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توقعات جوائز األوسكار
يترقب عّشــاق الفن السابع اليوم حفل التوزيع الســنوي لجوائز األوسكار، 

وسط توقعات بأن يحصد فيلم The Revenant غالبية الجوائز ]22[

الرياض ـ العربي الجديد

»تمرين  انطالق  السبت،  أمس  السعودية  أعلنت 
ــال الـــتـــحـــضـــيـــرات  ــمــ ــتــ رعــــــد الــــشــــمــــال« بـــعـــد اكــ
اللوجستية خالل األيام القليلة املاضية، بمشاركة 
قوات من عشرين دولة هي: تركيا، وباكستان، 
واألردن،  والكويت،  واإلمــارات،  والبحرين  وقطر، 
والــســودان، واملــغــرب، وتــونــس، وُعــمــان، ومصر، 
وجــيــبــوتــي، ومـــالـــيـــزيـــا، ومـــوريـــتـــانـــيـــا، وتـــشـــاد، 
وجـــزر الــقــمــر، والــســنــغــال، واملــالــديــف. ويضاف 
والــقــوات  الخليجية  الــجــزيــرة  درع  قـــوات  إلــيــهــا، 

الــســعــوديــة. وأشـــــارت وكــالــة األنـــبـــاء الــســعــوديــة 
ــــدة من  ــاورات، بــاعــتــبــارهــا واحـ ــنــ ــى املــ »واس« إلـ
حيث  من  العالم  في  العسكرية  التمارين  »أكبر 
عدد القوات املشاركة، واتساع منطقة املناورات« 
ها تشمل »تدريب القوات على العمل 

ّ
الفتة إلى أن

على أنساق عدة متباعدة الزمان واملكان«. وهذا 
التركية  للمشاركة  األول  الــرســمــي  اإلعـــالن  هــو 
فــي املــنــاورات العسكرية. وتــأتــي هــذه املــنــاورات 
ــاع إقــلــيــمــيــة مــضــطــربــة، مــتــزامــنــة  ــ فـــي ظـــل أوضـ
مـــع تــغــيــرات مــهــمــة فـــي الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة 
ــى هـــــذا الـــتـــغـــيـــر بــمــشــاركــة  ـ

ّ
ــل ــجـ الـــســـعـــوديـــة. وتـ

ضد  الــدولــي  التحالف  في  العسكرية  السعودية 
)داعــش( عام 2014.  »الدولة اإلسالمية«  تنظيم 
باإلضافة إلى قيادة السعودية لعمليات التحالف 
التحول  الــيــمــن عـــام 2015. ويــأتــي  الــعــربــي فــي 
األبرز من خالل عرض الرياض، أخيرًا، إرسال 
الدولي  التحالف  إلــى ســوريــة ضمن  برية  قــوات 
ضد »داعش«، األمر الذي أثار الكثير من الجدل 

دوليًا وإقليميًا.  
أّن »تمرين رعــد الشمال«  إلــى  وأشــارت »واس« 
التعامل  كيفية  القوات على  »تدريب  ز على 

ّ
يرك

مع القوات غير النظامية، والجماعات اإلرهابية، 

ــدّرب الـــقـــوات عــلــى الــتــحــّول  وفـــي الــوقــت عينه يــ
مـــن نــمــط الــعــمــلــيــات الــتــقــلــيــديــة إلـــى مـــا يسمى 
تنبئ  إشــــارات  الـــشـــدة«.  منخفضة  بالعمليات 
سياق  فــي  ومكانيًا،  زمنيًا  متباعدة  بعمليات 
أّن عرض  الذين يعتبرون  رؤيــة بعض املراقبني 
ملواجهة  سورية  في  البري  بالتدخل  السعودية 
»داعش« ضمن التحالف الدولي، لم يكن مجرد 
الرياض  أّن  البعض  ويــؤكــد  سياسي.  تصريح 
الــغــايــة،  لــهــذه  عــســكــريــًا  نفسها  بتجهيز  تــقــوم 
بانتظار التوافق الدولي حول كيفية هذا التدخل، 

ومداه وأهدافه.

تركيا مفاجأة »رعد الشمال«: تدريبات ضد قوات »غير نظامية«
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نتائج  إلى  أدى  السورية،  الهدنة  تنفيذ  حظوظ  حيال  الدوليين  المسؤولين  تصريحات  طبع  الذي  التشاؤم  كأن  بدا 
عكسية، ليكون اليوم األول لها األكثر هدوءًا منذ سنوات ربما، لكن بخروقات من النظام وتصدر »داعش« للمشهد

بيروت ـ نادر فوز

ــــون فـــــي تــــيــــار »املـــســـتـــقـــبـــل«  ــــؤولـ ــــسـ يـــعـــجـــز مـ
اللبناني، عن تقديم أي تفسير واضح للسياسة 
السعودية تجاه لبنان. لدى سؤال هؤالء عن 
على  اململكة  فرضتها  الــتــي  العقوبات  مــســار 
الدولة اللبنانية ونتائجها. ال يترّدد بعضهم 
 »في الرياض طاقمًا جديدًا 

