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الثالثاء  12  يوليو / تموز 2016 م   7 شوال 1437 هـ  □  العدد 680  السنة الثانية

الطالق يهّدد المجتمع اإليراني
تترافق معدالت الطالق المرتفعة في إيران مع عزوف شبابي عن الزواج، 

ما يدق ناقوس الخطر في أوساط المهتمين بالظاهرة. ]26[

لندن ـ العربي الجديد

تتولــى وزيــرة الداخلية البريطانيــة الحالية، تيريزا 
مــاي )الصــورة(، غــدًا األربعــاء، رئاســة الحكومــة 
خلفًا لديفيد كاميرون الذي يســتقيل من رئاســة 
الحكومــة وقيــادة حــزب املحافظــن، لتصبــح مــاي 
فــي  البريطانيــة  الحكومــة  تــرأس  ســيدة  ثانــي 
مارغريــت  الحديديــة«  »الســيدة  منــذ  تاريخهــا، 
تاتشــر. ويرجــح أن يذكــر التاريــخ مــاي علــى أنهــا 
رئيســة الحكومــة البريطانيــة التــي قــادت اململكــة 
املعــروف  للخــروج مــن االتحــاد األوروبــي، وهــي 

عنهــا أنهــا مــن املشــككن فــي املشــروع األوروبــي 
، علــى الرغــم من أنها انضمت إلى معســكر 

ً
أصــا

املدافعن عن خيار البقاء »على خجل«، فواصلت 
الحشــد الخطابــي عــن ضــرورة الحــد مــن تدفــق 
املهاجريــن، وتبنــت شــعارات عديــدة مــن أدبيــات 
جماعــة الخــروج مــن االتحــاد، وهــو ما ســاهم في 
انتصــار هــؤالء فــي اســتفتاء 23 يونيو/حزيــران 
تعقــد  أن  يتوقــع  إنــه  كاميــرون  وقــال  املاضــي. 
الثاثــاء  اليــوم  برئاســته  اجتمــاع  آخــر  الحكومــة 
و«بعــد ذلــك، أتوقــع أن أذهــب إلــى قصــر باكنغهام 
وأقــدم اســتقالتي«. وكانــت الطريــق قــد أصبحــت 

الوحيــدة  منافســتها  إعــان  بعــد  ملــاي،  ســالكة 
ليدســوم  أندريــا  الوزيــرة  الحــزب،  رئاســة  علــى 
فــي  ليدســوم،  وذكــرت  الســباق.  مــن  انســحابها 
بيان لها، أنها »انتهت إلى االقتناع بعدم حيازتها 
للدعــم الكافــي مــن نواب الحزب، لتشــكيل حكومة 
فتــرة  خــال  البــاد  قيــادة  علــى  وقــادرة  قويــة 
االنفصــال عــن االتحــاد األوروبــي«. ورأى بعــض 
تــردد وغيــر الحاســم 

ُ
املراقبــن أن موقــف مــاي امل

مــن مســألة بقــاء بريطانيــا فــي االتحــاد األوروبي 
أو الخروج منه ســلوك انتهازي مقصود، وتعبير 
حســن االنحنــاء 

ُ
حقيقــي عــن شــخصيتها التــي ت

الثمــار  لقطــف  والوقــوف  العواصــف،  لحظــة  فــي 
بعــد نضوجهــا. وكانــت مــاي )59 عامــًا( فشــلت 
صبح 

ُ
مرتن في االنتخابات التشــريعية، قبل أن ت

فــي عــام 1997 نائبــة عــن »املحافظــن« فــي دائــرة 
وبــن 1999  بيركشــير )جنــوب(.  فــي  ميدنهيــد 
و2010، تولــت مناصــب عــّدة فــي حكومــة الظــل لـــ 
»املحافظــن«. وفــي انتخابــات عــام 2005، دعمــت 
كاميــرون، وعنــد انتخابــه رئيســًا للحكومــة فــي 
2010 أصبحــت وزيــرة للداخليــة. ويطلــق عليهــا 

بعضهم لقب »مارغريت تاتشر الجديدة«.
]التفاصيل ص. 8[
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المحتلة،  القدس  إلى  شكري  سامح  المصري  الخارجية  وزير  زيارة  »أهمية«  على  اإلسرائيلية  الصحافة  شددت 

واعتبرتها إنجازًا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الفتة إلى أنها أخرجت التنسيق األمني بين الطرفين إلى العلن
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بدر الراشد

تباينت ردود الفعل حول مشاركة 
رئيس »مركز امللك فيصل للدراسات«، 

ورئيس االستخبارات السعودية من 
بداية السبعينيات حتى 2001، وسفير 
السعودية األسبق في واشنطن، األمير 

تركي الفيصل، في مؤتمر املعارضة 
اإليرانية األخير والذي عقد في باريس، 

ومطالبته بإسقاط النظام في طهران. 
وكانت أبرز هذه االعتراضات، رفض 
مشاركة الفيصل، باعتبارها تعطي 

شرعية للتدخالت اإليرانية في شؤون 
السعودية، واملنطقة ككل. يمكن قراءة 

تأثير مشاركة تركي الفيصل في 
املؤتمر في ثالثة محاور: أثرها في 

رؤية السياسيني اإليرانيني للسعودية، 
والعالقات العربية اإليرانية، وموقف 
اإليرانيني )على املستويني الحكومي 

والشعبي( من املعارضة اإليرانية 
الجذرية. يمكن القول إن مشاركة 

األمير تركي الفيصل لن تغّير الكثير، 
على املحاور الثالثة املذكورة، إال أنها 
ستعزز الصورة السلبية للمعارضة 

اإليرانية. السياسيون اإليرانيون 
يطالبون بتغيير نظام الحكم في 

السعودية منذ ثورة 1979، املوقف 
الذي لم يتغير من ناحية املضمون، 

بل بدرجة االندفاعة به، بتباين 
الرؤساء اإليرانيني بني املحافظني 
واإلصالحيني. وبالتالي فاملوقف 

اإليراني تجاه السعودية قد بلغ سقف 
»إسقاط الحكم« منذ زمن بعيد، ولن 

تغير مشاركة الفيصل أي شيء 
في هذا اإلطار. أما عن العالقات 
اإليرانية العربية، فطهران عندما 

أنشأت ودعمت مليشيات طائفية، من 
العراق إلى سورية، ومن لبنان حتى 
اليمن، وعندما أنشأت خاليا تابعة 
دت 

ّ
لها في البحرين والكويت، وجن

جواسيس في السعودية، لم تكن 
تنتظر أيضًا مشاركة رسمية أو 

شبه رسمية ملسؤولني سعوديني في 
مؤتمر للمعارضة. املحور الثالث هو 
اإلشكالي، فاملوقف اإليراني الشعبي 

والنخبوي السلبي من السعودية، 
والرؤية السلبية تجاه زعيمة مجاهدي 

خلق، مريم رجوي، يجعل مشاركة 
تركي الفيصل في املؤتمر وصمة 

للمعارضة اإليرانية بـ«العمالة للخارج«، 
وهي املوصومة منذ الثمانينيات بهذا، 
بسبب قتال مجاهدي خلق، ورجوي، 

مع الجيش العراقي، خالل حرب الخليج 
األولى. وما يجعل األمر يزداد سوءًا، 
مواقف تركي الفيصل نفسه السلبية 

من املقاومة ومن حركة حماس 
تحديدًا، ووصفها بـ »اإلرهاب« في 

املؤتمر، وهو األمر املستهجن عربيًا، 
باإلضافة إلى لقاءاته وأحاديثه السابقة 

مع مسؤولني إسرائيليني، ما يجعله 
تهم بالتطبيع 

ُ
الشخصية األبرز التي ت

في السعودية. كل هذا السجل لألمير 
تركي الفيصل، والذي ال يشغل 

منصبا رسميًا في السعودية، يجعل 
مشاركته في مؤتمر املعارضة 

اإليرانية سلبيًا على صورتها، ويعزز 
كل التهم التي توجه إليها.

الفيصل في 
3 وساطات تخللت اللقاء المصري  اإلسرائيلي ضيافة رجوي

القاهرة ـ العربي الجديد

تــكــشــف مـــصـــادر فـــي حـــركـــة »حـــمـــاس« عـــن أن االحـــتـــال 
ــة مــصــر بـــشـــأن جــنــوده  ــاطـ اإلســـرائـــيـــلـــي لــجــأ لــطــلــب وسـ
األســـرى لــدى الــحــركــة، بعد فشل أطـــراف دولــيــة وعربية 
أخــرى فــي مهمة التوسط إلطــاق ســراح األســـرى، الذين 
ــتــهــا 

ّ
ــــدي الــحــركــة خــــال الـــحـــرب الـــتـــي شــن ســقــطــوا فـــي أيـ

إسرائيل على قطاع غزة منتصف 2014.
لقاء  أعلنت عقب  قــد  العامة  اإلسرائيلية  اإلذاعـــة  وكــانــت 
رئــيــس الـــــوزراء اإلســرائــيــلــي، بنيامني نــتــنــيــاهــو، بــوزيــر 
الــخــارجــيــة املـــصـــري، ســـامـــح شـــكـــري، أول مـــن أمــــس في 
مــقــر الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة، أن نتنياهو طــلــب وســاطــة 
مصر إلطـــاق ســـراح األســـرى اإلســرائــيــلــيــني، وهــو مــا رد 
عليه شكري باإليجاب، بحسب اإلذاعــة اإلسرائيلية. في 
روسيا،  مثل  دولية  أطرافًا  أن  املصادر  أوضحت  املقابل، 
والنرويج، إضافة إلى أطراف عربية منها األردن، حاولت 
التوسط أخيرًا للتوصل إلى صيغة يتم بموجبها اإلفراج 
عن األسرى اإلسرائيليني، إال أن كتائب »القسام« الجناح 
الــرافــض  بموقفها  تتمسك  »حــمــاس«،  لحركة  العسكري 

إلعطاء أية معلومات عن األسرى ومصيرهم، أو الدخول 
في مفاوضات قبل إنجاز إسرائيل اتفاق »وفاء األحرار« 
الــذي تم بموجبه إطــاق ســراح الجندي، جلعاد شاليط، 
بــرعــايــة مــصــريــة، بعد  أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 2011  فــي 
األســرى  اعتقال  بإعادة  عليه  والتحايل  لاتفاق  نقضها 
املفرج عنهم. وشددت مصادر من »حماس«، على أن هذا 
االحتال  أي حديث بشأن جنود  مــن  الحركة  هــو موقف 

األسرى لدى كتائب »القسام«.
من جهة أخرى، تكشف مصادر سياسية مصرية تفاصيل 
جــــديــــدة، بـــشـــأن الـــلـــقـــاء الـــــذي جــمــع نــتــنــيــاهــو وشـــكـــري، 

موضحة أنه تم االتفاق خال الزيارة على تسوية األزمة 
الخاصة بتصدير الغاز والغرامة املفروضة على الشركات 
املصرية املقدرة بـ 1.7 مليار دوالر لصالح شركة كهرباء 

إسرائيل بناء على قرار التحكيم الدولي.
الوساطات بامتياز، ألنه ناقش  لقاء  إنه  وقالت املصادر 
ثــاث وســاطــات متبادلة بــني الــطــرفــني، أولــهــا املباحثات 
املــتــعــلــقــة بــالــوســاطــة اإلســرائــيــلــيــة بـــني مــصــر وإثــيــوبــيــا 
ــد الــنــهــضــة، الـــتـــي بـــاتـــت تــخــنــق الــنــظــام  ــاء أزمـــــة سـ ــهـ إلنـ

املصري، بحد تعبير املصادر. 
أمــــا ثــانــي الـــوســـاطـــات فــهــي مــطــالــبــة تـــل أبــيــب لــلــقــاهــرة 
بالقيام بدور الوسيط إلنهاء أزمة الجنود اإلسرائيليني 
األسرى لدى »حماس«، وهو ما رحبت به مصر، متوقعة 
أن تتمكن القاهرة من حسم هذا امللف ملا تملكه من عاقات 
جيدة بالحركة على صعيد جهاز االستخبارات، الذي قام 
بدور شبيه في أوقات سابقة. أما الوساطة الثالثة التي 
تم التطرق لها خال اللقاء بحسب املصادر، فهي سعي 
الــعــاقــات بني  إســرائــيــل للقيام بـــدور الــوســيــط لتحسني 
مصر وتركيا، في أعقاب تطبيع أنقرة لعاقتها بتل أبيب 
بناء على اتفاق أخيرًا بعد قطيعة استمرت منذ مهاجمة 

التي  التركية  البحرية اإلسرائيلية لسفينة مرمرة  قــوات 
كانت في طريقها إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع.

ــرى  ــثـــات، إذ أجــ ــاحـ ــبـ وال تــــــزال زيــــــــارة شـــكـــري مـــحـــور مـ
محمود  الفلسطيني،  بالرئيس  هاتفيًا  اتــصــااًل  األخــيــر 
عــبــاس، أمـــس اإلثـــنـــني، اســتــعــرض خــالــه نــتــائــج زيــارتــه 
إلــى إســرائــيــل، وفــق بــيــان للخارجية املــصــريــة. وبحسب 
الــبــيــان، قــال املــتــحــدث بــاســم الـــــوزارة، أحــمــد أبــو زيـــد، إن 
شكري استعرض مع عباس، املحادثات التي أجراها مع 
الفلسطينية  الــســام  عملية  دفــع  سبل  »حـــول  نتنياهو، 
اإلســرائــيــلــيــة«. واتـــفـــق شــكــري وعـــبـــاس عــلــى »مــواصــلــة 
الــتــنــســيــق بـــني الــجــانــبــني املـــصـــري والــفــلــســطــيــنــي، خــال 
املرحلة املقبلة، الستكمال الجهود في هذا الشأن«، وفق 

البيان ذاته.
كما أشاد رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، 
بلير،  وقــال  للغاية«.  »مهمة  أنها  معتبرًا  بزيارة شكري، 
املحتلة،  القدس  في  نتنياهو  مع  عقده  لقاء  مستهل  في 
أمس اإلثنني: »أعتقد أن زيارة األمس كانت مهمة للغاية، 
وآمل أن توفر فرصًا جديدة للمستقبل من أجل االستقرار 

واألمن في املنطقة«.

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــافــــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة  أبــــــــــرزت الــــصــــحــ
»أهمية« الزيارة التي قام بها وزير 
الــخــارجــيــة املـــصـــري ســامــح شــكــري 
الــوزراء  برئيس  ولقائه  املحتلة،  القدس  إلــى 
باعتبارها  نتنياهو،  بنيامني  اإلســرائــيــلــي 
»إنــــجــــازًا ســيــاســيــًا هـــامـــًا« حــقــقــه نــتــنــيــاهــو 
ال  إسرائيل  وأن  العامة،  وسياساته  ملواقفه 
تعاني من عزلة ال دولية وال عربية، بما يعزز 
تصريحات نتنياهو الدائمة عن وجود جملة 
مصالح وقواسم مشتركة مع الدول العربية، 
ــًا لــلــصــحــافــي فــــي صــحــيــفــة »يــســرائــيــل  ــقـ وفـ
هيوم«، دان مرغليت. فيما اعتبر براك رافيد 
فــي »هـــآرتـــس«، الـــزيـــارة »إنـــجـــازًا سياسيًا« 
األخيرة  السنوات  في  تمّكن  ألنــه  لنتنياهو، 
مــن املــحــافــظــة عــلــى الــعــاقــات مــع مــصــر بعد 
الثورة، بل ودفع الحكومة املصرية والنظام 
إلــى عــدم االكــتــفــاء، أو االختباء وراء  الحالي 
مقولة احترام معاهدة سام واتفاقية دولية، 
بل االنــطــاق نحو ضخ الــدمــاء في العاقات 
الثنائية بني البلدين. من جهتها، رأت محررة 
الــشــؤون العربية فــي »يــديــعــوت أحــرونــوت« 
ســـمـــدار بـــيـــري، أن أهــمــيــة الـــزيـــارة تــنــبــع من 
مـــجـــرد حـــدوثـــهـــا، وأن الــــزيــــارة بــحــد ذاتــهــا 

إنجاز مهم.

خطر المبادرة الفرنسية
وإلى جانب توصيف الزيارة بأنها إنجاز، 

فقد وضع املحللون واملراقبون محاذير من 
شأن عدم االلتفات إليها، أن يجعل الزيارة 
نــتــنــيــاهــو وحكومته  يــقــم  لــم  إذا  تــتــكــرر،  ال 
بــاتــخــاذ خـــطـــوات، إلبــــداء مــرونــة سياسية 
ــمــّكــن مــن الــوصــول إلــى الــهــدف األســاســي، 

ُ
ت

املرجو إسرائيليًا من  الهدف  األقــل  أو على 
الزيارة املصرية واملبادرة التي يفترض أن 
الـــزيـــارة جــــاءت فــي ســيــاقــهــا، وهـــي خطاب 
في  السيسي  عبدالفتاح  املــصــري  الــرئــيــس 
17 مــايــو/أيــار املــاضــي. وكـــان السيسي قد 
عــــرض وســـاطـــة مـــصـــريـــة، كــخــطــوة معلنة 
تـــحـــركـــات  ــانــــت ســبــقــتــهــا  كــ مــــصــــريــــًا، وإن 
إســرائــيــلــيــة وتــنــســيــق إســـرائـــيـــلـــي مــصــري 

للتمهيد ملبادرة »عربية« أو مبادرة إقليمية 
تحظى بتأييد عربي )مرة أخرى من الدول 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـنـــيـــة املــــعــــتــــدلــــة(، تـــضـــع حـــدًا 
أي  أو  الفرنسية  املــبــادرة  لـــ»خــطــر«  نهائيًا 
تحرك دولــي ضاغط على إســرائــيــل، لجهة 
بمبادرة  التحرك  مثل هذا  االستعاضة عن 
إقليمية تضمن تطبيق الشرط اإلسرائيلي 

بمفاوضات مباشرة. 
ــار إلــيــه نــتــنــيــاهــو خــال  ــ وهـــو مـــا عـــاد وأشـ
البيان املشترك مع شكري، عندما اعتبر أن 
املــبــاشــرة هــي الطريق الوحيد  املــفــاوضــات 
لحل الخافات بني الطرفني سعيًا لتحقيق 

حل الدولتني.

عالقات طبيعية
ويبرز في هذا السياق ما لفت إليه براك رافيد 
ــآرتــــس«، مـــن أن مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة  فـــي »هــ
ــالـــعـــة فــــي الـــتـــحـــركـــات  ــيـــعـــة املـــســـتـــوى ضـ رفـ
اإلقليمية، أشارت إلى أن تحرك مصر األخير 
جاء بعدما أخذت »ضــوءًا أخضر« للمبادرة 
مــن الــســعــوديــة واإلمـــــارات، لكن ذلــك بحاجة 
إلى تجاوب إسرائيلي ومعرفة ما الذي يمكن 
أن يقّدمه نتنياهو في هذا املجال. وعليه فقد 
أنه  املــصــري  بـــدوره للطرف  أوحـــى نتنياهو 
للتفكير جديًا في خطوات  سيكون مستعدًا 
لبناء الثقة مع الطرف الفلسطيني، كجزء من 
مبادرة إقليمية تتيح له مفاوضات مباشرة 
مع مجمل الدول العربية بموازاة املحادثات 
مع الفلسطينيني. أما املحلل اإلسرائيلي آفي 
ســيــســخــاروف، فلفت إلـــى أن أهــمــيــة الــزيــارة 
تكمن في عملية الخروج بالعاقات املصرية-
اإلسرائيلية، والتنسيق األمني بني الطرفني، 
إلـــى الــعــلــن وعــــدم االكــتــفــاء بــمــقــولــة االلــتــزام 
باملعاهدة الرسمية، بل إبراز جوانب مختلفة 
التعاون اإلسرائيلي املصري، ليس فقط  من 
فـــي تـــأمـــني الــــحــــدود مـــع ســـيـــنـــاء، ومــحــاربــة 
اإلرهاب، وإنما في اعتبار العاقات بني مصر 
وإسرائيل هي عاقات طبيعية كأي عاقات 
دبلوماسية  عــاقــات  تربطهما  دولــتــني  بــني 

واتفاقية سام.

الغاز اإلسرائيلي
ــذا الــُبــعــد لــلــزيــارة  ــراز هـ ــ لــكــن إلـــى جــانــب إبـ

لــوزيــر ومــســؤول مصري  الرسمية، األولـــى 
ــيــــل، لــــم تــهــمــل  ــــى إســــرائــ ــع املـــســـتـــوى إلـ ــيـ رفـ
ــة أيــــضــــًا الـــــدوافـــــع  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــصـــحـــف اإلســ
األخــــرى واملــصــالــح املــصــريــة مــن وراء هــذه 
الــخــطــوة، بــــدءًا بــرغــبــة مــصــر فــي اســتــعــادة 
مصر  بمصالح  مـــرورًا  اإلقليمية،  مكانتها 
األخـــرى الــتــي بــاتــت مرتبطة أيــضــًا بالدعم 

ضمان  مثل  املــصــري،  للموقف  اإلسرائيلي 
حــــصــــول مـــصـــر عـــلـــى حــصــتــهــا مــــن الـــغـــاز 
، وبدرجة أكبر ضمان 

ً
اإلسرائيلي مستقبا

األقــل غير  أو على  موقف إسرائيلي مؤيد، 
مـــنـــاهـــض، ملـــطـــالـــب مـــصـــر ونــصــيــبــهــا فــي 
مياه النيل، في ظل مشروع »سد النهضة« 
لتقليص حصة  الــرامــي  اإلثيوبي  واملــوقــف 

مصر من هذه املياه. وقال تسفي برئيل في 
تعليقه حول الزيارة في صحيفة »هآرتس«، 
خرج 

ُ
إنه »من املهم ملصر في هذه الحالة أن ت

عاقاتها مع إسرائيل إلى العلن، خصوصًا 
أن مصر تعتقد، وهي محقة في ذلك إلى حد 
ال بأس به، أن إلسرائيل تأثيرًا ونفوذًا في 
إثيوبيا، وهي ترغب في االستفادة من هذا 

إسرائيل  بمقدور  يكن  لم  إن  التأثير، حتى 
أن  بمقدورها  لكن  النهضة،  ســد  بناء  منع 
تــؤثــر عــلــى أديــــس أبــابــا مــن أجـــل الــتــوصــل 
ــّس  ــع الــــقــــاهــــرة تـــحـــول دون املــ لـــتـــســـويـــة مــ
بنصيب مصر من املــاء، وتقلل من األضرار 
املذكور  السد  ُيلحقها  قد  التي  االقتصادية 
أن  برئيل  اعتبر  كما  املــصــري«.  باالقتصاد 
مــصــر بــحــاجــة ملــســانــدة إســرائــيــل لــهــا أمــام 
الواليات املتحدة إلحباط ومنع قرار أممي 
ــقـــوات الــدولــيــة مـــن شــبــه جــزيــرة  بــســحــب الـ
سيناء. وهذا ما دفع برئيل للقول إنه مع كل 
املشترك  األمني  التعاون  لقضايا  االحــتــرام 
ولجهود الوساطة، إال أن هذا كله كان يمكن 
حله من دون حاجة لزيارة رسمية من وزير 
الــخــارجــيــة املــصــري إلـــى إســرائــيــل فــي هــذا 

الوقت بالذات.

تداعيات المصالحة التركية
ــة الـــســـفـــيـــرة  ــبــ ــائــ ــل، اعــــتــــبــــرت نــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي املـ
ــرة، روت  ــاهــ ــقــ ــي الــ ــيـــة ســـابـــقـــًا فــ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
ــاة  ــنــ ــقــ الــ ـــع  ــ مــ ــاء  ــ ــقــ ــ ــ ل ــي  ــ ــ فـ الدا،  فــــــاســــــمــــــران 
اإلســرائــيــلــيــة األولـــــى، أن الــتــحــرك املــصــري 
ــري إلـــى  ــ ــــصـ ــيــــة املـ وإيـــــفـــــاد وزيــــــــر الــــخــــارجــ
جانب  إلــى  يرتبط  نتنياهو،  للقاء  الــقــدس 
ــنـــهـــضـــة، بــرغــبــة  ــد الـ ــ ــقــــي وســ ــريــ ــلــــف األفــ املــ
مصر بضمان عــدم وقــوع تداعيات سلبية 
للمصالحة اإلسرائيلية التركية على مصر 
ــا فــي قــطــاع غـــزة. وفــي هــذا السياق  ودورهــ
 أبرز ديوان نتنياهو في بيانه عن لقاء 

ً
مثا

نتنياهو طلب من  أن  نتنياهو مع شكري، 
الــوزيــر املــصــري أن تــبــذل مصر جــهــودًا في 
هــادار  الجنديني  جثماني  استعادة  مسألة 
لــدى  املــحــتــجــزيــن  غـــولـــديـــن وشــــــاؤل أرون 
حركة »حماس«، وإعان الوزير املصري في 
املقابل عن استعداد مصر للقيام بهذا األمر. 
وقـــد اعــتــبــر مــراقــبــون فــي إســرائــيــل أن هــذا 
ضغوط  ملمارسة  مــصــري  باستعداد  يشي 

على »حماس« في هذا السياق.

القاهرة ـ العربي الجديد

تكشف مــصــادر ســيــاســيــة خــاصــة لـــ«الــعــربــي 
الجديد« عن أن النظام املصري بدأ في اإلعداد 
محليًا  للترويج،  وسياسية  إعامية  لحملة 
العسكري  الــحــل  اســتــخــدام  ودولــيــًا، إلمكانية 
أزمــة سد »النهضة« اإلثيوبي. وتقول  لحسم 
ــن الـــرئـــيـــس  ــ ــادر إن »دوائـــــــــــر قـــريـــبـــة مـ ــ ــــصــ املــ

عادل األحمدي

كثفت األمم املتحدة من جهودها الستئناف 
مشاورات السام بني طرفي األزمة اليمنية 
فــي الــكــويــت، بــعــد وصـــول املــبــعــوث األمــمــي 
العاصمة  إلــى  أحمد  الشيخ  ولــد  إسماعيل 
الــســعــوديــة الـــريـــاض، أمـــس اإلثـــنـــني، وعــقــد 
اليمني عبدربه  الرئيس  كل من  لقاءين مع 
منصور هــادي، واألمــني العام لدول مجلس 
الزياني،  اللطيف  عبد  الخليجي،  الــتــعــاون 
وســط أنــبــاء عــن نقاشات فــي مجلس األمــن 
ي بيان جديد حول اليمن، فيما أعلنت 

ّ
لتبن

جــمــاعــة أنــصــار الــلــه )الــحــوثــيــني( الــتــزامــهــا 
ــفـــاوضـــات وبــانــتــقــال  بــمــوعــد اســتــئــنــاف املـ

لجنة التهدئة إلى السعودية.
فــي ســيــاق حـــراك املــبــعــوث األمــمــي، توضح 
مصادر سياسية يمنية مقّربة من الرئاسة 
الــجــديــد«، أن »ولـــد الشيخ يقود  لـــ«الــعــربــي 
جـــهـــودًا الســتــئــنــاف مــــشــــاورات الـــســـام في 
الـــكـــويـــت، بــمــوعــدهــا املـــحـــدد، عــقــب املــوقــف 
الــحــكــومــي الـــــذي أعــلــنــه هـــــادي مـــن مــــأرب، 
ــودة لــلــمــشــاركــة فــي  ــعــ مــــهــــددًا فـــيـــه بـــعـــدم الــ
املــحــادثــات، فــي حــال حــاولــت األمـــم املتحدة 
فرض خطتها، التي تتضمن تشكيل حكومة 
وحـــدة وطــنــيــة يــشــارك فيها االنــقــابــيــون«. 
ووفــقــًا لــلــمــصــادر، فــقــد جـــاءت الـــزيـــارة بعد 

عبدالفتاح السيسي، قدمت له تصورًا بخطة 
التي  األفكار  الحملة، وهــي تكاد تتطابق مع 
طــرحــت فـــي االجــتــمــاع الــشــهــيــر لشخصيات 
سياسية وإعامية، وحضره الرئيس املعزول، 
محمد مرسي«. وتضيف املصادر أن الرئاسة 
لم تبد حتى اآلن تعليقًا على الخطة، ولكنها 
وجود  بعدم  الشعور  ظل  في  تستبعدها،  لم 
بـــدائـــل دبــلــومــاســيــة فــاعــلــة، وفـــي ظـــل ضغط 
عامل الوقت، الذي يستغله الجانب اإلثيوبي. 
ــزال ســد »الــنــهــضــة« أكــبــر األزمــــات التي  وال يـ
تـــواجـــه الــنــظــام املـــصـــري بــرئــاســة الــســيــســي، 
خـــاصـــة مـــع تــعــثــر املـــفـــاوضـــات الــثــاثــيــة بني 
لبحث  املخصصة  وإثيوبيا  والسودان  مصر 
مــســألــة عـــدم تــأثــر دول املــصــب بــبــنــاء الــســد. 
ــام املــمــاطــلــة اإلثــيــوبــيــة، وجــــدت الــقــاهــرة  ــ وأمـ
نفسها أمام إدخــال بعض األطــراف اإلقليمية 
العربية  اإلمــــارات  مثل  الــوســاطــة،  دور  للعب 
املــتــحــدة فــي فــتــرة ســابــقــة. ويــتــزايــد الحديث 
أخــيــرًا عــن طلب وســاطــة تــل أبــيــب، ملــا لها من 
عــاقــات قــويــة مــع إثــيــوبــيــا. وال يــمــكــن فصل 
ــارة رئــيــس  ــزيــ ــرة لــ ــيــ الـــجـــولـــة األفـــريـــقـــيـــة األخــ
عن  نتنياهو،  بنيامني  اإلســرائــيــلــي،  الــــوزراء 

أزمة سد »النهضة«.
وتــكــشــف مـــصـــادر مــقــربــة مـــن دوائـــــر اتــخــاذ 
بتدخل  القاهرة  تلويح  الــقــرار في مصر عن 
عـــســـكـــري ضــــد إثـــيـــوبـــيـــا عـــلـــى خــلــفــيــة أزمــــة 

ضغوط وتحّركات غير معلنة من قبل األمم 
املــتــحــدة على الــجــانــب الــحــكــومــي، تضّمنت 
التلويح بموقف عبر مجلس األمن. وهو ما 
دفع هادي إلى إطاق تهديده بعدم العودة 
الشيخ، ومن  فيما يحاول ولد  للمشاورات، 
اتـــه فـــي الــــريــــاض، الــتــفــاهــم مع  ــقـــاء خــــال لـ
الجانب الحكومي على أبرز نقاط الخاف، 
ــروج بـــقـــرار اســتــئــنــاف  ــخــ بــمــا مـــن شـــأنـــه الــ

املفاوضات في موعدها من عدمه.
وقــد التقى ولــد الــشــيــخ، بــالــزيــانــي، وذكــرت 
وكـــالـــة األنـــبـــاء الــســعــوديــة »واس« فـــي هــذا 
ــه »جــــرى خـــال االجــتــمــاع بحث  الـــصـــدد، أنـ
تطورات األوضاع في اليمن، والسبل الكفيلة 
بــتــعــزيــز جـــهـــود األمـــــم املـــتـــحـــدة واملــجــتــمــع 
الدولي الستكمال مشاورات السام اليمنية 
الزياني  الــكــويــت«. كما نقلت عــن  فــي دولـــة 
للجهود  التعاون  دول مجلس  دعــم  تأكيده 
الــتــي يــقــوم بها مبعوث األمـــني الــعــام لألمم 
اليمنية  السام  املتحدة إلنجاح مفاوضات 
الحوار  الخليجية ومخرجات  املبادرة  وفق 

الوطني وقرار مجلس األمن 2216.
ــزامـــن مــــع وصــــــول املـــبـــعـــوث األمـــمـــي  ــتـ ــالـ وبـ
ــتـــحـــدث الــرســمــي  إلـــــى الـــــريـــــاض، أصــــــدر املـ
ــيــــس وفــــــد الــــجــــمــــاعــــة، إلـــى  ــلـــحـــوثـــيـــني، رئــ لـ
املـــشـــاورات، محمد عــبــد الــســام، بــيــانــًا أكــد 
ــتـــزام جــمــاعــتــه بــاملــوعــد املــتــفــق عليه  فــيــه الـ

ســد »الــنــهــضــة«، ومــمــاطــلــة أديــــس أبــابــا في 
املفاوضات بشأنه. وتقول املصادر لـ«العربي 
ــرار الــتــدخــل الــعــســكــري تتم  ــ الـــجـــديـــد«، إن قـ
ــتـــه حــالــيــًا بــشــكــل مـــوّســـع داخــــل أروقـــة  دراسـ
فــــــي تــعــثــر  ــًا ألي طـــــــــارئ  ــبـ الـــــنـــــظـــــام، تـــحـــسـ
 كانت األزمة 

ْ
املشاورات حول أزمة السد، وإن

لــن تــصــل لــهــذا الــحــد، بــحــد تعبير املــصــادر، 
السيناريوهات  تجهيز  يمنع  ال  هـــذا  ولــكــن 
كـــافـــة. وتــضــيــف أن أجـــهـــزة ســيــاديــة تـــدرس 
األمر بشكل تفصيلي ومن كل جوانبه، لكنها 
ستكون خطوة أخيرة قد تلجأ إليها القاهرة، 
وبـــعـــد اســتــنــفــاد كـــل الـــطـــرق الــدبــلــومــاســيــة 

والضغوط على أديس أبابا.
وتـــؤكـــد املـــصـــادر نــفــســهــا أن الــقــاهــرة لــّوحــت 
خال اتصاالت مع أطراف إقليمية على صلة 
العسكري  التدخل  بإمكانية  بإثيوبيا،  قوية 
لوقف استكمال بناء سد »النهضة«، باعتباره 
تهديدًا مباشرًا لألمن القومي املصري، الفتة 
ــه ربـــمـــا تــشــهــد الــفــتــرة املــقــبــلــة مــرونــة  إلــــى أنــ
ــن قـــبـــل إثـــيـــوبـــيـــا ووقــــــف املــــمــــاطــــات حـــول  مــ
املفاوضات الثاثية الفنية لطريقة ملء خزان 
ــــدود األضــــــرار عــلــى مصر  الـــســـد، ومــعــرفــة حـ

والسودان، وتقليلها إلى أقصى درجة.
في هذا السياق، تفيد املصادر بأن »املؤسسة 
الــعــســكــريــة تـــــدرس الـــطـــرق األمـــثـــل لــلــتــعــامــل 
الــعــســكــري مـــع ســـد الــنــهــضــة بـــالـــتـــعـــاون مع 

التهدئة  املشاورات وبنقل لجنة  الستئناف 
تلقي  استباقية  خطوة  في  السعودية،  إلــى 
الجانب  على  التأجيل  احتمال  بمسؤولية 
الحكومي، الذي أعلن اعتراضه أكثر من مرة 
حكومة.  بتشكيل  الشيخ  ولــد  مقترح  على 
وجــــّدد عــبــد الــســام الــتــأكــيــد »بــمــا التزمنا 
به في جولة املــشــاورات األولــى مع املبعوث 
الــــدولــــي وبـــاملـــوعـــد املــــحــــدد لــعــقــد الــجــولــة 
املقبلة في الكويت من دون شروط مسبقة«. 
وذكر أن »العودة املشاورات في الكويت في 
إلــى حلول  لــلــوصــول  املــحــدد مهم  تاريخها 
شاملة وفقًا للمرجعيات املتفق عليها، بما 
بالشأن  لة  الصِّ ذات  الدولية  الــقــرارات  فيها 
الــيــمــنــي بــمــا ال يــنــتــهــك الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة 
وكذلك  الــعــقــوبــات(،  بند  على  التحفظ  )مــع 
املتوافق  الوطني  الــحــوار  مؤتمر  مخرجات 

عليها واتفاق السلم والشراكة«.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أكــــد عــبــد الـــســـام الـــتـــزام 

أجهزة سيادية، ودراسة تبعات توجيه ضربة 
عــســكــريــة إلـــى أديــــس أبـــابـــا إقــلــيــمــيــًا ودولـــيـــًا، 
خاصة مع تحايل إثيوبيا على إعان املبادئ، 

وجميع املفاوضات مع الجانب املصري«.
وال تستبعد املــصــادر ذاتــهــا اســتــغــال مصر 
التي  »ميسترال«،  الجديدة  الــطــائــرات  حاملة 
دخـــلـــت الـــخـــدمـــة أخــــيــــرًا، بـــانـــتـــظـــار انــضــمــام 
املقبل.  سبتمبر/أيلول  فــي  الثانية  الحاملة 
»ميسترال«  الطائرات،  حاملتي  نشر  وسيتم 
الــبــحــر  ــعـــني، األول فــــي  الـــفـــرنـــســـيـــة، فــــي مـــوقـ
املــتــوســط والــثــانــي فــي الــبــحــر األحـــمـــر، وهــي 
قــــادرة عــلــى حــمــل طـــائـــرات مــروحــيــة مقاتلة، 

 عن قوات مشاة وعربات مدرعة.
ً
فضا

وحــــول إمــكــانــيــة الــقــيــام بــعــمــل عــســكــري ضد 
ســد »الــنــهــضــة«، تــشــدد املــصــادر على أن هذا 
الخيار مطروح منذ بداية األزمة، ولكن القرار 
سيكون آخر خطوة تمامًا، بعد كل املحاوالت 
التي تتخذها القاهرة، وقد يتم تصعيد األزمة 
دوليًا بناء على املخالفة الواضحة والصريحة 
فــيــمــا يتعلق ببناء  ــراف  ــ الــقــوانــني واألعــ لــكــل 
السدود. وتعتبر مصر أن أزمة سد »النهضة« 
النظر  فــي وجــهــات  أو  ليست خافًا سياسيًا 
أو أزمة دبلوماسية، وإنما قضية أمن قومي 
مــصــر ستتأثر  األول، ألن حــصــة  الـــطـــراز  مـــن 
لدرجة كبيرة في حال عدم االتفاق على تقليل 

املخاطر التي تتعرض لها.

جماعته باستمرار وقف إطاق النار، ونقل 
من  تتألف  الــتــي  والتنسيق  التهدئة  لجنة 
إلى  أمــمــني،  الطرفني ومشرفني  عــن  ممثلني 
مكان قريب من مسرح العمليات، في إشارة 
إلــى مدينة ظهران  نقلها  االتــفــاق على  إلــى 
الجنوب بالسعودية، بعد أن ساد التصعيد 
فـــي الــعــديــد مـــن جــبــهــات املـــواجـــهـــات خــال 
الحكومي  الجانب  وتلويح  األخــيــرة،  األيــام 
العسكري،   

ّ
الحل إلى  أكثر من مرة باللجوء 

إلى  يشار  االنقابيني.  تعنت  استمر  ما  إذا 
ــه، وحـــســـب االتــــفــــاق املــســبــق مـــع اخــتــتــام  ــ أنـ
الــجــولــة األولــــى مــن مــحــادثــات الــكــويــت في 
املبعوث  أعلن  املــاضــي،  يونيو/حزيران   30
ــــي، أن املــــفــــاوضــــات ســتــســتــأنــف فــي  ــمـ ــ األمـ
ــالـــي، بــمــا يــعــنــي أن  15 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز الـــحـ
املحدد يخضع أليام  املوعد  في  استئنافها 
حاسمة حاليًا. ويعترض الجانب الحكومي 
أبــرز مامحها  الشيخ  على خطة أعلن ولــد 
وعسكرية  أمنية  ترتيبات  األول  شقني،  من 
لتنفيذ مقتضيات قرار مجلس األمن 2216، 
ــر ســـيـــاســـي يــتــضــمــن تــشــكــيــل  ــ والــــشــــق اآلخــ
حكومة وحــدة وطنية، وأثــار األخير رفضًا 
حكوميًا أعــلــنــه الــوفــد الــحــكــومــي فــي بــيــان، 
وتحديدًا  بيوم،  املبعوث  تصريحات  أعقب 
ــالـــي، بــمــا يــؤكــد  فـــي األول مـــن يــولــيــو الـــحـ

استمرار الخاف الجوهري.

إحدى أهداف 
الزيارة اإليحاء 
بأن العالقات 

اإلسرائيلية 
المصرية 

»طبيعية« 
)غالي تيبون/

فرانس برس(

االحتالل طلب وساطة 
مصر بشأن جنوده األسرى 

لدى »حماس«

الزياني ينقل لولد الشيخ 
دعمه بينما تعارض 

حكومة هادي خطته

يستعد النظام المصري 
إلطالق حملة ترويج 

الحتمال استخدام القوة 
بهدف حل أزمة سد 
»النهضة« مع إثيوبيا

الخيار العسكري يأتي بعد استنفاد الطرق الدبلوماسية )أشرف شاذلي/فرانس برس(

اعتبر عدد من األحزاب المصرية، من بينها التحالف الشعبي، والكرامة، 
والجيل، وحزب مصر، والعربي الديمقراطي، والصرح المصري، أن زيارة 
وزير الخارجية، سامح شكري، إلى تل أبيب »كارثية« وصادمة للرأي العام 
المصري، كونها تنتهك الثوابت الوطنية المصرية برفض التطبيع مع 
الكيان الصهيوني، وهو األمر الذي ترفضه الدول العربية كافة، بحسب 
الكيان  »تقارب مع  أعلنت رفضها ألي  التي  األحزاب  بيان مشترك لهذه 

الصهيوني في الوقت الحالي«.

زيارة »كارثية«

قالت حركة شباب 6 أبريل إن زيارة وزير 
الخارجية، سامح شكري، إلى إسرائيل »خطوة ال 
وصف إال بالخيانة العظمى«. وأشارت 

ُ
يمكن أن ت

الحركة، في بيان، أمس اإلثنني، إلى »محاولة النظام 
املصري البحث عن دور وهمي في منطقة تواجه 

أوضاعًا حرجة، في ضوء أزمات متالحقة. في 
املقابل ُوجهت التهم لشباب الوطن، وواجهوا 

بصدورهم وأمعائهم الخاوية تهم الخيانة العظمى 
عندما ثاروا ملصرية جزيرتي تيران وصنافير«.

نفى املتحدث باسم الحكومة التركية نعمان 
قورتوملوش )الصورة(، وجود أية خطوة، رسمية أو 

غير رسمية، لتطبيع العالقات بني تركيا ومصر. 
وأشار في مؤتمر صحافي في أنقرة، إلى أن 

الحكومة التركية دافعت عن مبدأ ديمقراطي في 
مصر. وأضاف: »تركيا حكومة وشعبًا ال تعادي 

الشعب املصري، ونحن نريد تحسني عالقاتنا مع 
مصر، لكن نشترط على النظام االنقالبي القائم في 

مصر، إعادة النظر في ممارساته«.

محاولة 
بحث 

عن دور 
وهمي

ال خطوات 
لتطبيع 
عالقات 
القاهرة 

وأنقرة
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  شرق
      غرب

بان يطالب بحظر سالح 
على جوبا

طالب األمني العام لألمم املتحدة 
بان كي مون )الصورة( في مؤتمر 

صحافي، مجلس األمن الدولي 
بإصدار قرار بفرض حظر للسالح 
على دولة جنوب السودان، ومعاقبة 

القادة السياسيني والعسكريني الذين 
يعرقلون تنفيذ اتفاق السالم، داعيًا 
إلى تعزيز قوة حفظ السالم التابعة 

للمنظمة الدولية. في املقابل، قال 
وزير اإلعالم الجنوبي مايكل مكواي 

لـ«العربي الجديد«، إن بان »شخص 
موهوم وال يعرف ماذا يفعل ويردد 
إمالءات البعض الذين ظلوا يعملون 
طيلة الفترة املاضية لفرض الحظر 
على جوبا«. وفي ما يتصل باتجاه 
األمم املتحدة إلرسال قوات اضافية 

لجوبا، أكد مكواي رفض بالده دخول 
أية قوة جديدة، وشدد على »أننا لن 

نسمح بزيادة جندي واحد لقوات 
األمم املتحدة في الجنوب«. 

)العربي الجديد(

بريتوريا تعلن إحباط 
نسف السفارة األميركية

أعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا أن 
قال بتهم اإلرهاب كانا 

ُ
شقيقني اعت

يخططان لنسف السفارة األميركية 
في بريتوريا ومؤسسات يهودية، 
كما كانا يعتزمان االنضمام إلى 
تنظيم »داعش«. وكانت السلطات 

أعلنت ليل األحد اإلثنني اعتقال أربعة 
شبان يشتبه بتورطهم في أنشطة 

»إرهابية« ومحاولتهم السفر إلى 
سورية لالنضمام إلى الجهاديني.

)فرانس برس(

8 قتلى في هجوم 
على قاعدة عسكرية 

بالصومال 
تل ثمانية جنود في انفجار سيارة 

ُ
ق

ملغومة استهدف معسكر تدريب 
صوماليًا، وفق ما ذكر الجيش أمس 

اإلثنني. انفجار السيارة امللغومة 
صباح اإلثنني أتاح للمقاتلني اختراق 

قاعدة النتا بورو في إقليم شبيلي 
السفلي، بحسب ما ذكر الضابط 

بالجيش سعيد محمد عدوي، 
لألسوشييتد برس. وأعلنت جماعة 

الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، 
قائلة إن 30 جنديًا قتلوا فيه.

)أسوشييتد برس(

كوريا الشمالية 
تهدد الدرع الصاروخية 

األميركية

هددت كوريا الشمالية باتخاذ »إجراء 
ملموس« ردًا على اتفاق أميركي-

كوري جنوبي لنشر درع أميركية 
متطورة مضادة للصواريخ )ثاد( 

في كوريا الجنوبية. كما أبلغت وزارة 
الخارجية الكورية الشمالية الحكومة 

األميركية أنها ستوقف االتصاالت 
مع واشنطن عبر بعثتها في األمم 

املتحدة في نيويورك. وكانت الواليات 
املتحدة قد وضعت األسبوع املاضي 

الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ 
أون )الصورة( على الالئحة السوداء 

باألشخاص الذين تفرض عليهم 
عقوبات.

)فرانس برس(

هجوم مسلح واحتجاز 
رهائن في ألمانيا

أفادت وسائل إعالم أملانية، أمس 
اإلثنني، بإطالق نار واحتجاز رهائن 
في مدينة شتوتغارت التابعة لوالية 

بادن فورتمبرغ األملانية. وتبني أن 
مسلحًا احتجز عددًا من الرهائن 

داخل مكتب محاماة في املدينة، فيما 
قامت الشرطة بتطويق املكان.

)العربي الجديد(
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  شرق
      غرب
قتلى بقصف روسي 

على إدلب 
ــرت ســلــســلــة غــــــــارات لــلــطــيــران  ــفــ أســ
ــي الــــــــــروســــــــــي بــــالــــقــــنــــابــــل  ــ ــ ــربـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
قرية  االثنني، على  أمس  العنقودية، 
ترمانني في ريف إدلب الشمالي، عن 
مراسل  بينهم  أشخاص  ستة  مقتل 
)شبكة( »الجزيرة مباشر«، إبراهيم 
الــعــمــر، وعــنــصــر مــن الــدفــاع املــدنــي، 
ــــوط جــــرحــــى،  ــقـ ــ بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى سـ
بــحــســب مـــا ذكـــر الــنــاشــط اإلعــامــي 
جابر أبو محمد لـ »العربي الجديد«. 
كـــــذلـــــك، تــــعــــرضــــت الــــقــــريــــة نــفــســهــا 
ــة اســتــهــدفــت  ــويـ لــثــمــانــي غـــــــارات جـ
تجمعًا لــصــهــاريــج الـــوقـــود، مــا أدى 
ــوق لــبــيــع  ــ ــى احـــتـــراقـــهـــا ضـــمـــن سـ ــ إلـ
املـــحـــروقـــات، بــحــســب مــديــر »شــبــكــة 

سورية مباشر«، علي باز.
)العربي الجديد(

الحكيم يطلب 
دعمًا عسكريًا إيرانيًا 

لمعركة الموصل

كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة عــراقــيــة، 
ــلــــب رئـــيـــس  أمـــــــس االثــــــنــــــني، عـــــن طــ
ــــي عــمــار  ــــامـ ــى اإلسـ ــلــ املـــجـــلـــس األعــ
ــورة(، املــــوجــــود فــي  ــ ــــصــ الــحــكــيــم )الــ
طهران، دعمًا إيرانيًا إضافيًا للقوات 
التي يجري  املعركة  العراقية، خال 
السيطرة  الستعادة  لها،  التحضير 
ــافـــت  عـــلـــى مــحــافــظــة نـــيـــنـــوى. وأضـ
عــــلــــى وعــــــود  ــيــــم حــــصــــل  ــكــ الــــحــ أن 
بــــإرســــال »مـــســـتـــشـــاريـــن ومــقــاتــلــني 
إيرانيني لاشتراك بمعركة املوصل، 
 عــن تــزويــد الــقــوات العراقية، 

ً
فــضــا

ــد الـــشـــعـــبـــي  ــ ــشـ ــ ــحـ ــ ومــــلــــيــــشــــيــــات الـ
بأسلحة متطورة«.

)العربي الجديد(

زعيم »أبو الفضل 
العباس« يهدد بإعدام 

السجناء اليوم
ــلـــيـــشـــيـــات الـــعـــراقـــيـــة  ــم املـ ــيــ هــــــدد زعــ
ــبــــاس«، الـــقـــيـــادي  »أبــــــو الـــفـــضـــل الــــعــ
فـــي مــلــيــشــيــات »الــحــشــد الــشــعــبــي«، 
تــســجــيــل بثه  فـــي  الـــخـــفـــاجـــي،  أوس 
ــنــــني، بــاقــتــحــام  نـــاشـــطـــون أمــــس االثــ
الــســجــون الــعــراقــيــة الـــيـــوم الــثــاثــاء 
الــنــزالء فيها وتوفير مبالغ  وإعـــدام 
طعامهم وتحويلها لضحايا تفجير 
الــكــرادة، على حد زعمه. والخفاجي 
البارزة املرتبطة بقائد  القيادات  من 
ــوري  ــثــ ــالــــحــــرس الــ ــــدس بــ ــقـ ــ فـــيـــلـــق الـ

اإليراني، قاسم سليماني.
)العربي الجديد(

... والصدر يدعو 
لتظاهرة »مهيبة«

ــيـــم الـــتـــيـــار الــــصــــدر مــقــتــدى  ــا زعـ ــ دعـ
ــــس االثــــــنــــــني، أنــــصــــاره  ــ الــــــصــــــدر، أمـ
لـــــــلـــــــخـــــــروج بــــــتــــــظــــــاهــــــرة وصــــفــــهــــا 
من  املقبل،  الجمعة  يــوم  بـ«املهيبة« 
أجل إزالة الفساد والظلم في العراق، 
وأشار  الفاسدين.  املسؤولني  وإقالة 
إلى أن بقاء الفساد واملفسدين يعني 
بقاء تسلط اإلرهاب على العراقيني، 
ــــاد تـــمـــر بــمــنــعــطــف  ــبـ ــ الـ ــدًا أن  ــ ــــؤكـ مـ
ــة حــقــيــقــيــة  ــفـ خـــطـــيـــر، يــســتــوجــب وقـ

وجادة إلنقاذها.
)العربي الجديد(

إيرولت في بيروت: 
دعم بال حل لألزمة

وصل وزير الخارجية الفرنسي، جان 
مارك إيرولت )الصورة(، إلى بيروت 
في زيارة رسمية ليومني، سيناقش 
خــالــهــا مـــع املـــســـؤولـــني الــلــبــنــانــيــني 
ــة مــــلــــفــــات، أبــــــرزهــــــا الـــتـــأكـــيـــد  ــلـ ــمـ جـ
عــلــى دعـــم الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا في 
ــراغــــات  ــفــ مـــواجـــهـــة الــــتــــهــــديــــدات والــ
اإلرهــاب.  مكافحة  وفــي  الدستورية، 
ــواء السياسية  ــق األجــ

ّ
وفــيــمــا ال تــعــل

ــــال كــثــيــرة عــلــى زيــــارة  الــلــبــنــانــيــة آمـ
إيــجــاد حلول لألزمة  إيــرولــت لجهة 
ــة، مــــن املـــتـــوقـــع أن يــفــرض  ــيـ ــلـ الـــداخـ
ملف الغاز نفسه على جــدول أعمال 
 النشاط 

ّ
إيــرولــت، خصوصًا فــي ظــل

الــســيــاســي الــــذي يــشــهــده هـــذا امللف 
منذ أسبوع.

)العربي الجديد(

محمد أمين

ــزم الــــنــــظــــام الــــــســــــوري، مــــــرة أخــــــرى،  ــتـ ــلـ لــــم يـ
بالهدنة التي أعلنها في السادس من الشهر 
ت قواته مع 

ّ
الحالي، ومددها ثاثة أيام، فشن

مليشيات هــجــومــًا كــبــيــرًا عــلــى مــديــنــة داريـــا 
جــنــوب غــرب العاصمة دمــشــق، فــي محاولة 
جــديــدة القــتــحــام هـــذه املــديــنــة الــتــي صمدت 
ثــاث سنوات،  مــن  أكثر  تحت حصار خانق 
ــــرات مـــــن مــــحــــاوالت  ــــشـ ــعـ ــ ــدت خــــالــــهــــا الـ ــ ــ صـ
النظام،  قـــوات  أن  االقــتــحــام. وأفـــاد ناشطون 
ــّدمـــت مــــن جـــنـــوب املـــديـــنـــة،  ــقـ واملـــلـــيـــشـــيـــات تـ
بالتزامن مع قصف مدفعي من مواقع لقوات 
النظام في جبال معضمية الشام شمال غرب 
داريــــا، وقــصــف جـــوي لــم يــهــدأ، مــّكــن الــقــوات 
والسيطرة  املدينة،  في  ل 

ّ
التوغ من  املهاجمة 

ــزارع كـــانـــت تــمــد املــحــاصــريــن داخـــل  ــ عــلــى مــ
املدينة ببعض الغذاء.

ــاد الــنــاشــط اإلعـــامـــي مــهــنــد أبـــو الــزيــن،  ــ وأفـ
املــــوجــــود داخـــــل مــديــنــة داريـــــــا، بــــأن الــنــظــام 
لـــم يــحــتــرم الــهــدنــة الــتــي أعــلــنــهــا، وهــاجــمــت 
تحت  تساندها  مليشيات  مــع  املدينة  قــواتــه 
غـــطـــاء جــــوي كــثــيــف، مــشــيــرًا إلــــى أن طــيــران 
الــنــظــام أمــطــر املــديــنــة بــالــبــرامــيــل املــتــفــجــرة، 
ــاح  والــــصــــواريــــخ الـــفـــراغـــيـــة، األمــــــر الــــــذي أتــ
للقوات املهاجمة تحقيق تقّدم، موضحًا أنها 
بــاتــت قــريــبــة مــن األحــيــاء السكنية فــي غــرب 
وجنوب املدينة. وأشار أبو الزين، في حديث 
لـ«العربي الجديد«، إلى أن اآلالف من النساء 
واألطـــفـــال »بــاتــوا مــحــاصــريــن ضــمــن منطقة 

صغيرة مجردة من كل شيء إال الحجارة«.
مــن جهته، قــال قــائــد لـــواء »شــهــداء اإلســـام« 
فــي داريــــا، أبـــو جــمــال، إن »الــوضــع املــيــدانــي 

عثمان المختار

تــحــمــل الـــــزيـــــارة املـــفـــاجـــئـــة لــــوزيــــري الـــدفـــاع 
األمــيــركــي، آشــتــون كــارتــر، والــكــنــدي هارجت 
ــــداد، رســـائـــل  ــغـ ــ ــان، أمـــــس إلـــــى بـ ــجــ ســيــنــغ ســ
عــســكــريــة عــــدة بــاتــجــاه الــحــكــومــة الــعــراقــيــة. 
فــي الــبــدايــة، عّبر التحالف الــدولــي عــن عزمه 
تــعــزيــز الــدعــم الــعــســكــري للجيش والــشــرطــة 
الــعــراقــيــني، وعــــن رغــبــتــه فـــي تــســريــع وتــيــرة 
االســــتــــعــــدادات ملـــعـــركـــة تـــحـــريـــر املــــوصــــل مــن 
)داعــش(  اإلسامية«  »الدولة  تنظيم  سيطرة 
مـــع احـــتـــمـــال زيــــــادة حــجــم مـــشـــاركـــة الـــقـــوات 
األمـــيـــركـــيـــة فــــي هـــــذه املـــعـــركـــة املـــقـــبـــلـــة. لــكــن 
رســائــل الــدعــم بــدت مــشــروطــة بــضــرورة عدم 
معركة  فــي  الشعبي«  »الحشد  مليشيات  زج 
املوصل، بسبب ممارساتها وتجاوزاتها في 
العراق، خصوصًا في أعقاب معركة الفلوجة. 
ويضع كثيرون االستعجال األميركي إلنهاء 
معركة املوصل بأسرع وقت ممكن، في خانة 
رغبة الرئيس، باراك أوباما، في تقديم إنجاز 
كلينتون،  هــيــاري  املحتملة،  لخليفته  كبير 
تستطيع البدء فيه بوالية رئاسية مريحة في 

ملف حساس كالعراق.
وأعــلــنــت مـــصـــادر فـــي مــكــتــب رئــيــس الـــــوزراء 
العراقي، حيدر العبادي، الذي استقبل صباح 
أمـــس الـــوزيـــريـــن األمــيــركــي والـــكـــنـــدي، بشكل 
مــنــفــصــل فـــي املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء بـــبـــغـــداد، أن 
واستعادتها،  املوصل  على  ركــزت  املباحثات 
مــضــيــفــة أن الــــلــــقــــاءات الـــســـيـــاســـيـــة تــرافــقــت 
ــوفـــود الــعــســكــريــة املــرافــقــة  ــاءات بـــني الـ ــقـ مـــع لـ
لـــلـــوزيـــريـــن، وقــــيــــادات عــســكــريــة عـــراقـــيـــة من 
وذكر  نينوى«.  »تحرير  عملية  قيادة  أبرزها 
مـــســـؤول رفــيــع بــمــكــتــب الــعــبــادي فـــي اتــصــال 
كارتر حمل  أن  الجديد«،  »العربي  هاتفي مع 
رســالــة شفوية مــن الــرئــيــس األمــيــركــي، بــاراك 
أوباما، للعبادي تتضمن جملة قضايا تتعلق 

فــي تــراجــع«، مشيرًا فــي حديث مــع »العربي 
ــــوات الــنــظــام تــســتــخــدم  الـــجـــديـــد« إلــــى أن »قــ
سياسة األرض املحروقة، وتفرغ كل حقدها 
ــنــــة«، مــضــيــفــًا: »جـــمـــيـــع املــدنــيــني  عـــلـــى املــــديــ
ــة مــــهــــددون بــخــطــر  ــنـ ــديـ املـــحـــاصـــريـــن فــــي املـ

اإلبادة الجماعية، والتطهير الطائفي«.
ــّد مــديــنــة داريــــــا أقـــــدم مــديــنــة تــتــعــرض  ــــعــ

ُ
وت

لــلــحــصــار مـــن ِقــبــل قــــوات الـــنـــظـــام، وهــــي من 
كبرى مدن غوطة دمشق الغربية، وأهم املدن 
الثورة  وأعلنت  دمشق،  بالعاصمة  املحيطة 
مبكرًا على نظام بشار األسد، فارتكب األخير 
الــذيــن أجبر  العديد مــن املــجــازر بحق أهلها 
مدينة  باتجاه  والــنــزوح  تركها  على  أغلبهم 
إال  يبق  ولــم  منها،  القريبة  الــشــام  معضمية 
أطفال  بينهم  كبير  عــدد  منهم،  آالف  بضعة 
ــرارات حــصــار  ــ ونـــســـاء، عـــانـــوا وال يـــزالـــون مــ
جائر، وقصف متواصل بكل أنواع األسلحة 
فصائل  وتسيطر  دولــيــًا.  املــحــرمــة  فيها  بما 
أبرزها  املسلحة  السورية  للمعارضة  تابعة 
ــــام، واالتـــحـــاد اإلســامــي  لــــواء شـــهـــداء اإلســ
ألجناد الشام، على املدينة التي ال تبعد كثيرًا 
عن مطار املزة العسكري، أهم مطارات النظام 
غرب العاصمة دمشق. وكانت فصائل داريا 
قد حاولت كسر طوق الحصار عن املدينة في 
على  بالسيطرة  الفائت  الشهر  من  العشرين 
عـــن جــارتــهــا مدينة  الــتــي تفصلها  املــنــطــقــة 
لـــم يكتب  الــنــجــاح  أن  الـــشـــام، اال  مــعــضــمــيــة 
العنيف  الــجــوي  الــقــصــف  لــلــمــحــاولــة بسبب 

حينها.
مصطفى  الــعــقــيــد  الــعــســكــري  املــحــلــل  ورأى 
الجغرافي  بموقعها  داريـــا  مدينة  أن  بــكــور، 
ــم املــنــاطــق فـــي ريــف  االســتــراتــيــجــي »مــــن أهــ
دمشق بالنسبة للنظام، ألنها تشرف بشكل 
مباشر على عدد من الطرق املهمة من دمشق، 
عتبر صلة 

ُ
ت والغرب، كما  الجنوب  وباتجاه 

الـــوصـــل بـــني الــعــاصــمــة الــســوريــة والـــحـــدود 
»يمكن ملن يسيطر  أنه  إلى  اللبنانية«، الفتًا 
عــلــى داريــــا أن يــؤثــر عــلــى حــركــة مــطــار املــزة 

العسكري«.
وأشار بكور، في حديث لـ«العربي الجديد«، 
كبيرة  »أهمية معنوية  داريـــا  أن ملدينة  إلــى 
معنويًا  ُبعدًا  اكتسبت  فهي  املعارضة،  لــدى 
لـــدى الـــثـــوار بــســبــب صــمــودهــا األســـطـــوري، 
ــن رمــــــوز الـــثـــورة  ــّد رمــــــزًا مــهــمــًا مــ ــعــ ــ

ُ
وهـــــي ت

الـــســـوريـــة لــلــصــمــود، والــتــضــحــيــة، ورفـــض 
ــتـــســـام«، الفـــتـــًا إلــــى أنـــهـــا مـــن الــنــاحــيــة  االسـ
العسكرية »ال أهمية كبيرة لها، بسبب عدم 

بــالــعــراق، مــؤكــدًا أن »الـــوزيـــر األمــيــركــي أبــدى 
الشعبي  الحشد  انتهاكات  استمرار  من  قلقه 
والقوات النظامية وانعكاس ذلك على املعارك 
ــة الــرغــبــة فــي الــتــعــاون 

ّ
الـــدائـــرة، وفــقــدان الــســن

ــاب، وطــالــب الــعــبــادي  ــ فــي الــحــمــلــة ضــد اإلرهــ
بــضــبــطــهــا ســـريـــعـــًا«، عــلــى حـــد قـــولـــه، واصــفــًا 

»السخية جدا«. املساعدات األميركية بـ
فـــي هـــذا الـــصـــدد، ووفـــقـــًا لــتــســريــبــات خــاصــة 
حـــصـــلـــت عــلــيــهــا »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، وعـــد 
ــدولـــي بــقــيــادة واشــنــطــن رئــيــس  الــتــحــالــف الـ
الوزراء العراقي بزيادة معدل الطلعات الجوية 
لطيران التحالف في العراق بمعدل 40 باملائة 
 عن تكفله بصيانة 

ً
عن األشهر املاضية، فضا

مــــعــــدات الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي املـــتـــضـــررة جــــراء 
املعارك، وتخصيص مبالغ دعم مالي للقوات 
الدعم  التي تقاتل تنظيم »داعـــش«، لكن هــذا 
إضافة  النظامية حــصــرًا«،  »)الــقــوات(  يشمل 
الـــى إشــــراك مــروحــيــات »األبــاتــشــي« وتفعيل 
عمليات اإلنزال الجوي األميركي ضد أهداف 
تــوقــفــهــا منذ  بــعــد  مــهــمــة لتنظيم »داعــــــش«، 
ثاثة أشهر ألسباب مجهولة. باإلضافة إلى 
ذلــك، ستتم زيــادة دورات التدريب، وستنظم 
ست دورات لتدريب الجيش والشرطة وجهاز 
مكافحة اإلرهــاب في ستة معسكرات تدريب 
هي: الحبانية وعني األسد باألنبار والتاجي 
شمالي بغداد وبسماية جنوب بغداد وقاعدة 

فصائل املعارضة املسلحة داخل مدينة داريا، 
إلجبارها إما على توقيع اتفاق »مصالحة« 
شبيه باالتفاق الذي أبرمه النظام مع فصائل 
املعارضة في مدينة حمص عام 2014، والذي 
قــضــى بــخــروج مقاتليها مــع عــائــاتــهــم إلــى 
إنهاك  إثــر  املدينة  اقتحام  أو  شمال ســوريــة، 
الــقــوات املــدافــعــة عــنــهــا. وحـــذر نــاشــطــون من 
إقــــدام الــنــظــام عــلــى ارتـــكـــاب مــجــازر مــروعــة، 
آالف  لعدة  جماعية  إبــادة  بعمليات  والقيام 
حال  في  املدينة  في  املوجودين  املدنيني  من 
ــل 

ّ
ــن اقـــتـــحـــامـــهـــا، مــطــالــبــني بــتــدخ تــمــّكــنــه مــ

دولي لـ«لجم النظام«، وإجباره على االلتزام 
بالتهدئة التي أعلنها.

أمــا األمـــم املــتــحــدة فاكتفت بـــ«الــفــرجــة« على 
ــريـــن فــــي داريـــــــــا، فــلــم  ــاة آالف املـــحـــاصـ ــأســ مــ
مرة  إال  إنسانية  مــســاعــدات  إدخـــال  تستطع 
واحــــدة فــي الــتــاســع مــن الــشــهــر الــفــائــت، أكــد 
املــجــلــس املــحــلــي فــي حــيــنــه أنــهــا تــكــفــي ثلث 

واســــتــــغــــال حـــالـــة الــــتــــراجــــع لـــــدى »داعــــــش« 
واســتــبــاق أيـــة خــطــورة إيــرانــيــة فــي الــتــواجــد 
مــن خـــال مــلــيــشــيــات »الــحــشــد« أو »الــحــرس 
الــقــيــادة االستراتيجية،  قــاعــدة  فــي  الــثــوري« 

التي تمت استعادتها.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الــوزيــر كــارتــر أعــلــن أمس 
ــــاده ســـتـــرســـل 560 جــنــديــًا  بــ بــــغــــداد أن  مــــن 
ــعـــراق لــلــمــســاعــدة فـــي الــقــتــال  إضــافــيــًا إلـــى الـ
ضد »داعش«، مع االستعداد ملعركة استعادة 
ــا يـــعـــنـــي، وفــــــق املــــصــــادر  ــ ــل، وهــــــو مـ ــ ــــوصــ املــ
الـــعـــراقـــيـــة، أن واشـــنـــطـــن قــــد تــــشــــارك بــعــدد 
املوصل نظرًا  الــقــوات في معركة  محدود من 
لصعوبة هــذه املــعــركــة. وهــذه أكبر دفعة من 
الــجــنــود والــضــبــاط تــقــرر واشــنــطــن إرســالــهــا 
ــدة إلـــى الــعــراق مــنــذ فــتــرة طويلة،  دفــعــة واحــ
أميركي حقيقي.   باستعجال  يوحي  ما  وهو 
قاعدة  »اســتــعــادة  للصحافيني:  كــارتــر  وقـــال 
الغرض منها  القيارة ستتم متابعتها،  غرب 
هو إقامة مركز لوجيستي هناك ليكون هناك 
دعم لوجيستي أميركي«. وأضاف أن القاعدة 
الجوية »هي أحد املراكز التي ستستخدمها 
قوات األمن العراقية، برفقتنا ومشورتنا كلما 
ــر، فــي اســتــكــمــال تــطــويــق املــوصــل  تطلب األمــ
مــن أقــصــى الــجــنــوب«. وحــــول االســتــعــدادات 
العسكرية ملعركة املوصل الوشيكة، قال كارتر 
إن »املستشارين العسكريني األميركيني على 
استعداد إذا لزم األمر ملرافقة القوات العراقية 
كبرى  املــوصــل،  مدينة  لتطويق  تسعى  التي 
املــــدن الــعــراقــيــة الــتــي ال تــــزال تــحــت ســيــطــرة 
تنظيم الدولة«. وأضــاف الوزير األميركي أن 
قاعدة  الستخدام  مستعد  الدولي  »التحالف 
ــل«، واصــفــا  الـــقـــيـــارة مــنــطــلــقــًا ملــعــركــة املــــوصــ
أهــمــيــة عسكرية  »بــأنــهــا ذات  الـــقـــاعـــدة  هــــذه 

واستراتيجية كبيرة«. 
بموازاة ذلك، أشارت املصادر العراقية إلى أنه 
الحشد  تــواجــد ملليشيات  أي  لــن يكون هناك 
)حتى اآلن( في معركة املوصل، وهو ما أبلغ 
بـــه الـــعـــبـــادي مـــن قــبــل الـــوزيـــر األمـــيـــركـــي. إال 
الــعــراقــي املتقلبة  الـــــوزراء  أن مــواقــف رئــيــس 
ــرانــــي قـــد يتسبب  ــه تــحــت ضــغــط إيــ ــوعــ ووقــ
بتغيير املعادلة، خاصة مع إصرار املليشيات 
ــة بــــدعــــوى أنــــهــــم لــــن يـــدخـــلـــوا  عـــلـــى املــــشــــاركــ

املوصل وسيبقون خارجها.
وتأتي تصريحات كارتر حول قاعدة القيارة 
العسكرية بعد وصول قوة عسكرية أميركية 
يوم أول من أمس إلى القاعدة، بعد انسحاب 

عناصر »داعش« منها، دون قتال.

