الشخصية

غزة: »نبض الجريح« تتوقف عن الصدور

لندن ـ كاتيا يوسف

تــبــحــث الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة مــنــذ الــعــام 
بالسماح  قــانــون يقضي  مــشــروع  املــاضــي، 
البيانات  إلــى  بالدخول  التحقيق  لسلطات 
حــال  فــي  اإلنــتــرنــت  ملستخدمي  الشخصية 
مقدمي خدمات  من  والطلب  بهم،  االشتباه 
املواقع  عــن  بمعلومات  االحتفاظ  اإلنترنت 
إلــيــهــا مستخدمو  الــتــي يــصــل  والـــخـــدمـــات 
اإلنترنت على مدى 12 شهرا كاملة، وهو ما 

يسّمى »سجالت اتصال اإلنترنت«. 

مخاطر كبيرة
القراءة  أثناء  أثير مجّددًا  القانون  مشروع 
التحقيق  سلطات  قــانــون  ملــشــروع  الثانية 
الــلــوردات، بعد تمرير مشروع  في مجلس 
القانون في مجلس العموم في وقت سابق 
ــــزب الــعــمــال  ــذا الـــشـــهـــر بـــدعـــم مــــن حـ ــ مــــن هـ
ر لورد باديك، 

ّ
الرئيسي. وقد حذ املعارض 

قـــائـــد كــبــيــر ســـابـــق فــــي شـــرطـــة الــعــاصــمــة 
ــــي حـــزب  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، وعــــضــــو حــــالــــي فـ
الــلــوردات،  بمجلس  األحـــرار  الديمقراطيني 
من املخاطر الكبيرة التي قد تتأتى نتيجة 
 
ّ
تطبيق هــذا الــقــانــون. ولفت بــاديــك إلــى أن
مشروع القانون طالبت به الشرطة وحدها، 
ــن تــمــلــك وســـائـــل تحقيق   خـــدمـــات األمــ

ّ
ألن

إضــافــيــة تــســتــطــيــع مـــن خــاللــهــا الــحــصــول 
 
ّ
أن التي تحتاجها. وأضــاف  البيانات  على 
طبيعة ما يسمى بمشروع قانون »سجالت 
اتــصــال اإلنــتــرنــت«، غــيــر متناسب فــي ظل 
البيانات  إلــى  بالوصول  للشرطة  السماح 
اإلنــتــرنــت  مستخدمي  لجميع  الشخصية 
في بريطانيا من دون ترخيص قانوني أو 

رسمي. 
ه في حال عدم وجود 

ّ
وقال اللورد باديك، إن

ــيـــاب أي وســيــلــة  ــــروف اســتــثــنــائــيــة أو غـ ظــ
 يسمح باقتحام 

ّ
أخرى للتحقيق، ينبغي أال

ــاء، وحــتــى إن  ــريـ خــصــوصــيــة املــواطــنــني األبـ
وجــدت تلك الظروف يجب الخضوع ألعلى 
تــهــّدد خصوصية   

ّ
وأال الــرقــابــة  مــســتــويــات 

ــر. وأشـــــــار  ــ ــطـ ــ ــع فـــــي خـ ــ ــــوضـ األبـــــــريـــــــاء أو تـ
 »ســـجـــالت اتـــصـــال اإلنـــتـــرنـــت« هي 

ّ
إلــــى أن

للتدخل  الــقــانــون  ملـــشـــروع  املــتــاحــة  األرض 
بخصوصية املواطنني األبرياء. 

الــلــورد بــاديــك يــعــارض مشروع   
ّ
ويعتقد أن

منوعات
مقتل 

المغامر
على  روسية  جوية  بغارة  الخميس  ليل  ِتل 

ُ
ق

ح بحلب، شــمــال غــربــي ســوريــة، 
ّ
املـــا منطقة 

»أبي  بـ ى 
ّ
الله أعرج املكن الشاب يوسف نصر 

قـــيـــس«، والــــــذي اشــتــهــر بــأخــطــر »ســيــلــفــي« 
عندما التقط األسبوع الفائت صورة مع قنابل 
فوسفورية، ألقتها طائرة روسية على مدينة 

حلب.
وقــــال الــنــاشــط اإلعـــامـــي، أبـــو يــمــان الــحــلــبــي، 

ِتل أمس 
ُ
»العربي الجديد«: »إّن يوسف أعرج، ق لـ

بقصف جوي روسي، أثناء تواجده مع فصائل 
ــتــي كــانــت تــتــصــدى لــتــقــدم قـــوات  املــعــارضــة ال
الــنــظــام واملــلــيــشــيــات الــداعــمــة لــهــا عــلــى منطقة 

املاح شمالي مدينة حلب«.
وكـــــان عــــدد مـــن الــنــاشــطــن الـــســـوريـــن، وفــق 
الــحــلــبــي، قـــد أجــمــعــوا عــلــى أّن يــوســف أعـــرج، 
سيلفي  لقطة  صــاحــب  أشــجــع  لقب  »يستحق 

في العالم، كونه التقطها في مكان خطر للغاية 
كانت تتساقط عليه قنابل الفوسفور، املعروفة 
بمن  مميتة  إصــابــات  وإلحاقها  فتكها  بــشــدة 

تصيبه«.
كما أشار إلى أّن »أعرج ترك وصية كان كتبها 
قبل مقتله بيومن، أوصى فيها، بعدم التفريط 
للمحتل األسدي  السورية وتسليمها  باألرض 

واإليراني والدفاع عنها حتى آخر قطرة دم«.

العمر ثمانية عشر  البالغ من  وينتمي يوسف 
الشهير، وقد  الحلبي  الحمدانية  إلى حي  عامًا 
ذاع صيته قبل أيام بصورة سيلفي التقطها مع 
قنابل الفوسفور املتساقطة بريف حلب. وكان 
صور  التقاط  أّن  اعتبروا  قد  السورين  بعض 
دليل  والبراميل  القذائف  وابــل  تحت  السيلفي 
الحياة  على شجاعتهم وعلى إصــرارهــم على 

رغم املوت الذي يتساقط عليهم كل يوم.

ــتــــرح، انـــطـــالقـــًا مــــن تــجــربــتــه  ــقــ ــانــــون املــ ــقــ الــ
الشخصية، حــني كــان مــن بــني أرفـــع ضباط 
الـــشـــرطـــة املـــثـــلـــيـــني جــنــســيــًا بــشــكــل عــلــنــي، 
ــبــــل ذلـــــــك كـــــــان مــــتــــزوجــــًا بـــــامـــــرأة،  ــه قــ ــ

ّ
ــن ــكــ لــ

ــذاك لو  ــ ــرّجـــح املـــخـــاطـــر املــحــتــمــلــة آنــ لـــذلـــك يـ
اقـــتـــحـــمـــت خـــصـــوصـــيـــتـــه بـــمـــوجـــب قـــانـــون 
مــمــاثــل، يــصــل إلــــى املــعــلــومــات املــخــزنــة له 

على شبكة اإلنــتــرنــت. ويــتــســاءل: »مـــاذا لو 
كـــان هــنــاك شــخــص مـــا الـــيـــوم فـــي مــثــل ذلــك 
ــوقـــف، ويــحــتــاج إلــــى إجـــــراء بــحــوث على  املـ
شــبــكــة اإلنــتــرنــت لــلــحــصــول عــلــى املــســاعــدة 
أي  إلى  التحّدث  والتعليمات، كونه يخشى 

شخص أو البوح بميوله الجنسية«؟. 
ــذا، يقضي  ــ الـــقـــانـــون هـ  مـــشـــروع 

ّ
أن ــرح  ــ وشـ

بــتــخــزيــن الــبــيــانــات ملـــدة عـــام كــامــل مــن قبل 
مزودي خدمات اإلنترنت، ويسمح للشرطة 
أمر  التفاصيل من دون  أدق  إلــى  بالوصول 
قضائي في حال االشتباه بشخص بتوّرطه 
 أي شــخــص رفــيــع 

ّ
بــجــريــمــة. ولـــفـــت إلــــى أن

املــســتــوى قـــد يــكــون فـــي خــطــر االشــتــبــاه به 
ــهــامــه بــجــريــمــة لــم يــرتــكــبــهــا، لينتج عن 

ّ
وات

ذلك وصول الشرطة إلى تاريخه الشخصي 
الكامل على شبكة اإلنترنت. 

ــه على الــرغــم من 
ّ
يستدرك الــلــورد بــاديــك، أن

مــوافــقــتــه عــلــى الــعــديــد مــن األحــكــام الــــواردة 
ه لم يقتنع بعد 

ّ
في مشروع القانون، بيد أن

 من 
ّ
بضرورة »سجالت اتصال اإلنترنت« ألن

واجب خدمات األمن في البالد دعم الشرطة 
الخطيرة،  الجرائم  مسائل  في  ومساعدتها 
 تلك الوكاالت األمنية تمتلك 

ّ
وأّكد مجّددًا أن

قدرات ووسائل تسمح لها بالحصول على 
البيانات، مّما يجعل »سجالت اتصال  تلك 

اإلنترنت« فائضا عن الحاجة. 

تهديد أمن البيانات الشخصي
ولإلشارة، ال تزال حقوق املنظمات الرقمية 
ــار جــــــدل كـــبـــيـــر، لـــذلـــك  ــثــ والـــخـــصـــوصـــيـــة مــ
املاضي  األسبوع  برملانية في  لجنة  رت 

ّ
حــذ

اتصال  عــن »ســجــالت  الناتجة  املخاطر  مــن 
ــانـــات  ــيـ ــبـ ــا ألمــــــن الـ ــهــــديــــدهــ ــــت« وتــ ــرنـ ــ ــتـ ــ اإلنـ

الشخصية.  
وال تــــزال هــنــاك مـــراحـــل يــجــب أن يــمــّر بها 
مشروع القانون، لذلك من املؤّكد أن يخضع 
ملـــزيـــد مـــن الـــتـــعـــديـــالت، وقــــد يــلــعــب مجلس 
ــًا فــــي تــلــطــيــف بــعــض  ــامـ الـــــلـــــوردات دورًا هـ
الـــنـــقـــاط األكـــثـــر إثــــــارة لــلــجــدل الــــــــواردة في 

مشروع القانون مع نهاية هذا العام. 
بدوره، أبدى اللورد ستراسبورغر، من حزب 
ملا  أيضًا  معارضته  األحـــرار،  الديمقراطيني 
يسمى »ســجــالت اتــصــال اإلنــتــرنــت« خــالل 
الدنمارك  إلى تخلي  ولفت  اليوم،  مناقشته 
رًا 

ّ
فــي عـــام 2014 عــن خــطــوة مماثلة ومــحــذ

مــــن إمـــكـــانـــيـــة خـــلـــق »خـــطـــر ســـرقـــة جـــديـــد« 
ملستخدمي اإلنترنت. 

ــزب الـــعـــّمـــال أيـــضـــًا عن  مـــن جـــانـــبـــه، عـــّبـــر حــ
مخاوفه بشأن »سجالت اتصال اإلنترنت«، 
القانون  هــذا  إنفاذ  املمكن   من 

ّ
أن رأى  ولكن 

في حــال وقــوع جرائم خطيرة فقط، كما لم 
يعارض جمع البيانات في املقام األول.

 ال تزال حقوق المنظمات 
الرقمية والخصوصية 

مثار جدل كبير

وقف الصحيفة 
سينعكس سلبًا على 

الجرحى الفلسطينيين

غزة ـ عالء الحلو

لن يتمكن جرحى قطاع غزة بعد اليوم من 
التي  الجريح«،  »نبض  أوراق صحيفة  ملس 
الــزمــن، بسبب  صــدرت من أجلهم لفترة من 
املالي  العجز  نتيجة  ــدار،  اإلصــ عــن  توقفها 
الــــذي أصــابــهــا بــعــد إصــــدار عــددهــا الــثــامــن 
الجهود   تلك 

ّ
إن عشر، بجهود ذاتــيــة، حيث 

لن تستطيع مواجهة كلفة املزيد من األعداد 
بعد اآلن.

ــتــــي تــــصــــدر شـــهـــريـــًا، حــاكــت  الـــصـــحـــيـــفـــة الــ
خـــالل أعـــدادهـــا مــعــانــاة الــجــرحــى وآالمــهــم 
وآمــــــالــــــهــــــم، وعــــــرضــــــت قــــصــــص نـــجـــاحـــهـــم 
وطموحهم، كما كانت صوتًا بالنسبة لهم، 
عن  ويتحدث  للمسؤولني  مطالبهم  يوصل 
أوضـــاعـــهـــم، ويـــتـــطـــرق إلــــى تــفــاصــيــل عمل 
بالجرحى  املعنية  واملــؤســســات  الجمعيات 

الفلسطينيني.
الصحيفة  إدارة  أطلقتها  الــتــي  املــنــاشــدات 
التمويل،  املــاضــيــة، وإعــالنــات  الفترة  خــالل 
ــقـــدرة عــلــى املــواصــلــة  والــحــديــث عـــن عـــدم الـ
 ردًا عــنــد 

َ
لـــــم تــــلــــق بــــــــدون تـــمـــويـــل ودعـــــــــم، 

املــؤســســات الــوطــنــيــة والــجــمــعــيــات الــتــي تم 
ــا اضـــطـــر إدارة  تــوجــيــه الـــرســـائـــل إلـــيـــهـــا، مـ
ــى إعـــــــالن تــــوقــــف إصــــدارهــــا  ــ الـــصـــحـــيـــفـــة إلــ
املــالــي. ويــقــول املــشــرف العام  بسبب العجز 
أبو  محمد  الجريح«،  »نبض  صحيفة  على 
ترخيصها  تــم  الــتــي  الصحيفة   

ّ
إن الـــكـــاس، 

إصــــــدار  بـــعـــد  تـــوقـــفـــت  اإلعـــــــــالم  وزارة  ــــن  مـ
 األعــداد التي 

ّ
عددها الثامن عشر، مبينًا أن

شرت، تم تمويلها ذاتيا من قبل الصحيفة 
ُ
ن

وجمعية األيدي الرحيمة التي تصدر عنها، 
وبعض اإلعالنات التجارية.

»الــعــربــي الــجــديــد«،  ويــوضــح أبـــو الــكــاس، لـــ
 الــصــحــيــفــة تـــضـــم عــــــددًا مــــن املـــوظـــفـــني، 

ّ
أن

مــنــهــم صــحــافــيــون، مــصــمــم، مــــوزع، مــســّوق 

املتطوعني،  من  عــدد  إلــى  إضافة  الكتروني، 
ــن الـــعـــامـــلـــني فــــي جــمــعــيــة األيـــــدي  وعــــــدد مــ
دفــع  الصحيفة  إغــــالق  أن  مبينًا  الــرحــيــمــة، 
إلى االستغناء عن خدماتهم جميعًا، وإنهاء 

فرص عملهم.
 الــصــحــيــفــة 

ّ
إلــــــى أن ــــاس  ــكـ ــ الـ أبــــــو  ويـــشـــيـــر 

كــــانــــت تـــــــوزع أربــــعــــة آالف نـــســـخـــة مــجــانــًا 
عـــلـــى املــــؤســــســــات والـــجـــمـــعـــيـــات واملـــتـــاجـــر 
إلى نشرها على مواقع  واملواطنني، إضافة 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وأنــهــا تــحــوي زوايــا 

خـــاصـــة لــتــغــطــيــة أخــــبــــار الـــجـــرحـــى مــــن كــل 
الــنــواحــي، ســواء االقــتــصــاديــة، االجتماعية، 
ــــالوة عــلــى  ــاح، عــ ــنـــجـ الـــيـــومـــيـــة، وقـــصـــص الـ
ــات املــعــنــيــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــام بــــأخــــبــــار املـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االهـ

بالجرحى.
ــى تـــعـــانـــي مــن  ــرحــ ــجــ ويـــــبـــــنّي أن قـــضـــيـــة الــ
الجانب  املــجــاالت، ومنها  كل  في  التهميش 
اإلعــالمــي، الــذي يمكن أن يعكس أوضاعهم 
ــرة إطـــــالق  ــ ــكـ ــ ــــك جـــــــــاءت فـ ــذلـ ــ وهــــمــــومــــهــــم، لـ
الــصــحــيــفــة ملـــحـــاكـــاة أوضـــاعـــهـــم، وحـــاولـــت 

فرض صوت الجرحى، وواجهت صعوبات، 
لكنها أجبرت في النهاية على التوقف.

هم حاولوا تسويق 
ّ
ويشير أبو الكاس إلى أن

ــتــــي يـــمـــكـــن أن  الـــصـــحـــيـــفـــة لـــلـــمـــؤســـســـات الــ
تدعمها، وتعمل على تمويل طباعتها، التي 
لم تتمكن اإلعالنات من تغطيتها، »لكن لم 

نجد ردودًا إيجابية الستمرارية عملها«.
ــكــــاس أن تـــوقـــف الــصــحــيــفــة  ــو الــ ــ ــر أبـ ويــــذكــ
سينعكس سلبًا على الجرحى الفلسطينيني، 
بعد أن اعتبروها منبرهم الذي حاولوا من 
آمــالــهــم وآالمــهــم، داعيًا  خــاللــه التعبير عــن 
إعادة  إلى  الوطنية  الجمعيات واملؤسسات 
النظر في دعم فكرة الصحيفة، وخاصة أنها 
الشعب  تحاكي شريحة ضخمة وهامة من 
مغلقة  ستبقى  الصحيفة  وأن  الفلسطيني، 

في حال عدم الحصول على الدعم املالي.
مهدي،  ابتسام  الصحافية  تعتبر  بــدورهــا، 
الـــتـــي تــعــمــل مــــحــــررة فــــي صــحــيــفــة »نــبــض 
الجريح«، أن إيقاف جريدة »نبض الجريح« 
هــو »يـــوم أســـود وظــلــم لفئة الــجــرحــى التي 
أغلب  قبل  مــن  واإلقــصــاء  التهميش  تعاني 
الثالث  الضلع  تعتبر  أنها  رغــم  املؤسسات، 
الشهداء واألســـرى، عالوة  في املجتمع بعد 
أن  وخــاصــة  السيئ،  وضعهم  تكريس  على 
هناك جرحى منذ الحرب األولــى لم يتلقوا 
رواتب أو خدمات، بحجة أعدادهم الكبيرة، 

التي زادت عن 80 ألف جريح في غزة«.
 العدد 

ّ
وتقول مهدي، لـ«العربي الجديد«، إن

ــتـــاســـع عـــشـــر مــــن »نـــبـــض الـــجـــريـــح« كـــان  الـ
جاهزًا للطباعة، لكن األوضاع املادية منعت 
ــداره، مــوضــحــة أن حــزنــهــا عــلــى إيــقــاف  ــ إصــ
وقالت:  للعمل،  فقدانها  من  أكبر  الصحيفة 
»بــدأنــا مــن الــصــفــر، وبــإمــكــانــيــات قليلة، تم 
تطويرها، وبشهادة أساتذة في الجامعات 
األنــظــار  ولــفــتــت  الــهــم،  الصحيفة حملت  أن 

لواقع فئة الجرحى«.

)Getty(

)عبدالحكيم أبو رياش(

السماح  خالل  من  وذلك  المستخدمين،  لخصوصية  مباشرًا  تهديدًا  يشّكل  قد  قانون  مشروع  حول  بريطانيا  في  الجدل  يثار  مجددًا 
باقتحام البيانات الشخصية للبريطانيين، في ظل رفض لبعض األمنيين والسياسيين لهذا المشروع
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محمد جابر

 أمـــام املمثل 
ً
الــطــريــق مهيأ يــبــدو 

أحمد السقا، ومعه عدد كبير من 
النجوم منهم منى زكي وشريف 
ــيــــرفــــت أمــــــن ونـــــــور الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  مـــنـــيـــر ومــ
ــتــــال قمة  لــتــحــقــيــق إيــــــــرادات ضــخــمــة واحــ
سباق شباك التذاكر في عيد الفطر املقبل، 
الــذي سيبدأ بعد أيــام، حيث ينافس بفيلم 
»مــــن 30 ســـنـــة«، تــألــيــف أيــمــن بــهــجــت قمر 
وإخراج عمرو عرفة، أمام 6 أفام كوميدية 
قد  سينمائيا«  »نــجــمــا  منها  أي  يحمل  ال 

يزاحمه على القمة.
الـــفـــيـــلـــم هــــو درامــــــــا رومـــانـــســـيـــة يــحــيــطــهــا 
الـــغـــمـــوض، حـــيـــث تــتــحــقــق كـــوابـــيـــس أحـــد 
حلمه  فــي  أحـــدًا  يقتل  وكلما  الشخصيات، 
الحقيقة،  فــي   

ً
فــعــا مــيــتــا  لــيــجــده  يستيقظ 

وحــن يلجأ ألحــد أصــدقــائــه تتعقد األمــور 
أكثر بسبب عاقة الحب املعقدة التي تجمع 

كليهما مع صديقة ثالثة.
الـــعـــمـــل، هـــو عـــــودة الـــســـقـــا لــلــســيــنــمــا بــعــد 
أول  أيضا  وهــو   ،»2 »الجزيرة  منذ  عامن، 
السابقة  تعاون يجمعه بشريكة نجاحاته 
فـــي )مــافــيــا، عـــن الــعــشــق والـــهـــوى، تــيــمــور 
كاملة،  9 سنوات  منذ  زكــي  وشفيقة( منى 
بــاإلضــافــة إلـــى حــضــور نــجــوم آخــريــن في 
وتكلفة  اإلثــــارة،  مــن  الكثير  تحتمل  قــصــة 
إنــتــاجــيــة كــبــرى كــي يــحــمــل الــفــيــلــم صــورة 
بــراقــة وعاملية، ولــذلــك فــإن كــل شــيء يشير 
لنجاح ضخم لفيلم »من 30 سنة«. كما أن 
بنجاح مسلسله  نفسها محّملة  زكي  منى 
الــــذي يستمر  الــقــبــة«  ـــراح  ــ الــرمــضــانــي »أفـ
عــرضــه حــتــى نــهــايــة شــهــر رمــضــان، وســط 
ــول حــلــقــات  ــ ــدًا حـ ــ إيـــجـــابـــيـــة جـ فـــعـــل  ردود 
الراحل  األديـــب  روايـــة  عــن  املقتبس  العمل، 
ــتــــي تــحــمــل الـــعـــنـــوان  نــجــيــب مـــحـــفـــوظ والــ

نفسه.

