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السودان دفعت خيارات «المجلس العسكري» الضيقة في
المفاوضات مع قوى «الحرية ّوالتغيير» إلى تعليقها من
جانبه .فهو إن تــرك االعتصام تتسع رقعته سيبقى في
موقف الضعيف على طاولة المفاوضات ،وقد يخسر نسبة
تمثيل مرضية لحلفائه الخارجيين في الحكم ،وإن واجه
المتظاهرين كما ارتأى أخيرًا ،سيواجه زيادة ّاحتقان الشارع
وتصاعد االحتجاج واحتمال ّ
تمرد الضباط األقل رتبة

تقرير

الشرطة األميركية تستبيح سفارة كاراكاس

تضييق الخناق على أنصار مادورو
في وقت أفيد فيه عن
استئناف المباحثات بين
الحكومة والمعارضة
الفنزويليتين في العاصمة
النرويجيةّ ،
صعدت واشنطن
عمليات التضييق على
أنصار الرئيس نيكوالس
مادورو على أراضيها،
مسدلة الستار على اعتصام
سفارة كاراكاس باقتحام
المبنى ،ومحاولة إخراج
المعتصمين منه بالقوة

«العسكري» ينسحب من المفاوضات

عودة إلى مربع
التسويف

ّ
عــلــق «املـجـلــس الـعـسـكــري االنـتـقــالــي»
امل ـفــاوضــات مــع تـحــالــف ق ــوى «إع ــان
ال ـحــريــة وال ـت ـغ ـي ـيــر» مل ــدة ث ــاث ــة أي ــام،
اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن أمـ ـ ــس ،رف ـض ــا ل ـل ـت ـفــاوض
القائم على ضغط الشارع ،بعد جولة
ّ
ث ــال ـث ــة ت ـم ــك ــن خ ــال ـه ــا الـ ـط ــرف ــان مــن
ال ــوص ــول إل ــى ح ـل ــول وس ــط ف ــي شــأن
ب ـعــض ال ـن ـق ــاط ال ـعــال ـقــة ف ــي الــوثـيـقــة
الدستورية ،التي طرحها قادة الحراك
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي عـ ـل ــى ال ـ ـطـ ــاولـ ــة األس ـ ـبـ ــوع
املاضي .وتتعلق تلك الحلول باالتفاق
على هياكل الحكم والسلطة االنتقالية،
إلـ ــى ج ــان ــب اتـ ـف ــاق مـ ـح ــدود ف ــي شــأن
النسب تحصل بموجبه قوى «الحرية
وال ـت ـغ ـي ـي ــر» ع ـل ــى ث ـل ـثــي املـ ـق ــاع ــد فــي
املجلس التشريعي (ال ـبــرملــان) كــإقــرار
بتمثيلها لـلـحــراك الشعبي ،وتحديد
مــدة الفترة االنتقالية بثالث سنوات،
كـحــل وس ــط بــن مطلب «الـعـسـكــر» أن
ت ـكــون ع ــام ــن ،وم ـط ـلــب ق ــوة «ال ـحــريــة
والتغيير» أن تكون أربع سنوات.
وب ـ ـ ـ ّـرر رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ،ع ـب ــد ال ـف ـتــاح
الـ ـب ــره ــان ،ق ـ ــرار ت ـع ـل ـيــق املـ ـف ــاوض ــات
بضرورة «تهيئة املناخ املالئم إلكمال
االتـ ـف ــاق» كـمــا قـ ــال ،مـتـهـمــا املحتجني
بــأنـهــم خــرقــوا «تـفــاهـمــا» مــع الجيش
م ـ ــن شـ ــأنـ ــه وقـ ـ ـ ــف الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد أثـ ـن ــاء
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ،مـ ــن خ ـ ــال س ـ ـ ّـد ال ـط ــرق
خ ـ ــارج م ـن ـط ـقــة االعـ ـتـ ـص ــام وتـعـطـيــل
الحياة فــي العاصمة ،الفتًا كذلك إلى
«إص ـ ــدار جـ ــدول بــالـتـصـعـيــد ال ـث ــوري
من ِق َبل أحــدى مكونات إعــان الحرية