ّ
في اإلشارة إلى أن

بعد،  أحــد  يعتد عليها  لم  وسياسات جديدة 
مــن الحلفاء أو الــخــصــوم«. يــقــّدم أحــد أقطاب 
املستقبل في مجلسه الخاص بعض الخيوط 
الــعــريــضــة لــلــتــحــرك الــســعــودي األخـــيـــر، الــذي 
ــقـــررة لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي  بـــدأ بــوقــف الــهــبــة املـ
دوالر(،  مليارات   4( الرسمية  األمنية  والقوى 
وتلته بيانات تحذير الرعايا السعوديني في 
بيروت وخطوات إبعاد لبنانيني من األراضي 

السعودية. 
مــن زعيم  الــقــريــب  املـــســـؤول املستقبلي  يــقــول 
»تـــيـــار املــســتــقــبــل«، رئــيــس الــحــكــومــة األســبــق 
ه »يبدو 

ّ
»العربي الجديد« إن سعد الحريري، لـ

 الــســعــوديــني جــــــاّدون فـــي خــوض 
ّ
واضـــحـــًا أن

معركة فعلية في سورية، والتحضير جاٍر لهذا 
 املواجهة ستكون مباشرة 

ّ
األمر«. يعني ذلك أن

مــــع الـــنـــظـــام الــــســــوري وحـــلـــفـــائـــه املـــيـــدانـــيـــني، 
ــيـــني، أي حــــزب الـــلـــه، الــــذي لم  ــرانـ تــحــديــدًا اإليـ
يترّدد طوال األشهر األخيرة في الهجوم على 
الرياض من باب اتهامها بتمويل »اإلرهابيني« 
ــواًل إلــــى »اتــهــامــهــا بــالــعــمــل  ــ ورعـــايـــتـــهـــم، وصــ
 بعض 

ّ
لــخــدمــة الــعــدو اإلســرائــيــلــي«. حــتــى إن

املسؤولني السعوديني لم يترّددوا في اإلشارة 
 حزب الله بات يدير املعارك السياسية 

ّ
إلى أن

السعودية في  مــع  األمنية  واإلعــامــيــة وحتى 
بــلــدان الــخــلــيــج، فــي إشــــارة إلـــى دعـــم مختلف 
حــركــات املــعــارضــة فــي الــبــحــريــن والــســعــوديــة 
والــكــويــت والــتــنــســيــق والــتــواصــل مــع جماعة 

»أنصار الله« )الحوثيني( في اليمن.
وفــــــي الــــخــــطــــوة الــــســــعــــوديــــة املـــســـتـــجـــدة فــي 
ــة، يــشــيــر املــــســــؤول املــســتــقــبــلــي نفسه  ســــوريــ
 »الــــريــــاض ال تــريــد أن يــتــم ابــتــزازهــا 

ّ
إلــــى أن

ولبنان  عليها«،  للضغط  جانبية  ورقـــة  بــأي 
إحدى هذه األوراق إذ بات حزب الله مسيطرًا 
بمعظم  ويتحّكم  فيه،  السياسي  املشهد  على 
مفاصله السياسية واألمنية. وهو ما سبق أن 
قــالــه مباشرة مــســؤولــون ســعــوديــون آلخرين 
لبنانيني خـــال لــقــاءات مــتــعــّددة وفـــي أمــاكــن 
مختلفة مــنــهــا بـــيـــروت. ونــتــيــجــة هـــذا الــواقــع 
»تحّول لبنان إلى ورقة للضغط على اململكة«، 
بحسب أكثر من مسؤول في »املستقبل«، األمر 
الـــذي يــضــع الــريــاض أمـــام خــيــاريــن: مواجهة 
لـــبـــنـــان، أو  الـــلـــه فـــي عــقــر داره، أي فـــي  ـــزب  حـ
 

ّ
عل للحزب  تمامًا  وتسليمها  الساحة  إخــاء 

األخير يقع في مستنقع السياسات الداخلية 

عثمان المختار

ال تبدو طبيعة اإلنشاءات وأعمال التوسيع 
ي 

َ
التي تجريها القوات األميركية في قاعدت

ــرب الـــــعـــــراق،  ــ ــ ــــني األســــــــــد، غـ ــ ــة وعـ ــيـ ــانـ ــبـ ــحـ الـ
والقضاء  اإلرهــــاب  على  للحرب  مخّصصة 
عــلــى تنظيم »الـــدولـــة اإلســامــيــة« )داعـــش( 
ــــئ ومـــــرابـــــض الــــطــــائــــرات،  ــــاجـ فـــحـــســـب. املـ
ومــنــصــات الــــــــرادارات الــعــمــاقــة، واألســـــوار 
اإلســمــنــتــيــة الــعــالــيــة، الــتــي يــجــري بــنــاؤهــا 
من قبل شركات غير عراقية تعاقد الجيش 
كر بقواعد أميركية ثابتة 