المنافس الوحيد في الهند
الفيلم الوحيد الذي قد ينافس فيلم، السقا، 
هو فيلم »جحيم في الهند«، والــذي يجمع 
ــابـــن  ــفـــس أبــــطــــال فـــيـــلـــم »كـ فــــي بـــطـــولـــتـــه نـ
العام  في  كبيرًا  الــذي حقق نجاحا  مصر«، 
املاضي وقاربت عائداته الـ20 مليون جنيه 
)مليوني دوالر تقريبا(، مستفيدًا من أبطال 
الصف الثاني من »املضحكاتية« الناجحن 
ــمــــد فــتــحــي،  ــدًا مـــثـــل بـــيـــومـــي فـــــــؤاد، وأحــ ــ جـ
ومحمد سام، وحمدي امليرغني إلى جانب 
إمــام، ليصنع اجتماعهم أحد  محمد عــادل 

أكثر أفام العام املاضي إيرادًا.
الــعــنــوان،  ــرة، كما يظهر مــن  القصة هــذه املـ
تدور حول مجموعة خاصة ستقوم بعملية 

يجب تقسيم الطعام 
إلى 3 وجبات وذلك 

لتسهيل هضمه

2223
منوعات
سينما

لقاءجوائزغذاء

موسيقى

لوس أنجلوس ـ العربي الجديد

والــــعــــلــــوم  ــــون  ــنـ ــ ــفـ ــ الـ »أكـــــاديـــــمـــــيـــــة  أن  يـــــبـــــدو 
الــســيــنــمــائــيــة«، فـــي لــــوس أنــجــلــيــس، ســتــبــدأ 
الحالي،  العام  أطلقتها مطلع  تحقيق وعــوٍد، 
بسبب  إليها،  موّجهة  انتقادات  سلسلة  بعد 
ــــدرة الـــتـــنـــّوع فـــي الــلــجــنــة املــعــنــيــة بــاخــتــيــار  نـ
ذكر  فقد  »أوســكــار«.  الفائزة بجوائز  األفـــام، 
عتبر 

ُ
ت والــتــي  السينمائية،  الــجــوائــز  مو 

ّ
منظ

األهم في صناعة السينما األميركية تحديدًا، 
أنهم أرسلوا دعوات رسمية إلى 683 شخصا، 
لانضمام إلى اللجنة. وتبّن أن اختيار هؤالء 
ــمــن، 

ّ
ــع، لــــدى املــنــظ ــ مــبــنــّي عــلــى اهــتــمــام أوســ

بــالــنــســاء واملـــلـــّونـــن والـــشـــبـــاب، إذ ارتـــكـــزت 
جدًا  القليلة  النسب  على  السابقة  االنتقادات 
ملشاركة هؤالء جميعهم في اللجنة. في اإلطار 
أّكـــدت األكــاديــمــيــة، فــي بيان لها صدر  نفسه، 
أمس، أن من بن »األعضاء املحتملن هؤالء«، 
ألبا  إدريــس  البريطاني  واملنتج  املمثل  هناك 
من  أميركية  )ممثلة  فيريرا  وأميركا   ،)1972(
إيــــزاك  ــنـــدوراســـي، 1984(، وأوســــكــــار  أصــــل هـ
غواتيمالي،  أصــل  مــن  أميركي   

ٍّ
ومــغــن )ممثل 

من  بريطاني  )ممثل  بوييغا  وجـــون   ،)1980
)ممثلة  مانديز  وإيفا   ،)1992 نيجيرّي،  أصل 
أميركية من أصل كوبي، 1974(، باإلضافة إلى 
األميركية بري الرسون )1989(، الحائزة على 
»أوسكار« أفضل ممثلة لعام 2016، عن دورها 

في »غرفة« لأليرلندي ليني أبراهمسن. 
فإن  األكاديمية،  عن  الــصــادر  البيان  وبحسب 

ثاثة، من ثّم وجبة السحور بعد ساعتن أو 
ثاثة أيضا«.

ومــن الــعــادات الغذائية املــضــّرة خــال الشهر 
املـــبـــارك »تـــنـــاول الــخــبــز املــقــلــي مــع الــفــتــوش، 
الــذي يحتوي على ســعــرات حــراريــة ودهــون 
عــالــيــة. مـــن األفـــضـــل تــنــاولــه مــحــّمــصــا على 
الـــنـــار، وبــكــمــيــات قــلــيــلــة. ومـــن الــخــطــأ تــنــاول 
الــبــطــاطــا املــقــلــيــة واإلســـكـــالـــوب وغــيــرهــا من 
 كمية السعرات الحرارية 

ّ
األطعمة املقلية، ألن

فيها عالية ».
وتنصح بـ«شرب املياه وأكل حبتن من التمر 
أكــثــر، وبعدها كوب  ليس  املــغــرب،  أذان  بعد 
صــغــيــر مـــن الـــشـــوربـــة، ثـــم االســـتـــراحـــة قليا 
الطبق  وبعده  الفتوش،  تناول  قبل  لدقائق، 
األخـــرى  لألطعمة  املــعــدة  لتهيئة  الــرئــيــســي، 

وعدم تعريضها لسوء الهضم«.
نّبه اختصاصية التغذية من تناول وجبة 

ُ
وت

ومـــشـــاهـــدة املــســلــســات الــتــلــفــزيــونــيــة خــال 
 ذلك يؤثر بشكل كبير، إذ يزيد 

ّ
تناولها: »ألن

من كميات األطعمة التي يمكن أن نتناولها 
ــا نــأكــل مــن دون مــشــاهــدة التلفزيون، 

ّ
لــو كــن

عتاب شمس الدين

املبارك  رمــضــان  الصائم خــال شهر  يرتكب 
 نظامه الغذائي وصحته. وهذه 

ّ
أخطاًء بحق

تؤثر على صّحته وعلى نتائج صومه بشكل 
وغير  طبيعي  بشكل  تفاديها  ويمكن  كبير. 

متعب.
بعه في 

ّ
املت الغذائية  العادات  »تقريبا معظم 

شهر رمضان هي خاطئة، خصوصا طريقة 
تناول الطعام خال اإلفطار وبعده«، بحسب 
ــيـــان أحــــمــــد. وهـــي  اخــتــصــاصــيــة الـــتـــغـــذيـــة بـ
تــشــرح فــي حــديــث لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« كيف 
ه »من أولى هذه العادات شرب مياه باردة 

ّ
أن

قبل البدء في تناول اإلفطار خال هذه األيام 
الحاّرة«. وتضيف: »أحيانا ال يكتفي الصائم 
بكوب واحد بل يشرب كوبن وأكثر، واملياه 
تلّبكات  إلــى  سّبب املغص وتـــؤّدي 

ُ
ت الــبــاردة 

ــجــات فـــي عــضــاتــهــا، ومــن 
ّ
فـــي املـــعـــدة وتــشــن

األفــضــل االكــتــفــاء بــكــوب مــن املــيــاه املعتدلة 
الـــحـــرارة قــبــل الــبــدء فــي تــنــاول الــطــعــام بعد 

ساعات من الصيام«.
الصائم في  املياه والسوائل يبدأ  بعد شرب 
ثّم ينتقل  التمر والشوربة والفتوش،  تناول 
ــذه الـــعـــادة تــؤثــر  ــ إلــــى الــطــبــق الــرئــيــســي: »هـ
سلبا على املعدة بسبب تناول هذه الكميات 
الكبيرة، ما ُيسّبب عسرًا في الهضم ويوصل 
إلــى زيـــادة فــي الـــوزن«. لهذا تدعو بيان إلى 
»تقسيم الوجبات لثاٍث، األولى هي اإلفطار، 
بعدها وجبة صغيرة إثــر مــرور ساعتن أو 

العضوية نساء،  إلــى  املدعوين  باملائة من   46
و41 باملائة ملّونن، علما أن األعمار تراوح بن 
24 و91 عاما. باإلضافة إلى أن املهن املختارة 
ع عـــلـــى اإلخـــــــــراج واإلنـــــتـــــاج والـــغـــنـــاء، 

ّ
ــوز ــ ــتـ ــ تـ

والتمثيل طبعا. ونقل البيان نفسه عن شيريل 
بوني إيزاكس )1949(، رئيسة األكاديمية منذ 
كِمل »التزامنا 

ُ
عام 2013، قولها إن الدعوات ت

ة، 
ّ
ــذ ــفــ طـــويـــل األمــــــد بـــالـــتـــرحـــيـــب بــــاملــــواهــــب الــ

ر عن العاملن في صناعة األفــام،  عبِّ
ُ
والتي ت

ــر أن االنـــتـــقـــادات الــــحــــاّدة،  ــذكـ ــذه األيــــــــام«. ُيـ هــ
املوّجهة ضد األكاديمية، عشية توزيع جوائز 
 من غياب أي ممثل 

ٌ
»أوســكــار« 2016، منطلقة

أو مخرج سينمائّي أسود، أو من األقليات، عن 
الئحة الترشيحات، املتضّمنة 20 اسما.

وبــالــتــالــي يــزيــد مـــن الــــــوزن«. ومـــن الـــعـــادات 
الــســيــئــة إلـــغـــاء وجــبــة الــســحــور أو تــنــاولــهــا 
عطي 

ُ
قبل النوم فورًا. فهي وجبة أساسية وت

ــصــنــا مــن 
ّ
ــالـــي وتــخــل ــتـ ــيــــوم الـ الـــطـــاقـــة فــــي الــ

تأخيرها  لــذا يجب  بالجوع.  القوّي  الشعور 
ى اإلمساك، كما يجب االبتعاد عن تناول 

ّ
حت

الــحــلــويــات واملــعــجــنــات واألطــعــمــة الــدســمــة 
واملعلبات خال وجبة السحور. ومن األفضل 
اخــتــيــار نــصــف رغــيــف مــن الــخــبــز مــع اللبنة 
أوالــجــبــنــة أو الـــفـــول مـــع الــخــضــر والــفــواكــه، 
وعدم املبالغة في شرب املياه والحصول على 
 املياه ستخرج خال 

ّ
حاجة الجسم فقط، ألن

ســاعــات ولــن تبقى فــي الجسم حتى اوقــات 
متأخرة من اليوم التالي«.

االبتعاد  عدم  التغذية  اختصاصية  ل 
ّ

وتفض
وممارسة  رمضان  الرياضة خــال شهر  عن 
املشي الخفيف قبل وجبة اإلفطار بساعة أو 

نصف ساعة، أو بعد اإلفطار بساعتن.
رة مــن األخــطــاء الــشــائــعــة، مثل 

ّ
وتختم مــحــذ

كالقهوة  املنبهات،  مــن  كبيرة  كميات  شــرب 
والــنــســكــافــيــه والـــشـــاي، بـــن فــتــرتــي اإلفــطــار 
ــّبـــب الـــعـــطـــش خـــال  ــسـ ـ

ُ
والــــســــحــــور كـــونـــهـــا ت

الــيــوم الــتــالــي. ومـــن االخـــطـــاء شـــرب الــجــاب 
ــر غـــيـــر الــطــبــيــعــيــة واملــــشــــروبــــات  ــائـ ــعـــصـ والـ
التي  والحلويات  املكسرات،  وتناول  الغازية 
ــر كـــبـــيـــرة: »ُيــمــكــن  ــّكـ تـــحـــتـــوي عـــلـــى كــمــيــة سـ
اســتــبــدالــهــا بــحــصــتــن أو ثـــاث مـــن الــفــواكــه 
الـــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى فــيــتــامــيــنــات ومـــعـــادن 

والسّكر الطبيعي«.

»حديث قهاوي«: أخطاء غذائية خالل الصوم
الفن سالح ضد التطرّف

»األوسكار« يبدأ رحلة التجديد

لعقود طويلة ارتبطت 
طبول التايكو بالثقافة 

اليابانية، لتصبح واحدة من 
مراسم البالد الفولكلورية، 

مستعيدة أسماء فنانين 
كبار برعوا فيها

محمد كريم

»الــتــايــكــو« )Taiko( واحـــــدة من  أصــبــحــت طــبــول 
املــراســم الــفــولــكــلــوريــة الــتــي تــحــرص الــيــابــان على 
ــات الــفــنــيــة  ــانــ ــهــــرجــ ــــن خــــــال املــ ــا مـ ــهـ ــريـــف بـ ــعـ ــتـ الـ
والثقافية، وأحيانا من خال املراسم الرسمية. وقد 
شهدت بعض العواصم العربية في اآلونة األخيرة 
وجـــودًا مكثفا لــفــرق الــتــايــكــو. تعني »تــايــكــو« في 
ــار  ــارج اإلطــ ــ الــلــغــة الــيــابــانــيــة »الـــطـــبـــول«. وفــــي خـ
املعجمي، تشير الكلمة إلى الشكل الفني التقليدي 
ــام. ولـــعـــزف الــتــايــكــو  لــلــطــبــول الــيــابــانــيــة بــشــكــل عــ
والــنــشــاط  بالحيوية  ــواء  األجــ يــمــأل  مــســرحــي  أداء 
والنشوة، وتستمر الفقرة الواحدة من 5 دقائق إلى 
25 دقيقة، وفيها يبدأ األداء هادئا ثم تزداد سرعته 

شيئا فشيئا لحن الوصول إلى النهاية الكبرى. 
ــلــــوب مـــمـــيـــز، وفــيــه  ــقــــرع الــطــبــلــة الـــيـــابـــانـــيـــة أســ ولــ
تستخدم عصا خاصة يطلقون عليها »الباتشي«، 
وهي تلك العصا التي تستفز »التايكو« حتى تخرج 
مـــا فـــي جعبتها مـــن ألـــحـــان وإيـــقـــاعـــات، وصــنــاعــة 
مــواد مختلفة وأحــجــام متعددة  مــن  تتم  الباتشي 
ــراد اســتــخــدامــه. عــصــا الــبــاتــشــي  ــ لــتــائــم الــطــبــل املـ
النموذجية يكون قطرها حوالي 22 ملم، فيما يبلغ 
طولها حوالي 400 ملم. وتصنع من الخشب الصلب 
ــذا الـــطـــول ويــنــقــص وفــقــا  كــالــســنــديــان، ويــــــزداد هــ
التاريخية  الرواية  املستخدم. بعض  الطبل  لحجم 

تونس ــ هدى الطرابلسي

ــار تفعيل الــشــراكــة بــن الــحــكــومــة واملجتمع  فــي إطـ
املــدنــي فــي مكافحة ظــاهــرة الــتــطــّرف لــدى الشباب، 
ــد الـــــدولـــــي لـــلـــمـــنـــاظـــرة بــــالــــشــــراكــــة مــع  ــهـ ــعـ ــم املـ ــظـ نـ
ســفــارة الـــواليـــات املــتــحــدة فــي تــونــس والــعــديــد من 
الــجــمــعــيــات تــظــاهــرة »حــديــث قـــهـــاوي«؛ أي حديث 
املقاهي. و«حــديــث قــهــاوي« هي فكرة لثاثة شبان 
تحويل  غايتهم  أخـــرى،  بلدانا  اكتسحت  تونسين 
تلك الساعات التي يقضيها الشباب في املقاهي إلى 
نقاشات مهمة تساهم في تغيير واقعهم، وحديث 
الثقافي فــي بــاب سويقة فــي تونس  املــخــزن  مقهى 
العاصمة خصص للحديث عن دور الفن كساح ضد 
الــتــطــّرف. وقـــال صــابــر درايــــول، نــاشــط فــي املجتمع 
الــذي يجمع  اللقاء  املدني ورئيس الجلسة، إن هــذا 
العديد من الفاعلن في امليدان الفني والثقافي في 
تونس  يهدف إلى الخروج بحلول فعالة وواقعية 
ملـــحـــاربـــة ظـــاهـــرة الـــتـــطـــّرف مـــن خــــال الـــفـــنـــون. من 
جــهــتــه، قـــال أســلــم صــولــي مــشــارك فــي الجلسة إن 
تونس بإمكانها االنتصار على التطّرف ألن نسبة 
الــتــمــدرس عــالــيــة وبــإمــكــان الــشــبــاب الــتــونــســي أن 

يكون أكثر وعيا.
ــيـــس جــمــعــيــة  لـــكـــن الـــنـــاشـــط مــحــمــد بــــن ســـامـــة رئـ
إن علم  وقـــــال  الــــــرأي  يـــشـــاطـــره  لـــم  أواًل«  »الـــثـــقـــافـــة 
ــن الـــجـــهـــل املـــمـــدرس  ــوم يـــتـــحـــدث عــ ــيــ االجــــتــــمــــاع الــ
الشباب  لـــدى  يــتــزايــد  التثقيف  غــيــاب  أن  مــوضــحــا 
عـــال، واقـــتـــرح بن  بــمــســتــوى تعليمي  الـــذي يتمتع 

ـــرجـــع نــشــأة الــتــايــكــو إلــــى مــجــمــوعــة مـــن الــطــاب 
ُ
ت

اليابانين الذين ذهبو إلى كوريا للدراسة عام 588 
قبل املياد، وهناك اختلطوا بالعديد من الثقافات 
والحضارات املختلفة وتعرفوا على هذه اإليقاعات 
التي تنتمي أساسا ملنطقة جنوب الصن، ثم عادوا 

بها إلى اليابان حيث ذاع انتشارها.
لـــم يــقــتــصــر اســـتـــخـــدام الــتــايــكــو فـــي الـــيـــابـــان على 
ــلـــى إيـــقـــاعـــاتـــهـــا، بــل  ــة الـــفـــنـــيـــة والـــــرقـــــص عـ ــعـ ــتـ املـ
ــزارعــــن الـــقـــدامـــى فـــي طــرد  اســتــخــدمــهــا بــعــض املــ
الحشرات والطيور التي تضر املحاصيل. كما كان 
 
ً
أداة لها استخدام واضــح في الحروب باعتبارها 
القتال. واستخدمت  الجنود والحث على  لتحفيز 
كـــذلـــك فــــي الـــشـــعـــائـــر الـــديـــنـــيـــة مــــع أداء صـــلـــوات 
االســـتـــســـقـــاء، لـــــذا لـــيـــس غـــريـــبـــا أن تـــكـــون طــبــول 

»التايكو« هي عروس املهرجانات اليابانية.
وكغيرها من املجاالت الفنية، كان لطبول التايكو 
ما  إلخـــراج  ترويضها  استطاعوا  عظماء  فــنــانــون 
فــي جعبتها مــن ســحــر. وفـــي هـــذا الــعــصــر تــعــددت 
الفرق الفنية املميزة، التي القت شهرة كبيرة داخل 
الــيــابــان وخــارجــهــا، مــثــل فـــرق »جــوكــو« و«كــــودو« 
و«يــمــادو«. وجميعها فرق معاصرة حافظت على 
التي وضعها  القديمة، مع األصــول  العزف  مبادئ 
الــفــنــان الكبير »ديــاتــشــي« عـــام 1951، والــــذي كــان 
الــاعــب الرئيسي فــي بعض تلك الــفــرق. ثــم ظهرت 
الــعــديــد مــن أنــمــاط الــعــزف واألداء، والــتــي تطورت 
ــن خــــال جـــمـــاعـــات فــنــيــة أخـــــرى داخـــــل الـــيـــابـــان،  مـ
ــان لــهــذه األنــمــاط  ــو«. وكـ ــكـ مــثــل »هــاتــشــجــو« و«دايـ
عــظــيــم األثــــر فــي اتــســاع رقــعــة جــمــهــور »الــتــايــكــو« 
إلى خارج اليابان، حيث استطاعت أن تغزو بقوة 
املتحدة، وكندا،  الــواليــات  في  والساحات  املــســارح 
التايكو  أداء  يخرج  وحتى  والــبــرازيــل.  وأستراليا 
ــذه الــدرجــة مــن اإلتــقــان،  بــهــذا الــســحــر املــتــنــاغــم وهـ
ــراعــى، على رأسها: 

ُ
فــإن هناك عوامل من املهم أن ت

تناسق الفريق واملابس املوحدة، ودرجــة التحكم 
في عصا »الباتشي«، وأخيرًا بعض اآلالت األخرى 

التي أصبحت ترافق الطبول.