ــع املــنــاطــق  وجـــــود تـــواصـــل جـــغـــرافـــي لــهــا مـ
ــررة، بــســبــب حـــصـــارهـــا مـــن قــبــل قـــوات  ــحــ املــ
ــام واملـــلـــيـــشـــيـــات«. وأعـــــــرب بـــكـــور عــن  ــظـ ــنـ الـ
اعتقاده بأن املدينة غير قادرة على الصمود 
ألمـــــد بـــعـــيـــد، مـــعـــيـــدًا الـــســـبـــب إلـــــى »تـــخـــاذل 
»لكنني  مضيفًا:  مــنــهــا«،  القريبة  الفصائل 

أعتقد ان ثوار داريا لن يستسلموا«.
الــنــظــام  قـــــوات  أن  عــســكــريــون  خـــبـــراء  ورأى 
استفادت من »هدوء« الجبهات في محافظة 
درعا خال األشهر املاضية للضغط أكثر على 

بــلــد فــي صـــاح الــديــن ومعسكر مــخــمــور في 
نينوى. كذلك، ستبدأ قوات التحالف الدولي 
بعمليات واسعة السترداد األراضي املحيطة 
في  والــتــوســط  القتحامها  تمهيدًا  بــاملــوصــل 
وأربيل حول  بغداد  بني  العالقة  املشكلة  حل 
املوصل، حيث يصر األكراد على ضمانات من 
باملعركة،  »البيشمركة«  مشاركة  لقاء  بغداد 
منها ما يتعلق بملف املناطق املتنازع عليها 
وحل مشكلة رواتب »البيشمركة« التي تمتنع 
بــــغــــداد عــــن تـــســـديـــدهـــا مـــنـــذ عــــامــــني، بــســبــب 
السنوية  اإلقليم  مــوازنــة  على حجم  خافات 
وذلـــك لتعزيز املــشــاركــة الــكــرديــة فــي املــعــارك 
البرية. ووفقًا ملصادر سياسية عراقية مقربة 
من السفارة األميركية في بغداد تحدثت مع 
ــارة الــوزيــريــن  »الــعــربــي الــجــديــد«، اتسمت زيـ
األمــيــركــي والــكــنــدي بــطــابــع عــســكــري بــحــت، 
وتناولت تسريع استرداد املوصل قبل نهاية 
الــعــام وتــحــديــدًا قبل االنــتــخــابــات األميركية، 

املــحــاصــريــن فــقــط، وملــــدة شــهــر واحــــد. وقــال 
العام لألمم املتحدة للشؤون  مساعد األمــني 
اإلنسانية ستيفن أوبراين، في جلسة ملجلس 
األمــن ُعقدت أواخــر الشهر الفائت، أن مدينة 
داريا »أصبحت العاصمة السورية للبراميل 
ــقـــاريـــر صــــــدرت عــن  ــرة«، إذ تــشــيــر تـ ــجـ ــفـ ــتـ املـ
املــجــلــس املــحــلــي فـــي املــديــنــة إلـــى أن طــيــران 
الــنــظــام ألــقــى آالف الــبــرامــيــل املــتــفــجــرة وهــي 
مـــن أســلــحــة الـــنـــظـــام »الـــــقـــــذرة، األكـــثـــر فتكًا 

باملدنيني« على املدينة طيلة سنوات.
ــام هـــاجـــمـــت فــصــائــل  ــظــ ــنــ وكـــــانـــــت قــــــــوات الــ
املـــعـــارضـــة شـــمـــال حــلــب ُبــعــيــد ســـاعـــات من 
إعان هدنة من قبلها بالتزامن مع عطلة عيد 
الفطر، األمر الذي اعتبرته املعارضة »خديعة 
مبيتة« من ِقبل النظام كي تتقّدم قواته تحت 
غطاء جوي من طيرانه واملقاتات الروسية. 
وإثـــر تــمــديــد الــنــظــام الــســوري للهدنة ثاثة 

أيام، أعطى األوامر لقواته بمهاجمة داريا.

حلب تقاوم حصارها

ممكن«، وذلك »في ظل ظروف تضمن تفاوضًا 
أكــد املبعوث األممي أن »األمــم  حقيقيًا«. كما 
املتحدة عازمة على إعادة إطاق املفاوضات«، 
الحاسمة«،  بـ«اللحظة  الراهن  الوقت  واصفًا 
حيث »تتوفر لدينا من اآلن وحتى سبتمبر/
أيـــلـــول فــرصــة مــفــتــوحــة نــحــو إيـــجـــاد صيغة 
التوتر  وإنــهــاء  اإلرهــــاب  بــني مكافحة  تجمع 
الــســيــاســي«. وفــي تأكيد على مــركــزيــة الــدور 
إلى  الــروســي واألمــيــركــي، لفت دي ميستورا 
التوصل  إمكانية  في  يكمن  الحل  »مفتاح  أن 
إلــى اتــفــاق بــني روســيــا وأمــيــركــا«، مــذكــرًا بـما 
وصفه بـ«معجزة« الهدنة التي أعلنت في 26 
»لسوء  أضـــاف  لكنه  املــاضــي.  فبراير/شباط 
الحظ أنها لم تؤِد إلى تسريع عملية التحول 
أن نحاول مجددًا«.  السياسي«، لذلك »علينا 
 »لــــكــــن هــــل ســتــتــمــكــنــان 

ً
ــتـــســـائـــا واخـــتـــتـــم مـ

)روسيا وأميركا( من االتفاق، وإن حدث ذلك، 
التكيف  )النظام واملــعــارضــة(  اآلخــريــن  فعلى 

مع األمر، ألنه ال وجود لحل عسكري«. 
مـــن جــهــتــه، دعــــا وزيــــر الــخــارجــيــة اإليــطــالــي 
ــن الــجــهــد ألجــل  »مـــوســـكـــو إلــــى بــــذل مـــزيـــد مـ
ــة«،  عــمــلــيــة االنــــتــــقــــال الـــســـيـــاســـي فــــي ســــوريــ
مــعــتــبــرًا أنــــه »يــمــكــن )لـــروســـيـــا( أن تــمــارس 
أن  »بإمكانها  أن  كما  الــنــظــام«،  على  نفوذها 
جدًا  الحساسة  األوضـــاع  بعض  تفاقم  تمنع 
عــلــى األرض«، كــمــا هــي »الـــحـــال مــع املناطق 

املحيطة بحلب«، شمال سورية. 

حصار حلب
املاضية  األيـــام  وتــحــولــت مدينة حلب خــال 
بعدما  اشتعااًل  السورية  الجبهات  أكثر  إلــى 
ألــقــى الــنــظــام، مــدعــومــًا بغطاء جــوي روســي، 
بكامل  إلــى جانبه،  تقاتل  التي  وباملليشيات 
ثــقــلــه إلفـــشـــال مـــحـــاوالت الــفــصــائــل املسلحة 

رامي سويد

املعارضة  سيطرة  مناطق  دخــلــت 
الـــســـوريـــة فـــي مــديــنــة حــلــب، أمــس 
الـــخـــامـــس فعليًا  اإلثــــنــــني، يــومــهــا 
تــحــت حـــصـــار كـــامـــل مـــن قــبــل قـــــوات الــنــظــام 
الــــســــوري واملــلــيــشــيــات املــحــلــيــة واألجــنــبــيــة 
الخميس  يوم  باتت منذ  والتي  لها،  الداعمة 
املاضي تسيطر ناريًا على طريق الكاستيلو، 
خـــط إمـــــداد املـــعـــارضـــة الــوحــيــد إلــــى مــنــاطــق 
ــا أدى إلـــــى قــطــعــه،  ســيــطــرتــهــا فــــي حـــلـــب، مــ
ــواد الــغــذائــيــة  ــ وبــالــتــالــي تـــوقـــف إمـــــــدادات املــ
األمــر  عــن سكان مدينة حلب، وهــو  والطبية 
الذي بدأت تظهر آثاره الكارثية على السكان 
مع فقد الخضار من األسواق وارتفاع أسعار 
املواد الغذائية التموينية. وتتزامن التطورات 
امليدانية مع استمرار تعثر املسار السياسي، 
وهو ما بدا واضحًا من تصريحات املبعوث 
األمــمــي إلـــى ســوريــة ســتــيــفــان دي ميستورا 
خـــال املــؤتــمــر الــصــحــافــي املــشــتــرك مــع وزيــر 
في  باولو جينتيلوني،  اإليطالي،  الخارجية 
رومــا أمــس اإلثــنــني، والتي أكــد خالها أنــه ال 

موعد محددًا الستئناف مفاوضات جنيف. 

مفاوضات جنيف بال موعد
ولــــفــــت املــــبــــعــــوث األمـــــمـــــي فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
نقلتها وكالة األنباء اإليطالية »آكي« إلى أن 
»استئناف املحادثات في جنيف حول سورية 
ســيــتــم فــقــط فـــي ظـــل ظــــروف مــواتــيــة إلجــــراء 
»ليس  أنــه  على  مفاوضات حقيقية«، مشددًا 
هــنــاك فــي الــوقــت الــحــالــي مــوعــد الستئناف 
مـــحـــادثـــات الــــســــام بــــني األطــــــــراف الـــســـوريـــة 
فــي جــنــيــف«. كــمــا اعــتــبــر أن »الــجــولــة املقبلة 
يجب أن تنطلق بشكل جيد، وفي أقرب وقت 

ــوات الـــنـــظـــام  ــ ــ ــدأت قـ ــ ــ ــذي بـ ــ ــ كـــســـر الـــحـــصـــار الـ
بفرضه على املدينة. 

ــال شــهــود عــيــان مـــن الــســكــان فـــي مناطق  وقــ
سيطرة املعارضة في حلب إن الخضار غابت 
بــشــكــل كـــامـــل عـــن أســــــواق املـــديـــنـــة مـــع مـــرور 
خــمــســة أيــــام عــلــى قــطــع قــــوات الــنــظــام طريق 
الوحيد  كــان  الــذي  الطريق  الكاستيلو، وهــو 
الــــذي تــصــل مـــن خــالــه املـــــواد الــغــذائــيــة إلــى 
مــنــاطــق ســيــطــرة املــعــارضــة. كــمــا بـــدأت مــواد 
غذائية أخرى بالنفاد من األسواق، كمنتجات 

األلبان واألجبان والبيض واللحوم وغيرها، 
وهي جميعًا مواد كانت تصل من ريف حلب 

إلى حلب عبر طريق الكاستيلو.
ــــوات الــنــظــام لــلــطــريــق إلــى   كــمــا أدى قــطــع قـ
زيادة الطلب على املواد التموينية كالطحني، 
واألرز، والسكر، وغيرها من املواد، وهو األمر 
الذي أدى إلى تضاعف أسعار هذه املواد ملرة 
التي  أو مرتني في بعض أحياء مدينة حلب 
تسيطر عليها الفصائل التي تواجه النظام. 

ويـــدفـــع كـــل ذلـــك إلـــى انــتــظــار تــفــاقــم املــآســي 

اإلنــســانــيــة الـــتـــي ســتــصــيــب ســـكـــان مــنــاطــق 
سيطرة املعارضة السورية في مدينة حلب، 
وهي املناطق التي تشكل نحو ثلثي مساحة 
مــديــنــة حــلــب، والــتــي ال يـــزال يسكنها نحو 
مــائــة وخــمــســني ألـــف نــســمــة فــقــط حــتــى اآلن 
بعد نزوح نحو مليونني عنها خال األعوام 
الوقت ستبدأ  مــرور  املاضية. ومــع  الخمسة 
املواد الغذائية واملستهلكات الطبية بالنفاد، 
وهو األمر الذي يرجح وقوع كارثة إنسانية 
كبيرة قد تصيب سكان حلب في حال استمر 

حصار النظام لهم. وفي السياق، قال عمال 
إغــاثــة فــي حلب لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إنــهــم ال 
ــر إلـــى حــد املــجــاعــة  يــتــوقــعــون أن يــصــل األمــ
خــال أيــام قليلة بسبب وجــود مــخــزون من 
املواد الغذائية التموينية داخل مدينة حلب، 
إال أن هــذا املــخــزون لــن يــكــون كافيًا إلطعام 
أكثر من مائة وخمسني ألف نسمة من سكان 
بالكامل من  باتوا محاصرين  الذين  املدينة 
قبل قــوات النظام الــســوري بعد قطع طريق 
الكاستيلو. وكانت غرفة عمليات فتح حلب، 

ــي غـــرفـــة عــمــلــيــات تـــضـــم أكـــبـــر فــصــائــل  ــ وهـ
املعارضة في مدينة حلب، قد طالبت مساء 
أول مــن أمـــس )األحـــــد(، فــي بــيــان نــشــر على 
صـــفـــحـــات الـــغـــرفـــة عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
االجــتــمــاعــي، املــواطــنــني فــي مناطق سيطرة 
املعارضة في حلب بعدم االقتراب من طريق 
الــكــاســتــيــلــو حـــرصـــًا عـــلـــى ســـامـــتـــهـــم. لــكــن 
مـــحـــاوالت قــــوات املــعــارضــة الــرامــيــة لتأمني 
ــام الــخــمــســة  ــ ــ ــــال األيـ طـــريـــق الــكــاســتــيــلــو خـ
فشل  إذ  بالفشل،  بـــاءت جميعًا  قــد  املاضية 

هـــجـــوم مــشــتــرك شــنــتــه الــفــصــائــل فـــي حلب 
على منطقة املاح التي سيطرت عليها قوات 
وقوات  وأفغانية  عراقية  النظام ومليشيات 
املــاضــي،  يــوم الخميس  اللبناني  الــلــه  حــزب 
األمر الذي مّكن هذه القوات من رصد طريق 

الكاستيلو وبالتالي قطعه بشكل كامل.
 
ّ
ودفــع هــذا الفشل الفصائل إلــى محاولة شن
ــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري على  ــ هــجــمــات عــلــى قـ
جــبــهــات قــتــال أخـــرى فــي مــديــنــة حــلــب، حيث 
مــن فصائل  الشامية، وهــي  الجبهة  أصـــدرت 

املعارضة الكبيرة في حلب، يوم األحد، بيانًا 
قــالــت فــيــه إن قــواتــهــا نــجــحــت بــعــد تحضير 
إلــى داخـــل قلعة  طــويــل بتنفيذ عملية تسلل 
حلب التي تسيطر عليها قوات النظام وسط 
بقتل  املتسللة  الــقــوات  لتنجح  حــلــب،  مدينة 
عــدد مــن عناصر قـــوات الــنــظــام داخـــل القلعة 
قبل أن تنسحب بعد خسارة مقاتل واحد من 
عناصرها قضى أثناء االشتباك داخل القلعة. 
ــقـــوات املـــعـــارضـــة على  ــذا الــهــجــوم لـ ــاء هــ ــ وجـ
ن قوات املعارضة 

ّ
القلعة بعد يوم واحد من ش

ــوات الــنــظــام  ــ ــقـــاط تـــمـــركـــز قــ هـــجـــمـــات عـــلـــى نـ
بــمــنــطــقــة الـــرامـــوســـة جــنــوب حــلــب عــلــى خط 
إلــى مناطق سيطرته  الــســوري  إمـــداد النظام 
ــوات املـــعـــارضـــة  ــ ــ فــــي حــــلــــب، حـــيـــث قـــصـــفـــت قـ
الــســوري هناك  الــنــظــام  قـــوات  مناطق تمركز 
مــرارًا يومي الجمعة والسبت دون أن تتمكن 

من تحقيق أي تقدم ملموس في املنطقة.
ــوات املـــعـــارضـــة هــجــمــاتــهــا عــلــى  ــ وأتـــبـــعـــت قــ
منطقة املاح وقلعة حلب والراموسة بهجوم 
كبير شنته صباح أمس اإلثنني على مناطق 
ــرور،  ــرع املــ بـــاب أنــطــاكــيــة، وســــوق الـــهـــال، وفــ
وباب الفرج، التي تسيطر عليها قوات النظام 
الــســوري فــي الــوســط الــتــجــاري ملدينة حلب. 
وجــــرت اشــتــبــاكــات عنيفة عــلــى أطــــراف هــذه 
ــوات الــنــظــام  ــ ــى تـــصـــدي قـ املـــنـــاطـــق أفـــضـــت إلــ
لهجمات قوات املعارضة دون أن تنجح قوات 
املــعــارضــة بتحقيق خـــرق فــي خــطــوط قــوات 

النظام الدفاعية وسط مدينة حلب.
قـــــوات  هــــجــــوم  عــــلــــى  ــام  ــظــ ــنــ الــ قــــــــوات  وردت 
املـــعـــارضـــة عــلــى وســــط حــلــب، أمــــس اإلثــنــني، 
بقصف عنيف على مناطق سيطرة املعارضة 
ــة. وقــــــال الــنــاشــط  ــمـ ــديـ ــقـ ــاء حـــلـــب الـ ــيــ ــي أحــ فــ
الـــرزاق املحمد، فــي حــديــث مــع »العربي  عبد 
وأصيب  قتلوا  مدنيني  خمسة  إن  الــجــديــد«، 
أكــثــر مــن عــشــريــن آخــريــن فــي حصيلة أولــيــة 
النظام  طـــائـــرات  شنته  جـــوي  قــصــف  نتيجة 

على حي باب املقام في حلب القديمة. 

قوات المعارضة تصمد في داريا )حسام األحمد/األناضول(

كارتر: مشاركة عسكرية أميركية محتملة في معركة الموصل )األناضول(

قرابة 150 ألف نسمة باتوا مهددين جراء الحصار )كرم المصري/فرانس برس(

تعيش مدينة حلب السورية منذ أيام تحت حصار كامل بعدما فشلت محاوالت الفصائل في 
كسر الطوق الناري الذي فرضه النظام على طريق الكاستيلو، خط إمداد المعارضة الوحيد إلى 
مناطق سيطرتها في حلب وسط توالي التحذيرات من كارثة إنسانية مرتقبة بدأت مالمحها 

تظهر في نفاد الخضار وعدد من المواد الغذائية. أما سياسيًا، فجاءت تصريحات المبعوث 
األممي إلى سورية لتعكس تعثر أي فرص للتسوية، بعدما رفع مجموعة من الالءات، إذ أكد 

من روما أن ال موعد محددًا الستئناف مفاوضات جنيف وأن ال وجود لحل عسكري
الحدث

تحذيرات من كارثة إنسانية 
ومفاوضات جنيف بال موعد

دي ميستورا: 
مفتاح الحل بيد روسيا 

والواليات المتحدة

بدأت الخضار والمواد 
الغذائية بالنفاد 

من األسواق 

اآلالف من النساء 
واألطفال محاصرين ضمن 

منطقة صغيرة

560 جنديًا أميركيًا إلى 
العراق وتكثيف للغارات 

لحسم المعركة 

خرق النظام السوري 
مرة جديدة الهدنة التي 

أعلنها قبل أيام، ليشّن 
هجومًا كبيرًا على مدينة 

داريا، وينجح بالتوغل 
داخلها، ما أثار مخاوف 

من ارتكابه مجزرة 
جديدة

قام وزيرا الدفاع األميركي 
والكندي بزيارة خاطفة 

إلى بغداد، أمس، في 
خطوة تدل على دخول 

االستعدادات لمعركة 
الموصل مرحلتها األخيرة 

في  السوري  النظام  وقوات  »داعش«  تنظيم  بين  االشتباكات  تتواصل 
مقاتلو  وتمكن  الشرقي.  حمص  ريــف  في  تدمر  مدينة  محيطة 
المدينة  إلى  الوصول  التنظيم من 
عدة  نقاط  على  سيطروا  بعدما 
النظامية.  القوات  مع  واشتبكوا 
تدمر«،  »تنسيقية  عضو  ــال  وق
انغماسيين   10 »قرابة  إن  الثائر  ناصر 
من داعش اقتحموا الحي الشرقي 
ليل  البساتين  عبر  وذلك  للمدينة، 
بمداهمة  وقاموا  األحد-اإلثنين، 
اشتباكات  ــرت  وج البيوت  بعض 

قبل أن ينسحبوا«.

»داعش« يعود إلى تدمر

خاص قضية
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700 قتيل في االشتباكات100 ألف دوالر لقاتل الشريفمعركة سرت تزيد االنقسامات الليبية؟
3 مؤبدات ألبو غانم

ضغوط على »اإلخوان« للمصالحة
حرب جنوب السودان تتفاقم

67
سياسة

  شرق
      غرب

اتهام لبناني و3 إيرانيين
بالتواصل مع أميركا

ــي عــــــام طـــــهـــــران، أمـــس  ــدعــ ـــن مــ ــلـ أعــ
االثــــنــــني، أن »تـــهـــمـــة الـــتـــواصـــل مــع 
ــي، ُوّجـــــهـــــت فــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــجـــيـــش األمـ
إيـــران إلــى لبناني وثــاثــة إيرانيني 
ــون جــــنــــســــيــــة مــــــــزدوجــــــــة«،  ــلــ ــمــ ــحــ يــ
ُرفــــعــــت  ــم  ــهــ ــاتــ ــفــ ــلــ »مــ أن  مــــوضــــحــــًا 
ــم تــكــشــف الــتــهــم  إلــــى املــحــكــمــة«. ولــ
ــيـــني، بــيــنــمــا ذكـــر  املـــوجـــهـــة لـــإيـــرانـ
»اللبناني  أن  اإليـــرانـــي  الــتــلــفــزيــون 
ــات كــثــيــرة  ــاقــ نــــــزار زكـــــا تـــربـــطـــه عــ
عــمــيــقــة مــــع األوســـــــــاط الــعــســكــريــة 

واالستخباراتية األميركية«.
)فرانس برس(

البحرين: 
إبراهيم شريف حرًا

طـــلـــق ســــراح املـــعـــارض الــبــحــريــنــي 
ُ
أ

اليساري، إبراهيم شريف )الصورة( 
مــن الــســجــن، أمـــس االثــنــني، بــعــد أن 
فــيــه بــســبــب تعليقات  قــضــى عـــامـــًا 
أدلـــــــى بــــهــــا، تــــدعــــم إحــــــــداث تــغــيــيــر 
ســيــاســي فــي املــمــلــكــة، حسبما قــال 
ــاره وعـــائـــلـــتـــه. وشــــريــــف هــو  ــ ــــصـ أنـ

األمني العام السابق لجمعية العمل 
ــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي الــيــســاريــة  الـــوطـ
ــقــل في 

ُ
ــد(، وقـــد اعــت ــ الــعــلــمــانــيــة )وعـ

وأديــــــن   ،2015 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز   12
فــي فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي بتهمة 

التحريض على الكراهية.
)أسوشيتد برس(

 
الجزائر ُتفرج عن جنرال 

وإعالمي
أمس  الجزائرية،  السلطات  أفرجت 
ــن الــــجــــنــــرال حـــســـني بــن  ــــني، عــ ــنـ ــ االثـ
حديد بعد ثاثة أشهر من اعتقاله، 
بسبب تدهور وضعه الصحي، كما 
أفـــرجـــت عـــن مـــديـــر قـــنـــاة »الـــوطـــن« 
املــقــّربــة مــن إخـــوان الــجــزائــر، جعفر 
ـــقـــل قــبــل 

ُ
ــذي كـــــان قــــد اعـــت ــ ــ شــــلــــي، الـ

قناة من دون   
ّ
»بــث بتهمة  شهرين، 

تـــرخـــيـــص، وقــضــيــة أخـــــرى تتعلق 
تبت  أن  وينتظر  عــقــاريــة«.  بــأمــاك 
ــي قــضــيــة  املـــحـــكـــمـــة، خـــــال أيــــــــام، فــ
سجن مدير قناة »الخبر« ومسؤول 
ــــج فــــيــــهــــا، ريــــــاض  ــرامــ ــ ــبــ ــ إنــــــتــــــاج الــ
التراخيص  حــرتــوف، ومــديــرة منح 
ــوزارة الــثــقــافــة، مــونــيــا نــجــاي، في  بــ
قضية متعلقة بتصوير وبث برامج 

سياسية ساخرة.
)العربي الجديد(

روسيا: عبد العال يزور 
برلمانًا منتهية واليته

فــي الــوقــت الـــذي انتهت فيه الـــدورة 
الــروســي  الــنــواب  ملجلس  البرملانية 
»الــــدومــــا«، فــي 22 يــونــيــو/حــزيــران 
ــي، ســــافــــر رئــــيــــس الـــبـــرملـــان  ــ ــاضــ ــ املــ

)الصورة(  العال  املصري، علي عبد 
على رأس وفد برملاني إلى موسكو، 
تــلــبــيــة لــــدعــــوة تــلــقــاهــا مــــن رئــيــس 
البرملان الروسي سيرغي ناريشكني، 
قـــبـــل ســـتـــة أشــــهــــر. وبـــحـــســـب بــيــان 
الزيارة  فــإن  للبرملان،  رسمي سابق 
ــه، تـــتـــّم  ــ ــتــ ــ لـــلـــبـــرملـــان املـــنـــتـــهـــيـــة واليــ
بــزعــم بحث أوجـــه الــتــعــاون وتــبــادل 
الــخــبــرات بـــني الــبــرملــانــيــني املــصــري 
ــارة  ــزيــ ــا يــظــهــر أن الــ والــــــروســــــي. مــ
ــة  ــاء واليــ ــهـ ــتـ هـــدفـــهـــا »الــــتــــنــــزه«، النـ
مجلس الــنــواب الــروســي، فــي إهــدار 

جديد ألموال املوازنة الضخمة. 
)العربي الجديد(

نقل معتقَلين من 
غوانتانمو إلى صربيا

األمـــيـــركـــيـــة  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  ــلـــنـــت  أعـ
)البنتاغون(، أمس االثنني، نقل اثنني 
أحــدهــمــا  غــوانــتــانــمــو،  مــن معتقلي 
يمني واآلخر من طاجيكستان، إلى 
صــربــيــا، مــا يخفض عــدد املعتقلني 
إلى 76  في السجن األميركي حاليًا 
الــخــارجــيــة  ــــرت وزارة  . وذكـ

ً
مــعــتــقــا

أن »ست وزارات وأجهزة  األميركية 
نقل  باإلجماع على  وافقت  أميركية 
الطاجيكستاني محمدي دافاتوف 
ــــد ســعــد  ــمـ ــ ــنــــصــــور أحـ ــنــــي مــ ــمــ ــيــ والــ

الضيفي«.
)فرانس برس(

الخرطوم ــ العربي الجديد

تــــدور رحــاهــا  تــــزال االشــتــبــاكــات املتقطعة  ال 
بــــني جـــنـــاحـــي الـــرئـــيـــس ســلــفــاكــيــر مـــيـــارديـــت 
ونائبه ريــاك مشار، في جنوب السودان منذ 
املاضي، والتي كشفت مصادر  الخميس  يوم 
الـ700  جنوبية عن أن عدد ضحاياها تجاوز 
ــنــــني، وقـــوع  ــل، أمــــس اإلثــ ــّجــ شـــخـــص. وقــــد ُســ
مـــعـــارك عــنــيــفــة فـــي الــعــاصــمــة جـــوبـــا، وســط 
 

ّ
اتــهــامــات مــتــبــادلــة ونــــزوح لــلــســكــان، فــي ظــل

مــــوقــــف أمــــمــــي يــــدعــــو إلـــــى »ضــــبــــط الـــنـــفـــس« 
و»إسهام الدول املجاورة لجنوب السودان في 
وقف املعارك«. وكانت الحكومة في جوبا قد 
أكدت أنها »في حالة دفاع عن النفس«، متهمة 
قــوات مشار ببدء الهجوم. وفــي هــذا الصدد، 
مايكل مكواي،  الجنوبي،  اإلعــام  وزيــر  ينّوه 
»العربي الجديد«، إلى أن »القوات املعارضة  لـ
ــوات  ــ تــــقــــوم بــــاالســــتــــفــــزاز والــــهــــجــــوم عـــلـــى قـ
الــتــي تــدافــع عــن نفسها«، داحضًا  الــحــكــومــة، 
»املــــبــــادرة  ـــ اتـــهـــامـــات املـــعـــارضـــة لــلــحــكــومــة بــ
التي  الــروايــة  من  مكواي  ويسخر  بالهجوم«. 
 
ً
تفيد بـــأن قــواتــه هــي الــتــي تــهــاجــم، متسائا

»هل سيكونون موجودين في جوبا حتى اآلن 
أن يستطرد  يــهــاجــم؟«، قبل  مــن  لــو كنا نحن 
 إن »الحكومة حريصة على عدم العودة 

ً
قائا

للحرب، وسلفاكير ينتظر مشار لعقد اجتماع 
مشترك«. من جهته، كشف مشار، في تغريدات 
على صفحته على موقع »تويتر«، أن »طائرات 
هاجمت  سلفاكير  للرئيس  تابعة  هليكوبتر 

الرئيس ال يرغب في  أن  أنــصــاره، مما يظهر 
الــســام«. لكنه دعــا لضبط الــنــفــس، وقـــال إنه 
»لــم يفقد األمــل فــي املستقبل، وأدعـــو للهدوء 
وضبط النفس في هذه املناوشات. أنا بخير. 
لزعزعة  بيديه  الــقــانــون  أحــد  يطبق  أال  يجب 
ــذا الـــبـــلـــد«. واعـــتـــبـــر أن »جـــنـــوب  ــ اســـتـــقـــرار هـ

السودان تحتاجنا جميعًا«.
ــــس،  ــــدت، أمـ ــتــ ــ ــد اشــ ــ ــــت االشــــتــــبــــاكــــات قـ ــانـ ــ وكـ
ــار الـــرئـــيـــســـي وفـــــي مــعــقــل  ــطــ ــن املــ بـــالـــقـــرب مــ
تــمــركــز قـــوات املــعــارضــة بمنطقة جــبــل، على 
مــســافــة 5 كــيــلــومــتــرات مــن الــقــصــر الــرئــاســي، 
وتــــّم تــبــادل إطــــاق الــنــار بــالــقــرب مــن مــواقــع 
األمـــــم املـــتـــحـــدة لــحــفــظ الـــســـام فـــي املــنــطــقــة، 
إلى مدينة توريت  االشتباكات  أن تمتد  قبل 
الجنوبية. كما تنتشر دبابات في العاصمة، 
مما أدخل الذعر في نفوس املواطنني، الذين 
 
ً
الــتــزمــوا مــنــازلــهــم مــنــذ صــبــاح أمــــس، فــضــا
عــن إغـــاق معظم املــحــال الــتــجــاريــة، مــع شبه 
تــوقــف للحياة فــي جــوبــا. وبــحــســب مــصــادر 
اندلعت  الــتــي  القتال  عمليات  فــإن  متطابقة، 
منذ األسبوع املاضي أوقعت نحو 700 قتيل، 
 عن جنود من الطرفني 

ً
بينهم مدنيون، فضا

فــاضــت بــهــم مــشــرحــة جــوبــا. ســيــاســيــًا، طلب 
مجلس األمن الدولي، في وقٍت متأخر، مساء 
الــدول املجاورة لجنوب السودان،  األحــد، من 
ــال، بــيــنــمــا دعـــت  ــتــ ــقــ ــــف الــ ــدة فــــي وقــ ــاعــ ــســ املــ
الــواليــات املــتــحــدة إلــى وقــف املــعــارك، وأمــرت 
املــوظــفــني غــيــر األســاســيــني فــي ســفــارتــهــا في 

جوبا بمغادرة البلد.

القاهرة ـ العربي الجديد

ــوان املــســلــمــني«، محمد  ــ ــة الــقــيــادي بجماعة »اإلخـ أعــلــنــت ســنــاء عــبــد الـــجـــواد، زوجـ
اتــهــامــات متعلقة بالتحريض على  فــي  بـــاإلعـــدام  الــصــادر بحقه حــكــم  الــبــلــتــاجــي، 
الجماعة،  يتقدمهم مرشد  الــبــارزيــن،  الجماعة  قــيــادات  عــددًا من  أن »هناك  العنف، 
محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، إضافة إلى زوجها، ُمنع عنهم استقبال الزوار«.  
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مــنــع الــزيــارة عن  واعــتــبــرت عبد الــجــواد فــي تصريحات لـــ
القيادات الثاث أمر مريب هذه املرة، خصوصًا أن الزيارة مفتوحة لباقي القيادات 
واألعضاء بالجماعة«. وتساءلت: »ملاذا ُمنعت الزيارات عن هؤالء تحديدًا، وبعضهم 
لــم ينزل جلسات محاكمته فــي عــدد مــن القضايا منذ فترة طويلة، وهــو مــا يزيد 
الشكوك بشأنهم«. وحول إمكانية لجوئهم إلجــراء قانوني يمكنهم من االطمئنان 
على ذويــهــم، قالت عبد الــجــواد: »نحن لسنا في دولــة قانون حتى نلجأ ملثل هذه 
الخطوات«. وأضافت أنه »هناك حديث عن ضغوط على قيادات الجماعة من أجل 
أنــه »ربــمــا تــكــون إدارة السجون ال تــريــد أن تتم  املصالحة مــع االنــقــاب«، معتبرة 
معرفة شيء في هذا اإلطار لذلك تمنع الزيارة عنهم«. وكانت الجماعة قد ذكرت، في 
بياٍن، أنه تّم نقل بديع للمستشفى بعد تراجع حالته الصحية، مؤكدة أنه يتعّرض 
النتهاكات لفظية وبدنية. وحّملت النظام املسؤولية كاملة عن أي سوء يتعرض له.

طرابلس ــ عبداهلل الشريف

يــشــتــد الــخــنــاق يــومــًا بــعــد يـــوم عــلــى مقاتلي 
ــة« )داعــــــــش( فــي  ــيــ تــنــظــيــم »الـــــدولـــــة اإلســــامــ
الليبية، مع محاصرة من تبقى  مدينة ســرت 
إال  املــديــنــة.  فــي مساحة صغيرة داخـــل  منهم 
أن السيطرة املتوقعة لقوات مصراتة املوالية 
ــد تــزيــد  لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي عــلــى املـــديـــنـــة، قـ
االنــقــســامــات فــي صــفــوف الــجــمــاعــات الليبية 
املسلحة املختلفة، مع مطالبة قــوات مصراتة 
بــالــحــصــول عــلــى »مــــا تــســتــحــقــه« بــعــد دحــر 
ــافـــة إلــــى خــافــاتــهــا  ــــرت، إضـ »داعــــــش« عـــن سـ
الــكــبــيــرة مـــع قــائــد »عــمــلــيــة الـــكـــرامـــة« خليفة 
»البنيان  عملية  باسم  املتحدث  وأفــاد  حفتر. 
املـــــرصـــــوص« مــحــمــد الــــغــــصــــري، فــــي حــديــث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، بــــأن عــمــلــيــات الــقــصــف  لـــ
املــدفــعــي والــجــوي على مقاتلي »داعــــش« في 
سرت ال تــزال على حالها من الكثافة والقوة، 
ــوة الــعــنــاصــر املــتــبــقــيــة  إذ تـــقـــوم بـــإضـــعـــاف قــ
داخل آخر معاقلها باإلضافة لكونها تساعد 
ــنــــاق الـــحـــصـــار عـــلـــيـــهـــا. وقــــال  فــــي إحــــكــــام خــ
في  املتحصنة  التنظيم  عناصر  إن  الغصري 
الجامعة  ومــقــر  الحكومي  واغــادوغــو  مجّمع 
حـــاولـــت أكــثــر مـــن مــــرة كــســر الــحــصــار وفــتــح 
مــمــرات لــلــهــروب، ولكن كــل املــحــاوالت فشلت. 
املعاقل  مــوعــدًا القتحام  الغصري  يــحــدد  ولــم 
نؤكد  »إننا  بالقول  مكتفيًا  للتنظيم  األخيرة 

قرب تحرير املدينة بالكامل«.
ــــوات مــصــراتــة تــبــحــث عـــن نــفــوذ  ويـــبـــدو أن قـ
أكبر، إذ قال مسؤول االستخبارات في كتائب 
مــصــراتــة محمد جــنــيــدي، لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، 

مــا تستحقه« وإن  تــريــد  »قــــوات مــصــراتــة  إن 
املجتمع الدولي عليه أن يتعاون مع من يريد 
بناء ليبيا بحق. وأضاف أنه »لن يكون هناك 
مكان لحفتر في الجيش الليبي وال بعد مئة 
عـــام«. وعــن تــطــورات املــعــارك، قــال جنيدي إن 
بعضًا من قادة »داعش« ربما تحركوا جنوبًا 
بعد  أنــه  مضيفًا  للمقاومة،  جيبًا  ليصنعوا 
سرت تتوقع كتائب مصراتة وقوع انفجارات 
في مــدن ونقاط تفتيش. ولفت إلــى أن بعض 
قادة ومقاتلي التنظيم ربما فروا إلى الجنوب 
عن طريق طرق التهريب باستخدام الصات 

بني التنظيم وجماعة »بوكو حرام«.
فـــيـــمـــا أفـــــــــادت وكـــــالـــــة »رويـــــــتـــــــرز« أن قـــــادة 
ــا يــصــل إلــــى 300  ــأن مـ مــيــدانــيــني يـــقـــولـــون بــ

متشدد قد يكونون باقني في منطقة صغيرة 
فــي ســــرت. ووفــــق الــوكــالــة، قـــال أحـــد ممثلي 
ــرت »قــد  الــكــتــائــب فـــي مـــركـــز الـــقـــيـــادة فـــي ســ
أنهم  إذ  بالداخل  مهم  شخص  بينهم  يكون 
يــتــصــرفــون مــثــل كــلــب مــجــنــون مــحــاصــر في 
زاوية ويحاول الخروج«. في السياق، كشفت 
»البنيان  قيادة  من  مقربة  عسكرية  مصادر 
العثور  عن  الجديد«  »العربي  لـ املرصوص«، 
عــلــى مــقــبــرة جــمــاعــيــة فـــي مــنــطــقــة الــســبــعــة 
بــمــديــنــة ســـرت وفــيــهــا ســبــع جــثــث متحللة. 
وأضـــافـــت: »اكــتــشــفــنــا ســجــنــًا ســريــًا فــي أحــد 
املـــبـــانـــي فـــي حـــي تـــم تـــحـــريـــره أخـــيـــرًا وســط 
املــديــنــة عــثــر فــيــه عــلــى ثــاثــة مــدنــيــني كــانــوا 

معتقلني لدى التنظيم«.

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

يــواصــل قــضــاء االحــتــال اإلســرائــيــلــي، مــا يــقــوم بــه عناصر االحــتــال مــيــدانــيــًا، من 
في  اإلسرائيلية  املحكمة  الــصــدد، حكمت  هــذا  وفــي  الفلسطينيني.   

ّ
بحق انتهاكات 

القدس املحتلة، أمس االثنني، على منفذ عملية جبل املكبر، بال أبو غانم، بالسجن 
ألكثر من مائة عام، إذ أصدرت بحقه حكما بالسجن املؤبد ثاث مرات، إضافة إلى 
املقاومة  عملية  قتلى  لعائات  مالية  تعويضات  بدفع  وألزمته  إضافية،  عامًا   60
وجرحاها بقيمة نصف مليون شيقل )نحو 129 ألف دوالر(. وكــان أبو غانم نفذ، 
في شهر أكتوبر/تشرين األول املاضي، مع الشهيد بهاء عليان، عملية فدائية ضد 
حافلة إسرائيلية، في حي »أرمون هنتسيف« االستيطاني الذي يقوم على أراضي 
جبل املكبر، جنوبي القدس املحتلة، على طريق بيت لحم. وأسفرت العملية، التي 
تخللتها عمليات طعن وإطاق النار، عن مصرع ثاثة إسرائيليني، وإصابة سبعة 
أشخاص على األقل بجراح. في سياق آخر، ذكرت وسائل اإلعام اإلسرائيلية، أمس، 
أن عائلة الجندي القاتل، أليؤور أزاريا، الذي نفذ عملية إعدام الشهيد عبد الفتاح 
الشريف في 24 مـــارس/آذار املاضي، في مدينة الخليل، تمكنت من جمع تبّرعات 

وصلت إلى 100 ألف دوالر، لتمويل الدفاع في محاكمة الجندي.
اإلسرائيلي  للجمهور  توّجهت  »العائلة  أن  أحــرونــوت«،  »يديعوت  موقع  وذكــر 
بطلب املساعدة لتمويل الدفاع عن الجندي، عبر أحد مواقع تجنيد األموال عبر 
الشبكة، والقت تجاوبًا كبيرًا من اإلسرائيليني، خصوصًا أن أكثر من 50 في املائة 
شرت بعد عملية اإلعدام 

ُ
من اإلسرائيليني أعلنوا، في استطاعات للرأي العام، ن

املذكورة، عن اعتقادهم بأنه ال يجوز محاكمة الجندي القاتل، وأنه يجب إطاق 
سراحه ومنحه وسام البطولة«. وكان الجندي القاتل قد أطلق النار على الشهيد 
الشريف، على الرغم من أنه كان مصابًا وملقى على األرض. واّدعى الجندي بأنه 
خشي أن يكون الشريف يحمل حزامًا ناسفًا. وقد فضح شريط مصور لجمعية 
»بتسيلم« اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان عملية اإلعدام، مما اضطر جيش االحتال 
اإلسرائيلي إلى اتخاذ قرار بمحاكمة الجندي القاتل، بتهمة »القتل غير املتعمد«. 
وفي هذا الشأن، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن »جمع التبرعات للجندي 
الفلسطينيني،  اإلسرائيلي، تشجع الجنود اإلسرائيليني على االستهتار بحياة 

وأن هناك من يقدم لهم املساندة والدعم للقيام باعتداءات وعمليات شبيهة«.

استخدام الترسانة 
الصاروخية لم 

يقابل برضى إيراني

إسرائيل طّورت 
عقيدة قتالية أشّد ضربًا 

للمدن المأهولة

ارتدادات 
عدوان تموز

القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

ــلـــي،  ــيـ ــم يــمــنــع اإلقــــــــرار اإلســـرائـ لــ
ســــواء الــرســمــي مــنــه عــبــر نتائج 
بقيادة  الرسمية  التحقيق  لجنة 
الــقــاضــي املــتــقــاعــد إلــيــاهــو فـــيـــنـــوغـــراد، أو 
على املــســتــوى اإلعــامــي والــشــعــبــي، بفشل 
إســرائــيــل فــي عــــدوان تــمــوز عــلــى لــبــنــان في 
العام 2006، بفعل عوامل مختلفة، الصحافة 
مــن محاولة  اإلسرائيلية  األبــحــاث  ومــراكــز 
الــتــنــقــيــب عـــن فـــوائـــد أو تـــحـــوالت لــصــالــح 
 
ّ
ــن شـــن ــلــــي، بـــعـــد عـــقـــد مــ ــيــ ــــزان اإلســــرائــ ــيـ ــ املـ
العسكري  الفشل  وإجمال  املذكورة،  الحرب 
في عدم قدرة إسرائيل وفقدانها القدرة على 
شـــن حــــرب أو حــتــى حــمــلــة خــاطــفــة تحسم 
نتائجها خال أيام. وقد شكلت الحرب في 
لبنان الــتــي اســتــمــرت 34 يــومــًا بــدايــة نمط 
متكرر، كما ظهر فــي الــعــدوان األخــيــر على 
غزة في العام 2014 الذي دام هو اآلخر أكثر 

من 50 يومًا.

تحكم إيران بحزب اهلل
وفي هذا السياق، وخافًا للقراءات السريعة 
الصحف  التي قدمها محللو  املتعمقة  غير 
فقد خرج  األخــيــرة،  الفترة  في  اإلسرائيلية 
مركز أبحاث األمن القومي، التابع لجامعة 
تــــل أبــــيــــب، بـــمـــلـــف خــــــاص مــــن الـــــدراســـــات 
الخميس،  غد  بعد  بأكملها،  نشرها  سيتم 

الصاروخية أداة ردع وضغط على إسرائيل 
ملــنــع لــجــوء األخــيــرة إلـــى شــن هــجــوم جــوي 
على منشآت إيران النووية من جهة ثانية، 
وذلـــك فــي الــوقــت الـــذي كــانــت فيه إسرائيل 
تـــلـــوح بـــخـــيـــار عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة وتــســعــى 
لهذا  أميركي  أخضر  ضــوء  على  للحصول 
ــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول مــركــز  ــي هــ الـــهـــجـــوم. وفــ
أبحاث األمن القومي، إنه على الرغم من أن 
حزب الله، ارتقى بعد الحرب نفسها درجة 
وتطور من منظمة غاريا )حرب عصابات( 
إلــى نــوع مــن الجيش شبه الــنــظــامــي، ومع 
ارتفاع أسهمه )حتى اندالع الثورة السورية 
وتورطه في الحرب إلى جانب النظام(، إال 
أنه فقد بعد الحرب استقالية القرار في ما 

يتعلق بالعمليات ضد إسرائيل.
وبحسب املركز، فقد ضاعفت إيران وشددت 
بعد الحرب من رقابتها على الحزب وكبح 
الترسانة  اســتــخــدامــه  أدى  بــعــدمــا  جــمــاحــه 
ــــرب فــاعــلــيــة وهــــدف  ــــى ضـ ــة إلـ ــيـ ــاروخـ الـــصـ
وجــودهــا مــعــه واملــتــمــثــل فــي ضــمــان ســاح 

رادع في وجه إسرائيل.

عد تنازلي
لــكــن الـــافـــت فـــي الــــدراســــات الــتــي وضعها 
مركز األبحاث، قول محرري ملف 10 سنوات 
مــرور  إنــه وبــعــد  الثانية،  لبنان  على حــرب 
عــشــر ســنــوات عــلــى الـــحـــرب، فـــإن الفرضية 
األســـاســـيـــة الـــرائـــجـــة فـــي إســـرائـــيـــل هـــي أن 
»العد التنازلي لحرب لبنان الثالثة قد بدأ، 
وأن تسلح حزب الله وإعادة بناء ترسانته 
اســتــعــدادًا لــهــذه الــحــرب ليس مــوضــع شك، 
بفعل  ميدانيًا  القتالية  قــدراتــه  تطوير  مــع 
قتاله فــي ســوريــة إلــى جــانــب الــنــظــام، ومع 
مـــا رافــــق ذلــــك مـــن مــراكــمــة خـــبـــرات جــديــدة 
فــي الــحــرب داخـــل املـــدن، وإلـــى جــانــب قــوات 

وتتضمن استنتاجات تبدو للوهلة األولى 
مــفــاجــئــة. وفـــي مــقــدمــة هـــذه االســتــنــتــاجــات 
، أن الحرب األخيرة، وما حملته 

ً
اإلقرار مثا

ألول مرة من نقلها من ميدانها األصلي أو 
الداخلية  الجبهة  إلــى  لبنان  فــي  املــفــتــرض 
ــزب الــلــه  ــ ــة، عـــبـــر اســـتـــخـــدام حـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
تــرســانــتــه الــصــاروخــيــة، لـــم يــقــابــل بــرضــى 
ــران بحسب  ــ إيـ األداء، ألن  هـــذا  عـــن  إيـــرانـــي 
باحثي مــركــز أبــحــاث األمـــن الــقــومــي، كانت 
الصاروخية  والــتــرســانــة  الــلــه  تعتبر حــزب 
األول في  الــخــط  بــمــثــابــة  لــه  الــتــي سلمتها 
الترسانة  وأن  جهة،  من  إسرائيل  مواجهة 

نظامية، وتحت إرشــادات قيادات عسكرية 
إيرانية وروسية.

ــيـــل طـــــورت عــقــيــدة  ــرائـ فـــي املـــقـــابـــل فــــإن إسـ
قتالية أشد ضربًا للمدن واألحياء املأهولة، 
عــلــى غــــرار »عــقــيــدة الــضــاحــيــة«. وفـــي حــال 
ـــوع مـــواجـــهـــة عــســكــريــة جــــديــــدة، بــاتــت  ــ وقـ
ــل قـــــــادرة، عــلــى أن تــلــحــق بــلــبــنــان  ــيـ ــرائـ إسـ
ــفـــوق مــــا لـــحـــق بــــه فــــي املـــواجـــهـــة  أضــــــــرارًا تـ
ــام 2006. وبــالــتــالــي فــإن  ــعـ الـ الــســابــقــة فـــي 
التحدي الذي تواجهه القيادة اإلسرائيلية، 
بحسب دراسات مركز أبحاث األمن القومي، 
التي يملكها  الصواريخ  عــدد  يتمثل في  ال 
الـــلـــه فـــي مـــخـــازنـــه، أو فـــي تصحيح  حــــزب 
االنـــطـــبـــاع الــســلــبــي الــــــذي خــلــفــتــه الـــحـــرب 
املـــذكـــورة، وإنــمــا هــو بــاألســاس منع وقــوع 
املواجهة املقبلة وتقليص وإضعاف قدرات 
تطوير  مع  والعسكرية،  القتالية  الله  حزب 
قــدرة تمكنها من إنــزال ضربة قوية بحزب 

الله عند ساعة الصفر.

تحديات استراتيجية
ويقّر مدير املركز، الجنرال احتياط عاموس 

 
ّ
ــات، أن ــدراســ يـــادلـــني، فـــي تــقــديــمــه جــمــلــة الــ

الــتــي طرحتها  الــتــحــديــات االســتــراتــيــجــيــة 
تــزال تواجه  لبنان ال  السابقة على  الــحــرب 
إسرائيل، وفي مقدمتها ضمان إدارة معركة 
قصيرة األمد تنتهي بحسم واضح ال لبس 
ــــى مــســتــوى  ــــول إلــ ــــوصــ ــيـــه مــــن جــــهــــة، والــ فـ
جـــهـــوزيـــة عـــالـــيـــة ومـــائـــمـــة عـــلـــى الــجــبــهــة 
ــلـــورة تــحــرك  الـــداخـــلـــيـــة، مـــع الــــقــــدرة عــلــى بـ
سياسي ملعالجة ومواجهة استمرار نشاط 
حزب الله ملراكمة مزيد من القوة والقدرات 

العسكرية من جهة ثانية.
ويــلــفــت مـــحـــررو ســلــســلــة املــــقــــاالت، وعــلــى 
رأســهــم الــعــقــيــد احــتــيــاط أودي ديــكــل، إلــى 
أنـــه مــنــذ الــحــرب عــلــى لــبــنــان، والــتــغــيــيــرات 
اإلقليمية والسيما اندالع الثورة السورية، 
قد أحدثت تغييرات في خريطة التحديات 
الشمالية.  الــحــدود  على  إلســرائــيــل  األمنية 
وبــعــدمــا كـــان لــبــنــان مــصــدر الــخــطــر األول، 
أو مــصــدر الــقــلــق، فــقــد انــتــقــل هـــذا املــصــدر 
بالذات إلى هضبة الجوالن السوري املحتل 
ظلت  التي  اإلسرائيلية  السورية  والــحــدود 
لعقود جبهة هــادئــة وبــاتــت الــيــوم مسرحًا 

ــي الـــــقـــــوات واألطــــــــــــراف الـــعـــامـــلـــة  ــ لـــتـــبـــدل فـ
ــتـــي تـــطـــرح تـــحـــديـــات أمــنــيــة  والـــنـــاشـــطـــة الـ

جديدة على إسرائيل.
وفـــي الـــدراســـة الــتــي وضــعــهــا ديــكــل نفسه، 

حـــول تــصــلــب الــعــقــيــدة االســتــراتــيــجــيــة في 
الــحــرب، فهو يقّر أن »الــقــرار  إسرائيل إبــان 
بــالــرد عــلــى عملية حـــزب الله  اإلســرائــيــلــي 
فــي 12 يــولــيــو/تــمــوز 2006 والــتــي أســفــرت 

عــن أســـر جــنــديــني وقــتــل ثــاثــة، جـــاء بشكل 
 حرب 

ّ
غير مدروس. فقد أقّرت الحكومة شن

لــم تعلن أن قــرارهــا هو  لــبــنــان، لكنها  على 
ــرار حـــرب، وتـــم ذلـــك دون فــحــص خــيــارات  قـ
أخرى، مع وضع أهداف استراتيجية لهذه 
الـــحـــرب أعـــلـــى مـــن أن يــتــم تــحــقــيــقــهــا دون 
عملية برية كانت توجب قتااًل ملــدة ال تقل 
عـــن ســتــة أســـابـــيـــع حــتــى يــتــســنــى تحقيق 
األهــداف املوضوعة لها«. ويلفت ديكل إلى 
أن تــلــكــؤ الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة فـــي الـــرد 
مــّكــن حـــزب الــلــه مــن الــتــغــلــب عــلــى الصدمة 
ــن مـــائـــمـــة نـــفـــســـه لـــنـــمـــط عــمــل  ــ األولــــــــى ومــ
الجيش اإلســرائــيــلــي الـــذي أظــهــر عــجــزًا في 
الــقــضــاء عــلــى مــنــظــومــة إطــــاق الــصــواريــخ 
مــن لــبــنــان، وعـــزز مــن الــفــجــوة بــني األهـــداف 
وبني  للحرب  وضعت  التي  االستراتيجية 

أدوات وطرق الوصول إلى تحقيقها.
ــل إلـــى  ــكـ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلــــــك، يــخــلــص ديـ
الــقــول، إن حــزب الــلــه خــرج مــن الــحــرب وقد 
تلقى ضربة قوية اضطرته إلى تغيير سبل 
مواجهة  فــي  استراتيجيته  وتغيير  عمله 
إســرائــيــل، وســاعــد فــي ذلـــك نــشــوب الــثــورة 

السورية بعد الحرب وامتصاص حزب الله 
لــهــا، مــمــا وفـــر إلســرائــيــل عــقــدًا مــن الــهــدوء 

على الحدود الشمالية.
الثانية  الحرب  من  العبرة  أن  ديكل،  ويجد 
على لبنان يجب أن تتمثل في عدم الخروج 
إلى حرب لتصحيح نتائج الحرب السابقة 
واالنــــطــــبــــاع الـــــــذي خــلــفــتــه وإنــــمــــا فــحــص 
وفقًا  كــل معركة عسكرية جــديــدة  ــة  ودراســ
لــهــا وبــنــاء  لسياقها االســتــراتــيــجــي املــمــيــز 
القوة  وتوجيه  تمت،  التي  التغييرات  على 
العسكرية بما يائم األهداف االستراتيجية 
التي تحددها الحكومة، وأي سلوك من هذا 
االستراتيجي  الــهــدف  على  سيؤثر  القبيل 
لــكــل مــعــركــة عــســكــريــة مــقــبــلــة، ولــكــن يمكن 
الــــــقــــــول الــــــيــــــوم إنــــــــه عــــلــــى ضــــــــوء الـــــواقـــــع 
االستراتيجي القائم فإن احتماالت وفرص 
اندالع مواجهة عسكرية من هذا النوع غير 

مطلوبة.

تغيير نمط إدارة المعارك
أمـــا فـــي ســيــاق الــعــبــر األســاســيــة الــخــاصــة 
بـــطـــرق الـــقـــتـــال لــلــجــيــش ومـــــدى جــاهــزيــتــه 
ــلـــة، فـــــإن الـــبـــاحـــث غــابــي  لـــلـــمـــواجـــهـــة املـــقـــبـ
سييفيون، يرى أن هناك حاجة لتغيير نمط 
إدارة املــعــارك فــي كــل مــا يتعلق بالتواصل 
فــي مقر رئاسة  العمليات  قــيــادة  بــني غرفة 
أركان الجيش ووزارة األمن، وبني القيادات 
املــيــدانــيــة الــتــي تــخــوض املـــعـــارك وتــحــديــد 
ــيـــس األركــــــــان لــلــجــيــش بــاعــتــبــاره  ــون رئـ ــ كـ
تحديد  في  القرار  الوحيد وصاحب  القائد 
البلبلة  حــالــة  )لــتــفــادي  القتالية  العمليات 
ــادة الـــعـــســـكـــريـــة وبـــني  ــيــ ــقــ ــر بــــني الــ ــوتــ ــتــ والــ
املستوى السياسي(، مع تعزيز االتصال بني 
الطرفني، وتوفير املعلومات االستخباراتية 
القوات في مسارات  الازمة لضمان تحرك 
آمنة مــن جهة، وتــفــادي الــوقــوع فــي كمائن 

ينصبها العدو من جهة ثانية.
ويقول سيفيون، إن العبر من الحرب الثانية 
 ،

ً
على لبنان، في حال تم استخاصها فعا

ال يمكن ضمان تطبيقها خال وقت قصير 
وهـــي تــحــتــاج وقــتــًا كــافــيــًا لــذلــك، والســيــمــا 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــضــمــان جــهــوزيــة الــجــيــش 
ــاد  ــتـ ــعـ ــة املـــــعـــــدات والـ ــوزيــ ــهــ ــود وجــ ــنــ ــجــ والــ

العسكري وتحديثه.
يــذكــر أنـــه فــي مــا يتعلق بــضــمــان جهوزية 
الجيش والجنود تحديدًا، فإن رئيس أركان 
أيزنكوط،  غــادي  الجنرال  االحــتــال،  جيش 
وضــــــع خـــطـــة عـــمـــل لـــخـــمـــس ســـــنـــــوات، مــع 
إصــاحــات فــي ســيــاق تقليص عــدد القوى 
الـــنـــظـــامـــيـــة، لـــصـــالـــح زيـــــــادة أيــــــام وفـــتـــرات 
الــتــدريــبــات الــعــســكــريــة الــقــتــالــيــة والســيــمــا 
لقوات االحتياط. من جهته، يلفت الباحث، 
فيها  استعرض  دراســة  في  عنتابي،  ليران 
تطور الطائرات بدون طيار، إلى أن الحرب 
الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى لـــبـــنـــان أبـــــــرزت أهـــمـــيـــة هـــذه 
الــوســيــلــة فــي الــقــتــال، وال سيما فــي مجال 
جمع املعلومات، والكشف عن مواقع قواعد 
ــلـــه، عــبــر االعـــتـــمـــاد عــلــى املــجــســات  حــــزب الـ
الــحــراريــة واإللــكــتــرونــيــة والــكــامــيــرات التي 
تــحــمــلــهــا هــــذه الـــطـــائـــرات. لــكــنــه يـــحـــذر مع 
ذلك من أن حزب الله تــزود هو اآلخــر بهذه 
الوسائل القتالية ومن شأنه أن يستخدمها 
بدوره، وإن كان ميزان الكم والنوع في هذا 
امليدان يبقى لصالح إسرائيل. إال أن الحزب 
ــال نـــشـــوب املــعــركــة املــقــبــلــة، سيلجأ  فـــي حــ
إلى التحصن في مقار تكون مــزودة بسبل 
املختلفة  اإلشــــارات  التقاط  ومنع  اعــتــراض 
الـــتـــي يــمــكــن مـــن خــالــهــا تــحــديــد مــواقــعــه 

وقواعده.

ــيــلــي على  عــمــل االحــتــالل اإلســرائ
الــطــوبــوغــرافــي  ــع  ــطــاب ال تغيير 
عبر  لبنان،  مع  الحدودي  للشريط 
الحدود  امتداد  أشجار على  قطع 
مقاتلي  اخــتــبــاء  عـــدم  لــضــمــان 
ــزب اهلل وراءهـــــا، مــع وضــع  حـ
هجوم  احتماالت  أمــام  »عــثــرات« 
بحفر  فقام  الحزب،  قبل  من  بري 
الــحــدود،  على  حــادة  منحدرات 
وصخرية  طبيعية  عراقيل  وبناء 
الــحــزب  ــدام  ــخ ــت اس دون  ــول  ــح ت
برية.  تسلل  عملية  لتنفيذ  آلليات 
خططًا  االحتالل  جيش  وضع  كما 
الحدودية  المستوطنات  ــالء  إلخ
بحيرة  منطقة  إلى  سكانها  ونقل 
اإلسرائيلية  والمستوطنات  طبريا 
في غور األردن، لتفادي حالة هلع 
ومشاهد هروب جماعي في حال 

تدهور ومواجهة لحرب شاملة.

إجراءات لحماية 
المستوطنات

تحّكم إيران 
بحزب اهلل يتعزّز

تقديرات إسرائيلية بفقدان حزب اهلل استقاللية القرار )حسين بيضون(

تؤكد قوات المجلس الرئاسي قرب تحرير سرت )محمود تركية/فرانس برس(

البلتاجي وقادة من »اإلخوان« في أثناء محاكمتهم )األناضول(

اهلل،  حزب  مع  مقبلة  حرب  أي  خطورة  من  اإلسرائيلية  التحذيرات  تتوالى 
جيش  في  العسكرية  االستخبارات  شعبة  رئيس  لسان  على  جاء  ما  ومنها 
هليفي  هرتسي  الجنرال  االحــتــالل، 
)الصورة( الذي قال إن الحرب المقبلة 
في حال اندالعها ستكون أشد ضراوة 
اإلسرائيلية.  الداخلية  الجبهة  على 
أمام  له  كلمة  في  هليفي  واعتبر 
حزب  أن  السنوي،  هرتسيليا  مؤتمر 
اهلل وإسرائيل، غير معنيين بمواجهة 
عسكرية، إال أن المواجهة قد تندلع 
محلية  مواجهة  ديناميكية  بفعل 

أو عملية عينية.

مواجهة أشد ضراوة

إلى  المتعددة  اإلسرائيلية  القراءات  تخلص 
اإلقرار بفشل عدوان تموز على لبنان بالتزامن 
أما  للحرب.  العاشرة  السنوية  الذكرى  مع 

على  المواجهة  بــارتــدادات  يتعلق  ما  في 
أبحاث  مركز  استنتاجات  فتذهب  اهلل،  حزب 
إلى  أبيب،  تل  لجامعة  التابع  القومي،  األمن 

تعزيز  في  يتمثل  أهمها  لكن  عديدة  أنها 
سيطرة ورقابة إيران على الحزب، وال سيما أن 
الصاروخية خالل  لترسانته  استخدام حزب اهلل 

إيران  برضى  يقابل  لم  المركز،  بحسب  الحرب، 
التي ترى في هذه الترسانة سالحًا رادعًا في 
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تحسب لسياسات أميركية أكثر تشددًا

مخاوف إسرائيلية 
من كلينتون وترامب

تحّوالت الديمقراطيّين تعزز القلق

ثاني رئيسة للحكومة البريطانية

النخب الجمهورية 
تجاهر بدعوتها النغالق 

أميركا على نفسها

صالح النعامي

إبــداء  تحرص إسرائيل على عــدم 
أية تقديرات علنية بشأن مستقبل 
األميركية  اإلسرائيلية  الــعــاقــات 
األميركية  الرئاسية  االنتخابات  أعــقــاب  فــي 
الرغم من ذلــك تسود حالة  املقبلة، لكن على 
ــر صــنــع الـــقـــرار في  ــ مـــن انـــعـــدام الــيــقــن دوائــ
إسرائيل بشأن السياسات التي قد يتخذها 
الــرئــيــس األمـــيـــركـــي املــقــبــل تــجــاه إســرائــيــل، 
ــن نـــصـــيـــب املـــرشـــحـــة  ــ ــــوز مـ ــفـ ــ ســـــــواء أكـــــــان الـ
املرشح  أو  كلينتون،  هــيــاري  الديمقراطية 

الجمهوري دونالد ترامب.
ــم مــــن أن كــلــيــنــتــون قــــد طــمــأنــت  ــرغــ وعـــلـــى الــ
بأنها ستحرص على تعزيز  إسرائيل سابقًا 
ــل أبــيــب،  ــــط الــتــحــالــف بـــن واشــنــطــن وتــ روابــ
الشخصية  مذكراتها  وحرصت على تضمن 
التي صــدرت في العام 2014 تصورًا للصراع 
تصور  مع  يتماهى  اإلسرائيلي  الفلسطيني 
الــيــمــن اإلســرائــيــلــي، إال أن الــتــأيــيــد الــواســع 
وغير املتوقع الذي حظي به منافسها املرشح 
ــدرز،  ــانــ ــقـــراطـــي الـــلـــيـــبـــرالـــي بـــيـــرنـــي ســ ــمـ الـــديـ
الــــذي تــبــنــى خــطــًا نــقــديــًا غــيــر مــســبــوق تــجــاه 
ــل، جـــعـــل بـــعـــض مـــســـتـــويـــات صــنــع  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
أن يفرض أنصار  القرار في إسرائيل تخشى 
أكثر  سياسات  تبني  كلينتون  على  ســانــدرز 

اليهود  املتبرعن  أكبر  كــوك، وهما  وديفيد 
لــلــحــزب الــجــمــهــوري، ملــنــاقــشــة الــســيــاســات 
املقبلة، وشاركت  األميركية  لــإدارة  األمنية 
ــة، قــــد دلـــل  ــاريــ فـــيـــه نـــخـــب جـــمـــهـــوريـــة ويــــســ
ــنـــخـــب الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــلـــى أن املــــزيــــد مــــن الـ عـ
ــا عــلــى  ــركـ ــيـ ــغــــاق أمـ تـــجـــاهـــر بـــدعـــوتـــهـــا النــ

نــفــســهــا. وأشـــــارت كــلــيــغ إلـــى أن املــتــحــدثــن 
الجمهورين في املؤتمر قد دعوا إلى إعادة 
الواليات  تبنتها  التي  للسياسات  االعتبار 
املــاضــي، قبل  الــقــرن  املتحدة فــي ثاثينيات 
اندالع الحرب العاملية الثانية، واملتمثلة في 
العالم  فــي شــؤون  واشنطن  تدخل  تقليص 
إلــى أكــبــر قــدر ممكن. ونــوهــت كليغ إلــى أن 
بن  املشترك  القاسم  أن  في  تمثلت  املفارقة 
الــنــخــب الــجــمــهــوريــة والــديــمــقــراطــيــة الــتــي 
تــحــدثــت فـــي املــؤتــمــر قـــد تــمــثــل فـــي الــدعــوة 
إلــــى إنـــهـــاء الــتــحــالــف الــقــائــم بـــن إســرائــيــل 
والواليات املتحدة. وذكرت كليغ أن من بن 
ميري سولتر،  كانت  املؤتمر  في  املتحدثن 
ــم مــنــصــب في  الـــتـــي كـــانـــت تــشــغــل ثـــالـــث أهــ

الــخــارجــيــة، عــنــدمــا كانت  الــخــارجــيــة  وزارة 
كلينتون وزيرة للخارجية.

وتــرى كليغ أن توجه نتنياهو لبناء شراكة 
إلى  يــهــدف فقط  مــع روســيــا ال  استراتيجية 
تــوفــيــر الـــظـــروف الــتــي تضمن الــحــفــاظ على 
ــل أيــضــًا  مـــصـــالـــح إســـرائـــيـــل فــــي ســــوريــــة، بــ
ملواجهة تبعات أي تحول محتمل على نسق 
الــعــاقــة بـــن الـــواليـــات املــتــحــدة وإســرائــيــل. 
وعلى الرغم من أن كليغ تؤكد أن الشراكة مع 
موسكو ال يمكن أن تعوض تراجع التحالف 
مــع واشــنــطــن، فــإنــهــا فــي املــقــابــل تــشــيــر إلــى 
الروسية  للسياسة  الــواقــعــيــة  املنطلقات  أن 
تسمح إلسرائيل بهامش مناورة واســع في 

الساحتن الدولية واإلقليمية.

8
سياسة

تبدي إسرائيل قلقًا 
من نتائج االنتخابات 

الرئاسية األميركية 
المقبلة والتحوالت 

التي قد تحملها على 
صعيد العالقات 

األميركية ـ اإلسرائيلية

)Getty/أشركت كلينتون أنصار ساندرز بإعداد برنامج الحزب السياسي )وين ماكنيم

)Getty/توصف ماي بأنها »ُتحسن االنحناء في لحظة العواصف« )كريستوفر فارلونغ

)Getty/تحذيرات إسرائيلية من التوجهات »االنعزالية« لترامب )جو رايدل

تـــبـــدي األوســـــــاط الــرســمــيــة فـــي إســرائــيــل 
كبيرًا  قلقًا  األميركية  اليهودية  والــدوائــر 
إزاء الــتــحــوالت الــتــي طــــرأت عــلــى مــواقــف 
قـــطـــاعـــات واســــعــــة مــــن أعــــضــــاء وأنــــصــــار 
الحزب الديمقراطي األميركي من إسرائيل 
وترى  الفلسطيني.  الشعب  مع  وصراعها 
هذه األوســاط أن تعاظم مظاهر انخفاض 
الـــتـــأيـــيـــد إلســــرائــــيــــل فــــي أوســـــــاط الـــحـــزب 
ــــن الـــلـــوبـــيـــات  الــــديــــمــــقــــراطــــي يـــســـتـــدعـــي مـ
الــيــهــوديــة، وعــلــى وجـــه الــخــصــوص لجنة 
الـــشـــؤون الــعــامــة األمــيــركــيــة اإلســرائــيــلــيــة 
»أيباك«، إعادة النظر في آليات عملها داخل 
الواليات املتحدة بشكل يفضي إلى تغيير 
الــواقــع الــحــالــي. وفــي الــســيــاق، تلفت قناة 
أبــرز  أن  إلــى  الثانية  اإلســرائــيــلــيــة  التلفزة 
مــؤشــر عــلــى انــخــفــاض الــتــأيــيــد إلســرائــيــل 
وتعاظم التعاطف مع الفلسطينين داخل 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي تــمــثــل فـــي اضـــطـــرار 
الــديــمــقــراطــيــة هـــيـــاري كلنتون  املــرشــحــة 
منافسها  مؤيدو  يشكل  أن  على  للموافقة 
اللجنة  أعــضــاء  بيرني ســانــدرز ثلث عــدد 
السياسي  الــحــزب  برنامج  بــإعــداد  املكلفة 

عشية االنتخابات الرئاسية. 
ـــًا لـــلـــقـــنـــاة، فـــــإن عـــلـــى رأس مـــؤيـــدي  ــقـ ووفــ
ــــون فـــــي إعـــــــداد  ــاركـ ــ ــشـ ــ ســــــانــــــدرز الـــــذيـــــن يـ
البرنامج ثاثة من »املناهضن« إلسرائيل، 
وهــــــــم: الـــســـيـــنـــاتـــور كـــيـــت إلــــيــــســــون، أول 
الــنــواب،  فــي مجلس  مسلم يصبح عــضــوا 
الــلــوبــي العربي  وجيمس زعــبــي، مــؤســس 
األميركي، والبرفسور كورنيل فيست، أحد 

.»BDS« قادة حركة املقاطعة الدولية

وتــشــيــر الــقــنــاة إلـــى أنـــه عــلــى الــرغــم مــن أن 
ــدرز لـــم يــفــلــحــوا في  ــانـ مــمــثــلــي مــعــســكــر سـ
إلــى رفض  البرنامج يدعو  بند في  تمرير 
تـــواصـــل االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي لــأراضــي 
املستوطنات  ــة  إلزالــ ويــدعــو  الفلسطينية 
والدوائر  إسرائيل  أن  إال  الشرعية«،  »غير 

اليهودية األميركية منزعجة جدًا من نجاح 
البرنامج  تضمن  فــي  ســانــدرز  مجموعة 
بندًا يدعو إلقامة دولة فلسطينية »تضمن 
استقال وسيادة واحترام الفلسطينين«.