ّ
ذ

ُ
األميركي معها ت

ــي 
َ
مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة عــلــى غـــــرار قــاعــدت

غوانتنامو في كوبا أو رامستني في أملانيا 
الــتــحــصــني ومنشآتهما  بــشــدة  ــني 

َ
املــعــروفــت

تحديدًا  املــلــف  هــذا  يثير  املــســاحــة.  الكبيرة 
ــــدى إيــــــــران تـــتـــرَجـــم مــن  ــيـــرة لــ ــبـ مــــخــــاوف كـ
السياسية  الكتل  مــواقــف وتــهــديــدات  خــال 
ــَرف بــالــجــنــاح  ــعـ ـ

ُ
واملــلــيــشــيــات الــتــي بــاتــت ت

املوالي إليران في العراق، مثل حزب الدعوة 
الفضيلة.  بــدر، وحــزب  اإلسامية، ومنظمة 
وكرد فعل على الوضع الطائفي في العراق، 
والغنب الذي تشعر به مكونات مذهبية إزاء 
طائفية،  إيــرانــيــة  ســيــاســات  يعتبرونها  مــا 
بــات هــذا الـــدور األمــيــركــي ُيقابل بما يشبه 
االرتــــيــــاح لــــدى مـــكـــّونـــات عــراقــيــة سياسية 
وعـــشـــائـــريـــة ُعـــرفـــت بــأنــهــا قـــــادت عــمــلــيــات 
مقاومة االحتال األميركي منذ العام 2003، 
بينما كانت أطراف أخرى تدعو إلى مقاومة 
األمــيــركــيــني الـــيـــوم، فــي خــانــة املـــهـــادن لهذا 

الوجود.
ووفـــقـــًا ملـــصـــادر عــســكــريــة عــراقــيــة تــحــدثــت 
األميركي  الجيش  فــإن  الجديد«،  »العربي  لـ
أبــرم عــددًا مــن العقود مــع شــركــات أجنبية، 
خصوصًا ألعمال توسيع، وتطوير، وتأهيل 
مبان مختلفة داخل قاعدة عني األسد، غرب 
 عن 

ً
الــــعــــراق، فـــي مــحــافــظــة األنــــبــــار، فـــضـــا

العجز  نتيجة  املتوقعة  وأفخاخها  اللبنانية 
الرسمي على كل املستويات، أمنيًا واقتصاديًا 
واجتماعيًا، وحتى على مستوى ملف بديهي 
بجراثيمها  تأكل  باتت  التي  النفايات  كأزمة 

شوارع املدن اللبنانية.
مستحيل  شــبــه  ــهـــة  املـــواجـ خـــيـــار  كــــان  وإذا 
نظرًا النعدام التكافؤ والفرص واألدوات بني 
الــلــه ومــقــّومــات حلفاء السعودية  قـــّوة حــزب 
ــرى، يــبــدو الــخــيــار الــثــانــي أكثر  مــن جــهــة أخــ
منطقية ولـــو كـــان صعبًا اتـــخـــاذه. وفـــي هــذا 
ــار، تــشــيــر مـــصـــادر مــطــلــعــة عــلــى أجـــواء  ــ اإلطــ
 
ّ
ــى أن ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلـ »املـــســـتـــقـــبـــل« لــــ
»تــســلــيــم الــبــلــد لـــحـــزب الـــلـــه، ولــــو أنــــه يعني 
ــه، يــعــنــي هـــدم كــل مــا تــم بــنــاؤه  ــاكـ فعليًا إربـ
ســعــوديــًا ألكــثــر مــن عــقــديــن«، أي عــــودة إلــى 
ــارج حــديــثــًا مـــن حــرب  ــة وبــلــد خــ ــ نــظــام ودولـ
ــون الــتــســلــيــم الــفــعــلــي  ــى كــ ــة إلــ ــافـ أهـــلـــيـــة، إضـ
لــحــزب الــلــه يعني أيــضــًا خــطــرًا مباشرًا على 
حلفاء الــســعــوديــة فــي لــبــنــان، وكــل مــن يــدور 
ز هذا الواقع احتمال انسحاب 

ّ
في فلكهم. يعز

تيار »املستقبل« من السلطة في وقت قريب، 
وهــــو مـــا يــؤكــد املـــســـؤولـــون فــيــه »مــنــاقــشــتــه 
بــشــكــل جـــدي مـــع الــرئــيــس الـــحـــريـــري«. وفــي 
 »االستقالة 

ّ
أن إلــى  هــذا اإلطـــار يشير هـــؤالء 

ب عليها أيضًا استقالة 
ّ
من الحكومة ستترت

رئــيــس الــحــكــومــة تــمــام ســـام، وذلـــك لتقديم 
مــشــهــد ســيــاســي واضــــح بــوجــه حـــزب الــلــه«. 
 رئيس الحكومة، لم يتأخر طوال 