سامة تدريس مادة الفلسفة في كل السنوات وفي 
علمية  مـــادة  إيــاهــا  معتبرا  التعليمية،  الشعب  كــل 
تساعد الشاب على القدرة في التحليل. وفي حديث 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« قــالــت رفــقــة الــنــصــيــري ممثلة 
 املــعــهــد 

ّ
ســـفـــارة الــــواليــــات املـــتـــحـــدة فـــي تـــونـــس إن

الدولي للمناظرات أطلق هذا البرنامج في فبراير/ 
شباط 2016 بدعم من سفارة الواليات املتحدة في 
تونس لهدف تكريس مفهوم املواطنة وفسح املجال 
مواضيع  ومناقشة  أفكارهم  عن  للتعبير  للشباب 
تــهــمــهــم. ومــــن جــهــتــه، أكــــد نــــزار بـــن صــالــح منسق 
املشروع أن البداية كانت في أربع واليــات تونسية 
إلى أن أصبحت دولية من خال تنظيم ملتقيات في 
االأردن والجزائر وغــزة، مضيفا أن هناك جمعيات 
ا من 

َ
ِبن أخــرى »أفريقية وآسيوية اتصلت  من دول 

أجل تنظيم برنامج حديث قهاوي في بلدانهم«.
وعن فكرة البرنامج، قال نزار إن الفكرة كانت لثاثة 
شــبــان مــن تــونــس وقــد تــم تبنيها مــن قبل املعهد 
الدولي للمناظرة، مضيفا أنها جلسة حوارية بن 
عشرة أشخاص على األقل من نفس املنطقة تدوم 
90 دقيقة ملناقشة موضوع يهمهم حيث يتحدث 
الشباب عن مشاغل مناطقهم بهدف إيجاد حلول. 
إلــى تنظيم حـــوارات ونقاشات  البرنامج  ويــهــدف 
املقاهي واإلضـــاءة على  مفتوحة غير رسمية في 
ــار مــحــفــز لــلــتــحــاور و  ــ دور الــشــبــاب فـــي خــلــق إطـ
إيجاد حلول ملشاكل جهاتهم  بهدف  اآلراء  تبادل 
وأحيائهم وتطوير مهارات القيادة وروح املبادرة 

لدى الشباب.

أحمد السقا يواجه 6 إنتاجات كوميدية

)Getty(

أيام قليلة تفصلنا 
عن عيد الفطر، 

وفي وقت تعرض 
المسلسالت آخر 
حلقاتها، تتحّضر 

صاالت السينما 
الستقبال أفالم 

العيد، التي ينتظرها 
المشاهد

أفالم العيد 
جاهزة

سحر طبول »التايكو« اليابانية

فنون وكوكتيل

الكوميديا  انفجار  مــع  الهند،  فــي   خطيرة 
من طبيعة الشخصيات إلى جانب تفاعلها 
الــغــريــبــة واألهـــالـــي مــن حولهم.  البيئة  مــع 
ــؤال املـــهـــم بـــشـــأن الــفــيــلــم هـــو إلــــى أي  والــــســ
مدى سيحب الجمهور أجواءه مثلما أحب 
أجواء »كرة القدم« في »كابن مصر« ليدفع 
أبطاله إلى القمة مرة أخرى؟ ولكن املؤكد أن 
»جحيم في الهند« هو الفيلم الوحيد الذي 

مــن »أحــصــنــة الـــوســـط«، بمعنى أنــهــم على 
ــي قـــمـــة شــبــاك  ــوا أبــــــدًا فــ ــونـ ــكـ ــن يـ ــلــــب لــ األغــ
التذاكر، ولكنهم لن يفشلوا أو يندم املنتج 
عــلــى األمــــــوال الــتــي وضــعــهــا فـــي أفــامــهــم. 
التي  املمثلة  الــعــزيــز،  عبد  ياسمن  أولهما 
تــحــاول خلق منطقة خاصة بها فــي صنع 
أفام كوميدية لألسرة تكون دائما بطلتها 
األولـــــــــــى، وعــــلــــى مــــــــدار الـــســـنـــن تــــبــــدو قــد 

يمتلك فرصة ملزاحمة »مــن 30 ســنــة«، وقد 
يستفيد أيضا من تفضيل الجمهور لألفام 
الكوميدية الخفيفة في األعياد، عوضا عن 

الغموض واإلثارة.

رهانات على أحصنة الوسط
الــفــيــلــمــان الــثــالــث والـــرابـــع فـــي ســبــاق عيد 
الــفــطــر مـــن األفـــــام املــصــريــة أبــطــالــهــمــا هم 

تتراوح  بــأفــاٍم  بالفعل،  املنطقة  تلك  أمنت 
إيـــراداتـــهـــا بـــن 5 و10 مــايــن جــنــيــه، مما 
فيلمها  وتــــواجــــدهــــا.  يـــــؤدي الســـتـــمـــرارهـــا 
الــجــديــد هــو »أبـــو شــنــب«، عــن ضــابــطــة في 
البوليس النسائي تتعرض لحادثة تحرش 
أجل  مــن  كونها »ضــابــطــا«  تمثل  أن  فتقرر 

تتبع الجرائم الجنسية.
أمـــا »حــصــان الــوســط الــثــانــي« فــهــو سامح 

حسن، املمثل الكوميدي الذي نجح جدًا في 
مسلسل »راجل وست ستات« وخلق لنفسه 
جــمــاهــيــريــة تــتــفــوق عــلــى الــبــطــل األســاســي 
أشـــرف عــبــد الــبــاقــي، وعــلــى الــرغــم مــن عــدم 
أنه  إال  السينما،  في  كافيا  تحقيقه نجاحا 
انـــتـــزاع فــرصــة أكــبــر أو على  يـــحـــاول  الزال 
األقــل الحفاظ على تواجد دائــم في منطقة 

الوسط اآلمنة.

بطالن جديدان وخلطة سبكاوية
الــثــاثــة أفـــام الــبــاقــيــة هــي »ســطــو مثلث«، 
الــدفــع فيه باملمثل أحــمــد صاح  الـــذي يتم 
السعدني كبطل للمرة األولى في السينما، 
فانتازية  لقصة  متواضعا  يبدو  إنتاج  في 
العودة لعصر فرعوني من أجل تنفيذ  عن 
وصية ما، ويبدو األمل الوحيد لـ«السعدني 
الصغير« في النجاح هو البطان املساعدان 

بيومي فؤاد ومحمد أسامة »أوس أوس«.
 جديدًا للمرة 

ً
الفيلم الثاني يحمل أيضا بطا

األولـــــى هـــو شــريــف ســامــة وفــيــلــم »الــبــاب 
يـــفـــوت أمــــــل«، الـــــذي يـــتـــشـــارك بــطــولــتــه مع 
التونسية »درة«، كزوجن تمتلئ حياتهما 
باملشاكل للدرجة التي تدفع الزوج لطلبها 
الــطــاعــة، وألنــهــا محامية متمردة  فــي بيت 
رهان  ويبدو  بينهما.  تبدأ  الكوميديا  فــإن 
الفيلم أيضا على »األسرة« أكثر من شريحة 

الشباب الكبرى في أفام العيد.
ــا الــفــيــلــم األخـــيـــر فــهــو مـــا اصــطــلــح على  أمــ
تسميته في مصر بـ«خلطة السبكي«، حيث 
يوجد دائما فيلم يجمع مواصفات: مطرب 
شعبي )إثنان تلك املرة هما سعد الصغير 
ومـــحـــمـــود الــلــيــثــي( وراقــــصــــة )صــافــيــنــاز( 
وممثل كوميدي )هشام إسماعيل( وممثلة 
كــومــيــديــة )شــيــمــاء ســيــف( مــع وجـــود دائــم 
يحمل  فيلم  هــي  والنتيجة  عــيــد!  لسليمان 
اسم »30 يوم في العز«، ال يمكن تفرقته عن 
األفام األخرى السابقة للمنتج »السبكي«، 
وكــالــعــادة يــراهــن على الكثير مــن الصخب 
والـــرقـــص والــغــنــاء الــــذي قـــد يــجــمــع بعض 
ــى املــمــتــلــئــة  ــ ــ ــام الـــعـــيـــد األولـ ــ األمــــــــوال فــــي أيــ
ــة«، ولـــيـــس مهما  ــ ــــروجـ بـــاملـــراهـــقـــن فـــي »خـ
بعد ذلك أن ُينسى أو ال يراه أحد، فالهدف 
ــ  هو عــدة ماين – سيحققها على األغلب 

لتستمر »الخلطة« املعتادة.

خلطة السبكي أيضًا 
موجودة من خالل فيلم 

»30 يوم في العز«

)Getty( ليوناردو دي كابريو
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أراضـــي فلسطني.  ولكن كانت هجرة داخــل 
واليوم، هجرة وتشّرد، لكن ها املــّرة هجرة 

صير مجهول«.
َ
لخارج فلسطني... هجرة مل

التركيز على مالمح  إلــى بعض من  نحتاج 
 

ُ
الرجل الذي يعتمر كوفية فلسطينية ويحمل

ل 
ّ
 على ظهره، لنتعّرف إليه. إنه املمث

ً
أغطية

اف )1939 - 2014(. 
ّ
الجزائري امحّمد بن قط

ومـــع بـــدء شـــارة الفيلم الـــروائـــي »ســنــعــود« 
إلــــى جـــانـــب اســـمـــه أســـمـــاَء  )1972(، ســنــقــرأ 
ــعـــرب:  ــلــني الـــجـــزائـــريـــني والـ

ّ
ــن املــمــث نــخــبــة مـ

رايــس وحسان والحساني من  الحليم  عبد 
الـــجـــزائـــر، زهــــرة فـــايـــزة مـــن تـــونـــس، ورفــيــق 
ــا  ــن ســــوريــــة.. أّمـ ــة شـــوكـــت مـ ــالـ ســبــيــعــي وهـ
مخرج الشريط، فهو الجزائري محمد سليم 
رياض، الذي رحل اإلثنني املاضي في مدينة 

ناربون الفرنسية، عن 83 عامًا.
عــلــى مـــدار ســاعــة ونــصــف، هــي مـــّدة الفيلم، 
املــخــرج أحمد راشـــدي )1938(  اقتبسه  الــذي 
باالشتراك مع آنيا فرانكوس ورياض نفسه، 
ــلــني، فـــي إحـــدى 

ّ
ــــؤالء املــمــث ســنــســتــمــع إلــــى هـ

املّرات النادرة في تاريخ السينما الجزائرية، 
وهـــم يــتــحــّدثــون بــالــلــهــجــة الــفــلــســطــيــنــيــة. لم 
يــُكــن أداؤُهـــــــم، مـــن هـــذه الــنــاحــيــة )الــلــهــجــة(، 
 شـــيء فــي الــعــمــل، بــدءًا 

ّ
ــل متقنًا جــــّدًا، لــكــن كـ

ــواًل إلــى  ـــ بـــأمـــاكـــن الــتــصــويــر واألزيــــــــاء ووصــ
األحـــــداث نــفــســهــا، يجعلنا فـــي قــلــب الــقــّصــة 
تعّرض  الــذي  والتهجير  النفي  الفلسطينية: 
الفلسطينية  املــقــاومــة  الفلسطينيون،  إلــيــه 
والــهــمــجــيــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي مــواجــهــتــهــا، 
االنــقــســامــات فـــي صــفــوف املـــقـــاومـــة، والــــدور 

ُيمكن  ال  الصراع.  في  حدة 
ّ
املت لألمم  السلبي 

فــصــل »ســنــعــود« عــن ســيــاقــه الــتــاريــخــي؛ إذ 
نجز الشريط في عهد الرئيس الراحل هّواري 

ُ
أ

بومدين )1932 - 1978( املعروف بمناصرته 
املــطــلــقــة لــلــفــلــســطــيــنــيــني فـــي صـــراعـــهـــم ضــّد 
االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي، كــمــا ال ُيــمــكــن فصله 
عــن سيرة سليم ريــاض نفسه ورؤيــتــه التي 
يتماهى فيها الفن بالنضال، هو الذي شارك 
ــثـــورة الــتــحــريــريــة الــجــزائــريــة )1954-  فـــي الـ
1962(؛ إذ كــان عــضــوًا فــي »فــيــدرالــيــة جبهة 
قل هناك، 

ُ
التحرير الوطني« في فرنسا، واعت

إلــى  الــســلــطــات االســتــعــمــاريــة  قــبــل أن تنقله 
سجونها في الجزائر.

الـــرؤيـــة، أيــضــًا، عــلــى مواضيع  تــلــك  تنعكس 
ــي أدانـــــــــت االحـــــتـــــالل الـــفـــرنـــســـي  ــتــ ــه الــ ــ ــــالمـ أفـ
لــلــجــزائــر؛ مــثــل »تــشــريــح مـــؤامـــرة« )1978(، 
الذي ُيعّد بمثابة محاكمة سينمائية لفرنسا 
ــة ومــــواجــــهــــة لـــهـــا بــتــاريــخــهــا  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ االسـ
ــقـــة، كــمــا  الــــدمــــوي فــــي مــســتــعــَمــرتــهــا الـــســـابـ
أّي تمويل  ى في رفضه الحصول على 

ّ
تتجل

 
ً
ــــك ســـيـــكـــون خــيــانــة فـــرنـــســـي، مــعــتــبــرًا أن ذلـ
ملشروعه الفكري. ُولد سليم رياض في مدينة 
الــعــاصــمــة، عام  الــجــزائــر  غــرَبــي  بوسماعيل، 
كــانــت مــن مجال  السينما  بــدايــتــه مــع   .1933
الــتــصــويــر، قــبــل أن ُيــســافــر إلـــى فــرنــســا. مع 
 ،1963 عـــام  فــي  تــحــديــدًا،  الستينيات،  بــدايــة 
من  مجموعة  عبر  السينمائي  ــراج  اإلخــ بــدأ 

الجزائر ـ محمد عالوة حاجي

الـــعـــراء، بيوت  فــي   يلعبون 
ٌ

أطــفــال
التغذية والحليب«  صفيح، »مركز 
التابع لـ »األونروا«، نساء وشيوخ 
وأطفال أمام حاجز إسرائيلي على الحدود 
أصــواتــهــم  ــنــا 

ُ
تــبــلــغ األردنـــيـــة،  الفلسطينية 

وهم ينتقلون من مكان إلى مكان، أحاديث 
العام:  املشهد  فــي  تضعنا  عة 

ّ
متقط  

ٌ
وجــمــل

ــي نــاصــر يحميكو«، »ســت أيـــام، عيب 
ّ
»خــل

ــــط حــشــود  ــقـــف وســ  يـ
ٌ

والــــلــــه عــــيــــب«، رجـــــــل
الـــالجـــئـــني، يـــحـــّدث نــفــســه قــبــل أن يــمــضــي: 
ــو هـــــو؛ نـــفـــس الــــتــــشــــّرد ونــفــس  ــُر هــ ــنــــظــ »املــ
الــهــجــرة. مــن عشرين ســنــة، كــانــت مــطــاردة، 
ــضــواحــي نابلس، 

َ
هــجــرة وتــشــّرد مــن الــلــد ل

إبراهيم اليعيشي

»غابة  األول  فيلمه  على  بعد عشر سنوات 
الــظــالل« )2006(، يــعــود املــخــرج اإلســبــانــي 
ليقدم  السينما  إلـــى   )1975( ســيــّرا  كــولــدو 
عــمــلــه الــثــانــي »غــيــرنــيــكــا«، الــــذي يــتــنــاول، 
الــذي  العنيف  القصف  عــنــوانــه،  يشير  كما 
تــعــّرضــت إلـــيـــه قـــريـــة غــيــرنــيــكــا، الــعــاصــمــة 
ــة إلقــلــيــم  ــيـ الــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة والـــروحـ
الـــبـــاســـك فــــي إســـبـــانـــيـــا، مــــن قـــبـــل الـــطـــيـــران 
ــدور األملـــانـــيـــة  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ اإليــــطــــالــــي ووحـــــــــدة الـ
الحرب  خــالل  فــرانــكــو،  للجنرال  املساندين 

األهلية اإلسبانية )1936 - 1939(.
تــجــري أحـــداث الفيلم أثــنــاء وبــعــد القصف 
الــــجــــّوي، لــكــنــهــا ال تــقــتــصــر عــلــى تــصــويــر 
ــار الــحــرب  ــ الـــدمـــار الــــذي لــحــق بــالــقــريــة وآثـ
األهــلــيــة وأهــوالــهــا، بــل تحكي أيــضــًا قّصة 
ماريا  اإلسبانية  لة 

ّ
)املمث تيريسا  بني  حب 

بــالــبــيــردي( الــتــي تعمل رقــيــبــة فــي »مكتب 
هويل  هينري  وبــني  الجمهورية«  صحافة 
ــــل الـــبـــريـــطـــانـــي جـــيـــمـــس دارســـــــــي(، 

ّ
)املــــمــــث

ــي أحـــداث 
ّ
الــصــحــافــي األمــيــركــي الــــذي يــغــط

ــيـــة فــــي الــجــبــهــة  ــانـ ــبـ ــة اإلسـ ــيـ ــلـ الــــحــــرب األهـ
لون 

ّ
ممث جانبهما  إلـــى  يــشــارك  الــشــمــالــيــة. 

وباربرا  غارثيا،  أليكس  مثل  إسبانيا؛  من 
جــويــنــاغــا، وبــيــكــتــور كــالبــيــخــو، وخــولــيــان 
ــة إلـــــى الـــبـــريـــطـــانـــي جـــاك  ــافــ ــران، إضــ ــاغــ ــيــ بــ
دافـــيـــنـــبـــورت والـــســـويـــديـــة إنــغــريــد غــارثــيــا 
ــركـــي الــبــريــطــانــي بـــورن  ــيـ جـــونـــســـون واألمـ
آخـــريـــن  ــة 160 شـــخـــصـــًا  ــ ــرابــ ــ وقــ ــان  ــ ــورمــ ــ غــ
يــشــكــلــون فـــريـــق عــمــل الــفــيــلــم. ورغـــــم كــون 
العمل إسبانيًا،  فــريــق  الــســواد األعــظــم مــن 
إال أننا ال يمكن أن نصنفه من بني األعمال 
ــتــــاج  ــيــــة، لـــيـــس لــــكــــون شــــركــــة اإلنــ ــبــــانــ اإلســ
لني من دول 

ّ
أميركية، أو بسبب مشاركة ممث

أخرى فحسب، وإنما للتقنيات املستخدمة 
فــي الــصــورة والـــصـــوت؛ والــتــي تجعل منه 

أقرب للمدرسة األنكلوسكسونية.
الشريط من شهادة مراسل جريدة  ينطلق 
»الــتــايــمــز«، جــورج لوثير ستير، الــذي كان 

ال عودة
إلى بوسماعيل

في تجربته السينمائية 
الثانية، يعود المخرج 

اإلسباني إلى حادثة قصف 
قرية غيرينكا قبل تسعة 
وسبعين عامًا، ليقّدمها 
ببعض اإلضافات الدرامية

برحيله مؤّخرًا، 
فقدت السينما الجزائرية 

أحد أبرز مخرجيها في 
السبعينيات، هو الذي 

ظّل الفن عنده مقترنًا 
بالنضال، وقّدم أّول 

وآخر فيلم جزائري عن 
فلسطين

بأسلوبين نظري 
وتطبيقي، يثير 

كتاب الناقد محمد 
البوعيادي الذي صدر 

مؤخرًا، أهم قضايا 
السينما المغربية، 

وال يقف عند طرح 
األسئلة، بل ينير مداخل 

اإلجابة أيضًا

كولدو سيّرا شيء من رائحة الحرب األهلية

السينما المغربية تجارب ال أفالم

محمد سليم رياض غياب تاله غياب

حاَكم فرنسا االستعمارية 
فنّيًا وواجهها بتاريخها 

الدموي

أّول عمل سينمائي يجّسد 
ساعات القصف الذي 

حدث قبل 79 عامًا

النقد يقيس السينما 
المغربية بالفيلم وليس 

بالتجربة

توارى عن المشهد 
السينمائي واعتبر أن 

الجّو لم يعد صالحًا عام 1971، حّط سليم رياض رحاله في قرية العاليق في مدينة بوسعادة 
)جنوبَي الجزائر( لتصوير فيلمه الذي أُنتج بشراكة بين الجزائر و«منّظمة 
سنة  بعد  الفلسطينية«،  التحرير 
بين  فيها  انتقل  التحضير،  مــن 
حيُث  وفلسطين،  واألردن  سورية 
التقى ياسر عرفات وجورج حبش، 
تونس  مــن  ممثّلين  واســتــقــدم 
الشريط،  وفرنسا.  ولبنان  وسورية 
الذي حاز جائزة لجنة التحكيم في 
عام  السينمائي«  بغداد  »مهرجان 
1973، هو الفيلم الجزائري الوحيد 

الذي تناول القضية الفلسطينية.