وحـــســـب الـــقـــنـــاة، فــــإن إســـرائـــيـــل تــــرى في 
ــلــــى تــمــثــيــل  ــة عــ ــيــ ــرعــ ــاء شــ ــ ــفــ ــ ــرد إضــ ــ ــجـ ــ مـ
ــــذه املـــجـــمـــوعـــة فــــي مـــؤســـســـات الـــحـــزب  هـ
ــراطـــي »أمــــــــرًا بــــالــــغ الــــخــــطــــورة«.  ــقـ ــمـ ــديـ الـ
ويأتي هذا التطور بعد شهر على إعان 
ــراه مــعــهــد  ــ ــ ــــذي أجـ ــطـــاع الــ ــتـ نـــتـــائـــج االسـ
»بــيــو« األمــيــركــي، والـــذي أظــهــر أن تأييد 
للفلسطينين  الليبرالين  الديمقراطين 
زاد منذ العام 2014 من 21 في املائة إلى 
40 فــي املــائــة، فــي حــن انــخــفــض التأييد 
إلسرائيل في أوساطهم من 39 في املائة 
إلى 33 في املائة. وهذه املرة األولــى التي 
يــحــصــل فــيــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى دعــم 
أكــثــر مــن إســرائــيــل مــن قبل أيــة مجموعة 

أميركية.
مـــن جــهــتــهــا، تــــرى الــكــاتــبــة اإلســرائــيــلــيــة 
اللوبيات  قــادة  أن  كليغ  كارولن  اليمينية 
ــبـــاك«، يتحملون  الــيــهــوديــة، وتــحــديــدًا »أيـ
جزءًا مهمًا من املسؤولية عن تدهور التأييد 
وفي  الديمقراطي.  الحزب  داخل  إلسرائيل 
تعتبر  »مــعــاريــف«،  نشرته صحيفة  مــقــال 
ــبــــاك« عـــمـــدت إلــــى عــــدم إبــــراز  كــلــيــغ أن »أيــ
ثـــقـــل مــنــاهــضــي إســـرائـــيـــل داخــــــل الـــحـــزب 
الديمقراطي من أجل عدم تسليط األضواء 
عليهم وإظــهــار ثقلهم خشية اإلســهــام في 
ــل الــحــزب  ــ دفــــع املـــزيـــد مـــن الــقــطــاعــات داخـ
لتأييدهم. ووفقًا لكليغ فإن »أيباك« ترتكب 
»إجــمــاع«  عــن  تتحدث  عندما  كبيرًا  خطأ 
الــحــزبــن الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري على 
تــأيــيــد إســرائــيــل، مــشــيــرة إلـــى أن مصالح 
ــروق بــن  ــ ــفــ ــ ــ إســــرائــــيــــل تـــقـــتـــضـــي إبـــــــــراز ال
تــأيــيــد الــجــمــهــوريــن »الـــراســـخ« إلســرائــيــل 
ومــظــاهــر تــراجــع الــتــأيــيــد لــهــا فــي صفوف 
الديمقراطين. كما تدعو كليغ »أيباك« إلى 
شــن حملة دعــائــيــة كــبــيــرة ضــد مناهضي 
ــل الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي من  إســرائــيــل داخــ
أجل تقليص هامش املناورة أمام املرشحة 
هــيــاري كلنتون إلجــبــارهــا عــلــى االلــتــزام 

بخط مخالف للخط الذي يتشبثون به.
ــذر كـــبـــيـــر املـــعـــلـــقـــن  ــ ــحـ ــ وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق، يـ
ــل هــــــيــــــوم«، دان  ــيــ ــرائــ ــســ فـــــي صـــحـــيـــفـــة »يــ
اإلدارة  مرغليت، من »ضربة« قد توجهها 
الــديــمــقــراطــيــة الــحــالــيــة قــبــل تـــرك الــرئــيــس 
باراك أوباما منصبه. ويعتبر مرغليت في 
مقاله أن هناك أساسًا لاعتقاد أن أوباما 
ــراء  ســيــوعــز فـــي الــفــتــرة الــفــاصــلــة بـــن إجــ
االنتخابات الرئاسية املقبلة في نوفمبر/
الــرئــيــس  ــي  ــولــ وتــ ــانـــي 2016  ــثـ الـ تـــشـــريـــن 
ملمثلية  منصبه،  مقاليد  الجديد  املنتخب 
الواليات املتحدة في األمم املتحدة بتأييد 

مشروع إقامة الدولة الفلسطينية.
صالح...

لندن ـ نواف التميمي

البريطانية،  الــداخــلــيــة  وزيــــرة  بــاتــت  عمليًا، 
تيريزا ماي، املرشحة الوحيدة لخافة ديفيد 
البريطانية  الحكومة  رئــاســة  فــي  كــامــيــرون، 
وفـــي قــيــادة حـــزب »املــحــافــظــن«، وذلــــك بعد 
إعان منافستها أندريا ليدسوم انسحابها 

من سباق املنافسة على زعامة الحزب.
واتــــخــــذت الــــوزيــــرة الــحــالــيــة لـــيـــدســـوم قـــرار 
ــد  ــزايــ ــد تــ ــعــ ــــن، بــ ــ ــنـ ــ ــ ــاب، أمـــــــس اإلثـ ــ ــحــ ــ ــســ ــ االنــ
االنتقادات لها خال األيام املاضية، رغم أنها 
اعتذرت ملنافستها ماي عن تصريحات قالت 
أكثر  مناسبة  يجعلها  أمــًا  »كونها  إن  فيها 
الـــــوزراء«.  )مـــن مـــاي( لشغل منصب رئــاســة 
وذكــرت ليدسوم، في بيان لها، أنها »انتهت 
إلى االقتناع بعدم حيازتها للدعم الكافي من 
نــواب الحزب، لتشكيل حكومة قوية وقــادرة 
على قــيــادة الــبــاد خــال فترة االنفصال عن 
ــاد األوروبــــــــــي«. وكـــانـــت تـــيـــريـــزا مــاي  ــحــ االتــ
قــد نــأت بنفسها عــن الــحــرب الــداخــلــيــة التي 
انـــدلـــعـــت فــــي صـــفـــوف »املـــحـــافـــظـــن« خـــال 
حــمــات االســتــفــتــاء عــلــى مصير بــادهــا في 
رشحة 

ُ
االتــحــاد األوروبــــي. أمــا اآلن فباتت امل

الــوحــيــدة الــتــوافــقــيــة، والــشــخــصــيــة األقــــوى، 
لتولي رئاسة الوزراء خلفًا لرئيس الحكومة 
رأى  املــقــابــل،  فــي  كــامــيــرون.  ستقيل ديفيد 

ُ
امل

تردد وغير 
ُ
بعض املراقبن أن موقف ماي امل

الحاسم من مسألة بقاء بريطانيا في االتحاد 
األوروبــــي أو الــخــروج منه »ســلــوك انتهازي 
عــن شخصيتها  وتــعــبــيــر حقيقي  مــقــصــود، 
العواصف،  لحظة  في  االنحناء  حسن 

ُ
ت التي 

والوقوف لقطف الثمار بعد نضوجها«.
كـــمـــا يــعــتــقــد آخــــــــرون أن ســــلــــوك مـــــاي لــيــس 
جديدًا، »فهي السياسية التي ال تحب تصّدر 
ل الظهور أمام الكاميرا، وال 

ّ
املشهد، وال تفض

ُعــرف عنها حب الثرثرة«. وفــي هــذا السياق، 

تــقــول مــاي عــن نفسها: »أنـــا أعـــرف أن بعض 
الــســيــاســيــن يـــســـعـــون لــلــمــنــاصــب الــرفــيــعــة 
بــدوافــع الحماس األيــديــولــوجــي، وهــنــاك من 
يفعلون لتحقيق طموحات شخصية، أما أنا 
فلدّي أسبابي، وهي أبسط من ذلك بكثير، لقد 
نشأت ابنة لنائب محلي، وحفيدة لعسكري، 
ــزء مــــن الـــعـــائـــلـــة«.  ــ ــامـــة هــــي جـ ــعـ والـــخـــدمـــة الـ
ــيـــاســـة اســتــهــوتــهــا   »الـــسـ

ّ
ــًا، إن أيــــضــ ــقــــول  وتــ

ترافق  كانت  عندما  عشرة،  الثانية  سن  منذ 
إلــى مكتبه، وتــذهــب معه في  النائب  والــدهــا 
الناس،  فــي  إلــى خطاباته  جــوالتــه، وتستمع 
الناس  االستماع ملشاكل  وتــرى حرصه على 

والسعي لحلها«.
وكـــانـــت مــــاي )59 عـــامـــًا( فــشــلــت مـــرتـــن في 
في  صبح 

ُ
ت أن  قبل  التشريعية،  االنتخابات 

العام 1997 نائبة عن »املحافظن« في دائرة 
ميدنهيد في بيركشير )جنوب إنكلترا(. وفي 
عامي 2002 و2003، كانت السيدة األولى التي 
تتولى األمانة العامة للحزب. وبرزت ماي في 
خــطــاب وصــفــت فيه »املــحــافــظــن« الـــذي كان 
أكثر يمينية آنذاك بأنه »حزب أشرار«، ما عاد 
عليها ببعض العداوات. وبن 1999 و2010، 
تــولــت مـــاي مــنــاصــب عـــّدة فــي حــكــومــة الظل 
»املحافظن« الذين كانوا وقتها في صفوف  لـ
املعارضة. وفي انتخابات العام 2005، دعمت 
كاميرون بشكل كبير، وعند انتخابه رئيسًا 
للحكومة في 2010 أصبحت وزيرة للداخلية. 
ــان الـــبـــعـــض يــــراهــــا شــخــصــيــة ُمــمــلــة  ــ وإذا كـ
وغــيــر اجــتــمــاعــيــة، فـــآخـــرون يــطــلــقــون عليها 
لقب »مارغريت تاتشر الجديدة«، في إشارة 
إلى رئيسة الــوزراء البريطانية الراحلة التي 
»املـــرأة الــحــديــديــة«، بسبب  ـــ كــانــت تــوصــف بـ
الــصــارمــة.  وشخصيتها  الــحــازمــة،  مواقفها 
ــلــــي تـــلـــغـــراف«  ــفــتــهــا صــحــيــفــة »ديــ

ّ
ــــد صــن وقـ

كأقوى سيدات الساحة السياسية في الباد، 
وقد »بلغت القمة بفضل تصميم شرس«.

دان  اإلسرائيلي  المعلق  يحّمل 
اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  مرغليت، 
عن  المسؤولية  نتنياهو  بنيامين 
واألوروبيين  األميركيين  تحفيز 
إسرائيل  ضــد  ــراءات  ــ إج التــخــاذ 
ــة من  ــي ــدول فـــي الــمــحــافــل ال
في  البناء  بشأن  ــه  ــرارات ق ــالل  خ
مرغليت  ويشير  المستوطنات. 
خطأ  يــرتــكــب  نتنياهو  أن  إلـــى 
قواعد  اســتــرضــاء  يــحــاول  ــه  ألن
الرد  خالل  من  اإلسرائيلي  اليمين 
ينفذها  الــتــي  العمليات  على 
البناء  وتيرة  بزيادة  الفلسطينيون 

في المستوطنات.

نتنياهو مسؤول

تشددًا تجاه تل أبيب. وحسب ما ذكرته قناة 
التلفزة اإلسرائيلية األولى، أخيرًا، فإن بعض 
صناع القرار في إسرائيل يخشون أن تضطر 
للواليات  رئيسة  انتخبت  حــال  في  كلينتون، 
ــذ بـــعـــن االعـــتـــبـــار مـــواقـــف  ــأخـ املـــتـــحـــدة، أن تـ
ــاره مــن إســرائــيــل، وال سيما  ســـانـــدرز وأنـــصـ
بــاملــوقــف مــن املستوطنات  فــي كــل مــا يتعلق 
اليهودية والسلوك اإلسرائيلي تجاه الشعب 

الفلسطيني.
ــارت الــقــنــاة إلـــى أن هــنــاك فــي إســرائــيــل  ــ وأشـ
من ال يستبعد أن تفضي الضغوط التي قد 
يمارسها أنصار ساندرز إلى إجبار كلينتون 
عــلــى فـــرض عــقــوبــات عــســكــريــة واقــتــصــاديــة 
القناة،  وحسب  إسرائيل.  على  ودبلوماسية 
ــال اخــــتــــارت كــلــيــنــتــون ســـانـــدرز  فـــإنـــه فـــي حــ
فــإن هــذا التطور سيبرر املخاوف  نائبًا لها، 
مـــن تـــحـــوالت ســلــبــيــة عــلــى صــعــيــد الــعــاقــة 

األميركية اإلسرائيلية. 
في املقابل، فإن هناك في إسرائيل من يحذر 
مـــن الــتــوجــهــات »االنـــعـــزالـــيـــة« لــتــرامــب الــتــي 
باملكانة االستراتيجية  املــّس  إلــى  قد تفضي 
إلسرائيل. وعلى الرغم من أن ترامب يواصل 
املطلق إلسرائيل، وعلى  تأييده  التعبير عن 
الرغم من أن صحيفة »هآرتس« كشفت أخيرًا 
أن السفارة اإلسرائيلية في واشنطن ساعدت 

ترامب في تحديد النقاط املتعلقة بإسرائيل
 التي يتوجب أن يتضمنه خطابه االنتخابي 
ــة الــــــشــــــؤون الــــعــــامــــة األمـــيـــركـــيـــة  ــنـ ــجـ أمـــــــــام لـ
اإلســرائــيــلــيــة )أيــــبــــاك( ، إال أن بــعــض الــنــخــب 
اإلســرائــيــلــيــة اليمينية تــحــديــدًا تــحــذر مــن أن 
انــتــخــاب تـــرامـــب قـــد يــمــّس بــإســرائــيــل بشكل 
كـــبـــيـــر. وقـــــد أوضــــحــــت الـــكـــاتـــبـــة الــيــمــيــنــيــة، 
كارولن كليغ، أنه على الرغم من أن ترامب قد 
يتبنى سياسات أكثر راحة إلسرائيل، إال أن 
اليمن  تأثير  بتعاظم  مقترنًا  سيكون  فــوزه 

األميركي املتطرف، الذي يدعو لانعزالية.
وفـــــي مـــقـــال نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« 
التي  النقاشات  أن  إلــى  أخــيــرًا، نوهت كليغ 
شهدها مؤتمر نظمه أخيرًا األخوان تشارلز 

الحدثتقرير
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التطبيع المصري: تشجيع السياحة للقدس
القاهرة ـ خالد المصري

ــارز فــي وزارة املــالــيــة املــصــريــة إنــه  قـــال مــســؤول بـ
تقرر إعفاء رحات الطيران، املتجهة إلى فلسطن 
القدس  مدينة  زيـــارة  بــغــرض   ،1948 عــام  املحتلة 
املحتلة، من الضرائب، فيما قال عاملون في مجال السياحة، 
إلــى املدينة  الــقــرار سيترتب عليه زيـــادة عــدد املــســافــريــن  إن 
ــدًا خـــال األشـــهـــر الستة  املــقــدســة، والـــتـــي بــــدأت تــشــهــد تـــوافـ
املــاضــيــة. وأضـــاف املــســؤول، الـــذي طلب عــدم ذكــر اســمــه، في 
على  تفرض  الضريبة  هــذه  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تصريح 
للمصرين  السياحة  شركات  تنظمها  التي  الطيران  رحــات 
جنيهًا  و150  دوالرًا(   45( األولـــى  للدرجة  جنيه   400 بقيمة 
)17 دوالرًا( للدرجة الثانية، ويطلق عليها »ضريبة التضامن 
االجتماعي«. وبحسب املسؤول املصري، فإن اإلعفاء من هذه 
رحــات  تنظم  التي  السياحة،  شــركــات  على  مطبق  الضريبة 

إلى املشاعر الدينية في األراضي السعودية.
وبينهم  املصرين  زيـــارة  املــاضــيــن، نشطت  العامن  وخـــال 
ــي املــقــدســة. وقـــال مــســؤول  أقــبــاط، بــغــرض الــحــج إلـــى األراضــ

في وزارة الطيران املدني املصرية، إن أكثر من 75 ألف قبطي 
توجهوا إلى القدس خال األشهر الستة األولى من 2016.

وأوضــــح املـــســـؤول فــي تــصــريــح خــــاص: »هــنــاك رحــلــتــان من 
القاهرة إلى تل أبيب أسبوعيا عبر شركة إير سيناء، وتبلغ 

سعر التذكرة ذهابًا وعودة نحو 4300 جنيه )485 دوالرًا(«.
رغم  إسرائيل،  مع  للتطبيع  رافضة  املصرين  مواقف  وظلت 
إبــرام مصر اتفاق سام برعاية الواليات املتحدة عام 1979، 
لــكــن الــتــعــاون بــن حكومتي الــبــلــديــن جـــرى تــعــزيــزه فــي ظل 

رئاسة عبد الفتاح السيسي. 
وكـــان البطريرك شــنــودة الــثــالــث، بــابــا األقــبــاط األرثــوذكــس 
فــي مــصــر، الـــذي تــوفــي عـــام 2012، دائــمــا يــقــول إن األقــبــاط 
املصرين لن يدخلوا القدس إال بعد تحريرها من االحتال 
الكام حن  تــواضــروس نفس  البطريرك  اإلسرائيلي. وكــرر 
إلى  سافر  لكنه  الثالث،  شــنــودة  البابا  لخافة  انتخابه  تــم 
الــقــدس فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 2015، فــي أول زيـــارة 
يقوم بها بابا لأقباط األرثوذكس في مصر للقدس، فيما 
أبــراهــام،  األنبا  لتشييع جثمان  إنها جــاءت  الكنيسة  قالت 
مطران القدس والشرق األدنــى، وسط جدل واسع في مصر 

حول تغيير املواقف بشأن التطبيع مع إسرائيل. كما أثارت 
زيــارة الشيخ، علي جمعة، مفتي مصر السابق للقدس عام 
يــرونــهــا دعــمــا للفلسطينين  2012، جـــدال واســعــا بــن مــن 
ومــن يعتبرونها تطبيعا مــع االحــتــال اإلســرائــيــلــي. وتــرى 
بعض شركات السياحة أن زيارة املصرين للقدس ستنعش 
السائحن  الركود بسبب تراجع  الــذي يعاني من  نشاطها، 
األجانب بشكل حاد، حيث بلغت اإليــرادات السياحية نحو 
العام  832 مليون دوالر خــال األشــهــر الخمسة األولـــى مــن 
الحالي، بتراجع بلغت نسبته 62% عن ذات الفترة من 2015، 

وفق البيانات الرسمية.
واعــتــبــر عضو فــي غــرفــة الــفــنــادق املــصــريــة أن إعــفــاء رحــات 
ــادة عــدد  ــارة الـــقـــدس، ســيــتــرتــب عليه زيــ الــطــيــران بــغــرض زيــ
ارتــفــاع عدد  مــع  وبــالــتــوازي  املقبلة.  الفترة  املسافرين خــال 
تزايد  املحتلة،  الفلسطينية  لــأراضــي  املسافرين  املصرين 
عــــدد الــســيــاح اإلســرائــلــيــن الـــذيـــن زاروا مــصــر خــــال الــعــام 
املاضي بنسبة 15% عن العام 2014، ليبلغ عددهم نحو 161 
إلى سيناء شمال  ألف سائح. وتتركز تدفقات اإلسرائيلين 

شرق الباد.

الرباط ـ مصطفى قماس

تــصــاعــدت ردود األفــعــال حــول أزمـــة اســتــيــراد نفايات 
من إيطاليا في املغرب، حيث دفعت االنتقادات الحادة 
واالحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة، وزيـــــــرة الـــبـــيـــئـــة، حــكــيــمــة 
الــدفــاع عن نفسها والــرد على اتهامات  الحيطي، إلــى 
بتورط املافيا اإليطالية في إدخال الشحنة إلى الباد. 
املغربية، خــال مؤتمر صحافي  البيئة  وقالت وزيــرة 
عقدته في العاصمة الرباط أمس، إنها طلبت شهادة 
تــثــبــت أن الــنــفــايــات املــســتــوردة مــن إيــطــالــيــا ال تعود 
أن  رفضت  التي  الــوزيــرة،  وكشفت  اإليطالية.  للمافيا 

تقدم استقالتها، عن اتخاذها هذه الخطوة، للحصول 
ــيـــحـــات حــــــول شـــحـــنـــة نــــفــــايــــات إيــطــالــيــة  ــلـــى تـــوضـ عـ
اســـتـــوردتـــهـــا شـــركـــات إســمــنــت مـــن أجــــل اســتــعــمــالــهــا 
كمصدر للطاقة. ويراد عبر الشهادة إثبات أن شحنة 
النفايات التي استوردها املغرب، مؤخرًا، والتي يصل 
إلــى 2500 طــن، ال تعود ملكيتها للمافيا في  حجمها 
إيطاليا، والتي قد تكون صدرتها إلى املغرب، من أجل 
اعتبر  املــقــابــل،  الــســامــة. وفــي  تأثيراتها  مــن  التخلص 
املناخية، في بيان  العدالة  أجــل  املغربي من  االئــتــاف 
صحافي، أمس، أن مبررات الوزارة غير مطمئنة. وعبر 
االئـــتـــاف املــعــتــمــد مـــن الــحــكــومــة، عـــن رفــضــه لــتــحــّول 

وكانت  الصناعية،  الـــدول  لنفايات  مزبلة  إلــى  املــغــرب 
عــدد مــن الجمعيات املــدنــيــة فــي املــغــرب نظمت، أمس 
الــقــادمــة من  الــنــفــايــات  األول، وقــفــات احتجاجية ضــد 
رأي  قضية  إلــى  إيطاليا«  »نفايات  وتحولت  إيطاليا. 
عام في املغرب، حيث عبر مواطنون، وجمعيات مدنية، 
عن غضبهم من قرار وزارة البيئة بحرق آالف األطنان 
من النفايات املطاطية والباستيكية، وهو ما سيؤثر 

على البيئة، على حد قولهم.
وشــددت الــوزيــرة، خال املؤتمر الصحافي، على أنها 
طلبت شهادات أخرى من مختبرات أوروبية معتمدة، 
املستوردة  النفايات  شحنة  أن  على  التأكيد  أجــل  مــن 

غير ضارة. وأكدت وزيرة البيئة، أن الشحنة املستوردة 
من إقليم باسكارا من إيطاليا ليست نفايات بمعناها 
ومجففة  معالجة  صلبة،  مــحــروقــات  بــل  الكاسيكي، 

ومعدة الستعمالها كوقود في مصانع اإلسمنت.
وقــالــت إن املــغــرب اعــتــاد جــلــب الــنــفــايــات الــتــي تعالج 
بطريقة تراعي معايير التنمية املستدامة، حيث أكدت 

أنه يتم استيراد 450 ألف طن من النفايات سنويًا.
وكانت تقارير صحافية محلية تخوفت من أن تكون 
الــنــفــايــات الــتــي وصــلــت الـــبـــاد، تــدخــل ضــمــن أنشطة 
املافيا اإليطالية، التي تسعى إلى التخلص منها عبر 

تصديرها إلى بلدان أخرى.

تخوفات مغربية من تورط المافيا اإليطالية في شحنة نفايات

أرباح خيالية 
لـ »نينتندو«

ــفـــعـــت أســـهـــم شــركــة  ارتـ
»نــيــنــتــنــدو« الــيــابــانــيــة 
ــيــــديــــو مــن  ــفــ أللـــــعـــــاب الــ
جـــــديـــــد، أمـــــــــس، لــتــقــفــز 
الــتــي تحققت  املــكــاســب 
ــــي الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة  فـ
 7.5 إلـــــــــــــى  لــــــلــــــشــــــركــــــة 
فـــي  دوالر  مــــــلــــــيــــــارات 
ــومـــــن فـــــقـــــط، بــفــضــل  يـــ
لــعــبــة »بــوكــيــمــون جــو« 

الجديدة.
وفــي الــواليــات املتحدة، 
وصــلــت نسبة األجــهــزة 
الــــــــتــــــــي تــــــــــم تــــنــــصــــيــــب 
أكثر  إلــى  عليها  اللعبة 
ــالـــي  ــمـ إجـ مـــــن  مـــــن %5 
ــد  ــهــــزة أنــــدرويــ ــدد أجــ ــ عـ
فـــي الـــبـــاد بــعــد يــومــن 
فقط مــن إطــاق اللعبة، 
بحسب شركة سيميار 
ــتــــخــــصــــصــــة  ويــــــــــــــب، املــ
ــي تـــحـــلـــيـــات شــبــكــة  ــ فــ

اإلنترنت.
وبـــــــعـــــــدمـــــــا اجـــــتـــــاحـــــت 
الــــــلــــــعــــــبــــــة الــــــــــواليــــــــــات 
أسهم  ارتفعت  املتحدة، 
نــيــنــتــنــدو بــنــســبــة %25 
مــــــــن قــــيــــمــــتــــهــــا أمــــــــس، 
مستوى  أعــلــى  مسجلة 
مـــنـــذ نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
ــــت  ــعــ ــ ــفــ ــ الـــــــثـــــــانـــــــي. وارتــ
األسهم 36% منذ إغاق 

يوم الخميس املاضي.
ــــت الـــلـــعـــبـــة فــي  ــرحــ ــ وطــ
ــا  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ أمـــــيـــــركـــــا وأسـ
ونــــــيــــــوزيــــــلــــــنــــــدا، ومـــــن 
املــتــوقــع أن تــــرى الــنــور 
قــريــبــًا فـــي دول أخــــرى، 
ــان،  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ مــــــن بـــيـــنـــهـــا الـ
إحــــــــــدى أكـــــبـــــر أســــــــواق 

األلعاب في العالم.
)فرانس برس(

العراق ينوي خفض صادرات نفطه
أظهرت وثيقة برنامج أولي لعمليات التحميل أن العراق 
موانئه  من  الخام  النفط  صادرات  لتقليص  يخطط 
أغسطس/ في  يوميًا  برميل  مليون   2.79 إلى  الجنوبية 

في  تصديرها  مقرر  يوميًا  برميل  مليون   2.99 من  آب 
خام  صادرات  انخفاض  المتوقع  ومن  يوليو/تموز. 
 710 إلى  يوميًا  برميل  ألف   129 بواقع  الخفيف  البصرة 
آالف برميل يوميًا وتراجع صادرات خام البصرة الخفيف 

77 ألفًا إلى 2.08 مليون برميل يوميًا.
وكانت وزارة النفط العراقية قالت، أمس، إنه تم إصالح 
تسرب في خط أنابيب نفطي بميناء البصرة في جنوب 

البالد. 

حزمة تحفيز جديدة القتصاد اليابان
جديدة  بجولة  آبي،  شينزو  الياباني  الوزراء  رئيس   أمر 
فوز  تحقيق  بعد  المالي  التحفيز  على  اإلنفاق  من 
تزايد  مع  األسبوع  مطلع  االنتخابات  في   ساحق 
الدالئل على أن قطاع الشركات يواجه صعوبات نتيجة 

ضعف الطلب.
الحزمة  حجم  بشأن  تفاصيل  عن  آبي  يكشف  ولم 
في  بالمائة  أربعة  نحو  قفزت  اليابانية  األسهم  لكن 
بأن  توقعات  بفعل  الين  فيه  تراجع  الذي  الوقت 
االنتصار الساحق الذي حققه آبي في انتخابات مجلس 
المستشارين )المجلس األعلى للبرلمان( سيطلق يده في 

وضع السياسة االقتصادية للبالد.

الصين تنوي إبطاء مشاريع الطاقة 
أن  أمس،  )شينخوا(  الجديدة  الصين  أنباء  وكالة  ذكرت 
تعتمد  جديدة  كيماوية  منشآت  بناء  ستحظر  بكين 
به حتى  التي تعمل  الكهرباء  الفحم ومحطات  على 
الزائدة  اإلنتاجية  الطاقة  تقليص  وستواصل   2018 عام 

في عمليات استخراج الفحم وتكرير النفط.
وضمن خطة الصين للفترة من 2016-2020 والتي من 
المنتظر كشف النقاب عنها بشكل رسمي قريبًا ستضع 
استهالك  حجم  إلجمالي  سقفًا  الجديدة  اإلجراءات 
مكافئ  من  طن  مليارات  خمسة  عند  محليًا  الطاقة 
الفحم بحلول 2020 وسقفًا الستهالك الفحم عند 4.1 

مليارات طن بحسب شينخوا.

أسماء في األخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

ال تكتفي إيران بالحرائق والحروب 
والفنت التي تشعلها في املنطقة 

العربية خاصة في العراق واليمن 
وسورية ولبنان، وإنما راحت 

تشعل حريقة أخرى في سوق 
النفط العاملية، وهي سياسة حرق 
األسعار لتحقيق هدف معلن هو 

استعادة حصتها النفطية في 
األسواق، والعودة ملعدالت إنتاج ما 
قبل فترة فرض العقوبات الغربية، 

والحصول على أكبر قدر من 
املكاسب املالية واإليرادات الدوالرية 

التي تساعدها في إعادة بناء 
االحتياطي األجنبي، ودعم العملة 

املحلية مقابل الدوالر، وتحسني 
الوضع املالي واالقتصادي للبالد.

أما هدف طهران غير املعلن، وربما 
األهم، من سياسة حرق النفط فهو 
اإلضرار اقتصاديًا وماليًا بأعدائها 

في املنطقة، وإجبارهم على 
تسييل استثماراتهم في الخارج، 

والسحب املستمر من احتياطيات 
النقد األجنبي حتى يتم استنزافه، 

ووضع اقتصاديات دول األعداء 
تحت ضغط اضطرابات سوق 

الصرف وعجز املوازنة والتقشف 
وخفض اإلنفاق العام وتفاقم 

الديون وتجميد تنفيذ املشروعات 
خاصة املتعلقة باملواطن، وبالتالي 
إثارة حنق املوطن ضد حكومته. 

وفي مقدمة هؤالء األعداء 
السعودية، أكبر منتج للنفط في 

العالم، وكذا دول خليجية تقف مع 
اململكة في مواجهة سياسة املد 
اإليراني في املنطقة خاصة في 

الدول التي تشهد نزاعات مسلحة 
مثل اليمن وسورية.

إيران هنا تكرر ما سبق أن 
حدث مرات عدة في سوق النفط 

العاملية خاصة في تسعينيات 
القرن املاضي، حينما استخدمت 

الواليات املتحدة ورقة حرق 
أسعار النفط من خالل بعض 
الدول النفطية لتفتيت االتحاد 

السوفييتي عدوها التقليدي، كما 
تم استخدامه حديثًا ضد روسيا 
عقابًا لها على موقفها من األزمة 

األوكرانية. بل إن إيران نفسها 
عانت سنوات من سياسة حرق 

أسعار النفط، ولذا ترد الصاع 
صاعني في هذا التوقيت الحساس، 
وترفض االلتزام بأية قرارات دولية 
تنظم اإلنتاج وتعيد الهدوء ألسعار 

النفط. وامللفت أنه كلما اتجهت 
أسعار النفط ألعلى تطبق طهران 

سالح حرق أسعار النفط وتخفض 
ثمن النفط الذي تبيعه للدول بحيث 
يكون أقل من متوسطات األسعار 

العاملية، والنتيجة عودة األسعار 
للتراجع. وأكبر دليل على ذلك ما 
حدث أمس حيث خفضت إيران 

أسعار بيع النفط لعمالئها في دول 
آسيا ومنطقة البحر املتوسط، وكذا 

ألسعار نفطها املار عبر ميناء 
سيدي كرير املصري.

ويبدو أن طهران تصر على 
استخدام هذا السالح الخطير الذي 
تمكنت من خالله من خطف عمالء 
من السعودية، وجذب عمالء جدد 

مثل بولندا.
مقابل سياسة حرق األسعار التي 
تنتهجها إيران تقف الدول العربية 

حائرة ما بني الدخول في حرب 
مضادة، أو االنحناء حتى تمر 

العاصفة.

إيران وحرق 
النفط
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اقتصاد

طرابلس ــ أحمد الخميسي

ــة  ــاريـ ــتـــجـ ــة الـ ــرفــ ــغــ قــــــال رئــــيــــس الــ
ــيــــض، فــي  الـــلـــيـــبـــيـــة، مـــحـــمـــد الــــرعــ
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ  تصريحات 
إن مصانع بالده مهّددة باإلغالق نتيجة عدم 
وجـــود مـــواد خـــام ومــســتــلــزمــات تشغيل في 
ظل توقف منح املصرف املركزي لالعتمادات 

املستندية منذ ما يقرب من ستة أشهر.
وأشــــــار الـــرعـــيـــض إلــــى أن اإلجـــــــــراءات الــتــي 
اتــخــذهــا املـــصـــرف املـــركـــزي ومــنــهــا املــنــشــور 
املــســتــنــدات عن  بــعــض  رقـــم 2 املتعلق بطلب 
الـــشـــركـــات املـــــــوردة وتــســجــيــلــهــا فـــي الــغــرفــة 
رفض  إلــى  أدى  االقتصاد،  ووزارة  التجارية 

هذه الشركات التعامل مع املصانع الليبية. 
كما أوضح أن االعتمادات املستندية لم ينفذ 
أن هــنــاك تفهمًا  مـــؤكـــدًا  مــنــهــا ســـوى %50، 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  املجلس  قبل  مــن 
الــوطــنــي، بــرئــاســة فــايــز الـــســـراج، ومــصــرف 
ــــزي بــــشــــأن تـــعـــديـــل الــــشــــروط  ــركــ ــ لـــيـــبـــيـــا املــ
للمصانع  تــســهــيــالت  لــتــقــديــم  واإلجــــــــراءات 
الليبية. وأضاف الرعيض أن مصنع النسيم 
ــادي تـــوقـــف عـــن الــعــمــل منذ  ــ ــزبـ ــ لـــأللـــبـــان والـ
مطلع األســبــوع الــحــالــي بسبب عـــدم وجــود 
مواد خام، وهي املرة األولى التي يغلق فيها 

املصنع منذ تأسيسه سنة 1994.  
ــّددة لــلــمــصــرف  وتــتــضــمــن اإلجــــــــراءات املــــشــ
والـــدواء  السلع  لتوريد  14 شرطًا  املــركــزي، 
واملـــــــواد الـــخـــام مـــن الــــخــــارج، فـــي مــحــاولــة 
للسيطرة على أزمة الدوالر املتفاقمة حيث 
بــلــغ ســعــره فــي الــســوق الـــســـوداء نــحــو 3.5 
الرسمي 1.40  دنانير في حني يبلغ سعره 

دينار.
واســتــلــم مــصــرف لــيــبــيــا املـــركـــزي بــطــرابــلــس 
شـــحـــنـــة جــــديــــدة تــــقــــدر بـــنـــحـــو 320 مــلــيــون 
الــعــمــلــة  مــــن  دوالر(  مـــلـــيـــون   228.5( ديــــنــــار 

صنعاء ــ فاروق الكمالي

ــيـــة الســـتـــئـــنـــاف  ــنـ ــيـــمـ تـــســـتـــعـــد الــــحــــكــــومــــة الـ
بمحافظة  السمكي  »الــشــحــر«  ميناء  نــشــاط 
حضرموت )جنوب شرق( على ساحل البحر 
الـــعـــربـــي، بــعــد تـــوقـــف اســتــمــر أكـــثـــر مـــن عــام 
ف أزمات الصيادين 

ّ
بسبب الحرب، ما سيخف

الــذيــن كــانــوا مــن أكــثــر املــتــضــرريــن بــالــحــرب، 
ـــ »الــعــربــي  ــذا املـــجـــال لـ حــســب عــامــلــني فـــي هــ
الجديد«. ويعتبر الشحر أكبر ميناء للصيد 
على مستوى اليمن، وتضم منشآته رصيفني 
بحريني يتسعان لرسو حوالي 10 آالف قارب 

ويستفيد منه نحو 20 ألف صياد.
وزار مــحــافــظ حــضــرمــوت، أحــمــد ســعــيــد بن 
السمكي  الــشــحــر  مــيــنــاء  األول،  أمـــس  بـــريـــك، 

الورقية املطبوعة في بريطانيا بداية الشهر 
النقدية  الشحنات  إجمالي  ليصل  الــجــاري، 
املركزي من لندن خــالل شهر  التي استلمها 
يونيو/ حزيران إلى نحو مليار دينار )714 
مليون دوالر(، في محاولة لحل أزمة السيولة 

ووقف نزيف النقد األجنبي. 
ومـــن جــانــبــه، أكـــد رئــيــس مــجــلــس أصــحــاب 
األعمال الليبيني )مستقل(، عبدالله الفالح، 
»العربي الجديد«، على عدم كفاية املبالغ  لـ
الخام للمصانع  املواد  املرصودة الستيراد 
اإلنتاج  عن  معظمها  توقف  والتي  الليبية 
بــســبــب تــأخــر فــتــح االعـــتـــمـــادات املستندية 
الحالي، وطالب بضرورة  العام  منذ مطلع 
فــتــح االعـــتـــمـــادات بــشــكــل كـــامـــل عــلــى مـــدار 
العام ألن بعض املصانع لجأت إلى السوق 
الستيراد  الصعبة  العملة  لــشــراء  الــســوداء 

مستلزمات التشغيل.
وأشــــار الــفــالح إلـــى أن اإلجـــــراءات املــفــروضــة 
مــــن قـــبـــل مـــصـــرف لــيــبــيــا املــــركــــزي أدت إلـــى 
تأخر بضائع موردة من الخارج، مشيرًا إلى 
وقتًا  ستستغرق  آسيا  من  بضائع  هناك  أن 
أكبر لكي تصل إلــى ليبيا. وأوضــح أن فترة 
إال  جــدًا،  املستندية قصيرة  االعتمادات  فتح 

لالطالع على التحضيرات الستئناف النشاط 
امليناء  نشاط  لتحسني  املتخذة  واملعالجات 
والخدمات التي يقدمها سواء للصيادين أو 
املتعاملني معه. وحسب وكالة األنباء اليمنية 
ــد املــحــافــظ أهــمــيــة اإلســـــراع في  الــرســمــيــة، أكـ
تنفيذ املرحلة الثانية لتطوير امليناء بتمويل 
مــن الــصــنــدوق الــعــربــي لــإنــمــاء االجــتــمــاعــي 

أن سوء اإلدارة من املصرف املركزي يجعلها 
.
ً
تستغرق وقتًا طويال

ــــول عـــدد  وال تـــوجـــد إحـــصـــائـــيـــات دقـــيـــقـــة حـ
في ظل  وال سيما  اإلنتاجية حاليًا  املنشآت 
تــنــامــي االقــتــصــاد غــيــر الــرســمــي فــي الــســوق 
تقارير  فــي  الصناعة  وزارة  وتــقــول  الليبي، 
ســـابـــقـــة بــــــأن هــــنــــاك 33 شــــركــــة ومـــؤســـســـة 
صــنــاعــيــة حــكــومــيــة مـــا زالــــت تــعــمــل فـــي ظل 
ــــالد ويـــعـــزف  ــبـ ــ ــتــــي تـــمـــر بـــهـــا الـ الـــــظـــــروف الــ
املستثمرون األجانب عن دخول ليبيا بسبب 

الوضع األمني. 
تشجيع  بهيئة  االستثمار  إدارة  مدير  وقــال 
ليبيا،  فــي  الخصخصة  وشـــؤون  االستثمار 
جمال سويسي، لـ »العربي الجديد«، إن %65 
املــشــاريــع االســتــثــمــاريــة مــتــوقــفــة عـــن العمل 
من  يــهــربــون  املستثمرين  بــأن معظم  مــؤكــدًا 
لــيــبــيــا بــســبــب مــطــالــبــة بــلــدانــهــم بـــاملـــغـــادرة 
نتيجة تفاقم الحرب وتردي األوضاع األمنية 

في البالد. 
االستثمارية  املشاريع  أن  وأوضــح سويسي 
ــا 232 مـــشـــروعـــًا مـــوزعـــة على  الـــبـــالـــغ عـــددهـ
نـــشـــاطـــات صـــنـــاعـــيـــة وســـيـــاحـــيـــة وعـــقـــاريـــة 
ليبي،  ديــنــار  مــلــيــارات   4.6 أجمالية  بتكلفة 
وقّدر عدد املشاريع االستثمارية التي تحت 
مليار   26.9 بتكلفة  180مــشــروعــًا  بـــ  التنفيذ 
ــنـــار، بــاإلضــافــة إلـــى 194 مــشــروعــًا تحت  ديـ

التأسيس بقيمة 43.2 مليار دينار ليبي. 
ــــب تــــقــــاريــــر رســــمــــيــــة، بـــــــــدأت تـــتـــآكـــل  ــسـ ــ وحـ
املــوارد املالية بسبب  احتياطيات الدولة من 
ــا بــــدأت  ــمـ ــر اإلنـــــفـــــاق الـــــعـــــام، كـ تــــزايــــد مــــؤشــ
والتعليمية  الــصــحــيــة  الــعــمــومــيــة  الــخــدمــات 
تتراجع في كفاءتها كمًا وكيفا، عــالوة على 
والصناعية  الزراعية  اإلنتاج  قطاعات  عجز 
التمويالت  عن توفير عوائد مناسبة مقابل 
الهائلة التي أنفقت عليها من املوازنة العامة 

املتأتية كلية من إيرادات النفط الخام.
وشــــهــــدت أســــعــــار املــســتــهــلــكــني »الــتــضــخــم« 
منذ  الليبية  األســــواق  فــي  ُمضاعفًا  ارتــفــاعــًا 
مطلع الــعــام الــحــالــي، نظير شــح الـــدوالر في 
ــة، حـــيـــث تــعــتــمــد لــيــبــيــا  ــاريـ ــتـــجـ املــــصــــارف الـ
ــا مــن  ــهـ ــاتـ ــاجـ ــيـ ــتـ عـــلـــى اســــتــــيــــراد مـــعـــظـــم احـ
الــــخــــارج، والـــبـــالـــغـــة نــحــو 85% مـــن الــســلــع، 
وفــاقــمــت انــقــســامــات مــؤســســات الـــدولـــة من 
األزمـــات االقــتــصــاديــة واملعيشية فــي الــبــالد، 
ليبيا  مـــصـــرف  إدارة  مــجــلــس  عــضــو  وقـــــال 
املركزي مراجع غيث، في تصريحات سابقة 
ــديــــد«، إن مـــســـألـــة تــوحــيــد  ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــ لــ
املــؤســســات املــوازيــة فــي ليبيا وعــلــى رأسها 

املصرف املركزي تسير ببطء شديد.

واالقتصادي والتي تتضمن استكمال مرافق 
البنى التحتية من منشآت ومصالح خدمية 
وبحرية وتجهيزات فنية بكلفة أربعة ماليني 
و825 ألـــف ديــنــار كــويــتــي. وأدت الــحــرب في 
الــيــمــن، مــنــذ مــــــــارس/آذار 2015، إلــــى تــوقــف 
نشاط الصيد في ميناء الشحر بشكل جزئي 
قــبــل أن يــتــوقــف بشكل شــبــه تـــام مــع سيطرة 
تنظيم الــقــاعــدة عــلــى املــيــنــاء فــي 21 أبــريــل/

نيسان 2015. وفاقمت األعاصير التي ضربت 
سواحل اليمن الشرقية من معاناة الصيادين 

وأدت إلى أضرار كبيرة في ميناء الصيد.
وفـــي هـــذا اإلطــــار، أكـــد رئــيــس جمعية ساحل 
ــــض، لـــ  ــركـ ــ ــرمــــوت لــــألســــمــــاك، ســــالــــم شـ حــــضــ
»العربي الجديد«، أن األعاصير التي ضربت 
الشريط الساحلي الشرقي لليمن قضت على 

ممتلكات الصيادين، ودمرت عشرات القوارب 
التي تحمل على ظهرها كثيرًا من الصيادين 
»كــل شخص  العاملني عليها. وقــال شركض: 
ــــوارب نقل  مـــن الــصــيــاديــن أو الــعــامــلــني فـــي قـ
الحرب  األســمــاك يعول أســرة كبيرة، وبسبب 
واألعاصير خسرت هذه األسر مصدر رزقها«. 
وأوضـــــح أن مــئــات الــصــيــاديــن الـــذيـــن دمـــرت 
قــواربــهــم ولـــم يــحــصــلــوا عــلــى أّي مــســاعــدات، 
ــن الـــحـــكـــومـــة بــتــعــويــضــهــم،  تـــلـــقـــوا وعـــــــودًا مــ
التصدير  تــوقــف  أن  وأكـــد  تنفيذها.  يتم  ولــم 
وركــود  املديونيات  تضخم  إلــى  أدى  للخارج 
فـــي الــنــشــاط. ويــمــثــل نــشــاط الــصــيــد مــصــدرًا 
املناطق  لبعض  دخــل  ولخلق  للعمل  رئيسيًا 
الــريــفــيــة األكــثــر فــقــرًا، حــســب تــقــاريــر رسمية. 
االقتصادي  لإنماء  العربي  الصندوق  وكــان 
واالجـــتـــمـــاعـــي أكـــمـــل تــنــفــيــذ املـــرحـــلـــة األولــــى 
مليون   12 بكلفة   2009 عـــام  املــيــنــاء  لــتــطــويــر 
الثانية  املرحلة  تنفيذ  الحرب  وأعاقت  دوالر. 
مـــن املـــشـــروع والـــتـــي تــتــضــمــن إنـــشـــاء البنية 
الكهرباء  وشبكة  اإلدارة  مباني  من  التحتية 
واإلنـــــــارة واملــــجــــاري واألمـــــن ومــعــامــل إنــتــاج 
الــثــلــج ومـــواقـــف لــلــســيــارات، بكلفة حــوالــي 4 
دوالر(.  مــلــيــون   13( كــويــتــي  ديـــنـــار  مـــاليـــني 
ووجـــــــه املــــحــــافــــظ بــتــشــكــيــل لـــجـــنـــة مــيــدانــيــة 
لــتــســيــيــر وتــنــظــيــم الــعــمــل فـــي مــيــنــاء الــشــحــر 
اإلنـــزال والتصدير  آلية لعملية  تتولى وضــع 
من امليناء ووضع األسس والضوابط لها من 
وخــروج  دخــول  وكيفية  والتراخيص  األوراق 
السفن من امليناء، حسب الطرق املتعامل بها 

في ميناء املكال.
العاملة  األيــــادي  تنظيم  اللجنة  تــتــولــى  كــمــا 
فــي املــيــنــاء الـــذي يــوفــر فـــرص تشغيل كبيرة 
بتدريب  اللجنة  الــتــزمــت  كما  املــديــنــة،  ألبــنــاء 
ــن اإلداريــــــــــــني حـــتـــى يـــتـــســـنـــى لــهــم  ــ خـــمـــســـة مـ
ميناء  داخـــل  اإلداري  العمل  وتسيير  تنظيم 
اللجنة  قـــرار تشكيل  الــســمــكــي. وأكـــد  الــشــحــر 
عــلــى أن مــيــنــاء الــشــحــر ســمــكــي تـــجـــاري، وأن 
األدويــة  استيراد  منع  اللجنة  اختصاص  من 
للطب البشري أو الحيواني واملواد الكيمائية 

واملعدات الطبية وغيرها من املواد املحظورة، 
العالقة.  الــجــهــات ذات  مــن  تــراخــيــص  إال عبر 
ــر الـــثـــروة الــســمــكــيــة الــيــمــنــي، فهد  ــ ــــان وزيـ وكـ
ــــد مــطــلــع يـــولـــيـــو/تـــمـــوز الــــجــــاري،  كـــفـــايـــن، أكـ
ــادة تــفــعــيــل املــنــشــآت الــســمــكــيــة في  ــ ســرعــة إعـ
ــداد خــطــة إجــرائــيــة  ــ مــحــافــظــة حــضــرمــوت وإعـ
ســريــعــة لـــعـــودة الــعــمــل فـــي الــقــطــاع السمكي 
فــي املــحــافــظــة بــعــد تــحــريــرهــا. وطــلــب كفاين، 
خالل زيارته ميناء الشحر، من هيئة مصايد 
ميناء  في  العمل  إعــادة  العربي سرعة  البحر 
الــشــحــر الــســمــكــي لــخــدمــة الـــقـــطـــاع الــســمــكــي 
املنشآت  اإلنتاج، وكذا بقية  وتعزيز مستوى 
السمكية في املحافظة. وأكد املسؤول اليمني 
ــــرص الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الـــنـــهـــوض بــالــقــطــاع  حـ
والعمل  ومكانته  عافيته  الستعادة  السمكي 
عــلــى تــحــســني مــســتــوى مــعــيــشــة الــصــيــاديــن، 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــســلــطــات املــحــلــيــة واألمــنــيــة 
لــوزارة  تقرير  وحسب  حضرموت.  بمحافظة 
ــام 2014،  ــ الــــثــــروة الــســمــكــيــة الـــيـــمـــنـــي، عــــن عـ
ــإن »الــــصــــادرات الــســمــكــيــة فــي الــيــمــن تحتل  فـ
املــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــد الــنــفــط مــن نــاحــيــة حجم 
الصادرات نسبة للسمعة الجيدة التي تحظى 
العربية  ــــواق  األسـ فــي  اليمنية  األســـمـــاك  بــهــا 
واألجنبية«. وبلغت قيمة الصادرات السمكية 
عـــام 2013 نــحــو 289 مــلــيــون دوالر، فــي حني 
تراجعت الصادرات عام 2014 إلى 170 مليون 

دوالر، بحسب تقارير رسمية.
وقـــــدرت مــنــظــمــة األغـــذيـــة والــــزراعــــة )الـــفـــاو( 
الــتــابــعــة لــألمــم املــتــحــدة، أن صــيــد األســمــاك 
في اليمن يساهم بــ 15% من إجمالي الناتج 
املــحــلــي الــيــمــنــي، وأن هــنــاك 80 ألـــف صــيــاد، 
وتساهم عــائــدات صـــادرات األســمــاك بـــ %13 
من مجموع الصادرات غير البترولية للبالد.
وتمتلك اليمن شريطًا ساحليًا يقدر بـ 2500 
كيلو متر، وأكــثــر مــن 400 نــوع مــن األسماك 
ــــدة من  الــبــحــريــة مـــا يجعلها واحـ واألحـــيـــاء 
أفضل الدول التي تمتلك ثروة بحرية هائلة 
وبإمكانها صيد قرابة 400 ألف طن سنويًا، 

وفقًا لوزارة الثروة السمكية.

عمان ــ زيد الدبيسية

تواجه سوق السيارات في األردن حالة ركود غير مسبوقة، 
على  الجمركية  الــرســوم  برفع  األخير  الحكومة  قــرار  بسبب 
املركبات القديمة، وتكاليف نقل امللكية. وقال رئيس جمعية 
»العربي  مستثمري املناطق الحرة، نبيل رمان، في تصريح لـ
الجديد«، إن تجارة السيارات تعاني حاليًا من تراجع كبير 
فــي املــبــيــعــات، حــيــث تــوقــف الــتــجــار عــن تخليص معامالت 
ــادة الــجــمــارك وبـــدل  ــ املــركــبــات مــنــذ نــحــو أســـبـــوع بــســبــب زيـ
قيمتها  فــي  الـــزيـــادة  بلغت نسبة  الــتــي  الــســيــارات،  تسجيل 
ــح أن الــجــمــارك عــلــى بــعــض الــســيــارات  حــوالــي 90%. وأوضــ
ارتفعت بحوالي 4500 دوالر، إضافة إلى الزيادة التي طرأت 
على رسوم تسجيلها، مما شكل عبئا إضافيا على التجار، 
وسيؤثر على إقبال املواطنني على شرائها بسبب أوضاعهم 
التي تزيد  الفقر  ارتفاع نسبة  املعيشية. ويعاني األردن من 
آخــر دراســـات رسمية، فيما تقدرها  لنتائج  عــن 14%، وفقا 

جهات غير رسمية بأكثر من ذلك.
الــجــديــد«، إن  »الــعــربــي  لـــ قــال  لكن مــســؤوال حكوميا مطلعا 
كانت  مهما  القديمة  السيارات  على  الجمركية  الرسوم  رفــع 
سنة صنعها وكذلك رسوم نقل امللكية، جاء بهدف الحد من 
انتشار املركبات القديمة، التي لها كلف عالية على االقتصاد 
من حيث كثرة أعطالها وكذلك خطورتها على حياة األفراد.

ومنذ سنوات طويلة يسمح األردن باستيراد السيارات التي 
ال يزيد عمرها عن 5 سنوات، لكن القرار األخير يقضى برفع 

الرسوم على ما دون سنة الصنع 2015. 
إن تجارة  الــحــرة،  املــنــاطــق  رئــيــس جمعية مستثمري  وقـــال 
السيارات تعاني أصال من تراجع في املبيعات، الفتا إلى أن 
40% من السيارات التي تم استيرادها قبل القرار الحكومي 
األخــيــر لــم يتم بيعها حتى اآلن. وقــدر عــدد الــســيــارات التي 
يتم تخليصها من املراكز الجمركية شهريًا بحوالي 6 آالف 
سيارة، مشيرًا إلى أن عدد املركبات التي دخلت السوق العام 

املــاضــي بــلــغ حــوالــي 74 ألـــف ســـيـــارة، مــقــابــل 62 ألــفــا خــالل 
عـــام 2014. وقــــال مــواطــنــون إن قــــرار الــحــكــومــة غــيــر صائب 
القتناء  الدخل  متوسطي  دون  لألغنياء  املجال  يتيح  كونه 
الــســيــارات، حــيــث تــم اســتــثــنــاء املــركــبــات الــجــديــدة، أي التي 
لــم يمض على صنعها عــام واحـــد مــن قـــرار زيـــادة الجمارك 
والرسوم، مشيرين إلى أن شريحة كبيرة من األردنيني غير 

قادرين على شراء السيارات الجديدة.
ــال مــحــمــد عـــبـــيـــدات، رئـــيـــس جــمــعــيــة حــمــايــة املــســتــهــلــك،  ــ وقـ
الــســيــارات ســتــؤثــر سلبًا عــلــى مستويات  إن زيــــادة أســعــار 
املعيشة، حيث سترتفع متطلبات اإلنفاق على النقل وشراء 
املــركــبــات واالقـــتـــراض بمبالغ كــبــيــرة مــن املــصــارف وتحمل 
أسعار فائدة مرتفعة. وأشار عبيدات في تصريح خاص إلى 
أهمية أن تبحث الحكومة عن بدائل أخرى لزيادة اإليرادات 
دون التأثير مباشرة على املواطنني. وأضاف »على الحكومة 
أن تعمل أيضا على تحسني النقل العام، بحيث يتم تشجيع 
املواطنني على التنقل باستخدام وسائل النقل، إذا ما كانت 
متطورة وتعمل برحالت منتظمة خاصة بني املدن الكبرى«، 
االستثمار  النقل وتحفيز  تأهيل قطاع  إلــى ضــرورة  مشيرا 
فيه. وكانت الحكومة األردنية قد اتخذت في يونيو/حزيران 
املاضي عدة قرارات من شأنها توفير إيــرادات للدولة، حيث 

تم رفع أسعار السجائر واملشروبات الكحولية.
حت الحكومة إلى إمكانية ربط أسعار الكهرباء بأسعار 

ّ
كما مل

النفط مستقبال ورفع الدعم عن املياه تدريجيا. 
وتستهدف هذه اإلجراءات تحقيق وفر مالي للخزينة بقيمة 
املتوقع  الــوفــورات  احتساب  دون  دوالر سنويًا،  مليون   233
تحقيقها بــمــوجــب اإلجــــــراءات املــتــعــلــقــة بــأســعــار الــكــهــربــاء 
وغير  مفاوضات صعبة  األردنية  الحكومة  وتواجه  واملياه. 
الــذي اشترط تخفيض  الــدولــي،  النقد  مسبوقة مع صندوق 
الـــنـــفـــقـــات الـــعـــامـــة بــشــكــل كـــبـــيـــر، وتـــقـــلـــيـــص الـــعـــجـــز املـــالـــي 
إقـــرار برنامج  ــرادات، مقابل  ــ العامة وزيـــادة اإليـ واملــديــونــيــة 

اإلصالح االقتصادي، الذي يسمح بتقديم قرض للبالد.

أزمة السيولة تهّدد 
بإغالق المصانع الليبية

تخوفات من زيادة أسعار األدويةأكبر ميناء صيد في اليمن يتأهب الستئناف نشاطه

الجمارك على بعض السيارات ارتفعت نحو 4500 دوالر )فرانس برس(نقص الدوالر يهّدد المشروعات اإلنتاجية في ليبيا )فرانس برس(

الحرب تفاقم معاناة الصيادين )فرانس برس(

الجمارك تكبح تجارة السيارات

باتت المصانع الليبية 
مهّددة بالتوقف، في 

ظل اإلجراءات المشّددة 
التي تبناها المصرف 

المركزي، والتي أدت إلى 
نقص حاد في المواد 

الخام المستوردة

9.8 % عجزًا متوقعًا لموازنة 
مصر

قالت وزارة املالية املصرية في بيان، صدر 
أمس، إن موازنة السنة املالية 2016/ 2017 

تتوقع عجزًا نسبته 9.8% من الناتج 
املحلي اإلجمالي. وذكر البيان أنه من 

املتوقع وصول اإليرادات إلى 669.7 مليار 
جنيه )75.42 مليار دوالر( بينما يتوقع 

وصول املصروفات إلى 974.8 مليار جنيه. 
وكان البرملان املصري وافق على مشروع 
املوازنة في أواخر يونيو/ حزيران. وتفاقم 

عجز املوازنة املصرية خالل السنوات 
الثالث األخيرة عقب اضطرابات أمنية بعد 

االنقالب العسكري الذي أطاح بالرئيس 
املنتخب محمد مرسي، في 3 يوليو/تموز 

عام 2013.

الجزائر تطرح مناقصة قمح 
قال تجار أوروبيون يوم اإلثنني إن الديوان 

الجزائري املهني للحبوب الحكومي طرح 
مناقصة لشراء كمية من قمح الطحني 

اللني يمكن توريدها من أي منشأ. وطلبت 
املناقصة توريد كمية اسمية قدرها 50 ألف 

طن لكن غالبا ما تشتري الجزائر كمية 
أكبر بكثير مما تطلب في مناقصاتها. 

وذكر التجار أن آخر موعد لتقديم العروض 
هو األربعاء املوافق 13 يوليو/تموز.

وأضافوا أن املناقصة طلبت شحن الكمية 
في سبتمبر/ أيلول في األساس مع احتمال 

شحن بعضها في أكتوبر/ تشرين األول.

خطة لمعارض االتصاالت 
في البحرين

عقدت لجنة تقنية املعلومات واالتصاالت 
بغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها 

الدوري، أمس، حيث تم خالل االجتماع 
ة اللجنة املبدئية لزيارة عدد 

ّ
مناقشة خط

من املعارض واملؤتمرات التي من شأنها 
املساهمة في تطوير قطاع تقنية املعلومات 

واالتصاالت في البالد، إلى جانب تقديم 
الدعم الالزم ألصحاب األعمال لتطوير 

أعمالهم والرقي بمستوى الخدمات املقدمة 
للعمالء. وناقشت اللجنة بشكل مفصل 

ضرورة وضع خطة للزيارات تتناسب مع 
خطة مجلس التنمية االقتصادية لقطاع 

تقنية املعلومات واالتصاالت. كما تّم خالل 
االجتماع الوقوف على أهم مستجدات 

البرنامج التدريبي الذي من املزمع تدشينه 
بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية 

واألهلية لرفع مستوى الكفاءات الوطنية في 
القطاع وإثراء سوق العمل بالكفاءات ذات 

التدريب العالي واملتخصص.

تراجع عدد األجانب 
المجنسين في ألمانيا 

أظهر تقرير رسمي، تراجعًا طفيفًا في عدد 
األجانب الحاصلني على الجنسية األملانية 

خالل العام املاضي 2015، بنسبة بلغت 
1.1% مقارنة مع العام السابق عليه 2014. 

وجاء في تقرير صادر عن مكتب اإلحصاء 
االتحادي األملاني، أن عدد األجانب املجنسني 

في العام املاضي بلغ 107.200أجنبي. 
واستضافت أملانيا الجئني من جنسيات 

متعددة خالل وقت سابق من العام املاضي، 
غالبيتهم من السوريني واألفغان، ما دفع 
باتجاه الضغط على املستشارة األملانية 

أنجيال ميركل. وحسب أرقام صادرة عن 
املفوضية السامية لـ الالجئني التابعة لألمم 
املتحدة الشهر املاضي، بلغ عدد الالجئني 
السوريني الذين استضافتهم أملانيا قرابة 
620 ألف الجئ في 2015. وأظهرت أرقام 

رسمية في مايو/أيار املاضي عن اإلحصاء 
االتحادي، أن أكثر من 55 ألف طلب لجوء 
قدمت إلى أملانيا خالل مايو/أيار املاضي، 
بنسبة ارتفاع بلغت 112.6% مقارنة مع 

الفترة املناظرة من العام 2015.

 االتحاد األوروبي ملتزم 
بالعالقة التجارية مع الصين
قالت املفوضة التجارية لالتحاد األوروبي 

سيسيليا ماملستروم، أمس، إن االتحاد 
األوروبي ملتزم بعالقته االقتصادية 

والتجارية مع الصني بعد تصويت بريطانيا 
بالخروج من االتحاد. وأضافت أيضًا أنه 
يجب أن تكون هناك قواعد دولية مقبولة 

للجميع لجعل التجارة عادلة. وأكدت 
ماملستروم، لطالب صينيني في بكني قبل 
اجتماع قمة بني الصني واالتحاد األوروبي، 
أنها تأمل باالنتهاء من املفاوضات املتعلقة 

باتفاقية الشراكة في مجال التجارة 
واالستثمار عبر املحيط األطلسي التي 

يقوم االتحاد األوروبي والواليات املتحدة 
بالتفاوض عليها قبل نهاية إدارة الرئيس 

األميركي باراك أوباما.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%65
االستثمار  إدارة  مدير  قــال 
االستثمار  تشجيع  بهيئة 
وشـــــــؤون الــخــصــخــصــة 
سويسي،  جمال  ليبيا،  في 
الــمــشــاريــع  مـــن   %65 إن 
عن  متوقفة  االستثمارية 
العمل، مؤكدًا أن معظم 
من  يهربون  المستثمرين 

ليبيا بسبب تفاقم الحرب.

القاهرة ـ محمد توفيق

ــة في  ــ قـــال رئــيــس غــرفــة صــنــاعــة األدويــ
ــاد الــــصــــنــــاعــــات املــــصــــريــــة، أحـــمـــد  ــ ــــحـ اتـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن غرفة  الــعــزبــي، لـــ
صناعة الدواء خاطبت وزارتي الصحة 
ــار األدويـــــــة  ــ ــعـ ــ والــــصــــنــــاعــــة لـــــزيـــــادة أسـ
املــخــصــصــة لــلــتــصــديــر »االقـــتـــصـــاديـــة« 
بنسبة 20%. وأضاف العزبي، أن هناك 
دواًل تضع سعرين: واحــدا للدواء الذي 
ــرا آخـــر  ــعــ يـــتـــم اســـتـــهـــالكـــه مــحــلــيــًا، وســ
ــى أن  اقـــتـــصـــاديـــا لــلــتــصــديــر، مــشــيــرًا إلــ
الــــــدواء املـــصـــري يــعــد األرخـــــص عــاملــيــًا، 
حيث يقل سعره عن ما يتم إنتاجه في 

الدول الخليجية واألجنبية.
ولفت إلــى أنــه فــي حالة تصدير الــدواء 
املصري للخارج يطلب املستورد شهادة 
أساسها  علي  ويتم  الداخلية  التسعير 
احــتــســاب الــســعــر. وأوضــــح الــعــزبــي، أن 
ــد ســيــتــيــح لــشــركــات  ــديـ ــجـ الــتــســعــيــر الـ
الدعاية واإلعـــالن،  فــي  التوسع  األدويـــة 
الــتــي تتكبدها  ويــحــجــم مـــن الــخــســائــر 

الشركات نتيجة للتسعير الجبري.
واعــتــبــر مــتــخــصــصــون فـــي األدويــــــة أن 
اســتــجــابــة الــحــكــومــة ملــطــالــب الــشــركــات 
ــة االقــتــصــاديــة،  ــ ــ ــار األدويـ ــعـ بــــزيــــادة أسـ
سيحدث موجة غالء جديدة في السوق 
التوجه  هـــذا  لتشجيع  نتيجة  املــحــلــي، 
إنتاج األدويــة للتصدير  الشركات على 
أكــثــر مـــن الــتــي يــتــم بــيــعــهــا فـــي الــســوق 
ــا يـــعـــزز أزمــــــة تـــفـــاقـــم نــقــص  ــلـــي، مــ املـــحـ
التي يشهدها السوق املصري،  األدويــة 

وبالتالي ارتفاع أسعارها.
وتعليقا علي مطلب زيادة سعر األدوية 
ــتــــصــــاديــــة املـــخـــصـــصـــة لــلــتــصــديــر،  االقــ
قــــــــال رئـــــيـــــس املــــــركــــــز املــــــصــــــري لــلــحــق 
»الـــعـــربـــي  فــــي الـــــــــدواء، مــحــمــد فـــــــؤاد، لــــ
الــجــديــد«، إن مطالبة الــشــركــات بــزيــادة 
األســعــار سيضيف أعــبــاء جــديــدة على 

املــســتــهــلــكــني، مــــحــــذرًا مــــن إمـــكـــانـــيـــة أن 
يحدث تحرير تام لسعر الدواء في مصر 
املقبلة في حالة استجابة  الفترة  خالل 

الحكومة لضغوط شركات األدوية.
وأضــاف أن الشركات ربحت كثيرًا علي 
موافقة  بعد  املصري،  املستهلك  حساب 
األدويـــة،  أســعــار  تحريك  علي  الحكومة 
مـــؤخـــرًا. ووافــــق مــجــلــس الــــــوزراء، شهر 
مــايــو/أيــار املــاضــي، على زيـــادة أسعار 
الدواء األقل من 30 جنيًها بنسبة %20، 
املريض  الــقــرار بكونه في صالح  معلال 
املــصــري. وكـــان وزيـــر الصحة املــصــري، 
أحـــمـــد عـــمـــاد الـــديـــن، قـــد أكــــد قــبــل نحو 
ــدواء في  ــ شــهــر أن »انــخــفــاض أســعــار الـ
السوق املصري أدى إلى اختفاء 4 آالف 
الــشــركــات على  قــدرة  صنف دواء، لعدم 

إنتاجها محليا الرتفاع تكلفتها«.
وقال نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  أســامــة رســتــم، لـــ
شــركــات األدويـــة تعاني مــن عــدم توافر 
الــــــــــــدوالر، نـــتـــيـــجـــة شـــحـــه فـــــي الـــبـــنـــوك 
املصرية، ما يعمق أزمــة نقص األدويــة، 
الفـــتـــا إلــــى أن الــحــكــومــة رفـــعـــت أســعــار 
ــة الــصــعــبــة  ــلـ ــمـ ــعـ الـــــــــــدواء ولــــــم تــــوفــــر الـ
من  اإلنتاج  مستلزمات  لشراء  الخاصة 
الـــخـــارج. ولــفــت رســتــم، إلـــى أن مصانع 
األدوية العاملة في مصر توفر 92% من 
احــتــيــاجــات املـــواطـــن املـــصـــري، وتــصــدر 
إلــى 75 دولــة أجنبية، إال أنها  إنتاجها 
تــعــتــمــد عــلــى اســـتـــيـــراد 90% مـــن املــــادة 

الخام املستخدمة في الصناعة.
وأكد رستم، أن مصانع األدوية تشترى 
ــــدوالر مــن الــبــنــوك بــالــســعــر الــرســمــي،  الـ
وال تــتــعــامــل مــع الــســوق الـــســـوداء، وأن 
الزيادات في سعر صرف الدوالر مقابل 
حتى   2011 مــنــذ   %62 بــلــغــت  الــجــنــيــه 
صــــــدور قــــــرار الـــبـــنـــك املــــركــــزي األخـــيـــر، 
مـــا أدى إلــــى ارتـــفـــاع الــتــكــلــفــة. وحــســب 
بيانات غرفة األدوية، يعمل في صناعة 

الــدواء نحو نصف مليون عامل، وعدد 
مصنعا   154 يــبــلــغ  الــعــامــلــة  املـــصـــانـــع 
باإلضافة إلى 50 مصنعا تحت اإلنشاء، 
وتصل املبيعات السنوية إلى 40 مليار 
جنيه )الدوالر = 8.88 جنيهات( وحجم 
استثمارات القطاع يبلغ 45 مليار جنيه. 
ويجهز املجلس التصديري للصناعات 
الطبية خطة للصادرات حتى عام 2030، 
الصناعة،  تحديث  مركز  مــع  بالتعاون 
الشركات  استحواذ  الخطة  وتستهدف 
ــراوح بـــني 12  ــتــ املـــصـــريـــة عــلــى نــســبــة تــ
الــصــادرات املصرية  و15% من إجمالي 
إلـــى الـــســـوق األفـــريـــقـــي. ووفـــقـــًا للخطة، 
يــســعــى املــجــلــس إلــــى إنـــشـــاء 12 مــركــزًا 
لــوجــســتــيــًا فــي بــعــض الــــدول األفــريــقــيــة 
جنيه،  مــلــيــون   60 اســتــثــمــاريــة  بتكلفة 

خالل 3 سنوات.
ــتــــصــــديــــري  ويــــســــتــــهــــدف املــــجــــلــــس الــ
تحقيق صادرات  الدوائية  للصناعات 
إجــمــالــيــة )أدويـــــــة، مــســتــلــزمــات طبية 
 7.2 تتجاوز  تجميل(  ومستحضرات 
مــاليــني دوالر(،   810( جــنــيــه  مــلــيــارات 
ــاري، مــقــابــل نــحــو 6  خــــالل الـــعـــام الــــجــ
مليارات جنيه )681 مليون دوالر( العام 
املــاضــي، بنمو نحو 20%. وتــعــّد دول 
السعودية واليمن والعراق والسودان، 
للدواء املصري،  املستوردة  الــدول  أهــم 
حيث تستحوذ على 50% من إجمالي 
الصادرات، وتعتبر أدويــة منع الحمل 
والــقــلــب  األعــــضــــاء  وزراعــــــــة  واألورام 
أكثر  والبلهارسيا  الدموية  واألوعــيــة 
منتجات قطاع األدوية تصديرًا بنسبة 
الــــصــــادرات، مقابل  79% مــن إجــمــالــي 
12% لألمصال املضادة. واحتلت مصر 
املـــركـــز الــــــ50 فـــي قــائــمــة الـــــدول األعــلــى 
نــهــايــة 2014، فيما  لـــألدويـــة  تــصــديــرًا 
واألردن  إندونيسيا  مثل  دول  تقدمت 
والهند وجنوب أفريقيا على مصر في 

الترتيب.

تقارير عربية

صناعة

مصرتنمية

األردن

الصندوق العربي 
يمّول المرحلة الثانية 

لتطوير الميناء

ملعلومات  السعودي  املــركــز  أعلن 
االتــصــاالت  لهيئة  الــتــابــع  الشبكة 
السعودية،  في  املعلومات  وتقنية 
ــداد اآلمــــن  ــ ــتـ ــ قـــيـــامـــه بــتــفــعــيــل االمـ
لنظام أسماء النطاقات اإللكترونية 
)DNSSEC(، كأول دولة خليجية 
ــداد.  ــ ــتــ ــ تــــقــــوم بـــتـــفـــعـــيـــل هــــــذا االمــ
وحـــســـب بـــيـــان صـــحـــفـــي، صـــدر 
إمكانية  الــنــظــام  هـــذا  يتيح  أمـــس، 
الــتــحــقــق مــن وجـــود املــعــلــومــة من 
عــدمــهــا، ومــصــدرهــا وصــحــتــهــا، 
والحماية من االختراقات. وكانت 
العربية،  الــدول  قطاعات مالية في 
قد حذرت في منتصف مايو/أيار 
املاضي، من أنها تتعرض لهجوم 
ــة،  ــنـ ــبـــل قـــراصـ إلـــكـــتـــرونـــي مــــن قـ
بغرض سرقة البيانات املالية على 
تدميرها. ودعا  ثم  ومــن  األجهزة 
املــركــز جميع الــجــهــات وشــركــات 
االستضافة واملشغلني إلى تفعيل 
االمــــتــــداد اآلمـــــن وتـــجـــربـــتـــه، قبل 
املتوقع   للخدمة  الرسمي  اإلطــالق 

قبل نهاية 2016.