والتغيير بالتزامن مع سير التفاوض،
واالستفزاز املباشر واالســاءة البالغة
للقوات املسلحة وقوات الدعم السريع»،
علمًا أن رفض املجلس التفاوض تحت
ضغط الشارع بــدا واضحًا منذ اليوم
ّ
األول للمفاوضات .فقبل أن تشن قوات
«الــدعــم الـســريــع» ،الـتــي يــرأسـهــا نائب
ر ُئ ـ ّيــس املـجـلــس مـحـمــد ح ـمــدان دقـلــو،
امللقب بـ«حميدتي» ،هجومني دمويني
بــالــرصــاص يـ َ
ـومــي الـثــاثــاء واألربـعــاء
املـ ــاض ـ ـيـ ــن ،عـ ـل ــى س ــاح ــة االعـ ـتـ ـص ــام
ـرات ال ـج ـيــش ف ــي ال ـخ ــرط ــوم،
أم ـ ــام مـ ـق ـ ّ
ملـحــاولــة فــض االعـتـصــام املـفـتــوح منذ
الـ 6من نيسان /أبريل املاضي بالقوة،
كـ ــان امل ـج ـلــس ق ــد م ـنــع تــوس ـيــع رقـعــة
االحـتـجــاج عـلــى اعـتـبــار أن مــا يحدث
خـ ــارج مـنـطـقــة االع ـت ـصــام «شـ ــأن آخــر
يستوجب الحسم» ،كما قــال في بيان
السبت املــاضــي ،ردًا على إعــان «قوى
ً
ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر» جـ ــدوال لتصعيد
ّ
يتضمن مواكب عصرية
االحتجاجات،
وليلية تتجه إلــى ساحات االعتصام،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ــى م ـ ــواك ـ ــب ل ـل ـم ـه ـن ـيــن
تحضيرًا إلض ــراب ع ــام ،بــالـتــزامــن مع
إغ ــاق املـعـتـصـمــن فــي حينها شــارع
الـنـيــل ،أح ــد ال ـش ــوارع الــرئـيـســة وســط
الخرطوم.
مـ ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،رأت قـ ـ ـ ــوى «ال ـ ـحـ ــريـ ــة
والتغيير» أن تعليق التفاوض «يسمح
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى م ــرب ــع ال ـت ـس ــوي ــف فــي
تسليم السلطة» ،وأكدت في بيان أمس،
استمرار «اعتصامنا بالقيادة العامة
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أعلنت الــواليــات املـتـحــدة الـحــرب على
امل ـح ـت ـج ــن عـ ـل ــى س ـي ــاس ــات ـه ــا ت ـج ــاه
ف ـ ـنـ ــزويـ ــا ،داخـ ـ ـ ــل سـ ـ ـف ـ ــارة ك ـ ــاراك ـ ــاس
لـ ــدى واش ـن ـط ــن .إذ ،وب ـع ــد م ـح ــاوالت
عـ ــديـ ــدة إلخ ـ ـ ـ ــراج امل ـع ـت ـص ـم ــن ه ـن ــاك
ب ــال ـق ــوة ،ك ــان آخ ــره ــا االث ـن ــن املــاضــي
إثـ ــر ق ـطــع إمـ ـ ـ ــدادات املـ ـي ــاه وال ـك ـهــربــاء
عــن مبنى الـسـفــارة ،اقتحمت الشرطة
األمـيــركـيــة املـبـنــى أم ــس ،وف ــق مــا أفــاد
به نشطاء ،بهدف اعتقال مجموعة من
املـتـظــاهــريــن املــوجــوديــن فــي الـسـفــارة
مـ ـن ــذ  24ن ـ ـي ـ ـسـ ــان /أب ـ ــري ـ ــل املـ ــاضـ ــي،
بدعوة من الدبلوماسيني الفنزويليني
مل ـن ــع واشـ ـنـ ـط ــن واملـ ـع ــارض ــة امل ــوال ـي ــة
ل ـهــا م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى م ـق ـ ّـر الـبـعـثــة
الدبلوماسية .وقالت ميديا بنيامني،
مــن الـنــاشـطــن امل ـشــاركــن املـنــاصــريــن
للرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو،
عبر موقع «تويتر»« :اقتحمت الشرطة
ال ـس ـف ــارة ،وي ـج ــري اآلن ال ـق ـبــض على
مجموعة حماية الـسـفــارة» .وأضــافــت
بنيامني« :ألـقــت الشرطة القبض على
األشخاص األربعة الباقني في سفارة
ف ـنــزويــا ك ـجــزء م ــن مـجـمــوعــة حماية
ال ـس ـفــارة ،فــي انـتـهــاك التـفــاقـيــة فيينا.
أمـ ٌـر مخجل» .مــن جهته ،نـ ّـدد الرئيس
الفنزويلي بـ«انتهاك حرمة» السفارة،
ً
ُم ـ ـحـ ـ ّـمـ ــا فـ ــي خـ ـط ــاب م ـت ـل ـف ــز ن ـظ ـيــره
األم ـيــركــي دون ــال ــد ت ــرام ــب املـســؤولـيــة
«عن هذا االنتهاك الخطير ،ليس فقط

أكدت «قوى التغيير» استمرار االعتصام أمام القيادة العامة وفي الميادين كافة (أ ف ب)