فيلم جزائري وحيد

2425
ثقافة

رحيل

فيلم

إصدار

فعاليات سينمائية

فون التائهون« 
ّ
األفالم القصيرة؛ مثل: »املوظ

يجة«.
ّ
و«الشمس ومت

ــرج أول أفــالمــه  ــ فـــي نــهــايــة الــســتــيــنــيــات، أخـ
الــطــويــلــة: »الــطــريــق« )1968(، تلته  الــروائــيــة 
 مــن األعــمــال األخــــرى؛ مــن أبــرزهــا: 

ٌ
مــجــمــوعــة

»سنعود« )1972(، و«ريــح الجنوب« )1975( 
الجزائري  للكاتب  روايـــة  عــن  اقتبسها  التي 
 )1996  -  1925( هــــدوقــــة  بــــن  الــحــمــيــد  عـــبـــد 
بالعنوان نفسه، و«تشريح مؤامرة« )1978(، 
كــتــب  وقـــــــد   .)1982( تــــاكــــســــي«  و«حــــــســــــان 

سيناريوهات تلك األعمال بنفسه.
ـــى 

ّ
ــى جـــانـــب اشـــتـــغـــالـــه فــــي اإلخـــــــــراج، تـــول ــ إلـ

سليم ريـــاض منصب املــديــر الــعــام لـــ »املــركــز 

الصحافي الوحيد الذي نقل أحداث القصف 
إلــــى الـــعـــالـــم، لــكــنــه يــقــّدمــهــا عــلــى طــريــقــتــه، 

مضفيًا عليها بعض اإلضافات الدرامية.
ــبــــرز الــــشــــريــــط دور املــــــــرأة خـــالل  أيــــضــــًا، يــ
ــا بــالــبــيــردي  ــاريـ الــــحــــرب، مـــن خــــالل دور مـ
دي  كونستانثيا  من حياة  وحي 

ُ
است الــذي 

األجنبية  الصحافة  »مكتب  مــديــرة  المـــورا 
إنــغــريــد  ــيـــة«، ودور  ــانـ ــبـ اإلسـ لــلــجــمــهــوريــة 
غارثيا جونسون التي قامت بدور مصورة 
حرب مستوحى من تجربة مصورة الحرب 

غيردا تارو التي عملت رفقة روبرت كابا.
وقــــع الــقــصــف قــبــل 79 ســنــة تـــحـــديـــدًا، لكن 
الغريب هو أن فيلم »غيرنيكا« هو أول عمل 
سينمائي يجّسد ثالث ساعات ونصف من 
القصف كانت كافية لتدمير القرية التي لم 
السوق،  الكنيسة وساحة  يبق منها ســوى 

وقتل 150 شخصًا.
ُيعيد الفيلم، بعد ثمانية عقود تقريبًا على 
الحادث، الحياة إلى هذه القرية لتعيش من 
الــقــصــف والـــخـــراب وتستعيد األلـــم.  جــديــد 
الــهــادئــة املــشــاهــد الطبيعية  تــنــقــل بــدايــتــه 
ــيــًا في 

ّ
الـــخـــالبـــة لــلــمــنــطــقــة الـــتـــي تــتــغــيــر كــل

 أشكال 
ّ

املشاهد األخيرة؛ فبعده، تختفي كل
 املجال لألشالء والدمار.

ً
الجمال تاركة

يــســتــعــيــد الــفــيــلــم ذاكــــــرة الــضــحــايــا الــذيــن 
يحتفظون بصور القرية قبل وبعد الحادث 
وذاكــرة من ماتوا أيضا. لعل أحسن ما فيه 
هــو إخـــراج كــولــدو ســيــّرا، وأســـوأ شــيء هو 
بــدت غير مقنعة، وإنما  الــتــي  الــحــب  قــّصــة 

ضيف إلى القّصة.
ُ
مجّرد بهار سينمائي أ

الـــجـــزائـــري لــلــفــن والــصــنــاعــة الــســيــنــمــائــيــة«، 
وكان عضوًا في »أضواء«، إحدى الجمعيات 

السينمائية البارزة في الجزائر.
ــم ريــــــاض بـــفـــتـــرة الــســبــعــيــنــيــات.  ــ ــبــــط اسـ ارتــ
وكــكــثــيــر مــــن مـــخـــرجـــي »الـــعـــصـــر الـــذهـــبـــي« 
للسينما الجزائرية، توارى عن املشهد بشكل 
ف عن اإلخراج لفترة طويلة 

ّ
مفاجئ؛ حيث توق

لــم ُيــقــّدم خاللها أّيـــة أعــمــال جــديــدة، رغــم أن 
السينمائية؛  ت مليئة باملشاريع 

ّ
حقيبته ظل

الــذي  بــن مهيدي«،  »العربي  فيلم  بينها  مــن 
سندت املهّمة، في 

ُ
لم ُيكتب له إخراجه، فقد أ

وقت الحق، إلى أحمد راشدي.
التي  القليلة،  الصحافية  حـــواراتـــه  أحـــد  فــي 
أجــراهــا قبل ســنــوات، تــحــّدث ريـــاض مجيبًا 
عـــن ســــؤال حـــول أســـبـــاب غــيــابــه عـــن املشهد 
: »مازلُت موجودًا، ومازلُت 

ً
السينمائي قائال

ــم يــلــبــث أن أضـــــاف بــنــبــرة  ــل«، لــكــنــه لـ ــاضــ أنــ
كـــشـــفـــت عــــن غــــّصــــة: »حـــــني تـــركـــونـــا نــعــمــل، 
. أّما اليوم فاألمر 

ً
عملنا وقّدمنا أشياء كثيرة

صعبًا،  أصبح  السينمائي  اإلنــتــاج  يختلف؛ 
ــا مـــازلـــنـــا قــــادريــــن عــلــى إنــتــاج  ــنـ ـ

ّ
 أن

ّ
ــن ــ وال أظـ

املخرجني  ة 
ّ
لقل ليس  »سنعود«،  كفيلم  عمل 

لم يعد  العمل  الفنانني، ولكن ألن محيط  أو 
صالحًا«. رحل رياض وُدفن في صمت بعيدًا 
 

ّ
ــن إال

َ
ــى إن خبر رحيله لــم ُيــعــل

ّ
عــن بــلــده، حــت

بعد أربعة أيام، من دون أن تصدر تعزية من 
أية جهة رسمية.

تصويب

محمود منير

ــعـــّرض إلــيــهــا  ــتـ  شـــرســـة تـ
ٌ
حـــمـــلـــة

الـــشـــاعـــرة والـــكـــاتـــبـــة زلـــيـــخـــة أبـــو 
مقالها  بسبب  األردن،  في  ريشة 
ــشــر فــي صحيفة 

ُ
األخــيــر الـــذي ن

األدمغة«،  »غسيل  بعنوان  أردنية 
والــــذي أثــــارت فــيــه الــــدور الخطير 
مــؤّســســات تعليمية  تــقــوم  ــــذي  ال
ــي الــتــجــهــيــل  ــ ومـــــراكـــــز ديـــنـــيـــة فـ
الدين، والــذي سيقود نحو  باسم 

الفوضى، بحسب رأيها.
صورتان ال تغيبان عن بالي في 
هذه الحرب »الصغيرة« التي تدور 
املعلّمة  لزليخة  األولـــى  بــلــدي؛  فــي 
في مدارس وجامعات أردنية ملادة 
عامًا.  أربعني  قرابة  العربية  اللغة 
مؤّسس  الثقافي  تكوينها  وألن 
ــقـــرآنـــي واملــــــوروث  عــلــى الـــنـــص الـ
الــشــعــري والــنــثــري الــعــربــي، فقد 
ثــاثــة  ــن  الـــطـــلـــبـــة مــ ـــمـــت آالف 

ّ
عـــل

أجيال وأكثر باغة اللسان والقلم، 
ذائقتهم  تأسيس  فــي  وســاهــمــت 
الــجــمــالــيــة، وجــعــلــتــهــم يــفــتــخــرون 

بثقافتهم العربية اإلسامية.
الكتابة  فــي  اشتغاالتها  واصــلــت 
األدبـــيـــة والــصــحــافــيــة، لــكــنــهــا لم 
السبعني بقلب  تـــْدِر، وهــي تدخل 
فـــتـــي، أن الــــصــــورة الــثــانــيــة الــتــي 
ــي ملـــشـــروع  ــ ــا هـ ــهــ ــتــ ــادي رؤيــ ــ ــعـ ــ تـ
ــر أنـــفـــق املــــلــــيــــارات؛ إذ شــّيــد  ــ آخـ
ومؤّسسات  ومــدارس  فضائيات 
رعــايــة اجــتــمــاعــيــة تــكــّرس ثقافة 
 من 

ً
ــــدال اإلحـــســـان والـــصـــدقـــات بـ

ــغــّيــب 
ُ
تــطــويــر اقــتــصــاد ُمــنــتــج، وت

العقل النقدي لصالح االمتثال إلى 
تمثيل  تحتكر  ثــقــافــيــة  مــنــظــومــة 

اإلسام وتفسير نصوصه.
ــلــغــة  ــــن أجــــــل ال زلـــيـــخـــة تـــقـــاتـــل مـ
ــيـــاة  والـــــجـــــمـــــال، تـــــدافـــــع عـــــن الـــحـ
مهاجمني  مقابل  فــي  األم،  بقلب 
يـــخـــطـــئـــون فــــي اإلمــــــــاء والـــفـــكـــر 
واألخــاق، ربما ألنه فاتهم درس 

لها أو قراءة إحدى قصائدها.

غيرنيكا حقائق وبهارات سينمائية

أسئلة الستكشاف جماليات جديدة

في  الثقافي  رووم  مركز  في  مارسيل  أتيال  الفرنسي  الكوميدي  الفيلم  يُعرض 
فيلم  صاحب  كوميت،  سيلفان  أخرجه  الذي  العمل  األحد.  غٍد،  مساء  القاهرة 
العمر ثالثة وثالثين عامًا، ويعيش مع  »باريس، أحبك«، يروي قصة شاب بلغ من 

عّمتيه اللتين تتشاركان نبوءة أنه سيصبح العب بيانو شهيرًا.

في السابع من الشهر الجاري، تنطلق في مدينة قليبية التونسية فعاليات الدورة 
الحادية والثالثين من المهرجان الدولي لفيلم الهواة، وتستمرّ حتى الثالث عشر 
البالد،  في  سينمائية  تظاهرة  أقدم  يُعّد  الذي  المهرجان،  برنامج  يتضّمن  منه. 
المخرج  يكرّم  كما  فوتوغرافي،  معرض  جانب  إلى  وورشات،  وندوات  عروضًا 

الفلسطيني رشيد مشهرواي )الصورة(.

فعاليات  اإلثنين،  غٍد،  بعد  من  بدءًا  بيروت،  في  متروبوليس،  جمعية  تنّظم 
الدورة العاشرة من أسبوع النّقاد، التي تعرض ثمانية أفالم طويلة، وأحد عشر 
فيلمًا قصيرًا بعد أسابيع قليلة من عرضها في »مهرجان كان«. تحتفي التظاهرة 
الشهر  من  التاسع  في  يحضر،  الذي  )الصورة(،  أوديــار  جاك  الفرنسي  بالسينمائي 

المقبل، أمسية خاّصة بفيلمه أنظر إلى الرجال وهم يسقطون )1994(.

عن  مؤّخرًا،  المغربية،  خريبكة  في  اإلفريقية  السينما  مهرجان  منّظمو  أعلن 
برنامج دورته التاسعة عشرة التي ُتقام بين 16 و23 تّموز/ يوليو الجاري، بمشاركة 
خمسة عشر شريطًا من اثني عشر بلدًا في مسابقته الرسمية، تتنافس على جوائز 

التظاهرة وعلى رأسها الجائزة الكبرى عثمان صامبين.

سليمان الحقيوي

بينما ال يزال النقد السينمائي في املغرب 
ــرحــت منذ عــقــود، تصدر 

ُ
أســيــر أسئلة ط

الحني واآلخـــر متون نقدية تتجاوز  بــني 
هـــذه األســئــلــة. وعــلــى أهــمــيــة هـــذا الحقل 
التجربة  ُيـــجـــاري  أن  ــــرورة  املــعــرفــي، وضـ
الــســيــنــمــائــيــة املـــغـــربـــيـــة الـــتـــي تـــجـــاوزتـــه 
بــكــثــيــر، فــإنــه لـــم يــأخــذ قــيــمــتــه ومــكــانــتــه 
م  قدَّ

ُ
املطلوبتني؛ إذ ال تزال القراءات التي ت

وليس  بالفيلم  املغربية  السينما  تقيس 
بــالــتــجــربــة واملــــراحــــل. كــمــا أن االهــتــمــام 
الــجــوانــب  عــلــى  فــقــط،  مــرتــكــز،  بالسينما 
الــتــي تــجــلــب اإلشـــعـــاع والــبــهــرجــة، وهــي 
الرؤية التي يشترك فيها املسؤولون عن 
القطاع والعاملني فيه، وجمهوره أيضًا. 

الــنــقــد، ال يمنع مــن إصــدار  لكن مستوى 
ــتـــابـــات عــــن الــســيــنــمــا  الـــعـــشـــرات مــــن الـــكـ
كتاب  أحدثها  يكون  وربــمــا  وقضاياها، 
»السينما املغربية: أسئلة التأويل وبناء 
رًا للناقد محمد 

ّ
املعنى«، الذي صدر مؤخ

البوعيادي، ويضّم بني دفتيه ماّدة نظرية 
ــة إلــــى اشــتــغــالــه  ــافـ ـــلـــعـــة، إضـ

ّ
مــهــّمــة ومـــط

ملخرجني  سينمائية  نماذج  على  املعّمق 
بخلفيات معرفية وفنية مختلفة.

ــان مــحــمــد شـــويـــكـــة، فــــي املـــقـــّدمـــة  ــ وإذا كـ
ــف 

َّ
الــتــي وضــعــهــا لــلــكــتــاب، قـــد شــّبــه مــؤل

البوعيادي بكتابات عبد الفتاح كيليطو 
وعــبــد الــســالم بــن عــبــد الــعــالــي مــن حيث 
الخيار املنهجي، فهو أيضًا يشبههما من 
اللغة متعة  إذ تصير  الكتابة،  لغة  حيث 
ثانية توازي متعة املوضوع الذي تقاربه، 
لغة ال تحتمي كثيرًا بدهاليز املفاهيم، بل 

ل املوضوع وتقّدمه للقارئ.
ّ
تحل

ـــف قــســمــني لــلــكــتــاب؛ يــقــارب 
ّ
يــقــتــرح املـــؤل

الــســيــنــمــائــيــة  الـــقـــضـــايـــا  أهـــــم  األول  فــــي 
ــــرب؛ مـــثـــل الـــنـــقـــد الــســيــنــمــائــي  ــغــ ــ ــي املــ ــ فـ
املمارسة  تأصيل  إلــى  يعود  ومفاهيمه، 
الــنــقــديــة فـــي املـــغـــرب ويــعــتــبــرهــا جنسًا 
السينمائي،  اإلبـــــداع  وافـــــدًا، شــأنــه شـــأن 
ل 

ّ
مع أسبقية وجود النقد الذي كان يحل

ــال الــســيــنــمــائــيــة الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة.  ــ ــمـ ــ األعـ
الــتــأويــل وبناء  نقرأ أيضًا مــحــاوالت فــي 
املــعــنــى فـــي الــنــقــد الــســيــنــمــائــي املــغــربــي؛ 
حــيــث ُيـــبـــرز الـــبـــوعـــيـــادي قـــــدرة الـــقـــراءة 
الفيلم.  معاني  استنطاق  فــي  التأويلية 
أساسًا،  تتحّدد  التأويلي  النقد  فوظيفة 

االستعمار، وما بعد االستعمار وازدهار 
الـــقـــاعـــات الــســيــنــمــائــيــة وثـــقـــافـــة الــفــرجــة 
فــي املــغــرب، وصـــواًل إلــى فــتــرة االنحسار 
ــتــــوالــــي الــــــذي صــــــــادف، فــي  واإلغـــــــــالق املــ
ــّكـــل مــالمــح  مـــفـــارقـــة غـــريـــبـــة، بــــدايــــة تـــشـ

السينما املغربية.
يــتــشــّكــل الــقــســم الـــثـــانـــي مــــن الـــكـــتـــاب من 
ســـت قـــــراءات فـــي أفــــالم مــغــربــيــة، تــتــنــاول 
أفقًا للخالص في فيلم  املــقــّدس باعتباره 

»بــــاب الــســمــا مــفــتــوح« لــلــمــخــرجــة فــريــدة 
بــلــيــزيــد، والــبــحــث عــن تــجــريــب جماليات 
بديلة في فيلم »نساء.. ونساء«، للمخرج 
ــــي، كــــمــــا يــــــــــدرس ســــــؤال  ــبـ ــ ــريـ ــ ــــشـ ســــعــــد الـ
التاريخ في فيلمني هما »عطش« لـ سعد 
الــشــريــبــي، و«عــشــاق مـــوغـــادور« لـــ سهيل 
بن بركة، ويقّدم قــراءة في بنية الحكاية/ 
الحكايات في فيلم »خيط الروح« لـ حكيم 
بــلــعــبــاس، إلــــى جـــانـــب قــــــراءة فـــي الــبــنــيــة 
لـ  الداللية والرمزية في فيلم »ألــف شهر« 
عبر  الكتاب،  بــن سعيدي. يشتغل  فــوزي 
قسميه، ضمن ماّدة متكاملة بني النظري 
والتطبيقي، معتنيًا بقضايا تنتمي إلى 
مــحــيــطــهــا؛ فـــال يــقــف عــنــد طـــرح األســئــلــة 
فقط، بل ينير مداخل اإلجابة أيضًا، التي 
تطمح في النهاية إلعادة اكتشاف طريق 

جديد يعيد جمهور السينما املغربية.