ّ
مع العلم أن

األشـــهـــر املـــاضـــيـــة فـــي رفــــع ورقـــــة اســتــقــالــتــه 
والتلويح بها أكثر من مرة وصواًل إلى قوله 
 
ّ
أن يــرى  عندما  لاستقالة  مستعّد  إنــه  علنًا 

حــكــومــتــه عـــاجـــزة. كــمــا بــإمــكــان »املــســتــقــبــل« 

إضـــافـــات أخــــرى فـــي قـــاعـــدة الــحــبــانــيــة، 30 
مصادر  وتتحدث  الفلوجة.  غــرب  كيلومترًا 
عن حجم وطبيعة تلك األعمال التي تنفذها 
قــواعــدهــا، خصوصًا  فــي  الــقــوات األميركية 
األنبار متمثلة بعني األســد والحبانية،  في 
وفـــي أربــيــل بــإحــدى املــنــاطــق الــتــي ال تبعد 
أكثر من 90 كيلومترًا عن الحدود مع إيران. 
وتـــشـــمـــل مــــــــدارج طـــــائـــــرات، ومــــاجــــئ ضــد 
القصف الصاروخي، ومركز عمليات، وأبراج 
رادار عسكرية،  ومــنــصــات  جــويــة،  ســيــطــرة 
وقـــاعـــات لــلــنــوم تــكــفــي مــئــات الــجــنــود، بما 
يوحي أن اإلقامة ستطول وأنها ال تقتصر 

على محاربة تنظيم »داعش«.
ويــوجــد أكــثــر مــن 7 آالف عــســكــري أميركي 
ــريـــحـــات الــــقــــادة  ــتـــصـ ــي الــــــعــــــراق، وفــــقــــًا لـ ــ فـ
 أن نوابًا عراقيني 

ّ
واملسؤولني األميركيني. إال

أكــثــر مــن 10   عــددهــم الحقيقي 
ّ
يــؤكــدون أن

ــــك العـــتـــبـــارات  آالف. وتـــخـــفـــي واشـــنـــطـــن ذلـ
سياسية، من بينها عدم رغبتها في إحراج 
رئيس الــوزراء حيدر العبادي أمام عدد من 
الكتل، خصوصًا تلك املحسوبة على إيران. 
ويــــتــــوزع الــــوجــــود األمـــيـــركـــي عـــلـــى خــمــس 
قـــواعـــد رئــيــســيــة بـــواقـــع اثــنــتــني فـــي بــغــداد، 

االنسحاب من الحوار الثنائي مع حزب الله 
)الذي انطلق مطلع عام 2015(، برعاية رئيس 
مجلس النواب نبيه بري، وهو ما أكده وزير 
املسؤولني في  أكثر  املشنوق،  الداخلية نهاد 
مع  للجلوس  سابقًا  املتحّمسني  »املستقبل« 
الحزب على طاولة واحدة، وأكثر الوزراء في 
التيار الذين تعاونوا مع الحزب عبر إشراك 
األخير في اجتماعات مجلس األمن املركزي.

حــالــيــًا، حـــان مــوعــد قــطــف الــســعــوديــة ومعها 
»املستقبل« نتائج الحوارات وحركة التواصل 
الــتــي دعــمــتــهــا املــمــلــكــة مـــع الـــقـــيـــادات السنية 
ــا رئــيــس  ــ ــرزهـ ــ ــريــــري، وأبـ املـــعـــارضـــة آلل الــــحــ
الـــحـــكـــومـــة األســــبــــق نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي )الـــــذي 
الــلــه بعد  الــتــي شّكلها حــزب  تـــرأس الحكومة 
الــحــريــري عــام 2012(،  االنــقــاب على حكومة 
وحليف حزب الله الوزير السابق عبد الرحيم 
والتقى مسؤولني  السعودية  زار  الــذي  مـــراد، 
رفيعني فيها قبل أكثر من شهرين. لم يتأخر 
ميقاتي في زيارة مقّر السفارة السعودية في 
بيروت إلعان التضامن مع اململكة، أما مراد 
الحريري  الرئيس  زيــارة منزل  فلم يترّدد في 
كتعبير عن موقف واضــح إلــى جانب اململكة 
وحــلــيــفــهــا وتــأكــيــد الـــحـــرص عــلــى أن »تــكــون 

ـــي عـــني األســـد 
َ
وواحـــــدة فـــي أربـــيـــل، وقـــاعـــدت

ــادي، مــركــز  ــرمــ والــحــبــانــيــة، غــــرب وشــــرق الــ
محافظة األنبار التي تحّد العراق مع ثاث 
دول، هي: السعودية واألردن، وسورية. وال 
الــقــوات األميركية في أي من بغداد  تستقل 
 في 