السعودية 
تواجه 

االختراقات 
اإللكترونية
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تونس ــ فرح سليم

واإلقامات  املفروشة  الشقق  باتت 
املــــجــــهــــزة فـــــي املــــــــدن الـــســـاحـــلـــيـــة 
التونسية، املــالذ األكثر إقباال من 
ــفـــاع أســعــار  جــانــب الــتــونــســيــني، فـــي ظـــل ارتـ
الــفــنــادق رغـــم الــحــمــالت املــطــالــبــة بتشجيع 
الــســيــاحــة الــداخــلــيــة لــتــعــويــض الــتــراجــع في 

أعداد الوافدين األجانب منذ أكثر من عام.
وشجع إقبال التونسيني على بدائل للفنادق 
على  السياحية  املحافظات  فــي  املستثمرين 
ــامــــات خـــاصـــة بــاملــصــطــافــني، لتعج  بـــنـــاء إقــ
ــمـــاعـــي  ــتـ ــع الــــتــــواصــــل االجـ ــ ــواقـ ــ صـــفـــحـــات مـ

بإعالناتها، ال سيما في موسم الصيف.
وبحسب عاملني في السياحة الداخلية، فإن 
اإلقامات الساحلية تسع أســرة مكونة من 4 

أفــراد بقيمة 100 دوالر لليلة الواحدة بواقع 
25 دوالرًا للفرد، في حني تبلغ أسعار الفنادق 
من فئة األربعة نجوم نحو 100 دوالر للفرد 
الــواحــدة. ويــقــول معز علية، وهو  الليلة  فــي 
صـــاحـــب إقــــامــــة فــــي مــحــافــظــة ســـوســـة عــلــى 

الــســاحــل الــشــرقــي الــتــونــســي، إن الــطــلــب هــذا 
إلى  مشيرًا  لديه،  املتوفر  العرض  فــاق  العام 
أن لديه 20 شقة مؤجرة على امتداد شهري 

يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب املقبل.
»العربي الجديد«،  وتوقع علية، في تصريح لـ
أن يــتــواصــل املـــوســـم هــــذا الـــعـــام إلــــى حـــدود 
شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول الـــقـــادم، الفــتــا إلـــى أن 
أغلب زبائنه من العائالت التونسية وبعض 
الجزائريني، الذين تعودوا على الحجز املبكر 
الــحــجــوزات يبدأ  للشقق. وأضـــاف أن موسم 
أبــريــل/ نيسان املــاضــي، موضحا  منذ شهر 
ــد تـــكـــون أفـــضـــل مــن  أن الـــشـــقـــق الــســكــنــيــة قــ

الفنادق لدى الكثير من املصطافني.
شبكات  على  ونشطاء  التونسيون  وينتقد 
التواصل االجتماعي غالء أسعار اإلقامة في 
السفر  كلفة  أن  العام، معتبرين  الفنادق هذا 
فــي رحــلــة سياحية إلــى مــراكــش بــاملــغــرب أو 
إسبانيا أقــل بكثير مــن اإلقــامــة ألســبــوع في 
ـــ 4 نــجــوم فـــي إحــــدى املـــدن  فــنــدق مـــن فــئــة الــ

الساحلية التونسية. 
غضبهم  عــن  للتعبير  حملة  نشطاء  وأطــلــق 
من غالء أسعار الفنادق، تحت عنوان »صيف 
أرخــص من تونس«  أو إسبانيا  في مراكش 
فـــي مــحــاولــة لــلــفــت انــتــبــاه وزارة الــســيــاحــة 
املعتمدة  األسعار  أن  إلى  الفنادق  وأصحاب 

ال تساعد على تشجيع السياحة املحلية. 
يريدون  الفنادق  أصحاب  إن  نشطاء  ويقول 
تــعــويــض الــخــســارة، الــتــي لحقت بــهــم، جــراء 
ــيــــاح األجـــــانـــــب عـــبـــر رفـــع  ــــع عــــــدد الــــســ ــراجـ ــ تـ
األسعار. وعقب العمليتني اإلرهابيتني اللتني 
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المفروشة باتت 
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)Getty(

)Getty( االنخفاض يشمل حركة الركاب والشحن عبر مطار الكويت

)Getty( الطائرة في طريقها إلى العاصمة المصرية القاهرة

في  المستثمرين  للفنادق،  بدائل  على  التونسيين  إقبال  شجع 
بينما  بالمصطافين،  خاصة  إقامات  بناء  على  السياحية  المحافظات 

دشن نشطاء حمالت على مواقع التواصل ضد غالء الفنادق

السياحة الداخلية تطورت 
منذ 5 سنوات بنسبة %46 

وفق البيانات الرسمية

المغاربة يقضون 
5.3 ماليين ليلة 

سياحية في الفنادق 
المصنفة خالل العام

الدخل السياحي يتراجع 
بنسبة 62% خالل األشهر 

الخمسة األولى من 2016

غالء الفنادق ينعش 
اإلقامة بالشقق 

في المدن الساحلية

الركاب والشحن الجوي، عبر مطار  أظهرت بيانات رسمية تراجع حركة سفر 
الشهر من  املاضي، مقارنة بنفس  الدولي، خالل شهر يونيو/حزيران  الكويت 
العام املاضي. وقالت اإلدارة العامة للطيران املدني الكويتية، أمس، وفق وكالة 
األنباء الكويتية »كونا«، إن حركة الركاب في مطار الكويت الدولي بلغت خالل 

يونيو/حزيران املاضي نحو 867 ألف راكب، 946 ألف راكب للشهر ذاته 2015.
وأضافت، أن إجمالي حركة الطائرات املشغلة من وإلى مطار الكويت الدولي بلغ 
7985 رحلة، مقارنة بـ 8239 رحلة للشهر ذاتــه من العام املاضي. وعلى صعيد 
حركة الشحن الجوي، أفادت البيانات أنها بلغت 16.4 مليون كيلوغرام، مقارنة 

بنحو 16.5 مليون كيلوغرام في يونيو/حزيران 2015.

الشمسية فقط، من أشبيلية جنوب إسبانيا، في  أقلعت طائرة تعمل بالطاقة 
وقت مبكر أمس، في املحطة قبل األخيرة من أول رحلة جوية حول العالم دون 
القاهرة في  املصرية  العاصمة  إلــى  واحـــدة، في طريقها  وقــود  استخدام قطرة 

رحلة من املتوقع أن تستغرق 50 ساعة و30 دقيقة.
وتــــدار مــحــركــات الــطــائــرة األربــعــة بــطــاقــة مستمدة مــن أكــثــر مــن 17 ألـــف خلية 
شمسية مثبتة على الجناحني. ويزيد طول جناحي الطائرة عن طائرات بوينغ 
747، وهي مصنوعة من ألياف الكربون الخفيف للغاية ويعادل وزنها اإلجمالي 
وزن سيارة. وبمقدورها أن تحلق على ارتفاع 28 ألف قدم )8500 متر( وبسرعة 

تصل إلى نحو 70 كيلومترًا في الساعة
بــورشــبــرج، قيادة  بــرتــرانــد بيكارد وأنــدريــه  الــطــيــاران السويسريان،  ويــتــبــادل 
الطائرة في رحلتها حول العالم، التي بدأت من أبوظبي وتنتهي هناك. ويتولى 

بورشبرج قيادة الطائرة إلى القاهرة وهي املرحلة السادسة عشرة من الرحلة.

أطلقت بريطانيا مشاورات، أمس، بشأن تعديالت على قواعد التأمني والقيادة، 
فيما تواصل خططها للسماح للسيارات ذاتية القيادة )بدون سائق( بالنزول 
الــســيــارات دون  لــلــشــوارع بحلول عــام 2020. وتــقــول الحكومة، إن حجم ســوق 
سائقني يصل إلى 900 مليار جنيه إسترليني )1.29 تريليون دوالر( في أنحاء 
من  تحديد  بينها  قــانــونــيــة،  عقبات  على  التغلب  إلــى  بحاجة  ولكنها  الــعــالــم، 
سيكون مــســؤوال فــي حــال وقــوع حـــادث. وأعــلــن وزيــر املالية، جــورج أوزبـــورن، 
الطريق،  النوع على  مـــارس/آذار املاضي، الختبار سيارات من هــذا  خططًا في 
مشيرا إلى أن الحكومة ستطرح مقترحات إلزالة العقبات التنظيمية أمام هذه 
إلى  تهدفان  إنهما  البريطانيتان،  والنقل  العمل  وزارتـــا  وقالت  التكنولوجيا. 

إلغاء القواعد التي تمنع هذه النوعية من السيارات.

أخبار في صور

تراجع حركة السفر عبر مطار الكويت

طائرة بالطاقة الشمسية 
تتجه إلى القاهرة

بريطانيا تجري تعديالت 
على استخدام السيارات ذاتية القيادة

)Getty( الحكومة المغربية تركز على السياح المحليين واألسواق الصاعدة)Getty( إقبال ضعيف على المنتجعات رغم تراجع األسعار

الرباط ــ مصطفى قماس

 فــي مــراكــش خــالل 
ً
انتعشت الــســيــاحــة قــلــيــال

عــطــلــة عــيــد الــفــطــر نــهــايــة األســـبـــوع املــاضــي 
فــي قطاع  العاملني  أن  املــغــاربــة، غير  بفضل 
الــســيــاحــة مــنــشــغــلــون أكـــثـــر بــمــا ســتــأتــي به 

األيام املقبلة من فصل الصيف.
التي كشفت عنها جمعية  البيانات  تمر  ولــم 
شركات األسفار الفرنسية، دون أن تثير قلق 
العاملني في السوق املغربي، فقد أشــارت في 
التاسع والعشرين من  آخر تقرير نشرته في 
يونيو/حزيران املاضي إلى حدوث تراجع حاد 
في الحجوزات في اململكة بلغت نسبته %30، 
السياحة  تنتظر  إلـــى صــعــوبــات  يــؤشــر  مــمــا 
املغربية في األشهر املقبلة التي تصادف فترة 
الــصــيــف. ويــعــول املــغــرب كــثــيــرًا عــلــى السياح 
الفرنسيني، غير أن شركات األسفار تشير إلى 
في  والبرتغال  إلسبانيا  الفرنسيني  تفضيل 
إلى  تطلعهم  تــراجــع  مقابل  الــحــالــي،  الصيف 
تــونــس وتــركــيــا واملـــغـــرب، وإن كــانــت الــبــلــدان 
الــثــالثــة ال تــــزال ضــمــن الــوجــهــات املــتــوســطــة 

العشر املفضلة لدى الفرنسيني.
وتــجــلــى فـــي الـــربـــع األول مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، 
ــغـــرب،  ــــى املـ أن تــــراجــــع الـــســـيـــاح الــــوافــــديــــن إلـ
ــن األســـــــــواق الــتــقــلــيــديــة مـــثـــل فــرنــســا  جـــــاء مــ
عدد   

ً
قليال ارتــفــع  بينما  وبريطانيا،  وأملانيا 

ــيـــاح الـــقـــادمـــني مــــن بــلــجــيــكــا وإســبــانــيــا  الـــسـ
السياحة  وزارة  بــيــانــات  وأظــهــرت  وهــولــنــدا. 
عاملون  ويعتبر   .%7.7 بلغ  الــتــراجــع  هــذا  أن 

القاهرة ـ العربي الجديد

أطــلــقــت شـــركـــة مــصــر لــلــطــيــران )حــكــومــيــة( 
رحالت سياحية مخفضة بأقل من ألف جنيه 
)112 دوالرًا(، شاملة تذكرة الطيران واإلقامة 
بــفــنــادق فـــي عـــدة مــنــاطــق ســيــاحــيــة فــاخــرة، 
منها شرم الشيخ )شمال شــرق(، في خطوة 
إلســعــاف الــســيــاحــة املــتــرديــة، بسبب عــزوف 
األجانب، وال سيما منذ نهاية العام املاضي 
2015. وقــــال صــفــوت مــســلــم، رئــيــس مجلس 
إدارة الــشــركــة الــقــابــضــة ملــصــر لــلــطــيــران، في 
تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا صــحــف مــحــلــيــة، أمـــس، 
ــبـــر  وأكـ أول  ــتـــدشـــني  لـ تــســتــعــد  الــــشــــركــــة  إن 
الصيفي  املوسم  التنشيطية خالل  حمالتها 
الــحــالــي »إجـــازتـــك فـــي مــصــر« ملــنــاطــق شــرم 
الشيخ والغردقة )على ساحل البحر األحمر 
شــرقــي مــصــر( واألقـــصـــر )جـــنـــوب(. وأضـــاف 
مــســلــم، أن »الــحــمــلــة تــأتــي مـــن أجـــل تنشيط 
ودعم السياحة الداخلية، مشيرًا إلى أن هذه 

الــبــرامــج الــســيــاحــيــة ســتــبــدأ اعــتــبــارًا مــن 14 
يــولــيــو/تــمــوز الــجــاري، وحــتــى الــخــامــس من 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول املــقــبــل. وتــعــانــي مــصــر من 
تراجع حاد في أعداد السياح األجانب خالل 
ــع وزارة  ــرة، مــمــا دفـ ــيـ الــســنــوات الـــثـــالث األخـ
الــســيــاحــة إلـــى تــدشــني عـــدة بــرامــج لتنشيط 
الــســيــاحــة الــداخــلــيــة خـــالل األشــهــر املــاضــيــة، 
فــيــمــا أقـــدمـــت عـــشـــرات الـــفـــنـــادق عــلــى إغـــالق 

أبوابها بعد تعرضها للخسائر.
وتراجع الدخل السياحي ملصر خالل األشهر 
إلى  الحالي 2016  الــعــام  مــن  األولـــى  الخمسة 

نسبته  بــلــغــت  بـــتـــراجـــع  دوالر،  مــلــيــون   831
62% عــن ذات الفترة مــن الــعــام املــاضــي، وفق 
الــبــيــانــات الــرســمــيــة. وقـــال عــامــلــون فــي قطاع 
الرغم من تدشني عروض  إنــه على  السياحة، 
ســيــاحــيــة خــــالل عــطــلــة عــيــد الــفــطــر األســبــوع 
املاضي بأسعار تقل عن ألف جنيه للفرد ملدة 
4 ليال، إال أن اإلشغاالت في الفنادق لم تصل 
إلــى املــؤشــرات املستهدفة. وقـــال هــشــام علي، 
في  الــســيــاحــيــني  املستثمرين  جمعية  رئــيــس 
جنوب سيناء شمال شرقي مصر، إن »أسعار 
اإلقامة في فنادق املنطقة شهدت تراجعًا كبيرًا 
لــجــذب أكــبــر عــدد مــن املــصــريــني، وعــلــى الرغم 
من ذلك لم يكن اإلقبال كبيرًا ». وأوضح علي 
متوسط  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في 
اإلشغاالت خالل عطلة عيد الفطر لم يتجاوز 
50% في مدينة شرم الشيخ في حني وصل في 
أقــل مــن 10% وفى  إلــى  بعض مناطق سيناء 
البعض اآلخر كان صفرًا. وقال علي محمود، 
مدير أحد الفنادق في منطقة نويبع طابا على 
البحر األحمر: »هناك عروض تتراوح بني 200 
للفرد،  لليلة  )22 و33 دوالرًا(  300 جنيه  إلــى 
تشمل وجبتي اإلفطار والعشاء، وعلى الرغم 

من ذلك لم تكن التدفقات وفقًا للمتوقع«.
وأضــاف محمود، أن غالبية املصريني ذهبوا 
إلـــــى مـــنـــاطـــق الـــعـــني الــســخــنــة )عـــلـــى ســاحــل 
الــبــحــر األحـــمـــر شــرقــي مــصــر( واإلســكــنــدريــة 
)عــلــى ســاحــل الــبــحــر املــتــوســط شــمــاال( خــالل 
عطلة عيد الفطر، رغم تدشني برامج سياحية 
تشمل اإلقامة واالنتقاالت يبلغ سعرها نحو 
ألـــف جــنــيــه لــلــفــرد الـــواحـــد فـــي الــغــرفــة ملـــدة 3 
انخفضت  الــســيــاحــة،  وزارة  وبــحــســب  لـــيـــال. 
إيرادات مصر من السياحة خالل 2015 بنحو 
15% مقارنة مع العام السابق، لتصل إلى 6.1 
مليارات دوالر. وكانت مصر قد استقبلت في 
عام 2010 أكثر من 14.7 مليون سائح، قبل أن 
يتراجع العدد إلى 9.8 ماليني في 2011، لكنه 
زاد في 2012 إلى 11.5 مليون سائح، قبل أن 

يتراجع مجددًا.

ــاع الـــســـيـــاحـــة بـــاملـــغـــرب، أن الــعــمــلــيــة  فــــي قـــطـ
اإلرهـــابـــيـــة الــتــي شــهــدتــهــا مــديــنــة اســطــنــبــول 
كبير على  تأثير  لها  التركية مؤخرًا سيكون 
الوجهات السياحية في املنطقة وليس تركيا 
إلى  التهديدات  وصــول  أن  اعتبار  على  فقط، 
ــيـــني إلــى  ــارات ســتــدفــع الــكــثــيــر مــن األوربـ املـــطـ
ــتــل 

ُ
مـــراجـــعـــة بـــرامـــج الــســفــر فـــي الـــصـــيـــف. وق

فيه  استخدمت  هــجــوم  فــي  41 شخصًا  نحو 
أتــاتــورك  فــي مطار  نــاريــة  متفجرات وأسلحة 
الــدولــي في مدينة اسطنبول في 28 يونيو/

حــــزيــــران املــــاضــــي. ويــعــتــبــر عـــزيـــز بــنــحــمــو، 
املـــرشـــد الــســيــاحــي املـــغـــربـــي، فـــي تــصــريــح لـ 
في  )العاملني  املهنيني  أن  الجديد«،  »العربي 
الــســيــاحــة( يتطلعون إلـــى تــعــويــض الــتــراجــع 
في توافد الزائرين، من خالل السياح املحليني 
في  اململكة  إلى  العائدين  املغاربة  واملغتربني 

الصيف الحالي.
وُينشط السياح املحليون السياحة املغربية، 
الــســيــاحــة،  حــيــث يــســاهــمــون، حــســب وزارة 
ــيـــارات دوالر،  ــلـ مـ  3.1 إلــــى  تــصــل  ــرادات  ــ ــإيـ ــ بـ
ويـــقـــضـــون 5.3 مـــاليـــني لــيــلــة ســيــاحــيــة فــي 
السياحة  وزارة  يدفع  مما  املصنفة،  الفنادق 
ــى املـــراهـــنـــة عــلــى الــــعــــروض الـــتـــي ســتــقــدم  إلــ
لهم فــي هــذا الصيف. وتــوجــه نائب برملاني 
مؤخرًا بالسؤال )استجواب في البرملان( إلى 
وزير السياحة، لحسن حــداد، حول التدابير 
الـــتـــي ســتــتــخــذهــا الــــــــوزارة مـــن أجــــل تنمية 
الــســيــاحــة، فــأجــاب بـــأن الــحــكــومــة تــركــز على 

لوجهة  والــتــرويــج  التحتية  البنيات  توفير 
املـــغـــرب مـــع الــتــركــيــز عــلــى الـــســـوق الــداخــلــيــة 
واألســـــــواق الـــصـــاعـــدة، مــشــيــرًا إلــــى أن خطة 
مثل  أســواق جديدة  استهداف  العمل تشمل 
األسواق اإلفريقية وأميركا الالتينية والعالم 

العربي والشرق األوسط.
ويــقــول مــســؤول فــي قــطــاع الــســيــاحــة، فضل 
عدم ذكر اسمه، إن املغرب تمكن من الصمود 
مــقــارنــة بمصر وتــونــس، غير أنــه لــم يتمكن 
من التسويق جيدًا لوجهته، حيث لم يحصل 
املكتب الوطني املغربي للسياحة )حكومي(، 
عـــلـــى اإلمــــكــــانــــيــــات املـــالـــيـــة الــــتــــي تــــخــــول لــه 

الترويج للمنتج السياحي املغربي.
 تمكنت في ظل سياق 

ً
ويضيف »تركيا مثال

مضطرب بسبب اإلرهاب من أن تحافظ على 
الــســيــاح على أراضــيــهــا، قبل العملية  تــوافــد 

التي استهدفت مطار أتاتورك«.
الفنادق  أمــني، املسؤول بأحد  ويشير محمد 
التركيز  أن  إلــى  مــراكــش،  املصنفة في مدينة 
يجب أن ينصب في فصل الصيف على املدن 
الشاطئية مثل أكادير والسعيدية، معربًا عن 
التسويق  مــن  تتمكن  لــم  اململكة  لكون  أسفه 
ــداث الــتــي  ــ ــ جـــيـــدًا لــوجــهــتــهــا فـــي ســـيـــاق األحـ
تشهدها املنطقة. وكان املغرب قرر في سياق 
الصينيني  إعفاء  السياحية،  أســواقــه  تنويع 
من التأشيرة، علمًا أن وزارة السياحة كانت 
عبرت عن سعيها لجذب 100 مليون سائح 

من ذلك البلد اآلسيوي.
ويراهن املغرب على جــذب 20 مليون سائح 
في أفق 2020، غير أن املهنيني يعتبرون أنه 
يصعب بلوغ ذلك الهدف، ففي العام املاضي، 
إلى  اململكة  زاروا  الــذيــن  السياح  عــدد  وصــل 
بــإيــرادات بلغت 6.36  10.17 مــاليــني ســائــح، 
السياحة  مــلــيــارات دوالر. ووصــلــت عــائــدات 
في الخمسة أشهر األولى من العام الجاري، 
حسب آخر بيانات مكتب الصرف )حكومي(، 
بلعت نسبتها  بزيادة  2.3 مليار دوالر،  إلى 

6.4%، عن نفس الفترة من العام املاضي.

مصر تنّظم رحالت لمنتجعاتهاالمغرب يراهن على الصيف إلنعاش النُُزل

بــاردو بالعاصمة تونس في  ضربتا متحف 
في  الــقــنــطــاوي  ومنتجع   2015 آذار  مــــارس/ 
العام،  يونيو/ حزيران من نفس  في  سوسة 
مثلت السياحة الداخلية طوق النجاة ألغلب 
نشاطها  مواصلة  من  تمكنت  التي  الفنادق، 
في غياب شبه تام للسياح األجانب. وألحق 

العام الحالي وإلى نهاية مايو/أيار تراجعا 
الــفــتــرة من  بــنــفــس  مــقــارنــة  بــنــســبــة %44.6، 

2015، وفق بيانات وزارة السياحة.
السنة   2010 ســنــة  الــســيــاحــة  وزارة  وتعتبر 
استقبلت  تونس  ألن  للسياحة،  »املرجعية« 
إيـــرادات  خاللها 6.9 مــاليــني ســائــح وحققت 

االعـــتـــداءان أضــــرارًا بــالــغــة بــالــســيــاحــة، وهــي 
تراجعت  إذ  التونسي،  االقتصاد  أعمدة  أحد 
إيراداتها في 2015 بنسبة 35%، وعدد السياح 
بنحو 31% وعدد السياح األوروبيني بنحو 
إحصائيات  وفـــق   2014 بــعــام  مــقــارنــة   ،%54
بداية  منذ  القطاع  عائدات  رسمية. وسجلت 

ــــي أفــضــل  بــقــيــمــة 3.5 مـــلـــيـــارات ديــــنــــار، وهـ
النتائج منذ أن شرعت البالد في االستثمار 

في السياحة في ستينيات القرن املاضي.
الــســيــاحــة  ــإن  ــ فـ الـــســـيـــاحـــة،  وبـــحـــســـب وزارة 
تـــطـــورت مــنــذ 5 ســـنـــوات بنسبة  الـــداخـــلـــيـــة 
املرتبة  الداخلية  السوق  بذلك  لتحتل   ،%46

الثانية بعد أملانيا، متفوقة بذلك على فرنسا 
وإيطاليا.

غــيــر أن الــتــونــســيــني، الــذيــن مــنــحــوا سياحة 
بالغنب  يشعرون  باتوا  الحياة،  قبلة  بلدهم 
أو حوافز تمكنهم  أيــة تشجيعات  في غياب 
تتماشى  بأسعار  باإلجازات  االستمتاع  من 
وقدراتهم املالية. وقال أيمن الريحاني، وهو 
تونسي مغترب في إحدى الدول الخليجية: 
الفنادق في مدينة طبرقة  » اتصلت بإحدى 
)شمال غــرب( بهدف حجز غرفة لشخصني، 

غير أن الرد كان بمثابة الصفعة لي«.
وأضــــاف الــريــحــانــي: » مــســؤولــة الــحــجــوزات 
يبلغ  الواحدة  الليلة  إن سعر  قالت  بالفندق 
270 دوالرًا للفرد، أي أن كلفة اإلقامة ألسبوع 
ســتــكــون فــي حـــدود 1890 دوالرًا وهـــو سعر 
مرتفع جدا مقارنة باألسعار املقدمة للسياح 
األجــانــب عبر وكـــالء األســفــار، ممن يقتنون 
الحجوزات بأسعار ال تتجاوز 50 دوالرًا في 
أقصى الحاالت«. وتبرز الحملة، التي أطلقها 
االجتماعي،  التواصل  شبكات  على  نشطاء 
مـــا يــشــبــه الــتــمــلــمــل الـــعـــام مـــن الـــغـــالء املــفــرط 
وزارة  مطالبني  تونس،  في  الفنادق  ألسعار 
الــســيــاحــة بــالــتــدخــل لــوضــع حـــد ملـــا أســمــوه 

»جشع » أصحاب الفنادق. بـ
لكن رضوان بن صالح، رئيس جامعة الفنادق، 
»الــعــربــي الــجــديــد »، إن الــحــصــول على  قـــال لـــ
مبكرًا، مشيرا  الحجز  يتطلب  معقولة  أسعار 
إلـــى أن األســـعـــار تــحــدد قــبــل انــطــالق املــوســم، 
وغــالــبــا مــا تــقــدم الــفــنــادق أســـعـــارًا تفضيلية 
للحجوزات التي تتم قبل موسم الذروة، غير أن 
التونسيني ال يستفيدون من هذه التخفيضات. 
ويبرر أصحاب الفنادق غالء األسعار باألزمة، 
التي يمر بها القطاع السياحي، مشيرين إلى 
أن ارتفاع اإلشغاالت يتركز في موسم الصيف 
الذي ال يتجاوز 3 أشهر، وهو ما يجعل أغلب 
الفنادق يستغلون موسم  العاملني في قطاع 
الذروة برفع األسعار لضمان توازناتهم املالية 

على مدار السنة.
كما يشير عاملون في القطاع السياحي إلى أن 
السياحة الداخلية ال يمكن أن تعوض التراجع 
في أعداد الوافدين األجانب، النخفاض القدرة 
بالسياح  مقارنة  التونسيني  اإلنفاقية ألغلب 
األجانب. وتراهن تونس على تحسن الوضع 
ــل اســـتـــعـــادة الــســيــاح وإقـــنـــاع  ــنـــي مـــن أجــ األمـ
تونس  بوضع  العاملية  السفر  وكـــاالت  كبرى 
ضمن رحــالتــهــا الــجــويــة والــبــحــريــة، ال سيما 
أن موانئ البالد لم تستقبل منذ مارس/ آذار 

2015 أية رحلة بحرية.

خالل  تطورت،  الداخلية  السياحة  أن  التونسية،  السياحة  وزارة  ذكرت 
الثانية  المرتبة  بذلك  لتحتل   ،%46 بنسبة  األخيرة،  الخمس  السنوات 
الحكومة  وتعول  ألمانيا،  بعد 
الــصــيــد، على  الــحــبــيــب  ــاســة  ــرئ ب
التونسيين إلعادة الحياة للسياحة، 
ــنــحــو كــبــيــر،  الـــتـــي تــراجــعــت ب
على  إرهابيين  هجومين  بسبب 
سوسة.  ومنتجع  بــاردو  متحف 
السياحة، منذ  وتراجعت عائدات 
مايو/ نهاية  حتى   ،2016 بداية 

الفترة  مقارنة   ،%44.6 بنسبة  أيار، 
نفسها من 2015.

تراجع العائدات بـ %44.6

مال وناس

يُنشط المغاربة السياحة 
في بالدهم محققين 

3.1 مليارات دوالر إيرادات، 
مما يدفع للمراهنة على 
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بشرى المقطري

الــحــرب كــارثــة عــلــى كــل املــســتــويــات، حتى 
ــــي تــكــشــفــهــا،  ــتـ ــ ــائــــق الـ ــقــ ــا يــــخــــص الــــحــ ــمــ بــ
خــصــوصــا حينما تــطــاول الـــجـــدار األخــيــر 
الذي علق عليه اليمنيون آمالهم، إذ كشفت 
السياسية  للنخب  املــريــع  السقوط  الــحــرب 
والــثــقــافــيــة الــيــمــنــيــة. وتـــاشـــت، إلـــى األبـــد، 
الهالة التي طاملا نسجها اليمنيون لنخبه 
امــتــدادًا  باعتبارها  والثقافية،  السياسية 
للحركة الوطنية، وتمتلك الرأسمال الرمزي 
والنزاهة السياسية والوطنية التي تؤهلها 
لــلــضــغــط عــلــى الـــقـــوى املــتــصــارعــة، إلعـــاء 
املشترك الوطني، وجعله محّددًا ملصالحها 
اتخاذ  الــحــاالت،  أســـوأ  فــي  أو،  السياسية، 
موقف واضح من الحرب وجميع أطرافها. 
ــداًل مــن ذلـــك، اتــســم مــوقــفــهــا مــن الــحــرب  وبــ
السياسية،  بــالــهــزال والــجــن واالنــتــهــازيــة 
وتـــوظـــيـــف خــبــرتــهــا الـــطـــويـــلـــة بـــالـــرطـــانـــة، 
ــلــــى الــــحــــظــــوة لـــــــدى أطـــــــراف  ــافـــس عــ ــنـ ــتـ ــلـ لـ
أو  الطرف  لهذا  الصراع، وتقديم خدماتها 
ذاك، إلعادة إنتاج مبّرراته للحرب، بصيغة 

حرب عادلة ووطنية. 
لـــلـــمـــوقـــف الـــهـــزيـــل والــــامــــســــؤول لــلــنــخــب 
تــعــبــيــراٌت كثيرة جــدًا،  الــحــرب  اليمنية مــن 
أولــهــا اســتــمــرارهــا فــي إنــكــار مسؤوليتها 
بنسٍب متفاوتة عن األزمــة، ثم التنصل من 
اليمنيني،  تــجــاه  الــســيــاســيــة  مــســؤولــيــتــهــا 
وتــســلــيــم مــصــيــرهــم إلــــى أطـــــراف الـــصـــراع، 
لتحقيق  الــســيــاســي  تــمــثــيــلــهــا  ــار  ــتـــصـ واقـ
الــنــجــاة والـــرفـــاهـــيـــة الــشــخــصــيــة. وأخـــيـــرًا، 

خليل العناني

تـــــتـــــابـــــع مـــســـلـــســـل  يــــمــــكــــنــــك وأنـــــــــــــت  ال 
ذيـــعـــت حــلــقــاتــه في 

ُ
»األســــطــــورة« الــــذي أ

الــتــفــكــيــر  تـــعـــيـــد  أن  إال  رمـــــضـــــان،  ــهـــر  شـ
فـــي تـــحـــوالٍت كــثــيــرة شــهــدهــا، وال يـــزال، 
املــــجــــتــــمــــع املـــــــصـــــــري طـــــــــــوال الــــعــــقــــديــــن 
املاضيني. وهي تحوالٌت لم تترك أحدًا إال 
وأتت عليه، فأعادت تشكيل وعيه وفكره 
ـــن نــفــســه وعـــاقـــتـــه بــالــعــالــم  ــه عـ ــ ــتـ ــ ورؤيـ
مـــن حـــولـــه. يـــأخـــذك املــســلــســل فـــي جــولــة 
ــل أعــــمــــاق املـــجـــتـــمـــع، بــكــل  ــ »غــــطــــس« داخــ
القوية  الغنية والفقيرة،  فئاته وطبقاته، 
كوكتيل  واملــهــَمــشــة.  املــؤثــرة  والضعيفة، 
مــن املشاعر واالنــفــعــاالت واملــواقــف التي 
تــثــيــر الــتــأمــل والــتــفــكــيــر، وهـــو املسلسل 
لــدى املشاهد   مساحة مهمة 

ّ
الــذي احــتــل

املــصــري، حسب تــقــاريــر إخــبــاريــة، وكــان 
الوسطى  الطبقتني  أبــنــاء  بــني  لــه صـــدى 
والفقيرة، ما يعكس قدرة املسلسل وأداء 

طاقمه على أن يعكس واقع الحال.
لست ناقدًا فنيا أو أدبيا كي أقّيم املسلسل، 
وهــو الــذي قــد يبدو عــاديــا كعمل درامــي 
ــّيـــزه!(.  ــمـ ــّر نــجــاحــه وتـ ــا عــاديــتــه ســ )ربـــمـ
وتفكيكه  تشريحه  النظر  يلفت  مــا  لكن 
واملجتمع  السلطة  بــني  الثاثية  العاقة 
واألفـــراد، وهــي عاقة يقف في خلفيتها 
خيط ناظم واحد، هو الحراك االجتماعي 
املحتجز في مصر، والذي يمكن أن يحّول 
األفراد، مع سياسات التهميش ومشاعر 
الــظــلــم وعــــدم الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة، إلــى 
قنبلٍة موقوتٍة تصل بهم إلى حد العدم، 
عــلــى نــحــو مــا جــّســدتــه شخصية ناصر 
ــه رفــــاعــــي، الـــلـــذيـــن أّدا  ــيـ الـــدســـوقـــي، وأخـ
دورهــمــا ممثل واحـــد )مــحــمــد رمــضــان(. 
يـــقـــف املــســلــســل عـــنـــد تـــقـــاطـــعـــات عـــوالـــم 
فيما  ليس  ومتناحرة،  متصارعة  ثاثة 
بينها، وإنما داخلها أيضا: عالم الفقراء 
واملهمشني، وجّسده الصراع بني عائلتي 
األغنياء  وعــالــم  النمر،  ومحمد  الرفاعي 
واملهمشني  الفقراء  صعود  يرفض  الــذي 

عبد الحميد اجماهيري

ــــل رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة املـــغـــربـــيـــة، عــبــد 
َ
ــغ ــ

َ
ش

اإللـــه بــنــكــيــران، عــمــوم الــطــبــقــة السياسية 
ـــر  ــا كـــسَّ ــدمــ ــنــ ــــي بـــــــــــاده، عــ ــة فــ ــ ــيــ ــ ــــامــ واإلعــ
بـــروتـــوكـــات الـــتـــداول الـــعـــام فـــي الــشــؤون 
الــســيــاســيــة املــعــتــادة، وتــحــّدث عــن وجــود 
امللك  املغرب، واحــدة يترأسها  دولتني في 
الــســادس، وثانية ال نعرف من أين  محمد 
تستقي قراراتها. وهــو في ذلــك يشير إلى 
وجود إرادتني في تدبير الحقل السياسي، 
انها ملا  هني يصنعان خريطته، وُيعدَّ وتَوجُّ
 7 في  املقبلة  التشريعية  االنتخابات  بعد 

أكتوبر/ تشرين األول 2016.
ولـــم يعتد الــحــقــل الــتــداولــي املــغــربــي على 
ــن الـــتـــصـــريـــحـــات مــــن أعــلــى  ــنــــوع مــ هـــــذا الــ
 مــا كانت هاته التهم، 

ً
هــرم الــدولــة. وعـــادة

خــارج  مــن  تتم  تفجيرها،  فــي  الطريقة  أو 
ــة، لــم يــســبــق أن مــــارس رئيس  حــقــل الـــدولـ
مــن  الــــنــــوع  هـــــذا  أول،  وزيــــــر  أو  حـــكـــومـــة، 
االنــتــقــاد الــحــاد الـــذي يــشــي بــتــعــّدد مــراكــز 
الـــقـــرار فـــي أعـــالـــي الـــدولـــة، وهـــو فـــي حــالــة 
السياسي  الحقل  اعتاد  بل  ملهامه.  مزاولٍة 
الــبــاغــي  والحديث  على نــوع مــن التكلف 
املباشر  التعليق  وتـــفـــادي  بــاملــتــشــابــهــات، 
والــنــيــئ مــن داخـــل هـــرم الـــدولـــة. فــقــد سبق 
االتحاد  منها  قــوى سياسية،  عارضت  أن 
ستينيات  فــي  الشعبية،  لــلــقــوات  الــوطــنــي 
القرن املاضي، وسليله االتحاد االشتراكي 
وجــود  ثمانينياته،  فــي  الشعبية  لــلــقــوات 
مــراكــز قـــرار داخـــل الـــدولـــة املــغــربــيــة، تدفع 
املــؤســســة املــركــزيــة فــيــهــا، أي املــلــكــيــة، إلــى 
الشعبية،  التمثيلية  مع  تتعارض  قـــراراٍت 
أو الــتــوجــه الــســاعــي الـــى الــديــمــوقــراطــيــة، 
والــــحــــائــــز عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة الـــشـــعـــبـــيـــة أو 

التاريخية.
حــدث أول شــرخ مــن هــذا الــنــوع فــي مايو/ 
أيار 1960، مع أول حكومٍة يساريٍة، والتي 
آنــذاك،  تم إعفاؤها بتدخٍل من ولــي العهد 
الـــحـــســـن الـــثـــانـــي، الــــــذي ســيــصــبــح عــاهــل 
الـــبـــاد بــعــد ســنــة تــقــريــبــا، وقـــد تــولــى هو 
وتأسس  البديلة.  الحكومة  رئــاســة  نفسه 
عـــلـــى هــــــذا الـــــشـــــرخ تـــــاريـــــخ مـــــن الــــصــــراع  
الــقــوى املنحدرة  واملــواجــهــات بــني شرعية 
مــن املــقــاومــة )وجــيــش الــتــحــريــر( والقصر 
واملحيط امللكيني. وما زالت أدبيات التاريخ 
الــســيــاســي، تــذكــر كيف كــان األب املؤسس 
لليسار املغربي، من خال االتحاد الوطني 
ورفيقه،  بنبركة،  املهدي  الشعبية،  للقوات 
عبد الرحيم بوعبيد، يتحّدثان وقتها عن 
العقل املستشار أحمد رضا كديرة، صديق 
امللك والقوى املحيطة به في إحداث الشقاق 

بني القصر والحركة الوطنية.
ــابـــري هــذا  وقــــد لــخــص مــحــمــد عـــابـــد الـــجـ
ــراع بـــالـــحـــديـــث عــــن الــــقــــوة الـــثـــالـــثـــة،  ــ ــــصـ الـ
املشّكلة من ذوي املصالح وبقايا املدافعني 
وقواد  واملتعاونني  الفرنسية  الحماية  عن 
الــجــيــش الــذيــن تــربــوا فــي حــضــن العكسر 
االستعماري .. إلخ، والتي سعت إلى إبعاد 
الشعبية ممثلة في  امللكية عن حاضنتها 
عودة  وراء  كانت  والتي  الوطنية،  الحركة 
امللك محمد الخامس إلى العرش بعد نفيه. 
من  بعضا  بوعبيد  الرحيم  عبد  ذكــر  وقــد 
ــك، فـــي مــذكــراتــه الــتــي تــشــرف  تــفــاصــيــل ذلــ
الــعــبــد الــضــعــيــف لـــربـــه بــتــرجــمــة فــحــواهــا 
الــلــه. وجــاء  وتعميمها، بعد وفــاتــه رحــمــه 
فــيــهــا عــلــى تــفــاصــيــل الــحــديــث بــيــنــه وبــني 
الــحــســن الــثــانــي، ولـــي الــعــهــد وقــتــهــا الــذي 
عبر عن نيٍة واضحة في الحكم، وطلب من 

إياد الدليمي

ربــمــا املــثــيــر لــلــدهــشــة أن أغــلــب مـــن كــتــبــوا 
»الفتنة«،  الــعــراقــي كنعان مكية  روايـــة  عــن 
مــحــبــني وغــيــر مــحــبــني لــصــاحــبــهــا ودوره، 
اتــفــقــوا عــلــى أنــهــا اعــتــذاريــة ســرديــة مؤملة 
التمهيد  له دور كبير في  كــان  من شخٍص 

للغزو األميركي للعراق وترويجه.
كــنــعــان مــكــيــة، أو ســمــيــر الــخــلــيــل فـــي اســم 
الذي  العراقي  املعماري  املهندس  مستعار، 
غـــــادر بـــــاده مـــبـــكـــرا، ولــــم يــجــد نــفــســه في 
فــقــّرر أن يــخــوص في  املــعــمــاريــة،  الهندسة 
 
ً
السياسة، عله يجد فيها مبتغاه، مستغا
ــواء الــــعــــداء الــعــاملــيــة الـــتـــي كـــانـــت تكبر  ــ أجــ
»جمهورية  األول  كتابه  فكتب  بلده،  تجاه 
ــر مخابراتية  الـــذي رّوجـــتـــه دوائــ الـــخـــوف« 
فتٌح  أنــه  لهم  خيل  حتى  وأميركية،  غربية 
في معرفة ما كان يدور في العراق، مع كل 
املــبــالــغــات وكثير مــن األكــاذيــب الــتــي حفل 
بها العراق. ثم جاء كتابه الثاني »القسوة 
والــصــمــت« عــقــب احــتــال الــكــويــت، وانتقد 
ممارسات  على  العربية  الـــدول  صمت  فيه 
النظام ضد شعبه، من دون أن يلتفت إلى 
الــذي حظي به  الكبير  العربي  الدعم  حجم 
التحالف الدولي الثاثيني في حرب تحرير 
أحــد عــرابــي االحتال  الكويت. وكــان مكية 
صاحب  فهو   ،2003 عــام  للعراق  األميركي 
املــقــولــة األشـــهـــر يـــوم أن بــــدأت الــصــواريــخ 
األمــيــركــيــة تـــدك بــغــداد وتــغــتــال الــعــراقــيــني 
شــهــرًا »لـــهـــذه الــقــنــابــل وقـــع املــوســيــقــى في 
ــقــرع للتحرير 

ُ
ت أذنـــي. إنها أشبه بــأجــراٍس 

في بلد تحّول إلى معسكر اعتقال هائل«.
ــر الحـــتـــال  ــبــ الــــعــــراب األكــ كـــــان أحـــــد أذرع 
ــد أكــثــر  ــان أحــ ــ ــراق، أحـــمـــد الــجــلــبــي، وكـ ــعــ الــ
املـــعـــارضـــني الـــعـــراقـــيـــني الــــذيــــن تــفــتــح لــهــم 
قــصــور الــغــرب والــبــيــت األبــيــض، للحديث 
أفكاره  العراقي، طارحا  النظام  بشاعة  عن 
التي تــدعــو، ليل نــهــار، إلــى احــتــال العراق 

وتخليص شعبه من هذا النظام.
وجـــد مكية نفسه فــي أتـــون غــمــرة ونــشــوة 
كـــبـــيـــرتـــني، يـــــوم أن شــــاهــــد تـــمـــثـــال صــــدام 
ــفـــردوس في  حــســني يــتــهــاوى فــي ســاحــة الـ
بـــغـــداد عــــام 2003، عــــاد بــعــد 13 عــامــا من 
حــكــم رفـــاقـــه املــعــارضــني هـــذا الــبــلــد، ليجد 
نــفــســه خــــارج ســيــاقــات الـــتـــاريـــخ، بـــل ربــمــا 
فــي أســـوأ مــزابــلــه الــتــي ال تــرحــم مــن يخون 
باده، تحت أي سبب أو مسمى. وجد مكية 
نفسه، وعــقــب كــل هــذا الــخــراب الـــذي طــاول 
العراق على يد رفاق نضاله، مجبرًا على أن 

استثمارها هذا التمثيل للشرعنة للحرب، 
وإلصاق مبّررات وطنية لهذا الطرف أو ذاك. 
وتبعاتها  الــحــرب  اليمنية  النخب  ـــدن 

ُ
ت لــم 

عــلــى الــهــويــة الــوطــنــيــة والــكــلــفــة اإلنسانية 
ــار مــثــقــفــون  ــتــ واملــــاديــــة الــعــالــيــة لـــهـــا، واخــ
أي  عــن  بأنفسهم  والــنــأي  الصمت  كثيرون 
جـــدل ســيــاســي عـــام، إمـــا خــوفــا مــن تبعات 
ذلـــــك، أو لــحــمــايــة مــصــالــحــهــم مـــع أطــــراف 
الحرب. وفي حالة إعان بعض هذه النخب 
مــوقــفــا يـــديـــن حـــادثـــا أو مــوقــفــا ســيــاســيــا 
مــا فــي ســيــاق الــحــرب، فــإن اإلدانـــة ال تكون 
للحرب، وغالبا ما تأتي في سياق السعي 
إلــى إدانـــة أحــد أطــرافــهــا وتــســويــٍق للطرف 
اآلخـــــر. وال مــوقــف لــلــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
هــذه النخب تجاه جريمة حــرٍب، وال تدين 
الطرف املسؤول عنها، إال من أجل النكاية 
السياسية، وتجميل طرٍف ما باعتباره أقل 

ا من الطرف اآلخر.  سوًء
 قلة من املثقفني 

ّ
داخل سياقات منفردة، شذ

اليمنيني عن حالٍة عامة النتهازية النخب 
طريقا  لنفسها   

ً
مختطة وجــبــنــهــا،  املثقفة 

اتــه؛  وإمــاء السياسي  عــن  بعيدًا  مختلفا، 
اليمني، عبدالكريم  والكاتب  الشاعر  منهم 
ــي، الـــــذي كــــان مــبــدئــيــا فـــي مــوقــفــه  ــ ــرازحـ ــ الـ
ــرٍب عــطــلــت إنــســانــيــة الــكــائــن  الــــرافــــض لـــحـ
وجــّردتــه مــن قيمه، مــنــحــازًا لــلــســام. غــادر 
الـــرازحـــي مــــزاج الــحــرب وتــخــنــدقــاتــهــا قبل 
تــتــشــّكــل سياقاتها  أن  قــبــل  ربــمــا  تــبــدأ،  أن 
الــســيــاســيــة فـــي املـــرحـــلـــة االنــتــقــالــيــة، حني 
كــــان األغــلــبــيــة يـــســـّوقـــون تــجــربــة االنــتــقــال 
الديمقراطي السلمي في اليمن، ويشيدون 

تضمن  دولـــٍة  عــن  للبحث  ليس  العاصمة، 
 متساوية، بل عن حزٍب يجّسد 

ً
له مواطنة

أماله البسيطة في حياٍة عادلة، ليكتشف، 
في نهاية رحلته، واقع التعّددية السياسية 
وخــيــبــتــه فـــي الـــدولـــة واألحـــــــزاب والــنــخــب 

اليمنية. 
فـــي ســرديــتــه »قــبــيــلــي يــبــحــث عـــن حــــزب«، 
حاول الرازحي إيقاظ اليمنيني من عماهم 
جذور  رؤيــة  على  ومساعدتهم  السياسي، 
طبعتها  في  السياسية،  الحياة  تشّوهات 
الــيــمــنــيــة املـــوحـــدة حــيــنــهــا، والـــتـــي تجلت، 
ــي زمــــــن الــــحــــرب،  ــ ــوٍح فـ ــ ــــوضــ بـــعـــد ذلــــــــك، بــ
في  اليمنية  األحـــزاب  عــمــوم  حيث سقطت 
اليمنيني،  عــمــوم  مصلحة  تمثيل  اخــتــبــار 
ــراف  ــد أطــ ــمـــة ألحــ عــــت بـــني قــــوى داعـ

ّ
ــوز وتــ

الــــحــــرب وأخـــــــرى بــــا حــــــوٍل وال قــــــوة. فــي 
»قبيلي يبحث عن حزب«، قّوض الرازحي، 

بـــمـــهـــارة، وهــــم الــعــصــر الــــوحــــدوي الــنــقــي، 
له   

ّ
الــذي يحن املثقل بالتوقعات املجهضة 

السياسية،  والــنــخــب  الــيــمــنــيــون  املــثــقــفــون 
أبــدًا، في  باعتباره عصرًا يمنيا لن يتكّرر 
حـــني كــشــف الــــرازحــــي ســـــوءة ذلــــك الــعــهــد 
في   

ً
صــدمــة لجيلنا  ليسبب  وتــنــاقــضــاتــه، 

ــرًا مــــن تــبــاهــيــنــا  ــاخــ وعـــيـــه الـــســـيـــاســـي، ســ
وزيــف  األيــديــولــوجــي  بانتمائنا  الطفولي 
مــبــادئ الـــرفـــاق الــكــبــار، والـــواقـــع املتفسخ 
الذي وصم الحياة السياسية منذ والدتها. 
الــحــاذق، وإن  لــلــرازحــي  لــم ننصت حينها 
كــان سبب لنا إربــاكــا فــي يقيننا الــســاذج، 
 
ً
تــاريــخــيــة  

ً
دورة نــعــيــش  أن  عــلــيــنــا  وكـــــان 

 
ٌ
صـــّمـــاء، تــخــلــلــتــهــا احـــتـــقـــانـــاٌت اجــتــمــاعــيــة

 وحرب فاجعة، لفهم 
ٌ
 مغدورة

ٌ
 وثورة

ٌ
عديدة

سخريته التي عــّرت واقــع جميع األحــزاب 
الــيــمــنــيــة ومــســتــقــبــلــهــا، والــــوعــــي بــمــطــبٍّ 
تاريخي سيسقط فيه جيل لم يستفد من 
عن  اآلن،  حتى  ويعجز،  السابقني،  أخــطــاء 
ما  بــقــدر  تبعاتها  ُيــكــابــد  حـــرٍب  استيعاب 

يشارك في تأجيجها. 
التسعينيات،  حقبة  زيــف  الــرازحــي  كشف 
وتحّمل كذلك مسؤولية تعرية واقع الحرب 
مــن خــال حــمــاره الـــذي نهض مــن سباته، 
لــيــديــن الـــحـــرب واملــتــحــاربــني وأطــمــاعــهــم، 
ــرازحــــي« حــكــيــم الــزمــن  لــيــصــبــح »حـــمـــار الــ
املوجزة  بالحكمة  ينطق  الجديد،  اليمني 
ــيٍء بـــاملـــجـــانـــني والـــحـــمـــقـــى  ــ ــلـ ــ ــي واقــــــــع مـ ــ فـ
والعاجزين، ملخصا كل التعقيد واملأساة 
إنسانيٍة  خطوٍة  اتخاذ  مقترحا  اليمنيني، 
ــة املــتــحــاربــني  ــ ــي: إدانــ ووطـــنـــيـــٍة جـــريـــئـــٍة هــ

وتجريم إيصال الباد والناس إلى وضع 
الــحــرب.  في واقــع ثقافي بائس، يــدور في 
ــحــــرب وخـــطـــابـــاتـــهـــا وأجـــنـــداتـــهـــا  رحـــــى الــ
ق مــا تبقى مــن النخب 

ّ
وتــحــيــزاتــهــا، يــتــمــز

املــثــقــفــة الــيــمــنــيــة الـــيـــوم بـــني تــكــتــٍل ثــقــافــي 
بــالــســيــادة  بــالــتــذّرع  للمليشيات  يــشــرعــن 
الشرعية  خــلــف  يتخندق  وآخـــر  الــوطــنــيــة، 
الــيــمــنــيــة وحــلــفــائــهــا، وصـــــوت ثـــالـــث غير 
الواقع،  هــذا  في  الطرفني،  يرفض  مسموٍع 
 
ً
 وســيــاســيــة

ً
 ثــقــافــيــة

ً
يــمــثــل الـــرازحـــي حـــالـــة

 مـــع نفسها 
ً
 فـــريـــدة، مــنــســجــمــة

ً
وإنــســانــيــة

وقناعاتها، وتدين الحرب بكل تعبيراتها 
التحيزات  أشكال  كل   

ً
متجاوزة وأطرافها، 

ــــي أوســــــاط  والــــتــــمــــوضــــعــــات الـــحـــاصـــلـــة فـ
الــنــخــب املــثــقــفــة الــيــمــنــيــة، حــيــث ال يتبنى 
النخبوية  الــرطــانــة  الــحــرب  لــواقــع  تقييمه 
لــبــعــض املــثــقــفــني الــذيــن تــنــطــوي مواقفهم 
عــلــى مــســاحــاٍت مـــواربـــٍة تسمح بــتــأويــات 
مـــتـــعـــّددة، وحــتــى مــتــنــاقــضــة، أحـــيـــانـــا، بل 
ــه عــــن ذاتــــــه الـــفـــرديـــة  ــفـ مــثــقــف تــعــبــر مـــواقـ

وقناعته الفكرية ومبادئه السلمية. 
ســـقـــطـــت األحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الــيــمــنــيــة، 
يسارية ويمينية، تماما كما تنبأ الرازحي، 
لحظٍة  في  اليمنية  النخب  وسقطت معظم 
أن تبلور فيها موقفا  تاريخيٍة، كان يمكن 
وطــنــيــا يــمــثــل مــصــلــحــة جــمــيــع الــيــمــنــيــني، 
الــيــمــنــيــني الــذيــن نــفــضــوا أيــديــهــم مــن هــذه 
النخب، آملني استعادة وطٍن تكالبت عليه 
الحرب، تماما كما فعل  الضباع، ومغادرة 

الرازحي. 
)كاتبة يمنية(

ــع عــائــلــة تــمــارا  ــال مـ ــه، كــمــا هـــي الـــحـ ــيـ إلـ
باقتدار،  ياسمني صبري  التي جّسدتها 
وعالم السلطة والنفوذ والذي تجّسد في 
شخصية رجــل األعــمــال وتــاجــر الساح 
بدر، ومعه ضابط الشرطة الفاسد كمال 

مراد الذي كان يعمل لصالحه.
انطلق التحول الدراماتيكي في املسلسل 
من مسألة استعصاء الحراك االجتماعي 
الفقيرة  الطبقة  أبــنــاء  فــي مــصــر، وفــشــل 
فــي االنــتــقــال إلــى الطبقتني الــوســطــي أو 
ــذا االســـتـــعـــصـــاء، كــمــا جــّســده  الــعــلــيــا. هــ
الــواقــع أيضا،  املسلسل، وهــو مــا يعكس 
ــدرة أو  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــعــــف الـ ــن ضــ ــ ــا عــ ــمــ ــاجــ ــيــــس نــ لــ
سلم  نتيجة  ولكن،  التأهيلية.  اإلمكانية 
ــــد، ال يــعــتــرف  ــــاسـ ــّوه وفـ ــشــ اجـــتـــمـــاعـــي مــ
بالكفاءة واإلمكانات الفردية، وإنما فقط 
لــأفــراد.  االجتماعية  والخلفية  باملكانة 
وهــــو يــنــطــوي أيـــضـــا عــلــى مــعــنــًى أكــثــر 
أي  التعليمي  التفوق  فقدان   هو 

ً
خطورة

ــي 
ّ
مـــيـــزٍة قـــد تــعــني صــاحــبــهــا عــلــى الــتــرق

االجـــتـــمـــاعـــي. وهـــنـــاك عـــشـــرات الــقــصــص 
الــحــيــة والــحــقــيــقــيــة، ولــيــســت األســاطــيــر، 
تسجل حــاالت االغتراب التي يشعر بها 
إقصاؤهم  يتم  أن  املتفوقون علميا، بعد 
وتهميشهم اجتماعيا، فيكون مصيرهم 
االنــحــراف، أو الــهــجــرة، أو االنــتــحــار كما 
حـــدث مــع الــشــاب املــصــري عــبــد الحميد 
ــنـــت أعــــرفــــه شــخــصــيــا، عــنــدمــا  ــتـــا، وكـ شـ
ألــقــى بنفسه فــي مــيــاه الــنــيــل عـــام 2000، 
السلك  فــي  املــســؤولــني قبوله  بعد رفــض 
ــلـــومـــاســـي، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــفــوقــه  ــدبـ الـ
السياسية،  الــعــلــوم  فــي حقل  األكــاديــمــي 

وذلك بسبب خلفيته االجتماعية.
ـــري تــهــمــيــشــه  ــجـ ــن يــ ــ ــل مـ ــ قـــطـــعـــا لـــيـــس كـ
ــرم أو  ــ ــجــ ــ مـــجـــتـــمـــعـــيـــا يـــــتـــــحـــــّول إلـــــــــى مــ
الدسوقي،  ناصر  جّسده  كما  »بلطجي« 
ــاعـــي ال  ــمـ ــتـ ــراك االجـ ــ ــحـ ــ كـــمـــا أن رفـــــض الـ
يعني بالضرورة الذهاب باتجاه العنف 
واإلجــــــرام، وإنــمــا املــقــصــود، هــنــا، فــقــدان 
مــعــايــيــر الـــعـــدالـــة االجــتــمــاعــيــة وانـــعـــدام 
األمـــــل فـــي مــجــتــمــعــات تــعــج بــاملــشــكــات 

رفــض،  لكنه  حكومته  فــي  الــبــقــاء  بوعبيد 
وتــا ذلــك فصل من املواجهة القاسية بني 
اليسار والقصر، أدخلت الباد في دهاليز 
الفردي  والحكم  االنتخابي  والتزوير  الــدم 

واحتكار الثروة.. إلخ.
ومـــن أهـــم الــفــتــرات املفصلية فــي الــتــأريــخ 
لــهــذه املرحلة مــا قــالــه املــهــدي بنبركة، في 
تقريره »االختيار الثوري«، عندما تحّدث، 
قبل اغتياله بــثــاث ســنــوات، عــن األخــطــاء 
التقدمية  الــحــركــة  ارتكبتها  الــتــي  الــثــاثــة 
الوطنية في املغرب، يتعلق أحدها باإلطار 
ــّرت فــيــه بــعــض مــعــاركــنــا،  ــ ــذي مـ ــ املــغــلــق الـ

بمعزل عن مشاركة الجماهير الشعبية.
وعلى الرغم من تجاوز بعض من مخلفات 
الصراع الطويل والشاق الذي طبع مغرب 
بدخول  التسعينيات،  في  الثاني،  الحسن 
تم  السياسي،  للتناوب  تجربٍة  في  املغرب 
التوافق على تسميتها ـالتناوب التوافقي، 
فسرعان ما عاد شبح الحيطة والشك إلى 
مربع القرار املغربي، بعد أن نال حزب عبد 
الــرحــمــن الــيــوســفــي )االتـــحـــاد االشــتــراكــي 
للقوات الشعبية( الرتبة األولى في اقتراع 
الــوزيــر األول  الــعــام 2002، ولــم يتم تعيني 
مــن الــحــزب الــفــائــز. وقــتــهــا، راج فــي الحقل 
الــخــروج عن  السياسي واإلعــامــي مفهوم 
أول  وزيــر  بتعيني  الديمقراطية،  املنهجية 
تــكــنــوقــراطــي عــلــى رأس الــحــكــومــة. وكـــان 
أن تــوجــه الــيــوســفــي، بــدعــوة مــن املؤسسة 
امللكية، إلى بلجيكا، وألقى محاضرة عرفت 
مــــن بـــعـــد بـــمـــحـــاضـــرة بـــروكـــســـيـــل، تــحــدث 
فيها عن إفشال االنتقال الديموقراطي في 
املغرب وعودة القوة الثالثة. والجامع بني 
الفترتني واملوقفني أنهما تّما بعد أن خرج 
اليسار من الحكم، وغادر دفة الدولة، وبعد 

أن كانت الفأس قد وقعت في الرأس.  
الصراعات  التي عرفت  املراحل  أثناء  وفــي 
الــســيــاســيــة، كـــان الــحــديــث يــتــم عــن وجــود 
ــة الـــحـــكـــومـــة  ــهــ ــواجــ حـــكـــومـــة الــــظــــل فـــــي مــ
الــفــعــلــيــة، حــكــومــة االنــتــخــابــات الــتــي تظل 
قراراتها وتأثيرها محدودين، غير أن األمر 
اتخذ اليوم طابعا جديدًا وغاية في التوتر، 
في حديث رئيس الحكومة، وهو ما زال في 
الــدســتــور والوظيفة،  الــدولــة حسب  قــيــادة 
عن دولة الظل التي تعيش بالقوة نفسها، 
وبالقدرة املؤسساتية نفسها التي تملكها 
دولة محمد السادس الحقيقية، بلغة عبد 

اإلله بنكيران.
العميقة،  الــدولــة  عــن   لــم يتحّدث بنكيران 
أْت في الحقل التداولي والسياسي  بيَّ

َ
كما ت

ــــي املـــغـــربـــي قــــادمــــة مــــن املـــشـــرق،  ــــامـ واإلعـ
والــتــي يــحــيــل وجـــودهـــا عــلــى دولــــٍة أخــرى 
 
ً
 قادرة

ً
ظاهرية، بل شاء لها أن تكون دولــة

عــلــى أن تــأتــي قـــراراتـــهـــا وتــعــيــيــنــاتــهــا من 
املــــجــــهــــول، أي ال تــســتــمــد شــرعــيــتــهــا فــي 

دوره  على  الخزي  بطعم  باعتذارية  يخرج 
 
ً
في احتال العراق، فكانت »الفتنة« سردية
لترميم شـــيٍء من  ، يسعى منها  اعــتــذاريــة 
تنفتح على  الـــروايـــة  كــانــت  وإذا  شــخــصــه. 
ــل،  ــراحـ مــشــهــد إعــــــدام الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي الـ
صدام حسني، وتقديم وصف يبدو مختلقا 
ــمـــن شـــــاركـــــوا بــعــمــلــيــة  لــــعــــراقــــي شـــيـــعـــي مـ
الذاهب إلى حبل املشنقة،  الرئيس  حراسة 
فإنها مثلت جانبا من صــراع بــات يعيشه 
مكية، عقب كل الذي حل بالعراق من خراٍب 
وتــدمــيــر حــولــه إلـــى واحــــٍد مــن أكــثــر بــلــدان 
العالم فسادًا، وبات القتل فيه يوزع يوميا 
باملجان على العراقيني، عقب تجربة طويلة 
 
ً
محافظة بقيت  التي  العراقية  األنظمة  من 

على تماسك هذا البلد وصابته.
حيدر، بطل الرواية، ليس سوى مكية الذي 
صــار يعيش هــذا الصراع النفسي بعد 13 
عاما مــن احــتــال الــعــراق، وبــات يــراجــع كل 
خــيــاراتــه، حــتــى تــجــاه صـــدام حــســني الــذي 
نعته مكية يوما بأقذع النعوت. يصف مكية 
مشهد إعــدام صــدام من خــال بطل روايته 
حـــيـــدر بــالــقــول »نـــجـــح الــطــاغــيــة فـــي إذالل 
سجانيه....كان مجرد حضور هذا الرجل قد 
أصاب الجميع بالشلل«، وهو ينقل مشهد 
الحرس  أمــام مجموعة من  الواثقة  مشيته 
املــلــثــمــني وعــــدد مـــن ســاســة مـــا بــعــد 2003 
الذين كانوا يرتجفون أمام منظره. ويكتب 
مكية، الحاقد على صدام حسني، وأحد أبرز 
بإعجاٍب  »الفتنة«  فــي  ســنــوات،  معارضيه 
عنه، فهو يــورد، في مقطع آخر على لسان 
حــيــدر، »لـــم يستسلم الــطــاغــيــة. هــنــا يكمن 
معدن هذا الرجل، القائد الحقيقي املخلص 
ملعنى القيادة التي آمن بها دومــا... كل من 
تواجد في غرفة اإلعدام كان عربي اللسان، 

وعربي األصل، لكنه لم يكن عربي الروح«.
يخطئ مكية إذا اعتقد أن سردية االعتذار 
 لــتــبــريــر مــا جـــرى ومــا 

ٌ
فــي »فــتــنــتــه« كــافــيــة

سيجري في العراق. يخطئ كثيرًا إن اعتقد 
العراقي سيسامحه، أو يسامح  أن الشعب 
العراقية  يــعــرف باملعارضة  كــان  مــا  جــوقــة 
آنــذاك، على ما جرى في بلدهم، بل ستزيد 
مرافعته االعتذارية من خزي كل من سّهل 

احتال العراق وساهم فيه ودعمه.
ــراقـــي  ــيـــون عـ ــلـ ــر مــــن مـ ــثــ ســتــبــقــى دمـــــــاء أكــ
كنعان  تاحق  يتيم  طفل  مايني  وخمسة 
يتذّكرهم  العراق  وسيبقى  وجوقته،  مكية 
ــر ابـــن  ــ ــذّك ــتــ ــداد تــ ــ ــغـ ــ ــزي، كـــمـــا بـــقـــيـــت بـ ــ ــخـ ــ بـ

العلقمي.
)كاتب عراقي(

ــنــــي«.  نــأى  بـــدكـــتـــاتـــوريـــة »اإلجــــمــــاع الــــوطــ
الرازحي بنفسه عن مختلف االستقطابات 
الــســيــاســيــة والــطــائــفــيــة واملــنــاطــقــيــة الــتــي 
شّكلت مشهد الحرب، إذ أدرك زيف األوهام 
املشكلة قناعاتنا السياسية وتحيزاتنا في 
آرائـــنـــا ومــواقــفــنــا املــعــلــنــة واملــضــمــرة. وفــي 
معمعة الــحــرب وشــراكــهــا الــتــي وقـــع فيها 
مثقفون يمنيون كثيرون، استطاع الرازحي 
 
ً
 مــســاره الـــخـــاص، مــبــلــورًا فلسفة

ّ
أن يــشــق

، تعلي من روح اإلنسان وكرامته، 
ً
إنسانية

بــعــيــدًا عــن انــتــمــائــه الــســيــاســي واملــنــاطــقــي 
واملذهبي، مؤكّدًا ضرورة أن يكون تموضع 
أٍي  مــــع  ولــــيــــس  أواًل،  نـــفـــســـه  مــــع  الـــيـــمـــنـــي 
مــن أطــــراف الـــحـــرب، بــتــكــريــس الــســام لغة 
بالحب  والتبشير  اليمنيني،  بــني  تــواصــل 

 لهزيمة الكراهية واألحقاد. 
ً
قوة

لطاملا كان الرازحي، في مواقفه اإلنسانية 
واألخـــاقـــيـــة، لــســان حـــال يــمــنــيــني بسطاء 
كثيرين، ال يبني آراءه من مواقف انفعاليٍة 
لـــحـــظـــيـــة، بــــل مــــن حــصــيــلــة تــــراكــــم خــبــرة 
إنسانية متسامحة، ووعي ناضج يتعّدى 
الـــــراهـــــن لـــيـــســـتـــشـــرف املـــســـتـــقـــبـــل؛ يـــتـــذّكـــر 
ــزاب  الــيــمــنــيــون مــوقــف الــــرازحــــي، مـــن األحــ
ــتـــعـــدديـــة الــســيــاســيــة فــــي تــســعــيــنــيــات  والـ
الــقــرن املــنــصــرم، حــني كــان عموم اليمنيني 
مــنــخــرطــني بــمــشــاعــر عــمــيــاء ال تـــرى أبــعــد 
مما يــراه السياسي ويختلقه، حيث كانت 
ــــي »قــبــيــلــي يــبــحــث عــن  ــرازحـ ــ مــســرحــيــة الـ
الفقاعة،  حزب« بمثابة ضوٍء كاشف لتلك 
ســــاردًا بــأســلــوبــه الــســاخــر رحــلــة القبيلي 
ــر إلـــى  ــ ــافـ ــ ــه، وسـ ــتــ ــريــ نــــاجــــي الــــــــذي تــــــرك قــ

ــر بــيــئــة  ــي االجـــتـــمـــاعـــيـــة، يــــوفــ ــفــــوضــ والــ
خصبة لتحويل مشاعر الظلم واالغتراب 
إلـــى قــنــابــل مــوقــوتــة تــعــود فــتــنــفــجــر في 
مشّوهٍة  مجتمعاٍت  وفــي  املجتمع.  وجــه 
اقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا، كــحــالــة مــصــر، 
يــســتــحــوذ فــيــهــا أقــــل مـــن 5% عــلــى نحو 
النفوذ  تركيبة  بحكم  الـــثـــروة،  مــن   %95
االنتقال  فــرص  فــإن  والــفــســاد،  والسلطة 
أو الـــحـــراك االجــتــمــاعــي »الــطــبــيــعــي« من 
ـــرى تــبــدو صــعــبــة لــلــغــايــة،  طــبــقــة إلـــى أخـ
أحد  نجح  وإذا  مستحيلة.  تكون  وتــكــاد 
أفـــــــراد الــطــبــقــة الـــدنـــيـــا فــــي الـــعـــبـــور إلـــى 
العليا، فإنه يصبح بالفعل  الطبقة  عالم 
ــذه هــــي الـــرســـالـــة  ــ ــل هـ ــعـ «، ولـ

ً
»أســــــطــــــورة

ــا. فــقــد  ــهـ ــالـ الـــتـــي حــــــاول املـــســـلـــســـل إيـــصـ
حاول ناصر الدسوقي الولوج إلى عالم 
الجامعي،  تفوقه  باالعتماد على  الكبار، 
وحــصــولــه عــلــى املــرتــبــة األولــــى فــي كلية 
الــحــقــوق، بــحــســب املــســلــســل، كــمــا حـــاول 
الزواج من شابة ثرية )تمارا(، لكنه قوبل 
بــرفــض شـــديـــد، نــظــرًا النــتــمــائــه للطبقة 
الـــفـــقـــيـــرة، فـــكـــان أن اتـــخـــذ املـــســـار اآلخـــر 
للحراك، وهو مسار الثراء من خال كسر 
الــقــانــون، وعــبــر أعــمــال الــعــنــف واإلجــــرام 
ــدٍّ واضـــحـــة  والـــبـــلـــطـــجـــة، فــــي رســــالــــة تـــحـ
للمجتمع، ولطبقاته العليا بشكل خاص.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

القرار، وفي التعيينات، من شرعية محمد 
الـــســـادس، املــلــك وأمـــيـــر املــؤمــنــني ورئــيــس 
الـــدولـــة والــقــائــد األعـــلـــى لــلــقــوات املسلحة 

امللكية .. إلخ.
ــول الــنــاطــق  ــقـ ــة، كـــمـــا يـ ــ ــوازيـ ــ ــا دولــــــة مـ ــهـ إنـ
الرسمي سابقا، حسن أوريــد، في كتاباته 
عـــن هــــذا املـــفـــهـــوم. والـــافـــت أن األطـــروحـــة 
جـــاءت مــن رئــيــس الــحــكــومــة، ومـــن الــحــزب 
يــنــتــظــر تكريس  ــذي  ــ ــبـــاد، والـ الـ فـــي  األول 
انــــتــــصــــاراتــــه فـــــي االنــــتــــخــــابــــات املـــقـــبـــلـــة، 
وينزعج من أي ارتباٍك في املسار بطريقة 
ــقـــاب عــلــى املــســار  . أي االنـ

َ
غــيــر مـــشـــروعـــة

الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــطـــريـــقـــٍة غـــيـــر مـــشـــروعـــة، 
ــة  تــمــنــح الـــنـــصـــر لـــغـــيـــره، أي مــمــثــل الـــدولـ
التي ال يرأسها  الدولة  الرسمية، تلك  غير 

محمد السادس.
تدفع النزاهة األدبية إلى اإلقــرار بشجاعة 
خــــروج رئــيــس الــحــكــومــة فــي بـــاد املــغــرب 
مـــن الـــقـــامـــوس الــفــضــفــاض الـــــذي راكــمــتــه 
الــدولــة،  السياسة فــي الحديث عــن شــؤون 
ومغامرته بأطروحٍة كاملة عن الدولة الظل 
التي تعد للخروج عن املسار الديمقراطي، 
فـــي الــســاعــات األخـــيـــرة لـــإعـــداد لــاقــتــراع 
التشريعي. وهو ما يضع النقاش العمومي 
تحت  وخريطتها  الــســيــاســة  مصير  حـــول 
ــتـــوتـــر، بـــل يــجــعــل الــفــرقــاء  ــة الــقــلــق والـ ــ رايـ
الــزاويــة التي  كلهم يــحــّددون مواقفهم مــن 
اخــتــارهــا رئــيــس الحكومة وقــائــد اإلســام 

السياسي في الدولة.
للصراع،  مفهوميا  تأطيرًا  الرئيس  وضــع 
تحديد  ضـــرورة  فــي  الجميع  وّرط  عندما 
ــن الـــتـــحـــّكـــم، بـــاعـــتـــبـــاره معضلة  ــوقـــف مـ املـ
ــيـــوم، وقــــد نــــزل بــهــذا املــفــهــوم  الــســيــاســة الـ
إلــى الــشــارع الــعــام، حيث يغتنم كل نهاية 
أسبوع، ليتحدث بوصفه أمني عام للحزب 
الـــــــذي  يـــقـــود األغـــلـــبـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة الــتــي 
يـــتـــحـــّدث بــاســمــهــا طـــــوال أيـــــام األســـبـــوع، 
ــي يـــقـــصـــدهـــا  ــ ــتـ ــ ــتــــفــــاصــــيــــل الـ ــح الــ ــ ــــوضــ ويــ
 قبل 

ً
 سياسية

ً
الــذي وضعه عتبة باملفهوم 

العتبة االنتخابية في الباد.
من معي، ومن مع التحّكم؟ هذا هو الرهان 
الــذي وضعه بنكيران، بشأن  الشكسبيري 
نكون،  ال  أو  نكون  أن  املقبلة،  االنتخابات 

هو ذا السؤال. 
يعطي بنكيران بنية مادية للتحّكم، عندما 
يــتــحــّدث عــن واحــــٍد مــن جــوانــبــه، واملتمثل 
فــي الــوســاطــة بــني امللك مــن جهة والشعب 
ــة أخــــــــرى، وقــــــد صـــرح  ــهـ ومـــمـــثـــلـــيـــه مــــن جـ
الوسطاء، وهو  من  تعبنا  بالقول:  عانية 
الــدولــة.  الـــذي يحيط بــمــركــز  يعني املــربــع 
ولــه فــي ذلــك حكمة نــافــذة، أي السعي في 
ذلك إلى  تغيير  الوضع بإلغاء الوساطة، 
وتعويضها بممثلني نابعني من صناديق 

االقتراع.
يتم كل هــذا النقاش، ولــم تنجح الفصائل 
الـــســـيـــاســـيـــة األخــــــــــرى فـــــي نــــقــــل الــــصــــراع 
األداء  قــــــاعــــــدة  عــــلــــى  املـــــــواقـــــــف  ــر  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وتـ
الـــحـــكـــومـــي، املــــفــــروض أن يـــكـــون مــوضــع 
اقتصاديا  به،  املرتبطة  والجردة  الحساب 
وماليا  ومؤسساتية  وثقافيا  واجتماعيا 

.. إلخ.
ــة ملــن  ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ ــاح،  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ الـ والـــــــواضـــــــح أن 
ـــا  نــجــح فــي نقل 

ّ
يــقــود الــحــكــومــة، حــصــل مل

االجتماعية  األزمـــة  مــن  الكاشفة  األضــــواء 
ــة السياسية  الــواقــعــيــة إلـــى افــتــراض األزمــ
الناس، حتى ولو كان ذلك  التي يتحملها 
.. وتلك  السياسية.  بالعزوف عن املشاركة 

قصة أخرى. 
)كاتب مغربي(

عبد الكريم الرازحي... يمني غادر الحرب

عن مجتمع »األسطورة« في مصر

المغرب... ماذا يقع في الدولة؟

اعتذارية كنعان مكية 
بطعم الخزي

سقطت األحزاب 
اليمنية، يسارية 

ويمينية، تمامًا كما 
تنبأ الرازحي

قطعًا ليس كل من 
يجري تهميشه 

مجتمعيًا يتحّول إلى 
مجرم أو »بلطجي«

يتم الحديث عن 
وجود حكومة 

الظل في مواجهة 
الحكومة الفعلية

آراء

صالح الدين الجورشي

ر األمني العام لحلف شمال األطلسي )الناتو(، ينس ستولتينبرغ، التونسيني أن 
ّ

بش
الحلف يعمل حاليًا على »دعم الهيئات األمنية املختصة املحلية في تونس من خالل 
مركز استخباراتي مقام في هذا البلد«. هذا ما جاء على لسانه في مؤتمر صحافي 
عقده قبل أيـــام. ويعكس اإلعـــالن، فــي حــد ذاتـــه، االهتمام املتزايد لــدى »الــنــاتــو« في 
تونس، وذلك ضمن توسيع دائرة خططه اللوجستية في منطقة شمال أفريقيا ودول 
به، خصوصًا  يقوم  ما  لتعليل   

ٌ
عديدة تبريراٌت  األطلسي  للحلف  الصحراء.  جنوب 

والتحديات، حيث  باملخاطر  إقليمي مشحون  في سياق  تأتي  اإلجـــراءات  هــذه  وأن 
ارتفع حجم شبكات الجريمة املنظمة إلى جانب الجماعات املسلحة ذات التوجهات 
اإلرهابية.  إلى جانب ذلك، تتم هذه الخطوات باتفاق وتعاون مع الدول املعنية، بما في 
ذلك تونس. إذ شهدت السنوات األربع األخيرة تطورًا ملحوظًا في نسق التعاون بني 
الحلف ومختلف الحكومات التونسية املتعاقبة. فمنذ تم تصنيف »أنصار الشريعة » 
تنظيمًا إرهابيًا في عهد حكومة الترويكا، واقتناع حركة النهضة بضرورة الدخول 
الناتو فــي سلسلة  ثــم داعـــش، حتى دخلت أجــهــزة حلف  القاعدة  فــي مواجهٍة ضــد 
الدعم  أشكال  بالخصوص  تناولت  واألمنيني،  الحكوميني  املسؤولني  مع  مــشــاورات 

املمكنة والعاجلة للحد من مخاطر الهجمات اإلرهابية.
يطمح »األطلسي« أن تصبح له قاعدة عسكرية في تونس. لكن، على الرغم من حجم 
أنــه ال يوجد أي حــزب أو حكومة مستعد لقبول ذلــك والدفاع  التحّديات األمنية، إال 
عنه علنًا. فهذا األمر يعتبر من املحرمات السياسية التي يؤدي االقتراب منها إلى 
الوطنية  السيادة  تحمي  التي ال  فالديمقراطية  ذلك جهرًا،  يدافعون عن  احتراق من 

تفقد مشروعيتها.
قاعدة  زرع  مسألة  بقوة  الرافضة  الوحيدة  الجهة  واملدنية  السياسية  القوى  ليست 
عسكرية فــي تــونــس، وإنــمــا يعتبر، أيــضــًا، املــوقــف الــجــزائــري مــن بــني أهــم العوامل 
الداعمة بقوة للحيلولة دون ذلك، فاالستراتيجية األمنية املعتمدة من النظام الجزائري، 
الذاتي،  في معركته الطويلة ضد الجماعات املسلحة، تقوم باألساس على االعتماد 
يعني  الحرب. ال  هــذه  الخارجي في  العسكري  املباشر  التّدخل  أشكال  ورفــض كل 
الحرب  والدولية في ما تسمى  اإلقليمية  األطــراف  الجزائريني غير متعاونني مع  أن 
على اإلرهاب، إال أن ذلك مشروط بعدم تمكني هذه األطراف من التدخل امليداني في 
إدارة العمليات، أو وضع السياسات األمنية، والجزائريون محقون في ذلك، ألن عيون 
، منذ فترة طويلة، نحو مخزونهم النفطي الضخم، إلى جانب ثروتهم 

ٌ
الغربيني متجهة

أن  ليس من مصلحة تونس  ولهذا،  لبالدهم.  االستراتيجي  واملوقع  الغاز  املهمة من 
التي تعتبر حاليًا حليفها األمني واألساسي  الغربية  تدخل في خالٍف مع جارتها 

على الصعيد اإلقليمي في املعركة ضد تنظيمي داعش والقاعدة. 
تونس،  ومنها  الضعيفة،  الـــدول  وتعقدها  اإلرهــابــيــة  الــظــاهــرة  تطور  أجبر  ذلــك،  مــع 
عاملية،  استخباراتية  جهاٍت  مع  األمني  التعاون  من  متقدمٍة  بــدرجــاٍت  القبول  على 
الــقــدرة على توجيه  أجــل تأمني حــدودهــا، واكتساب  الناتو، من  في مقدمتها حلف 
األرض.  تحت  وتخطط  الظالم،  في  تتحّرك  التي  الجماعات  لهذه  استباقية  ضرباٍت 
التحالف  دفــع حكوماتها نحو  املسؤولة عن  أم ال، هي  بذلك  الجماعات، وعــت  فهذه 
ن من النجاح في هذه الحرب املصيرية 

ّ
مع األقطاب األمنية العاملية، عساها أن تتمك

املوجهة ضدها. إذ هناك منطق سياسي خطير، تستند إليه بعض الجماعات العنيفة، 
حيث تعتقد أن عليها أن تدفع حكوماتها إلى االرتماء في أحضان القوى األجنبية. 
وبالتالي، كلما توّرطت األنظمة في هذا االتجاه ظنت هذه الجماعات أنها ستنتصر 
في معركتها العبثية، بحجة أن من شأن دفع األنظمة نحو التبعية للخارج أن يفقدها 
شرعيتها ويعّجل بسقوطها. وهو رهان خاطئ، إلى جانب كونه غير وطني، ونتائجه 

، هي الغرب .. ال غير. 
ً
 وحيدة

ً
مدمرة للجميع، بل إنه يخدم جهة

باسل طلوزي

، لكي يتأكد أن ما يحدث خارج قصره جلبة جماهيرية 
ً
استغرق الرئيس وقتًا طويال

ولــم يبق سوى  عــقــود،  مــعــارٍض قبل  آخــر نفٍس  لــم يعتد عليها منذ أخمد  عنيفة، 
)املعارض األخير( الذي كان مفترضًا أن تخمد أنفاسه عند شروق شمس هذا اليوم، 

ى في سريره.
ّ
لكن الشمس لم تشرق بعد، والرئيس ما يزال يتمط

نظر الرئيس إلى الساعة الضخمة التي تتصّدر غرفة نومه، فرفع رأَسه باستغراب، 
هل ألن الظالم ما يزال مخيمًا 

ُ
إذ كانت عقاربها تتجاوز السابعة صباحًا بكثير، فذ

في الداخل والخارج، على حّد سواء.
الخاص  كــان سكرتيره  ما يحدث،  ليستوعب  فراشه،  الرئيس من  ينهض  أن  وقبل 
يفتح الباب من دون استئذان، ويقتحم غرفة الرئيس، وهو يصرخ مذعورًا: »سيدي.. 