وفقًا للكاتب، من خالل قيمة استحضار 
تفسير  فــي  ومركزيته  التاريخي  الــشــرط 
االســتــعــارات واملــضــامــني واملــعــانــي التي 
يــتــضــّمــنــهــا الــفــيــلــم. والـــحـــوار مـــع الفيلم 
ق مع اإلبــداع 

ّ
داخــل حــدود التأويل يتحق

الــســيــنــمــائــي الــــــذي يــصــيــر فـــيـــه الــحــكــي 
مجّرد وسيلة لتقديم وجهات نظر حول 

األسئلة الكبرى للوجود.
فـــي فــصــل آخــــر، يــعــالــج الــكــتــاب وظــائــف 
هــي  هــــــل  ــا؛  ــمــ ــنــ ــيــ ــســ الــ ودور  الـــــــصـــــــورة 
وســيــلــة تــرفــيــه أم وســيــلــة لــبــنــاء املــعــنــى 
مـــع مــنــاقــشــتــه بـــاقـــي الـــوظـــائـــف األخــــرى 
البوعيادي  ويختم  والتربوية.  التجارية 
القسم األول من إصــداره، بدراسة إشكال 
فيعود  املــغــرب،  في  السينمائية  القاعات 
ــــى دور الـــقـــاعـــة فــــي تــــرويــــج املـــنـــتـــوج  إلــ
فترة  الكبرى:  بمراحلها  ويــمــّر  الفيلمي، 
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محمد سليم رياض في بورتريه لـ سعد بن خليف )العربي الجديد(

لقطة من الفيلم

لقطة من فيلم »ألف شهر« لـ فوزي بن سعيدي

قلب زليخة



شراك اليمين األوروبي المتطرف تصطاد العرب

يسقط العرب في أوروبا 
ضحية تعميمات اليمين 

المتطرف وغلوائه

جاليات

اإلســكــنــدنــافــيــن والــفــرنــســيــن، يــعــبــرون عن 
امتعاضهم مــن قــوانــن صـــادرة عــن بروكسل 

تتعلق بمسائل يعتبرونها سيادية.
من بن كل ذلــك، يبرز الشأن العربي املهاجر 
فــي الـــغـــرب، فــبــعــض الـــعـــرب، وهــــذه حقيقة ال 
اليمن  فــي مطب  يقع  مــن مواجهتها،  مــهــرب 
املتطرف في تعميمه املرعب لليمن التقليدي 
ــيــــة،  ــلــ ــاتــــه الــــداخــ ــقــــاشــ حــــتــــى، ويــــقــــبــــل، فـــــي نــ
وباستعالئية قد تبدو غير مفهومة، بتحميل 
ــق الـــالجـــئـــن مـــســـؤولـــيـــة صـــعـــود نــجــم  ــدفــ »تــ
الــيــمــن املــتــطــرف فــي أوروبــــــا«. لــكــن، التمعن 
فـــي الـــخـــارطـــة الــحــزبــيــة الــغــربــيــة يــكــشــف عن 

هؤالء، في عدد من دول شمال أوروبا. وبلغت  
الزيادة  في عدد الطلبة الراغبن في استكمال 
دراستهم الجامعية نسبة 10 باملائة . ويلحظ 
القائمون على املجال التعليمي والثقافي في 
عدد من تلك الدول، وأملانيا وهولندا، أن تعلم 
اإلنـــاث فــي صــفــوف الجيل الثاني يــفــوق هذا 
العام عدد الذكور الذين تخرجوا من شهادة 

االنــتــهــازيــة الــســيــاســيــة، الــتــي  يــرتــكــز عليها 
كـــثـــيـــرا الـــيـــســـار املـــتـــشـــدد ، وخـــصـــوصـــا فــي 
ــي وأملـــانـــيـــا مـــا يــشــبــه يــســار  ــ ــ الــشــمــال األوروبـ
الرافضة لالتحاد  القارة في شعاراته  جنوب 
األوروبــــي، وبـــذات الــوقــت يــرفــع نفس األفــكــار 
مبررات  أن  يبدو  املتطرفة.  اليمينية  القومية 
مطالبها  فــي  الــوجــه«  »إنسانية  التشدد  هــذا 
العالم« خــارج فضاء  »تعاون وانفتاح على  بـ
ــذات الــوقــت تــغــذي شــعــارات  ــا. لكنها بـ ــ أوروبـ

التطرف في مسألة »السيادة القومية«.
ــئــــن الــــســــوريــــن،  ــن الــــالجــ ــ يـــصـــطـــدم كـــثـــيـــر مـ
عــلــى ســبــيــل املــثــال ال الــحــصــر، بــهــذه األفــكــار 
الــتــي يــنــطــلــق مــنــهــا أقـــطـــاب الــيــمــن والــيــســار 
املتشددون حول ما يستحقه املواطن العربي 
من  فاملوقف  ديكتاتورية،  أنظمة  مــن  عموما 
ســـوريـــة واضـــــح فـــي قــــــراءة هــــذه الــجــمــاعــات 
ــاك مــــؤامــــرة عــلــى  ــنـ ــة:« هـ ــرفـ ــتـــطـ واألحـــــــــزاب املـ
ــدد( و»ال  ــشــ ــتــ ســـــوريـــــة« )يــــســــوق الــــيــــســــار املــ
ــــوى أنـــظـــمـــة مـــثـــل صــــدام  يــســتــحــق الــــعــــرب سـ

والقذافي ومبارك« )يسوق اليمن املتشدد(.

الثانوية. وتعّبر عدد من الطالبات الخريجات 
عن رغبتهن في استكمال الدراسة الجامعية، 
ــــوزان عــبــد الــرحــمــن،  فــكــمــا تــقــول الــطــالــبــة، سـ
ترغب  إنها  الجديد«،  لـ«العربي  السويد،  في 
فـــي دراســـــة »الــهــنــدســة الـــوراثـــيـــة الــتــي طــاملــا 
جذبتني عــلــومــهــا، وهـــذا الــنــوع مــن الــدراســة 
مجاالت عمله املستقبلي تتسع مع السنوات. 
وهـــو أيــضــا لـــن يــأخــذ مــنــي ســـنـــوات طــويــلــة، 
ومــن  مــســتــقــبــال«.   عليها  أبــنــي  أن  ويمكنني 
بن الخريجن، لوحظ تفوق عدد من الطالب 
والــطــالــبــات مــن أصـــل عــربــي هـــذا الــعــام، ومــن 
الــدنــمــارك  بينهم الــشــاب محمد مــنــصــور فــي 
ــقــــول:« رغـــبـــت فـــي تــحــصــيــل عــالمــات  الـــــذي يــ
الــدولــيــة،  األعــمــال  بكلية  لــاللــتــحــاق  تؤهلني 
وهي تتطلب عالمات مرتفعة، وبقيت لعامن 
أركز على هدفي إلى أن نلت ما درست ألجله. 
ــة باإلنكليزية  األعـــمـــال ألنــهــا دراســ ــأدرس  ســ
ويــمــكــن أن أعـــمـــل بــهــا أيــنــمــا تــوجــهــت حــول 
الــعــالــم«. أهــالــي هــؤالء الشبان والــشــابــات من 
املــهــاجــريــن حــن كــانــوا فــي الــعــشــريــنــيــات من 
املهجر،  في  وبناتهم  أبناؤهم  ولــد  أعمارهم. 
ويعّبر كثيرون منهم عن »الرغبة في أن يكون 

مستقبل األبناء أحسن حااًل«.

فيينا ـ سامية محمد

مرت  العربية  الــجــالــيــات  تهم  كــثــيــرة   قضايا 
األخير، وقــد كشفت  األسبوع  انتباه في  دون 
عــنــهــا نـــتـــائـــج االســـتـــفـــتـــاء الـــبـــريـــطـــانـــي حـــول 
البحث عن  ففي  األوروبــــي.  االتــحــاد  عضوية 
أسباب تزايد النبرة املتطرفة، قوميًا وعرقيًا، 
لدى الشارع األوروبي املسيس، يذهب البعض 
إلى تحميل اليمن املتطرف مسؤولية تأجيج 
هـــذه املــشــاعــر لـــوحـــده، إن كـــان عــبــر »الــكــذب« 
من  أو  اســتــخــدام معلومات غير صحيحة،  و 
خالل التلويح بمحاذير استقبال الالجئن، ملا 

يشكله ذلك من »تسريع في أسلمة أوروبا«.
ــاب خـــطـــأ فــــي تــحــلــيــل بـــأن  ــ ــكـ ــ مــــن الـــخـــطـــأ ارتـ
»أزمــــــة الـــالجـــئـــن« هـــي الـــتـــي تـــدفـــع بــصــعــود 
كل  باتت  الــذي  الشكل،  بهذا  املتطرف  اليمن 
مــن بريطانيا وفــرنــســا وأملــانــيــا، وبــدرجــة ما 
فـــي الــنــمــســا، مــتــبــوعــة بـــظـــاهـــرة مــمــاثــلــة في 
مــعــظــم نـــواحـــي شــــرق أوروبــــــــا. فــمــنــذ 2013-

بــعــض  مـــثـــل  مــثــلــهــم  2014 والـــبـــريـــطـــانـــيـــون، 

كوبنهاغن ـ العربي الجديد

عــلــى عــكــس الــشــائــع بــانــخــفــاض اإلقــبــال على 
الشهادة الثانوية في السنوات األخيرة، عند 
»الجيل الثاني« من أبناء املهاجرين العرب، في 
عــدد من الــدول األوروبــيــة، شهد انتهاء العام 
الدراسي للسنة الحالية 2016 تخرج املزيد من 

لرمضان نكهة خاصة 
في المهاجر، يعيشه 

العربي بكل ما أوتي من 
أجل المحافظة على 
طقوس البالد األصلية

رمضان... أجواء احتفالية عربية في أميركا الالتينية
ساو باولو ـ أنس عبيد

إذا كانت دول أميركا الالتينية تمنح 
ذلك  فــي  شأنها  ومسلميها،  عربها 
والدينية،  العرقية  األقــلــيــات  كــل  مــع 
فإن لرمضان واألعياد في تلك القارة مظاهر 
مختلفة عن بقية القارات. ففيها تستغل تلك 
املــنــاســبــتــن مــن الــعــرب عــمــومــا بــغــض النظر 
عن الدين، كمدخل لشد العالقات االجتماعية 
بن الجاليات وتالحمها أكثر. مواسم األعياد 
هـــي املــفــضــلــة لــــدى أبـــنـــاء الـــعـــرب فـــي أمــيــركــا 
الالتينية كفرصة للعودة الى األجواء العربية 
واإلسالمية، خالل ثالثن يوما من اإلفطارات 

الجماعية وتبادل الزيارات العائلية.
الــعــام  تعاطي وسائل   ويلفت االنــتــبــاه هــذا 
اإلعــالم البرازيلي مع شهر رمضان  بتغطية 
بـــــعـــــض الــــــصــــــلــــــوات وتـــــــوســـــــع اإلفــــــــطــــــــارات 
الرمضانية الجماعية في املؤسسات العربية 
واملــســاجــد. ولـــم يــخــل األمـــر مــن لفتة رسمية 
البرازيل،  بإقامة رئيس  البرازيلية  الدولة  من 
ــارا رمــضــانــيــا فـــي مــقــره  مــيــشــيــل تـــامـــر، إفــــطــ
الخارجية والتعليم  الرئاسي بحضور وزراء 
وثالثن  لتسع  وســفــراء  البرازيلية  والتجارة 
ــيـــة، حــيــث عــبــر رئــيــس  دولـــــة عــربــيــة وإســـالمـ
الــبــرازيــل عــن اعــتــزازه بــجــذوره العربية وعن 
تــقــديــره واحــتــرامــه لـــإســـالم. وعــبــر تــامــر عن 

فذلك ال يمنع أن سانتياغو وبوينس آيرس 
واملــدن األخــرى تشهد مــبــادرات أخــوة عربية 
كــان  مثلما  والــعــيــد،  رمــضــان  فــي  تضامنية 
ــع املـــهـــاجـــريـــن األوائـــــــــل. وفـــي  األمــــــر عــلــيــه مــ
تــحــديــدا، يقيم »اتــحــاد املؤسسات  الــبــرازيــل 

اإلســالمــيــة فــي الــبــرازيــل«  فــي األيــــام املقبلة 
الــعــادات والتقاليد والثقافة في  دورة  حــول 
العالم العربي واإلسالمي،  يحضرها أعضاء 
مـــن  وزارة الــخــارجــيــة الــبــرازيــلــيــة والــســفــراء 

العرب في البرازيل .
ــــان نــتــيــجــة   ــــذه الـــســـنـــة  كـ ازديــــــــاد األنـــشـــطـــة هـ
لـــأعـــداد الــكــبــيــرة الــتــي قــدمــت إلـــى الــبــرازيــل 
فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، وال ســيــمــا  الالجئن 

السورين في البرازيل. 
ويقول غسان البديوي، لـ« العربي الجديد«: » 
قدمت من سورية منذ 3 سنوات، وما يعجبني 
ويــخــفــف قــلــيــال عــنــا غــربــتــنــا هــو قــيــام بعض 
ميسوري الحال العرب بإقامة مآدب جماعية 
بما  الــعــيــد،  فــي  اجتماعية مشتركة  وأنــشــطــة 
يــعــوض علينا وعــلــى أطــفــالــنــا افــتــقــاد أجـــواء 

أوطاننا« . 
الخيرية  الجمعيات  أقــامــت  األرجــنــتــن،  وفــي 
واملؤسسات االجتماعية اإلفطارات الجماعية 
بحوالى  عددها  يقدر  التي  الجاليات،  ألبناء 
ــي عــربــي فــي املــتــوســط، وهـــي تعمل 

َ
2 مــلــيــون

لــلــتــحــضــيــر ألجـــــواء الــعــيــد بــشــكــل خــــاص في 
العاصمة، بوينس آيرس، حيث تنتشر أغلبية 

الجالية.
ـــزداد فــي األيــــام األخـــيـــرة مــن رمــضــان تلك  وتــ
إليها مؤسسات عربية  تبادر  التي  األنشطة، 
وإسالمية، لحوالى 800 ألف عربي مسلم من 

بن حوالى 3 مالين من أصل عربي.
رئيس  متولي،  الحميد  عبد  الدكتور،  الشيخ 
اإلسالمية  والــشــؤون  لأئمة  األعــلــى  املجلس 
البرازيل في ساو  البرازيل وإمــام مسجد  في 
بــــاولــــو، تـــحـــدث مــــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــن 
ــــارخ الــعــمــل املــؤســســاتــي الــعــربــي مــنــذ عــام   تـ
الـــذي يعود  الــبــرازيــل،  1929، وتـــاريـــخ جــامــع 
لــعــام 1956، وعـــن أن نــشــاط تــلــك املــؤســســات 
»ســـاهـــم فـــي تــمــاســك أبـــنـــاء الــجــالــيــة الــعــربــيــة 

واإلسالمية«. 

سعادته لكونه أول رئيس برازيلي يقيم مائدة 
عبر  وزيــر خارجيته، جوزيه سيرا،  لإفطار. 
أيضا في هذه املناسبة عن تقديره للجاليات 
مـــن أصــــل عـــربـــي وتــفــهــمــه لــلــديــن اإلســـالمـــي، 
واعتبر أن هذا التقليد سيكون »تقليدا سنويًا 

لدولة البرازيل«. 
ــع »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« يــذكــر  ــي حـــديـــثـــه مــ فــ
العام  األمـــن  الــديــن،  الشيخ، خــالــد رزق تقي 
اإلسالمية  الشؤون  ومدير  البرازيل  ملشيخة 
فــي »االتـــحـــاد الــوطــنــي اإلســـالمـــي« أن :«هـــذا 
تاريخي ومبادرة ممتازة  اإلفطار هو حدث 
سيكون لها أثر عظيم على مستقبل العالقات 
واإلسالمية،  العربية  البلدان  مع  البرازيلية 
ــر جـــيـــد أيــــضــــًا عـــلـــى الـــجـــالـــيـــة الــعــربــيــة  ــ ــ وأثـ
واإلسالمية في داخل البرازيل«. وينتشر 100 
البرازيل، وتلعب  مسجد ومصلى في أنحاء 
مبادرات  في  كبيرا  دورا  العربية  املؤسسات 
وأيام  في رمضان  واملسلمن  العرب  تجميع 
العيد. ينتظر عرب ومسلمو القارة الالتينية 
مــوســم رمــضــان و الــعــيــد ألنــهــمــا الفرصتان 
ــر ســـهـــولـــة لـــتـــمـــتـــن أواصـــــــــر الـــعـــالقـــة  ــ ــثـ ــ األكـ
الـــعـــرب،  وآداب  ثــقــافــة  ــار  ــهــ وإظــ والـــتـــعـــارف 
عــنــد املــحــيــط واألجـــيـــال مــن أصـــل عــربــي، فال 
يختلف األمر كثيرا بن البرازيل واألرجنتن 
وإن  الــقــارة،  دول  وبقية  وفــنــزويــال  وتشيلي 
كان في بعض دولها أغلبية عربية مسيحية، 
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تختلف طقوس استقبال الجاليات 
العربية في المهاجر لشهر رمضان 
الجغرافيا  ــاخــتــالف  ب ــد،  ــي ــع وال
كبير  انفتاح  فمن  والمجتعمات، 
في أميركا الالتينية، نتيجة التعدد 
إلى بعض  الثقافي واإلثني فيها، 
الشمال  في  واالنغالق  الغموض 
القارة  جنوب  في  بينما  األوروبي، 
وأكــثــر  حـــدة  أقـــل  األمـــر  يصبح 
التاريخية  العالقات  نتيجة  تفهمًا، 

حوض  في  الجغرافي  والــقــرب 
المتوسط.

انفتاح وانغالق

ليلة رمضانية 
احتفلت الجالية املغربية في مدريد 
رمضان  بشهر  الخاصة  بطريقتها 
ــاء املـــوافـــق 29  ــعــ ــبــــارك، يــــوم األربــ املــ
حزيران/ يونيو، حيث انطلق موكب 
من أفراد الجالية في حديقة الريتيرو 
ــهـــورة فـــي مـــدريـــد فـــي مــســيــرة  املـــشـ
عــيــســاويــة، لــلــتــعــريــف بـــهـــذا الــنــوع 
مـــن املــوســيــقــى املــغــربــيــة املــشــهــورة 
بــــــاألمــــــداح واإلنــــــشــــــاد واســــتــــخــــدام 
املـــوســـيـــقـــى فــــي مـــســـيـــرات الــتــنــويــر 
ــانــــي، وذلـــــك ضــمــن بــرنــامــج  الــــروحــ
من  املنظم  رمــضــان  ليالي  مهرجان 
مــدريــد وبالتنسيق مع  بــلــديــة  قــبــل 
جمعية الفنانن العرب في إسبانيا 

ومؤسسة البيت العربي. 

قلق 
تشير التقارير الرسمية الصادرة عن 
البريطانية  املتحدة والشرطة  األمم 
إلى أن »جرائم الكراهية« تصاعدت 
مــنــذ يـــوم صـــدور نــتــائــج االستفتاء 
الــخــروج  الــبــريــطــانــي عــلــى  الشعبي 
ــاد األوروبــــــــــــي. املـــشـــاعـــر  ــ ــحـ ــ مــــن االتـ
ــرأة  ــتـــصـــاعـــدة والــــجــ الـــعـــنـــصـــريـــة املـ
فــــي كـــتـــابـــة الـــغـــرافـــيـــتـــي الــعــنــصــري 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا ال تـــســـتـــهـــدف فــقــط 
أوروبــا  دول  ومــواطــنــي  البولندين 
ــان املـــســـتـــهـــدف  ــ ــ ــة. وأيــــــــا كـ ــيــ ــرقــ الــــشــ
فـــي تــلــك الــحــمــلــة، فــــإن الــعــنــصــريــة 
»مـــرفـــوضـــة تــحــت أي ظــــرف كــــان«، 
وفقا لرعد بن زيد، املفوض السامي 

لحقوق اإلنسان باألمم املتحدة. 

نجاح 
تمكن شاب سوري من تحقيق نجاح 
السياسية  الحياة  في  غير مسبوق 
فــي رومــانــيــا، عندما أصــبــح أصغر 
مـــســـؤول فـــي واحـــــدة مـــن أهــــم املـــدن 
الـــرومـــانـــيـــة. »مــحــمــد بــشــار مــلــحــم« 
)24 عــامــًا(، عضو فــي حــزب رئيس 
رومـــانـــيـــا كــــالوس يـــوهـــانـــس، يمن 
م ملحم منصبا رفيعا 

ّ
وسط. وتسل

واملساءلة  العامة  اإلدارة  لجنة  فــي 
الـــقـــانـــونـــيـــة الـــعـــامـــة والــــتــــجــــارة فــي 

مدينة كلوج نابوكا.

على الهامش

ابتسام عازم

الشديد، يسيطر،  باإلحباط  شعور 
ــــذه األيــــــــام، عـــلـــى الـــيـــســـاريـــن فــي   هـ
ــقـــراطـــي األمـــيـــركـــي،  ــمـ ــزب الـــديـ ــحــ الــ
منهم،  األميركين  الــعــرب  وخــاصــة 
القضية  الذين يدعمون  كما هــؤالء 
ــذا الــشــعــور  ــ ــاء هـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة. جـ
بــعــد االجــتــمــاع األول لــلــجــنــة الــتــي 
املــتــعــلــقــة ببرنامج  الــبــنــود  تــصــوغ 
ــــذي ســـيـــتـــم الــتــصــويــت  ــ ــــزب، الـ ــحـ ــ الـ
عليه، نهاية شهر يوليو/تموز عند 
اإلعالن الرسمي عن ترشيح الحزب 
على  للتنافس  كلينتون«  »هيالري 
سبق الرئاسة األميركية. االجتماع 
وتـــصـــمـــيـــم  عــــــنــــــاد  يــــظــــهــــر  األول 
مؤيديها داخل الحزب ألخذ مواقف 
يمينية للغاية تجاه فلسطن، حتى 
عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق األمــــــر بــاســتــخــدام 
كلمات كـ »االحتالل« لوصف احتالل 
إسرائيل لبقية أراضي فلسطن عام 
1967، نــاهــيــك عــن مــهــاجــمــة هــؤالء 
حـــركـــة املــقــاطــعــة الـــعـــاملـــيـــة. دافــعــت 
إسرائيل  عــن  ومــؤيــدوهــا  كلينتون 
وحــروبــهــا بــشــراســة، بــل إنــهــا أكثر 
يمينية من الحكومة األميركية التي 
تعترض بشكل واضح على سياسة 
االســتــيــطــان واالحـــتـــالل، على األقــل 
كــالمــيــًا ورســمــيــًا. أثــــرت أحــــداث 11 
سبتمبر/أيلول على طريقة انتخاب 
نسبة عالية من العرب األميركين، 
حيث أصبح هؤالء يصوتون بشكل 
الــديــمــقــراطــي. إال أن  أوســـع للحزب 
هــذا االنــخــراط األوســـع لــم ينعكس 
ــل الــحــزب  بــعــد فـــي نــفــوذ أكــبــر داخــ
كي يأخذ مواقف يسارية من قضية 
فــلــســطــن وقـــضـــايـــا عــربــيــة أخــــرى. 
وتظهر هذه التجربة للعديد منهم، 
أن النشاط على األرض ضمن حركة 
املقاطعة أو حركة »طــالب مــن أجل 
العدالة في فلسطن«، يأتي بثماره 

أسرع نسبيًا من النشاط الحزبي.