يتهم البرهان المحتجين بأنهم
خرقوا «تفاهمًا» من شأنه وقف
التصعيد أثناء المفاوضات
وكــافــة ميادين االعتصام فــي الـبــاد».
وبالنظر إلــى مـســار املـفــاوضــات التي
اتـسـمــت بــالـتـســويــف مـنــذ انطالقتها،
كـ ـ ــان «املـ ـجـ ـل ــس الـ ـعـ ـسـ ـك ــري» هـ ــو مــن
يــدفــع «قـ ــوى ال ـحــريــة والـتـغـيـيــر» إلــى
الضغط بالشارع .ففي الجولة األولى،
حــاول االلتفاف عليها بتوسيع دائرة
ال ـت ـف ــاوض م ــع ق ــوى سـيــاسـيــة أخ ــرى
بـعـض ـهــا ك ــان ــت م ـش ــارك ــة ف ــي ال ـن ـظــام
البائد ،وعدم االعتراف باألولى كممثل
ع ــن الـ ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي ع ـلــى ال ـط ــاول ــة،
ً
وص ــوال إلــى الـجــولــة الـثــانـيــة ،الـتــي ما
كانت لتنعقد لوال الدعوة إلى مسيرة
مليونية تطالب بتسليم السلطة إلى
ّ
املــدنـيــنُ ،ســلـمــت عـلــى إثــرهــا الوثيقة

الــدس ـتــوريــة ال ـتــي تـضــع ت ـصــور ق ــادة
الـ ـح ــراك لـلـمــرحـلــة االن ـت ـقــال ـيــة ،وال ـتــي
ج ــرى ال ـت ـف ــاوض حــول ـهــا ف ــي الـجــولــة
ال ـث ــال ـث ــة ،ب ـعــد ت ـلــويــح «ق ـ ــوى ال ـحــريــة
والتغيير» بتوسيع رقـعــة االحتجاج
ً
وصوال إلى العصيان املدني.
ّ
وفي ظل هذا الواقع ،يجد «العسكري»
نفسه في الحلقة األضعف على طاول
امل ـفــاوضــات ،وه ــو يخشى االسـتـمــرار
في الطريقة نفسها في معالجة النقاط
العالقة املتبقية ،كنسب التمثيل في
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وامل ـج ـلــس ال ـس ـيــادي.
واألخ ـي ــر هــو أك ـثــر مــا ي ـصـ ّـر فـيــه على
«ال ـشــراكــة» مــع املــدنـيــن ،ويـطـمــح إلــى
أغ ـل ـب ـي ــة ف ـي ــه ل ـل ـع ـس ـك ــري ــن ،فـ ــي حــن
ُي ـ ـبـ ــدي اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادًا ل ـت ـش ـك ـيــل ح ـكــومــة
تـكــون للمدنيني األغـلـبـيــة فـيـهــا؛ كــون
امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاديَ ،الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـص ــدر
قـ ــراراتـ ــه «بــأغ ـل ـب ـيــة ث ـلــثــي األعـ ـض ــاء»
كـمــا نـصــت الــوثـيـقــة الــدس ـتــوريــة ،هو
ّ
األع ـ ـلـ ــى فـ ــي هـ ـ ــرم الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،فـ ــي ظ ــل
الـ ـحـ ـك ــم امل ـ ــرك ـ ــزي الـ ــرئـ ــاسـ ــي ال ـح ــال ــي

الــذي يجعل رئيس الجمهورية ،الذي
يـمـثــل رأس ال ــدول ــة ،عـلــى رأسـ ــه ،علمًا
أن قــادة الـحــراك يطالبون فــي الوثيقة
ب ـح ـكــوم ــة م ــدن ـي ــة م ــن ك ـ ـفـ ــاءات ت ـقــود
عملية ت ـحــول دي ـمــوقــراطــي لـلـســودان
خ ـ ــال امل ــرح ـل ــة االن ـت ـق ــال ـي ــة ،لـيـصـبــح
ج ـم ـهــوريــة مــدن ـيــة دي ـم ــوق ــراط ـي ــة ،ما
يستدعي ّ
الحد من صالحيات الرئيس
وت ـ ـطـ ــويـ ــر واسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــداث ق ـ ــوان ـ ــن مــن
شــأنـهــا تحقيق م ـبــدأ «ح ـكــم الـشـعــب»
مـ ــن خـ ـ ــال م ـم ـث ـل ــن عـ ـن ــه م ـن ـت ـخ ـبــن.
ك ـمــا ي ـخ ـشــى «ال ـع ـس ـك ــري» أي ـض ــا مــن
أن يـ ــؤدي الـتـصـعـيــد ف ــي ال ـش ــارع إلــى
التأثير على صغار الضباط والجنود
املـ ـت ــواج ــدي ــن ف ــي س ــاح ــة االع ـت ـص ــام،
ـواء يقعون
خصوصًا وأنـهــم على الـسـ ّ
ضـحـيــة الـهـجـمــات ال ـتــي تـشــنـهــا أذرع
ّ
املـجـلــس ك ــ«ال ــدع ــم ال ـس ــري ــع» ،ف ــي ظــل
ت ـعــارض مــوقـّفــه الــرسـمــي ال ــذي يؤكد
أنه ال يريد فض االعتصام بالقوة مع
الــواقــع عـلــى األرض ،بـمــا يفتح الـبــاب
أما سيناريوات سابقة ،ال سيما إبان