ً
 مستقا

ً
أنــهــا تتخذ شــكــا  

ّ
أو أربــيــل إال

ــي الحبانية وعــني 
َ
األنــبــار مــن خـــال قــاعــدت

الكلمة موحدة على الصعيد السني«. مع العلم 
القيادات السنية إلى جانب  أن محاولة جمع 
لها  التنسيق  يتّم  برعاية سعودية  الحريري 

منذ أكتوبر/ تشرين األول املاضي.
يلعب املستقبل أيضًا الورقة الشعبية، بحيث 
يعمد الحريري منذ عودته إلى بيروت )بعد 
ــوات(، إلــى  ــنــ غـــيـــاب عــنــهــا ألكـــثـــر مـــن ثــــاث ســ
تــنــظــيــم جــــوالت فـــي املــنــاطــق املــحــســوبــة على 
ــّد الــعــصــب الشعبي  تـــيـــاره، بــهــدف إعـــــادة شــ
لـــجـــمـــهـــوره. فــكــانــت لـــه زيــــــارة إلــــى طــرابــلــس 
الطريق  إلــى منطقة  لبنان(، وأخــرى  )شمالي 
»املستقبل«  لتيار  البشري  ان 

ّ
)الــخــز الجديدة 

في قلب العاصمة(، مع ترجيحات صادرة من 
الحريري  يقوم  بــأن  »املستقبل«  تيار  محيط 
بزيارات أخرى إلى األطراف تحديدًا إلى عكار 
شــمــااًل والــبــقــاع شــرقــًا. ومــحــاولــة إعـــادة مللمة 
شارع تيار »املستقبل« تأتي أيضًا استكمااًل 

لإلجماع السياسي في القيادات السنية.
ربما  »املستقبل«  بيد  املــوجــودة  األوراق  هــذه 
على  السعودية  األدنــى حلفاء  بالحّد  تساعد 
التماسك في مرحلة الحكم الفعلي لحزب الله 
بـــدل االنــســحــاب الــســعــودي الــكــامــل ملصلحة 
الـــحـــزب وتــضــخــم قـــوتـــه. وهــــو تــضــخــم قــابــلــه 
فجأة،  يحصل  لــم  »املستقبل«،  لنفوذ  تــراجــع 
بل كان نتيجة تراكم األخطاء السياسية منذ 
عقد، من بسط مبدأ حكومات الوحدة الوطنية 
مــع حــزب الــلــه، مـــرورًا بــاالتــفــاقــات السعودية 
الــســوريــة )مــا ُعــرف بــمــعــادالت ســني ســني بني 
عامي 2009 و2010(، والتراجع لحظة انقاب 
حــزب الــلــه على الــحــريــري وإســقــاط حكومته، 
الله ومعاركه ضد  إلــى تغطية حــزب  وصـــواًل 

الثورة السورية.

األســــــــد، إذ أقـــيـــمـــت قــــاعــــدة لـــلـــقـــوات داخــــل 
تــلــك الــقــواعــد الــتــي تــعــد األكـــبـــر فـــي الــعــراق 
مــن حــيــث املــســاحــة، وُيــمــنــع الـــدخـــول إليها 
إال بــتــرخــيــص حــتــى لــلــجــيــش الـــعـــراقـــي أو 
املــســؤولــني الــحــكــومــيــني. كــمــا وتــمــنــع، وفقًا 
للعقيد الــعــراقــي جــبــار املــيــاحــي، مــن قــيــادة 
طــائــرات  مـــرور  العسكرية،  األنــبــار  عمليات 

الـــســـوخـــوي الـــعـــراقـــيـــة مــــن فـــوقـــهـــا، وكـــذلـــك 
التي  العراقية  واملــراقــبــة  التصوير  طــائــرات 
متها حكومة نوري املالكي السابقة من 

ّ
تسل

»العربي الجديد«،  طهران. ويؤكد املياحي لـ
أن »القواعد األميركية رفعت العلم األميركي 
 
ً
منفصا أو   

ً
مستقا جسدًا  وبــاتــت  داخلها 

عن محيطها الخارجي املتمثل بالقاعدة األم 
التابعة للجيش العراقي«.

القوى  النائب عن تحالف  من جهته، يقول 
 »قتال داعش في 

ّ
العراقية، رعد الدهلكي، أن

العراق هو مسؤولية كل دول العالم وليس 
العراق حصرًا وتحديدًا الواليات املتحدة«. 
 
ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  لـ الدهلكي  ويضيف 

»الـــواليـــات املــتــحــدة مــلــزمــة وفــقــًا لاتفاقية 
معه  بالتعاون  الــعــراق،  مع  عة 

ّ
املوق األمنية 

 »الوجود األميركي هو 
ّ
عسكريًا«، مؤّكدًا أن

أمر واقع وعلى مرأى ومسمع من الجميع، 
 واشنطن 

ّ
وبعلم وموافقة الحكومة. كما أن

مــــن خـــــال الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي تــعــمــل عــلــى 
ضــرب داعــش ولها دور كبير في تحجيمه 
وإضعافه«، على حّد تعبيره. ويشير النائب 
ــه »ال مشكلة بوجود أيــة قاعدة 

ّ
ذاتــه إلــى أن

الباد  مؤّكدًا »حاجة  العراق«،  في  أميركية 
إلى الدعم األميركي والدولي في حربه ضّد 

داعش«.
ــرى الـــنـــائـــب عــــن الــتــحــالــف  ــ ــل، يــ ــابــ ــقــ فــــي املــ
 »الـــوجـــود 

ّ
الـــوطـــنـــي، مــحــمــد الــصــيــهــود، أن

األميركي في العراق غير مرّحب به«. ويقول 
 »الواليات 

ّ
»العربي الجديد«، إن الصيهود لـ

املتحدة لديها مشروع تقسيمي تآمري في 
 »واشنطن تسعى لتقسيم 

ّ
العراق«، مبينًا أن

 »واشنطن ال تريد من 
ّ
العراق«. ويوضح أن

خال وجودها ضرب اإلرهاب، بل تريد دعم 
داعش إلتمام مشروعه في التقسيم«، مشيرًا 
 »الـــعـــراق الــيــوم لــديــه الــقــوة الكافية 

ّ
إلـــى أن

ــــال قــــواتــــه األمــنــيــة  لــتــحــريــر أرضــــــه مــــن خـ
الــقــدرة على  يملك  الـــذي  الشعبي  والــحــشــد 

تحرير األراضي من داعش«، وفقًا لوصفه.
في السياق ذاتــه، يقول الخبير في الشؤون 
الحيالي،  مــازن  األنــبــار،  بمحافظة  العراقية 
 »الـــتـــواجـــد األمـــيـــركـــي بــــات مــســألــة أكــبــر 

ّ
إن

بكثير من رفض هذا الحزب أو تلك املليشيا. 
فـــوجـــود الـــــروس فـــي ســـوريـــة ضــمــن قــواعــد 
األمـــيـــركـــيـــني  يـــدفـــع  أن  إال  يــمــكــن  ال  ثـــابـــتـــة 
لتثبيت وجودهم على األقل في األنبار التي 
تــجــاور األراضـــــي الــســوريــة بــأكــثــر مــن 400 
بقلق  »إيــران تشعر   

ّ
أن كيلومتر«. ويضيف 

كبير في هذا اإلطار، واألميركيون يرصدون 
ذلك ويجدون ترحيبًا أكثر من الذي وجدوه 
ني العراق عام 2003. لذا 

ّ
عندما دخلوا محتل

 
ً
األميركي سيكون طويا الوجود  أن  أعتقد 

هذه املرة في العراق«.

عبسي سميسم، أحمد حمزة

يــمــكــن اخــتــصــار مــجــريــات الــيــوم 
سورية،  في  املؤقتة  للهدنة  األول 
بــأنــه كــان يــومــًا بــخــروقــات كثيرة 
، حتى ليل  من قبل النظام الــســوري، لم تــؤدِّ
أمــس، إلــى انهيار وقــف »األعــمــال العدائية« 
الــدولــي  األمـــن  قـــرار مجلس  تعابير  بحسب 
2268 الذي ثّبت دخول الهدنة حيز التنفيذ 
منذ منتصف ليل الجمعة ــ السبت. لكن بدا 
اليوم األول  أن تنظيم »داعـــش« كــان »نجم« 
للهدنة، إذ تمكن من تحقيق تقدم على محور 
ــي حــمــاة الشرقي والــرقــة، وســط امتناع 

َ
ريــف

استهدافه من قبل مقاتات روسيا أو النظام 
السوري، بذريعة »الرغبة بتفادي األخطاء« 
العامة  األركـــان  رئيس  نائب  تعبير  بحسب 
الــروســي، سيرغي رودســكــوي، مع  للجيش 
الـــهـــدنـــة، فحلت  ــن  الــتــنــظــيــم مــســتــثــنــى مـ أن 
املقاتات التابعة للتحالف الدولي بدل تلك 
وأصــّر  التنظيم.  تقدم  واستهدفت  الروسية 
النظام السوري على نفي إقدامه على خرق 
الهدنة، على الرغم من تسجيل استهدافه 15 
منطقة سورية ال وجود لتنظيمي »داعش« 
النظام  املقابل، حــاول  فيها. في  و»النصرة« 
ــيــــه، مــتــحــدثــًا عــن  قـــلـــب الــتــهــمــة املـــوجـــهـــة إلــ
ســقــوط قــذائــف قـــرب ســاحــة العباسيني في 
شــرق دمــشــق، وفــق مــا أفـــادت وكــالــة األنــبــاء 
السورية »سانا«، من دون إشارة الوكالة إلى 