الشمس أشرقت من الغرب«.
انتفض الزعيم، وتساءل: »ماذا تقول أيها الغبي؟.. كيف تشرق الشمس من الغرب؟«.
-  نعم يا سيدي.. هذا ما حدث اليوم، والناس هرعت إلى القصر، ألنها تعتقد أن يوم 

القيامة اقترب، وتطالب باإلفراج عن )املعارض األخير(.
بهتت مالمح الرئيس، وغارت عيناه، جّراء هذه الصدمة املباغتة )يوم القيامة(.. هو الذي 
رتب نظام استبداده ترتيبًا ال تنفذ منه النملة، لكنه لم يحسب حسابًا ملثل هذا اليوم.

- هل أعدمتم )املعارض األخير(؟..)تساءل الزعيم بصوت خافت(.
-  ال، يا سيدي، ألن املفروض أن يعدم عند شروق الشمس، لكن الشمس لم تشرق 

كما ترى، هل ترغبون فخامتكم بإعدامه اآلن.
ازدادت ضربات قلب الزعيم، وأحّس، للمرة األولى في حياته، بالعجز عن اتخاذ قرار، 
فقد شعر أن هذا )املعارض األخير(، إما أن يكون صّك الغفران بالنسبة له، إذا عفا 
عنه، فيمسح به ما تقّدم من ذنبه وما تأخر، أو يمكن أن يكون القشة األخيرة التي 

تدفعه إلى نار جهنم، إذا أعدمه.
أيــام فقط،  الرئيس غير ثالثة  أمــام  القيامة، فلم يعد  الــدالــة على  أمــا وفــق اإلشـــارات 
ملمارسة حكمه، وعليه أن يقرر اآلن، وقبل فوات األوان، أّي الحكمني يختار، مع إدراكه 
التام أن لكل حكم ثمنه، فأن يعفو عن هذا )املعارض األخير(، فذاك يعني، باختصار، 
أنه يمسح تاريخ حكمه كله بجرة »عفو«، خصوصًا وأنه يعتّز بهذا التاريخ، و»بهيبته« 
التي جعلت البلد تسير على أطراف أصابعها من شّدة الرعب، وستسقط تلك الهالة 

التي بناها في عيني شعبه، بعرق »سوطه« وسجونه.
في املقابل، إذا اتخذ قرارًا، بإنفاذ الحكم، فسيكسب الدنيا ويخسر اآلخرة، كما يقولون، 
فهل يتنازل عن هذين اليومني املتبقيني، لقاء نعيٍم خالد، يتّمم ما عاشه من نعيم الدنيا؟
خرج الرئيس إلى الشرفة، ليستعرض الجماهير املحتشدة حول القصر، وهي تطالب 
بوقف حكم اإلعدام عن )املعارض األخير(، على اعتبار أن يوم القيامة اقترب، والكل 
سيموت بعد ثالثة أيــام، فشعر حينها بأنه يميل أكثر إلى اتخاذ قرار العفو، ليس 
معًا،  واآلخـــرة  الدنيا  بكسب   

ً
رغبة أكثر  بــات  لكنه  بالتأكيد،  الجماهير  لرغبة   

ً
تلبية

خصوصًا وأنه ذو عقل »تجاري« محض.
املــحــتــشــدة، ويهتف:  يــديــه للجماهير  يــرفــع  الــزعــيــم نفسه  الــنــقــطــة، وجـــد  عــنــد هـــذه 
»أشهدكم أنني عــفــوُت عــن املــعــارض األخــيــر، وفــي وسعكم أن تذهبوا إلــى السجن 

بأنفسكم إلطالق سراحه«.
اآلخــر، ويستمع  يــدرس حساباته، هو  )املعارض األخير(  املقابل، كان  الطرف  على 
البلدة، فيشعر بامتعاٍض داخــلــي كبير، هو  يــدور مــن هتافات فــي شـــوارع  لكل مــا 
الذي قضى عمره كله تحت سوط الرئيس وبسطاره، فكان يشعر أن القيامة وحدها 
هي الفاصل الوحيد بني السوط والحرية، بني املغفرة والعقاب.. ووسط هذا التفكير 

املضني، سمع من بعيد صوت الجماهير القادمة إليه بفرح.
ى من 

ّ
حني وصلت الجماهير إلى السجن، إلخراج )املعارض األخير(، فوجئت به يتدل
سقف الزنزانة منتحرًا بالبشكير، وعيناه جاحظتان صوب الشمس البعيدة.

فاطمة ياسين

نتنياهو  بنيامني  اإلسرائيلية  الحكومة  رئيس  بني  الرسمية  الــزيــارات  تبادل  تكّرر 
والرئيس الروسي فالديمير بوتني بشكل الفت خالل السنة األخيرة، ويشير اللقاء 
الذي جمعهما في السادس من يونيو/حزيران املاضي إلى توافق على مستوى عاٍل 
ــد وجود 

ّ
البلدين، وأك التاريخية بني  ــر بالعالقات 

َّ
الروسي حني ذك الرئيس  عبر عنه 

مليون متحّدث بالروسية يعيشون على أرض إسرائيل، وأن الكرملني يهتم بأمرهم. 
أشار اللقاء إلى تعاون سيستمر بني البلدين في النواحي االقتصادية والعسكرية، 
التي تحلق في سماء  الطائرات اإلسرائيلية  الروسية سالمة  الدفاعات  وقد ضمنت 
 لضمان أمنها 

ً
ســوريــة، بــني فترة وأخـــرى، وتــضــرب األهـــداف التي تــراهــا ضــروريــة

وسالمتها. في املقابل، يتفهم نتنياهو وجود الروس في سورية، ويرى في التدخل 
الروسي »حفاظًا على أمن روسيا القومي«، ويغض الطرف عن تسهيل »السوخوي« 

مهماٍت يقوم بها أعداؤه، كحزب الله وإيران، على األرض السورية.
تنتشر على فضائيات الجار اللدود لروسيا أخباٌر عن اتفاق تركي إسرائيلي، تغاضى 
في سبيله األتراك عن شرطهم برفع حصار غزة، إلعادة العالقات الدبلوماسية مع 
إسرائيل، بعد أن تدهورت بشكل كبير منذ عام 2010 بسبب مقتل تسعة أتراك في 

اعتراض سالح البحرية اإلسرائيلية سفينة مافي مرمرة املتجهة إلى غزة. 
شعر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في األشهر املاضية، بحصار اقتصادي 
الروسية،  الطائرة  إثر إسقاط   استفحل مع روسيا، 

ٌ
وسياسي خانق، سَبُبه خالف

ُســـّوي الحــقــًا، بــاإلضــافــة  إلــى وجـــود فــوضــى عــارمــة على حـــدود تركيا الجنوبية، 
تسيطر عليها من الجانب السوري كتائب مقاتلة، ال تضمر غالبيتها الخير لتركيا. 
ــة مــع اآلخــريــن، بــدأهــا بلقاء مــع العاهل  اتــجــه أردوغــــان إلــى إقــامــة عــالقــات ودٍّ جــديَّ
السعودي، ثم بترتيب اتفاق مع إسرائيل حصل، بموجبه، على موافقة وزير الجيش 
اإلسرائيلي، موشي يعلون، على إدخال املعدات الالزمة لتشييد املستشفى التركي 

في القطاع، خطوة أولى على طريق املصالحة، قبل الوصول إلى تطبيع كامل.
رة لتسوية أمــوٍر عالقٍة، ال تحل ضمن 

ّ
تجتهد إسرائيل على اقتناص األجــواء املعك

فكرة  متبني  ليبرمان،  أفيغدور  املتطّرف،  اليميني  تعيني  ويمر  الطبيعية،  الظروف 
اغتيال قادة حركة حماس، وزيرًا للدفاع، بسالسٍة، لم يبِد األتراك وال العرب تحفظًا أو 
اعتراضًا عليه، النشغالهم بشؤونهم الداخلية، وباجتياز عقباٍت يرونها أكثر إلحاحًا.
تسترخي إسرائيل عندما يتعلق األمر بالواليات املتحدة، حيث درج في السياسات 
األميركية تقديم دعم غير محدود للكيان اإلسرائيلي منذ نشأته، وما زال رؤساء 
املتواصل  الــدعــم  تــســّوغ  الــتــي  القديمة  روايــاتــهــم  على  يــصــّرون  املتعاقبون  أمــيــركــا 
إلسرائيل، والتي يرتبط معظمها بمزاعم الوقوف إلى جانب الضعيف، وإيفاء الشعب 
اليهودي حقه بعد سلسلة مجازر تعّرض لها ما زالت صورها تلّح على »ضمير« 
الــعــالــم. ويــؤكــد الـــرؤســـاء الــذيــن حــكــمــوا الـــواليـــات املــتــحــدة مــســانــدة ســيــاســات دولــة 

»ديمقراطية« كإسرائيل، تعيش وسط محيٍط مكون من دوٍل ذات طبيعة شمولية. 
ت الفوضى املنطقة برمتها، وما زال باراك أوباما، 

ّ
 بعض الدكتاتوريني، وغط

َ
تساقط

الـــذي يــبــدو محجمًا عــن الــشــرق األوســـط عــمــومــًا، يتعاطى مــع إســرائــيــل بوصفها 
الحليف الثابت الوحيد في املنطقة. وعلى الرغم من الزيارات القليلة بني الدولتني، بقي 
ذلك،  على  وتأكيدًا  املتحدة.  الواليات  في سياسة  واضحًا  اإلسرائيلي  اللوبي  تأثير 
نشر مجلس األمن القومي األميركي، منذ أيام، على موقعه اإللكتروني تقريرًا يقول 
إن دعم الواليات املتحدة إلسرائيل شهد، في عهد أوباما، انتعاشًا غير مسبوق على 
مختلف الصعد. وأكد التقرير، بعكس ما ُيشاع، حرَص الواليات املتحدة على أن تظل 

إسرائيل تتلقى النصيب األكبر من املساعدات األميركية الخارجية. 
التركية، واللقاءات  الود في العالقات اإلسرائيلية  اليهود على حالة  الزعماء  ال يعول 
املتزايدة مع الروس. وخالفًا لذلك، يستمر قادة الكيان بمغازلة أميركا، ليس آخرها ما 
قاله الجنرال يعقوب عميدور، مستشار األمن القومي السابق: »اعتقاد بعضهم بأنه 
يمكنهم القيام بالدور السابق للواليات املتحدة األميركية في الشرق األوسط خاطئ، 

ولن يكون ذلك، ألنه ليس هناك بديل«.

»األطلسي« في تونس قيامة المعارض األخير

إسرائيل... تحالفات مستمرة
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إجازة تالميذ اليمن منزلية
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صنعاء ــ العربي الجديد

ــدأت اإلجــــــــازة املـــدرســـيـــة الــصــيــفــيــة فــي  ــ بــ
اليمن، من دون أن تضيف جديدًا في حياة 
معظم التالميذ. فهذه اإلجازة ال تعني لهم 
شيئًا سوى توقف أي مجهود تربوي أو تعليمي. 
أو  ثقافية  أو  ترفيهية  وأنشطة  لبرامج  وجـــود  ال 
فــي ما  ــهــم يقضون إجــازتــهــم 

ّ
أن رياضية تشعرهم 

يــحــفــزهــم عــلــى اســتــقــبــال الــعــام الـــدراســـي الــجــديــد 
باستعداد أكبر.

قضت الحرب على إمكانات املؤسسات الحكومية 

يعلق: »يخاف والــداي علّي من الخروج للعب كرة 
املنزل، فالعصابات  أمــام  الجلوس  أو مجرد  القدم 
 مكان«. يشير إلى أنه 

ّ
واملسلحون منتشرون في كل

ومنذ األيـــام األولـــى لــإجــازة بــدأ يشعر بامللل وال 
يدري ماذا يفعل خالل ساعات الفراغ الطويلة.

ــــدن الــرئــيــســيــة  مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، يــتــواجــد فـــي املـ
الكثير من األطفال من مناطق مختلفة، ينتشرون 
في الشوارع الرئيسية لبيع بعض السلع البسيطة 
ينحدر  الصيفية.  اإلجــــازة  فــي  والسائقني  لــلــمــارة 
ــــؤالء األطـــفـــال مـــن مــجــتــمــعــات فــقــيــرة أو  مــعــظــم هـ
نازحة تجد في اإلجازة أفضل وقت لجني املال في 

تجارة األرصفة والشوارع والتسول أحيانًا. 
مـــن جـــانـــبـــه، يــعــتــبــر الـــبـــاحـــث فـــي مـــجـــال الــتــربــيــة 
 غــيــاب دور الــدولــة 

ّ
والــتــعــلــيــم خــالــد الــعــدوانــي أن

قـــاد أغــلــب تــالمــيــذ الــيــمــن خـــالل هـــذا الــصــيــف إلــى 
قــضــاء إجــازتــهــم فــي خـــوف أو بــــؤس. فــقــد انــحــدر 
الوضع املعيشي لألسر بشكل حاد ما منع تنظيم 
النشاطات الصيفية، وقلل فرص التحاق التالميذ 

باملعاهد والنوادي.
 معظم 

ّ
الـــجـــديـــد« أن »الـــعـــربـــي  لــــ الـــعـــدوانـــي  يـــؤكـــد 

ــيـــف فــي  ــذا الـــصـ ــ ــم هــ ــهــ ــاتــ ــقـــضـــون أوقــ ــذ يـ ــيـ ــتـــالمـ الـ
ــارع. ويــنــوه إلــى  مــنــازلــهــم أو مــع رفــاقــهــم فــي الـــشـ
سينعكس  الطويلة  الفترة  هــذه  استغالل  عــدم   

ّ
أن

على التالميذ سلبًا. يقول: »تتأثر الحالة النفسية 
 
ً
أكثر ميال ليكون  امللل،  نــوع من  للتلميذ فيصيبه 
ــر ببعضهم  ــزال أو الــعــنــف. ويــصــل األمــ ــعـ إلـــى االنـ
والسرقة  التحرش  تــمــارس  عصابات  تشكيل  إلــى 
يرتبط  بما  انشغالهم  ولــعــدم  اآلخـــريـــن«.  وإزعــــاج 
 قــدراتــهــم 

ّ
بـــاإلبـــداع والــتــفــكــيــر، يــؤكــد الــعــدوانــي أن

الذهنية والقدرة على  »الــقــدرات  تتراجع، ال سيما 
تراجع  فــي  سببًا  ذلــك  فيكون  والتحليل،  التفكير 

مستواهم العلمي واملعرفي والتحصيلي«.

املخيمات  إنشاء وتنفيذ  تتولى مهمة  كانت  التي 
ــيـــة  والـــفـــعـــالـــيـــات الـــصـــيـــفـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة والـــريـــاضـ
والترفيهية للتالميذ في املحافظات. ومنها وزارات 
التربية والتعليم، والشباب والرياضة، واألوقاف، 
الــوضــع يقلق الكثير من  والــثــقــافــة وغــيــرهــا. هـــذا 
أولياء األمور على أبنائهم من إجازة طويلة األيام.

 من األسلم أن يجبر أبناءه 
ّ
يعتبر مثنى الحيمي أن

على الــبــقــاء فــي املــنــزل طـــوال الــيــوم خــالل العطلة: 
»خـــارج املــنــزل ال يوجد أمــان وال أنشطة ترفيهية 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »إبــقــاء  أو مــالعــب«. يضيف لـــ
ــام الــعــطــلــة هو  ــ أبــنــائــي األربـــعـــة فـــي املـــنـــزل فـــي أيـ
الخيار األفضل. فباإلضافة إلى غياب األنشطة، قد 
يعّرضهم قضاء الــوقــت خــارج املــنــزل إلــى مخاطر 
 أحد أبنائه )16 عامًا( حاول 

ّ
متنوعة«. يشير إلى أن

مرارًا إقناعه بالسماح له باملشاركة في االشتباكات 
التابعة ملحافظة  الدائرة في مديرية نهم  املسلحة 

صنعاء.
 ذلك نتيجة مجالسة ابنه بعض 

ّ
يوضح الحيمي أن

أصــدقــائــه األكــبــر الــذيــن حــاولــوا إقــنــاعــه بــالــذهــاب 
املــال.  الصيفية وكسب  اإلجـــازة  والقتال معهم في 
 قــضــاء األبـــنـــاء وقــتــهــم فــي الــشــوارع 

ّ
يــلــفــت إلـــى أن

هــذه األيـــام يساعد على االنــخــراط مــع الجماعات 
املــــدن. يضيف:  الــســرقــة فــي  املسلحة أو عــصــابــات 
»كنت قد نويت أن أشرك أبنائي في برامج تقوية 
الــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة لتعزيز قــدراتــهــم الــلــغــويــة، لكن 
أغلقت  الخاصة  التعليمية  املراكز  أغلب   

ّ
أن اتضح 

 رسومها باهظة«.
ّ
أو أن

فـــي الــســيــاق نــفــســه، يــبــدي الــتــلــمــيــذ فـــي الــثــانــوي 
قدرته  عــدم  من  انزعاجه  الشهاري  الله  عبد  األول 
عــلــى اســـتـــغـــالل اإلجـــــــازة الــصــيــفــيــة فـــي مـــا يــعــود 
ــه  ـ

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن عــلــيــه بــالــنــفــع. يــضــيــف لــــ

يــقــضــي أغــلــب ســـاعـــات الــلــيــل والــنــهــار فـــي املــنــزل. 

مجتمع
أظهر تقرير رسمي صادر عن مكتب اإلحصاء االتحادي األملاني، تراجعًا طفيفًا في عدد األجانب 
عام  مع  باملقارنة   %1.1 بلغت  بنسبة   ،2015 العام  خــالل  األملانية  الجنسية  على  حصلوا  الذين 
سون في العام املاضي بلغ عددهم 107 آالف و200 أجنبي. وكانت أملانيا قد 

ّ
2014. واألجانب املجن

استقبلت طالبي لجوء من جنسيات مختلفة خالل العام املاضي، معظمهم من السوريني واألفغان. 
وبحسب أرقام صادرة عن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني خالل الشهر املاضي، 
)األناضول( فقد بلغ عدد السوريني نحو 620 ألفًا في عام 2015. 

 بالدها تستورد نحو 450 ألف 
ّ
أعلنت الوزيرة املغربية املنتدبة املكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، أن

طن في السنة من النفايات املعالجة التي تستخدم كطاقة بديلة، وفق مقتضيات اتفاقية »بال« 
الــدول  من  الخطيرة  النفايات  نقل  وتمنع  الخطرة  غير  النفايات  باستيراد  تسمح  التي  الدولية 
الصناعية نحو الدول النامية. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته أمس في الرباط، حول موضوع 
»استيراد نفايات من إيطاليا وحرقها في مصانع اإلسمنت«، بعد جدال وانتقادات واسعة على 
)األناضول( خلفّية استيراد املغرب 2500 طن نفايات من إيطاليا الشهر املاضي. 

المغرب يستورد 450 ألف طن من النفايات المعالجةتراجع عدد المجنّسين في ألمانيا العام الماضي

لندن ـ كاتيا يوسف

ــة بــريــطــانــيــة أهــمــيــة زواج  ــ أظـــهـــرت دراسـ
الطفل  الــوالــديــن وتــأثــيــره على شخصية 
 املراهقني األكثر 

ّ
بشكل إيجابي. وتبنّي أن

ثقة هم الذين نشأوا مع والدين متزوجني. 
بينما انخفض مستوى تقدير الذات لدى 
أولئك الذين يقيمون مع والدين من دون 
الــعــالقــة مستقرة  كــانــت  لـــو  حــتــى  زواج، 

وطويلة األمد.
 األطــفــال 

ّ
ــام، وجـــدت الـــدراســـة أن بشكل عـ

ــــن  ــــديـ ــــون مـــــع والـ ــّربـ ــ ــتـ ــ الــــــذكــــــور الـــــذيـــــن يـ

للذات،  تقدير  أعلى  يمتلكون  متزوجني، 
مقابل أدنى تقدير للذات لإناث اللواتي 

يعشن مع والدين من دون زواج.
واعـــتـــمـــدت الــــدراســــة عــلــى تــقــريــر جــديــد 
صادر عن »مؤّسسة الزواج« التي أنشأها 
عام 2014 السير بول كولريدج، القاضي 
البريطانية.  العليا  املحكمة  في  املتقاعد 
وشــمــلــت بــيــانــات تــعــود إلـــى 3800 طفل 

تترواح أعمارهم بني 11 و16 عامًا.
بــــــدوره، قــــال مــديــر الــبــحــوث فـــي املــؤّســســة 
 
ّ
أن تـــقـــلـــيـــديـــًا  الـــشـــائـــع   

ّ
إن ــنـــســـون  بـ هـــــــاري 

ـــر بــبــقــاء الـــوالـــديـــن 
ّ
شــخــصــيــة الــطــفــل تـــتـــأث

مــعــًا ولـــيـــس بــالــحــالــة االجــتــمــاعــيــة لــهــمــا. 
ذلك  خطأ  أظهر  الجديد  االكتشاف   

ّ
أن بيد 

مع  يعيشون  الذين  فاملراهقون  االفــتــراض، 
زواج،  مــن دون  يقيمون معًا  وأّمــهــات  آبـــاء 
ليسوا أفضل حااًل من أولئك الذين يعيشون 
 دخــل 

ّ
مــع أحـــد األبـــويـــن. أضـــاف بــنــســون أن

األسرة ال يشّكل فرقًا، ويبقى للزواج وحده 
الطفل.  شخصية  تكوين  على  كبير  تأثير 
 احترام الــذات 

ّ
كما أظهرت عــّدة دراســات أن

الناس  ارتباطًا وثيقًا بمدى شعور  يرتبط 
 أطفال اآلباء 

ّ
باألمان في عالقاتهم. ويبدو أن

املتزوجني، يتأثرون بعالقة والديهما التي 

يــــرون فــيــهــا وحــــدة صــلــبــة وآمــنــة تمنحهم 
فــوائــدهــا على  بــاألمــان وتنعكس  الــشــعــور 

شخصياتهم وثقتهم بأنفسهم.
مـــن جــهــة أخـــــرى، وجــــدت أبـــحـــاث ســابــقــة 
 93 في املائة من األهل 

ّ
أجرتها املؤسسة أن

الذين يبقون معًا حتى بلوغ ابنهم عامه 
 هدف 

ّ
الـ 15 هم من املتزوجني. مع العلم أن

املؤسسة الحّد من معّدالت الطالق. وكانت 
قد ربطت في أبحاثها السابقة بني التفّكك 
ــــري وضــعــف األداء األكـــاديـــمـــي لــدى  األسـ

األطفال وتأثر صحتهم العقلية أيضًا.
ــل، يـــــقـــــول دلـــــيـــــل الـــحـــكـــومـــة  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي املــ

الـــطـــالق،  لـــعـــام 2012 حــــول  الــبــريــطــانــيــة 
 انــفــصــال األبــويــن ال يـــؤذي الــطــفــل بل 

ّ
إن

شجارهما الذي يراه ويسمعه.
»العربي  لـ لندن  في  املقيمة  ق وديعة 

ّ
وتعل

 هذه الدراسة دقيقة 
ّ
الجديد«: »ال أعتقد أن

 وجـــود األب واألم تــحــت ســقــف واحـــد، 
ّ
ألن

ــــي تـــبـــنـــى شـــخـــصـــيـــة مـــتـــوازنـــة  ــيــــان كـ ــافــ كــ
للطفل، من دون أن يتزوجا، خصوصًا في 
املــجــتــمــعــات الــغــربــيــة، حــيــث ال يــتــعــّرضــان 
بمجتمعاتنا  تــتــحــّكــم  كــالــتــي  النـــتـــقـــادات 
العربية مــع استحالة وجــود رجــل وامــرأة 

تحت سقف واحد من دون رباط زوجي«.

دراسة بريطانية تشجع بنية األسرة التقليدية

أنها لن  اليمنية  التربية والتعليم  تؤكد وزارة 
العام.  هذا  للتالميذ  صيفية  برامج  تنظم 
الدكتور  والتعليم  التربية  وزير  نائب  ويقول 
»ال  إنـّـه  الجديد«  لـ»العربي  لملس  اهلل  عبد 
توجد للوزارة أي خطط أو برامج خالل إجازة 
الصيف بسبب شّح التمويالت«. ويلفت إلى أّن 
لوزارة التربية والتعليم أولويات أساسية مثل 
وصيانة  وتأهيل  المدرسي  الكتاب  »تأمين 

المدارس المتضررة من الحرب«.

أولويات الوزارة

عصام سحمراني

عشر سنوات كاملة مّرت. يسّمونها عقدًا. 
ويحتفل بها البعض كيوبيل برونزي. 

 
ّ

هي عشر سنوات توقفت ساعتها في كل
ها لم تكن بالنسبة للبعض. 

ّ
األحوال. كأن

وليتها لم تكن بالنسبة للبعض اآلخر.
في مثل هذا اليوم، الثاني عشر من يوليو/ 

تموز عام 2006، الذي صادف نهار أربعاء 
أعقب نهائي مونديال أملانيا، كانت هنالك 

صدمة على اللبنانيني أكبر بكثير من 
»نطحة« زين الدين زيدان الشهيرة. في 

مثل هذا اليوم بدأ العدوان الصهيوني على 
الوطن الصغير واستمر حتى الرابع عشر 

من أغسطس/ آب.
اختلفت مسّميات العدوان، واختلفت 

األسباب، وانتشرت االتهامات، وتوّعد 
البعض داخليًا باملحاسبة، والبعض اآلخر 

بالدمار. لكّن اللبنانيني جميعًا تأثروا بذلك 
العدوان، سواء من كانوا داخل البالد في 
املناطق املعّرضة للقصف والغزو، أو في 
مناطق النزوح اآلمنة- إلى حني قصفها 

بدورها، أو أولئك الذين نزحوا خارج لبنان، 
أو حتى أولئك الذين كانوا في األساس 
ينتشرون في كثير من دول االغتراب.

ال ُيذكر الكثير عن معاناة هؤالء جميعًا. 
كر الكثير بالفعل عنهم، لكن من نواٍح 

ُ
ذ

أخرى، كثير منها حاول االستغالل 
سياسيًا. وغيرها وجد في السياسة 

 إلى استغالل من نوع آخر تاجر 
ً
مدخال

بالشهداء والجرحى واملنكوبني والنازحني 
 طائلة من تقديمات الدول 

ً
وجنى أمواال

املانحة، ومواطني العالم املتضامنني مع 
لبنان وشعبه، والذين لم يبخلوا بتبرعات 

مختلفة األشكال.
املشاعر املختلفة للبنانيني، بعيدًا عن 

األدلجة اإلعالمية خصوصًا، لم يتحدث 
 لبناني كان هنالك كّم 

ّ
بها أحد. داخل كل

كبير منها يختلط كثيرًا بتلك األدلجة فال 
يظهر على حقيقته. الخوف كان بارزًا 
يخفيه التحدي. الالمباالة غزت قلوب 

آخرين اعتادوا الحرب سريعًا، حتى بدوا 
ينتظرون املوت نفسه بغارة طائرة أو 

ها 
ّ
بقذيفة بارجة. ال مباالة بدت كما لو أن

سيطرت على أرواحهم. اليأس أيضًا كان 
حاضرًا يتخذ طريق االنشغال باليوميات 

الصعبة ويتغافل عن نفسه. الكراهية 
بني أبناء الطوائف والحساسيات املذهبية 

عادت إلى مجد حروبنا األهلية، ولو أّن 
كثيرين أظهروا كعادتهم عبارات التضامن 

املبتذلة.
 هذه املشاعر 

ّ
لكن، ماذا بعد الحرب؟ لعل

مت. الكراهية بالذات انفجرت بعد 
ّ
تضخ

عامني في السابع من مايو/ أيار. الالمباالة 
تصنع »شهداء« على مدار األيام، ولو 

من دون عدوان. اليأس استفحل وأمسك 
بخناق الشباب خصوصًا. الخوف أكبر 

وأكثر تفّرعًا.
 
ً
أما الوطن الصغير فينتظر كعادته حلوال

لزمن توقف قبل عشر سنوات.

تموز لبنان 
المستمر

مزاج
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ليس علّي أن أقول كالما فلسفيًا، حتى 
والــعــتــاب،  الــلــوم  يستحقون  مــن  أواري 
ــور واضـــحـــة وضـــــوح الــشــمــس،  ــاألمــ فــ
م من كثرت 

ّ
وليس علّي أن أبّجل وأعظ

ــاء، 
ّ
أخــطــاؤهــم، بحجة أّن اإلنــســان خــط

 على ذلك، لكي يتعلم ويصبح 
ٌ

ومجبول
عن  التعبير  علينا  أّن  وبحجة  أفــضــل، 
ــا، وإســــــدال الــنــصــائــح واملــطــالــبــة  ــنــ آرائــ
باألفضل، وغيره من الكالم الذي يّدعي 
يكن  لم  الشباب  رأي  الديمقراطية، ألن 
له مكان في أي يوم على الئحة تقرير 
لكن،  ملــاذا؟  أعلم  املصير خاصتهم. ال 
أننا بنظر الساسة عصيون  ما أعلمه، 
على تحمل مسؤولية وطن، وعاجزون 
عن التفكير بحلول »الكبار« التي تضع 
حدا لكل املشكالت التي نواجهها كما 
تنهيها  أنها  يعتقدون  أو  هــم،  يفعلون 
بـــوديـــة، حــتــى تــصــّحــح تــلــك األخـــطـــاء، 
ــر عــن الـــقـــرارات الــهــدامــة لــآمــال 

ّ
ويــكــف

ــوات، حــيــث يــكــون  ــنــ املــنــعــقــدة مــنــذ ســ
الــعــمــر قــد مــضــى. لــذلــك، لــم يــعــد هناك 
التوبة،  ننتظر  لكي  الــوقــت  مــن  متسع 
الــتــي أصبحت  األخــطــاء  عــن  والتكفير 
تلك  في  التغيير،  على   

ً
 وعصية

ً
فادحة

املرحلة، عندما اختارهم أهلنا وكبارنا، 

نجد  بعدهم حتى  من  الصغار  ونحن 
وآمالنا  أحالمنا  يحقق  ووطــنــا،  مــالذا 

ويطّيب آالمنا.
به  حلمنا  مــا  نحقق  أن  قــررنــا  عندما 
الــصــدمــة  كــانــت  مــهــنــي،  مـــن مستقبل 
وأصبح  التفكير،  أعجزتنا عن  بالواقع 
يــجــول فــي فــكــرنــا تــســاؤل واحــــد: هل 
ــا عــنــدمــا أرادوا  أخــطــأ آبــاؤنــا وأجـــدادنـ
 فــي حـــوزة األمــنــاء، 

ً
 نــزيــهــة

ً
لنا معيشة

وأصحاب الحق، حتى قّدموا أصواتهم 
على طبق من ذهب.

نعم كــانــوا أهــل لــهــا، وأصــحــاب قضية 
ووطن وثوابت لم تتغير. لكن، ما تغّير 
اآلن هو النفوس والسياسات الحكومية 
فزادت األخطاء، وقل الصواب، وأحبطت 
الــتــصــورات ملستقبل  ــال، وخــابــت  ــ اآلمـ
ــد. أصــبــح الـــلـــوم والــعــتــاب  ــ جــديــد وواعــ
حبيس القلوب التي آمنت بهم، وصوتت 
لهم. لكن، لم علينا تحّمل أخطاء غيرنا، 
ــــقــــول كــــالمــــا لــن  وبـــــــذل كــــل طـــاقـــتـــنـــا ل
. من يهمه 

ً
يسمعه أحد أو يلقي له بــاال

الــشــبــاب وأحــالمــهــم وطموحاتهم  أمــر 
ومــشــاريــعــهــم وهــمــومــهــم وبــطــالــتــهــم 
املــتــراكــمــة ســنــة بــعــد ســنــة، لـــم يــســأل، 
ولو مرة واحــدة: ما الحلول التي يمكن 

اآلمـــال،  أن تطّبق وتــرضــي بعضًا مــن 
عقولهم  على  الطاغي  الجمود  وتحّرك 
مــــن عـــجـــز الــتــفــكــيــر بـــفـــعـــل اإلحــــبــــاط 
نقدا  ليس  ذلــك  القلوب؟  على  املتكلس 
أو زعيمة حزب  بناء، فلست سياسية 
أو حاقدة  كــرســي حكم  فــي  أو طامعة 
 
ً
آمــاال أتــحــدث كشابة بنت  على حــزب. 

الواقع،  أحجار  على  تكسرت  وأحــالمــًا 
ــار والــرفــعــة،  ــاالزدهـ صــاحــب الـــوعـــود بـ
لكنه كــان والزال مريرا جــدا. أستيقظ 
ــم املــاضــي املشرف 

ّ
على انــقــســام، حــط

للشعب املناضل املعروف في العالم كله 
باملقاومة منذ األزل، وعدم االستسالم 
كما  املستقبل  واآلن،  رقــابــه.  على  ولــو 
ترون ال يرثى له، ينتظر قرارا شجاعا 
للنهوض من وحل  األمــر  يهمهم  ممن 

األحقاد املشتعلة كل يوم، وقس عليه.
هـــذا الــوطــن الــعــزيــز يــقــع عــلــى عاتقنا، 
ومسؤوليته واجب وفرض. لكن، ليس 
غيرنا،  أخطاء  مسؤولية  تحمل  علينا 
ويرشدنا  يقّومنا،  ملــن  بحاجة  فنحن 
ــا. نــعــم،  ــ ــاءن ــطــ ــــطــــريــــق، ويـــصـــحـــح أخــ ال
بــحــاجــة لــلــســاســة، لــكــن لــيــس بــحــاجــة 

ألخطائهم.
منة أبو أحمد )فلسطين(

الكريم  الرسول  اعترض على  أن رجال  الحديث  ورد في 
عند توزيعه الغنائم، فقال: »أعدل، فإنك لم تعدل«، ليتنبأ 
الرسول عليه السالم، بخروج فئة يحملون الفكر نفسه 
كــمــا يفهم بعضهم من  الـــرجـــل،  تــكــن خطيئة  لــم  الحــقــا. 
الــرســول )ص( فقط،  أنــه تــطــاول على جناب  ظاهر األثـــر، 
الــرســول يحملون فكر  وفــاة  أنــاس بعد  وإال كيف يخرج 
اعــتــرض على حكم  أنــه  ولــم تكن خطيئته  الــرجــل نفسه، 
الرسول فقط، فالذين أتوا بعده كانوا أشد تمسكًا بظواهر 
النصوص، وبالطبع لم تكن املشكلة أنه خرج على الحاكم، 
الرجل حينها،  كما يريد أن يقنعنا بعضهم. ما وقع فيه 
ــه جــعــل تــفــســيــره وفهمه  ــة الحــقــا، أنـ ــا عــانــت مــنــه األمــ ومـ
للحادثة حقيقة مطلقة، تفوق االعتقاد بمعظم أخالق النبي 
أراد  إجرائي،  يكن على خطأ  لم  الرجل  فاعتراض  نفسه، 
فالرجل  النبي،  عــدل  فــي  وإنــمــا طعن مباشر  أن يصوبه، 
آمــن بما وصــل إليه من تقدير إلــى درجــة جعلته يتجاوز 
كل مقدس، بل وتخطى كل الحواجز الثقافية واالجتماعية 
حوله. لذلك، لم يكن مستغربا ما حدث بالقرب من الحرم 
املطلقة كثيرا عند  الحقيقة  امتالك  مــآالت  النبوي. تحدث 
أصحاب الديانات، ألن اإليمان يقوم باألساس على مطلق 
االعتقاد، ثم يمتد تأثير اإلطــالق على  التدين املتفرع من 
األمر  املعاش،  الواقع  على  الدين  تنزيل  به  وأعني  اإليمان، 
ــراءة لــلــواقــع ال يمكن  ــ الـــذي يــحــتــاج تــأويــال لــلــنــصــوص وقـ
فصلهما من ذاتية املؤول، كما يقول علماء الهيرمنوطيقا.
الذي  األول  املستوى  هو  الحقيقة  مفهوم  نقد  نظري،  في 
يجب أن نبحث فيه، لطرح رؤيــة أكثر تسامحًا مع اآلخر، 

حيث يتم من خالله مساءلة اإليمان وطرق التوصل إليه، 
أي  العبد وربــه،  اإليمان شأنًا شخصيًا بني  بحيث يكون 
أن نصل إلــى وعــي بــأن اإلنــســان يصل إلــى كــامــل اليقني 
عــن طــريــق تــجــربــة وحـــّس ذاتــــي، وهـــو مــا يعني أنـــه ليس 
بالضرورة أن يحدث األمر نفسه مع  آخرين. كذلك، ينطبق 
األمــر على ما يترتب على اإليمان من فــروع وأحكام هي 

أصال بعيدة عن اإلطالق، كما ذكرنا.
الــنــاس، مستخدمة  بمخاطبة  تــبــدأ  رســالــة  أي  أن  الشاهد 
الـــذوق الــعــام والــحــس املشترك مــن بــداهــة وأخـــالق وغيره، 
ثم تأتي بالجديد في وجــود الــرســول، وفــي حالة اإلســالم  
كان القرآن يتنزل قبل الوقائع هاديًا وموجهًا، وفي أثنائها 
مصححا، وبعدها ذاكرا العبر واملواعظ. إذن، كانت عملية 
تأويل النص الذي أّدعي أنه يحتمل طيفا واسعا من التأويل 
)ينطق به الرجال(، فيها قدر من االنضباط، حيث يحدها 
الذوق والفهم املشترك ووجود الرسول والواقع الذي أنزلت 
النبي )ص(، حيث غاب  وفـــاة  بعد  األزمـــة  بـــدأت  ولـــه.  فيه 
الواقع  وغــاب  التراث،  وكتب  السلف  مكانه  وتقلد  الرسول 
نقطٍة  في  بعضهم  دخــل  هنا  العام.  واملنطق  الفهم  ّيب 

ُ
وغ

يصعب الخروج منها، حيث القرآن ال يفهم إال عن طريق 
السلف، وهذا الفهم هو الحاكم على كل شيء. وهنا أكون 
محتاجا لدليل على كل ما ذكرته من كتب السلف، ألن هذه  
أول مسلمة في هذا الفكر املنغلق على نفسه. ال أجد حال 
لهذا اإلشكال. ولكن، قد يصلح ما ذكرته للذين لم يصلوا 

إلى هذه النقطة بعد ولألجيال املقبلة.
محمد زيدان عبده زيدان )السودان(

فضاء مفتوح

آراء

سمير الزبن

ال يقتصر تاريخ الشعوب على تاريخ األفكار 
فــحــســب، بـــل هـــو أيــضــًا تـــاريـــخ الــبــشــر الــذيــن 
ــاريــــخ، وتــــاريــــخ فــئــاتــهــم  ــتــ يــصــنــعــون هـــــذا الــ
االجتماعية املكّونة لهذا الشعب أيضًا. لذلك، 
ــتـــجـــارب الــتــاريــخــيــة تــــحــــّوالت في  لـــم تــكــن الـ
األفكار واملطالب السياسية فحسب، بل كانت 
دومًا تاريخ بشٍر دفعوا غاليًا ثمن تجربتهم، 

وأثروا وتأثروا بها أيضًا. 
ــة عــن  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ال تـــخـــتـــلـــف الــــتــــجــــربــــة الـ
ــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــيـ ــانـ ــسـ ــذه الـــتـــجـــربـــة اإلنـ ــ هـ
خصوصيتها. وبسبٍب من هذه الخصوصية، 
من  مــزيــٍد  إلــى  الفلسطينية  التجربة  تحتاج 
الدراسات واألبحاث حول شبكة العالقات بني 
الحقل  شّكلت وشغلت  الــتــي  واألفــكــار  البشر 
السياسي الفلسطيني، وما أثرته فيهم، ومن 

أثروه فيها؟
أعــــطــــت الــعــمــلــيــة االقـــتـــالعـــيـــة الــــتــــي تـــعـــّرض 
الــفــلــســطــيــنــيــون لــهــا تــجــربــتــهــم خــصــوصــيــة، 
حــتــى بــالــنــســبــة لــعــالقــات الـــقـــوة والــســيــطــرة. 
لذلك، عانت الساحة الفلسطينية من عالقات 
عنف وتسلط من نــوع خــاص، حيث تسلطت 
ــعـــب، عــن  ــادات الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى الـــشـ ــيــ ــقــ الــ
بعد، وهــذا ما حــال دون إمكانية محاسبتها 
ــي قـــراراتـــهـــا،  مـــن الـــشـــعـــب، أو يـــؤثـــر فــيــهــا وفــ
القرار  من  الفلسطيني  الشعب  حصة  وكانت 
نقل  لم  إن   ،

ً
متواضعة الفلسطيني  السياسي 

معدومة، على الرغم من أنه صانع التجربة.
قــد يــبــدو هـــذا الــتــوصــيــف مــجــافــيــًا للحقيقة، 
السلطة  أدوات  الفلسطينية  القيادات  الفتقاد 
الـــعـــنـــيـــفـــة اإلكـــــراهـــــيـــــة، الــــســــجــــون، الـــشـــرطـــة، 

راتب شعبو

أهالي  الــجــاري،  يوليو/تموز   2 فــي  اعتصم 
بــاملــاء،  للمطالبة  الــســوريــة  لمية  السَّ مــديــنــة 
ــقـــول بـــكـــل قــــســــوة: »بـــدنـــا  ــوا الفــــتــــات تـ ــعــ ورفــ
نشرب مي«، وكأنها عبارة مقطوعة عن تتمة 
مضمرة: »يا شاربي الدماء«. وفي الرابع من 
الشهر نفسه، اعتصموا أيضًا أمام مقر إدارة 
اإلدارة مسؤولية  الشعبي، محملني  الجيش 
مــــوت أبــنــائــهــم فـــي الــرمــلــيــة )لــقــي حــتــفــه 19 
وقضى  الحالي،  يوليو/تموز   3 في  عنصرًا 
على هــذه الجبهة منذ بــدايــة الــعــام أكثر من 
تكثيف  اليوم  السلمية  معاناة  عنصرًا(.   50
ملعاناة »سورية الحكومية«. عطش وتشبيح 
ــلـــم، كـــل هــــذا تحت  ــــالم وظـ ومـــــوت، جــــوع وظـ
خـــوٍف طـــاغ مــن األعــظــم، يجعل األهــالــي في 
ــاٍل يــمــكــن تــوقــعــه ملــجــتــمــع. املجتمع  أســــوأ حــ
 
َّ
الــــذي يــجــد نــفــســه تــحــت رحــمــة نــظــام انــحــط
إلى قوة أمر واقــع، ال قيمة فيه سوى للقوة، 
أو أخالقية،  منفلٍت من أي ضوابط قانونية 
ذات جاذبيٍة  تغييٍر  قوة  مستفيدًا من غياب 
التغيير،  ــم مــســعــى 

ّ
تــحــط أن  بــعــد  ســيــاســيــة، 

وبرز شبح الجهاديني اإلسالميني وطغى. 
لــيــس صــحــيــحــًا الـــقـــول إنــــه لــيــس لــلــفــقــيــر ما 
ــا يــخــشــى  ــًا لـــــدى اإلنــــســــان مــ ــمــ يـــخـــســـره. دائــ
أن يــخــســره، طــاملــا بــقــي حــيــًا. يــعــيــش هـــؤالء 
الـــنـــاس الــفــقــر، يــعــطــشــون ويـــمـــوت أبــنــاؤهــم 
الشبيحة.  ويعانون جور  سرق خيراتهم، 

ُ
وت

إجمالي تجربتها،  في  الجيش... والفتقادها، 
السيطرة على التجمعات الفلسطينية، بحكم 
ــلـــطـــات دول  ــنـــف سـ ــيـــش األخـــــيـــــرة تـــحـــت عـ عـ
أخــــرى. ولـــو أنــهــا اســتــخــدمــت هـــذا الــنــوع من 
الفلسطيني  الشعب  مــن  ــزاء  أجـ على  السلطة 
ــل، خــصــوصــًا بــعــد تــجــربــة  ــراحــ فـــي بــعــض املــ
وقطاع  الغربية  الضفة  فــي  الوطنية  السلطة 
غــــزة. لــكــن، فـــي عـــالقـــات الــســيــطــرة، لــيــس من 
 سافرًا، عبر 

ً
العنف شكال الضروري أن يأخذ 

القمع الدموي، فقد تكفلت السلطات العربية، 
العنف  هــذا  بممارسة  أنواعها،  اختالف  على 
بفضل  نـــدرك،  الــيــوم  لكننا  الفلسطيني.  على 
ــًا« ال  ــزيــ عــلــم االجـــتـــمـــاع، أن هـــنـــاك »عــنــفــًا رمــ
 عـــن الــعــنــف الــســافــر، وقـــد تمت 

ً
يــقــل خـــطـــورة

على  فلسطينيًا  الـــرمـــزي«  »الــعــنــف  مــمــارســة 
للتحّكم،  أسلوبًا مجديًا  وكـــان  واســـع،  نــطــاق 
 
ً
إلى حدٍّ ما، في مجتمعات ليس هناك سيطرة
املولودة  الهيمنة  تحل  عليها، حيث  مباشرة 
 
ً
من القدرة على ممارسة العنف الرمزي بديال
عــن مــمــارســة الــعــنــف الــســافــر. وهـــذا مــا جــرى 
فلسطينيًا، فبداًل من استخدام أشكال العنف 
 فــي الساحة 

ً
الــســافــرة، والــتــي لــم تــكــن ممكنة

الفلسطينية قبل تجربة »أوسلو«، أي أشكال 
بوصف  القائمة،  للسلطات  املمأسسة  العنف 
السلطة املحتكر الوحيد للعنف، تم استخدام 
ــكــــال الـــعـــنـــف الـــرمـــزيـــة أو الـــخـــفـــيـــة، حــيــث  أشــ
اســتــطــاعــت الـــقـــيـــادات الــفــلــســطــيــنــيــة اخـــتـــراق 
الهيمنة  بــعــالقــات  الفلسطينية  الــتــجــمــعــات 
والــســيــطــرة مـــن بــعــيــد، بـــواســـطـــة مـــمـــارســـاٍت 
مــتــعــّددة األشـــكـــال، وفـــرت لــهــا سلطتها على 
الـــتـــجـــمـــعـــات الــفــلــســطــيــنــيــة. حـــيـــث وفـــــر لــهــا 
احتكار »الوطنية« على الصعيد الفلسطيني 

ومع ذلــك، ال يعلو احتجاجهم فوق املطالبة 
تفاصيل  في  واملحاسبة  بالتحقيق  اليائسة 
حادثٍة ما، جريمٍة ما، فيما الجريمة الكبرى 
تبقى فوق االحتجاج، حّرة تحبل وتلد شتى 

صنوف الجرائم األصغر. 
ــام الجيش  فــي اعــتــصــام أهــالــي الــســلــمــيــة أمــ
الــشــعــبــي، احــتــجــاجــًا عــلــى تهميشهم، وتــرك 
أبنائهم يموتون كالعصافير )حسب تعبير 
إحدى األمهات(، في إهماٍل يقترُب من القتل 
العمد، لم يكن الالفت ما قاله األهالي للعميد 
علي الحمو، املسؤول عن القطاع الغربي في 
قوات االحتياط، بل ما لم يقولوه. قال األهالي 
ما يحّمل الضباط مسؤولية مقتل أوالدهــم. 
ون تــعــلــيــمــاٍت، 

ّ
ــم يـــنـــفـــذ ــهـ ــبـــاط إنـ وقــــــال الـــضـ

وانغلقت الدائرة الشريرة. فقط امرأة تجّرأت 
أن توصل صوتها عبر زحمة األصوات: ومن 
الــتــعــلــيــمــات؟ مــن دون أن تلقى  أيـــن تــأتــيــكــم 
جوابًا، ومن دون أن يلتفت إليها أحد، ال من 

املحتجني، وال من الضباط.
التي أوصلت  التفاصيل  األهالي على  احتج 
إلى القتل السهل والرخيص لتسعة عشر من 
أبنائهم. إقدام أحد الشخصيات النافذة على 
نزع األلغام التي تؤمن حماية أولية للنقطة، 
الشعير  الحّصادات لحصد موسم  لكي تمر 
والــقــمــح والــيــانــســون، بــذريــعــة بــيــعــه لــشــراء 
األمــر  الشعبي،  للجيش  وتجهيزات  مــعــّدات 
الذي فتح الثغرة التي دخل منها املهاجمون. 
غياب الضباط عن كل النقاط التي هوجمت 

من أجل إعطاء السلطة معناها الرمزي حتى 
منظمة  الفلسطينية  الــقــيــادات  دعــمــت  مـــداه، 
 وحـــيـــدًا لــلــفــلــســطــيــنــيــني«، 

ً
الــتــحــريــر »مـــمـــثـــال

يوفر  الــذي  البيروقراطي  تنظيمها  بوصفها 
أساسي،  الرمزية بشكل  السيطرة  أدوات  لها 
ــــى فــصــائــلــهــا الـــخـــاصـــة. وألن كــل  إضــــافــــة إلـ
تنظيم بيروقراطي هو نسق تنظيمي، يقوم 
على آلــيــات تـــوازن، وعلى وجــود سلسلة من 
الــحــلــقــات املـــفـــرغـــة املـــســـتـــقـــّرة نــســبــيــًا، وتــتــم 
تــقــويــتــهــا فــي مــنــاٍخ مــن الــتــعــمــيــم واملــركــزيــة. 
وفي هذه املناخات، يتبارى األفراد في خدمة 
التنظيم من خالل خدمة الفرد الذي يقّرون له 
الفرد  سلطة  بتكريس  ويــســاهــمــون  بــالــوالء، 
مــن خــالل هــذا الــــوالء، والـــذي يشكل األصــول 
الحقيقية للعالقة بني القائد والكادر. وضمن 
ــيـــجـــي لـــلـــعـــالقـــة بــني  ــتـــراتـ ــظـــور االسـ ــنـ هـــــذا املـ
السلطة  إلــى  النظر  ينبغي  والــكــوادر،  القائد 
لذلك،  شخصية.  ملكية  وكأنها  التنظيم  فــي 
ــم يـــكـــن غـــريـــبـــًا أن يــســمــي املـــــــزاج الــشــعــبــي  لــ
بأسماء  الفلسطينية  الفصائل  الفلسطيني 
أمــنــائــهــا الــعــامــني. ومـــن هــنــا، فـــإن معطيات 
القوة ليست معطيات يمكن للجميع الوصول 

وأهـــل الـــثـــورة، مــن الــداخــل والـــخـــارج. ساهم 
الـــكـــل بـــــدوره وبــطــريــقــتــه فـــي تــكــامــل صـــورة 
هـــذا الــوحــش الــــذي يــجــعــل هــــؤالء املحتجني 
ــون عــلــى جـــرح مـــوت أوالدهـــــم مــّجــانــًا. 

ّ
يــعــض

ويعلنون، وهم في اعتصامهم واحتجاجهم 
ــراوة جــرحــهــم، أنــهــم مــســتــعــّدون للذهاب  وطــ
ــــى الــجــبــهــة لـــلـــقـــتـــال، وإنــــهــــم ال يــحــتــجــون  إلـ
تهربًا من القتال، وإنهم »مؤمنون بالقضية 
بناء سورية جديدة«،  أجل  وبالتضحية من 
بحسب صفحة شبكة أخبار سلمية وريفها 
الــتــي تضع على غالفها عــبــارة: »مــنــحــازون 

تمامًا للجيش العربي السوري«.
وعلى صفحة »فاسدو ومرتزقة سلمية« تقرأ: 
شهداء...  سلمّية  شباب  يسقط  الرملية  »فــي 
ــقـــوم عــنــاصــر  ــل مـــديـــنـــة ســلــمــيــة يـ ــ ــــي داخــ وفـ
ــوارع املـــديـــنـــة،  ــ ــ الــتــشــبــيــح بـــالـــتـــجـــوال فــــي شـ
الـــســـالح مـــا يفتقدونه  مــســتــعــرضــني وبـــقـــوة 

الفلسطينية،  الــتــجــربــة  فـــي  تنظيميًا  إلــيــهــا 
 وفـــصـــائـــل فــحــســب، بـــل هـــي حــصــرًا 

ً
مــنــظــمــة

لــصــاحــب املــلــكــيــة لــهــذا املــنــصــب، الــرئــيــس أو 
القائد العام أو األمني العام. وبالتالي، يبقى 
تــــوازن الــقــوة عــلــى حــالــه، فليس مــن الجديد 
ــوة، وعــنــدمــا ال  الـــقـــول إن الــســلــطــة عـــالقـــات قــ
تكون تبادلية، فإنها قوة ينال أحد األطراف 
فيها أكــثــر مــن الــطــرف اآلخـــر، بحيث ال يفقد 
منصبه أبدًا، خصوصًا منصب الرجل األول. 
وهـــــذه الـــعـــالقـــات هـــي الـــتـــي حــكــمــت منظمة 
حكمت  كما  فصائلها،  ائــتــالف  فــي  التحرير 

السلطة الفلسطينية منذ والدتها.
املـــشـــكـــلـــة الـــبـــنـــيـــويـــة الــــتــــي رافــــقــــت الــتــجــربــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــنــذ تــأســيــس عـــالقـــات الــقــوة 
فيها منذ نهاية الستينات، لم تتغير فعليا، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل الـــوهـــن والــضــعــف الـــذي 
تــأت أي  التنظيمات املشكلة لها. ولــم  أصــاب 
قوة سياسية لتقتطع من عالقات القوة هذه 
ســوى حالة حركة حــمــاس. ولــكــن، حتى هذه 
الــقــوة املركزية،  لــم تــؤثــر على مكانة  الــحــالــة، 
على الرغم من استنادها إلى نتائج انتخابات 
الــتــشــريــعــي 2006، والـــتـــي حــصــدت  املــجــلــس 
أغــلــبــيــة كــبــيــرة ملـــقـــاعـــده، لــكــن هــــذه الــتــجــربــة 
فــي الساحة  الــقــوة  أن عــالقــات  أثبتت  نفسها 
الفلسطينية ليست انتخابية، بل هي مكونة 
من مجموعة من العناصر، واحدة من أهمها 
احتكار السيطرة على الرموز. وعلى الرغم من 
كل االهتراء الواضح في البنى التنظيمية، لم 
تظهر أيــة بنى تنظيمية صاعدة قــادرة على 
وبالتالي،  الــرمــوز،  هــذه  على  بــقــوٍة  املنافسة 

على الحقل السياسي الفلسطيني.
)كاتب فلسطيني(

من شجاعة ورجولة وكرامة وأخالق«. وبعد 
أن تــذكــر الــصــفــحــة أســـمـــاء الــضــحــايــا الــذيــن 
سقطوا في الرملية، تقول: »وكما تــرون، من 
يطلع على أســمــاء الــشــهــداء، ال يجد أي اسم 
أليٍّ من أبناء املسؤولني في سلمية وريفها«.

ما ال يقوله املعتصمون هو ما يلفت النظر. 
ال يرفعون قولهم إلى مستوًى سياسيٍّ أبدًا، 
يــبــقــى احــتــجــاجــهــم فــي الــتــفــاصــيــل وعليها. 
مــا وراء فقرهم ومــوتــهــم وعطشهم  يـــرون  ال 
ــاء« يـــطـــالـــبـــون  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــــوى »أخـ ــ وتـــهـــمـــيـــشـــهـــم سـ
بتصحيحها »بالتحقيق واملحاسبة«. طالب 
بعض املعتصمني من أهالي ضحايا الرملية 
بأن تتم معاملتهم كأهالي السويداء، أي أن 
يــدافــعــوا عــن منطقتهم فــقــط. بــاتــت الــحــرب 
بديهة أو عنصرًا ثابتًا. في كل االحتجاجات، 
التساؤل،  الحرب موضع  ال يوضع استمرار 
ال يـــتـــســـاءل املـــحـــتـــّجـــون عـــن مــعــنــى كـــل هــذا 
 سياسي، ال يفكرون 

ٍّ
املوت، ال يطالبون بحل

 خارج »سحق اإلرهاب«. وفي هذه 
ٍّ

 بحل
ً
أصال

االحتجاجات، ال يبدو أن آلية الحكم وإنتاج 
الــســلــطــة وتـــوزيـــعـــهـــا هـــي مـــوضـــع احــتــجــاج 
. مــن هنا، تنبع مأساوية الــصــورة في 

ً
أصـــال

السلمية. أن تأمل الضحية بعدالة الجالد. 
 حية، 

ً
نقطة السلمية  تبقى  شـــيء،  كــل  وبــعــد 

قــيــاســًا عــلــى املــنــاطــق األخـــــرى مـــن »ســوريــة 
ــرار نــفــســه،  ــ الــحــكــومــيــة«، مــنــاطــق تــعــانــي املــ

وتسكت عن االحتجاج. 
)كاتب سوري(

الرمزي« بشكل  »العنف  القدرة على ممارسة 
 على التأثير فيه، بقدر 

ً
منظم، وجعلها قــادرة

أو بآخر، على التجمعات الفلسطينية جميعًا، 
على الرغم من وجودها خارج سيطرتها. 

الفلسطينية  لــلــقــيــادة  الـــوضـــع  هـــذا  أعــطــى 
إمــكــانــيــة الــتــأثــيــر بــســلــطــتــهــا الـــرمـــزيـــة في 
ــم  ــــالل إخـــراجـــهـــم وطـــردهـ ــن، مــــن خـ ــ ــريـ ــ اآلخـ
ــنـــي، فـــي أوقــــــات الــخــالف  مـــن الــحــقــل الـــوطـ
مــعــهــم، بــاعــتــبــارهــم ضــد الــحــقــوق الوطنية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وعــــمــــالء لـــجـــهـــات مـــعـــاديـــة. 
 من 

ً
وهــــي بـــذلـــك مـــارســـت أنــمــاطــًا مــخــتــلــفــة

من  الفلسطينية،  التجمعات  على  السلطة 
مشروعة  كسيطرة  سيطرتها،  توكيد  أجــل 
ــذه الــتــجــمــعــات، كــون  ومــعــتــرف بــهــا مـــن هــ
والوحيد  الشرعي  املمثل  التحرير  منظمة 
رســمــي عربي.  بــاعــتــراٍف  التجمعات،  لــهــذه 
القيادات،  لهذه   

ً
مهمة السيطرة  هــذه  كانت 

بقدر ما تؤمن ممارسة السيطرة »بلطف«، 
إذا صح التعبير، لعدم خضوعها لسلطتها 
خاص،  بشكل  يمارس،  فالعنف  اإلكراهية، 
ــــزي«، لــكــنــه عــنــف فـــّعـــال.  ــرمـ ــ فـــي »الـــحـــقـــل الـ
ــتـــصـــاديـــة  ــات الـــســـيـــطـــرة لـــيـــســـت اقـ ــعــــالقــ فــ
وســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة وعــنــفــيــة فحسب، 
بل هي عالقات قوة وسيطرة على املعاني 
والرموز واحتكارها. وللرموز في التجربة 
جــدًا،  ومــهــمــة  خــطــيــرة  مــكــانــة  الفلسطينية 
واحتكار تمثيلها يعطي محتكرها سلطات 
الفلسطينية. وبذلك،  التجمعات  داخل  قوة 
الــقــيــادة  الــتــي استخدمتها  الــســلــطــة  تــكــون 
على  »الــقــدرة  تعني  التي  هــي  الفلسطينية 
امتالك  الغير«، من دون  اإلرادة على  فــرض 
أدوات اإلكراه املادية في مواجهة هذا الغير.