انتفاضة  1985التي أطاحت بالرئيس
جعفر النميري.
وف ـي ـم ــا ُتـ ـ ّ
ـوجـ ــه أصـ ــابـ ــع االت ـ ـهـ ــام إل ــى
«العسكر» في قتل خمسة معتصمني
وضابط وإصابة عدد كبير بالرصاص
الـحــي ،يـحــاول املجلس تبرئة ساحته
دولـ ـي ــا م ــن ال ـع ـنــف ال ـ ــذي ح ـ ــذرت مـنــه
ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة ودول أوروب ـ ـيـ ــة،
ويسعى إلــى إلصاقها بـ«مجموعات
غير تابعة للقوات النظامية» ،حسب
ال ـ ـشـ ــرح ال ـ ـ ــذي ق ــدم ــه رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة
األمنية فــي املجلس ،مصطفى محمد
مصطفى ،لـسـفــراء أوروبـ ــا والــواليــات
امل ـت ـحــدة وك ـن ــدا .واألمـ ــر نـفـســه طــرحــه
املتحدث باسم املجلس ،شمس الدين
ك ـب ــاش ــي ،لـ ــدى ل ـق ــائ ــه ب ـس ـف ــراء الـ ــدول
اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة واألفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــة امل ـع ـت ـم ــدي ــن
لـ ــدى الـ ـخ ــرط ــوم ،ال ـخ ـم ـيــس امل ــاض ــي،
ب ـع ــد سـ ــاعـ ــات مـ ــن إطـ ــاعـ ــه ال ـب ـع ـثــات
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة عـ ـل ــى آخ ــر
التطورات ،وفق بيان سابق.
(األخبار)

قانونيًا بل أخالقيًا أيضًا» .وشدد على
أن ــه «ال يمكن ألي ق ــاض فــي الــواليــات
املتحدة أن يأمر بطردهم» ،معتبرًا أن
«ه ــذا جـنــون حقيقي ،ومــن الـضــروري
اح ـتــرام حـصــانــة الـسـفــارة الفنزويلية
واألرض الـقــائـمــة عـلـيـهــا» ،مـعـلـنــا أنــه
س ـي ـث ـي ــر هـ ـ ــذه ال ـق ـض ـي ــة فـ ــي امل ـح ــاف ــل
الدولية.
وتــوازيــا مع اشتغالها على التضييق
عـلــى مـنــاصــري مـ ــادورو فــي الــواليــات
املتحدة ،تواصل واشنطن محاوالتها
تأليب املؤسسة العسكرية الفنزويلية
عـلــى الـحـكــومــة الـفـنــزويـلـيــة .وف ــي هــذا
اإلط ــار ،كشف املمثل الــدائــم لكاراكاس
لــدى األم ــم املـتـحــدة ،خــورخــي فــالـيــرو،
عن وجود نشط لـ«وكالة االستخبارات
األمـيــركـيــة املــركــزيــة» (ســي آي إي) في
ف ـنــزويــا ومـ ـح ــاوالت ل ــرش ــوة الـقـيــادة
ال ـع ـس ـك ــري ــة لـ ـلـ ـب ــاد .وخ ـ ـ ــال مــؤت ـمــر
صحافي في جنيف ،أمس ،قال فاليرو
إن ت ـ ــرام ـ ــب «ي ـ ــري ـ ــد ت ـغ ـي ـي ــر األن ـظ ـم ــة
م ــن خ ـ ــال االن ـ ـقـ ــابـ ــات .لـ ـه ــذا الـسـبــب
ي ــوج ــد أفـ ـ ــراد ال ــوك ــال ــة ب ــأع ــداد كـبـيــرة
ف ــي فـ ـن ــزوي ــا» ،م ـض ـي ـفــا إنـ ــه «ح ــدث ــت
محاوالت من طرف سي آي إي لرشوة
ضـبــاط فــي الجيش رفيعي املستوى،