بريد
الهجرة

حالة إحباط

إفطارات جماعية وأجواء عائلية )العربي الجديد(

طالب عرب المهجر... رغبة في بناء مستقبل أفضل )العربي الجديد(

تــقــول الــســيــدة بــــدور الــنــجــار 
لـــ«لــعــربــي الــجــديــد« فــي ســاو 
بـــاولـــو: »نـــشـــاطـــات رمــضــان 
هــذه السنة مختلفة جــدًا عن 
بـــاقـــي ســنــن تـــطـــوعـــي  الــتــي 
تــبــلــغ 22 ســـنـــة فـــــي  جــامــع 
البرازيل في العاصمة. أشعر 
واملسلمة  العربية  الجالية  أن 
وخصوصًا  انسجامًا،  أكثر 
ــار ألكــثــر  ــ ــطـ ــ ــقـــديـــم اإلفـ مــــع تـ
يـــومـــيـــًا«،  ــم  ــائــ صــ  800 ــــن  مـ
والعيد  »رمــضــان  وتــضــيــف: 
فــرصــة كــبــيــرة لــلــتــواصــل مع 
ــلــــي، حــيــث  ــبــــرازيــ ــ املــجــتــمــع ال
علينا  األسئلة  يكثرون  إنهم 
ملعرفة طقوس هذا الشهر«. 

ــا الــبــرازيــلــيــون أنــفــســهــم  ــ وأمـ
يــعــبــرون عــن إعجابهم  فــهــم 
بالعادات العربية واإلسالمية، 
بــعــد أن تـــعـــودوا عــلــى وجــود 
تــلــك الـــجـــالـــيـــات وفــعــالــيــاتــهــا 
الرمضانية وأجواء التحضير 
ــواق واملــراكــز  للعيد فــي األســ

التجارية. 
ــقــــول الـــشـــابـــة الــبــرازيــلــيــة  وتــ
املسلمة »شاييني نارغيدي« 
»أحــرص  الــجــديــد«:  لـ«العربي 
دائمًا على حضور الفعاليات 

العربية«. 
 أنس...

انسجام
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الطلبة العرب... نجاحات في أوروبا

27

رياضة

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي عن 
ضمه لالعب الوسط الفرنسي حاتم بن عرفة، 

بعقد يربطه بالنادي الباريسي ملدة عامن، وذكر 
النادي في بيان »باريس سان جيرمان سعيد 

لإعالن عن تعاقده مع حاتم بن عرفة حتى 30 
يونيو/حزيران 2018، ليصبح أول صفقة في 
حقبة املدرب الجديد، اإلسباني أوناي إيمري، 

وقال بن عرفة )29 عاما( في أول تصريح له »إنها 
لحظة سعيدة وأشعر بالفخر الكبير.

تقرر إقامة مباراة كرة قدم ودية بن الواليات 
املتحدة وكوبا في السابع من أكتوبر/تشرين 

األول القادم في هافانا، في أول لقاء ودي يجمع 
بن املنتخبن بالجزيرة منذ 69 عامًا، وستقام 

هذه الودية التاريخية على ملعب بيدرو ماريرو، 
وستنقل مباشرة على قنوات محلية، حسبما 
أفاد االتحاد األميركي لكرة القدم، وتعود آخر 

مباراة رسمية أقيمت بن الفريقن في كوبا، إلى  
سبتمبر/أيلول 2008.

أعلن املدافع البلجيكي يان فيرتونخن غيابه 
عن املباريات املتبقية ملنتخب بالده في يورو 

2016، إلصابته في الكاحل األيمن. وكتب العب 
توتنهام على حسابه الشخصي في تويتر »لقد 

انتهت بطولة أوروبا بالنسبة لي. أتمنى التوفيق 
لزمالئي في ما تبقى من البطولة«. وأصيب 

فيرتونخن خالل مران املنتخب، أمس، وأظهرت 
الفحوصات الطبية خطورة اإلصابة ليتأكد غيابه 

عن باقي مباريات فريقه في البطولة.

باريس سان جيرمان 
يعلن التعاقد مع 

حاتم بن عرفة

أميركا تلتقي 
كوبا في أول ودية 

منذ 69 عامًا

اإلصابة تنهي مشوار 
فيرتونخين مع بلجيكا 

في اليورو

أعلن المهاجم 
السويدي زالتان 
إبراهيموفيتش، 
االنتقال إلى 
صفوف 
مانشستر يونايتد 
اإلنكليزي، 
في صفقة 
انتقال حر، ليبدأ 
مسيرته مع 
الفريق بداية 
من الموسم 
المقبل، تحت 
قيادة مديره 
الفني السابق، 
البرتغالي 
جوزيه مورينيو، 
ويُصبح العبًا 
في صفوف 
»الشياطين 
الُحمر«.

)Getty( زالتان إبراهيموفيتش يغادر باريس سان جرمان الفرنسي

شيطان أحمر
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ألمانيا 
ضد إيطاليا

هل سيفك المانشافت 
أسرار العقدة؟

2829
رياضة

حسين غازي

ــيـــوم  ــة الـ ــيـ يـــنـــتـــظـــر الـــجـــمـــيـــع أمـــسـ
ــّر مــن الــجــمــر، فــاملــواجــهــة  عــلــى أحــ
املنتظرة بني إيطاليا بطلة العالم 
2006 وأملانيا بطلة العالم 2014 باتت قريبة 
لــلــغــايــة، ويــتــرقــب كــثــيــرون فـــك أو اســتــمــرار 
الـــعـــقـــدة الـــتـــي دامـــــت لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة، ولــم 
تنجح أملــانــيــا فــي إيــقــافــهــا ســـوى فــي بعض 
املباريات الودية، حيث بقيت الرسميات بني 
أي  بـــدون  الطليان  ملصلحة  مميزة  الــطــرفــني 

خسارة طوال املواجهات الخمس الرسمية.
الــبــدايــة كــانــت فــي الــعــام 1923 عــلــى ملعب 
»كامبو امليالن« خالل مباراة ودية، نجحت 
فيها إيطاليا من الفوز بنتيجة 3-1، واستمر 
الودية حتى  املباريات  في خــوض  الطرفان 
أملاني  فــوز  الفترة  هــذه  وتخلل   ،1955 سنة 
عــلــى ملعب   2-5 بــنــتــيــجــة  عــــام 1939  كــبــيــر 

برلني األوملبي.
ناسيونال  ملعب  على  رسمي  لقاء  أول  وفــي 
خــولــيــو مــارتــيــنــيــز بــــارادانــــوز فـــي الــعــاصــمــة 
بــدون  الــطــرفــان  تــعــادل  سانتياغو  التشيلية 
أهداف في كأس العالم 1962، ثم عادا والتقيا 
في نصف نهائي كأس العالم 1970 بمكسيكو 
سيتي في اللقاء الذي أطلق عليه اسم »مباراة 
ألف  الـــــ100  فــاق  الــقــرن«، بحضور جماهيري 

باريس  ــ العربي الجديد

حــجــز املــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي تــذكــرة الصعود 
للدور نصف النهائي من بطولة أمم أوروبا 
فرنسا حتى  الــتــي تستضيفها  الــقــدم،  لــكــرة 
العاشر من شهر يوليو/تموز الجاري، وذلك 
الــفــوز على حساب  فــي تحقيق  بعدما نجح 
بــركــالت  بــنــتــيــجــة )3-5(  الـــبـــولـــنـــدي  نــظــيــره 
الجزاء الترجيحية، في املواجهة التي جمعت 
بني املنتخبني، على ملعب فيلودروم بمدينة 
ــن مـــنـــافـــســـات  ــمـ ــة، ضـ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ مـــارســـيـــلـــيـــا الـ
النهائي مــن البطولة األوروبــيــة،  الـــدور ربــع 
الوقت األصلي واإلضافي  انتهاء  وذلــك بعد 

بنتيجة التعادل اإليجابي.
ــّقـــق املــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي رقـــمـــا قــيــاســيــا  وحـ
نادرًا بفضل صعوده للدور نصف النهائي، 
حيث أضحى »بــرازيــل أوروبـــا« أول منتخب 
ــقـــة يـــنـــجـــح فــي  أوروبـــــــــي فــــي تــــاريــــخ املـــســـابـ
أن  ــن دون  ــ مـ الــــذهــــبــــي،  ــلـــمـــربـــع  لـ ــعــــود  الــــصــ
املباراة.  من  األصلي  الوقت  في  الفوز  ُيحقق 
ــم يــنــتــصــر املــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــالـــي فــــي أي  ــ ولـ
الــتــي خاضها فــي بطولة أمم  املــبــاريــات  مــن 
أوروبــا لكرة القدم »يورو 2016« خالل الـ 90 
دقيقة األولى من املباراة، إذ صعد للدور ثمن 
النهائي كأحد أفضل أربعة منتخبات احتلت 
املــركــز الــثــالــث، بعدما سقط فــي فــخ التعادل 
في أول ثالث مباريات له في البطولة أمام كل 
من: )أيسلندا، النمسا، املجر( قبل أن يتأهل 
بشق األنفس إلى ربع نهائي بعد فوزه على 
كواريزما  مقابل سجله  كرواتيا بهدف دون 
في الشوط اإلضافي الثاني. وتكّرر األمر مع 
املنتخب الذي يقوده نجم نادي ريال مدريد 
اإلسباني كريستيانو رونالدو في الدور ربع 
للتعادل  املــبــاراة  نتيجة  آلــت  النهائي، حيث 
اإليجابي بهدف لكل منتخب، قبل أن يحتكم 

املنتخبان لركالت الجزاء الترجيحية.

ليفاندوفسكي والهدف األسرع
دخل النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، 
الــتــاريــخ مــن أوســـع أبــوابــه فــي بــطــولــة األمــم 
األوروبية 2016، بعدما ضرب أكثر من حجر 
بعصفور واحد حني أحرز نجم بايرن ميونخ 
وبـــولـــنـــدا هــــدف الــتــقــدم ملــنــتــخــب بــــالده بعد 
مرور 100 ثانية فقط على البداية، حني تلقى 
كـــرة عــرضــيــة مــن زمــيــلــه، كــمــيــل غــروزســكــي، 
ـــ28 عـــامـــا، وحــّولــهــا مــبــاشــرة إلــى  ــ صــاحــب الـ
شـــبـــاك مــنــتــخــب »بــــرازيــــل أوروبــــــــا« ومــرمــى 

الحارس ريو باتريسيو.
وبات هدف ليفاندوفسكي األسرع في بطولة 
أمــم أوروبــا 2016 الحالية، وهــو ثاني أسرع 
الــيــورو، حيث  األهـــداف في تاريخ مسابقات 
يحمل الالعب الروسي، ديمتري كيريشنكو، 
الــرقــم األفـــضـــل، حــني ســجــل هــدفــا فــي مرمى 

اليونان بعد مرور 68 ثانية على بداية اللقاء. 
وصــــام لــيــفــانــدوفــســكــي عــن الــتــهــديــف لفترة 
عند حاجز  والنحس  الرقم  ليتوقف  طويلة، 
الـ645 دقيقة، وهو الذي كان هدافا لتصفيات 
بــرصــيــد 13 هــدفــا، لكنه  ــم أوروبـــــا 2016،  أمـ
في  املطلوب  بالشكل  الظهور  مــن  يتمكن  لــم 
بــايــرن ميونخ  النسخة، رغــم تألقه مــع  هــذه 
اليورو، حيث حقق جائزة هداف  قبل بداية 

الدوري األملاني.

ثالثة أرقام للنجم الشاب
خـــطـــف الــــالعــــب الــــشــــاب ريـــنـــاتـــو ســانــشــيــز 
األضــواء من الجميع بشكل الفت في مباراة 
ربع النهائي، ففي الدقيقة 33 وبينما كانت 
الــبــرتــغــال مـــتـــأخـــرة بــالــنــتــيــجــة بـــهـــدف دون 
مــقــابــل، ظــهــر ريــنــاتــو ســانــشــيــز بشكل الفــت 

نــانــي، ليسدد  النجم  مــن  تلقى تمريرة  حــني 
ــزاء، مـــســـجـــاًل هـــدف  ــ ــــجـ ــارج مــنــطــقــة الـ ــ مــــن خــ

التعادل لبالده.
ودخــــل ريــنــاتــو الــتــاريــخ مـــن أوســــع أبـــوابـــه، 
حــيــث بــــات أصــغــر العــــب يــســجــل فـــي تــاريــخ 
وهو  اإلقصائية  األدوار  فــي  يسجل  الــيــورو 
الذي يبلغ من العمر 18,316 يوما، وكذلك هو 
صــاحــب أصــغــر رقــم مسجل فــي يـــورو 2016 
بــايــرن ميونخ  ريناتو العــب  وبــات  الحالية. 
الجديد، ثالث أصغر العب يسجل في تاريخ 
اليورو، بعد جوهان بوالنتني بعمر 18,141 
يــومــا، وويـــن رونـــي 18,237 يــومــا، أمــا الرقم 
الثالث الذي حققه الالعب في هذه األمسية، 
ــــرازه لــلــهــدف األول فــي مــســيــرتــه مع  فــهــو إحـ
البرتغال في املباراة األولى التي يبدأ خاللها 

أساسيا.

ليفاندوفسكي يدخل التاريخ وريناتو سـانشيز يضرب األرقام

مــشــجــع عــلــى مــلــعــب أنــتــكــيــا، حــيــنــهــا تــعــادل 
التعادل  يكمال  أن  قبل  ملثله،  بــهــدٍف  الطرفان 
بثالثة أهداف إلى أن نجح في النهائي جياني 
ريفيرا في اقتناص هدف الفوز، لينتهي اللقاء 
البرازيل، الذي  4-3، لتصعد إيطاليا ملواجهة 

خسرته 4-1 أمام امللك بيليه.
وبعد 12 عاما عادا والتقيا في نهائي كأس 
العالم 1982 بإسبانيا على ملعب سانتياغو 

برنابيو، أمام 90 ألف متفرج، وتقدم يومها 
األتـــزوري عن طريق باولو روســي، ثم أحرز 
مـــاركـــو تـــارديـــلـــي الـــهـــدف الـــثـــانـــي، وأضــــاف 
ليحرز  الــثــالــث،  الــهــدف  أتوبيلي  أليساندرو 
الــهــدف الشرفي  بــول بريتنير  إثــر ذلــك  على 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة 82، ويـــومـــهـــا رفـــعـــت إيــطــالــيــا 
كـــأس الــعــالــم بــحــضــور الــحــارس األســطــوري 
ــادت الــلــقــاءات  ــ ــام وعـ ــ ــّرت األيـ ــ ــنــــوزوف. ومـ ديــ

كأس  نهائي  فــي نصف  وتــحــديــدًا  الرسمية، 
األصلي  الــوقــت  انتهى  يومها   ،2006 العالم 
بـــالـــتـــعـــادل الــســلــبــي، قــبــل أن يـــصـــدم فــابــيــو 
غــروســو الـــحـــارس يــانــز لــيــمــان والــجــمــاهــيــر 
األملـــانـــيـــة املـــتـــواجـــدة فـــي مــديــنــة دورتــمــونــد 
اتبعه   ،119 الدقيقة  في  بهدف  اللقاء  مسرح 
ديــــل بــيــيــرو بـــهـــدف ثــــان فـــي الــدقــيــقــة 120، 
وانــتــظــر املــنــتــخــبــان بــعــد 6 ســنــوات ليلتقيا 

رسميا من جديد في كأس أمم أوروبا 2012، 
بعد  لــواحــد  بهدفني  إيطاليا  فــازت  وحينها 
أحـــرز مسعود  فيما  بالوتيلي،  مــاريــو  تــألــق 

أوزيل الهدف الشرفي في الدقيقة 90.
التقت إيطاليا وأملانيا 33 مرة، فاز األتزوري 
في 15 لقاء وكان التعادل سيد املوقف في 10 
مواجهات، مقابل 8 انتصارات وجميعها في 

مباريات ودية.

EURO  2016  يورو

دخل نجم نادي ريال مدريد 
اإلسباني، الدولي البرتغالي 

كريستيانو رونالدو، تاريخ النسخة 
الخامسة عشرة من بطولة أمم 
أوروبا لكرة القدم، لكن من الباب 
الخلفي هذه المرة، وذلك بعدما 
أصبح الالعب األكثر إهدارًا للفرص 
المحققة في البطولة األوروبية، 

التي تستضيفها مالعب كرة 
القدم الفرنسية حتى العاشر 
من شهر يوليو/تموز الجاري. 

وأضحى هّداف نادي ريال مدريد 
اإلسباني عقب إهدار فرصة 

محققة للتسجيل أمام بولندا، 
الالعب األكثر إهدارًا للفرص 
المحققة في بطولة أمم 

أوروبا لكرة القدم، حيث تصدر 
الدون القائمة، بعدما أضاع 

خالل هذه النسخة 4 انفراديات 
محققة طوال مباريات منتخب 

بالده في البطولة. ولم يُؤثر 
هذا الرقم السلبي على معنويات 

الالعب الحائز على جائزة الكرة 
الذهبية ألفضل العب في العالم 
ثالث مرات، حيث نجح األخير في 
قيادة منتخب بالده لبلوغ الدور 
نصف النهائي للمرة الثانية على 

التوالي، وهو األمر الذي لم 
يحدث مع المنتخب البرتغالي 

طوال تاريخ مشاركاته.

هل تعلم

القمة اإليطالية األلمانية 
تجري في ربع النهائي 

والفائز سيواجه فرنسا أو 
أيسلندا

)Getty( ألمانيا تريد الفوز األول في مباراة رسمية

إيطاليا تسعى 
للتقدم نحو 
اللقب الثاني 
في أمم أوروبا 
)Getty(

)Getty( ليفاندوفسكي يحرز ثاني أسرع هدف في أمم أوروبا )Getty( ريناتو سانشيز أصغر العب يسجل في البطولة)Getty( البرتغال لم تحقق أي انتصار في الوقت األصلي

راسل كرو يواسي بولندا: قدمتم أداء رائعًا
ــــذي أبــــدى تــأيــيــده الــواضــح  ــرو، ال ــل كــ بــعــث املــمــثــل الــنــيــوزلــنــدي الــشــهــيــر راســ
لياكوب  للفريق، وباألخص  يــورو 2016، برسالة تشجيع  بولندا في  ملنتخب 
بواشتشيكوفسكي املعروف باسم »كوبا« بعد أن أهدر ركلة ترجيحية منحت 

بطاقة التأهل للبرتغال لنصف نهائي البطولة.
للتواصل  »تــويــتــر«  مــوقــع  عــلــى  عــبــر حــســابــه   »Gladiator« فيلم  بــطــل  ــال  وقـ
االجتماعي »يا إلهي..حظ سيئ. لقد قدمتم أداء رائعا. يجب أن تكونوا فخورين. 
أمس  البرتغالي  املنتخب  للبرتغال«، وقضى  تهاني  أنت بطل.  يا كوبا.  نحبك 
على آمال نظيره البولندي في البطولة عقب فوزه عليه بركالت الترجيح بنتيجة 
)5-3( وذلك بعد انتهاء الزمن األصلي وكذلك الوقت اإلضافي للمباراة بتعادل 

بهدف ملثله، ليضمن بذلك مقعده في املربع الذهبي لليورو.
وأكد كرو الذي تابع باهتمام أفضل نتيجة حققها منتخب بولندا في تاريخه، 
بعد وصوله إلى ربع النهائي من البطولة األوروبية، أنه سيشجع اليوم منتخب 
اآلن في  املفضل  فريقه  أن  إلــى  الليلة، مشيرا  هــذه  بلجيكا  يلتقي  الــذي  ويلز 

»يورو 2016« بات آيسلندا.