اقتصار  املــعــركــة.  وقــيــادة  العناصر  لتوجيه 
بــارودة روسية )بعد  العناصر على  تسليح 
 عــن الــعــمــل، حــســب قـــول والــد 

ّ
20 طلقة تــكــف

أحد الضحايا(، من دون وجود أي قاذف أو 
رشاش. عدم تقديم مــؤازرٍة، ال بالذخيرة وال 
بالرجال، على الرغم من االستغاثات. ثم بداًل 
من املؤازرة، ذهبت عناصر التشبيح بغرض 
الــتــعــفــيــش، أي االســـتـــيـــالء عــلــى مــحــتــويــات 
ــة مــقــتــنــيــات  ــ ــرقـ ــ ــي الـــرمـــلـــيـــة وسـ ــ ــيــــوت فـ ــبــ الــ
ــــات نــاريــة، مــوبــايــالت، مــال،  العناصر )دّراجـ
..إلــــــخ( الـــتـــي لــقــيــت حــتــفــهــا، فـــي حـــني تــركــت 

الجثامني يومني قبل استعادتها.  
وعد الضابط املسؤول بالتحقيق واملحاسبة، 
ويـــعـــلـــم األهــــالــــي عـــلـــم الـــيـــقـــني أن الــتــحــقــيــق 
واملحاسبة في سورية اليوم كالم فارغ. وأن 
الفساد هو الحقيقة األقوى. بالفساد، تحوز 
السلطة على والء متني لدائرة ضيقة وفعالة. 
للنظام،  الصلبة  الــنــواة  تتماسك  بــالــفــســاد، 
ثــم تــتــم مــعــالــجــة اآلثــــار الــجــانــبــيــة لــه )تــذمــر 
األهـــالـــي وتــفــكــك والئـــهـــم لــلــســلــطــة(، بالقمع 
املباشر وغير املباشر. كان األمر كذلك دائمًا، 
وهو اليوم بات أشّد وألعن. اليوم تعزز القمع 
غــيــر املــبــاشــر بـــصـــورة الــجــهــادي املـــهـــووس، 
القادم من عمق التاريخ لتطبيق »شــرع الله 
عــلــى األرض«، الــصــورة الــتــي تــكــاتــفــت، على 
في  وغرسها  وترويجها  وتعميمها  رسمها 
متكاملة   

ٌ
جوقة طغيانها،  وتسهيل  األذهــان 

ــيــــمــــني، ومـــــن أهـــــل الــســلــطــة  مــــن الـــيـــســـار والــ

عالقات القوة في الساحة الفلسطينية

يحدث في الّسلميّة... السورية

احتكار تمثيل الرموز 
يعطي محتكرها 

قوة داخل التجمعات 
الفلسطينية

يعلم أهالي 
السلمية أن المحاسبة 

في سورية اليوم 
كالم فارغ
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السوريني  الالجئني  مخيمات  فــي  يعملون 
فـــي أوروبــــــا مــشــاكــل واضـــطـــرابـــات نفسية 
كــثــيــرة يــعــانــي منها هـــؤالء الــذيــن مــا زالـــوا 
ــم، إّمـــــــا بـــســـبـــب وجــــود  ــبــــالدهــ مـــرتـــبـــطـــني بــ
عائالتهم فيها وإّمــا بسبب الذكريات التي 
تــالحــقــهــم. فـــي تـــدويـــنـــة لــــه، كــتــب الــطــبــيــب 
كــونــور كــيــنــي، الــعــامــل مــع منظمة »أطــبــاء 
بـــال حــــــدود« فـــي مــخــّيــم إيــديــومــيــنــي على 
أنهم »وجدوا  املقدونية،  اليونانية  الحدود 
أنفسهم يتعاملون أكثر فأكثر مع األضــرار 
القصف في سورية.  فها 

ّ
التي يخل النفسية 

فــالــنــاس ال يــنــســون مــا جـــرى معهم بعدما 
عاشوها  التي  والــتــجــارب  بحياتهم،  نجوا 

هم«.
ّ
ها ظل

ّ
تطاردهم وكأن

وعـــن آخـــر حـــادثـــة شــهــدهــا، يــــروي كــونــور: 
»بلغت صرخاته مسمعي قبل أن أراه. كانت 
العيادة  فــي  القماش  آتية مــن خلف جـــدران 
على  يحملونه  شبان  أربــعــة  كــان  امليدانية. 
بطانية فيما تنهمر الدموع من عينيه وهو 
يــتــلــّوى ويــصــرخ بــأســى. أســرعــنــا بوضعه 
 حالته 

ّ
على سرير الفحص، وكان واضحًا أن

طارئة. ظننت أّول ما ظننت أنه يعاني من 
في  كحصاة  جراحيًا   

ً
عمال تتطلب  مشكلة 

الكلية أو ثقب في أمعائه نظرًا لحالته. لكن 
ه كان يحاول ابتالع 

ّ
بعدما فحصته، تبنّي أن

سه بإرادته. وكان مستوى 
َ
لسانه ووقف نف

األكسجني في دمــه قد بــدأ ينخفض. أمسك 
 مـــن أصــدقــائــه بــأحــد أطـــرافـــه للسيطرة 

ّ
ــل كـ

عليه ومنعه من ركل ما في العيادة وإيــذاء 

نفسه. كان من املستحيل أن يهدأ، وتعاظم 
اضــــطــــرابــــه وتــــعــــالــــى صـــــراخـــــه. شــــــرح لــنــا 
 حــمــزة الــبــالــغ مــن الــعــمــر 22 

ّ
أصـــدقـــاؤه بـــأن

عامًا، سمع للتّو نبأ مقتل أخته في ضربة 
جــوّيــة فــي ســوريــة. فاستحوذ عليه األســى 
ه حاول إلحاق 

ّ
هنا في إيدوميني، لدرجة أن

األذى بــنــفــســه. عــنــد وصـــولـــي، كــنــُت أصــدم 
ني 

ّ
بــدايــة حــني أرى مثل هــذه الــحــاالت، لكن

أصبحت معتادًا عليها اليوم«.

كوابيس 
وصــلــت غــيــداء مــع عائلتها إلــى أملــانــيــا في 
بــدايــة عــام 2014. ومنذ الــيــوم األول، راحــت 
 
ّ
كوابيس الحرب تالحقها ليليًا. تقول: »كأن
الخوف والقصف قدر علينا. هربت وما زاال 
ص 

ّ
التخل أستطع  ولــم  سنتان  يالحقانني. 

من هذه الكوابيس«.
بـــدأت حكاية غــيــداء فــي عــام 2013 فــي حّي 
بستان القصر في حلب، حيث كانت تعيش 
»كنت  تــحــكــي:  مــحــمــد.  وخطيبها  عائلتها 
واقفة على الشرفة أنتظر محمد الذي وعد 
بــزيــارتــنــا لــتــنــاول الـــغـــداء. ملحته مــن بعيد 
يشتري بعض الفواكه، فرحت أراقبه. فجأة 
ــًا، فيما راحــت  سقط صـــاروخ ووقــعــت أرضـ
الــشــظــايــا تــتــطــايــر فــي كــل مــكــان. مــذعــورة، 
وقــفــت ثــم ركــضــت إلـــى الـــشـــارع أبــحــث عنه 
بني املصابني والجثث. بحثت ولم أجده. لم 

يجده أحد، فقد تحّول إلى أشالء«.
هذه الحادثة أصابت غيداء بصدمة نفسية 

لبنى سالم

على  الخوف  كهم 
ّ
ويتمل يقلقون 

ــــف، فــيــمــا  ــذائـ ــ ــقـ ــ وقــــــع تـــســـاقـــط الـ
ــعــــرفــــون شـــيـــئـــًا مــن  يـــــهـــــدأون ويــ
 
ّ
الطمأنينة خــالل الــهــدن. على الــرغــم مــن أن
الحظ حالفهم بالوصول إلى الضفة األكثر 
 شيئًا ال يبلسم جراح 

ّ
أمانًا في العالم، إال أن

ــــت مــفــتــوحــة فـــي ذاكــــرة  الـــبـــالد الـــتـــي مـــا زالـ
ــم.  ــهـ ــدانـ هـــــؤالء الـــالجـــئـــني الـــســـورّيـــني ووجـ
ــرز مـــا يـــقـــّوي ارتــبــاطــهــم بــبــالدهــم   أبــ

ّ
ولـــعـــل

على الرغم من املسافات، هو وجود عائالت 
وأقارب لهم هناك.

أخبار الوطن
يغرق  التي  واملــشــاغــل  املصاعب  هــي  كثيرة 
فيها الــالجــئــون خــالل الــســنــوات األولـــى من 
 أخــبــار الــوطــن 

ّ
ــا، لــكــن ــ وصــولــهــم إلـــى أوروبــ

تبقى تالحقهم وهم يالحقونها على الرغم 
الكثيرين،  إلــى  بالنسبة  انشغالهم.   

ّ
كــل مــن 

األخبار اآلتية من سورية هي الهاجس األكبر 
أحاديثهم  محور  وهــي  يومياتهم،  فــي  لهم 
الــيــومــّيــة مــع أفــــراد عــائــالتــهــم وأصــدقــائــهــم. 
 والــــَديــــهــــا وكـــثـــيـــريـــن مــن 

ّ
تــحــكــي دجـــــى أن

أصدقائها وأقاربها ما زالوا في إدلب، »وأنا 
أعيش حالة قلق دائمة عليهم. أتابع األخبار 
يــومــيــًا عــبــر الــتــلــفــزيــون ووســائــل الــتــواصــل 
 الصفحات 

ّ
بــكــل االجــتــمــاعــي، وقــد اشتركت 

الـــتـــي تــنــقــل أخـــبـــار إدلــــــب. أتــابــعــهــا لحظة 
بلحظة، أتمّعن بتفاصيل الخبر وأتأّكد من 
أعرفه  عّمن  أبحث  كأنني  الضحايا.  أسماء 
إشــعــارات  أتلقى  »أحــيــانــًا  تضيف:  بينها«. 
خالل نومي، فاستيقظ لقراءة الخبر وحتى 
 جــديــد عندما 

ّ
كـــل مــن  ــق 

ّ
وأتــحــق التعليقات. 

املستجدات  آخـــر  وأتــابــع  صــبــاحــًا  أستيقظ 
ــهــا حني 

ّ
ــاًء«. وتــشــيــر إلـــى أن قــبــل الــنــوم مـــسـ

تشعر بالقلق، »أقضي ساعات وأنــا أحاول 
االتصال بأهلي لالطمئنان عليهم. وبعدما 
ــار الـــســـوداويـــة لــتــدور  ــكـ ، تــعــود األفـ

ّ
أطــمــئــن

في رأســي: مــاذا لو سقطوا ضحّية الضربة 
الجوية املقبلة؟«.

ص من قلقها، وتقول: 
ّ
تعجز دجى عن التخل

»الغريب في األمر هو ما حدث قبل أسابيع 
عــّدة. كنت أقــرأ األخبار ورأيــت صــورة رجل 
غــارة جوية.  بعد  يحاول مساعدة ضحايا 
أعرفه،  ني 

ّ
بأن شعرت  بالغبار.  مغطى  كــان 

ــنــي تـــحـــّولـــت إلــــى صــــور أخــــــرى. وبــعــد 
ّ
لــكــن

دقــائــق، أرســـل أخـــي الــصــورة لــي وســألــنــي: 
 
ّ
هــل تــعــرفــني هـــذا الــرجــل؟ حينها عــرفــت أن
ــنــي حاولت الكذب 

ّ
من رأيته هو والــدي وأن

ــلـــى نـــفـــســـي حــــني رأيــــتــــه أّول مـــــــرة. وقـــد  عـ
ـــــه كــــان يــقــّدم 

ّ
ــــه بــخــيــر وأن

ّ
طــمــأنــنــي أخــــي أن

الذين  األطباء  يصادف  فحسب«.  املساعدة 

على إيقاع 
الوطن

الجئون سوريون 
يعيشون غربتهم

السوريين  الالجئين  آالف  مئات  بين  تفصل  وقارات  بحار 
لكّن  فيها.  بقي  ومن  البالد  وبين  األوروبية  الدول  في 
أيامهم  الممتّدة ال تمنع هؤالء من عيش  المسافات 

على إيقاع األحداث هناك.. في الوطن

ألّن أراضي القبيلة ال يجوز 
انتقالها إلى ملكيّة قبائل 

أخرى، وألّن النساء في 
حال تزّوجن من رجال 

غرباء سوف يتخلّين عن 
أرضهّن، تحرص القبائل 

الساللية في المغرب 
على عدم توريث بناتها 

األرض.. وال سيّما أّن األرض 
هي كالعرض

آبائهّن يُحرمن من أرض  النساء السالليات في المغرب 

ليتني أستطيع االنسالخ 
عن سورية لساعة واحدة، 

فأذهب وأرقص معهم

ركضت إلى الشارع 
أبحث عنه. لم أجده، فقد 

تحّول إلى أشالء

تطالب السالليات بحّقهن 
في اإلرث، لكنهّن يذعّن 

في النهاية للقبيلة

تعيش هؤالء النساء في 
أوساطهن إقصاًء غير 
منطقي وغير قانوني

1819
مجتمع

الرباط  ـ حسن األشرف

فـــي املـــغـــرب، قــبــائــل ودواويــــــر قـــرويـــة تسّمى 
ُســاللــيــة، مــا زالـــت تــطــّبــق الــقــوانــني املعتمدة 
عــلــى أعـــــراف وعــــــادات بـــائـــدة، مــنــهــا حــرمــان 
نساء »سالليات« كثيرات من الحصول على 
الـــخـــوف من  بـــذريـــعـــة  مـــن اإلرث،   

ّ
نــصــيــبــهــن

القبيلة، فتعود  بــرجــال مــن خـــارج   
ّ
زواجـــهـــن

األراضي بالتالي إلى أشخاص غرباء.
وتـــلـــك األعـــــــراف والــتــقــالــيــد الـــذكـــوريـــة الــتــي 
القبيلة من   بمنع نساء 

ّ
الــحــق الــرجــال  تمنح 

، والــتــي تطّبقها 
ّ
االســتــفــادة مــن إرث آبــائــهــن

الــبــالد، تعود  أربعة آالف قبيلة في  أكثر من 
إلى مرحلة االستعمار الفرنسي.

القبائل بحسب  ع ممتلكات هذه 
َّ
تــوز نظريًا، 

من  عليها  املصادقة  بعد  املستفيدين،  قوائم 
يضّم  الــذي  الحكومي  الوصاية  مجلس  ِقبل 
ه 

ّ
ممثلني عن عدد من القطاعات الوزارية. لكن

 
ّ
فـــي الــــواقــــع، ال شــــيء مـــن ذلــــك ُيـــطـــّبـــق، إذ إن
األعراف الراسخة في هذه القبائل والدواوير 

ــن اإلرث،  ــادة مــ ــفــ ــتــ تــحــظــر عـــلـــى املــــــــرأة االســ
بدعوى أال تنتقل ملكية األراضــي إلى قبيلة 

أخرى إذا ما تزّوجت  من رجل منها.
ــــؤالء الــنــســاء الـــلـــواتـــي يــعــانــني  رابـــحـــة مـــن هـ
مـــن حــيــف تـــوزيـــع اإلرث ومــــن الـــحـــرمـــان من 
، تعيش في إحــدى ضواحي مدينة 

ّ
حقوقهن

ــاط. تــقــول  ــ ــربــ ــ ــاورة لـــلـــعـــاصـــمـــة الــ ــ ــجــ ــ ســــال املــ
ها ُمِنعت من قبل رجال 

ّ
لـ«العربي الجديد« إن

الــقــبــيــلــة مـــن حــقــهــا بـــاالســـتـــفـــادة مــمــا تــركــه 
أبوها من إرث على شكل أرض عقارية. تؤكد: 
»لم أستفد من اإلرث الذي يتيحه لنا الشرع 
ــنــي 

ّ
والـــقـــانـــون مــعــًا. طــالــبــت بـــه كــثــيــرًا، إال أن

أذعنت لسلطة القبيلة والدوار«.
 
ّ
حــنــان امـــــرأة ســاللــيــة أخـــــرى، تــشــيــر إلــــى أن
أوضاع املرأة في املناطق والقبائل الساللية 
في املغرب »كارثية ومهينة في زمن يتغنى 
 
ّ
فــيــه كــثــيــرون بــحــقــوق الـــنـــســـاء«. تــضــيــف أن
 في اإلرث وفي 

ّ
»حرمان السالليات من حقهن

معامالت بيع األراضي ال يمكن القبول به بعد 
عــقــود مــن هـــذا الــظــلــم االجــتــمــاعــي والنفسي 

«.  وبعدما صار 
ّ
مــنــهــن الــذي لحق بكثيرات 

اللواتي يشتكني من ظلم  للنساء السالليات 
الــقــربــى«، صـــوت مــســمــوع فــي الفترة  »ذوي 
ل منظمات حقوقية، بنت 

ّ
األخيرة بفضل تدخ

يــخــرجــن إلـــى الـــشـــارع فــي الــعــاصــمــة الــربــاط 

مناطق من قبيل شيشاوة وأزيــالل وميدلت 
وغــيــرهــا مـــن املــنــاطــق الــهــامــشــيــة«. ويــحــّمــل 
املــركــز املــغــربــي لــحــقــوق اإلنــســان املسؤولية 
بـــالـــدرجـــة األولـــــــى إلـــــى الـــــدولـــــة، مــمــثــلــة فــي 
لتقاعسها في تطبيق  الداخلية، نظرًا  وزارة 
مقتضيات الدستور املغربي الجديد املتعلق 
ــاواة بـــني املــواطــنــني  ــســ بــمــبــدأ املــنــاصــفــة واملــ
نساًء ورجااًل، في الحقوق كافة، بما في ذلك 

الحقوق العقارية.
 
ّ
ــــى أن مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يــلــفــت الـــخـــضـــري إلـ

انتهاكات خطيرة  تشهد  الساللية  األراضــي 
عــــديــــدة، عـــلـــى خــلــفــيــة نــــزاعــــات مـــزمـــنـــة بــني 
املـــواطـــنـــني ونــهــب مــمــنــهــج مـــن قــبــل نــافــذيــن 
ــدم قـــــــدرة الـــقـــضـــاء  ــ ومـــتـــســـلـــطـــني، فــــي ظــــل عــ
فــي موضوع  واملنصف  الــعــادل  الحسم  على 
ــتـــي تــخــضــع لــتــدبــيــر  األراضــــــــي الـــســـاللـــيـــة الـ

مجلس الوصاية في وزارة الداخلية.
ــان قـــد ســبــق للمجلس الــعــلــمــي األعــلــى،  وكــ
ــة مــخــتــصــة  ــيـ ــمـ ــلـ ــة عـ ــســ ــى مــــؤســ ــ ــلـ ــ وهــــــــو أعـ
بالفتوى في املغرب، أن دخل على خط ملف 

إمكانية  وأّكــد على عدم  السالليات.  النساء 
الــقــبــول الــيــوم بــالــعــرف الـــذي بني عليه في 
الــقــبــائــل الــســاللــيــة قــصــر االســـتـــفـــادة على 
 
ّ
الرجال وتخصيصهم بها دون املــرأة، إذ إن
الرجل مصدر الحماية في القبيلة والرعاية 
 
ّ
فـــي الــعــشــيــرة. وتــابــعــت فــتــوى املــجــلــس أن
»الـــدولـــة بــقــوانــيــنــهــا ومــؤســســاتــهــا صـــارت 
والراعية  والعشائر،  للقبائل  الحامية  هــي 
لـــشـــؤونـــهـــا وشـــــــؤون غـــيـــرهـــا مــــن مـــكـــّونـــات 
ــربـــي وعــــنــــاصــــره الــحــضــريــة  ــغـ املـــجـــتـــمـــع املـ
 ما بني على 

ّ
والقروية املتماسكة. وأبرزت أن

مــا، يتغّير بتغّيره كما هو  فــي وقــت  عــرف 
مقرر عند الفقهاء«.

 
ّ

 »مـــن حــق
ّ
وقـــد خــلــص عــلــمــاء املــغــرب إلـــى أن

املــــــرأة فـــي املـــنـــاطـــق والـــقـــبـــائـــل الــســاللــيــة أن 
الــعــائــدات  مــن  الــرجــل  كــمــا يستفيد  تستفيد 
املادية والعينية التي تحصل عليها القبيلة 
من جــّراء العمليات العقارية، وأن يكون ذلك 
 ذي حـــق حــقــه، 

ّ
بــمــعــايــيــر عـــادلـــة تــعــطــي لــكــل

تحقيقًا للعدل الذي جاء به شرع اإلسالم«.

 مشاكلهن، 
ّ

وينظمن وقفات احتجاجية لحل
 
ّ
ــمــــوعــــات داخـــــــــل قـــبـــائـــلـــهـــن ــقــ  مــ

ّ
ــا كـــــــن ــدمــ ــعــ بــ
 .

ّ
ودواويرهن

فــي هــذا الــســيــاق، يــقــول مــديــر املــركــز املغربي 
 
ّ
لــحــقــوق اإلنــــســــان عــبــد اإللـــــه الـــخـــضـــري، إن
»الدولة سبق وأقّرت في أكتوبر/ تشرين األول 
بالتعويضات  السالليات  النساء   

ّ
2010، حق

املادية والعينية الخاصة باألراضي الساللية 
 بعض 

ّ
عــلــى قـــدم املـــســـاواة مـــع الـــرجـــال. لــكــن

املــنــاطــق الــنــائــيــة واملــهــمــشــة مــا زالـــت تعيش 
ويشرح  قديمة«.  وتقاليد  عــادات  إيقاع  على 
 هذه العادات »منبثقة 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

الرجال  تمنح  أعــراف مجحفة ومتخلفة،  من 
تستثني  فيما  والحقوق،  االمــتــيــازات  جميع 
النساء  واقــع   

ّ
أن على  مــشــّددًا  منها«،  النساء 

السالليات في مناطق عديدة يراوح مكانه«.
أراضــــي ساللية  »ثــّمــة   

ّ
أن الــخــضــري  يضيف 

الــرجــال دون  استئثار  زالـــت تحت  مــا  كثيرة 
النساء في االنتفاع. وتعيش األخيرات إقصاًء 
غير منطقي وغير قانوني وغير شرعي، في 

قوية وحّولت حياتها إلى كابوس مستمر. 
ــوات، تـــعـــيـــش فــــي بــرلــني  ــ ــنـ ــ وبــــعــــد ثـــــالث سـ
 املــشــهــد 

ّ
حـــيـــاة أقـــــرب إلــــى الــطــبــيــعــيــة، لـــكـــن

ال يــفــارقــهــا فــي مــنــامــهــا. تــقــول: »تــــارة أرى 
نفسي أتحّول إلى شظايا، وفي أخرى أرى 
نا نهرب من الطائرة 

ّ
محمد، وأحيانًا أرى أن

ونــنــزل ونختبئ،  تــالحــقــنــا... نصعد  وهـــي 
ثــم تــقــصــف«. أصــحــو وأنـــا أبــكــي، أنــظــر من 
 حولي وال أعــرف أين أنــا، ثّم أتذكر أننا في 
 محمد 

ّ
ــادرت ســـوريـــة وأن ــ ـــنـــي غـ

ّ
بــرلــني وأن

البالغ مــن العمر 23 عامًا،  الــلــه،  مـــات«. عبد 
ــي إحــــــــدى الـــقـــرى  ــ الجــــــئ ســــــــوري يـــعـــيـــش فـ
ـــــــه يـــعـــيـــش كــتــلــة 

ّ
ــى أن ــ ــة. يـــشـــيـــر إلــ ــيـ ــفـــرنـــسـ الـ

ــروي أيـــامـــه الــفــرنــســيــة  ــ مـــن الــتــنــاقــضــات، ويـ
الــســوريــة. يــقــول: »أعــيــش فــي إحــــدى الــقــرى 
ــة، صـــحـــوت أمـــــس عــلــى  ــادئــ ــهــ الـــفـــرنـــســـيـــة الــ
أصـــــــوات الــعــصــافــيــر وأخــــبــــار املــــجــــازر فــي 
بــالدي. أخذت حمامًا دافئًا وتذّكرت شكوى 
أهـــلـــي فـــي الـــيـــوم الــســابــق مـــن انــقــطــاع املـــاء 
الى  الباص متوّجهًا  إلــى  عن حلب. صعدت 
الــجــامــعــة، وعـــنـــدمـــا فــتــحــت صــفــحــتــي على 
فــيــســبــوك، وجــــدت زمـــالئـــي يــنــعــون زميلنا 
ــه انـــضـــم إلــى  ــ ـ

ّ
 مـــا كــنــت أعــلــمــه أن

ّ
صـــــالح. كــــل

ــثــــوار مــنــذ فــصــلــنــا مـــن الـــجـــامـــعـــة. صــالح  الــ
ــفــــوق، اســتــشــهــد.  ــتــ الــــهــــادئ والـــخـــجـــول واملــ
كــان قــائــد لـــواء أيــضــًا. وصــلــت إلــى الجامعة 
ــنــي لـــم أكــــن أعــي 

ّ
وجــلــســت فـــي الـــقـــاعـــة، لــكــن

كثيرًا ما يحدث من حولي. صورة صالح لم 
تغب عــن بــالــي، كــان يجلس إلــى جانبي في 
إلــى هنا؟  األقــدار  املحاضرات. كيف ساقتنا 
أنا إلى فرنسا وهو إلى جبهات القتال؟ أنا 

أدرس وهو استشهد«.
ه »عند انتهاء  املحاضرة، 

ّ
يكمل عبد الله أن

سألني صديقي املغربي: ما بك يا عبد الله، 
كنت شـــاردًا طـــوال الــوقــت؟ هــل حــدث شيء 
سّيئ في سورية اليوم، قل لي، أنا أعرفك؟ 

رحت أفّكر من أين أبدأ، ثم قلت له: ال شيء. 
مع  الحديقة  فــي  نتنزه  خرجنا  بخير.  أنــا 
زمــالئــنــا الـــطـــالب الـــذيـــن كـــانـــوا يضحكون 
ــوات الــقــصــف الــتــي  ــ ويـــمـــزحـــون. كـــانـــت أصــ
سمعتها فــي الــنــشــرة الــصــبــاحــيــة مــا زالــت 
 واحد منهم 

ّ
في أذني. حني اجتمعنا كان كل

يفتح صفحته على فيسبوك، ويشارك نكتة 
منها أو أغنية. حني فتحتها، لم أجد أغنية 
واحــــدة وال نكتة وال حــتــى صـــورة جميلة. 
مشاركة  من  نخجل  السوريني صرنا  نحن 
هــــذه األشـــيـــاء عــلــى صــفــحــاتــنــا، كــأنــنــا في 
حــــداد مــســتــمــّر«. يــــردف: »لــيــتــنــي أستطيع 
االنــســالخ عــن ســوريــة لساعة واحـــدة فقط، 

فأذهب وأرقص معهم )أصدقاؤه(«.

عجز
الــشــعــور بـــالـــواجـــب تـــجـــاه الـــوطـــن ال يــفــارق 
مهند، الطبيب والالجئ السوري الذي هرب 
مع عائلته الصغيرة من الحرب، بداية العام 
ــه قبل 

ّ
أن فــي هولندا. يخبر  املــاضــي واستقّر 

النازحني  رحيله، »عملت سنتني في مــداواة 
ــنـــي: هــل  ــألـــونـ مــــجــــانــــًا. كــــثــــيــــرون كــــانــــوا يـــسـ
ني 

ّ
أن أيــضــًا؟ كنت أجيب  أنــت  ســوف تتركنا 

زوجتي  على  فعلت. خوفي  ني 
ّ
لكن أفعل.  لن 

أنا عاجز  وطفلتي غلبني«. يضيف: »وهنا، 
عــن تــقــديــم أّي شـــيء لــهــم. أكــثــر مــا أستطيع 

الــتــواصــل،  التضامن على وســائــل  هــو  فعله 
ــذا يــزعــجــنــي كــثــيــرًا«. ويــشــيــر مــهــنــد إلــى  وهــ
 »الــنــاس هنا يعيشون فــي ســالم وهــدوء. 

ّ
أن

أراهم يمشون ويلعبون الرياضة ويتنزهون. 
أتــخــّيــل إخـــوتـــي وأوالدهــــــم بــيــنــهــم، ولــيــســوا 
محاصرين وتحت رحمة القذائف في غوطة 
الــحــيــاة. ال يمكن ألحد  دمــشــق حيث تضيق 
هناك أن يتحّرك أكثر من أمتار حول املنازل، 
ــار وأراض  ــهـ أّمــــا هــنــا فــغــابــات شــاســعــة وأنـ
زراعية تكاد تكون خالية من البشر«. يتابع: 
»أفّكر أحيانًا كطفل صغير ملاذا ال يسمحون 
سع 

ّ
للنازحني بالعيش هنا بسالم؟ فاملكان يت

سع للجميع«.
ّ
لكثيرين.. األرض تت

تجربة

غزة ـ يامن سلمان

كانت في الرابعة من عمرها حني الحظت 
ــك مــن  ــ ــدأ ذلـ ــ والـــدتـــهـــا أنـــهـــا مـــوهـــوبـــة. بـ
حجرتها الصغيرة في بيتها في منطقة 
الجسر في حي الشيخ رضــوان في غزة. 
آمنت عائلتها بها، وقد اختارت في ذلك 
الـــوقـــت رســــم الــشــخــصــّيــات الــكــرتــونــيــة. 
كان ذلك في املاضي. أما اليوم، فصارت 
حــنــان إبــراهــيــم أيـــوب )16 عــامــًا( تصنع 
أشــــكــــااًل مــــن »مـــــــواد طــبــيــعــيــة« تــحــصــل 
عليها من شاطئ غزة، املتنفس الوحيد 

لها ولسكان مدينتها املحاصرة. 
الــــرســــم حــني  بــــــدأت مــوهــبــتــهــا فــــي  إذًا، 
كانت في الرابعة من عمرها، وقد أصّرت 
والـــدتـــهـــا عــلــى االهـــتـــمـــام بـــهـــذا الــجــانــب 
لــــدى طــفــلــتــهــا. كـــانـــت تـــــدرك أن ابــنــتــهــا 
وأنــهــا موهوبة، والحظت  الــرســم،  تحّب 
ــراه أمــامــهــا،  ــ ــا تـ اهــتــمــامــهــا بـــرســـم كـــل مـ
على غرار الرسوم املتحّركة. كانت ترسم 
ــتــهــا والــدتــهــا 

ّ
الـــفـــضـــاء أيـــضـــًا، وقــــد حــث

ــتـــون، وقــطــافــه،  ــزيـ ــار الـ ــم أشـــجـ عــلــى رســ
الــتــراثــي.  بلباسها  الفلسطينية  واملــــرأة 
على  تستلقي  كانت  إنها  والدتها  تقول 
معدتها، على غرار أطفال كثيرين، وتبدأ 

الرسم لوقت طويل من دون أن تمل. 
 

ّ
في مدرستها، تابعت الرسم. وفي الصف
»جحا  بشركة  التحقت  ابتدائي،  الثالث 
الكاريكاتير  رسامة  تملكها  التي  تــون« 
ــام، وتـــدرّبـــت عــلــى يد  أمــّيــة حــجــا ملـــدة عــ
ــام فـــــؤاد نــظــمــي، وأصـــبـــح الــرســم  الــــرســ
جـــزءًا أســاســيــًا مــن حياتها. فــي املرحلة 
ــة بــنــات  اإلعــــــداديــــــة، درســــــت فــــي مــــدرســ
الــتــابــعــة لوكالة  الــشــاطــئ اإلعـــداديـــة »أ« 
الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  غــوث 
)األونـــروا(، وقد ساهمت مدّرسة الرسم 
على  وتشجيعها  موهبتها  تطوير  فــي 
ــم، بــعــدمــا آمــنــت فـــي قــدرتــهــا على  الـــرسـ
االبــــتــــكــــار. شــــاركــــت فــــي مـــســـابـــقـــة عــلــى 
مستوى مدارس القطاع من خالل لوحة 
تعبر عــن حــقــوق األســــرى الــضــائــعــة في 
إطار مسابقة لحقوق اإلنسان، وحصلت 
على املرتبة الثالثة على مستوى مدارس 

القطاع.
في املرحلة الثانوية، بدأت التركيز بشكل 
 ما يتعلق بالفنون. 

ّ
كبير على دراسة كل

ــازات، كــانــت تــقــرأ أكــثــر عن  ــ ــ وأثـــنـــاء اإلجـ
الــرســم واألشـــكـــال الــفــنــيــة، وتــتــعــّمــق في 
ــد اهـــتـــمـــت بــالــفــن  ــ ــاة الــــرســــامــــني، وقـ ــيـ حـ
املــعــاصــر. ومـــن خـــالل مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــــالع أكــثــر  االجــتــمــاعــي، نــجــحــت فـــي االطـ
على تــجــارب فنانني آخــريــن. مــع الوقت، 
عــمــلــت عــلــى تــطــويــر رؤيـــتـــهـــا الــخــاصــة 
ــتــــارت عملها  ــدة، واخــ ــ لــجــوانــب فــنــيــة عـ
الـــخـــاص، حــتــى لـــو أنــهــا ال تــمــلــك خــبــرة 

كافية.
بــــــدأت تــصــنــع أشــــكــــااًل فـــنـــّيـــة مــــن خـــالل 
تــهــا الفكرة حــني قصدت  الــصــدف. وجــاء
الــبــحــر لـــدراســـة الــقــواعــد الــعــربــيــة خــالل 
فترة االمتحانات، برفقة والدها. الحظت 
أنه كان يجمع الصدف للتسلية. إال أنها 
راحت تفّكر في جمال األصــداف، وقّررت 
فنية،  أشــكــال  إلــى  تحويلها  على  العمل 
بمجرد أن تجد وقتًا لذلك. مر عام كامل 
وانتهى العام الدراسي، لتبدأ في تطبيق 

فكرتها، وقد
ــدة،  ــ ــال عــ ــ ــكــ ــ ــيـــم أشــ ــمـ ــي تـــصـ ــ  نـــجـــحـــت فــ

خصوصًا الحيوانات. 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  ــان لــ ــنـ ــقـــول حـ تـ
ــام الــبــحــر لــبــعــض الــوقــت  ــ »الـــجـــلـــوس أمـ
يــحــث املــــرء عــلــى اإلبـــــداع. ولــــدى ذهــابــي 

ــة خـــــــالل فـــتـــرة  ــ ــدراسـ ــ ــلـ ــ إلـــــــى الــــشــــاطــــئ لـ
االمــتــحــانــات، ولـــدت لـــدي فــكــرة صناعة 
ــبـــدء  ــل الـ ــبـ ــــن األصـــــــــــــداف«. قـ األشـــــكـــــال مـ
بـــأي عــمــل فــنــي، تــرســم الشخصية على 
الورق، ثم تجمع األجزاء وتباشر العمل. 
تضيف أن فكرة صناعة أشكال من خالل 
ــادة الـــتـــدويـــر«، ومــن  ــ الــصــدف تــشــبــه »إعـ
املمكن استخدام عيدان خشبية بسيطة 
باإلضافة  تــريــده،  الــذي  الشكل  لصناعة 

إلى عيون بالستيكية. 
عــــادة مـــا يــســاعــدهــا شــقــيــقــهــا فـــي جمع 
الــصــدف مــن على شــاطــئ الــبــحــر. لكنها 
فـــي كــثــيــر مـــن األحــــيــــان، تــجــد صــعــوبــة 
ــي الـــحـــصـــول عـــلـــى أصـــــــداف مــنــاســبــة  فــ
تريد، خصوصًا  التي  األشكال  لصناعة 
الــصــدفــة الــلــولــبــيــة. مــع ذلـــك، تــصــّر على 
صنع أشكال تريدها وقريبة من الناس، 
من خالل أدوات بسيطة. تلفت إلى أنها 
تــلــّون األصــــداف مـــّرات عـــدة. فــي املرحلة 
األولى، تلّونها ثم تجففها. وتعيد األمر 
ــــرات لــيــصــبــح الـــلـــون مــتــمــاســكــًا.  ثــــالث مـ

خالل األّيام املقبلة، تطمح أن تتمكن من 
تصميم أكبر عــدد مــن األشــكــال املميزة، 
والــتــي تحمل رؤى إيــجــابــيــة، والــتــي قد 
يهوى الناس امتالكها في يوم من األيام.
ــافــــة إلـــــى مــوهــبــتــهــا فــــي الـــرســـم  بــــاإلضــ
وصــنــاعــة األشـــكـــال مـــن خــــالل الــصــدف، 
تــهــوى الــتــمــثــيــل والـــغـــنـــاء، وقـــد شــاركــت 
باتت  اليوم،  في مسرحيات عدة هادفة. 
تتحّدث اللغة اإلنجليزية بطالقة، وذلك 
بعد حصولها على منحة لدراسة اللغة 
فـــي مــعــهــد »األمـــيـــديـــســـت« فـــي غــــزة ملــدة 
عامني. موهبتها لم تمنعها من التفّوق 
في املدرسة، وقد حصلت على معّدل 95 
فــي املــائــة فــي الــتــخــصــص الــعــلــمــي. بعد 
الطب كونها  تخّرجها، تفّكر في دراســة 
اإلنكليزية بطالقة. وترى  اللغة  تتحّدث 
أنه على صعيد العمل في فلسطني، فإن 
فــرصــتــهــا فـــي الـــطـــب مــتــاحــة لــلــحــصــول 
عـــلـــى وظـــيـــفـــة فــــي ظــــل حـــاجـــة املــجــتــمــع 
بشكل  كبير  بشكل  ألطــبــاء  الفلسطيني 

عام، في ظل تزايد عدد السكان. 

أصداف حنان أيوب تحكي

تهوى التمثيل والغناء أيضًا )محمد الحجار(

بدأت موهبتها في الرسم حين كانت في الرابعة )محمد الحجار(

ما زالت تحت رحمة 
القبيلة )فضل سنا/ 

فرانس برس(

التجارب التي عاشوها تطاردهم وكأنّها ظلّهم )فرانس برس(

مئات آالف
السوريين من الجئين وطالبي لجوء، 

يعيشون مشتّتين بين »نعيم« أوروبا 
و»جحيم« الوطن

كانت الغزيّة حنان أيوب 
صغيرة حين بدأت 

الرسم. اليوم، في الـ 16 
من عمرها، اختارت 

لنفسها طريقًا خاصًا، 
وباتت تصنع أشكاًال 

بواسطة أصداف البحر
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MEDIA

سوريون ينعون الصحافي 
ابراهيم العمر

معلومات ونصائح 
للعبة »بوكيمون غو«

لندن ـ كاتيا يوسف

يـــــعـــــود انـــــــعـــــــدام الــــثــــقــــة فــــــي الـــصـــحـــافـــة 
في  فشلها  إلــى  كبير،  بشكل  البريطانية، 
تغطية األمــور على حقيقتها، وتمويهها 
للحقائق في الكثير من الحروب السابقة 
ــرأي الــعــام،  ــ فـــي الـــتـــاريـــخ، بــهــدف كــســب الـ
الــتــي نشرتها  الهائلة  األكــاذيــب  وأهــّمــهــا 
واألميركية،  البريطانية  اإلعـــام  وســائــل 
ــلـــــى حـــــــد ســــــــــــــواء، لــــتــــحــــريــــك الـــشـــعـــب  عـــ
البريطاني والحصول على دعمه للتدخل 

العسكري في حرب العراق.
ونـــشـــرت الــصــحــافــة الــبــريــطــانــيــة، خــال 
تقرير  ونتائج  متابعات  األخــيــرة،  الفترة 
وجوب  على  الضوء  طت 

ّ
وسل تشيلكوت، 

ــيــــس الــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي  مـــحـــاكـــمـــة رئــ
السابق، توني بلير، التخاذه قرارًا خاطئًا 
أو  أغفلت  ــهــا 

ّ
أن بيد  للحقائق.  وتشويهه 

بت الحديث عن مدى خنوع ومماشاة 
ّ
تجن

الــكــثــيــر مــن وســائــل اإلعــــام الــبــريــطــانــيــة، 
آنــذاك، باستثناء بعض  الحكومة  ملطالب 
الــصــحــف الــتــي لــم تــجــد حــرجــًا فــي كشف 
وجـــه اإلعــــام والـــصـــورة الــكــاذبــة الــتــي قد 
ينقلها أحيانًا إلى القارئ تنفيذًا لرغبات 

املسؤولني السياسيني.
صــحــيــفــة »ذا إنـــدبـــنـــدنـــت« كـــانـــت مـــن بني 
ــة الــتــي رفــضــت الــحــرب 

ّ
الــصــحــف املــســتــقــل

على العراق، بقيادة سيمون كيلنر آنذاك. 
ونشرت الصحيفة، في مقال لها منذ بضعة 
 إلـــى التعتيم 

ً
أّيـــــام، عـــن الــقــضــيــة، مــشــيــرة

ــدم الــتــحــقــيــق الــجــدي  عــلــى الــحــقــائــق أو عـ
والصحيح بشأنها، بل اعتماد العديد من 
الــصــحــف عــلــى املـــصـــادر الــحــكــومــيــة فقط. 
اإلعـــام خذلتنا  »وســائــل  وجـــاء عنوانها 
خال حرب العراق واآلن يواجه العواقب«، 
هم وسائل اإلعام بالتقصير وتخييب 

ّ
ليت

آمــــال الــشــعــب الــبــريــطــانــي الــــذي آمــــن بها 
وصــّدقــهــا. واســتــرســل املــقــال فــي ذكــر أهــّم 
الـــصـــحـــف الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وأكــــثــــرهــــا قـــــراءة 
العمل،  في  اإلعامية  آالتها  انطلقت  التي 
عــقــب ســاعــات مــن ادعـــــاءات بلير الــكــاذبــة 
فــي الــبــرملــان عــن حــيــازة الــرئــيــس العراقي 
السابق، صدام حسني، أسلحة دمار. وكان 
مــنــهــا »لـــنـــدن إيــفــنــيــنــغ ســـتـــانـــدرد« الــتــي 
عــنــونــت، فــي 24 ســبــتــمــبــر/أيــلــول مــن عــام 
2002: »45 دقيقة للهجوم«. ولم يكد يبزغ 
نور الصباح في اليوم التالي، حتى قالت 
ـــهـــم كــانــوا 

ّ
صــحــيــفــة »ذا صـــن« لــقــّرائــهــا إن

هـــدف صـــدام بــعــنــوان: »الــبــريــطــانــيــون 45 
دقيقة من العذاب«. 

ــحـــريـــر صـــحـــيـــفـــة »ديـــلـــي  ــيــــس تـ وقــــــف رئــ
ــان، مــوقــف  ــ ــــورغـ ــيـــرز مـ مــــيــــرور« آنــــــــذاك، بـ
الحرب  وعـــارض  كيلنر،  سيمون  صديقه 
عــلــى الـــعـــراق. لــكــن مــكــتــب رئــيــس الــــوزراء 

منوعات

الــقــرارات،  فــي صانعي  التحّكم  مــن  تمّكن 
في زمن كان ال يزال فيه عالم اإلنترنت في 
الحكومة  مسؤولو  فلجأ  األولـــى.  مراحله 
الــوقــت، إلــى تجميل  البريطانية، فــي ذلــك 
ــــرب والـــفـــوضـــى  ــــحـ الــعــمــلــيــة بـــرمـــتـــهـــا والـ
إنسانية  كقضية  وتــصــويــرهــا  الــدمــويــة، 
لذلك  الظلم.  من  العراقي  الشعب  لتحرير 
ــغــــوط غــيــر  ــت الـــصـــحـــافـــة تـــحـــت ضــ ــعــ وقــ

الترويج للحرب على  إلــى  أّدى  عادية، ما 
ــراق، حــتــى شـــاركـــت فــيــهــا الــعــديــد من  ــعـ الـ

الصحف الليبرالية. 
ولــم يكن مــؤّيــدًا للحرب كما في الواليات 
ملّحة  الحاجة  األميركية، وكانت  املتحدة 
لتأمني دعم الرأي العام، وخير مثال على 
تــقــريــر تشيلكوت  ــك، وثــيــقــة وردت فــي  ذلـ
يقول فيها توني بلير للرئيس األميركي 

ــه 
ّ
الــســابــق جـــورج بــوش فــي عــام 2002، إن

سيدعم تغيير النظام في العرق إن ُبذلت 
الجهود لتشكيل الرأي العام. 

وانــطــلــقــت الــصــحــافــة الــبــريــطــانــيــة آنــــذاك 
لتساعد في الترويج للحرب على العراق. 
ــبـــت دراســـــــــة أجـــــراهـــــا الــــكــــاتــــب بــيــتــر  ــثـ وتـ
أوزبــــــــــورن فــــي كـــتـــابـــه »انــــتــــصــــار الــطــبــقــة 
الــســيــاســيــة« وجــــود تــحــّيــز كــبــيــر ملــؤيــدي 
مات ووسائل 

ّ
الحرب على العراق بني منظ

 
ّ
ــام الــبــريــطــانــيــة. وتـــؤّكـــد الـــدراســـة أن اإلعــ

للقارئ  قّدمت  التي  املعلومات  من  الكثير 
 
ّ
ــر أن ــذكـ ــانـــت مــفــبــركــة وخـــاطـــئـــة. كـــمـــا تـ كـ

الحكومة،  مــوقــف  بــقــّوة  دعــمــت  الصحافة 
ويذكر منها »ذا تلغراف« و»ذا تايمز« و»ذا 
ديلي ميل« و»ذا صــن«، في وقــت لم يذكر 
إيكونوميست«  »ذا  ة 

ّ
مجل ــــورن،  أوزبـ فيه 

التي أّيدت أيضًا اجتياح العراق.
ويــبــنّي أوزبـــورن فــي كتابه، كيف شّوهت 
الحقائق، حتى  البريطانية  الصحف  أهم 
الـــعـــراق   

ّ
أن لـــتـــّدعـــي  تـــايـــمـــز«  »ذا  تـــمـــادت 

يــســعــى بــنــشــاط لــتــطــويــر أســلــحــة نــوويــة. 
فــي  غـــــــارديـــــــان«  »ذا  أســـهـــبـــت  بــــــدورهــــــا، 
أفريقية كانت  مــزاعــم عــن عــصــابــات  نشر 
وكذلك  للعراق.  اليورانيوم  لبيع  ط 

ّ
تخط

البريطانية  الصحف  من  الكثير  ساهمت 
فــي بــيــع حـــرب الـــعـــراق عــن طــريــق تمويه 
صحيفة  كتبت  حني  خصوصًا  الحقائق، 
»ذا أوبسيرفير« قّصة مطّولة مبنية على 
ـــــــة ملــنــشــقــني عـــراقـــيـــني تــابــعــني 

ّ
أقــــــوال وأدل

لــلــمــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــراقــي الــــذي أّســســه 
أحمد الجلبي، ومنهم مقاول بناء سابق، 
 صدام حسني كان يعيد بناء 

ّ
الذي أفاد بأن

الكثير  هـــؤالء  ـــر 
ّ
وف مــواقــع لألسلحة، كما 

عنها  أعلنت  التي  واملـــواد  املعلومات  مــن 
الصحف في ذلك الوقت. 

الــبــريــطــانــيــة لعبت   الــصــحــافــة 
ّ
الــافــت أن

العراق  دورًا أكبر في تغطية الحرب على 
بعض   

ّ
إن حتى  األميركية،  الصحافة  مــن 

ــان« و»ديـــلـــي  ــ ــارديــ ــ الـــصـــحـــف مـــثـــل »ذا غــ
مـــيـــرور« و»اإلنـــدبـــنـــدنـــت«، الــتــي عــارضــت 
الحرب في البداية، ما لبثت أن شاركت في 

الصحافة الدعائية بمجّرد غزو العراق. 
مـــبـــتـــغـــاهـــا  ــة  ــومــ ــكــ ــحــ الــ ــت  ــقــ ــ

ّ
ــق ومـــــــا إن حــ

ــارس/آذار 2003،  ــ بــاجــتــيــاح الــعــراق فــي مــ
اليمينية  ــــام  حــتــى وّســـعـــت وســـائـــل اإلعـ
دائرتها. واستمّرت صحيفة »ذا صن« في 
دعمها للحرب، حتى بعد مغادرة القوات 
البريطانية البصرة في عام 2007، وكتبت: 
»تـــّم إنــجــاز املــهــّمــة«. وتـــدل تلك الخطوات 
اإلعــام  مــن وســائــل  الكثير  اتبعتها  التي 
ــاء الــحــرب  ــنــ الــبــريــطــانــيــة قــبــل وبـــعـــد وأثــ
ها كانت مجّرد بوق 

ّ
أن الــعــراق، على  على 

للنخبة الحاكمة، وتدفع إلى التشكيك في 
صحتها في بعض األحيان.

استمرت »ذا صن« في 
دعم حرب العراق حتى 

خروج القوات البريطانية

بيروت ــ العربي الجديد

ــًا أن يكون  »يــحــلــم العـــب الــبــوكــيــمــون دومــ
األفضل بني الجميع«، والصراع في اللعبة 
االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  التي شغلت 
وأحـــدثـــت جــنــونــًا حـــول الــعــالــم، لـــذا هــنــاك 
بعض املعلومات والخدع التي على الاعب 

معرفتها للتغلب على منافسيه:
وفق موقع »تيك إنسايدر« فإن الدوائر التي 
تظهر في مركز كل بوكيمون عند الشروع 
فـــي الــتــقــاطــه تــشــيــر إلــــى صــعــوبــة إمــســاك 
صغيرة  الــدائــرة  كانت  فكلما  البوكيمون، 
أسهل.  البوكيمون  التقاط  إمكانية  كانت 
التقاطه  أثناء  طريقه  في  الاعب  وسيجد 
البوكيمون دوائر بعدة ألوان، وهي األحمر 
الذي يشير إلى صعوبة االلتقاط، األصفر 
الــبــوكــيــمــون متوسط  هـــذا  أن  الـــذي يعني 
الصعوبة، ثم اللون األخضر الذي يدل على 
املــدرب  وسيحصل  عليه.  القبض  سهولة 
ــرات أقــــوى  ــ مــــع تـــطـــور مــســتــويــاتــه عـــلـــى كــ

ستجعله يمسك بوكيمونات أندر وأقوى.
ــام الـــاعـــب بـــني الـــحـــني واآلخــــر  ــ وتــظــهــر أمـ
صناديق زرقــاء، تشير إلى أنه على مقربة 
ــم بــيــانــي  ــ مــــن بـــوكـــيـــمـــون. كـــمـــا يــظــهــر رسـ
أســـفـــل يــمــني الـــشـــاشـــة، فــيــه صــــور مظللة 
ــدام، تــدل على أي  لبوكيمونات مــع آثــار أقـ

بوكيمون هو، بينما تشير اآلثار إلى مدى 
بعده عن الاعب، فإذا كان األثر الذي يظهر 
مكونًا من قدم واحدة فهذا يعني أنه قريب 
 

ّ
دل القوائم/األقدام  عــدد  ازداد  جــدًا، وكلما 

ذلك على بعده. ويأخذ البروفيسور ويلو، 
بعض بوكيموناتكم، حيث يقوم بتقويتها 
بسرعة  تتطورون  تجعلكم  هدايا  وتقديم 
فــــــي الــــلــــعــــبــــة، لــــــــذا مــــــن األفــــــضــــــل إرســــــــال 

البوكيمونات املتكررة إليه.
وتــتــغــيــر الــبــوكــيــمــونــات حــســب الــتــواجــد 
 
ً
الــجــغــرافــي، فــالــبــوكــيــمــونــات املــائــيــة مــثــا

ــرب مـــــن املــــســــاحــــات املـــائـــيـــة  ــقــ ــالــ تـــظـــهـــر بــ
كاألنهار والبحار والبحيرات، كما أن هناك 
بــوكــيــمــونــات لــيــلــيــة، لـــذا ســيــكــون الــاعــب 

 للبحث عنها.
ً
مضطرًا للخروج ليا

إذا صعب على املستخدم مغادرة مكانه، 
يــمــكــن أن يــجــذبــهــا إلــيــه عــن طــريــق النقر 
أيقونة  على  والنقر  البوكيمون،  كــرة  عــل 
ــان،  ــ ــــدخـ ــزة الـ ــيــ ــار مــ ــيــ ــتــ ــم اخــ ــ ــبـــة، ثـ ــيـ ــقـ الـــحـ
وانــتــظــار الــبــوكــيــمــونــات حــتــى تــأتــي إليه 

ليلتقطها.
عــنــدمــا يــظــهــر بــوكــيــمــون فـــي املـــكـــان الـــذي 
يتواجد فيه الاعب، فإنه يستطيع رؤيته 
أمـــامـــه يــطــيــر ويـــقـــفـــز، مـــا يــصــّعــب عملية 
ــذا يــنــصــح بـــاالنـــتـــقـــال بــــه إلـــى  ــ إمـــســـاكـــه، لـ
أسهل،  املهمة  لتصبح  االفــتــراضــي  العالم 

وذلــك عن طريق النقر على زر ar املوجود 
يقيم  التي  املدينة  وعبر  اليمني.  أعلى  فــي 
بني  للمبارزة  تتوافر ماعب  الاعب  فيها 
مشاهدتها  على  تعّود  كما  البوكيمونات 
ــه ال  مـــن قــبــل فـــي ســلــســلــة الـــكـــرتـــون، إال أنــ
يمكن املشاركة فيها إال بعد الوصول إلى 

املستوى الخامس من اللعبة.
يحتاج املستخدم إلى كرات ودوائــر دخان 
أكثر، فيستطيع الحصول على املزيد منها 

في محات تدعى البوكيستوب.

)Getty/الحرب بدأت« غالف صحيفة »مترو« عام 2003 )غرايم روبرتسون«

)يوتيوب(

أنس الكردي

تل الناشط اإلعامي السوري مراسل »الجزيرة مباشر« إبراهيم العمر، أمس 
ُ
ق

اإلثــنــني، فــي قرية ترمانني فــي ريــف إدلــب الشمالي، بعد سلسلة غـــارات جوية 
لـ »العربي  أبــو محمد  الــروســي. وأكــد الناشط اإلعامي جابر  من قبل الطيران 
أودت بحياته  بقنابل عنقودية  غــارات متتالية  بعد  العمر،  نبأ مقتل  الجديد« 
مع خمسة أشخاص آخرين، في حني ذكرت مصادر عديدة أن العمر قتل أثناء 
تغطيته للقصف الجوي. وفور انتشار الخبر، نشر أصدقاء العمر صورته على 
»تويتر« باإلضافة إلى الخبر ونعوه بحزن كبير. وتداول كثيرون مقطع الفيديو 

الذي أعلنت خاله قناة »الجزيرة« الخبر. 
وشـــغـــل الــخــبــر مــســتــخــدمــي مـــواقـــع الـــتـــواصـــل فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، فــانــتــشــرت 
التغريدات واملنشورات على فيسبوك عن العمر بكثافة. وقال الصحافي السوري 
ابراهيم  الله  بــإذن  الشهيد  والصديق  األخ  »أنعي  له  تغريدة  في  العمر  موسى 
ترمانني  على  روســي  تأدية عمله بقصف  أثناء  مباشر  الجزيرة  مراسل  العمر 
العمر  مقتل  »تويتر« عن  على  عبر حسابها  »الجزيرة«  قناة  وأعلنت  بــإدلــب«. 
أثناء تغطيته اإلعامية للقصف الروسي في البلدة. وكتبت صفحة »الجزيرة 
سورية« على »فيسبوك« »الزميل الصحافي ابراهيم العمر.. شهيدًا جديدًا على 

أرض #سورية في سبيل إيصال الحقيقة«.
الــجــمــل عــلــى حسابها عــلــى »تــويــتــر«:  الــجــزيــرة سلمى  وكــتــبــت الصحافية فــي 
»استشهاد الزميل ابراهيم العمر مراسل الجزيرة مباشر بقصف على ترمانني 
بإدلب #الصحافة_ليست_جريمة«. بينما كتب عبداملنعم زين »صديقي الناشط 
ابــراهــيــم الــعــمــر مــراســل الــجــزيــرة مــبــاشــر، شــهــيــدًا فــي تــرمــانــني أثــنــاء تغطيته 
أن يتقبلك وكل شهدائنا«. وكتب ماجد عبدالنور: »أخونا  الله  أســأل  للقصف. 
يارب  يتقبلك  الله  الله.  ذمــة  في  مباشر شهيدًا  الجزيرة  مراسل  العمر  ابراهيم 
حسبي الله ونعم الوكيل«. وكتب محمد الكنش »نسأل الله أن يقبلك من الشهداء 

أخي ورفيقنا الحبيب ابراهيم العمر ويجمعك مع األنبياء والصديقني«.

الصحافة البريطانية تفلت من تقرير تشيلكوت
حشدت الصحافة البريطانيّة لالجتياح األميركي - البريطاني للعراق عام 2003، تمامًا كما حشد رئيس الوزراء السابق توني بلير. لكّن 

الصحافة أفلتت من العقاب والمحاسبة في تقرير »تشيلكوت«، فيما عمدت إلى تغطية متابعات ونتائج التقرير إثر صدوره
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حصدت التغريدات التي تتحدث تغريد
عن شهر رمضان وعيد الفطر أكثر 

من 10.7 مليارات مشاهدة على 
موقع »تويتر«. وأعلنت مسؤولة 

اإلعالم في »تويتر« في الشرق 
األوسط، كندة إبراهيم، أّن التغريدات 
زادت هذا العام عن 2015، بأكثر من 

2 مليار.

تحول موقع »تويتر« إلى ساحة 
جدل بين مؤيد لتصريحات رئيس 

جهاز االستخبارات السعودية 
السابق، األمير تركي الفيصل، والتي 
اتهم فيها حركة »حماس« أنها أداٌة 

في يد إيران لتفتيت المنطقة، وبين 
معارض لها بشدة، لتنتشر التغريدات 

عن الموضوع.

تنتشر التعليقات عن لعبة »بوكيمون 
غو« بكثافة على مواقع التواصل 

االجتماعي، بعد وصولها إلى األكثر 
تحميًال على متاجر آبل وغوغل. 

وكان للسخرية حضور واسع. 
فالتقط أحد المستخدمين صورة 

لبوكيمون فوق قطته وكتب 
»قطتي تحت االعتداء«.

يستمر الغضب المصري من زيارة 
وزير الخارجية سامح شكري إلى 

القدس المحتلة ولقائه رئيس 
وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو عبر 

تعليقات على مواقع التواصل 
االجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أّن 

الزيارة بمثابة خيانة ومذلّة وتعامل 
مع العدو.

قضايا

 المركز العربي 
لألبحاث ودراسة السياسات

بعد سنواٍت من التوّتر والقطيعة، 
ــيــــا وإســـــرائـــــيـــــل فــي  ــنــــت تــــركــ ــلــ أعــ
ــران 2016،  ــزيــ يـــونـــيـــو/ حــ أواخــــــر 
ــفــــاٍق إلعــــــادة تطبيع  عـــن تــوّصــلــهــمــا إلــــى اتــ
ــاء بــعــد مـــفـــاوضـــاٍت  ــ الـــعـــاقـــات بــيــنــهــمــا. وجـ
الهجوم  تــداعــيــات  إنــهــاء  استهدفت  طــويــلــٍة، 
الــــذي قــامــت بـــه وحــــدة مـــن »الــكــومــانــدوس« 
التركية  املساعدات  سفينة  ضــّد  اإلسرائيلي 
»مــافــي مــرمــرة« املــّتــجــهــة إلـــى قــطــاع غـــزة في 

مايو/ أيار 2010. 

جذور األزمة
ــعـــاقـــات الــتــركــيــة - اإلســرائــيــلــيــة  شـــهـــدت الـ
العدالة  تراجعًا تدريجيًا، منذ وصــول حزب 
والــتــنــمــيــة إلــــى ســــّدة الــحــكــم فـــي تــركــيــا عــام 
2002، وذلك بعد أن كانت ُتعّد عاقَة تحالٍف 
في املاضي. وقد تدهورت العاقات بصورة 
كبيرة، بعد اعتداء الجيش اإلسرائيلي على 
ــزة فــي املــيــاه  أســطــول الــحــريــة املــّتــجــه إلـــى غـ
أيــار 2010، وقتله تسعة  مــايــو/  فــي  الدولية 
من املواطنني األتــراك كانوا على منت سفينة 
»مــافــي مــرمــرة«. وبــعــد هــذا االعــتــداء، أعلنت 
اعــتــذاٍر  تقديم  مــحــّددة:  ثــاثــة مطالب  تركيا 
رسمي، ودفع تعويضاٍت لعائات الضحايا 
األتـــــراك، وفـــّك الــحــصــار عــن قــطــاع غـــزة. وقــد 
 

ٍّ
جــرت مــفــاوضــات مــن أجــل الــتــوّصــل إلــى حل
لألزمة، بيد أّنها باءت جميًعا بالفشل، بسبب 
ــر ذلـــك،  رفــــض إســـرائـــيـــل االعــــتــــذار. وعـــلـــى إثــ
أعلنت تركيا في الثاني من سبتمبر/ أيلول 
العقابية ضّد  الخطوات  2011 عن جملٍة من 
إسرائيل، شملت طرد السفير اإلسرائيلي من 
الدبلوماسي بني  التمثيل  تركيا، وتخفيض 
وإلغاء  ثــاٍن،  إلــى مستوى سكرتير  الدولتني 
مع  العسكرية  والصفقات  االتــفــاقــات  جميع 

إسرائيل. 
وبعد وساطة اإلدارة األميركية وضغطها على 
تركيا  ملطلب  إســرائــيــل  استجابت  الــطــرفــني، 
األول، فــفــي أثــنــاء زيــــارة الــرئــيــس األمــيــركــي، 
بــاراك أوبــامــا، إلــى إسرائيل في مــارس/ آذار 
اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس  اتصل   ،2013
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــرئــ بـــنـــيـــامـــني نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــ
التركية حينئٍذ، رجــب طيب أردوغـــان، وقــّدم 
لــه اعـــتـــذاًرا. وبــعــد ذلـــك، اســتــأنــفــت الــدولــتــان 
املفاوضات بينهما وتوصلتا، وفق ما كشف 
عنه يوسف تشاحنوفر املسؤول اإلسرائيلي 
عن املفاوضات مع تركيا، في فبراير/ شباط 
باالتفاق  اتــفــاٍق شبيهة  مــســودة  إلــى   ،2014
 

ّ
ــرًا، بــيــد أن ــيــ ــتـــوّصـــل إلـــيـــه أخــ الـــــذي جــــرى الـ

نــتــنــيــاهــو آثــــر عــــدم الــتــوقــيــع عــلــى االتـــفـــاق 
حينها، بانتظار ما ستسفر عنه االنتخابات 

الرئاسية في تركيا في صيف عام 2014.

مضمون االتفاق
التزمت إسرائيل، وفق اتفاق املصالحة الذي 
، دفــع عشرين 

ْ
جــاء فــي ستة بــنــوٍد وملحقني

الضحايا  إلى عائات  أميركي  مليون دوالر 
ــفـــاق. أمــا  ــراك، بــعــد شــهــٍر مــن تــوقــيــع االتـ ــ األتــ
املــاحــقــات والــدعــاوى  إلــغــاء  تركيا فالتزمت 
الجيش  وضــبــاط  املسؤولني  ضــد  القضائية 
ــتــــدوا على  ــنــــوده الـــذيـــن اعــ اإلســـرائـــيـــلـــي وجــ
 قـــانـــوٍن عــبــر الــبــرملــان 

ّ
ــن ســفــيــنــة مـــرمـــرة، وســ

ــأن. واتـــفـــقـــت الـــدولـــتـــان  ــ ــشـ ــ الـــتـــركـــي بــــهــــذا الـ
دفع  بعد  بينهما،  السفراء  تبادل  على  كذلك 
التعويضات، وإعادة العاقات الدبلوماسية 

الطبيعية. 
 االتــفــاق لــم ينجح فــي فـــّك الــحــصــار عن 

ّ
لــكــن

قــطــاع غــــزة، كــمــا كــانــت تــطــالــب تــركــيــا، وإن 
أمام  املجال واسًعا  نجح في تخفيفه، وفتح 
تــركــيــا مــن أجـــل تــقــديــم املــســاعــدات وتصدير 
البضائع إلــى غــزة عــن طــريــق ميناء أشــدود 
اإلسرائيلي. كما سمح االتفاق لتركيا بتنفيذ 
ــزة، والـــتـــي، إن  مــشــاريــع عـــديـــدة فـــي قــطــاع غــ
جرى التزامها، فإنها تخّفف وطأة الحصار، 
ــاة الــفــلــســطــيــنــيــني  ــ ــيـ ــ ـــــن ظـــــــــروف حـ وُتـــــحـــــسِّ
ومستواها في القطاع. وشملت هذه املشاريع 
بـــنـــاء مــحــطــة لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء بــالــتــعــاون 
مـــع أملـــانـــيـــا، ومــحــطــة لــتــحــلــيــة مـــيـــاه الــبــحــر، 
واملساجد  البيوت  وبناء مستشفى، وترميم 
ــلـــي عــلــى  ــيـ ــرائـ ــــدوان اإلسـ ــعـ ــ املـــتـــضـــررة مــــن الـ
العام 2014، وإعـــادة بنائها،  غــزة في صيف 
وإقامة مشاريع سكنية، وإدخال األموال إلى 
وإقامة  فيها،  العاملة  البنوك  بواسطة  غــزة 
قطاع  فــي  عــديــدة  تركية  اقتصادية  مشاريع 
غــــزة والــضــفــة الــغــربــيــة أيـــضـــًا، بــمــا فـــي ذلــك 

إقامة منطقة صناعية في جنني.
ا  أما ملحقا االتفاق فلم يكونا في األصل جزًء

من املفاوضات بني الدولتني، وزّجت إسرائيل 
بــهــمــا فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة مـــن املـــفـــاوضـــات. 
ــا نـــشـــاط حـــركـــة حـــمـــاس فــي  ــالــــج أولـــهـــمـ وعــ
تــركــيــا، فــالــتــزمــت تــركــيــا مــنــع حــركــة حماس 
القيام بأي نشاٍط عسكري  أو  التخطيط  من 
ضد إسرائيل انطاًقا من األراضــي التركية، 
في حني تستمر الحركة في ممارسة نشاطها 
وعالج  تركيا.  فــي  والدبلوماسي  السياسي 
ــانـــي مــــوضــــوع جــثــتــي جــنــديــني  ــثـ املـــلـــحـــق الـ
اإلسرائيلية  الــحــرب  فــي  سقطا  إسرائيليني 
ــاك، وكـــذلـــك  ــ ــنـ ــ ــا هـ ــتـ ــيـ ــقـ عـــلـــى قــــطــــاع غــــــزة وبـ
يهودي  أحدهما  مدنيني  مفقودين  موضوع 
النقب، دخا  الفاشا، واآلخــر عربي من  من 
إلى قطاع غزة في ظروف غامضة وأسرتهما 
»حــمــاس«. وقــد وعـــدت تركيا بــبــذل جهدها 
لدى الحركة، من أجل إيجاد حٍل للمسألتني. 

ــا يـــخـــّص تــأثــيــر املــصــالــحــة الــتــركــيــة  ــي مـ وفــ
ــات حـــلـــف شـــمـــال  ــ ــاقـ ــ ــي عـ ــ ــة فـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ -اإلســ
األطلسي )الــنــاتــو( مــع إســرائــيــل، فقد اتفقت 
ــاق  ــفـ ــع اتـ ــيـ ــوقـ ــا وإســـــرائـــــيـــــل، عـــشـــيـــة تـ ــيـ ــركـ تـ
املــصــالــحــة بــيــنــهــمــا، عــلــى إنـــهـــاء مــعــارضــة 
تــركــيــا، الــعــضــو فـــي »الـــنـــاتـــو« لــلــتــعــاون بني 
»الــنــاتــو« وإســرائــيــل. فقد أعلنت تــركــيــا، في 
ــداء اإلســـرائـــيـــلـــي عــلــى سفينة  ــتــ ــقـــاب االعــ أعـ
تــعــاون  »مــافــي مـــرمـــرة«، عــن معارضتها أي 
بني »الناتو« وإسرائيل. وبالفعل، عرقل هذا 
فــي مــجــاالٍت  الــتــعــاون  التركي ذلــك  »الفيتو« 
الناتو  حلف  أنظمة  فــوفــق  كــثــيــرة؛  عسكرية 
الداخلية، يحتاج تعاونه مع أي دولة ليست 
عضوًا فيه إلى الحصول على موافقة جميع 
الــــدول األعــضــاء فــي الــحــلــف. ونتيجة لــذلــك، 
جرى تجميد مشاركة إسرائيل في مناورات 
عديدة  مشتركة  مشاريع  وتجميد  عسكرية، 

بني إسرائيل و«الناتو«.

تأثير االتفاق في العالقات الثنائية
تركيا  مــع  فــي مفاوضاتها  إسرائيل  شـــّددت 
إعــادة  االتفاق على  أاّل يقتصر  على مطلبها 
ــعـــاقـــات بــيــنــهــمــا عــلــى الــجــوانــب  تــطــبــيــع الـ

ومــمــيــزة بــني الــدولــتــني فــي مــجــاالت واســعــة، 
وال ســيــمــا الــعــســكــريــة واألمــنــيــة، إلـــى جانب 

تطّور العاقات االقتصادية والتجارية. 
العاقات  تطبيع  يقود  أن  املتوقع  غير  ومــن 
إلــــى نـــشـــوء عـــاقـــات حــمــيــمــة بـــني املــؤســســة 
ــة ونــظــيــرتــهــا  ــيـ ــركـ ــتـ الـــعـــســـكـــريـــة األمــــنــــيــــة الـ
اإلســرائــيــلــيــة كــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي الــســابــق، 
فــقــد شــهــدت املــؤســســة الــعــســكــريــة واألمــنــيــة 
ــيــــر، تــغــيــيــرات في  الـــتـــركـــيـــة، فـــي الــعــقــد األخــ
ــت أكــثــر  ــاتــ ــا، وبــ ــهــ ــاتــ ــا وفـــــي أولــــويــ ــهـ ــاداتـ ــيـ قـ
انــســجــامــًا مــع ســيــاســات الــحــكــومــة الــتــركــيــة. 
ومـــن غــيــر املــتــوقــع أن تــشــتــري تــركــيــا بعض 
أنـــواع األسلحة املــتــطــّورة مــن إســرائــيــل، مثل 
الــطــائــرات مــن دون طــيــار. ولــكــن، إذا أقــدمــت 
على ذلك، فاملرجح أن تشترط عند شراء هذه 
األســلــحــة الــحــصــول عــلــى الــتــقــنــيــة واملــعــرفــة 
أجل  مــن  الــطــائــرات،  هــذه  املرتبطة بتصنيع 
ــر الــذي  تــطــويــر صــنــاعــاتــهــا الــعــســكــريــة، األمــ
تتحّفظ عنه إسرائيل؛ ما يضع عراقيل أمام 

إبرام مثل هذه الصفقات. 
ز هــــذا االتــفــاق 

ّ
بــيــد أنــــه مـــن املــتــوقــع أن يـــعـــز

الــــعــــاقــــات االقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــجــــاريــــة بــني 
 2015 عــام  فقد شهد  كبير،  بشكٍل  الــدولــتــني 
تـــراجـــعـــًا فــــي الـــــصـــــادرات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة إلـــى 
تــركــيــا، بــلــغ نــحــو 40 فــي املــئــة مــقــارنــة بعام 
2014. ويعود ذلك أساسًا إلى منع الحكومة 
الشركات اإلسرائيلية  التركية في عام 2015 
مــن املــشــاركــة فــي املــنــاقــصــات الــتــي ُتنّظمها 
عــــام 2015، بلغت  فــفــي  الــتــركــيــة.  الــحــكــومــة 
ــل إلــــى تــركــيــا 1.7 مــلــيــار  ــيـ ــرائـ صـــــــادرات إسـ
في  دوالر  مــلــيــار   2.8 بلغت  حــني  فــي  دوالر، 
2014، و2.5 مليار دوالر في 2013. أما واردات 
دوالر  مليار   2.4 فبلغت  تركيا  مــن  إسرائيل 
في 2015، و2.7 مليار دوالر في 2014، و2.4 

مليار دوالر في 2013.
وفي ما يخص التعاون بشأن تصدير الغاز 
 إســرائــيــل تعّد 

ّ
اإلســرائــيــلــي إلـــى تــركــيــا، فــــإن

تــركــيــا ســـوًقـــا مــهــمــًة ومـــغـــريـــًة لــصــادراتــهــا. 
فترة طويلة،  الغاز  إلى  ففضًا عن حاجتها 
هناك إمكانية أن تشّكل تركيا ممًرا لصادرات 
الغاز اإلسرائيلي إلى أوروبا، على الرغم من 
الــغــاز اإلســرائــيــلــي املكتشف في   تــصــديــر 

ّ
أن

يواجه  تركيا  إلــى  املــتــوســط  األبــيــض  البحر 
الحصول  صعوبة  أهمها  عــديــدة،  مــشــكــاٍت 
على موافقة قبرص بشأن مرور خط أنابيب 
الـــغـــاز فـــي مــيــاهــهــا اإلقــلــيــمــيــة، وتــحــّفــظ كل 
ــاٍق بــشــأن  ــفـ مـــن قــبــرص والـــيـــونـــان عـــن أي اتـ
تصدير الــغــاز اإلســرائــيــلــي إلــى تــركــيــا، ومن 
ــان نــتــنــيــاهــو قد  ــّم إلــــى أوروبـــــــا، بــعــد أن كــ ثــ
تــوّصــل إلــى اتــفــاٍق، فــي بــدايــة الــعــام الــجــاري، 
ــــادة قـــبـــرص والـــيـــونـــان بـــشـــأن تــصــديــر  مـــع قـ
ــا  الــغــاز اإلســرائــيــلــي والــقــبــرصــي إلـــى أوروبــ
أعــقــاب اجتماع نتنياهو  الــيــونــان. ففي  عبر 
بــقــادة قــبــرص والــيــونــان فــي يــنــايــر/ كــانــون 
الــذي صدر  املشترك  البيان  أكــد  ثاني 2016، 
 إسرائيل وقبرص واليونان 

ّ
عن االجتماع أن

تعّد قطاع الطاقة، وال سيما الغاز الطبيعي 
في البحر املتوسط، أنه يشكل قاعدًة صلبًة 

للعمل املشترك بني الدول الثاث. وقد اتفقت 
ــذه الـــــــدول عـــلـــى تــشــكــيــل لـــجـــنـــٍة مــشــتــركــٍة  ــ هـ
لــفــحــص الـــوســـائـــل مـــن أجــــل تــصــديــر الــغــاز 
أوروبــا، ووضع  إلى  والقبرصي  اإلسرائيلي 
خط أنابيب لنقل الغاز عن طريق البحر إلى 

اليونان، ومن ثّم إلى الدول األوروبية. 
وفــضــًا عــن ذلــك، تعتمد تركيا على روسيا 
استيراد معظم ما تحتاج  رئيٍس في  بشكٍل 
ــيـــرًا، مع  ــاز، فــقــد تــصــالــحــت، أخـ ــغـ إلــيــه مـــن الـ
روسيا، ولم تعد بحاجة ملحة إلى بديل منه. 
ومـــن املــقــرر أيــضــًا أن يــتــم االنــتــهــاء مــن بناء 
خــط أنابيب الــغــاز مــن أذربــيــجــان إلــى تركيا 
تركيا على  كما تعمل  عــام 2018،  نهاية  فــي 
تطوير سبل استيراد الغاز من شمال العراق، 
وزيــــادة نسبة اســتــيــراده مــن قطر والــجــزائــر 

وإيران ونيجيريا.
 