لكن هذه املحاوالت لم تنجح» .وأشار
ّ
إلــى أن اإلدارة األميركية «تـشــن حربًا
ضد فنزويال ،وتقوم بقرصنة حديثة»،
مـ ـعـ ـتـ ـبـ ـرًا أن ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة
األحــاديــة الـجــانــب «هــي سبب معاناة
الفنزويلي وفقره ومجاعته».
الشعب
ّ
وأكـ ــد أن ــه «إذا شــنــت واش ـن ـطــن حــربــا
حـقـيـقـيــة ض ــد ب ــادن ــا ،ف ــإن  25مليون
م ــواط ــن ف ــي ف ـنــزويــا س ـيــداف ـعــون عن
بلدهم».
ّ
على خــط م ــواز ،وعـلــى رغــم التصعيد
األمـ ـي ــرك ــي امل ـس ـت ـم ـ ّـر ض ــد كـ ــاراكـ ــاس،
أعلن املمثل الــدائــم لفنزويال فــي األمــم
املـ ـتـ ـح ــدة أن الـ ـحـ ـك ــوم ــة واملـ ـع ــارض ــة

نفى االنقالبي خوان
غوايدو وجود «أي
نوع من التفاوض»
مع الحكومة

ألقت الشرطة القبض على من تبقى من مجموعة الحماية في سفارة فنزويال (أ ف ب)

اس ـت ــأن ـف ـت ــا م ـب ــاح ـث ــات ـه ـم ــا ب ــوس ــاط ــة
نــرويـجـيــة ،بـعــد احـتـقــان سـيــاســي دام
أشهرًا في بــاده .وقــال فاليرو في هذا
الـخـصــوص« :ن ـعــم ،هـنــاك ل ـقــاءات بني
ممثلي الحكومة الفنزويلية والجناح
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ــؤمـ ــن ب ــال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة مــن
املـعــارضــة»ّ ،
تجر
ملمحًا إلــى أنها «لــم
ِ
يدل بتفاصيل
بشكل مباشر» ،لكنه لم ِ
إضــافـيــة .ورأى أن هـنــاك «جـنــاحــا من
املعارضة يؤمن بالديموقراطية ،وآخر
يــدعــو الــى اإلره ــاب وال ـحــرب» ،واصفًا
األخير بأنه «دمية الواليات املتحدة».
كذلك ،نقلت وكالة «أسوشيتد برس»،
أمس ،عن أعضاء في الجمعية الوطنية
(البرملان) قولهم إن «مسؤولني رفيعي
املستوى من كال الطرفني سيشاركون
فــي م ـشــاورات تمهيدية فــي العاصمة
ال ـن ــروي ـج ـي ــة» ،ب ـع ــدم ــا ك ــان ــت وس ــائ ــل
إع ــام إسـبــانـيــة قــد أف ــادت باستئناف
«مفاوضات السالم» في مكان ّ
سري في
أوسلو منذ «عــدة أيــام» .وتعليقًا على
األمــر ،قالت املتحدثة باسم الخارجية
النرويجية ،آن هافاردسداتير لوندي،
إنـ ــه «ال نـسـتـطـيــع أن ن ـن ـفــي أو نــؤكــد
انخراط النرويج في عمليات سالم أو
مبادرات حوار».
وف ــي حــن أك ــد الـتـلـفــزيــون الـنــرويـجــي
الـ ـ ـع ـ ــام أن «مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات سـ ـ ـ ــام» بــن
ممثلني للسلطات الفنزويلية وآخرين
من املعارضة ُعقدت هــذا األسـبــوع في
أوسلو ،خرج االنقالبي خوان غوايدو،
أم ـ ـ ــس ،ل ـي ـن ـفــي وج ـ ـ ــود «أي نـ ـ ــوع مــن
ال ـت ـفــاوض» ،على رغــم إق ــراره بــإرســال
«موفدين» من فريقه في إطار «وساطة»
تعمل عليها النرويج منذ عدة أشهر.
وخالل اجتماع سياسي في كاراكاس،
ق ــال غ ــواي ــدو إن «لــدي ـنــا م ـنــدوبــن في
النرويج» ،موضحًا أنها «املرة الثانية»
التي تدعو فيها الحكومة النرويجية
م ـم ـث ـل ــن ل ـل ـس ـل ـط ــة وامل ـ ـع ـ ــارض ـ ــة فــي
م ـحــاولــة ل ـتــولــي «وسـ ــاطـ ــة» ،م ــن دون
أن يوضح ما إذا كانت هــذه الوساطة
انـتـهــت أو أن ـهــا ال تـ ــزال قــائ ـمــة .وك ـ ّـرر
تشديده على أن الغاية الــوحـيــدة ألي
تقارب يجب أن تكون «نهاية استغالل
الـسـلـطــة مــن جــانــب م ـ ــادورو ،وتــألـيــف
ح ـكــومــة ان ـت ـقــال ـيــة ت ـج ــري ان ـت ـخــابــات
حرة».
(األخبار ،أ ف ب)