خرق للهدنة. 
الــيــوم األول للهدنة املؤقتة،  أبــرز خــروقــات 
حــصــلــت فـــي ريــــف الـــاذقـــيـــة الـــشـــمـــالـــي، إذ 
أكـــد مــديــر املــكــتــب اإلعــامــي فــي »تنسيقية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »قـــوات  الــاذقــيــة« لـــ
ــدء ســريــان  ــاولـــت الـــتـــقـــدم بــعــد بــ الـــنـــظـــام حـ
الـــهـــدنـــة بــنــحــو ســـاعـــتـــني، عـــلـــى مـــحـــور تــل 
الــبــيــضــاء فـــي جــبــل الــتــركــمــان. وبــالــتــزامــن 
تقريبًا، لكن وسط الباد، قال الناطق باسم 
السباعي،  محمد  اإلعامي«  حمص  »مركز 
»العربي الجديد«، إن »قوات النظام، خرقت  لـ
الهدنة فجرًا، عبر استهداف مدينة تلبيسة 
بــريــف حــمــص الــشــمــالــي بقصف مــدفــعــي«، 
هـــاون سقطت صباحًا  »قــذائــف  أن  مضيفًا 
في بلدة  الغنطو« بريف حمص الشمالي. 
ــدت عـــدة مـــصـــادر مــتــطــابــقــة حـــدوث  كــمــا أكــ
خروقاٍت، تمثلت بقصٍف مدفعي استهدف 
وبلدة  الشمالي،  بريف حماه  مــورك  بلدات 
الكماري بريف حلب الجنوبي، ولكن هذا ال 
ينفي أن محافظة حلب، عاشت بشكل عام 

يومًا هادئًا. 
ــــب، قـــال الــنــاشــط اإلعـــامـــي محمد  وفـــي إدلـ

هدنة سورية 
حذرة

خروقات بالجملة ال تلغي 
االتفاق... وداعش يتقدم

السعوديون جاّدون 
في خوض معركة 

سورية والخطوات إزاء 
لبنان استباق لذلك
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األوراق المتبقية لخصوم حزب اهلل في لبنان القواعد األميركية في العراق... أبعد من ضرب »داعش«

»النظام،  أن  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
طــاملــا أن روســـيـــا تــعــطــيــه الـــضـــوء األخــضــر، 
ــة، فــإنــه  ــيـ وتــتــيــح لـــه تـــحـــدي الــــقــــرارات الـــدولـ
الراهن،  العسكري  الوضع  الستمرار  يسعى 
إذ يشعر أنه في مأمن من أي عقوبات دولية، 
ولـــذلـــك كــمــا نــــرى الـــيـــوم فــقــد اســتــمــر قصفه 
لبعض املــنــاطــق«، مــؤكــدا أن »الــجــيــش الحر 
يحترم التزاماته الدولية، ولكن سعي النظام 
إلفــشــال الــهــدنــة يعيدنا لــخــيــارنــا األســاســي 
فــــي مــتــابــعــة الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري وتــصــعــيــده 
والعراقية  اإليرانية  واملليشيات  النظام  ضد 

واللبنانية التي تقاتل معه«.
ــة تـــطـــبـــيـــق الــــهــــدنــــة بـــــني الـــنـــظـــام  ــ ــــدايـ ومــــــع بـ
واملـــعـــارضـــة، بــــدأت تــظــهــر تــحــركــات لتنظيم 
ــيــــة »داعـــــــــش« عـــلـــى حــــدود  ــة اإلســــامــ ــ ــدولـ ــ الـ
املناطق التي يسيطر عليها النظام في ريف 
التنظيم  الشرقي، أسفرت عن سيطرة  حماة 
التي ال تبعد ســوى نحو  الطيبة،  على قرية 
3 كيلومترات عن بلدة بري التي تضم أكبر 
تم  كما  املنطقة.  فــي  للنظام  مدفعية  كتيبة 
تفجير سيارات مفخخة في  مناطق سيطرة 
النظام  قــام  مية، 

َ
َسل بلدة  محيط  فــي  النظام 

عــلــى إثـــرهـــا بـــإغـــاق مـــداخـــل مــديــنــة سلمية 
املناطق  تلك  مــن  للمدنيني  انتقال  أي  مانعًا 
بــاتــجــاه الــغــرب، وهــو مــا تسبب بحالة هلع 
لــدى ســكــان تلك الــقــرى وتــخــوف مــن حصار 

»داعش«، لها أو اقتحامها بأية لحظة.
يــبــدو الــنــظــام أمـــام خــيــاريــن فــي ريــف حماة 
الــشــرقــي الــتــي يــضــم مكونها الــســكــانــي في 
ــا الــتــجــهــيــز  مــعــظــمــه أقــلــيــة اســمــاعــيــلــيــة: إمــ
لحملة عسكرية بغطاء جوي روسي باتجاه 
الــرقــة انــطــاقــًا مــن ريـــف حــمــاة الــشــرقــي، أو 
استدراج »داعــش« للسيطرة عليه. ويرتبط 
التدخل  بمدى جدية  األول  للخيار  الــذهــاب 
ــعــــودي ــــــ الـــتـــركـــي فــــي ســـوريـــة  الــــبــــري الــــســ
ــــش«، إذ مــن املــرجــح أن يعمد  ملــحــاربــة »داعـ
النظام إلى هذا الخيار في حال ملس جدية 
البري،  التدخل  في موضوع  السعودية  من 
عــنــدهــا، مــن املــتــوقــع أن يعمد الــنــظــام ومــن 