خاتمة
يشكل اتفاق املصالحة بني تركيا وإسرائيل 
أرضيًة جديدًة للعاقات بني الدولتني، لكنه 
لــن يعيد الــعــاقــات إلـــى مــا كــانــت عليه قبل 
الحكم  إلـــى  الــعــدالــة والتنمية  وصـــول حـــزب 
ــتـــوقـــع أن تــتــحــّســن عــاقــات  فـــي تـــركـــيـــا. واملـ
الــدولــتــني فـــي الــقــضــايــا املــتــعــلــقــة بــاملــصــالــح 
املــشــتــركــة، وبــخــاصــة الــعــاقــات االقــتــصــاديــة 
والــتــجــاريــة. أمـــا مـــا يــخــص مــســألــة تصدير 
الــغــاز اإلســرائــيــلــي مــن الــبــحــر املــتــوســط إلــى 
تركيا فتواجه معوقاٍت جّديٍة، ترتبط أساسًا 

بمعارضة قبرص هذا املشروع.
ويعتمد تطّور العاقات بني تركيا وإسرائيل 
ــا ومــكــانــتــهــمــا في  ــمـ عــلــى رؤيــتــهــمــا لـــدورهـ
املنطقة، وعلى جملة من املتغيرات والقضايا 
غــزة،  قطاع  اســتــمــرار حصار  مثل  الخافية، 
الشعب  تجاه  العدوانية  إسرائيل  وسياسة 
الفلسطيني، وال سيما ما يتعلق باألقصى، 
واستمرار االستيطان اإلسرائيلي، وعاقات 
إسرائيل مع الحركة الكردية، سواء في شمال 
الــعــراق أو فــي ســوريــة أو فــي تركيا نفسها، 
ومـــوقـــف إســـرائـــيـــل مـــن املــســألــة الــقــبــرصــيــة، 
والخاف حول مستقبل سورية التي تسعى 
إسرائيل إلى تقسيمها وإضعافها، في حني 

تعارض تركيا ذلك.
ــــك، يــتــضــمــن اتـــفـــاق املــصــالــحــة  فـــضـــًا عـــن ذلـ
بني تركيا وإسرائيل بني ثناياه تناقضًا مع 
سياسة إسرائيل تجاه غزة وحركة حماس، 
وبخاصة منحه تركيا دورًا كبيرًا في تعزيز 
البنية التحتية واالقتصادية في قطاع غزة، 
بينما  فيه من جهة،  املعيشة  ورفــع مستوى 
تستمر إسرائيل في حصاره من جهة أخرى.

على كل حال، ُتثبت الخطوات األخيرة أنه ثمة 
فرق بني تركيا املتخّيلة في أعني كثيرين من 
بشكل  ومعارضيها  أعــمــى،  بشكل  مؤيديها 
الخافات  عليها  ُيسقطون  إذ  أيــضــًا؛  أعــمــى 
الــعــربــيــة - الــعــربــيــة، وال ســيــمــا الـــتـــصـــّورات 
الطائفية املتخّيلة. فتركيا الواقعية مختلفة؛ 
إنــهــا تــعــمــل بــمــوجــب الــواقــعــيــة الــســيــاســيــة، 
ــيـــة  ــلـ ــوى واملــــصــــالــــح الـــداخـ ــ ــقـ ــ وتـــــــوازنـــــــات الـ

واالعتبارات الجيوستراتيجية.  

أرضية جديدة للعالقات من دون عودتها إلى ما قبل عهد »العدالة والتنمية«

اتفاق »المصالحة« 
التركي ـ اإلسرائيلي

مضمونه وتداعياته

يعتمد تطّور 
العالقات بين تركيا 

وإسرائيل على رؤيتهما 
لدورهما ومكانتهما 
في المنطقة، وعلى 

جملة من المتغيرات 
والقضايا الخالفية

ثمة فرق بين تركيا 
المتخيّلة في أعين 

كثيرين من مؤيديها 
بشكل أعمى، 

ومعارضيها بشكل 
أعمى أيضًا

أصدر المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات تقدير موقف بشأن اتفاق المصالحة، أخيرًا، بين تركيا وإسرائيل، يستعرض بنود 
هذا االتفاق الذي يراه يشــكل أرضية جديدة للعالقات بين الجانبين، مع تحســنها بشــأن مصالح اقتصادية خصوصًا، إال أنها لن 

تعود إلى ما كانت عليه في سنوات ما قبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا

وفد تركي بعد اتفاق المصالحة مباشرة ينقل سفينة مساعدات تركية إلى غزة ويلتقط هذه الصورة في ميناء أسدود في طريقه إلى القطاع في 3 يوليو 2016 )األناضول(

بين  عليها  المتفق  غزة  قطاع  على  الحصار  تخفيف  إجراءت  ضمن 
الكهرباء  لتوليد  محطة  بناء  امشاريع  أنقرة  إقامة  وإسرائيل  تركيا 
مستشفى،  وبناء  البحر،  مياه  لتحلية  ومحطة  ألمانيا،  مع  بالتعاون 
وترميم البيوت والمساجد المتضررة من العدوان اإلسرائيلي على غزة 
في صيف العام 2014، وإعادة بنائها، وإقامة مشاريع سكنية، وإدخال 
مشاريع  وإقامة  فيها،  العاملة  البنوك  بواسطة  غزة  إلى  ــوال  األم
اقتصادية تركية عديدة في قطاع غزة والضفة الغربية أيضًا، بما في 

ذلك إقامة منطقة صناعية في جنين.

مشاريع تركية في غزة

20

الــرســمــيــة فــحــســب، وطـــالـــبـــت أن يـــقـــود هــذا 
االتفاق إلى نقل مجمل العاقات بني الدولتني 
نقلًة نوعيًة إلى األمام في مختلف املجاالت. 
بــيــد أن ثــمــة اتــفــاقــًا بــني املــتــابــعــني للعاقات 
اإلسرائيلية – التركية أّنها لن تعود إلى ما 
كانت عليه في العقد الذي سبق وصول حزب 
العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في تركيا؛ 
ــاد، فــي حــيــنــه، تــحــالــٌف وعــاقــات قوية  إذ سـ
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يــوم« مستنسخ مــن أفــام أجنبية، مــن النقد 
ــــذي أظـــهـــر أن ثـــاثـــني حــلــقــة مــجــرد  ــــاذع الـ الــ
اســتــنــســاخ مــركــب، ملــشــاهــد مــنــقــولــة، لــم تــراع 
الــخــط الـــدرامـــي والـــربـــط بــني أحــــداث القصة. 
وهــل ال زالــت هــذه العقوبة تنفذ في تونس؟ 
 حكم اإلعدام في تونس 

ّ
ؤّكد أن

ُ
كل املعلومات ت

ق منذ أكثر من عشرين عامًا، وهو شبه  ال ُيطبَّ
القانونية  الــنــصــوص  مــن  الــرغــم  عــلــى  معلق 
التي يعاقب فيها  القانون التونسي على 21 

جريمة باإلعدام، تتعلق بأمن الدولة الداخلي 
على موظف عمومي،  واالعــتــداء  والخارجي، 
واالغــتــصــاب املــصــاحــب بــاســتــعــمــال الــعــنــف، 
الساح  املرفق باستعمال  بالعنف  واالعتداء 
ــاء الــجــلــســة،  ــنـ ــه عــلــى قــــاض أثـ أو الــتــهــديــد بـ
والــخــيــانــة املــرتــكــبــة مـــن طــــرف الــعــســكــريــني، 
واالستياء على سفينة بالعنف من كل ربان، 
الــعــدو من  إلــى  السفينة  أوتسليم  أو ضــابــط 
طرف أي عضو طاقم سفينة، وتخريب السكك 

ربيع فران

أثـــــــارت نـــهـــايـــة املــســلــســل الــعــربــي 
املــشــتــرك »نــص يـــوم«، مــن إخـــراج، 
بــرقــاوي، سلسلة مــن ردود  سامر 
اإلعــدام  تنفيذ حكم  الفعل والتساؤالت حول 
لة، نادين 

ّ
بـ »ميسا«، التي تقوم بدورها املمث

ة، بعدما  نسيب نجيم، على األراضي التونسيَّ
قامت بقتل مواطن سوري هو »جابر« والذي 
جرى 

ُ
يقوم بدوره املمثل، أويس مخلاتي. وت

محاكمتها دون معرفة تفاصيل هذه املحاكمة، 
ــــو بــطــريــقــة عــــابــــرة فــــي الــحــلــقــة األخــــيــــرة،  ولـ
لترسم نهاية »ميسا« في ساحة اإلعــدام، في 
، أيضًا، دفنها  مشهٍد بدا ُمنفّرًا جّدًا، حيث يتمُّ
في تونس. لكن، ماذا يقول القانون التونسي 
أراد  التي  ــدام،  اإلعـ عقوبة  بشأن  اللبناني  أو 
منها الكاتب واملخرج، سامر البرقاوي، نهاية 
بدت  نهاية،  للمشاهد؟  يقدمها  سعيدة  غير 
خيالّية ال تمتُّ للواقع العربي اليومي بصلة. 
القانوني  اللغط  على  األمـــر  يقتصر  ال  ربــمــا 
هنا، فاملسلسل املستنسخ في مجمل أحداثه، 
بـــدا أقــــرب إلـــى الــخــيــال. ولـــم يــســعــف اعــتــراف 
الــكــاتــب واملــخــرج على حــد ســـواء، بــأن »نص 

حوالى 81% من تلك 
قة  المنتجات الُمسَوّ

تعتبر سيئة صحيًّا

لم يلغ الدستور 
التونسي بعد الثورة 

عقوبة اإلعدام

بدأت الفرقة عروضها 
الغنائية واالستعراضية 

عام 1994

2223
منوعات

إذا ما تسبب  الحديدية أو إحــداث خلل بها، 
ذ أحكام اإلعــدام 

َّ
ذلــك بوفاة شخص. كما تنف

إّما شنقا بالحبل )الفصل 7 مجلة جزائية( أو 
رميا بالرصاص )الفصل 45 مجلة املرافعات 
ــــني هـــذه  ــات الــــعــــســــكــــريــــة(. ومــــــن بـ ــوبــ ــقــ ــعــ والــ
الجرائم جريمة، واحدة تتطابق مع الشريعة 

اإلسامية، وهي جريمة القتل العمد.
ــا فــي املــضــمــون، فـــإن آخــر  هـــذا فــي الــشــكــل، أمـ
تــّم فيها تنفيذ حكم اإلعــــدام فــي تونس  مــرة 

كانت سنة 1991 في حق »سفاح نابل« ناصر 
الدامرجي. وُيرجح أن تكون األسباب سياسية 
أكثر منها قانونية، ومنذ ذلك التاريخ، وإلى 
اليوم، بلغ عدد أحكام اإلعدام الصادرة حوالي 
100 حكم أو أكثر بقليل، لكن لم يتم تنفيذها، 
وشملت جرائم مختلفة مثل القتل مع سابق 
ــاب وهـــتـــك  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــد، واالغـ ــ ــــرصـ ــتـ ــ اإلصـــــــــــرار والـ
الـــعـــرض والـــســـرقـــة بــاســتــعــمــال الــعــنــف الــتــي 
تنتهي بجريمة قتل. هذا، وقد طالبت العديد 
من الدول تونس بإلغاء العمل بهذه العقوبة، 
كما  التونسية.  الجزائية  املجلة  من  وحذفها 
العمل بهذه  طالبت منظمات حقوقية بإلغاء 
الــعــقــوبــة والــتــنــصــيــص عــلــى ذلـــك بــالــدســتــور 
على غرار »االئتاف الوطني التونسي إللغاء 
ملناهضة  الــدولــيــة  واملنظمة  اإلعــــدام«  عقوبة 
الــتــعــذيــب وغــيــرهــمــا. مــنــذ االســتــقــال شرعت 
اإلعـــدام، ويقتضي  املحاكم في إصــدار أحكام 
تنفيذ حكم اإلعــدام إحالة ملف املحكوم على 
أنظار رئيس الجمهورية املخّول بإعطاء األمر 
بالتنفيذ أو العفو، أي استبدال عقوبة اإلعدام 

بالسجن املؤبد. 
ــبـــودة، لـ  ــؤّكـــد املــحــامــيــة الــتــونــســّيــة، آمــنــة عـ ـ

ُ
ت

ها تابعت مسلسل »نص 
َّ
»العربي الجديد«، أن

تـــنـــي الــنــهــايــة الــتــي  يــــوم« هـــذا الـــعـــام، و«ســـاء
العمل«. وتتابع عبودة: »من  اع 

ّ
اختارها صن

الجديد  الدستور  يلغ  لم  القانونية،  الناحية 
الـــذي أقـــر فــي 6 كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر 2014 
ــدام، بــل أبــقــى عــلــيــهــا، وذلــــك بعد  ــ عــقــوبــة اإلعــ
نـــقـــاشـــات حـــــادة جــــرت بـــني أعـــضـــاء املــجــلــس 
وفقهاء في القانون. لكن من الناحية الواقعية 
ال يتم تطبيق هذه العقوبة اليوم في تونس، 
وال حــتــى بــعــد الـــثـــورة الــتــونــســيــة فـــي الــعــام 
2011، والتي عرفت بثورة البوعزيزي. وعلى 
ــاداة الـــشـــعـــب بــتــنــفــيــذ بــعــض  ــ ــنـ ــ الــــرغــــم مــــن مـ
األحـــكـــام الــــصــــادرة، وتــطــبــيــق هـــذه الــعــقــوبــة، 
خــصــوصــًا مــا يتعلق منها بــجــرائــم اإلرهـــاب 
والقتل أو االغتصاب العنفي، الذي قد يؤدي 
إلى املوت، لكن، لم ُيطبق منها أي حكم حتى 
ــبـــودة إلــــى أن  ــاعـــة«. وتــشــيــر املــحــامــيــة عـ الـــسـ
الفصل 22 من الدستور، يطرح هذه املسألة في 
اإلبقاء على هذه العقوبة تحديدًا أمام نقاش 
التونسية:  املحامية  وتؤكد  مفتوح.  قانوني 
»كــــان بــإمــكــان املــخــرج أو الــكــاتــب االســتــعــانــة 
بــرجــل قـــانـــون تــونــســي لــاســتــشــارة فـــي مثل 
هذه القضية، أو معرفة الرأي القانوني فيها، 
األراضـــي  داخـــل  الجريمة جــرت  أن  خصوصًا 
التونسية، ومن الجائز جدًا محاكمة اللبنانية 
نادين نسيب نجيم، بطلة العمل، وفق أصول 
املــحــاكــمــات الــتــونــســيــة. وكــذلــك االتـــفـــاق على 
الــخــارجــيــة،  وزارة  عــبــر  لــبــنــان  إلـــى  تسليمها 

وفقًا للقوانني مرعية اإلجراء بني البلدين«.  
ـــ »الــعــربــي  مــصــدر قــانــونــي لــبــنــانــي تــحــدث لـ
الــجــديــد«، حـــول نــهــايــة مسلسل »نـــص يـــوم«، 
: »وفـــقـــًا لــقــانــون الــعــقــوبــات الــلــبــنــانــي، 

ً
قـــائـــا

واستنادًا إلى صاحّية شخصية كون املمثلة، 
ــن نــســيــب نـــجـــيـــم، أو »مــــيــــســــا«، تــحــمــل  ــاديــ نــ
الجنسية اللبنانية في املسلسل، وهذا واضح 
من خال جواز سفرها املزور واألصلي، الذي 
 للسلطات 

ّ
ه يحق

ّ
ظهر في أكثر من حلقة، فإن

اللبنانّية عبر وزارة العدل اللبنانية، أن تقوم 
بكافة اإلجراءات الرسمية املطلوبة، السترداد 
مواطنتها املتواجدة على األراضي التونسية، 
أو التي قامت بجريمة هناك. وتتّم محاكمتها 
وفق  يبقي،  أن  على  اللبناني،  للقانون  وفــقــًا 
املــصــدر، الــقــانــون الــلــبــنــانــي الــحــق للسلطات 
الــتــونــســيــة فـــي الـــخـــيـــار عــلــى ضــــوء اتــفــاقــيــة 
متبادلة تتعلق بهذا الشأن بني الدولتني، وإن 
أم  اللبنانية  املواطنة  اســتــرداد  باإلمكان  كــان 
اجتهادات  إلــى  العملية  تخضع  وبالتالي  ال، 
ــى بــحــســب  ــ ــراعــ ــ ــ

ُ
قـــانـــونـــيـــة ربــــمــــا يـــجـــب أن ت

بهذه  الخاصة  والوقائع  الحاصلة  املعطيات 
الجريمة تحديدًا«.

ميسون شقير

ــة،  ــنــــي«، ثـــاثـــيـــة تــلــفــزيــونــيــة ســـوريـ »مــــوطــ
امللح،  بطعم  ثاثية  ها 

َّ
لكن ــرًا، 

َّ
مــؤخ نِتَجت 

ُ
أ

تقديم  األولــى  دقائقها  منذ  ة حاولت  ثاثيَّ
ــة وبــســيــطــة وعــمــيــقــة  شــخــصــيــات حــقــيــقــيَّ
 شــخــصــّيــاتــه 

ّ
ــــه عــمــل، كــــل

ّ
ــوقـــت. إن بــنــفــس الـ

بــطــل  أي  ــد  ــ ــــوجـ يـ أن  دون  األبـــــــطـــــــال،  ــم  ــ هــ
املــوت. مجموعات وعاقات  حقيقي، ســوى 
وأشخاص وأسر من مدن سورية مختلفة، 
ستجمع  مختلفة،  اجتماعية  طبقات  ومــن 
بينهم أصــعــب رحــلــة عــاشــهــا اإلنـــســـان في 
تــاريــخ الــبــشــريــة كــلــهــا. رحــلــة ركـــوب البحر 
لــلــوصــول إلـــى الــشــواطــئ الــيــونــانــيــة، رحلة 
الــدمــار، ولكنها  الهرب من الصواريخ ومــن 
فقط رحلة بــني املــوت الــحــار واملـــوت البارد 
واملــــالــــح. تــلــتــقــي الــشــخــصــيــات، حـــني تــبــدأ 
الشخصّيات،  تكتشف  وحــني  الــرحــلــة،  تلك 
ب وحــجــم الــخــداع  ــهــرِّ

ُ
العفن الـــذي يسكن امل

واالستغال املادي الذي يمارسه هذا الدود 
البدء بالرحلة،  الحرب. وقبل   

ُّ
الــذي يستغل

تــجــوب بـــني الـــراحـــلـــني، األم، مــنــى واصــــف، 

أجل التسويق، وخصوصًا نجوم كرة القدم 
ومــشــاهــيــر الــتــمــثــيــل واملــطــربــني الــعــاملــيــني. 
ولــتــحــديــد نـــجـــوم الـــغـــنـــاء األكـــثـــر شــعــبــيــة؛ 
قامت الدراسة بمراجعة قائمة املائة أغنية 
ــر شــعــبــيــة فـــي الـــفـــتـــرة مـــن 2013 إلــى  ــثـ األكـ
الــنــجــوم  مـــراجـــعـــة شــعــبــيــة  2014، وأيـــضـــا 
وجاذبيتهم التسويقية وسط املراهقني من 
خال استعراض نتائج اختيارات املراهقني 
للفائزين بجوائز مقدمة من شركات املواد 
الــغــذائــيــة واملــشــروبــات غــيــر الــكــحــولــيــة. ثم 
فهرس الباحثون كل تشجيع دعائي خال 
الفترة بني 2000 و 2014 في قاعدة بيانات 
اإلعــــانــــات الــتــي تــحــتــوي عــلــى كـــل أشــكــال 
اإلعانات، بما في ذلك التلفزيون واملجات 
واإلذاعة، وكذلك موقع »يوتيوب« واملصادر 
اإلعــــــامــــــيــــــة، كــــمــــا تــــــــمَّ رصــــــــد تـــفـــضـــيـــات 
ومــشــاركــات املــشــاهــيــر فــي حــفــات بــرعــايــة 

منتج معني.
النتائج أن 65 مــن أصــل 163 نجم  أظــهــرت 
ــة،  ــدراســ بـــــوب، مـــن الـــذيـــن قـــامـــت عــلــيــهــم الــ
مختلف  مــن  منتجًا   57 بـــ  مرتبطني  كــانــوا 
أنـــواع األغــذيــة واملــشــروبــات. وكـــان الطعام 
ـــان 

ّ
ــمـــث ــيـــر الـــكـــحـــولـــّيـــة، ُيـ واملـــــشـــــروبـــــات غـ

ــلــة بــعــد الــســلــع 
ّ

ثـــانـــي أكـــبـــر شــريــحــة ُمــفــض

محمد كريم

ــهــمــني، 
ّ
أصــبــح نــجــوم مــوســيــقــى الـــبـــوب ُمــت

العامة  بــإفــســاد الصحة  مــبــاشــرة،  بــصــورة 
ة هؤالء املشاهير  لألطفال واملراهقني. شعبيَّ
تجعل شركات  الشباب،  قطاع  في  الجارفة 
السريعة  والــوجــبــات  والحلوى  املــشــروبــات 
عبر  لبضائعهم  للترويج  إليهم  يــلــجــؤون 
اإلعــانــات الــتــجــاريــة، وهــو مــا جعل هــؤالء 
الــنــجــوم هــدفــًا لــلــدراســات األكــاديــمــيــة التي 
ة  تبحث أسباب بعض االضطرابات الصحيَّ
الناتجة عن السمنة لدى األطفال واملراهقني!
ــرًا، نــشــرت جــامــعــة نــيــويــورك دراســـة  ــ

َّ
ُمــــؤخ

حــول هــذه القضية. الــدراســة قــام بها فريق 
من الباحثني، وأشرف على إنجازها، ماري 
براج، وهي أستاذة مساعد في قسم صحة 
الــســكــان فـــي مــركــز النـــغـــون الــطــبــي الــتــابــع 
بتحليل  الــدراســة  قامت  نيويورك.  لجامعة 
مـــدى صــحــة الــطــعــام واملــشــروبــات الــتــي تم 
تــســويــقــهــا عــــن طـــريـــق نـــجـــوم املــوســيــقــى، 
مـــع مـــراجـــعـــة عـــشـــرات اإلعــــانــــات الـــتـــي تم 
نشرها على مدى 14 عامًا. وقد ثبت أن تلك 
اإلعـــانـــات تــــؤدي بــالــفــعــل إلـــى اإلفـــــراط في 
الغذائية  املــواد   صناعة 

ّ
الطعام، وأن تناول 

للتسويق  دوالر  مــلــيــار   1,8 ســنــويــا  تــنــفــق 
السمنة  مشكلة  وألن  فقط.  للشباب  املوجه 
الـــزائـــدة فــي الــطــفــولــة واملــراهــقــة مــن أزمـــات 
الــصــحــة الــعــامــة؛ فـــإن الـــهـــدف مـــن الـــدراســـة 
ــمـــن فـــــي تـــنـــمـــيـــة الـــــوعـــــي حـــــــول كــيــفــيــة  ــكـ يـ
في  املشاهير  لشعبية  الــشــركــات  اســتــخــدام 
ترويج منتجاتها غير الصحية. حيث يتم 
ة هؤالء النجوم، واالستفادة  استغال شعبيَّ
من مكانتهم العالية لدى هؤالء الشباب من 

وبيدها صورة ابنها الذي ذهب مع مهّرٍب 
البحر، ولــم يعد. تمشي، منى واصــف،  فــي 
بشكل  للرحيل  املتحمسني  للشباب  وتقول 
ــهــم ال يــجــب أن يــرحــلــوا.  

ّ
ــاّد وجـــــارح، بــأن حــ

ــل كـــل الــبــلــد الــتــي 
ّ
يــســيــر الــبــلــم، وكـــأنـــه يــمــث

ذهــبــت مــن بــني أيــديــنــا، الــبــلــد الــتــي صــارت 
ــلـــم.  يــدخــل  ــبـ وحـــيـــدة وغـــريـــقـــة مــثــل هــــذا الـ
الـــرعـــب قـــلـــوب الــجــمــيــع، حـــني يــطــِلــق خفر 
الــســواحــل رصــاصــهــم بــاتــجــاه الــبــلــم، هنا، 
يصبح الــخــوف بحرًا آخــر، يطفو فــوق ذاك 
وتلبسه  بصغيرها،  األّم  ك  وتتمسَّ البحر، 
ها ستحميه، لكن، 

ّ
 أن

ّ
سترة النجاة، ُمعتقدة

الحياة،  لعبة  فــي  الــخــاصــة  قــواعــده  للبحر 
ملح  مــن  ووحــش  جديد  ديكتاتور  فالبحر 
مــحــمــد حــداقــي،  األب،  الــبــحــر  يبتلع  ومــــاء. 
وهو يحاول أن ينقذ أخته. وتبقى األم، أمل 
عرفة، وحيدة ممسكة بطفلها الذي يخنقه 
الــبــحــر. ويـــتـــرك الـــشـــاب املــتــعــالــي والــغــنــي، 
يــــزن الـــســـيـــد، خــطــيــبــتــه الـــتـــي بـــــدأت تــغــرق 
وأنانيتها.  الشخصية  هــشــاشــة  ف 

َ
لتكتش

الـــذي ال  الــشــاب اآلخـــر، سعد مينة،  بعكس 
يسبح أبدًا، دون أن ينقذ الفتاة التي ال تتقن 

لة.  السباحة، ُمؤّكًدا على شهامٍة متأصِّ
تصل، أمل عرفة، إلى اليابسة، وهي ال تزال 
تــنــادي عــلــى زوجــهــا الـــذي فــقــدتــه، وتمِسك 
قد  الطفل   

ّ
أن  

ُ
تكتشف حني  ها 

ّ
ولكن طفلها، 

فـــارق الــحــيــاة مــنــذ فــتــرة وهـــو عــلــى يديها، 
تؤّدي أمل مشهدًا ُمؤملًا لدرجة املوت. تصرخ 
أمل بصوت يجعل القلب يقف على رؤوس 
أصـــابـــعـــه، تـــصـــرخ مــــن روحــــهــــا املـــحـــروقـــة. 
ترفع رضيعها امليت، وتحاكي الله بلغة ال 
تفهمها أية لغة. يدفنون الطفل على شاطئ 
وقد  ويكملون،  مهجورة،  يونانية  لجزيرة 

ــة أشــــخــــاص. الــــرجــــل الــكــبــيــر  نـــقـــصـــوا ثـــاثـ
بينهم هو املمثل، علي كريم، وهو األب الذي 
أصّر أن يخاطر هو بحياته، وأن يعيش هو 
تجربة املوت، بداًل من أبنائه، الذين سيعمل 
لهم لم شمل بعد وصوله إلى أوروبا. وبعد 
كل هذه الرحلة التي ال تصدق، وحني يصل 

صل لكي يطمئن عن أوالده، 
ّ
إلى الجزيرة يت

ليكتشف أن صــاروخــًا جــاء بغيابه، وأكمل 
عــنــه مــهــمــة لـــم الـــشـــمـــل. هـــنـــا، يــــــؤدي، علي 
له في  الــدور األجمل  كريم، دورًا، ربما، هو 
كــل مــســيــرتــه الــفــنــيــة عــلــى اإلطـــــاق. ثاثية 
ــنــــي«، لــلــمــخــرج الـــــســـــوري، صـــفـــوان  »مــــوطــ

السورية  مصطفى نعمو، هــي مــن األعــمــال 
ــدًا، والــتــي اســتــطــاعــت أن تــوِصــل  القليلة جـ
الحقيقة،  مــن طــعــم  املــشــاهــد، بعضًا  لـــروح 
وذلـــــــك بـــســـبـــب الــــنــــص الـــجـــيـــد، والــتــمــثــيــل 
اإلخراجية  اإلمــكــانــيــات  مــن  بالرغم  الجيد، 

املتواضعة.

االســـتـــهـــاكـــّيـــة األخــــــــرى. ولــتــقــيــيــم الــقــيــمــة 
ــل 

ّ
الــغــذائــّيــة لــتــلــك املــنــتــجــات الــغــذائــيــة، حــل

الباحثون املعلومات املوجودة على عبوات 
املواد التي تم الترويج لها، وتبنيَّ أن حوالي 
غذائيًا،  فقيرة  هــي  املنتجات  تلك  مــن   %81
وســيــئــة عــلــى صــعــيــد املــعــايــيــر الــصــحــّيــة، 

وتؤّدي إلى السمنة.
ــب؛ تــنــفــق تــلــك  ــطــ ــاث الــ ــحــ ــا ملــعــهــد أبــ ــقــ ووفــ
سنوّيًا  دوالر  امللياري  يقارب  ما  الشركات 
عــلــى اإلعــــانــــات الـــتـــي تــســتــهــدف األطـــفـــال 
واملــراهــقــني. ويــشــاهــد األطــفــال األميركيون 
يشاهد  بينما  ســنــوّيــًا،  إعــــان   4700 نــحــو 
املراهقون 5900 إعان سنوّيًا، وكانت هناك 
اإلعــانــات  لتلك  اليوتيوب  على  مشاهدات 
بلغت 313 مليون  األغذية واملشروبات  عن 
ــك كــلــه بــاالســتــهــاك  مـــشـــاهـــدة. وارتــــبــــط ذلــ

املفرط لتلك املواد الغذائية.
تــّم تحديده  الــطــعــام واملــشــروبــات،  تسويق 
في علم النفس والدراسات الوبائّية، كأحد 
أسباب البدانة في مرحلة الطفولة. وفي عام 
لث األطفال واملراهقني ُمصابني 

ُ
2012، كان ث

بالسمنة املفرطة أو زيادة الوزن، وذلك وفقًا 
لــدراســة أخـــرى صـــادرة مــن مــراكــز مكافحة 
ــات  ــي الــــواليــ ــة مــنــهــا فــ ــايــ ــوقــ األمـــــــــراض والــ
الصحة  مراكز خدمات  املتحدة، وكذلك من 

العامة في أميركا.
الغريب، هو أن معظم املوسيقيني املحددين 
الـــذيـــن قـــدمـــوا تــلــك اإلعــــانــــات، الــتــي تـــروج 
السريعة  والوجبات  السكرية  للمشروبات 
والــحــلــويــات، ثــم خــضــعــوا لــلــدراســة، أيـــدوا 
الــفــواكــه والــخــضــروات والــحــبــوب الــكــامــلــة، 
طبيعًيًا  طــعــامــًا  استحسن  أحــدهــم  أن  كــمــا 
حني اختار الفستق كأفضل طعام صحي!. 

»موطني«: ثالثيّة بطعم الغرقنجوم تستخدمهم الشركات لترويج بضائعها المسببة للسمنة
الثالثيّة التلفزيونيّة 

»موطني«، تحكي 
ة  بشكل أساسي قَصّ

الخروج السوري الكبير 
عبر قوارب الموت إلى 

الشواطئ األوروبيّة

عمر بقبوق

غيرلز«  »سبايس  فرقة  بــدأت   1996/7/8 بتاريخ 
عندما  االحــتــرافــيــة،  الفنية  مسيرتها  البريطانية 
أطــلــقــت أول أغــنــيــة مــنــفــردة ورســمــيــة لــهــا بعنوان 
الــفــرقــة  واســتــطــاعــت  »املـــتـــمـــنـــي«.  أو   »wannabe«
األخير  النصف  فــي  فنية عاملية  ظــاهــرة  شّكل 

ُ
ت أن 

مــن الــعــقــد األخــيــر فــي األلــفــيــة املــاضــيــة. وفـــي يــوم 
ملــيــاد  الــعــشــريــن  الــعــيــد  وبــمــنــاســبــة   ،2016/7/8
الفرقة، احتفلت الفرقة بإنشاء موقع على اإلنترنت، 
ــشــر فــيــه عــلــى الــفــور فــيــديــو مــدتــه ثــاثــون ثانية 

ُ
ن

 
ّ
ــؤّكــد فــيــه ثـــاث مــن أعــضــاء الــفــرقــة، بأنهن

ُ
فــقــط، ت

 الفنية، وأن »سبايس 
ّ
سيعدن ليتاِبْعن مسيرتهن

غيرلز« ستلم شملها بعد انقطاع دام ألكثر من 16 
 فــرقــة »ســبــايــس غــيــرلــز« كــانــت فــي بداية 

ّ
عــامــًا. إن

التسعينيات فكرة تجول في خاطر، كريس هربرت، 
 أعضاء فرق 

ّ
 كل

ّ
وابنه، بوب هربت اللذين الحظا أن

»الــبــوب« الــجــديــدة هــم مــن الــذكــور، مثل فــرقــة »إن 
سينك« وفرقة »بــاك ستريت بويز«، فجاءت فرقة 
»سبايس غيرلز« كردة فعل على ذلك. واستطاعت 
املــمــول، تشك ميرفي، ومن  تــجــذب  أن  الفكرة  هــذه 
الفرقة في مجلة »ذا ســتــاج«، عن  إدارة  ثــّم أعلنت 
واألناقة  بالجمال  يتمتْعن  فتيات  لضم  حاجتها 
ــفــــتــــاح، وبــمــوهــبــتــي الـــغـــنـــاء والــــرقــــص. وتـــّم  واالنــ
اختياُر خمس فتيات حينها، وهم: فيكتوريا آدمز 
لاعب   

ً
نسبة بيكهام،  فيكتوريا  باسم  )املــعــروفــة 

كرة القدم اإلنجليزي الشهير الذي تزوجها ديفيد 
ميشيل  بـــراون،  مياني  هالويل،  جيري  بيكهام(، 
ســتــفــيــنــســون، ولـــيـــان مــــورجــــان، الـــتـــي اســتــبــعــدت 
فــيــمــا بــعــد بــســبــب عــمــرهــا، واســتــبــدلــت بمياني 
شــيــزلــوم. وفـــي عـــام 1994 بـــدأت الــفــرقــة عروضها 
الغنائية واالستعراضية، وكان اسم الفرقة حينها 
، إال أن حادثة 

ً
»تاتش«، والقت الفكرة رواجًا مذها

تخلي اإلدارة عن ليان مورجان حالت دون توقيع 
العقود مع إدارة الفرقة، مما أّدى النفصال الفرقة 
اســم  واخـــتـــاروا حينها  واســتــقــالــهــا،  اإلدارة  عــن 

»سبايس غيرلز«.
ــز« يـــعـــنـــي فــتــيــات  ــرلــ ــيــ ــايــــس غــ ــبــ ــلـــح »ســ ومـــصـــطـ
البهارات، وكل عضوة من أعضاء الفرقة اختارت 
لقبًا لها لتشكل جزءًا من بهارات الفرقة.  فاختارت، 
ــــوش ســـبـــايـــس«، أي  فــيــكــتــوريــا بــيــكــهــام، لــقــب »بـ
األنيقة. بينما اختارت، جيري هالويل،  البهارات 
لــقــب »جــنــجــر ســبــايــس« لتمثل اإلثـــــارة بــالــفــرقــة. 
بــونــتــون، لقب »بيبي سبايس«،  أيــمــا  واخــتــارت، 

لتكون طفلة البهارات البريئة في الفرقة. واختارت، 
مياني براون، لقب »سكيري سبايس« ليتناسب 
الــلــقــب مـــع أســلــوبــهــا الـــهـــجـــومـــي. وأمــــــا، مــيــانــي 
شـــيـــزلـــوم، فـــاخـــتـــارت لــقــب »ســـبـــورتـــي ســبــايــس«. 
التوابل شهرة عاملية غير  املــزيــج مــن  وحقق هــذا 
مــســبــوقــة، واســتــطــاع ألــبــومــهــم الــغــنــائــي األول أن 
يحتل املرتبة األولى من حيث نسبة املبيعات في 
التوابل عن  انفصلت خلطة  أن  سنة 1997، وبعد 
 أي من عناصرها النجاح الكافي 

َ
بعضها، لم يلق

في مسيرته املنفردة، إذا ما استثنينا، فيكتوريا 
بــيــكــهــام، الـــتـــي اســتــطــاعــت أن تــتــمــيــز فـــي مــجــال 

األزياء واملوضة.
وبعد التفرقة التمَّ شمل الفرقة ثاث مــرات، حيث 
اجــتــمــع أعــضــاء الــفــرقــة مــن جــديــد فــي عـــام 2007، 
ــذه الـــفـــتـــرة بــاســم  ــدة فـــي هــ ــ ــدرت أغــنــيــة واحــ ــ ــ وأصـ
»الصداقة ال تنتهي أبدًا«، وأصدرت األغنية ضمن 
التسعينيات  فــي  أغانيها  مــن  بعضًا  جمع  ألــبــوم 
غــيــرلــز«، وعلى  أوف سبايس  بيست  »ذا  بــعــنــوان 
إال  الفرقة تجاريًا بعد عــودتــهــا،  الــرغــم مــن نجاح 
ــاد أعــضــاء  أنــهــا لــم تستمر ســـوى لــعــام واحــــد. وعـ
الــفــرقــة بــعــد ذلـــك فــي ســنــة 2012، حــيــث اجتمعت 
الفرقة مــن جديد وأدت أغنية جــديــدة، هــي عبارة 
الــقــديــمــتــني »املــتــمــنــي«  عــن مــزيــج بــني أغنيتيهما 
وأغنية »تّبل حياتك«، وقدمن العديد من الحفات 
أي  يطرحن  أن  دون  انفصلن  مــا  ســرعــان  ولكنهن 

ألبوم غنائي جديد.

نهاية مناقضة للقانون القضائي؟

)Getty( منى واصف

فيكتوريا 
بيكهام 
)Getty(

)Getty( مغنّي الراب فلو ريدا مرّوجًا ألحد المشروبات الغازية

)MBC( نادين نسيب نجيم

يتعلّق بمسألة إعدام  أثار جدًال فيما  الذي  القانون من نهاية مسلسل »نص يوم«،  يتبرأ  هل 
نادين نجيم. وماذا يقول كّل من القانونين التونسي واللبناني حول ذلك

نص يوم

عودة »سبايس غيرلز«

فنون وكوكتيل
قضيّة

غناء

مسلسلدراسة

بدا واضحًا أن الممثل 
السوري، تيم حسن، كان 

مرّحبًا بكل االنتقادات التي 
تحدثت عن دوره في 
»نص يوم«. وعمد إلى 

إعادة تغريد لكافة الرسائل 
التي وصلته على صفحته 

الخاصة على »تويتر«، 
واعدًا جمهوره األخذ 

بعين االعتبار كل اآلراء التي 
وردته. لكن تيم حسن، 
تهرّب هذا العام من 

الصحافة، فرفض اإلدالء 
بأي تصريح في حفل 
»الموركس« دور الذي 

منحه جائزة أفضل ممثل 
عربي. كما لم يحضر حفل 

شركة الصبّاح.

تيم حسن 
يرحب بالنقد
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من لطائف ودقائق تميزت بها قصائد مينغ 
دي مــســتــمــدة مـــن خــصــائــص لــغــويــة صينية 

يصعب نقلها إلى لغات أخرى.
املسار بني لغتني وثقافتني، والصعوبات  في 
الـــتـــي تـــواجـــه أي شـــاعـــر أو مــتــرجــم لــلــشــعــر، 
مـــن املـــدهـــش أن تـــقـــول مــيــنــغ دي إنـــهـــا بـــدأت 
تــفــقــد اإلحــــســــاس بـــاالخـــتـــاف بـــني الــصــيــنــيــة 
بينهما  الــتــردد  مــن  واإلنكليزية بعد ســنــوات 
جيئة وذهــابــا. هي تكتب بهما، ولكن مصدر 
اللغة الصينية، وليس اإلنكليزية   

ّ
اإللهام ظل

ــأداة. أمـــا عــن الترجمة  ــ الــتــي تــتــعــامــل معها كـ
فــإن مــا يضيع هــو لوينات ألسنية وإشـــارات 
مرجعية ثقافية، وهنا ال بد للمترجم أن يلجأ 

إلى خيارات ووسائل بديلة.
ومــن الطبيعي أن تنشأ في هــذا املسار عاقة 
ــر األمـــيـــركـــي  ــعــ ــنـــي والــــشــ ــيـ ــــني الـــشـــعـــر الـــصـ بـ
 الــعــاقــة مــن طــرف واحــد، 

ّ
املــعــاصــر، وأال تــظــل

بل يتخللها إثــراء متبادل. وهذا هو ما حدث 
حــقــيــقــة فــأوضــحــت »مــيــنــغ« أن هـــذه الــعــاقــة 
بدأت، قبل ترجمات إزرا باوند، إال أن ترجماته 
التي جعلت  الكاسيكي هي  الصيني  للشعر 

الــشــعــر الــصــيــنــي شــهــيــرًا فـــي الــعــالــم الــنــاطــق 
باإلنكليزية، وظهرت عائم تأثيره في كتابات 
ــيـــال، فــي شــعــر »الــتــصــويــريــني«  عـــدد مــن األجـ
و»الحداثيني« وشعر اتجاهات أخرى. ويشبه 
هذا ما حدث في العاقة بإيطاليا، حني ترجم 
الــشــعــر الــصــيــنــي أوال إلـــى اإليــطــالــيــة، ومنها 
انتشرت ترجماته في أوروبا. وتلمح »مينغ« 
إلـــى أن »الــســونــيــتــة« اإليــطــالــيــة ذات األربــعــة 
اآلســيــوي،  الشعر  بتأثير  نــشــأت  عشر ســطــرًا 
ألن الصيني الن لي بو )701-762( كتب الكثير 

من القصائد ذات األربعة عشر سطرًا.
انتقلت  السن حني  الشاعرة صغيرة  تكن  لم 
إلى أميركا، من بكني إلى بوسطن ثم لتستقر 
ــرًا. جــــاء االنـــتـــقـــال بعد  ــيـ فـــي كــالــيــفــورنــيــا أخـ
وقبل  الصني،  في  الجامعية  دراستها  إنهاء 
ــدأت كــتــابــة الــشــعــر وهـــي في  ذلـــك كــانــت قــد بـ
املرحلة الثانوية في قريتها على ضفاف نهر 
الكاسيكية،  باألشكال  بــدأت  »اليانغتسي«. 
ــن األدب األوروبـــــــي  بـــتـــأثـــيـــر مــ انـــتـــقـــلـــت،  ــم  ثــ
املترجم، إلى الشعر الحر. وحتى اآلن، ورغم 
أنها تكتب باإلنكليزية أحيانا، ما تزال تعتقد 
أنها ليست شاعرة مزدوجة اللغة، فالصينية 
ــر رهــــافــــة وتــلــهــمــهــا عــاطــفــيــا وبـــصـــريـــا.  ــثـ أكـ
وأتـــاحـــت لــهــا الــلــغــة الــصــيــنــيــة، وهـــي تكتب 
بالكلمات  تتاعب  أن  الــبــصــريــة،  قصائدها 
ذات األشــكــال املــتــشــابــهــة، وبــالــصــوت، وهــي 

تستكشف معاني وترابطات أعمق. 
وتـــجـــد نــفــســهــا مــتــفــقــة مـــع اإليـــطـــالـــي إتــيــلــيــو 
نــبــتــة  »إن  مـــقـــولـــة  ــاحــــب  ــيـــرتـــولـــوتـــشـــي صــ بـ
أن تعطي  يــمــكــن  أخـــــرى  أرض  فـــي  تـــســـتـــزرع 
ــادت إلـــى  ــ ــا لــــو عــ ــهـ ــرى أنـ ــ أزهــــــــارًا أجــــمــــل«، وتــ
العيش في الصني، فستكون مدّرسة مضِجرة!

ــل عــــــــام، ولـــكـــن  ــ ــي تــــعــــود إلــــــى وطـــنـــهـــا كـ ــ هـ
كــأجــنــبــيــة مـــراقـــبـــة. ومــــا حــــدث هـــو أنــهــا لم 
القديمة  الــصــني  بثقافة  وعـــي  عــلــى  تصبح 
إال بعد أن أصبحت غريبة تماما. وبــدا كل 
شيء، بعد أن غــادرت الصني، أكثر نضارة، 
التردد  الكتابة. وجعلها  بما في ذلك نظام 
جيئة وذهابا غير مستقرة فنيا، وأشعرها 

بالعزلة البالغة في أميركا.
وفــــي ضــــوء تـــرددهـــا هــــذا تـــاحـــظ اخــتــافــات 
بـــني تـــجـــارب شـــعـــراء صــيــنــيــني يــعــيــشــون في 
الــــصــــني وشــــــعــــــراء صـــيـــنـــيـــني يـــعـــيـــشـــون فــي 
الخارج، ومع ذلك كما تقول، ال يصنع املوقع 
الــجــغــرافــي الـــفـــرق بـــني تـــجـــارب الـــشـــعـــراء، ما 

فرانكا مانشينيللي

خال انعقاد ورشة دولية للترجمة، 
الــســلــوفــيــنــي  األدب  مـــركـــز  نــظــمــهــا 
منذ وقت قريب، تبادل ستة شعراء 
ترجمة قصائد بعضهم بعضا إلى ست لغات. 
أكثر ما لفت نظري تجربة وقصائد الشاعرة 
الــصــيــنــيــة مــيــنــغ دي، وطـــرائـــق اســتــخــدامــهــا 
لألساطير الشخصية، والحوار بني لغتني في 
قصائدها. كان من املثير مراقبة كيف تتعامل 
شاعرة صينية تعيش في أميركا مع قضايا 
الهوية وتمازج بينها وبني الفولكلور القديم، 
وكيف تجعل جذورها املوروثة تزهر في بلد 

أجنبي وتتخذ شكل شعر بصري.
تـــنـــاول حــديــثــي مـــع »مــيــنــغ«، بــاإلضــافــة إلــى 
ــذا، تــجــربــة الــحــيــاة بـــني لــغــتــني وثــقــافــتــني،  ــ هـ
ليكون  الصيني  الشعر  سلكها  التي  والطرق 
والغربي  األمــيــركــي،  الشعر  فــي  تأثير  عنصر 
بعامة، وأثر الجغرافية على تجارب الشعراء، 
ومفهوم القصائد البصرية الذي يختلف عن 
بعض  وأخــيــرًا  »امللموسة«،  القصائد  مفهوم 

مينغ دي

ماذا تقول ورقة شجر واحدة
 موجهة إلى السماء  

ٌ
في الريح تعصف أسئلة

بشجرة الحور البيضاء. أجوبة تتناثر؛
ألــف ورقــة من شجرة بيضاء. ألــف فم بــريء. 

عشرة آالف 
اعتذار با لون.

مسكها بإحكام
ُ
ألتقط ورقة شجر. أ

كما لو أنني أمسك بالشجرة 
ها. يقول تشن يون محقا: 

ّ
كل

تكشف الورقة حقيقة الشجرة
أكثر مما تفعل الشجرة ذاتها.

ويقول شعب »تانغ« محقا:
تبوح الورقة بأعظم أسرار 

الخريف. ولكن ما أراه هو ورقة شجر واحدة.

جزيرة/طائر
أحلُم نهارًا بطوله حلَم يقظٍة 

بجزيرة بالغة الهدوء في املاء، حّد أن املاء، 
حتى املاء، ال يعرف بوجودي. 

يرتفُع طائٌر
فوق قمة حيث أستيقظ

ما يتلوى منحِدرًا جسدي، نهٌر، أربعة أطراف
عيناي مفتوحتان طيلة الليل، سوداوان

 عينْي طائر منعكس في املــاء. عينا 
ِّ

مثل ظل
الطائر 

مفتوحتان في عيني، سوداوان، وفوقي 

مينغ دي 
طفلة أزهار األقحوان

كان من المثير مراقبة كيف تتعامل شاعرة صينية تعيش في أميركا مع قضايا الهوية 
وتماِزج بينها وبين الفولكلور، وكيف تجعل جذورها الموروثة تزهر في بلد أجنبي 

وتتخذ شكل شعر بصري. مع ذلك، تؤكد مينغ دي أن الجغرافيا ال تصنع الفرق بين 
تجارب الشعراء، بل هي الرغبة في ابتكار أشكال شعرية ما يصنع هذا الفرق

حتى الماء ال يعرف بوجودي

مسالك الشعر الصيني في األرض األجنبية

ال تعتبر نفسها 
صينية/أميركية وإن 

كتبت باإلنكليزية

وعت ثقافة الصين 
القديمة بعد أن عاشت 

في أرض غريبة

للشاعرة  ــي  األدب االســم  هو  دي  مينغ 
ــدت  ول ــتــي  ال شــانــغ  مــنــدي  الصينية 
في  حاليًا  وتعيش  الصين،  في  ونشأت 
الــواليــات  فــي  أنجلوس  ــوس  ل مدينة 
مينغ  نــشــرت  األمــيــركــيــة.  الــمــتــحــدة 
باللغة  شعرية  مجموعات  ست  دي 
بلغات  مجموعات  وأربـــع  الصينية، 
وتحريرها  ترجمتها  جانب  إلى  أخرى، 
أربعة كتب مختارات من الشعر الصيني 
أعمالها »زوجة  بين  اإلنكليزية. من  إلى 
تاجر نهري« باإلنكليزية، و»قصة عائلة« 

بالفرنسية.

زوجة تاجر نهري

2425
ثقافة

فّواز حداد

يتوقف  املطلقة،  املــقــوالت  مرتبة  إلــى  شــعــاراتــهــا  الشمولية  األنــظــمــة  تــرفــع 
تأثيرها ليس على تعميمها، وإنما على تردادها في وسائل اإلعالم كطقس 
العقل  تخترق  الناس،  من  فئة  تستثني  ال  ومساء.  يتكرر صباحًا  يومي، 
تعويذة منجية،  ُيلهج بمفرداتها كأنها  األذهــان،  ثقافة راسخة في  وتغدو 
تمّيز اإليمان من الضالل، وتمتلك من الحقيقة أكثر من الحقيقة نفسها؛ ما 
يقود تحت راياتها شعوبًا إلى التهلكة، وفي النازية والفاشية والستالينية 

أمثلة فاقعة على اعتناق الجماهير لها، وتخوين من يعارضها. 
أن  فال ضمانة  ودحضها،  لفضحها  األمضى  السالح  هو  العقل  كــان  إذا 
البشرية أصبحت محصنة منها، العقل نفسه معّرض لتأثيراتها، فاملصالح 
 برأسها في 

ّ
الدعوات العنصرية تطل اليوم  األنانية تتغلب أحيانًا. لذا نرى 

العالم الغربي »املتحضر« الذي عانى منها قبل أكثر من نصف قرن. 
ابتلي العالم العربي بالكثير من املقوالت الشعبوية الزائفة، وال ريب في أنه 
الحكومات  وسعي  االستقالل  فبعد  هديها،  على  الكبرى  تراجعاته  حقق 
السلطة  عــلــى  العسكر  اســتــولــى  ديــمــقــراطــيــة،  لنظم  التمهيد  إلـــى  الــوطــنــيــة 
وأطلقوا شعارات كان أحدها »الحرية كل الحرية للشعب وال حرية ألعداء 
الشعب« ولئال يذهب الظن بنا بعيدًا خارج حدود الوطن، املقصود فئة من 
الشعب، أكثرية كانت أو أقلية، أحاطت بها الشكوك لعدم مشاركتها العسكر 
دعاواهم، فاتهمت في وطنيتها، وأمست من األعداء الذين ال يحق لهم التمتع 

بالحرية، فأسقطت عنهم حقوقهم املدنية.  
في الحرب، أطلق شعار »ال صوت يعلو فوق صوت املعركة« لبّث الحماسة 
الباهظة.  تكاليفها  أبنائه  من  الشعب  يدفع  حــرب  في  وزّجــهــم  الجنود  في 
سمع إال على أنها أصوات انهزامية تدعو لخيانة الوطن، 

ُ
أصوات العقل لن ت

القتلى، ويسبغ عليهم لقب شهداء بمنحة كريمة من  كتم أصــوات 
ُ
ت بينما 

السلطة. وال تحاَسب الحكومات التي ورطتهم بالهزيمة، بل تصبح انتصارًا، 
ما دام النظام لم يسقط.  

رحت الكثير من املقوالت إحداها »لكل مواطن 
ُ
في عهود بناء االشتراكية ط

دوره في بناء الوطن« يمارسه الفالح باملعول، والجندي بالبندقية، والعامل 
في املعمل، والكاتب بالقلم، واألستاذ في الجامعة، والطالب في تلقي العلم.... 
أنه ينتظر دوره لُيستدعى إلى  لن يطول األمــر، عندما سيكتشف املواطن 
التحقيق، أو ليعتقل، ويمضي في السجن أيامًا أو أشهرًا ، وربما سنوات 
طويلة، يخرج منه إلى القبر. الدور الوحيد الذي ليس هناك غيره؛ االمتثال 

األعمى للنظام.    
في العام األول من »الربيع العربي«، شّن النظام الحرب على الشعب، فتحّولت 
املظاهرات السلمية، إلى انتفاضة، هددت الطغمة الحاكمة بالسقوط، فرفع 
النظام شعارًا كان مقولة جائرة، بلغت من الهمجية حدودًا رهيبة، بالتعميم 
الثائرة  املــدن  الثقيلة بعدم ترك  أنــواع األسلحة  املدججة بجميع  على قواته 

اآلهلة بالسكان إال دمارًا وخرابًا، فأصبح حرق البلد واجبًا وطنيًا. 
 املقوالت الزائفة أهدافها بتحولها إلى مقوالت مقدسة. عندئذ يصبح 

ُ
ق

ِّ
حق

ُ
 ت

 مقدسًا.
ً
القتل مشروعًا، لذلك كان تعذيب املعتقلني حتى املوت فعال

مقوالت زائفة

مشهد

فعاليات

يصنعه هو الرغبة في ابتكار أشكال شعرية 
ومعجم شعري. وفي هذا لدى شعراء الداخل 
والخارج األهداف ذاتها: تجربة أشياء جديدة 
بـــاســـتـــمـــرار، أو املـــضـــي إلــــى مـــا هـــو أبـــعـــد من 
القديمة. صحيح  أو تجديد األشــيــاء  الــراهــن، 
األدب  لتأثير  أكثر تعرضا  الخارج  أن شعراء 
ــربـــي، ولــكــنــهــم يـــبـــذلـــون جـــهـــدًا مــضــاعــفــا  ــغـ الـ

للحفاظ على املوروثات القديمة. 
ومن موقعها هذا ترى في نفسها حامية للغة 
الصينية كما لو أنها لغة آخذة في االنقراض 
كاليفورنيا،  في  واإلسبانية  اإلنكليزية  بني 
وتحمي هويتها كشاعرة صينية، وال تقول 
إنـــهـــا شـــاعـــرة صــيــنــيــة/أمــيــركــيــة أبــــــدًا. هي 
أقلية   55 أن  تعرف  االنصهار، ألنها  ترفض 
قومية في الصني انصهرت وفقدت لغاتها.  

وبــــمــــنــــاســــبــــة مــــشــــاركــــتــــهــــا فــــــي الـــــورشـــــة 
الــســلــوفــيــنــيــة الـــتـــي تــمــت خــالــهــا تــرجــمــت 
»وكوكبة  و  بــحــر«  ــة  »ورقـ مثل  لها  قصائد 
الــدلــو« و »زورق«،  املــــاء« و »كــوكــبــة  دورق 
ألقت الشاعرة  ضــوءًا على قصائدها هذه، 
لم تجد  فهي  قصائد غير منشورة، ألنها 
مكانا لنشر قصائد بصرية من هذا النوع، 

ا وشمسا مكتملة جزيرة/طائر يغني ضوًء
صــبــاح الــخــيــر. الــطــائــر، وعــيــنــاي فــي عينيه، 

يرى ما أراه:
وطني ذو أشجار جوز الهند

 للرحيل عني
ٌ

واملوز. إال أنه تائق
حاملا أحام يقظته في فضاٍء

يتحّول إلى جزيرة خاصة به. 

املترجم: 
1- في تقديمها لقصيدتها »ماذا تقول ورقة شجر 
لكلمة »ورقة  الشاعرة، بتكرارها  واحــدة«، شكلت 
التصويرية  األبجدية  حسب  كتب 

ُ
ت )كما  شجر« 

وشــرح  وأغــصــان.  بجذع  هيئة شجرة  الصينية( 
مترجم القصيدة إلى اإلنكليزية التوريات اللغوية 
ــواردة فــي ســطــورهــا بــالــقــول، إن صــــورة كلمة  ــ ــ ال
ــة شــجــر« تــتــكــون مــن جــزأيــن، صـــورة »فــم«  »ورقــ
ورقــم 10. ومــن جانبها تشكل لفظة »فــم« )كــو( 
ــزًءا مــن لفظة  »جــيــاكــو« الــتــي تعني »اعــتــذار«.  جـ
يضاف إلى ذلك أن رقم 10، ويلفظ »شي«، يعني 

أيضًا »شي« أي الحقيقة في اللغة الصينية.
2- يــكــتــب مــتــرجــم قــصــيــدة »جـــزيـــرة/طـــائـــر« إلــى 
اإلنــكــلــيــزيــة مــا يــلــي: الــكــلــمــتــان الــصــيــنــيــتــان، »نــي 
التوالي.  على  وجــزيــرة  طائر  تعنيان  »داو«  و  آو« 
الصينية،  اللغة  فــي  شكال  متماثلتان  والكلمتان 
شكل  على  الكتابية  صورتها  تحتوي  وكلتاهما 
هي  واحـــدة  نقطة  فــي  تختلفان  ولكنهما  »عـــني«، 
الرمزية.  على صــورة جبل  الجزيرة  كلمة  احتواء 
ــكــلــمــتــني جـــنـــاســـًا صـــوتـــيـــًا مــع  ويـــحـــمـــل تــلــفــظ ال

الكلمتني »هاو« )خير( و »زاو« )صباح(. 
محمد...

ولكن ما دفعها إلى العناية بهذا النوع من 
استخدام  أولها  متعددة،  ظــروف  القصائد 
إزرا بـــاونـــد لـــحـــروف الــكــتــابــة الــتــصــويــريــة 
الصينية في مجموعته الشعرية »أناشيد«، 
التشكيليني  الفنانني  مع  تفاعلها  وثانيها 
البصريني خال إقامتها في مركز محترف 
فـــيـــرمـــونـــت، وثـــالـــثـــهـــا أشــــجــــار عـــيـــد مــيــاد 
وصلتها من صديق أملاني، ورابعها أخيلة 
من  املتدلية  »األيــــدي  موضوعها  تــراودهــا 

األشجار« في قصائد »ليو شاو«.
إال أن شــعــرهــا الــبــصــري، كــمــا تــؤكــد، ليس 
هو ذاته الشعر الخمسيني« امللموس« في 
البرازيل، أو البصري الذي شاع في فرنسا 
الــحــداثــيــني. ولكنها ال تنكر  على يــد أوائـــل 
استمرار  أيضا  البصرية هي  أن قصائدها 
يكمن  الفرق  والفرنسي؛  البرازيلي  للتراث 
تــوزيــع كلمات قصائدها  أنــهــا ال تعيد  فــي 
وتحولها إلى أشكال كما يفعلون، بل تكّون 
صـــــورة مـــن واحــــــدة أو اثــنــتــني مـــن كــلــمــات 
الصينية بطرق مختلفة، كرد على  الكتابة 

الكلمة أو إعادة إنشاء لها.
وألن انشغالها بالكوكبات النجمة بدا واضحا 

فــي قــصــائــدهــا الــبــصــريــة هـــذه، كـــان ال بــد من 
إيضاح وتعليل، وجاء التعليل في قولها إنها 
تفكر دائما أن أمها املتوفاة ذهبت إلى كوكبة 
نجمية، وجاءها هذا الشعور ألنها لم تشهد 
وفــاتــهــا عــيــانــا، بـــل وصــلــهــا هــاتــفــيــا. وآنــــذاك 
ملــدة 5 سنوات،  أمها  الحديث عــن  لــم تستطع 
وبعد مرور 15 سنة على وفاتها بدأت تتحدث 
الوحيدة لجعلها  الشعر. والطريقة  معها في 
تمّد  كلماتها  تجعل  أن  هــي  قــصــائــدهــا  تـــرى 
أطــرافــهــا، أيديها وأقــدامــهــا، وبــذلــك تستطيع 
أمها رؤيتها من مكانها في السماء، وهو ما 

ناحظه في هذه السطور:
مّدُد كلماتي مثل أطراف جسد

ُ
أ

كي تلحظي وجودي.. ربما
في عيونك يا أمي كل الكلمات زحف

نمل من بقع حبر لم تجف بعد
نمالي تحتشد وترقص، وهكذا

ستريني في دوامة الحشرات هذه.

 Franca Mancinelli(
شاعرة وناقدة إيطالية من مواليد 1981، 
ترجم اللقاء عن اإلنكليزية محمد األسعد(

إطاللة
تصويب

نجوان درويش

قلُت لك مرارًا 
وبينما كنُت أقول 

بموتها  تصنع  األنــفــار  كــانــت 
شعوبًا 

 مثل سفينٍة 
ُ

 تتمايل
ُ
واألبدية

لتّوها تكتشف البحر
قلُت لك مرارًا 

 كنُت أصنع موتي 
ُ

وبينما أقول
قلُت لك مرارًا 

أيها التمثال الطيني
لكن منذ متى يسمع الطني؟

مّمن كان يسخر الخّزاف 
ذنــني كبيرتني 

ُ
وهو يصنع لك أ

ال تسمعان
مّمن أيها الطني 

وِلَم صنع لك الخّزاف قلبًا؟

حني تبكي
فإنك تسيل 

وال تبقى منك سوى الكلمات.

إنني اآلن أمشي عليك
أي أنني أمشي على موتي

لكن هل تصّدق أن مستعمرين 
ــبــــحــــار  ــ ال وراء  مــــــن  جــــــــــــاؤوا 

وسرقوك؟ 
أيها الطني 

لقد سرق الغزاة موتي.

¶ ¶ ¶

ها أنت تجلس 
في ظهيرة األربعاء 

من شتاء الكرمل 
قرب صنوبراته وبحره 

أيها الطني
لقد عشت بما يكفي 
لتجلس اآلن وتبكي. 

قلت لك مرارًا

ندوة أسئلة تعصف... أجوبة تتناثر المغربية،  وجدة  مدينة  في  الطب،  كلية  لـ  التابع  الندوات  قصر  في  تقام 
فعاليات  ضمن  الخميس  غٍد  بعد  العالم،  هايكو  وشعريات  العربي  الهايكو 
الدورة الرابعة من مهرجان الموكب األدبي، الذي تنّظمه جمعية كفايت للثقافة 

والتنمية، وينطلق غدًا ويستمر حتى السادس عشر من الشهر نفسه.

عبد  مؤسسة  تنّظم  عّمان،  وسط  في  الموسيقية  األمسيات  برنامجها  ضمن 
الحميد شومان حفًال موسيقيًا، في السابعة والنصف من مساء 30 تموز/ يوليو 
الجاري،  يجمع بين الفنان التركي جوكسيل باكتجير )الصورة( على آلة القانون وفرقة 

جذور من األردن على مسرح األوديون بجانب المدرج الروماني في وسط البلد. 

مسرح الضمة  مركز المصطبة للموسيقى الشعبية حفًال موسيقيًا، في  ينّظم 
»نوبانور«  الخميس.  غٍد  بعد  مساء  من  التاسعة  في  نوبانور  لفرقة  القاهرة،  في 
تأسست عام 1968 على يد الموسيقي الراحل سيد جمال، قبل أن يقوم الموسيقي 
وراقصاُ  وعازفًا  مطربًا   12 برفقة  التسعينيات  مطلع  إحيائها  بإعادة  بكري  أسامة 

يقّدمون مزيجًا من الموسيقى والرقص واألغاني التراثية النوبية.

يختتم في 16 تموز/ يوليو الجاري، في غاليري أيام، في بيروت معرض معلّقات 
للفنان التشكيلي السوري مهند عرابي )1977(. تتألف معلّقات عرابي، التي تشير إلى 
القصائد السبع المعروفة التي علّقها العرب على جدار الكعبة، من ستائر معلّقة 

رُسمت عليها شخوص الفنان الضخمة، لتعكس الاليقينيات التي تفرضها الحياة.
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رياضة

ستغيب نجمة 
التنس الروسية 
الموقوفة ماريا 
شارابوفا عن 
أولمبياد ريو دي 
جانيرو الصيفي 
في البرازيل، في 
أغسطس/آب 
المقبل، بعد أن 
قررت المحكمة 
الرياضية الدولية 
تأجيل النظر في 
الطعن المقدم 
منها ضد 
إيقافها مدة 
عامين، حتى 
سبتمبر/أيلول 
المقبل.

)Getty/المنشطات تعرقل مسيرة ماريا شارابوفا )كيفروك ديانسزين

شارابوفا خارج األولمبياد

أكد البريطاني، بيرني إكليستون، صاحب 
الحقوق التجارية لبطولة العالم لسباقات 

سيارات الفئة األولى )فورموال1(، أن الحادث 
األخير بني سائقي مرسيدس، البريطاني لويس 

هاميلتون وزميله األملاني نيكو روزبرغ، في 
سباق جائزة النمسا الكبرى، تاسع مراحل 

بطولة العالم، يمنحهما »شعبية أكثر« من تلك 
التي تحققها لهما االنتصارات، خاصة مع تفوق 

فريقهما مؤخرًا في منافسات البطولة.

أعلن نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري األملاني 
لكرة القدم، أن مديره الرياضي، ماتياس سامر، 

قّرر الرحيل عن منصبه بـ »قرار شخصي«. وقال 
سامر، الذي كان يعاني من مشكالت صحية في 

أبريل/نيسان املاضي ولم يظهر عالنية منذ 
ذلك الحني، في بيان نشره النادي، أنه في حالة 

جيدة وتعافى بالكامل، ولكنه أوضح أنه قرر ترك 
املنصب عقب التفكير خالل األسابيع األخيرة 

بخصوص عمله وعائلته.

أعلن نادي إشبيلية لكرة القدم عن ضم 
الالعب األرجنتيني، خواكني كوريا، قادمًا من 

سامبدوريا اإليطالي، والذي من املقّرر أن يصل 
إلى مقر النادي ليخضع للفحص الطبي تمهيدًا 

لالنتقال إلى صفوفه. وأكدت مصادر مطلعة 
على الصفقة أن النادي األندلسي سيحصل على 
خدمات كوريا، الذي يكمل عامه الـ22 في غضون 

أسبوع، مقابل 13 مليون يورو باإلضافة إلى 
املكافآت.

إكليستون: الصدام 
بين سائقي مرسيدس 

يمنحهما شعبية كبيرة

ماتياس سامر يترك 
منصب المدير الرياضي 

لبايرن ميونخ

خواكين كوريا يغادر 
سامبدوريا اإليطالي إلى 

إشبيلية
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تحقيقات

غير  الظاهرة  الزواج.  عن  شبابي  عزوف  مع  إيران  في  المرتفعة  الطالق  معدالت  تترافق 
المرتبطة بعمر محدد، تدق ناقوس الخطر، كما يوثق تحقيق »العربي الجديد«

ارتفاع نسب الظاهرة 
يفاقم تفكك المجتمع

الطالق في إيران طهران ـ فرح الزمان شوقي

ــوال  ــ يــشــعــر رئـــيـــس مـــؤســـســـة األحــ
ــد  ــ ــمــ ــ املـــــــــدنـــــــــيـــــــــة اإليـــــــــــرانـــــــــــيـــــــــــة أحــ
ــلـــق الـــشـــديـــد  ــقـ ــالـ ــكــــرانــــي، بـ تــــويــــســ
مــن تــزايــد عـــدد حــــاالت الـــطـــالق، إذ تتصاعد 
الشباب  تقتصر على  تعد  لــم  الــتــي  الــظــاهــرة 
مــن حــديــثــي الـــــزواج، إذ تــظــهــر اإلحــصــائــيــات 
أن 9٪ مــن حـــاالت الــطــالق فــي إيـــران، تقع في 
الــــزواج، بينما تقع 11٪ من  مــن  الــعــام األول 
حاالت الطالق بعد عالقة زوجية دامت ألكثر 
التعجب والقلق  عــامــا، »مــا يثير  مــن عشرين 
ــذات الـــوقـــت« لـــدى تــويــســكــرانــي، مـــن تــرافــق  بــ
الــزواج  تسجيل  نسب  انخفاض  مع  الظاهرة 
املــدنــيــة بنسبة 22٪ في  فــي مكاتب األحــــوال 

الفترة األخيرة.