سوريا

ّ
أسواق «البالة» تتمدد« ...حاجة الفقراء» لم تعد رخيصة!
تحت غطاء الحرب
محال
وحدت ّ
والفقرّ ،
«البالة» واجهاتها بعبارة
«أحدث األلبسة األوروبية»،
في تناغم بين أصحابها
«مهربين»
المصنفين
ّ
صناعيي وتجار
في نظر
ّ
األقمشة واأللبسة.
المحال
واجتذبت تلك
ّ
السوريين ،سواء الفقراء
العاجزين عن شراء ألبسة
جديدة ،أو ميسوري
سرًا
الحال الذين يزورونها ّ
خوفًا على «مكانتهم»

رحاب اإلبراهيم
ّ
عـ ـ ــزز ارت ـ ـفـ ــاع عـ ــدد الـ ـفـ ـق ــراء ف ــي سـنــي
الحرب األخيرة ،انتشار محال «البالة»
التي تبيع ألبسة ال يجوز استيرادها
وف ــق ال ـقــانــون ،عـلــى رغ ــم أن ميسوري
ال ـحــال هــم عـلــى رأس الئـحــة زبــائـنـهــا.
ي ـق ــول أحـ ــد ب ــاع ــة «الـ ـب ــال ــة» ف ــي ســوق
اإلطفائية امل ـعــروف ،إن «الـبــالــة ليست
ح ـك ـرًا ع ـلــى ال ـف ـق ــراء واملـ ــوظ ـ ـفـ ــن ...بــل
يقصدها ميسورو الحال الذين ّيدعون
الح ـق ــا أن م ـل ـبــوســات ـهــم م ــن امل ــارك ــات
الـ ـشـ ـهـ ـي ــرة» .ل ـك ـن ــه ي ـش ـي ــر فـ ــي ال ــوق ــت
ن ـف ـســه إل ـ ــى أن األغـ ـنـ ـي ــاء «يـ ـخـ ـت ــارون
أفضل األن ــواع ،املعروفة باسم الكريم
وال ـس ــوب ــر ك ــري ــم ،وه ــي ت ـبــاع بــأسـعــار
مــرت ـف ـعــة» ع ــن س ــواه ــا .وي ــؤك ــد ج ــاره
األربعيني ،أبو محمد ،أن بعض املحال
التجارية تشتري من «البالة» ،وتبيع
األل ـب ـس ــة ع ـلــى أن ـه ــا ج ــدي ــدة بــأس ـعــار
م ـض ــاع ـف ــة .وي ـ ـ ــروي أنـ ــه رأى الـقـطـعــة
ّ
ّ
نفسها املعروضة في محله معلقة في

واج ـه ــة أح ــد امل ـح ــال امل ـش ـهــورة بسعر
مرتفع.
ال يجد أصحاب الدخل املحدود حرجًا
فــي التوجه إلــى «الـبــالــة» ،حيث تؤكد
الشابة الثالثينية ،وفــاء عـبــاس ،أنها
ت ـج ــد ف ـي ـهــا ط ـل ـب ـهــا ل ـنــاح ـيــة امل ــودي ــل
والـجــودة والسعر املناسب ،فيما ّ
ترد
سـيــدة فــي الخمسني مــن عـمــرهــا على
س ـ ــؤال حـ ــول ت ـغ ـيــر نــوع ـيــة الـبـضــاعــة

يطالب صناعيون وتجار بتنظيم
«البالة» ومنع منافستها
للمنتجات المحلية
ع ـ ــن أيـ ـ ـ ــام م ـ ــا قـ ـب ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب ،ب ـل ـه ـجــة
ش ــامـ ـي ــة والـ ـضـ ـحـ ـك ــة عـ ـل ــى وج ـه ـه ــا:
«ش ـ ــي بـ ـيـ ـش ـ ّـه ــي» .وتـ ـت ـ ّ
ـرح ــم ســوســن
أح ـم ــد (م ــوظ ـف ــة) ع ـلــى أيـ ــام «األل ـب ـســة
األوروبية» قبل الحرب ،أثناء الحديث
مـعـهــا ف ــي مـنـطـقــة الـشـيــخ سـعــد الـتــي

ّ
معظم األلبسة التي تبيعها محال «البالة» تأتي من معامل في دول شرق آسيا (أ ف ب)

ّ
تضم محال «بــالــة» أكثر من
أصبحت
ت ـلــك ال ـت ــي ت ـب ـيــع م ـل ـبــوســات ج ــدي ــدة،
وتـقــول« :قـبــل الـحــرب ،كنا نجد قطعًا
مـ ـمـ ـي ــزة غـ ـي ــر مـ ـلـ ـب ــوس ــة ،م ـ ــع أح ـ ــدث
املــوديــات وأرخ ــص األس ـع ــار ...الـيــوم،
ّ
نفتل الـســوق كله وال نجد قطعة مثل
الخلق والعالم ،واألسعار نار».