قائد منتخب المجر يريد ترك فريقه خوفًا من اإلرهاب

أعلن قائد منتخب املجر  باالزس دزسودزساك، رغبته في الرحيل عن ناديه 
الحالي بورصا سبور التركي، خوفا من اإلرهاب الذي يضرب هذا البلد منذ 
عدة أشهر، وقال دزسودزساك في تصريحات إلذاعة )كالس إف إم( املحلية 
»إنني قلق للغاية إزاء الهجمات اإلرهابية، وأخشى أن يقع مزيد من االعتداءات 
الــذي سجل هدفني في بطولة كأس  الالعب املجري،  في املستقبل«. واعترف 
األمم األوروبية »يورو 2016« املقامة بفرنسا والتي ودعها منتخبه في ثمن 
النهائي، بأنه ال يستطيع أن يكشف عن مزيد من املعلومات حول مستقبله 
قائد  أن  إلــى  تشير  املجرية  الرياضية  الصحف  أن  مــن  الــرغــم  على  الــكــروي، 
املنتخب قد ينتقل قريبا ألحد أندية أملانيا. ومن جانب آخــر، أكــدت الصحف 
املجرية أن بورصا سبور، الذي أنهى املوسم املاضي في املركز الـ11 بترتيب 
الدوري التركي، حدد سعر بيع الالعب بمبلغ سبعة ماليني يورو بعد أن اشتراه 
العام املاضي بمليوني يورو، وعلى مدار 23 مباراة خاضها املوسم املاضي في 

تركيا، سجل املهاجم املجري ثالثة أهداف.

... وعرض سروال الحارس في أحد المتاحف
 قررت إدارة متحف سافاريا بمدينة زومباثلي، غربي املجر، عرض السروال 
الــرمــادي لــحــارس املنتخب الوطني جــابــور كــيــرالــي، والـــذي كــان يميزه خالل 
مشاركته مع منتخب بالده في يورو 2016. وأوضحت نائبة مدير املتحف، 
سوزانا تشيزنكي، في تصريحات للوكالة اإلسبانية »لقد وضعنا السروال مع 
قفازي الحارس في خزانة العرض الزجاجية، مع قميص املنتخب الحالي، الذي 
وبهذا،  للمتحف«.  بتسليمه  وقــام  البطولة  املشجعني خــالل  أحــد  عليه  حصل 
سيتم عرض السروال، إلى جانب قميص لنادي هرتا برلني األملاني، الذي كان 
يلعب الحارس له، وقميص آخر تم إهداؤه ألحد املشجعني خالل بطولة اليورو 

إلى جانب القفازين، للجماهير فقط ليلة السبت املقبل.

بصراحة
نبيل التليلي

ذهبت الترشيحات قبل انطالق منافسات بطولة أمم أوروبا إلى وضع 
منتخبات إسبانيا، فرنسا، أملانيا، وإنكلترا للعب األدوار األولى خالل 
بهذه  املالحظني  احتفظ جل  املنافسة  بداية  مع  وحتى  البطولة،  هــذه 
الترشيحات، متجاهلني في توقعاتهم أهم عامل في مبدأ كرة القدم، 
وهو أن الجلد املدور ال يعترف أبدا بالتكهنات التي تسبق أي مباراة 
ومهما كان حجمها، واألمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة. وجاءت بطولة 
أمــم أوروبــا لتؤكد مــرة أخــرى أن الكرة ال تخضع للمنطق، وأن أبرز 
مبكر  توقيت  في  البطولة  يودعوا  أن  يمكن  باللقب  للفوز  املرشحني 
من السباق، فخروج املنتخب اإلسباني مثال يدخل في هذا السياق، 
والتحاق إنكلترا بمنتخب »الروخــا«، كان أكثر »إذالال« كما وصفته 
الصحف البريطانية. منتخب البرتغال كان على أبواب توديع البطولة 
الثالث  املــبــاريــات  بعد أن عجز عــن تحقيق حتى فــوز وحــيــد خــالل 
الذي  الذهبي وهو  املربع  التواجد في  اليوم ضمن  ولكنه  لعبها،  التي 
الذي قهر  الثالث، منتخب أيسلندا  تأهل كأفضل منتخب في املركز 
اإلنكليز، يستعد اليوم ملواجهة منتخب فرنسا وحظوظه ال تقل عن 

مستضيف البطولة، لضمان مقعد في الدور نصف النهائي.
باألمس لعبت ويلز في إطار الدور ربع النهائي أمام بلجيكا وهي التي 
تشارك ألول مرة في هذه البطولة، كل هذه املعطيات والنتائج جاءت 
لتؤكد مرة أخرى أن الكرة تبادل من يحترمها نفس االحترام، وأنها 

تسير غالبا عكس التكهنات التي تسبق املنافسات.

من الملعب

   على
هامش 

   الحدث
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الدار البيضاء ـ توفيق الصنهاجي

ــرة املـــغـــربـــيـــة تـــطـــورا  ــ ــكـ ــ عــــرفــــت الـ
ملحوظا خالل السنوات األخيرة، 
ــقــــة إلـــــــى الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــثــ أعــــــــــادت الــ
ــم املــاضــيــة، فقد  وقــطــعــت مـــع صــــورة املـــواسـ
لها  لقب  آخــر  املغربية على  األنــديــة  حصلت 
ــام 2012، عندما  عـ األفــريــقــي  الــصــعــيــد  عــلــى 
فــــاز املـــغـــرب الـــفـــاســـي، الـــهـــابـــط هــــذا املــوســم 
الــــى الـــدرجـــة الــثــانــيــة بــاملــغــرب فـــي مــفــاجــأة 
كبيرة، بكأس السوبر األفريقي على حساب 
التونسي، في ملعب رادس بتونس  الترجي 
اللقاء  نهاية  بعد  الترجيح،  بضربات  آنــذاك 

بالتعادل بهدف ملثله.
ــن خـــالل  ــ ــريــ ــ ــة املـــغـــربـــيـــة األمــ ــ ــديــ ــ وعـــــانـــــت األنــ
إيجابية  نتائج  تحقيق  في  املوالية  السنوات 
ــي، فــقــد خــــرج الـــــوداد  ــقـ ــريـ عــلــى املـــســـتـــوى األفـ
الرياضي البيضاوي من دور مجموعات كأس 
الثالث  الكاف عام 2012، بعد احتالله الصف 
في مجموعته، تماما كما كان الشأن مع الفتح 
الـــريـــاضـــي الـــربـــاطـــي عــــام 2013. وفــــي الــســنــة 
الحالية، يستبشر الجمهور املغربي خيرا من 
النتائج املحققة مؤخرا على مستوى مشاركة 
األنــــديــــة املـــغـــربـــيـــة فــــي الــــكــــؤوس األفـــريـــقـــيـــة، 
بوصول ناديني مغربيني الى دور مجموعات 

صحوة 
الكرة المغربية

سنوات  بعد  األفريقي،  الصعيد  على  صحوة  المغربية  األندية  حققت 
حيث  عامة،  بصفة  النتائج  مستوى  على  المغربية  الكرة  بها  مرت  عجاف 
تمكن نادي الوداد الرياضي البيضاوي وناديا الكوكب المراكشي، والفتح 

الرباطي من تحقيق نتائج مميزة في المسابقات األفريقية

3031
رياضة

تقرير

كـــأس الـــكـــاف، وهـــو أمـــر لـــم يــتــحــقــق مــنــذ مــدة 
ــام 2006، حيث  عــ مــنــذ  طـــويـــلـــة، وبــالــتــحــديــد 
لعب كل من الجيش امللكي وأوملبيك خريبكة 
في نفس املجموعة عن دور مجموعات كأس 
الكاف. فقد وصل نادي الفتح الرباطي الى دور 
مجموعات كأس الكاف، وهو الحائز عليه عام 
أربــع  فــي مجموعته  اآلن  لغاية  2010، وأحـــرز 
نقط حصدها من انتصار على األهلي الليبي 
بـــالـــربـــاط بـــهـــدف الـــالعـــب مــحــمــد الــنــاهــيــري، 
وتعادل من قلب سوسة التونسية أمام النجم 
الــســاحــلــي الــتــونــســي بــطــل الــنــســخــة السابقة 

بحصة هدف ملثله.
املــراكــشــي صاحب  نـــادي الكوكب  كما وصــل 
دور  إلــــــى   ،1996 ــام  ــعــ لــ ــــاف  ــكـ ــ الـ كــــــأس  لـــقـــب 
املـــجـــمـــوعـــات هـــــذه الـــســـنـــة حـــيـــث يــلــعــب فــي 
نفس مجموعة الفتح الرياضي الرباطي، بل 
ويتصدرها حاليا بعد مرور جولتني حصد 

النجم  انتصارين على  فيهما ست نقط، من 
الــســاحــلــي الــتــونــســي بــهــدفــني لــواحــد، وعلى 

األهلي الليبي بتونس بهدفني لواحد كذلك.
ــا عـــلـــى مـــســـتـــوى دوري أبــــطــــال أفــريــقــيــا،  ــ أمـ
ــــوداد الــريــاضــي الــبــيــضــاوي، إلــى  فيسعى الـ
عــام 2011، حينما  تحقيق أفضل مما حققه 
وصــــل الــــى الــنــهــائــي وخـــســـره مـــن الــتــرجــي 
إلــى اآلن مجموعته  التونسي، وهــو يتصدر 
بــســت نــقــط كــســبــهــا مـــن انـــتـــصـــاريـــن، األول 
ــيــــك مـــيـــمـــوزا  ــلـــى حــــســــاب أســ ــيــــدجــــان، عـ ــأبــ بــ
اإليـــفـــواري بــهــدف صـــالح الــديــن الــســعــيــدي، 
والـــثـــانـــي أمـــــام زيــســكــو يــونــايــتــد الـــزامـــبـــي، 
بالرباط بحصة هدفني لصفر كانا من توقيع 

وليد الكرتي و دافيد أوينو ضد مرماه.
وساهمت النتائج األخيرة املسجلة في ارتفاع 
الــدوري املغربي لكرة القدم، وتحسني  أسهم 
ســمــعــتــه، خــصــوصــا بــعــد كــثــرة الـــكـــالم الــتــي 
املغربي  للمنتخب  الــكــارثــي  الــظــهــور  واكــبــت 
املحلي في نهائيات بطولة أفريقيا لالعبني 
املحليني األخيرة برواندا، والتي خرج منها 
خالي الوفاض من الدور األول، حيث ارتفعت 
بعدها حدة االنتقادات التي سارت في نهج 
في  املغربي  املحلي  الالعب  استحقاقية  عدم 
حمل قميص املنتخب األول، نظرا ملحدودية 
املحلي  الـــدوري  الــوطــنــي، ومستوى  املنتوج 

لكرة القدم.
إن املــتــتــبــع لــلــشــأن الـــكـــروي املــغــربــي، لــيــدرك 
حتما أن ما يعاب كثيرا على األندية املغربية 
طيلة السنوات األخيرة، هو عدم استمرارية 
واستقرار نتائجها، خصوصا على الصعيد 
الـــقـــاري أو الـــدولـــي، حــيــث مــا أن يــحــقــق نــاٍد 
مغربي نتيجة مهمة سنة ما، حتى يتراجع 
بشكل مهول في السنة التي تليها، والتاريخ 

شاهد على ذلك بشكل بارز.
وإذا ما عدنا للخمس سنوات األخيرة فقط، 
فـــالـــوداد الــريــاضــي الــبــيــضــاوي، عـــاش أســوأ 
ــم مــنــذ آخــــر نــهــايــة لـــرابـــطـــة األبـــطـــال  املــــواســ
األفريقية لعبها عام 2011، مما جعله يغير 
جــلــده بالكامل بــدايــة مــن رئــيــســه، عبد اإللــه 
أكــــرم الــــذي غــــادر الــفــريــق عـــام 2014، تــاركــا 
املــنــصــب لخلفه ســعــيــد الــنــاصــيــري. األخــيــر 
نــجــح فـــي أخــــذ فــريــقــه صــــوب تــحــقــيــق لقب 
الدوري املغربي في العام املوالي، ليصل الى 
األفريقية  األبــطــال  رابــطــة  مجموعات  دوري 
ــاد الــى  ــذا الـــعـــام، مــمــا يــعــنــي أن الــــــوداد عــ هــ
الواجهة األفريقية بعد خمس سنوات كاملة.
ويــبــقــى الـــســـؤال هـــو هـــل ســتــســاهــم صــحــوة 
األندية املغربية األخيرة في وصول املنتخب 
املــغــربــي األول الــــى نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم، 
الــتــصــفــيــات ســتــنــطــلــق فــي  خـــصـــوصـــا وان 

أكتوبر/تشرين األول املقبل؟
إن الهوة بني الالعب املحلي املغربي والالعب 
املــغــربــي املــحــتــرف تـــبـــدو كــبــيــرة فـــي الــوقــت 
املغربية  األندية  نتائج  تحقيق  رغم  الراهن، 
ــقــــاري، فــاملــنــتــخــب املــغــربــي  عــلــى الــصــعــيــد الــ

G

تحسن مستوى مشاركة 
األندية المغربية في 

الكؤوس األفريقية

سيلتا فيغو يعلن انتقال نوليتو إلى مانشستر سيتي
أعلن سيلتا فيغو رسميًا انتقال مهاجمه الدولي مانويل أغودو »نوليتو« إلى مانشستر 
سيتي، الذي سيدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد الالعب واملقدرة بـ18 مليون يورو، 
وفي بيان صحافي، أعرب النادي عن شكره لالعب على »التزامه وتفانيه املطلق« على 

مدار ثالثة مواسم في صفوف سيلتا فيغو.
يــورو، 39 هدفا  بنفيكا لسيلتا مقابل ثالثة ماليني  انتقل من  الــذي  نوليتو،  وسجل 
استدعاؤه  يتم  فيغو  في سيلتا  العــب  أول  نوليتو  وُيعد  اإلسباني،  الــنــادي  بقميص 
للمشاركة مع املنتخب اإلسباني، وكان مانشستر سيتي قد أعلن في وقت سابق على 

موقعه اإللكتروني حصوله على خدمات نوليتو ألربعة أعوام.

نيمار يعلن تجديد تعاقده مع برشلونة
أعلن املهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أنه 
جدد تعاقده مع نادي برشلونة اإلسباني 
الالعب،  لتصريحات محامي  وفقا  بعقد، 
سيكون األغــلــى »فــي تــاريــخ كــرة الــقــدم«، 
وكتب نيمار عبر حساباته الرسمية على 
ــا سعيد  مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي »أنـ
للغاية بمواصلة هذا الحلم فليحيا البرسا 
الالعب،  وكان محامي  كتالونيا«.  فلتحيا 
ــلـــن عـــبـــر مـــواقـــع  ــا، قــــد أعـ مــــاركــــوس مــــوتــ
التواصل االجتماعي أيضا عن نفس األمر 
ــلـــى فـــي تــاريــخ  ووصــــف الــعــقــد بــأنــه »األغـ
كــرة الــقــدم«، فــي وقــت لــم يعلن الــالعــب أو 
املحامي عن مدة العقد أو التفاصيل املادية 
الخاصة به. وكان نيمار )24 عاما( انضم 
لصفوف البالوغرانا في عام 2013 قادما 
من سانتوس البرازيلي بعقد يمتد لخمس 
سنوات. وشهدت عملية التجديد حالة من 
الشد والجذب امتدت لعدة أشهر ليكتنف 
الذي  الوقت  في  الالعب  مصير  الغموض 
تكهنت فيه وسائل اإلعالم بوجود العديد 
من األندية التي ترغب في الحصول على 

خدمات نجم »السيليساو«.

تشيلسي يؤكد رحيل فالكاو
العبه  رحــيــل  اإلنــجــلــيــزي  تشيلسي  ــد  أكـ
الــكــولــومــبــي رادامـــيـــل فــالــكــاو والــبــرازيــلــي 
ألكسندر باتو بعد انتهاء مدة إعارتيهما 
للفريق. وكان فالكوا قد انضم لتشيلسي 
ــيـــف املــــاضــــي مــــعــــارا مــــن مـــونـــكـــاو  الـــصـ
ــد أعــــــاره املــوســم  ــفــرنــســي الـــــذي كــــان قـ ال
الـــســـابـــق ملــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد. وشــــارك 
ــبــــاراة مع  مــ فـــي 12  ــا(  ــامـ فـــالـــكـــاو )30 عـ
ــلـــســـي فــــــي مـــــوســـــم الحــــقــــتــــه فــيــه  ــيـ تـــشـ
باتو )26 عاما(  ألكسندر  أما  اإلصــابــات، 
فــانــتــقــل لــصــفــوف »الــبــلــوز« خـــالل ســوق 
االنـــتـــقـــاالت الــشــتــويــة فـــي يــنــايــر/كــانــون 
الــثــانــي املــاضــي مــعــارا مــن كــوريــنــثــيــانــز، 
يــشــارك  لــم  الــبــدنــيــة،  لياقته  وإزاء ضــعــف 

باتو سوى في مباراتني مع تشيلسي.

بطل  بين  مواجهة  على  موافق  اليويفا  كونميبول: 
اليورو وكوبا أميركا

أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم أن االتحاد األوروبي للعبة أبدى موافقته على 
الذي  واملنتخب  املئوية تشيلي  أميركا  كوبا  بطل  العام بني  هــذا  مــبــاراة  إقامة  اقــتــراح 
سيفوز بلقب يورو 2016 املقامة حاليا في فرنسا. وذكر الكونميبول حول املقترح 
الذي تقدم به رئيسها، أليخاندرو دومينجيز »ستكون بدون شك مباراة كبيرة وحدثا 
»لتحديد  االتحاد  وأفــاد  الكونميبول«،  تأسيس  على  عــام  مــرور 100  بمناسبة  هاما 
موعد املباراة، ينبغي الوضع في الحسبان جدول املباريات الدولية لالتحادات الوطنية 
التي يحددها الفيفا«. وأضاف »كما ينبغي طلب االستشارة حول اإلطار املنظم إلعارة 
الالعبني إلى منتخباتهم من جانب األندية« لخوض هذا اللقاء. وتوجت تشيلي مساء 
الترجيح  بركالت  بالفوز  االستثنائية  أميركا  كوبا  بلقب  االثنني  املاضي/فجر  األحــد 
على األرجنتني، لتكرر إنجازها العام املاضي عندما فازت للمرة األولى باللقب على 

حساب نفس املنافس وبنفس السيناريو.

إسبانيا 4 مــرات، ومثل منتخب بــالده األول في 18 مباراة 
لم  لكنه  1975 حتى 1980،  مــن سنة  واحـــدًا  هدفًا  وسجل 
يتوج معهم بأي لقب، وبعد اعتزاله لعب كرة القدم اتجه إلى 
عالم التدريب، فبدأ الرحلة من النادي امللكي عام 1987 في 
الفريق الثاني وبقي هناك حتى وصل للفريق األول في العام 
 2003 الــريــال حتى سنة  مــع  بوسكي  ديــل  استمر   .1999
الليغا مرتني، والسوبر املحلي  الفترة لقب  حقق خالل هذه 
واألوروبي وكأس العالم لألندية مرة واحدة، وكان له شرف 
-1999 موسمّي  مرتني  ــا  أوروبـ أبــطــال  دوري  بلقب  التتوج 

فريق  قاد  امللكي  للنادي  تركه  2000 و2001-2002، وبعد 
وابتعد   ،)2004-2003( واحــدًا  موسمًا  التركي  بشكيتاش 
لفترة عن عالم التدريب حتى سنة 2008، حني ترك املدرب 

الراحل لويس أراغونيس املنتخب اإلسباني ليحل بداًل منه.
الرحلة مع منتخب الروخا كانت رائعة للغاية، حيث حقق 

مــرة في  أفريقيا ألول  العالم 2010 في جنوب  لقب كــأس 
تـــاريـــخ هـــذا الــبــلــد، ومـــن ثـــم حــافــظ عــلــى لــقــب كـــأس األمـــم 
األوروبية 2012 بعدما هزم إيطاليا 4-0 في النهائي، وهو 
العالم بعد  العام 2012 أفضل مــدرب في  الــذي اختير في 
)فيفا(،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  قبل  من  اليورو  انجاز 

وكذلك من قبل مجلة »وورد سوكر«.
مــع رحــيــل الــكــثــيــر مــن العــبــي الــجــيــل الــقــديــم، خــســر ديــل 
بوسكي لقب كأس العالم حني خرج منتخب إسبانيا من 
الــبــرازيــل، وأتــت يــورو 2016  املسابقة بشكل مفاجئ فــي 
ثــانــيــة حــني سقطت  ليفشل  الــجــمــيــع،  ينتظرها  كـــان  الــتــي 
الروخا أمام إيطاليا في دور الـ16. خالل مسيرته التدريبية 
أشرف على 470 مباراة، فاز في 259 مناسبة، وتعادل 99 
مــرة، لكنه خسر فــي 112 لــقــاء، سجل العــبــوه 927 هدفًا 

وتلقت شباكه 538، وتبلغ نسبته %55,11.