طالق وعزوف عن الزواج
بحسب مكتب شؤون املرأة في وزارة الداخلية 
ل بني  سجَّ

ُ
اإليــرانــيــة فــإن حالة طــالق واحـــدة ت

ان 
َ
 خمس زيجات في إيران، كذلك ثّمة حالت

ّ
كل

ان تصالن 
َ
من خمس تشوبهما املشاكل وحالت

إلــــى الـــطـــالق بــعــد عـــامـــني تــقــريــبــًا. وبــحــســب 
قضاة في املحكمة اإليرانية العليا فإن أسباب 
األزواج الذين طلبوا االنفصال مشتركة، إذ أن 
معظمهم تــحــّدث عــن عــدم الــقــدرة على تأمني 
مشاكل  بالتالي  يسّبب  ما  الحياة،  متطلبات 
مع الزوجة تصل إلى حد الطالق. كذلك، ثّمة 
سبب آخر يدفع الزوجات إلى طلب االنفصال، 
وهــــو إدمــــــان الــــــزوج عــلــى املـــــخـــــدرات. بينما 
يـــؤكـــد الـــبـــاحـــث االجــتــمــاعــي حـــامـــد مــحــمــدي 
أن حــاالت طــالق عــديــدة تعامل معها، حدثت 
بسبب الخيانة الزوجية، قائال في تصريحات 
»العربي الجديد«، »انتشار الثقافة املحافظة  لـ
على  التعرف  بــوجــه  عائقا  يقف  املجتمع  فــي 
هـــذه املــشــكــالت ويــمــنــع مــنــاقــشــتــهــا، وهـــو ما 

يعني عدم التوصل لحلول له«.
لـــوزارة  التابعة  الــشــبــاب  دائـــرة  مــديــر  ويشير 
الرياضة والشباب محمد رضا رستمي إلى أن 
الشباب  فئة  ضمن  املصنفني  اإليرانيني  عــدد 
فــي الــهــرم الــســكــانــي،  )مــن هــم فــوق الخامسة 
ــلـــزواج(، يبلغ عــددهــم 24  عــشــرة واملــؤهــلــني لـ
مليون نسمة، من بينهم 3.5٪ من املتزوجني 
فعليا، »مــا يــعــادل 740 ألفا فــقــط«، كما يقول 
الشباب  من   ٪95 نسبة  أن  رستمي موضحا 
يقدموا على هذه  لم  االرتــبــاط  على  القادرين 
الـــخـــطـــوة بـــعـــد، الفـــتـــا إلــــى أن نــصــف حـــاالت 
ــوام الخمسة األولـــى من  الــطــالق تقع فــي األعــ
الــــزواج، وهــو مــا يعني ارتــبــاط نسب ظاهرة 
الــطــالق املــرتــفــعــة، بـــازديـــاد أعــــداد اإليــرانــيــني 

العازفني عن الزواج.
وتؤكد دراســة تفصيلية ملوقع مهر اإليراني، 
الـــزواج، جــاءت على رأس أسباب  أن تكاليف 
الخوف من االرتباط كما يؤكد املشاركون في 
الدراسة، إذ تتراوح تكلفة الــزواج بني 6 آالف 
مبلغا  يــعــد  مـــا  وهـــو  دوالر،  ألـــف  و15  دوالر 
ضخما للمواطن اإليراني في ظل أن متوسط 
ــــي مــــــدن إيــــــران  ــرة فـ ــ ــــأسـ ــهــــري لـ ــل الــــشــ ــ ــــدخـ الـ
إلــى  أدى  الـــذي  األمـــر  دوالرا،   650 نــحــو  يبلغ 
الباحث  ارتفاع املعدل السني للزواج بحسب 
ـــف كــتــاب »زواج الــشــبــاب« 

ّ
االجــتــمــاعــي ومـــؤل

أصـــغـــر كـــيـــهـــان نـــيـــا. وكــــــان مـــركـــز اإلحـــصـــاء 

الرسمي قد أصدر دراسة في العام 2015، حول 
نسبة الزواج، كشفت عن أن 37.8٪ من الرجال 
في سن الزواج هم من غير املتزوجني، كما أن 
30.5٪ من النساء اإليرانيات غير متزوجات، 
في حني ارتفع املعدل العمري لالرتباط ليبلغ 

28 عاما لدى الرجال، 24 عاما لدى النساء.

ارتفاع نسبة الطالق 
لدى الطبقة الوسطى

ــرى الـــبـــاحـــث مـــحـــمـــدي، أن تـــغـــيـــر الـــنـــظـــرة  ــ يــ
املجتمعية السلبية للمطلقة، وتمكن املرأة من 
إعــالــة نفسها، جعل عـــددا مــن الــســيــدات على 
قناعة بأنهن قادرات على االستمرار لوحدهن 
فـــي حــيــاتــهــن دون الــتــعــرض ملــشــاكــل الــحــيــاة 

الزوجية.
ــابـــق ملــؤســســة  ــيـــس الـــسـ ــرئـ ــن جــهــتــه قـــــال الـ مــ
إيران  إن  باقري  ابراهيم  االجتماعية  الرعاية 
تــتــأثــر بـــالـــظـــروف الــعــاملــيــة وبــتــطــور الــحــيــاة 
املعاصرة بشكل عام، موضحا في تصريحات 
»العربي الجديد«، أن تعريف األسرة  خاصة لـ
في العالم قد تبدل بالفعل، وهو ما يعني تغير 
املعاصرة،  للمجتمعات  األصلية  النواة  شكل 
واألمر الذي أدى إلى تغيير تقاليد اجتماعية 
ــــي، مــضــيــفــا إن  ــرانـ ــ راســـخـــة فـــي املــجــتــمــع اإليـ
العادات التي باتت تتغير مع الوقت ال تطابق 
ــة فــيــمــا  الـــقـــيـــم الـــحـــاكـــمـــة فــــي املــجــتــمــع خـــاصـ
يتعلق بظاهرة الطالق إذ تزداد نسبة الطالق 
لدى الطبقة الوسطى أكثر من سواها، بينما 
ال تعاني الطبقة الفقيرة منها في ظل صرامة 
التقاليد املحافظة فيها، باإلضافة إلى مفهوم 

الطالق املرفوض أساسًا في بنيتها.
ــا«  ــراسـ ــهـ ــتــــرأس مـــؤســـســـة »مـ ــاقــــري الــــــذي يــ بــ
ــرى  لـــالســـتـــشـــارات االجـــتـــمـــاعـــات والــــــــذي أجــ
أبحاثا عديدة حول ظاهرة الطالق وآليات حل 
مشاكل األزواج، يرى في ارتفاع نسب الطالق 
املجتمع برمته، ألن  ايــران تهديدا يطاول  في 
الطالق يقع بني األزواج الشباب، )أقــل من 40 
عاما(، وهو ما يعد مشكلة كبيرة في ظل واقع 

تأخر سن الزواج في إيران.
ــفــــصــــال ســلــبــا عــلــى  بــــــذات الــــوقــــت يـــؤثـــر االنــ
األطــــــــفــــــــال، كــــمــــا يـــــوضـــــح رئـــــيـــــس مـــؤســـســـة 
»مهراسا«، إذ تتضرر صحتهم النفسية، قائال 
فيها،  ليكبر  طبيعية  لبيئة  يــحــتــاج  »الــطــفــل 
التأثير سلبا  يعني  الطالق  وارتفاع معدالت 
على جيل كامل، ال على حاالت معدودة، وهو 
مــا يــــؤدي الخـــتـــالالت فــي تــكــويــن الشخصية 
لدى الطفل واملراهق، وهذا أيضا سيؤثر على 
يتسبب  قــد  مــا  مستقبال،  العائلية  تجاربهم 

بفشلهم« حسب باقري.
ولفت باقري إلى أن حاالت العزوف عن الزواج 
ال ترجع إلى سبب الطالق وحده، وإنما تتأثر 
ــدم الـــقـــدرة عــلــى تحمل  بــعــامــل الـــخـــوف مـــن عـ
ــزام بـــالـــواجـــبـــات، قــائــال  ــ ــتـ ــ املـــســـؤولـــيـــة أو االلـ
»هـــذه الــحــالــة ملحوظة بــني الــرجــال أكــثــر من 
بالنفس  الثقة  بعدم  الالتي تشعرن  السيدات 
بعد الطالق، وهو ما يتسبب أيضا بمعدالت 
على  تؤثر  أن  مــن شأنها  التي  عالية  اكتئاب 

صحة الفرد الجسدية«.

اإلدمان على المخدرات
يوضح الدكتور كيانوش هاشميان املختص 
ــان عــلــى املـــخـــدرات  ــ ــ فـــي عــلــم الــنــفــس أن اإلدمـ
العالية  الــطــالق  مــعــدالت  أحـــد مسببات  يــعــد 
فــي إيــــران، كما يعد بـــذات الــوقــت أحــد نتائج 
هذه الظاهرة، إذ أن كثيرين ممن أدمنوا على 

املخدرات يزيد تعاطيهم لها بعد االنفصال. 
وكــــان رئــيــس مــجــمــوعــة الــعــمــل حــــول خفض 
نــســبــة اإلدمــــــــان الـــتـــابـــعـــة ملــجــلــس تــشــخــيــص 
صفاتيان،  سعيد  اإليــرانــي،  النظام  مصلحة 
قــــال فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة مــطــلــع الــعــام 
الجاري، إن »عــدد املدمنني الذين ينامون في 
الــــشــــوارع ارتـــفـــع مـــن 120 ألــفــا إلــــى 150 ألــف 
شــخــص«. بينما يـــرى مــديــر شـــؤون األزمـــات 
روزبــه  اإليــرانــيــة،  العمل  بــــوزارة  االجتماعية 
الحالي  الــعــام  إنــه وفقا إلحصائية  كــردونــي، 
فإن  مــخــدرات،  مكافحة  لجنة  أصدرتها  التي 

حوالي مليون مدمن للمخدرات في إيران«.
»الــعــربــي  ــد لـــ غــيــر أن الـــدكـــتـــور هــاشــمــيــان أكــ
أخــــــرى تتعلق  أســـبـــابـــا  ــنـــاك  هـ أن  الــــجــــديــــد«، 
بــالــوضــع االقــتــصــادي وعــــدم نــضــج الــزوجــني 
عـــاطـــفـــيـــا ونـــفـــســـيـــا وعـــــــدم وجـــــــود وعــــــي فــي 
التعاطي مع املسببات واملشكالت، وكلها أمور 
ــو االنــفــصــال،  تــوصــل لــلــخــيــار األســهــل أال وهـ
ويــشــيــر إلـــى أن أن الـــقـــروض واألقـــســـاط، تعد 
ســبــبــا هـــامـــا لــــخــــدوق الــــطــــالق فــــي إيــــــــران، إذ 
املـــصـــارف  مــــن  ــــروض  قــ ــذ  ــ أخـ األزواج  يــفــضــل 
الضغوط  مــن  يــراكــم  مــا  احتياجاتهم،  لتأمني 
االقــتــصــاديــة على الــشــبــاب اإليـــرانـــي، وهــو ما 
يعد أحد عوامل ارتفاع نسبة الطالق في إيران.

الدور الرسمي
يعتبر النائب في البرملان اإليراني والحقوقي 
ــا  بــــــــات مـــرضـ الــــــطــــــالق  مـــحـــســـن عــــــلــــــوي، أن 
»الــعــربــي  اجــتــمــاعــيــا، قــائــال فــي تــصــريــحــات لـــ
تعانيها  الــتــي  السلبية  الــتــأثــيــرات  الــجــديــد«، 
األســـــــرة الـــصـــغـــيـــرة، بــســبــب الــــطــــالق، تــنــتــقــل 
تعقيدات هذه  مــن  يعاني  الـــذي  املجتمع  إلــى 
املشكلة ذات الجذور االقتصادية واالجتماعية 
من  تتطلب عمال جماعيا  والــتــي  والــثــقــافــيــة، 
أجل حلها. ويتابع علوي أن املجتمع اإليراني 
تسرب  أن  غــيــر  مــحــافــظ،  مناطقه  غالبية  فــي 
مفاهيم الثقافة الغربية يعد من أبرز العوامل 
تماسك  عــدم  يعني  مــا  وهــو  للطالق  املسببة 

املجتمع اإليراني في املستقبل.
وانتقد علوي عدم تركيز البرامج الحكومية 
إذ ال  املتفاقمة،  للمشكلة  على وضع حلول 
يستطيع أفــــراد الــعــائــلــة حــل املــشــاكــل التي 
تـــؤدي إلـــى ارتــفــاع احــتــمــاالت الــطــالق دون 
دعم من برامج حكومية تقوم على مواجهة 
تراجع معدالت الزواج في البالد تزامنًا مع 
ارتفاع معدالت الطالق وعدم رغبة الشباب 
ــا يــــــــؤدي إلــــــى وضـــع  ــ بـــــاالرتـــــبـــــاط، وهــــــو مـ
ديـــمـــوغـــرافـــّي خـــطـــر قــــد يــســبــب انــخــفــاض 
عدد املواليد، ما يدفع املجتمع بدوره نحو 
الــكــهــولــة األمـــــر الـــــذي يــحــتــاج إلــــى تــوعــيــة 
املجتمع عبر املتخصصني قبل اإلقدام على 

خطوة الزواج.
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9 % من حاالت الطالق في إيران تقع في العام األول من الزواج )فرانس برس(

)Getty( اإلدمان على المخدرات أحد أهم مسببات الطالق في إيران

تكلفة الزواج في 
إيران تتراوح بين 6 آالف 

دوالر و15 ألف دوالر

11 % من حاالت الطالق 
اإليرانية جاءت بعد عالقة 

زوجية ألكثر من 20 عامًا
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الصحف الفرنسية تختار 
عناوين الحزن والخيبة
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رياضة

باريس ـ العربي الجديد

بخيبة  الفرنسية  الصحف  أصيبت 
أمـــــل كـــبـــيـــرة بـــعـــد خــــســــارة املــــبــــاراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة أمـــــــام الــــبــــرتــــغــــال بـــهـــدف 
ــانـــت تـــرشـــح مــنــتــخــبــهــا  ــا كـ ــم أنـــهـ ــ نـــظـــيـــف، رغـ
للتويج باللقب األوروبي للمرة الثالثة، نظرًا 

لألسماء التي يمتلكها منتخب »الديوك«.
وتـــعـــرضـــت الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــفـــرنـــســـيـــة لــصــدمــة 
البرتغال،  أمــام  املفاجئة  الخسارة  كبيرة بعد 
وذلـــك ألن منتخب »بــرازيــل أوروبــــا« لــم ُيقدم 

نبيل التليلي

أســــدل الــســتــار مــســاء األحــــد عــلــى بــطــولــة أمــم 
أوروبا التي احتضنتها العاصمة الفرنسية، 
واخـــتـــارت أمــيــرة أوروبـــــا، منتخب الــبــرتــغــال 
فــارســهــا، بــعــد أن كــذبــت كــل الــتــوقــعــات التي 

رشحت أصحاب األرض للفوز بالبطولة.

إصابة رونالدو خلقت من الضعف قوة
في الدقيقة 17، تعرض نجم الكرة البرتغالية، 
إلــى إصابة على ركبته  كريستيانو رونــالــدو 
بــعــد تــدخــل مـــع الــفــرنــســي ديــمــيــتــري بــايــيــت، 
وبدا واضحًا أنه لم يقدر على التحرك بشكل 
جــيــد عــلــى أرض املــلــعــب مـــتـــأثـــرًا بـــاإلصـــابـــة، 
الطبي،  الجهاز  عليه  ليكشف  رونــالــدو  خــرج 
وطلب »الدون« لف قدمه كإجراء احترازي في 

محاولة منه ملتابعة املباراة ولو مصابًا.
لكن اإلصابة كانت أقوى من رونالدو، وفشل 
امللعب  أرض  الــلــقــاء وســقــط على  فــي متابعة 
وطلب املغادرة، وخرج من امللعب على حمالة 
اإلســـعـــاف مــصــابــًا والـــدمـــوع تنهمر والــحــزن 

يلف كل الجمهور البرتغالي.
إصــابــة رونـــالـــدو رافــقــتــهــا عـــدة مــواقــف منها 
ــفــــرنــــســــي ديـــــدي  تــــوجــــه مــــــــدرب املـــنـــتـــخـــب الــ
وكــذلــك تصفيق  عــلــيــه،  لالطمئنان  ديــشــامــب 
وحتى  البرتغالية  الــحــاضــرة  الجماهير  كــل 
لكن  البرتغالي،  للمهاجم  مساندة  الفرنسية، 
كل عشاق املنتخب البرتغالي وضعوا أيديهم 
الــلــقــب، ولكن  على قلوبهم، خــوفــا مــن ضــيــاع 
املــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي خــلــق مــن الــضــعــف قــوة، 
واستبسل  نجمه،  غياب  تعويض  في  ونجح 
عــن حظوظه،  الــدفــاع  فــي  البرتغالي  املنتخب 

ليثبت أن املنتخب ليس رونالدو فقط.

غريزمان الجناح الطائر
ــم الــــدولــــي الـــفـــرنـــســـي، أنـــطـــوان  ــهـــاجـ صـــــام املـ

اإلسباني  مــدريــد  أتلتيكو  مهاجم  غــريــزمــان، 
عــن التهديف فــي مــبــاراة الـــدور النهائي أمــام 
الــبــرتــغــال، ولــكــن هــــذا املــهــاجــم الـــشـــاب الـــذي 
أنهي مشاركته  البطولة،  في  األضـــواء  خطف 
القارية األولى مع منتخب بالده وفي رصيده 
6 أهداف، ليصبح بذلك ثاني أفضل هداف في 
بالتيني  ميشال  مواطنه  بعد  واحـــدة  نسخة 
الذي سجل 9 أهداف عام 1984 عندما توجت 

فرنسا باللقب أيضا على أرضها.
ولـــعـــب مــهــاجــم أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد اإلســـبـــانـــي، 
وصــيــف بــطــل دوري أبــطــال أوروبــــا للموسم 
املــاضــي، دورا أساسيا في وصــول بــالده إلى 
الــنــهــائــي الــثــالــث فــي تــاريــخــهــا بــعــدمــا سجل 
ثنائية الفوز على أملانيا بطلة العالم في الدور 
أيرلندا  على  الــفــوز  وثنائية  النهائي،  نصف 
إلــى تسجيله  النهائي إضــافــة  فــي ثمن   )1-2(

الــهــدف األول فــي الــجــولــة الــثــانــيــة مــن الـــدور 
األول ضــد ألبانيا )2-صــفــر( وهــدفــًا آخــر في 

مرمى أيسلندا )5-2( في ربع النهائي.

إيدير يغزو قلوب الجماهير البرتغالية
سجل املهاجم البرتغالى إيديرزيتو أنطونيو 
»إيــــديــــر«، اســمــه  مـــاكـــيـــدو لـــوبـــيـــز الــشــهــيــر بـــــ
بــحــروف مــن ذهــب فــي تــاريــخ كــرة الــقــدم، بعد 
تسجيله هدف الفوز ملنتخب بالده في نهائي 
يورو 2016 أمام املنتخب الفرنسي والذي جاء 
في وقت قاتل بالدقيقة 109، ومنح من خالله 

البرتغال اللقب األول للبطولة في تاريخها.
ونجح مهاجم نادي ليل الفرنسي في تحقيق 
العديد من األرقام من خالل الهدف الذي سجله، 
حيث أصبح إيدير صاحب الهدف الذهبي في 
نهائي يورو 2016، أو العب برتغالي ُيسجل 

هدفًا من خــارج منطقة الجزاء، منذ أن سجل 
الــبــرتــغــالــي روي كــوســتــا فــي مــرمــى املنتخب 
اإلنــكــلــيــزي فــي عـــام 2004، كــمــا أصــبــح إيــديــر 
بهدفه في النهائي، أول العب غير مولود في 
الــبــرتــغــال ُيــســجــل، ألن إيــديــر ُولـــد فــي غينيا 
التاريخ من أوســع األبــواب  األفريقية، ليدخل 

وأصبح نجم البرتغال األول حاليًا.
وتحول إيدير بدقيقة واحدة من العب مغمور 
إلى نجم يورو 2016، ويكفي أنه سجل الهدف 
ــــذي مــنــح مــنــتــخــبــه الــبــرتــغــال لــقــب الـــيـــورو  الـ
 أصبح حديث 

ُ
للمرة األولى في تاريخه، حيث

مواقع التواصل وخطف األنظار من رونالدو. 
وبــعــد أن ســجــل إيـــديـــر هـــدف الــتــتــويــج، رفــع 
عدد أهدافه إلى أربعة مع املنتخب وذبــك في 
منذ  املنتخب  مــع  لعبها  الــتــي  هــي  دقيقة   95

انطالق مسيرته عام 2012.

ماذا بقي في ذاكرة النهائي؟

بــطــولــة مــثــالــيــة ووصــــل إلـــى الــنــهــائــي بشكل 
صحيفة  وذكـــرت  كبيرة.  وبصعوبة  مفاجئ، 
»لـــيـــكـــيـــب« الــــدمــــوع فــــي عـــنـــوانـــهـــا الــرئــيــســي 
ملباراة فرنسا والبرتغال، في إشارة منها إلى 
الصدمة والــحــزن الكبير الــذي أصــاب الجسم 
الــصــحــافــي الــفــرنــســي فـــي هــــذه الــلــيــلــة، الــتــي 
تــحــولــت مــن عـــرس كـــروي إلـــى كــارثــة وطنية، 
وانتقدت الصحيفة الفرنسية، متوسط ميدان 
الذي  نــادي يوفنتوس اإليطالي، بول بوغبا، 
يقدم  لم  وبكونه  مستواه  عن  بعيدا  اعتبرته 
اإلضافة املنتظرة ملنتخب الديكة خالل مشوار 
اليورو، وحتى في الــدور النهائي حني علقت 

عليه الجماهير الفرنسية آماال كبيرة.
فوتبول«:  »فرانس  في وقت عنونت صحيفة 
ــل رهـــيـــبـــة«، ألنـــهـــا كـــانـــت مـــن أكــثــر  »خــيــبــة أمــ
ــفـــرنـــســـي،  ــتـــخـــب الـ ــنـ ــتـــويـــج املـ ــتـ ــلـــني بـ ــائـ ــفـ ــتـ املـ
املنتخب  العالم  بطل  إسقاطه  بعد  خصوصًا 
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي، وقــالــت  األملـــانـــي فـــي الــ
»فرانس فوتبول« إن موسى سيسوكو وحده 
اللقب، وفــي ذلك  لم يكن كافيا ليمنح فرنسا 
إشـــارة لـــألداء البطولي الـــذي قــدمــه، متوسط 
ــيـــزي، خـــالل  ــلـ ــكـ ــادي نـــيـــوكـــاســـل اإلنـ ــ ــيــــدان نــ مــ
مباراة النهائي وكان من أبرز العبي املنتخب 

الفرنسي، في النهائي أمام البرتغال.
»لــوبــاريــزيــان«  صحيفة  تجنبت  املــقــابــل  فــي 
الــنــقــد وكــتــبــت عـــنـــوانـــا عـــاديـــا وهــــو تــتــويــج 
ــأول لــقــب لــهــا فــي بــطــولــة الــيــورو،  الــبــرتــغــال بـ
وبنفس الطريقة تناولت صحيفة »لوفيغارو« 
املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، وكــتــبــت »الــبــرتــغــال تقتل 

الحلم الفرنسي في النهائي«.
اخــتــارت عنوان  »لــومــونــد« فقد  أمــا صحيفة 
»الـــبـــرتـــغـــال تـــحـــرم فـــرنـــســـا مــــن بــطــولــتــهــا«، 
الذين  الفرنسيني  أحـــالم  تبخر  عــن  وتحدثت 
كــانــوا يــنــتــظــرون الــفــوز بــهــذه الــبــطــولــة التي 
هدف  ولكن  أراضيهم،  على  بتنظيمها  قاموا 
إيــديــر فــي الــوقــت بـــدل الــضــائــع مــن املــواجــهــة 
قــضــى عــلــى أحــالمــهــم، وجــعــل خــســارة اللقب 
وراء  وقفت  التي  للجماهير  الصدمة  بمثابة 

منتخبها منذ بداية البطولة.
فــي حــني عــبــرت مــوقــع »فـــرانـــس.فـــر« الشهير 
عـــن خــيــبــة أمــــل الــجــمــاهــيــر الــفــرنــســيــة بــهــذه 
الـــنـــهـــايـــة الـــحـــزيـــنـــة، وكــــتــــب: »نـــهـــايـــة حــزيــنــة 
اليورو  فــي  لــلــزرق«، لتنتهي رحلة »الــديــوك« 
الفرنسي الذي لم يأِت يومه األخير على قدر 
تــطــلــعــات الــشــعــب الــفــرنــســي الـــذي كـــان ُيمني 
النفس بتتويج أوروبي ثالث، لكن الوقت بدل 

الضائع ترك آمال الفرنسيني في التسلل.

EURO  2016  يورو

هل تعلم أنه في نهائي يورو 
2016، الذي جمع بين فرنسا 

والبرتغال، كان على أرض الملعب 
حوالي 17 العبًا من أصول 

أفريقية توزعوا على المنتخبين، 
وقد ارتدى سبعة العبين 

من أصول أفريقية القميص 
البرتغالي، وعشرة العبين من 
القارة السمراء قميص فرنسا.

وشارك مع منتخب »برازيل أوروبا« 
الالعبون: وليام كارفاليو من 
أصول أنغولية، إدير )غينيا(، 

دانيلو بيريرا )غينيا(، إليزيو وناني 
)الرأس األخضر(، كواريزما )أنغوال(، 
ريناتو سانشيز )الرأس األخضر(.في 
المقابل من منتخب فرنسا هناك 

العبون من أصول أفريقية وهم: 
إيفرت )من أصول سنغالية(، 

مانداندا )كونغو الديمقراطية(، 
أومتيتي )الكاميرون(، كانتي 

)مالي(، مانغاال )الكونغو(، بليز 
ماتويدي )الكونغو(، بول بوغبا 

)غينيا(، عادل رامي )المغرب(، 
ويلي سانيا )السنغال(، سيسوكو 

)مالي(. وكل هؤالء الالعبين 
ولدوا في فرنسا أو البرتغال، 

لكنهم من أصول أفريقية، ألن 
األب مواليد بلد أفريقي في 

األصل.

هل تعلم

منيت وسائل اإلعالم 
الفرنسية بخيبة أمل 

كبرى بعد هزيمة 
المنتخب الفرنسي، 

ولذلك رافقت عناوينها 
عالمات الحزن والخيبة

بوغبا 
نجم خارج 
الخدمة 
في اليورو 
)Getty(

)Getty( الحزن يخيم على العبي المنتخب الفرنسي

)Getty( جماهير فرنسا أملت بالتتويج بالبطولة

)Getty( ٍإصابة رونالدو تحولت إلى تحّد )Getty( إيدير صانع أفراح البرتغال)Getty( غريزمان نجم اليورو بال منازع

ديشامب: خيبة األمل تسيطر علينا 
اعتبر مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، ديدييه ديشامب، بعد الخسارة أمام 
البرتغال صفر-1 في نهائي كأس أوروبا 2016 التي استضافتها بالده، أن 
»الشعور املهيمن هو خيبة األمــل«. وأضــاف، في تصريحات صحافية »ال 
شيء مهم في املباراة، حصلنا على فرص عديدة كانت تبدو حاسمة، وأفكر 
خصوصا في القائم الذي تصدى لكرة اندريه بيار جينياك في الوقت بدل 
تهنئة  الرؤية. يجب  في  الوضوح  ينقصنا  كان  أنه  »أعتقد  وتابع  الضائع«. 
وفي  الطريقة  بهذه  الخسارة  األمــل.  خيبة  من  الكثير  هناك  لكن  البرتغال، 

النهائي بعد املشوار الجيد أمر مؤلم حقا. هذا شيء فظيع«.

وختم بالقول »يجب تقبل النتيجة، لكن ذلك سيأخذ وقتا لتجاوزها. خضنا 
افتقدنا  أنا فخور بالالعبني.  بطولة رائعة وكان باإلمكان أن تكون أفضل. 
الشيء األساسي وهو الخطوة األخيرة، لكن ذلك ال ينقص من قيمة العمل 
الــذي رافقنا  الجمهور  إلــى  أنــا محبط أيضا بالنسبة  بــه.  الــذي قمنا  الكبير 

ودّعمنا منذ أسابيع«. 

غريزمان: الخسارة أمام رونالدو مجددًا محبطة
أصبحت خسارة مباراة نهائية ضد كريستيانو رونالدو عادة سيئة الحظ 
ألنطوان غريزمان، وال يشعر مهاجم منتخب فرنسا لكرة القدم بالسعادة 
حيال ذلك. وأهدر غريزمان ركلة جزاء مع أتليتيكو مدريد في نهائي دوري 
أبطال أوروبا في مايو/أيار وخسر فريقه في النهاية بركالت الترجيح أمام 
الحاسمة. قال غريزمان  الركلة  له رونالدو  الذي سجل  غريمه ريال مدريد 
لــتــّوي ثاني نهائي فــي نحو شهر، وهــذا أمر  الــيــورو »خــســرت  بعد نهائي 
الكثير  البرتغال  »لــم تصنع  »اقتربنا كثيرا حــقــا«. وأضـــاف  وتــابــع  ســيــئ«. 
من الفرص، لكنهم كانوا أذكياء. أشعر بخيبة أمل. أنا فخور بفريقنا وبما 

حققناه، لكن ببساطة هذه لم تكن ليلتنا«.

سانتوس يكيل المديح للدون المصاب
كال فرناندو سانتوس، مدرب البرتغال، املديح لقدرات كريستيانو رونالدو 
التحفيزية، وقال إن االنتقادات املوجهة إلى بيبي ال مبرر لها بعد فوز فريقه 
بقراءة  الصحافي  وبــدأ سانتوس مؤتمره  القدم.  لكرة  أوروبــا  بطولة  بلقب 
وحكماء  كالحمام  بسطاء  »نحن  قائال  وأنــهــاهــا  العبيه  إلــى  وجهها  كلمة 
كالحيات«. ولم يخسر سانتوس - الذي عني بعد خسارة البرتغال مباراتها 
األولى في التصفيات على أرضها ضد ألبانيا - في 14 مباراة رسمية قاد 
فيها بــالده. وصــرح سانتوس للصحافيني »قائدنا قــام بجهد رائــع خالل 
هذه البطولة.. وجهت له انتقادات في مرات عديدة، لكنه أظهر روحا جماعية 
رائعة«. وأضاف »حاول مرتني القيام بكل شيء ممكن حتى يعود للمباراة، 
لكن ذلك لم يكن ممكنا. وجــوده في غرفة املالبس كان مهما حقا بفضل 

الطريقة التي ساندني بها وقال إنه يومنا... كان يؤمن مثلي بأنه يومنا«.

أيدر: كريستيانو أخبرني بأنني سأسجل هدف الفوز
توقع كريستيانو رونالدو أن يحرز أيدر، بطل فوز البرتغال ببطولة أوروبا 
لــكــرة الــقــدم 2016، الــهــدف الــحــاســم فــي االنــتــصــار 1-صــفــر على فرنسا. 
فقط  دقيقة   13 فــي  ورغـــم مشاركته   ،79 الدقيقة  فــي  امللعب  أيـــدر  ودخـــل 
بعيدة  مسافة  من  بتسديدة صاروخية  الفوز  هدف  فإنه سجل  بالبطولة، 
)رونــالــدو(  »أخبرني  أو جوجو  لصحيفة  املهاجم  وقــال   .109 الدقيقة  في 
الطاقة  الــقــوة.. هــذه  الفريق. منحني  أجــل  الفوز من  بأنني سأسجل هــدف 

كانت مهمة للغاية«.

بصراحة
حسين غازي

انتهت بطولة يورو 2016 على املالعب الفرنسية، ومن الكلمة األخيرة 
نــبــدأ الــحــديــث، بعد خــســارة أصــحــاب الـــدار، وغــيــاب اللمسة األخــيــرة 
أمام املرمى، وفشل املهاجم أنطوان غريزمان، وكذلك ديمتري باييت، 
نجمها  على  للتحسر  الفرنسية  الجماهير  عــادت  جــيــرود،  وأوليفيه 
الــذي غــاب عن  بنزيمة،  الديكة، كريم  املقدمة، وهــداف  األول في خط 
فالبوينا،  مــع  الشهيرة  القضية  بسبب  الــحــالــيــة،  ــا  أوروبــ أمــم  بطولة 

واتهامه بابتزازه بفيلم إباحي.
عادت  العالم 2018،  بكأس  التفكير  وبــدء  الــيــورو،  وبعد خسارة  لكن 
إلى  بنزيمة  كريم  عــودة  بضرورة   

ً
ثانية للتفكير  الفرنسية  الجماهير 

ــادر عــلــى حــســم األمــــور أمــام  الــفــريــق، ألنـــه حــاجــة مــلــحــة، فــهــو العـــب قـ
الخشبات الثالث، والظهور في الوقت املناسب في املواعيد الكبرى، ربما 
تكون تغريدة الالعب اإلسباني ألفارو أربيلوا األكثر تعبيرًا عما يختلج 
نهائي  أول  الــذيــن خــســروا  فهم  اللحظات،  هــذه  فــي  الفرنسيني  صــدر 
في تاريخهم على أرضهم بعد الفوز في سنة 1984 باليورو، و1998 
بكأس العالم، وقــال العــب الــريــال: »هــذا جــزاء مــن يترك أفضل حامل 

للرقم 9 في العالم باملنزل، البرتغال القوية، مبروك لبيبي ورونالدو«.

من الملعب

   على
هامش 

   الحدث
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لندن ـ العربي الجديد

أســــــــــــــدل الـــــــســـــــتـــــــار عـــــــــن بــــطــــولــــة 
ويــمــبــلــدون للتنس عــلــى املــالعــب 
العشبية في العاصمة البريطانية 
لـــنـــدن، ومــعــه حــــددت هــويــة األبــــطــــال، لــيــبــدأ 
في  أخــرى  التحضير ملسابقات  اآلن  الجميع 
الغراند سالم  الحالي، أهمها بطولة  املوسم 
جرى على املالعب الصلبة 

ُ
الرابعة، والتي ست

النسخة  هــذه  املفتوحة. وشهدت  أميركا  في 
التي  املهمة  األمــور  الكثير من  بريطانيا  في 
ال بّد من الوقوف عندها، والحديث عنها من 

عدة نواح وجوانب.

سعادة البريطانيين
أسعد النجم البريطاني أندي موراي جماهير 
بالده للمرة الثانية أمام أعينهم، بعدما نجح 
في االنتصار باملباراة النهائية على حساب 
الـــالعـــب الــكــنــدي مــيــلــوش راونــتــيــش بــثــالث 
مــجــمــوعــات نظيفة، رغـــم أن األخــيــر كـــان نــدًا 
صعبًا للغاية طيلة فترات املواجهة، وانتهى 
 ،)2-7( و6-7   )3-7( و6-7   4-6 بــواقــع  الــلــقــاء 
وبــذلــك اســتــطــاع الــنــجــم الــبــريــطــانــي تحقيق 
الــلــقــب الــثــانــي فــي هـــذه الــبــطــولــة، وهـــو اآلن 
يحلم بإنجاز جديد في بطولة كبيرة، حيث 

موراي يقطف 
ويمبلدون

اخُتتمت بطولة ويمبلدون للتنس على المالعب العشبية. الكثير من األمور 
البطل  سقوط  شهدنا  فقد  المنافسات،  انتهاء  بعد  حاله  على  يكون  لن 
نوفاك ديوكوفيتش وكذلك روجيه فيدرير، فيما صعد أندي موراي للمرة 
الثانية إلى منصة التتويج، واستعادت األميركية سيرينا ويليامز نغمة الفوز

3031
رياضة

تقرير

فشل سابقًا في التتويج بلقب روالن غاروس 
وأستراليا  الترابية،  املالعب  على  الفرنسية 
املــفــتــوحــة، لــكــنــه كــــان قـــد حــقــق لــقــب أمــيــركــا 
التي  املفتوحة على األراضـــي الصلبة، وهــي 
ســتــكــون هــدفــه املــقــبــل، والـــتـــي يــحــمــل لقبها 

الخصم األول واألخير ديوكوفيتش.
وحـــقـــق مــــــوراي خــــالل مــســيــرتــه فـــي مــالعــب 
الــتــنــس 38 لــقــبــًا، وكــــان هـــذا الــعــام جــيــدًا لــه، 
أن يستمر  عــاملــيــًا  الــثــانــي  املــصــنــف  ويتمنى 
األمــام  األمــر على حاله، ويتابع تقدمه نحو 
واأللقاب، خاصة أنه حصد لقب بطولة كوينز 
ــــي العشبية،  مــنــذ شــهــر تــقــريــبــًا عــلــى األراضـ

وروما )ملعب ترابي( أمام راونتيش.

إقصاء الكبار
تــوقــع الــبــعــض فــي الــبــدايــة أن يــتــابــع النجم 
على  الهيمنة  ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي 

ــذي  ــل الــ ــذهــ الــــبــــطــــوالت بــســبــب املـــســـتـــوى املــ
خرج  ولكنه  والحالي،  املاضي  املوسم  قدمه 
بــشــكــل مــبــكــر مــا شــكــل صــدمــة للجميع، ولــم 
يقتصر األمر على هذا الحّد، بل إن فافرينكا 
والياباني نيشيكوري فشال في الوصول إلى 
نصف النهائي، وخرجا قبل ذلك بكثير، وفي 
ينتظر  الجميع  كــان  وبينما  النهائي  نصف 
يصل  أن  فيدرير،  روجيه  السويسري  النجم 
للمباراة الختامية ملعانقة الذهب، سقط أمام  
راونتيش، وفشل في تحقيق الحلم الذي طال 
في عدد  القياسي  بالرقم  باالنفراد  انتظاره، 
السابق  به في  تــّوج  ألقاب ويمبلدون، حيث 
سبع مرات مع عدة العبني آخرين على غرار 

بيت سامبراس وغيره من النجوم.

سيرينا تصنع الحدث
األميركية  النجمة  لم يكن يشك أحد بقدرات 
ســيــريــنــا ويــلــيــامــز الــتــي فــــازت بــالــكــثــيــر من 
انطالق  قبل  لكن  طــوال مسيرتها،  البطوالت 
الــبــطــولــة كـــانـــت تــعــانــي بــشــكــل كــبــيــر، حيث 
فقدت لقب أستراليا املفتوحة ومن ثم روالن 
غـــــاروس، لكنها عــــادت بــقــوة مـــؤخـــرًا، ورغــم 
البداية املتعثرة لها، حيث عانت في األدوار 
األولى استطاعت سيرينا أن تستعيد قوتها، 
وتمكنت من هزيمة األملانية أنجليكه كيربر 
مــع شقيقتها  وصــلــت  وبعدها  النهائي،  فــي 
ــان لـــهـــا مــــا أرادت  ــ ــــى نـــهـــائـــي الــــزوجــــي وكــ إلـ

بمعانقة الذهب.
هذا األمر جعلها تعادل رقم األملانية شتيفي 
ـــ22 لــقــبــًا، وقــّربــهــا أكــثــر مـــن تحقيق  ــراف بــ غــ
رقــم قياسي جــديــد، حيث وصلت للفوز رقم 
304 فــي بــطــوالت الــغــرانــد ســــالم، وهـــي اآلن 
تــبــتــعــد عـــن مــواطــنــتــهــا األســــطــــورة مــارتــيــنــا 
نــافــراتــيــلــوفــا بــفــارق فــوزيــن فــقــط، وبالتالي 
املــوســم، وبعدها  ستنجح فــي تحطيمه هــذا 
الــذي بات  ستتطلع لتخطي روجيه فيدرير، 
األكــثــر فــــوزًا فــي الــبــطــوالت الــكــبــرى برصيد 
307، لتصبح سيرينا األفضل لدى السيدات 

والرجال.

تأثيرات ويمبلدون
ــي رفـــع  ــ ــقـــب فـ ــلـ ــالـ ــم فــــــوز مـــــــــوراي بـ ــيـــســـاهـ سـ
مــعــنــويــاتــه بــعــد حــصــده ألــفــي نــقــطــة بسبب 
الــفــوز فــي الــبــطــولــة، وهــــذا األمــــر سيساعده 
بشكل كبير على محاولة تذليل فارق النقاط 
ــاك  مــــع املـــهـــيـــمـــن وصــــاحــــب الــــــصــــــدارة، نـــوفـ
ديوكوفيتش »نولي«، ولكن املهمة لن تكون 
قـــادر على اســتــعــادة النسق  سهلة، فــاألخــيــر 
بشكل سريع والعودة إلى سكة االنتصارات، 
ــــوراي بــهــذا الـــزخـــم سيعطيه  لــكــن مــتــابــعــة مـ
ثقة كبيرة، مما سيساهم في متابعة تقديم 

مستوى رائع في البطوالت الكبرى.
املقابل شكلت ويمبلدون ضربة موجعة  في 
لفيدرير، الذي عليه اآلن أن يستعيد تركيزه 
باالعتماد على خبرته التي كانت دائمًا نقطة 

سيرينا تّوجت بلقب 
الفردي على حساب 

األلمانية كيربر

فينغر ال يستبعد تدريب إنكلترا
أبدى الفرنسي آرسني فينغر استعداده لتولي مسؤولية املنتخب اإلنكليزي ولكنه ينوي 
االلتزام بعقده مع أرسنال الذي ينافس في الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم. وربطت 
وسائل إعــالم بريطانية فينغر - الــذي يتبقى عام واحــد في عقده مع أرسنال - بتولي 
الستة  الخروج من دور  الذي استقال عقب  اإلنكليزي خلفًا لروي هودغسون  املنتخب 
عشر ببطولة أوروبــا أمام أيسلندا مؤخرًا. وتعمل هيئة مكونة من ثالثة من مسؤولي 
االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم على العثور على خليفة لهودغسون. وأبلغ فينغر وسائل 
لم ال؟ ال أستبعد ذلك مطلقًا.. ولكنني  إنكلترا؟  إعــالم بريطانية »هل يمكن لي تدريب 
سعيد وتركيزي منصب على فريق أرسنال«. وقال »يتبقى عام واحد آخر في عقدي مع 

أرسنال وأنا معهم منذ فترة طويلة«.

األهلي المصري يسعى لتحقيق الثنائية المحلية
يلتقي مع  الثنائية عندما  األولــى نحو تحقيق  للدوري خطوته   

ً
املتوج بطال األهلي  يبدأ 

حرس الحدود الهابط إلى الدرجة الثانية في ثمن نهائي مسابقة كأس مصر لكرة القدم 
اليوم الثالثاء على ملعب الجيش في برج العرب باإلسكندرية. في املقابل، سيقوم الزمالك، 
الــدوري عندما  بطل املسابقة، بــأول محاولة لتعويض إخفاقه في االحتفاظ بلقب بطل 
املباراة  في  القاهرة.  في  بتروسبورت  ملعب  على  أيضًا  الهابط  الشرطة  اتحاد  يلتقي 
 والتأهل إلى ربع النهائي، 

ً
األولى، تنتظر األهلي مهمة مزدوجة تتمثل بتحقيق الفوز أوال

املغربي ذهابًا وإيابًا في دوري  الــوداد  وثانيًا بأخذ جرعة معنوية استعدادًا ملواجهتي 
الزامبي )2-3( وأسيك  أمــام زيسكو  الجولتني األوليني  أبطال أفريقيا بعد أن سقط في 

ابيدجان العاجي )2-1(.

البطلة األولمبية أليسون فيلكس 
تفشل في التأهل ألولمبياد ريو

أخفقت البطلة األوملبية أليسون فيلكس على 
نــحــو مــفــاجــئ فـــي حــجــز مــكــانــهــا بــالــفــريــق 
األميركي في ألعاب ريو دي جانيرو األوملبية 
فـــي ســبــاقــهــا املــفــضــل 200 مــتــر وتـــبـــددت 
في  نـــادرة  أوملبية  ثنائية  تحقيق  فــي  آمالها 
األميركية  التصفيات  فــي  الــســرعــة  سباقي 
الــقــوى. ومــالــت فيلكس برأسها في  أللــعــاب 
محاولة أخيرة لم تكن كافية من بطلة العالم 
في سباق 400 متر لتهدر فرصة التأهل إلى 
املركز  باحتاللها  للغاية  بفارق ضئيل  ريــو 
العالم  بطلة  وفــازت  ثانية.  الــرابــع في 22.54 
تــــوري بـــوي بــســبــاق 200 مــتــر فـــي 22.25 
ثانية بينما تفوقت ديجاه ستيفنز )22.30( 
وجينا برانديني )22.53( على فيلكس. ويتأهل أصحاب املراكز الثالثة األولى فقط في 

كل مسابقة بالتصفيات األميركية املرهقة إلى األلعاب األوملبية.

كونتينن وواطسون يحرزان لقب الزوجي 
المختلط ببطولة ويمبلدون

نال الفنلندي هنري كونتينن وزميلته البريطانية هيذر واطسون لقب منافسات الزوجي 
املختلط في بطولة ويمبلدون للتنس. ففي املباراة النهائية لثالث البطوالت األربع الكبرى 
هذا العام فاز الثنائي املؤلف من كونتينن وواطسون على الزوجي املصنف 24 واملؤلف 
آنا-لينا جرونفيلد بمجموعتني متتاليتني وبواقع  الكولومبي روبرت فرح واألملانية  من 

7-6 و4-6.

أنشيلوتي ال يريد المزيد من الصفقات للبايرن
الــجــديــد، اإليطالي  قــال مــدرب بــايــرن ميونخ 
ــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي، فــــي مــقــابــلــة نــشــرتــهــا  ــ ــارل كــ
صحيفة )بــيــلــد( األملــانــيــة، إنــه ال يــرغــب في 
املقبل،  للموسم  التعاقد  صفقات  من  مزيد 
البرتغالي  إلــى صفوفه  الــنــادي  بعدما ضــم 
هوملز.  مــاتــس  واألملـــانـــي  ريــنــاتــو سانشيز 
ورد أنشيلوتي على ســؤال حول رغبته في 
 »أشعر 

ً
التعاقد مع مزيد من الالعبني، قائال

برضا تام عن الفريق«.
وعن األقاويل التي تتردد حول اهتمام بايرن 
بعدة العــبــني، مــن بينهم العــب ريــال مدريد 
االنتقاالت.  فترة  فــي  تنتشر  مجرد شائعات  إنها  الجديد  املـــدرب  قــال  فـــاران،  رافائيل 
وأوضح »هكذا السوق في هذه الفترة. حتى 31 من أغسطس/آب ستكون هناك الكثير 
سوق  صفقات  حــول  الشائعات  ستبدأ  سبتمبر/أيلول  مــن  األول  وفــي  الشائعات.  مــن 

االنتقاالت الشتوية«.

معه، ليبدأ مشواره مع النادي »امللكي« في عام 2006، لكنه 
لم يلعب سوى 19 مباراة سجل فيها هدفني، قبل أن يغادر 

في عام 2008.
ــادي »املــلــكــي« فـــي عـــام 2008 إلـــى ســامــبــدوريــا  ــنـ أعـــــاره الـ
اإليطالي، وهناك لعب 22 مباراة سجل فيها عشرة أهداف، 
قبل أن يقرر سامبدوريا التعاقد معه بشكل رسمي وشراءه 
من ريــال مدريد، ليخوض معه تجربة جيدة، فقد لعب 74 

مباراة سجل فيها 25 هدفًا.
 فــي مــوســم 2011 - 2012 انــتــقــل كــاســانــو إلـــى ميالن 
الــقــدم، ولعب  التألق من جديد في مالعب كــرة  على أمــل 
3 مباريات مع »الروسونيري« سجل فيها سبعة أهداف، 
إلــى أشــد الخصوم كرهًا في ميالن وهو  أن ينتقل  قبل 
»الــنــيــراتــزوري«، وهــنــاك مثل إنتر ميالن فــي 28 مباراة 
وســجــل ثمانية أهــــداف. فــي عـــام 2013 لــعــب مــع بــارمــا 

اإليطالي 53 مباراة سجل فيها 17 هدفًا، في وقت يلعب 
له في 24 

ّ
اآلن ومنذ عام 2015 مع سامبدوريا، وقد مث

مــبــاراة وســجــل هــدفــني فــقــط. وخـــاض كاسانو بقميص 
املنتخب اإليطالي 39 مباراة، وسجل عشرة أهداف طيلة 

مسيرته مع »األزوري«.
التي لعب معها،  ألقاب كاسانو مع األندية  وعلى صعيد 
عــام 2001،  اإليطالي مع رومــا في  »السوبر«  لقب  حقق 
ولــقــب الــــــدوري اإلســـبـــانـــي مـــع ريــــال مـــدريـــد فـــي مــوســم 
الـــدوري  2006 - 2007، وأخـــيـــرًا حــقــق مــع مــيــالن لــقــب 
موسم 2010 - 2011، ولقب »السوبر« اإليطالي في عام 
2011، في وقت لم ينجح في تحقيق أي لقب مع املنتخب 
اإليــطــالــي، خصوصًا أنــه لــم يــشــارك إال فــي يــورو 2004 
طوال مسيرته مع منتخب »األزوري«، ثم شارك في يورو 

2012 التي أقيمت في بولندا والنمسا.

رياض الترك

بدأ أنطونيو كاسانو مسيرته الكروية في عام 1999، وأصبح 
أحد املهاجمني البارعني أمام املرمى، الذي يمكنه التالعب بأي 
دفــاع وتسجيل أجمل األهـــداف، ومــن يمكنه نسيان الهدف 
الرائع الذي صنعه في نصف نهائي يورو 2012، عندما راوغ 
إلى  كــرة عرضية  ومــرر  »املانشافت«  منتخب  من  مدافعني 

.
ً
ماريو بالوتيلي الذي تابعها في الشباك مباشرة

بــدأ كــاســانــو مسيرته الــكــرويــة مــع فــريــق بـــاري فــي موسم 
له في 48 مباراة، وسجل ستة أهداف 

ّ
1999-2001، الذي مث

فقط خالل ثالثة مواسم، ثم انتقل كاسانو في عام 2001 
الساحر في  بأدائه  األنظار  لفت  اإليطالي، وهناك  إلى رومــا 
خط الهجوم، ألنه لعب 118 مباراة سجل فيها 39 هدفًا، قبل 
أن يقرر ريال مدريد، أعرق أندية كرة القدم في العالم، التوقيع 

أنطونيو كاسـانو

على هامش الحدث

نتحدث اليوم 
في فقرة وجه 
رياضي عن نجم 

إيطالي ترك بصمة 
مميزة في عالم 

كرة القدم، وهو 
اإليطالي أنطونيو 

كاسانو

موراي حصد 
لقب ويمبلدون 
للمرة الثانية 
في تاريخه 
)Getty(

غاب عن بطولة ويمبلدون النجم اإلسباني رافائيل نادال بسبب اإلصابة، 
أسئلة كثيرة تطرح في اآلونة األخيرة عن مدى قدرة الماتادور صاحب 
سابق  إلى  العودة  على  حاليًا،  والخامس  سابقًا  عالميًا  األول  التصنيف 
سيكون  التعافي،  بعد  شك  دون  من  التوقف،  من  فترة  بعد  عهده 
أجل  من  األخيرة،  الفترة  في  فاته  ما  واستدراك  بسرعة  العمل  عليه 
المنافسة على لقب كان صعبًا عليه في الكثير من السنوات حين كان 

في قمة مستواه، وهو أميركا المفتوحة.

أين الماتادور؟

وجه رياضي

إيــجــابــيــة لــــه، لــكــن الـــخـــســـارة وعــــدم تحقيق 
أبــرزهــا  آثـــار سلبية،  األلــقــاب، قــد تنجم عنه 
غــيــابــه عــن مــنــصــات الــتــتــويــج، وكــذلــك ربما 

تفكيره في االعتزال في القريب العاجل.
املفترض  كــان من  بعد خــروج ديوكوفيتش، 
ــلــــى بــــعــــض الــــالعــــبــــني مــــثــــل نـــيـــشـــيـــكـــوري  عــ
وفـــافـــريـــنـــكـــا وتـــســـونـــغـــا اســـتـــغـــالل الـــوضـــع، 

التي كانت مرشحة  وقــع كبير، فهي  األولـــى 
لــتــحــقــيــق الــلــقــب أكـــثـــر مـــن ســيــريــنــا، وتــوقــع 
ص فــارق النقاط 

ّ
البعض أن تفعل ذلــك، وتقل

مع األميركية، وأن تنجح في القريب العاجل 
مـــن تــخــطــيــهــا وإزاحـــتـــهـــا عـــن عــــرش صــــدارة 
سيرينا  تتويج  وسيشكل  السيدات،  ترتيب 
التي  اإلسبانية  قوية لالعبة  باللقب، ضربة 

الالعبني،  بقية  مــجــاراة  بإمكانهم  أن  خاصة 
لكنهم فّرطوا بالوصول إلى املباراة النهائية، 
أنــه ال يــوجــد الكثير مــن املنافسني  مــا يثبت 
الـــقـــادريـــن عــلــى خــطــف األضــــــــواء، وتــحــقــيــق 
األلقاب الكبرى في الفترة الحالية باستثناء 

نولي وموراي.
كان لخروج اإلسبانية موغوروزا في األدوار 

كان قد أنهت عقدة ويليامز في نهائي روالن 
غـــاروس حــني فـــازت باللقب هــذا الــعــام، لكن 
ــع الــدفــعــة املــعــنــويــة لــســيــريــنــا، ربــمــا  اآلن ومـ
سيكون من الصعب أن تعود للسقوط ثانية، 
خــاصــة أن العــبــات كــرافــدنــســكــا وغــيــرهــا لم 
يقدموا املستوى املطلوب، باستثناء املصنفة 

الثالث كيربر.

العالم  بطولة  الكبرى ضمن  بريطانيا  أرضــه بسباق جائزة  لويس هاميلتون على  فاز 
لسباقات فورموال 1 للسيارات للعام الثالث على التوالي، بينما أنهى نيكو روزبرغ زميله 
املشرفني،  قبل  من  لتحقيق  يخضع  لكنه  الثاني،  املركز  في  السباق  مرسيدس  بفريق 
وُيعتبر هذا الفوز هو الرابع لبطل العالم ثالث مرات في سباق بريطانيا، فقد انطلق من 
املقدمة وسط ظروف صعبة، لكنه حقق االنتصار رقم 47 في مسيرته، وقلص هاميلتون 
الفارق بينه وبني روزبرغ متصدر الترتيب العام للسائقني إلى أربع نقاط بعد أول عشرة 

سباقات من إجمالي 21 سباقًا مقررة في املوسم الحالي.

صورة في خبر

هاميلتون بطًال
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التحف الفنية
»مبادرة أعمال« للتغلب على البطالة في غزة

غزة ـ يوسف أبو وطفة

يجتمع الشاب الفلسطيني، ركان 
زمــــلــــط، إلـــــى جــــانــــب مــجــمــوعــتــه 
عند  أشخاص  أربعة  من  املكونة 
الساعة الثانية بعد الظهر يوميًا، لالتفاق 
عــلــى طــبــيــعــة األعــــمــــال الــفــنــيــة الــخــشــبــيــة 
املــنــوي إتــمــامــهــا، بــعــد االنــتــهــاء مــن جمع 
املتبقية  واملــخــلــفــات  األخـــشـــاب  وتــرتــيــب 
منها. ويــحــاول زمــلــط إلــى جــانــب زمالئه 
إتمام العديد من األعمال الخشبية الفنية 
ــام الـــتـــراث  ــعـ الـــتـــي تــحــاكــي فـــي شــكــلــهــا الـ
الـــعـــربـــي واإلســـــالمـــــي، مــــن خـــــالل طــبــيــعــة 
األعـــمـــال الــتــي تــتــنــوع بـــن نــحــت املسجد 
األقــــصــــى، وقـــبـــة الـــصـــخـــرة املـــشـــرفـــة، مــن 
إلــى مجسمات  الــخــشــب، بــاإلضــافــة  بقايا 

كالطائرات والسفن وآالت موسيقية.
 الدافع 

ّ
»العربي الجديد«، إن ويقول زملط لـ

الرئيسي للمشروع كان توفير فرص عمل 
ومــكــســب مــالــي لـــه ولـــزمـــالئـــه فـــي الــفــريــق 
الذي يحمل اسم »مبادرة األعمال« في ظل 
في  كبير  بشكل  البطالة  مــعــدالت  ارتــفــاع 
الفلسطينية  الجامعات  خريجي  صفوف 
ــي الـــقـــطـــاع املـــحـــاصـــر إســـرائـــيـــلـــيـــًا مــنــذ  فــ
املشروع  فكرة   

ّ
أن عشر ســنــوات. ويوضح 

تعلم ركان زملط ورفاقه فن النحت عن طريق والده  )عبد الحكيم أبو رياش(

الخاص به وبمجموعته جاءت في بداية 
ــــالؤه من  األمــــر كــهــوايــة تــعــلــمــهــا هـــو وزمــ
والــده الــذي كــان ينشغل في أوقــات فراغه 
بالعمل على تحويل قطع الخشب واملعدن 
واملخلفات الخشبية إلى أشكال ولوحات 

وتحف فنية متعددة األشكال واألحجام.
ويلفت الشاب زملط إلى قيامه مع زمالئه 
ــــداد الــطــاقــم املـــتـــدرب عــلــى طــرق  بـــرفـــع  أعـ
أجل  مــن  فيها  والعمل  األخــشــاب  صناعة 
ــتـــاج وعــرضــهــا كــســلــع جــاهــزة  ــادة اإلنـ ــ زيـ
لــلــبــيــع أمــــام الــجــمــهــور، ثـــم االنـــتـــقـــال إلــى 
مــرحــلــة مــتــقــدمــة مـــن الــعــمــل وكــســب أكــبــر 

عائد مالي ممكن.
الفريق حصل على   

ّ
أن إلــى  زملط  ويشير 

تدريب وإشــراف كامل من قبل والــده ملدة 
ثــالثــة أشــهــر مــن أجــل تعلم العمل وطــرق 
الخشبية، وصواًل  األعمال  وإنتاج  العمل 
ــمـــاد بــشــكــل كـــامـــل عــلــى الــــذات  ــتـ إلــــى االعـ
لتنفيذ مختلف األعمال الفنية باستخدام 

األخشاب ومخلفاتها.
ــقــــه خــــــالل الـــفـــتـــرة  ــريــ ــلــــط وفــ ويـــطـــمـــح زمــ
في  الخاصة  مهاراتهم  زيـــادة  إلــى  املقبلة 
إنــتــاج األعـــمـــال الــخــشــبــيــة وإنـــتـــاج املــزيــد 
مــن األعـــمـــال وتــوســيــع نــطــاق عملهم في 
الــقــطــاع املــحــاصــر إســرائــيــلــيــًا مــنــذ عشر 

سنوات، وتوسعة املشروع ليشكل مصدرًا 
أســيــاســيــًا لــكــســب الــــــزرق واملــــــال فـــي ظل 

تفشى ظاهرة البطالة.
ــاز اإلحــــــصــــــاء  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــر لـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــب تـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
عاطل  ألــف   357 يوجد  فإنه  الفلسطيني، 
ــي األراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــن الـــعـــمـــل فــ مــ
)الضفة الغربية وقطاع غزة(، حتى نهاية 
الربع الثالث من العام الجاري. ويبلغ عدد 
الغربية نحو 155.4  العاطلن في الضفة 

ألف عاطل،
بينما بــلــغ عـــدد الــعــاطــلــن مــن الــعــمــل في 
قــطــاع غــزة نحو 201 ألــف شــخــص، حتى 
البطالة في  الثالث، وتسجل  الربع  نهاية 
القطاع وحده، نسبة مرتفعة، بلغت نحو 

42.7٪ في الربع الثالث.
ويقول زملط إنه في املراحل األولى لعمل 
ــم الــــخــــاص كــــانــــوا يـــعـــرضـــون  ــهـ مـــشـــروعـ
املــنــتــجــات الــخــشــبــيــة الــتــي تــحــمــل طابعًا 
فــنــيــًا خــاصــًا عــلــى شــكــل هـــدايـــا ألقــاربــهــم 
وبــعــض األصــدقــاء مــن أجــل نشر فكرتهم 
وعرض مهارتهم، ثم تطور األمر إلى قيام 
لتشجيعهم  الــعــمــل  قيمة  بــدفــع  بعضهم 

على املواصلة.
ويـــنـــوه زمــلــط إلـــى أنــهــم اعــتــمــدوا بشكل 
شخصي عــلــى دعـــم والــدهــم وأعــمــالــه من 

الخاصة  املستلزمات  بعض  توفير  أجــل 
من معدات وأدوات خاصة بإنتاج األعمال 
الخشبية مــن أجـــل االســتــمــرار فــي إنــتــاج 
األعمال بشكل دائم وتوسيع إطار العمل 

الخاص بهم خالل الفترة املقبلة.
ويــمــنــي زمــلــط ورفـــاقـــه الــنــفــس بـــأن تتاح 
الفترة املقبلة من أجل  الفرصة خالل  لهم 
املـــشـــاركـــة فــــي املــــعــــارض املــحــلــيــة بــشــكــل 
باملشاركة  لهم  للسماح  باإلضافة  موسع 
ــــرض  ــــارض عـــربـــيـــة ودولـــــيـــــة وعـ ــعـ ــ ــــي مـ فـ
توسعة  لهم  يتيح  بشكل  الفنية  أعمالهم 

مشروعهم الشبابي.
ــــول  ــلــــي دخـ ــيــ ــرائــ ويـــمـــنـــع االحـــــتـــــالل اإلســ
ــى الـــقـــطـــاع املـــحـــاصـــر مــنــذ  ــ األخـــــشـــــاب إلــ
عــشــر ســـنـــوات، وهـــو مـــا أثـــر بــشــكــل كبير 
ومــلــحــوظ فــي اآلونــــة األخـــيـــرة عــلــى عمل 
الشبابية، بفعل شح األخشاب  املجموعة 
ــواق الــغــزيــة، وعــدم  ــ ومــخــلــفــاتــهــا مــن األسـ
تـــوفـــرهـــا العـــتـــمـــاد الــنــجــاريــن عــلــيــهــا في 

إتمام أعمالهم.
ــة   أزمــ

ّ
ـــح األخـــــشـــــاب، فــــــإن ــة إلـــــى شـ ــافــ إضــ

انقطاع التيار الكهربائي لثماني ساعات 
األقــل، تؤثر على عمل زملط  يوميًا، على 
وفــريــقــه، وتــدفــعــهــم ملــحــاولــة الــتــكــيــف مع 
الكهربائي  التيار  وفــصــل  وصــل  مواعيد 
ــاز األعــــمــــال خـــالل  مــــن أجـــــل ضـــمـــان إنــــجــ
املواعيد والفترات الزمنية املحددة بالرغم 

من تفاقم أزمة الكهرباء.
ــيـــون فــــي غــــزة،  وعــــــــادة مــــا يـــعـــمـــل الـــحـــرفـ
ــتـــاج إلـــى  ــتــــي تـــحـ وأصـــــحـــــاب األعـــــمـــــال الــ
الــكــهــربــاء، فــي أوقــــات وصـــول الــتــيــار إلــى 
إضافيًا  عبئًا  يشكل  مــا  وهـــو  منشآتهم، 
الــحــاجــة امللحة  عليهم، وخــاصــة فــي ظــل 
ــات  ــاز األعــــمــــال وتــســلــيــمــهــا فـــي أوقــ إلنـــجـ

محددة ألصحابها ومشتريها.

بدأ القائمون على 
مشروع »مبادرة 
أعمال« بتقديم 

منتجاتهم الخشبية 
التي تحمل طابعًا فنيًا 

خاصًا على شكل 
هدايا ألقاربهم وبعض 
األصدقاء من أجل نشر 

فكرتهم.

■ ■ ■
يسعى ركان زملط مع 
أصدقائه إلى املشاركة 
في املعارض املحلية، 
باإلضافة إلى فرص 
املشاركة في معارض 

عربية ودولية.

■ ■ ■
شح األخشاب بسبب 
الحصار اإلسرائيلي 
باإلضافة إلى انقطاع 

الكهرباء من أبرز 
املعوقات لتطوير 
املبادرة وتوسيعها.

باختصار

تنتشر في قطاع غزة المبادرات الفردية والجماعية للتغلب على البطالة والتخفيف من آثار الحصار اإلسرائيلي، ومنها »مبادرة 
أعمال« الشبابية والتي قررت العمل على تصنيع التحف الفنية التراثية

هوامش

نجوى بركات

الكاتبان  وقــعــه  الـــذي  القصير،  البحث  عــنــوان  هــو  هــذا 
الفرنسيان، جيروم فيراري وأوليفر روهي، ويتناوالن 
فيه أرشيف صوٍر لم تنشر سابقًا، التقطها غاستون 
الحرب  العشرين، خــال  القرن  بداية  ليبيا،  في  شيرو 
 ،

ٌ
 وعنيفة

ٌ
اإليطالية العثمانية، وهي حرٌب منسية، دموية

دامــت من 29 سبتمبر/  مدتها،  الرغم من قصر  على 
األول 1912،  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  إلـــى 18  أيــلــول 1911، 
وكانت إحدى آخر حروب الفتوحات االستعمارية، إلى 
التي سيعرفها   لاضطرابات 

ً
جانب أنها كانت مقّدمة

ليبيني  قتل  اإليطالية  اململكة  ت 
ّ
استغل الحــقــًا.  الــشــرق 

يــقــوم جيشها  لــكــي  بــهــم،  إيــطــالــيــني والتشنيع  جــنــودًا 
بأعمال انتقامية دموية وعشوائية، بحق املجتمع املدني 
(، تــمــيــّزت بــوحــشــيــٍة كــبــيــرٍة، 

ً
)عــجــزة ونــســاء وأطــــفــــاال

وبحجم ال يتناسب مع الفعل، إلى درجة أنها استدعت، 
دوليًا، ردود فعل شاجبة ومستنكرة.  

الــصــور، يضم أرشــيــف شيرو نحو 20  إلــى جانب 
مقالة صحافية، ومجموعة من الرسائل التي تخّص 
هذا الكاتب الحالم بالشرق، والذي تحّول، بسبب تلك 
لحساب صحيفة  مــصــّور صحافي  إلــى  الــظــروف، 

»لــومــاتــان« الــنــاطــقــة بــاإليــطــالــيــة، والــتــي كــانــت طبعًا 
منحازة إلى الجانب القوي.

ارتكز الكاتبان إلى نحو 15 صورة، ضّمها الكتاب من 
إحدى  ل صــوُره 

ّ
تشك والــذي  ذاك،  املصّور  الريبورتاج 

حا فــي العالم 
ّ
»أقـــدم الــصــور الــتــي تــتــنــاول نــزاعــًا مسل

العربي«، وقد تّم التقاطها في مرحلة دقيقٍة واستثنائيٍة، 
واالنتشار، وحيث  اإلعــام  تقنيات  تطّور  بداية  عرفت 
بدأت طبيعة الحرب نفسها تتبّدل. إنه »نزاع استعماري 
الحرب  آللية  املحّركة  العناصر  أحد  متأخر، سيصبح 

املعقدة التي أدت إلى اشتعال أوروبا عام 1914«. 
ظهر الصور شيئًا من املعارك، أو من األسباب 

ُ
ت ال 

ــــى قــتــل الــجــنــود اإليــطــالــيــني والــتــمــثــيــل  الــتــي أّدت إل
العنيفة ألجساد  املناظر  بجثثهم بوحشية، وال من 
مدنيني معلقٍة على األعمدة، كما لو كانت للصوص 
وخارجني عن القانون، عوقبوا بأن تم شنقهم. حتى 
صور الجنود اإليطاليني تظهرهم في أوضاع ارتياح، 
أو خــال انــشــغــاالٍت اعــتــيــاديــٍة، وال تــري الــصــور أي 
. ولم تكن مهمة الكاتبنْي اللذْين 

ً
جندي عثماني مثا

سبق لهما أن تناوال، في أعمالهما الفردية، موضوعة 
األوســط،  الشرق  في  أو  العربية،  البلدان  في  الحرب 
التعليق على تلك الصور ووصفها، أو تخّيل واقعها 

ــراد املــوجــوديــن فيها  ــب وتظهير قــصــص األفــ
ّ
املــرك

وحــيــواتــهــا، بــل عــمــدا إلــى تحليلها عبر الــولــوج إلى 
ــز هّمهما على 

ّ
فــتــرك تــظــهــره،  أكــثــر مــمــا  مــا تخفيه 

»الكشف عن الدالالت واإلشارات التي تحويها، والتي 
ها في اتجاهنا«.

ّ
ما زالت في الحاضر تبث

ومــمــا يشير إلــيــه كــاتــبــا »مــمــا يفطر أقــســى الــقــلــوب«، 
إضافة إلى الغياب املطلق للمتمّردين عن ريبورتاجات 
تــلــك الــحــقــبــة، الــطــابــع الــجــمــاعــي لــلــمــوتــى الــذيــن ال يتم 
إظــهــارهــم أبـــدًا أفــــرادًا، وإنــمــا مــجــمــوعــات. »مــا تخبرنا 
، هو شيء من عاديات 

ً
به كل تلك اإلعدامات مجموعة

الهيمنة االستعمارية، روتينها، يومياتها، ثلة إجراءات، 

وعمليات صيانة، وحقن تذكير، لطاملا احتاجها النظام 
ــادة الـــيـــومـــّي«. إال أن  االســتــعــمــاري، لــكــي يــــذوب فــي مــ
الكاتبني ال يكتفيان بالتركيز على تلك الحرب فحسب، 
إمبريالية  حروبًا  متناولني  النظر،  زاويــة  يّوسعان  بل 
وديكتاتوريات أخــرى، من بينها حرب االستقال في 
في  الحمر  الخمير  بينوشيه،  أيـــام   تشيلي  الــجــزائــر، 
ــل األمــيــركــي فــي الــعــراق، إلــخ، وهــو ما 

ّ
كمبوديا، الــتــدخ

اآلخــر، وكيفية  إلى  املستعمر  الغرب  يبرز كيفية نظر 
تــمــثــيــلــه وتــقــديــمــه، مــمــا يــضــفــي عــلــى بــحــثــهــمــا مـــدًى 
رى في الغرب 

ُ
معاصرًا ُيظهر أن الشعوب العربية ال ت

يته.  
ّ
إال من خال العنف، أكانت هي سببه، أم متلق

 أال ُيساهم من يقوم بتقديم الحرب بترويج فحشها 
بشكل ما؟ 

وقد  شــيــرو،  كتب   ،1912 عــام  ليبيا  مــغــادرتــه  عند 
التشّوش واالضــطــراب: »شاهدت طرابلس  بدا عليه 
تــمــوت، أجـــل تـــمـــوت.. وقـــد حــضــرت وفــــاة طــرابــلــس 
بالقول:  جملته  على  قان 

ّ
فيعل الكاتبان  أمــا  ربــمــا«. 

ليفي ستروس  »ربما كان يتحّسر بأسلوبه، وقبل 
ـــى ذهــبــنــا، ال نستطيع ســوى 

ّ
بــكــثــيــر، كــيــف أنــنــا، أن

أينما ذهبنا،  مصادفة قذارتنا. ألن األمر هو هكذا: 
ومنذ زمن، ال نصادف إال قذاراتنا«. 

»مما يفطر أقسى القلوب«

وأخيرًا

أال يُساهم من يقوم 
بتقديم الحرب بترويج 

فحشها بشكل ما؟
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