«أوروبية» باالسم

ّ
مـعـظــم األل ـب ـس ــة ال ـت ــي تـبـيـعـهــا م ـحــال
«البالة» تأتي من معامل في دول شرق
آس ـيــا ،ولـيـســت فــي أوروبـ ــا كـمــا ُي ـ َّ
ـروج
ل ـه ــا .وهـ ــو م ــا ي ــؤك ــده رئ ـي ــس «ات ـح ــاد
ّ
املصدرين السوريني» ،محمد السواح،

ما قل
ودل
ف ـي ـقــول« :م ـن ــذ ع ـشــر سـ ـن ــوات ،ل ــم يعد
ه ـنــاك ص ـنــاعــة أوروب ـ ـيـ ــة ،ب ـعــد انـتـقــال
املعامل إلى شرق آسيا ،لذا أغلب ألبسة
البالة اليوم صناعة صينية وبنغالية
وفيتنامية» .ويشرح أن «بعض التجار،
ّ
وهم قلة ،يتولون إحضار بقايا املعامل
فــي ش ــرق آسـيــا وعــرضـهــا فــي الـبــالــة».
ويـ ـب ــن ال ـ ـس ـ ــواح أن «ال ـ ـبـ ــالـ ــة خـمـســة
أصناف ،سوبر كريم وكريم ونــوع أول
وثان وثالث ،والصنفان األوالن ال يقدر
ٍ
الفقراء على شرائهما بسبب أسعارهما
املــرتـفـعــة ،أم ــا ال ـنــوعــان األول والـثــانــي
فيباعان بسعر املنتج الوطني ويباع
الثالث على البسطات».
ّ
عـ ــرض مـ ـح ــال ال ـب ــال ــة ب ـض ــاع ــة تــركـيــة
وشرق آسيوية واالدعاء بأنها أوروبية،
أثـ ـ ــار اس ـت ـه ـج ــان ال ـب ـع ــض فـ ــي س ــوق
اإلطـ ـف ــائـ ـي ــة ،ف ـي ـمــا ّرد ص ــاح ــب مـحــل
«ب ــال ــة» بحنق عـلــى س ــؤال عــن أسـبــاب
عرض منتجات تركية مع وضع بطاقة
ج ــدي ــدة ت ـبــرز س ـعــرهــا ،ب ــال ـق ــول« :شــو
ب ـي ـهـ ّـمــك ش ــو م ـص ــدر ال ـب ـضــاع ــة ،املـهــم

نوعية جيدة وسعر مقبول للمواطن».
وي ـ ــرج ـ ــع صـ ــاحـ ــب إحـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـصـ ــاالت
املـ ـع ــروف ــة ف ــي س ـ ــوق اإلط ـف ــائ ـي ــة غ ــاء
األس ـعــار إلــى التهريب .فـبــرأيــه ،دخـ ّـول
البضاعة بطريقة نظامية كان سيوفر
أجــور الشحن .ويوضح أن «تكلفة نقل
البضاعة من الحدود اللبنانية ارتفعت
إلــى  35ألــف ليرة بعدما كانت  25ألفًا،
ع ـل ـمــا ب ـ ــأن س ـع ــر الـ ـ ّ
ـرصـ ــة (م ـس ـتــوعــب
ّ
تضم قرابة  70كيلوغرامًا،
صغير) التي
يـصــل إل ــى  200أل ــف ل ـيــرة ،وم ــع أجــور
النقل واألتاوات ،يصبح املبلغ  300ألف
ليرة».

«ضرر كبير»
ان ـت ـش ــار «الـ ـب ــال ــة» ف ــي امل ـ ــدن ال ـســوريــة
م ــن دون اس ـت ـث ـنــاء ،يـثـيــر ش ـك ــاوى من
صناعيني وتجار ألبسة جديدة .يمكن
فهم ذلك خالل جولة في منطقة الشيخ
ّ
سـ ـع ــد ،ح ـي ــث ي ــدخ ــل ال ــزب ــائ ــن م ـح ــال
«الـبــالــة» بينما ي ـمـ ّـرون أم ــام تلك التي
تـبـيــع ألـبـســة ج ــدي ــدة م ــن دون تــوقــف.