حسين غازي

القدم،  كــرة  مالعب  بوسكي  ديــل  فيسنتي  اإلسباني  وّدع 
بقرار اعتزاله التدريب، وأكد أن مشواره مع املنتخب انتهى، 
وأنه سيكون مستعدًا للمساعدة، وسيقف بالقرب من كل 
الذين يرغبون في أن تتقدم الكرة اإلسبانية نحو األفضل.
يــوم 23 ديسمبر/ غــونــزالــيــس  بوسكي  ديــل  فيسنتي  ولــد 

كانون األول من العام 1950 وهو يبلغ من العمر حاليًا 65 
عامًا، ومن مدينة ساالمنكا في إسبانيا انطلق إلى مالعب 
كرة القدم كالعب مع فريق ساالمنتينو للفئات العمرية، لعب 
بعدها لبعض األندية املغمورة حني كان معارًا من قبل نادي 
ريال مدريد العريق، قبل أن يعود إليه في عام 1974 ويبقى 
معه حتى سنة 1984، خالل تلك الفترة حقق ألقابًا عديدة. 
فاز كالعب بلقب الدوري اإلسباني خمس مرات، وكأس ملك 

فيسينتي ديـل بوسكي

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
مدرب كبير قرر 

االعتزال

يعتمد المنتخب 
المغربي على 
العبين محترفين 
في أوروبا 
)Getty(

منافسات  من  الثالثة  الجولة  إطــار  في  المقبلة  المواجهة  تحمل 
بين  المباراة  داخــل  مواجهة  أفريقيا،  أبطال  ــدوري  ب المجموعات 
المصري  األهلي  مهاجم  أيفونا،  ماليك  الغابوني  الدولي  المهاجم 
وفريقه السابق الوداد البيضاوي يوم 15 يوليو. ويعمل الجهاز الطبي 
الطبيعي  العالج  إتمام  أجل  من  وساق  قدم  على  المصري  للفريق 
منافسة  في  األهلي  هجوم  يقود  حتى  الغابوني  لالعب  المكثف 

فريقه السابق، والذي عاش معه أحلى الذكريات. 

األهلي يجّهز أيفونا للوداد

وجه رياضي

األول يعج حاليا بأسماء متأللئة في سماء 
ــدم األوروبــــــيــــــة والـــعـــاملـــيـــة، وتــصــل  ــقــ كـــــرة الــ
قيمتها الى ماليني الــدوالرات، حيث يصعب 

تعويضها بالالعب املحلي.
املغربي باملقابل،  الــكــروي  الــشــارع  مــا يتمناه 
هــــو ان تـــعـــود هـــــذه الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي حــقــقــتــهــا 
األندية املغربية مؤخرا على الصعيد القاري، 

طرف  من  إليه  االنتباه  بشد  الكفيل  وإيقاعه، 
األنــديــة األوروبــيــة بالخصوص، التي لم تعد 
من  املغربي  الــــدوري  لالعبي  تــديــر بوصلتها 
أجل جلبهم إلى أوروبا، للعب في أبرز األندية 
الــشــأن فــي تسعينيات  كـــان  هــنــاك تماما كما 
القرن املاضي وقبلها. وبطبيعة الحال، فإتاحة 
الــفــرصــة لـــالعـــب املــحــلــي املــغــربــي لــالحــتــراف 

املــغــربــيــة، وان ترفع  بالنفع عــلــى كــل األنـــديـــة 
من مستوى الــدوري املغربي أكثر فأكثر، كما 
الــوداد  الرباطي،  الرياضي  الفتح  أن جماهير 
الرياضي البيضاوي أو الكوكب املراكشي لن 
ترضى تراجعا في العام املقبل على مستوى 
ــذا الــــعــــام. االهـــتـــمـــام  ــ الـــنـــتـــائـــج بـــعـــد نـــتـــائـــج هـ
بـــالـــدوري املــغــربــي أكــثــر، والــرفــع مــن مستواه 

بــأوروبــا بــدل االحــتــراف في املــغــرب، ستعطيه 
الى  للرفع من مستواه والوصول  أكثر  فرصا 
املــنــتــخــب األول. وهـــنـــا ال بـــد مـــن فــتــح قــوس 
لـــإشـــارة، الـــى انــتــقــال العـــب الــفــتــح الــريــاضــي 
الرباطي هذا األسبوع للعب ضمن نادي ريزا 
سبور، بالدرجة األولى بالدوري التركي لكرة 

القدم، وهو امر لم نره منذ سنوات طويلة.

وّدعت اإلسبانية غاربيني موغوروزا، بطولة ويمبلدون اإلنكليزية للتنس، بشكل مفاجئ، 
حيث كانت إحدى أبرز املرشحات لتحقيق اللقب هذا العام بسبب املستوى الكبير الذي 
املركز  الثانية عامليًا، والحائزة على  الفترة األخيرة. ولم تفلح املصنفة  كانت تقدمه في 
الثاني في بطولة ويمبلدون العام املاضي، في الوصول إلى مبتغاها، وتحقيق لقب ثالث 
أكبر بطوالت الغراند سالم للتنس، بعدما ُهزمت أمام السلوفاكية يانا تشيبيلوفا بواقع 
الفارق لالتساع  الثاني وخسرت مــوغــوروزا ألف نقطة، وقد يعود  الــدور  3-6 و2-6 في 

بينها وبني سيرينا األولى.

صورة في خبر

ضياع الحلم
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جالل الدين الرومي سينمائيًا
جدل حول تأدية دي كابريو دور المتصّوف

واشنطن ـ العربي الجديد

ــا  ــمـ ــهـ ــتـ ــبـ ــذ اإلعــــــــــــــان عـــــــن رغـ ــ ــنـ ــ مـ
فـــي أن يــــــؤّدي املــمــثــل األمــيــركــي 
 )1974( كـــابـــريـــو  دي  ــاردو  ــيـــونـ لـ
دور الشاعر الصوفي جال الدين الرومي 
األمــيــركــيــان،  يــتــعــّرض  م.(،   1273 ـ   1207(
الــســيــنــاريــســت ديــفــيــد فــرانــزونــي واملنتج 
ســتــيــفــن جـــويـــل بــــــــراون، لــحــمــلــة يـــحـــاول 
الــقــائــمــون بــهــا »نــهــيــهــمــا« عـــن اســتــكــمــال 
مــشــروعــهــمــا الــســيــنــمــائــّي الــجــديــد، الـــذي 
التاريخ  في  األشهر  الشاعر  يــروي سيرة 

قام الرّسام اإليراني شهاب جعفر نجاد بوضع تخطيط لدي كابريو يرتدي فيه عمامة الرومي وجلبابه )فيسبوك(

ــا عــلــى  ــتـــجـــاجـ ــّي، احـ ــ ــوفـ ــ ــــصـ الــــشــــعــــري والـ
لــتــأديــة الشخصية  أبــيــض  اخــتــيــار ممثل 
أكد  السيناريست فرانزوني  أن  هــذه. كما 
رغــبــتــه فــي الــتــعــاون مــع املــمــثــل األمــيــركــي 
لتأدية   ،)1965( جــونــيــور  داونــــي  روبــــرت 
م(،   1248 ـ   1185( الــتــبــريــزي  شــمــس  دور 

م الروحي للرومي«.
ّ
»املعل

املمثل،  الفيلم واختيار  انتشار خبر  ومع 
قــام الــرّســام اإليــرانــي شهاب جعفر نجاد 
ــــدي كـــابـــريـــو بــعــيــنــيــه  بـــوضـــع تــخــطــيــط لـ
ــاويـــن، يـــرتـــدي فــيــه عــمــامــة الــرومــي  ــزرقـ الـ
وجـــلـــبـــابـــه. وانـــتـــشـــر الـــرســـم عــلــى مــواقــع 

الهشيم،  في  كالنار  االجتماعي  التواصل 
بحسب ما يشير تقرير لـ »دوتشيه فيليه« 

األملانية.
ــة الـــضـــجـــة حــــــول األمــــــــر كــــانــــت فــي  ــ ــدايـ ــ بـ
أكــــد  حـــــن   ،2016 حــــــزيــــــران  يــــونــــيــــو/   6
ــتــــج رغـــبـــتـــهـــمـــا فــي  ــنــ ــيـــنـــاريـــســـت واملــ الـــسـ
ــــاب، الـــفـــائـــز بـــ  ــــشـ ــع املـــمـــثـــل الـ ــتــــعــــاون مــ الــ
»أوســـــكـــــار« أفـــضـــل مــمــثــل عــــن دوره فــي 
»املنبعث« )2015( للمكسيكّي أليخاندرو 
اريتو، للقيام بدور الرومي 

ّ
غونزاليس إين

فـــي الــفــيــلــم الــــذي ســـيـــروي ســيــرة حــيــاتــه. 
البريطانية  للصحيفة  حــــوار  فــي  وقــــاال، 

ــريــــدان »تــغــيــيــر  »ذا غـــــارديـــــان«، إنــهــمــا يــ
املسلمة  للشخصيات  النمطية  الـــُصـــورة 

في السينما«. 
عـــلـــمـــا أن فــــرانــــزونــــي يـــــــرى، فــــي الــــحــــوار 
الــرومــي مثل األديــب اإلنكليزي  نفسه، أن 
وليام شكسبير: »شخصية لديها موهبة 
كـــبـــيـــرة«، مــشــيــرًا إلــــى أن تــأثــيــره ال يـــزال 
 وقــويــا لغاية اآلن، وإلـــى أن شعبه 

ً
فــاعــا

ومجتمعه »ُيــقــّدرانــه كــثــيــرًا«. وأضـــاف أن 
أســبــابــا عــديــدة تــدفــع إلــى تنفيذ مــشــروٍع 
كــهــذا عــن الــرومــي، حــالــيــا: »هـــذا موضوع 
 فــي 

ٌ
ــــروف ــعـ ــ ــــي مـ ــــرومـ يـــجـــب أن ُيـــــــــروى. الـ

الــواليــات املــتــحــّدة األمــيــركــيــة، لــهــذا يجب 
إظهار وجهه، وسرد حكايته«. 

أيـــا يــكــن، فـــإن تــصــريــحــاتــه أّدت إلـــى قيام 
مــجــمــوعــة مـــن الـــرافـــضـــن بــنــشــر عــريــضــة 
لاعتراض على أن يكون دي كابريو هو 
من يؤّدي دور الرومي، مخالفن توجهات 
أخـــــرى تــــرى مــســعــى حــمــيــدًا لــفــرانــزونــي 
ــــذي  ــــخــــالــــف الـــنـــمـــط الـ

ُ
بــــرســــم صــــــــورة »ت

الغربية  السينما  من  املشاهدون  عه 
ّ
يتوق

حول الشخصيات اإلسامية«.
»النوايا  تــواجــه  التي  العريضة  وجمعت 
الــحــســنــة والــطــّيــبــة« لــلــثــنــائــي فــرانــزونــي 
وجويل براون، لغاية 30 يونيو/ حزيران 
2016، 10 آالف و800 توقيع. ويقول نّص 
الــعــريــضــة إن الــثــنــائــّي هـــذا »يــريــد إعـــادة 
كـــتـــابـــة الــــتــــاريــــخ«، مــضــيــفــا أن املــمــثــلــن 
املسلمن »يــوضــعــون، ســريــعــا، فــي خانة 
اإلرهـــابـــيـــن. لــكــن، عــنــدمــا يــريــد مــشــروعــا 
ر مــســلــمــا، بــطــريــقــة  ســيــنــمــائــيــا أن ُيــــصــــوِّ
إيــجــابــيــة، فـــإن هــــؤالء يــوضــعــون جــانــبــا، 
ويتّم اختيار ممثل أبيض ليؤّدي الدور«. 
ديفيد  السيناريست  العريضة  ــطــالــب 

ُ
وت

بــراون،  جويل  ستيفن  واملنتج  فرانزوني 
الــشــرق األوســـط،  بالتعاون مــع ممثل مــن 
 ،

ً
لتأدية الدور املطلوب، »كي ُيغّيرا، حقيقة

الصورة النمطية السائدة في هوليوود«. 
مــن جهته، لــم يــؤّكــد املمثل األمــيــركــي دي 
الــدور، لغاية  كابريو موافقته على تأدية 

اآلن.
نفسه،  فيليه«  »دوتشيه  تقرير  وبحسب 
فـــإن جـــداًل مــن نـــوع آخـــر »يــشــتــعــل«، حــول 
ـــ »مـــوالنـــا«  ــب بـ

ّ
الــــدرويــــش الـــعـــاشـــق، املــلــق

)جـــال الــديــن الـــرومـــي(. ذلــك أن الحكومة 
تــســاؤالت »حــول هويته  األفغانية تطرح 
ونــــســــبــــه«، بــيــنــمــا تـــبـــدي إيـــــــران وتــركــيــا 
اهــتــمــامــا كــبــيــرًا بـــــإدراج أشــهــر دواويـــنـــه، 
»مـــثـــنـــوي مـــثـــنـــوي«، عــلــى الئـــحـــة الـــتـــراث 
الثقافي العاملي لدى »يونسكو«، باعتباره 
 منهما، ما يؤّدي، هنا 

ّ
جزءًا من ميراث كل

أيضا، إلى جدل خافي بينهما.
املــعــروف أن جــال الــديــن الــرومــي الرومي 
فــي أفغانستان،  إقليم »بــلــخ«  فــي  مــولــوٌد 
لكنه غــادره مع غزو املغول، متوّجها إلى 
ــران لـــلـــدراســـة. وهـــو كــتــب بــلــغــة إيــــران،  إيـــ
الـ 13 امليادّي(،  عّد، حينها )القرن 

ُ
ت التي 

تـــركـــيـــا، قبل  فـــي  »لـــغـــة األدب والـــقـــوانـــن 
العهد العثماني«. ثم كان سفره إلى بغداد 
ودمشق، قبل أن ُيمضي معظم حياته في 

املدينة التركية »قونية«.

االحتجاج هو على 
وضع املمثلني املسلمني 

سريعًا، في خانة 
اإلرهابيني. لكن، 

عندما يريد مشروعًا 
ر  سينمائيًا أن ُيصوِّ

مسلمًا، بطريقة 
إيجابية، يتّم اختيار 

ممثل أبيض

■ ■ ■
السيناريست فرانزوني 
أكد رغبته في التعاون 
مع املمثل األميركي 

روبرت داوني جونيور 
)1965(، لتأدية دور 

شمس التبريزي 
)1185 ـ 1248 م(، 

م الروحي 
ّ
»املعل

للرومي«

باختصار

مع انتشار خبر اإلعداد لتنفيذ فيلم عن الشاعر الصوفي جالل الدين الرومي، والنية بالتعاقد مع الممثل ليوناردو دي كابريو لتأدية 
الدور، برز جدل واسع حول األمر بين مؤيد ورافض

هوامش

رشا عمران

قبل أيام، أنهى شاب سوري حياته، بأن ألقى بنفسه 
بيروت. حسن رباح  أحياء  أحد  من شرفٍة عاليٍة في 
فــنــان ســـوري مــن أصــل فلسطيني، احــتــرف الرقص 
باكرًا. ومثل غيره من السوريني، اضطر إلى الخروج 
من سورية، كانت بيروت األقرب، ليس مكانًا فقط، بل 
ربما كانت األقرب نفسيًا لراقٍص شاب، من أي مدينٍة 
عربيٍة أخرى، فعلى الرغم من كل شيء، بقيت تحتمي 
الـــذي يجعل مــن الفن  الــحــر،  الثقافي  املــديــنــي  بــإرثــهــا 
وليس هامشًا محاربًا  لقاصديه،  متنًا حقيقيًا  فيها 
مــن جــهــات عـــديـــدة، كــحــال بــاقــي الــعــواصــم الــعــربــيــة، 
على أنه ليس بالفن وحده يحيا الالجئ السوري في 
بالد العرب، هذه البالد الشقيقة التي تحّمل الالجئني 
حماقاٍت  مــن  سياسيوها  يرتكبه  مــا  كــل  مسؤولية 
وخــيــانــاٍت وتــحــارب وجــودهــم فــي أراضــيــهــا، كما لو 
ــذه الــبــالد الــشــقــيــقــة مــخــزون  كــانــوا يــســحــبــون مــن هـ
عليهم  فتضّيق  الفتات،  ألهلها  تــاركــني  فيها،  الخير 
حياتهم، وتصدر قوانني تعرقل إقاماتهم، وتالحقهم 
وتعتقلهم، وترّحل بعضهم، وتمنع آخرين من دخول 
أراضيها مدى الحياة، بحيث يشعر السوري كما لو 

كان خارجًا عن كل املنطق البشري الطبيعي. 
والــدوران في فراٍغ  اليأس والعبث والالجدوى  يصبح 
صغيٍر ووحيد سياق حياة، وليس طفرة مزاجية، أو 
عادة.  البشر  مع  يحدث  كما  وعارضًا،  عابرًا  اكتئابًا 
ــاح مــثــل غـــيـــره مـــن ســـوريـــني كــثــيــريــن، لم  ــ حــســن ربـ
يعطه لبنان بعض األمان الذي فقده في سورية، وهو 
السوري.  وملولده  الفلسطيني  ألصله  مرتني،  الالجئ 
العرب، واملمنوع من  أيضًا في بالد  املتهم مرتني  هو 
أي حق إنسانيٍّ في هذه البالد التي تمنع الحقوق عن 
، فما بالك بالالجئ الهارب من املوت 

ً
مواطنيها أصال

في بلده؟
العرب  املعلقون  لم يوفر  النوع،  وككل حادثٍة من هذا 
على وسائل التواصل االجتماعي محاوالت التحليل أو 
االتهام للشاب الذي قّرر إنهاء حياته. وصفه بعضهم 
بــالــكــفــر، كـــون األديـــــان الــســمــاويــة حــّرمــت االنــتــحــار. 
وهــروب  ضعف  فاالنتحار  بالجنب،  بعضهم  وصفه 
مــن مــواجــهــة الــواقــع، وكـــأن هــذا الــواقــع عـــادي، وليس 
عابرًا لكل خياالت البشر. وصفه بعضهم بالشجاع، 
يمتلك  الطريقة  بهذه  إنهاء حياته  ُيقدم على  ألن من 
اتهمه بعضهم  الشجاعة ما يعجز عنه كثيرون.  من 
بتعاطي الحشيش وغيره، وفعل ما فعل بتأثير املواد 

بشعور  رت 
ّ
فك من  فقط  قلة  يتعاطاها.  التي  املخدرة 

هذا الفنان الشاب الصغير الذي أنهى حياته بما يشبه 
الرقص: قفز عن شرفة منزله العالية، كما لو أنه يقفز 
على خشبة املسرح في رقصٍة ما، لم يتحّدث أحد من 
أصدقائه عن رسالة وداٍع تركها الشاب قبل انتحاره. 
ملاذا  للعالم  ليشرح  اليوم  الــســوري  يحتاج  هل  ولكن، 

قّرر، في لحظٍة ما، أن ينهي حياته؟ 
ــــذي يــمــوت عــلــى مــــرأى ومــســمــع الجميع،  الـــســـوري ال
الذي  به وعليه،  لم تجّرب  للموت  لم تبق طريقة  الــذي 
يــنــام عــلــى ســريــر املـــوت ويستيقظ وهـــو يـــرى املــوت 
يــســبــقــه إلـــى الــصــبــاح، هـــل يــحــتــاج هـــذا الـــســـوري أن 

الفاقد  وهــو  حياته،  ينهي  أن  أراد  ملــاذا  للعالم  يشرح 
كل شيء، الوطن والحاضر واملستقبل واألمان والحلم 
والجدوى ومعنى إنسانيته التي ينتهكها الجميع؟ قد 
يكون الراقص الشاب قد انتحر بهذه الطريقة ألسباٍب 
لو أن  لينتحر،  محض شخصية، لكنه حتمًا ما كــان 
حياته تشبه حياة فنانني آخرين من جيله، يعيشون 
مواهبهم.  تحترم  أن  قبل  آدميتهم،  تحترم  بــالٍد  فــي 
يــشــبــه حــســن الـــســـوريـــني جــمــيــعــًا، الـــســـوريـــني ومــن 
املرعب. يشبهنا كلنا، نحن  إلى هذا املصير  سبقهم 
الذين ننتحر كل على طريقته، بصمٍت وبسريٍة تامة، 
كي ال نكشف لآلخرين حجم الفجوة التي حدثت في 
، كما لو كان 

ً
أرواحنا، هو فقط اختار االنتحار عالنية

الــذي  العالم  لــه، هــل أراد أن يقنع  يــقــّدم عرضًا أخــيــرًا 
يرى جحيم السوريني، من دون أن يرف له جفن، أن 

السوريني يموتون، وهم على قيد الحياة؟ 
ربما، وربما ال شيء من هذا خطر له، غير أن املؤكد أن 
سفالة العالم لن يوقفها أن ُيلقي شابٌّ سوري، يمتهن 
 ال ينحاز سوى للحرية، بنفسه من شرفة بيته 

ً
عمال

العالية في عاصمٍة عربية، منهيًا بموته العالم بكامله، 
إذ ال شيء يوقف اإلحساس بالعجز تجاه سفالة هذا 

العالم سوى املوت.

يرقص، يقفز، يموت

وأخيرًا

قلة فقط من فّكرت بشعور 
هذا الفنان الشاب الصغير الذي 

أنهى حياته بما يشبه الرقص
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