نـســأل صبية عشرينية ،صاحبة أحد
م ـحــال األل ـب ـســة ال ـج ــدي ــدة ف ــي املنطقة
ذات ـه ــا ،عــن تــأثـيــر «ال ـب ــال ــة» ،ل ـتـ ّ
ـرد بكل
ب ـســاطــة« :ال ـ ــرزق ع ـلــى ال ـل ــه ،وال ـحــركــة
التجارية عادية ،يوم بيصير بيع ويوم
ما بيصير ،لكن حتمًا البالة أثرت على
املنتج الوطني».
ويـ ـص ــف رئـ ـي ــس ات ـ ـحـ ــاد املـ ـص ــدري ــن،
«ض ـ ــرر ال ـب ــال ــة» ع ـلــى امل ـن ـتــج امل ـح ـلــي،
ب ــأن ــه «ت ــدم ـي ــر ل ـص ـنــاعــة ال ـن ـس ـيــج في
ســوريــا ،تحت مسمى حــاجــة الفقير».
وي ـس ـت ـغ ــرب «ع ـ ـ ــدم دخ ـ ـ ــول ال ـج ـم ــارك
واملــال ـيــة إلـيـهــا رغ ــم أن ـهــا مـهــربــة ،عــدا
عـ ـ ــن ضـ ـ ــررهـ ـ ــا عـ ـل ــى املـ ـنـ ـت ــج امل ـح ـل ــي
وصـ ـح ــة اإلن ـ ـس ـ ــان ،ف ــأح ـي ــان ــا ت ـحــوي
مواد مسرطنة ،ومع ذلك ال أحد يجرؤ
ع ـل ــى االق ـ ـتـ ــراب م ـن ـه ــا ،ف ـق ــد أصـبـحــت
كالخبز تمامًا» .يتفق معه خازن غرفة
صناعة دمشق وريفها ،ماهر الزيات،
مشيرًا إلــى أن «الـحــرب أدت إلــى إفقار
ن ـس ـبــة ك ـب ـي ــرة م ــن الـ ـس ــوري ــن ،ال ــذي ــن
ي ـب ـح ـثــون ع ــن ال ـب ـض ــاع ــة الــرخ ـي ـصــة،

بغض النظر عــن جــودتـهــا ،الـتــي ّ
تعد
أقل جودة من املنتج الوطني» .ويلفت
إل ــى أن «الـبـضــاعــة ال ـســوريــة مـعــروفــة
بـجــودتـهــا ...وهـنــاك منتجات أرخــص
مــن البالة بكثير ،ألن األخـيــرة لــم تعد
رخيصة كونها تأتي من لبنان تهريبًا،
وتحتاج إلى مسيرة طويلة لدخولها».
ويرى أن «من الضروري تنظيم سوق
الـبــالــة وإدخـ ــال بـضــاعــة وطـنـيــة فيها
إذا لم تقدر الحكومة على مكافحتها،
م ــن أجـ ــل ال ـف ـق ــراء وح ـم ــاي ــة الـصـنــاعــة
املـحـلـيــة» .فــي حــن ي ــرى م ـعــاون وزيــر
االقتصاد والتجارة الخارجية ،بسام
حـ ـي ــدر ،أن «ال ـ ـ ـ ــوزارة ع ـم ـلــت امل ـط ـلــوب
ل ـح ـم ــاي ــة املـ ـنـ ـت ــج الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،ف ــال ـب ــال ــة
ممنوعة من االستيراد لضررها على
الصناعة املحلية وضــررهــا الصحي،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي مـ ـس ــؤولـ ـي ــة م ـكــاف ـح ـت ـهــا
تـقــع عـلــى ال ـج ـهــات املـعـنـيــة بمكافحة
ال ـت ـه ــري ــب» ،م ـطــال ـبــا «اتـ ـح ــاد ال ـغ ــرف
ال ـت ـجــاريــة» بـتـنـظـيـمـهــا واس ـت ـيــرادهــا
نظاميًا بدل دخولها تهريبًا.

تستأنف الخطوط الجوية العراقية،
السبت المقبل ،رحالتها المباشرة من
بغداد إلى مطار دمشق الدولي ،بعد
ّ
استمر أكثر من ثماني سنوات،
انقطاع
وفق ما قال متحدث باسم الشركة،
أمس .وقال المتحدث باسم الخطوط
الجوية العراقية ،ليث الربيعي ،إن
الرحالت ستكون «بمعدل رحلة واحدة
أسبوعيًا» ،موضحًا أن هذا الخط
الجوي «مهم نظرًا الى حجم الجالية
العراقية في سوريا ،إضافة إلى زيادة
حجم التبادل التجاري واالقتصادي،
وتفعيل جانب الزيارات الدينية
والسياحية» .من جهتها ،نشرت وزارة
النقل السورية ،عبر صفحتها الرسمية
على «فايسبوك» ،بيانًا ّ
ترحب فيه بقرار
«استئناف الخطوط الجوية العراقية
تشغيل رحالتها باتجاه مطار دمشق
الدولي»( .أ ف ب)