السفير اإلماراتي حسن  السبت،  العراقية، أمس  الخارجية  استدعت وزارة 
الشحي، وسلّمته مذكرة احتجاج على تصريحات سابقة لوزير الخارجية 
اإلماراتي، الشيخ عبد اهلل بن زايد، تدعو للتخلص من مليشيات »الحشد 
إن  بيان،  في  جمال،  أحمد  ــوزارة،  ال باسم  المتحدث  وقال  الشعبي«. 
»الحشد  لـ  مسيئة  اإلماراتي  الوزير  تصريحات  تعتبر  العراقية  الخارجية 
ولجنة  العبادي،  حيدر  الــوزراء  رئيس  حذوه  حذا  ما  وهو  الشعبي«، 

العالقات الخارجية في البرلمان.

الشيح،  خان  بلدة  في  للنظام  األبرز  الخرق  كان  السبت،  ظهر  بلوغ  مع 
في الغوطة الغربية، إذ أكدت مصادر »العربي الجديد« في المنطقة، 
إثر قصٍف مدفعي  بجروح،  آخر  ُقتال، وأصيب عدد  اثنين  أن »مدنيين 
نفذته قوات النظام المتواجدة في تلة الكابوسية على الجهة الغربية 
لبلدة خان الشيح«، التي تسيطر عليها المعارضة السورية. وكانت درعا 
جنوبي البالد، شهدت بحسب الناشط اإلعالمي أحمد المسالمة »سكونًا 

تامًا في جميع البلدات والمدن«.

قصف الغوطة وهدوء درعا

توتر عراقي إماراتي

تحليل بعيوننا

خــلــفــه روســـيـــا لــفــتــح مــعــركــة بــاتــجــاه الــرقــة 
الــتــي تــشــكــل بــالــنــســبــة لــلــغــرب املـــركـــز األهـــم 
لتنظيم »داعش« من أجل قطع الطريق على 
هذا التدخل وإلغاء مبرره. أما في حال قرأ 
ــبـــري، فليس  الــنــظــام اســتــبــعــادًا لــلــتــدخــل الـ
مـــن مــصــلــحــتــه فــتــح مــعــركــة بـــاتـــجـــاه الــرقــة 
وتقليص خطر »داعش« كونه املبرر األقوى 
لشرعنة الــنــظــام، وبــالــتــالــي مــن املــتــوقــع أن 
ــتـــدراج الــتــنــظــيــم بــاتــجــاه  يــلــجــأ الــنــظــام السـ
من  أقليات  تقطنها  مناطق  على  السيطرة 
ريف حماة الشرقي، ووضع املجتمع الدولي 
أمام خيار وحيد، هو اعتماد النظام كشريك 
النظام وكحام لألقليات.  دولي في محاربة 
إلى السيناريوهني  النظام أيضًا  وقد يلجأ 
يــعــلــن عـــن حملة  املــحــتــمــل أن  مـــن  مـــعـــًا، إذ 
ـــ الــرقــة انــطــاقــًا من  ـ بــاتــجــاه مــحــور الطبقة 
مــنــطــقــة أثـــريـــا شــمــال ســلــمــيــة، وفــــي الــوقــت 
نفسه يــتــرك املــنــاطــق الــواقــعــة جــنــوب أثريا 
تحقيق  لتنظيم  يستطيع  رخــــوة  خــاصــرة 

تقدم فيها.
ولــم يقتصر تقدم »داعـــش« على ريــف حماة 
أجـــزاء من  التنظيم على  إذ سيطر  الــشــرقــي، 
بــلــدة ســلــوك ومدينة تــل أبــيــض بــريــف الرقة 
الشمالي، فيما قتل 10 مدنيني على األقل في 
قصف للتحالف على أطراف مدينة تل أبيض 
بــحــســب وكـــالـــة األنــــاضــــول. ونــقــلــت وكــــاالت 
ــبــــاء عـــاملـــيـــة عــــن وحـــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب  أنــ
 من »داعش«، مقابل 

ً
الكردي، مقتل 40 مقاتا

20 كرديًا في هجوم تل أبيض.

»الدعوة الى جولة جديدة من املفاوضات بني 
ــارس/آذار املقبل  ــ ــراف الــســوريــة فــي 7 مــ األطــ
املبعوث  وأعلن  ثانية.  من جهة  في جنيف« 
األمـــمـــي عـــن عــقــد لــقــاء مـــع مــجــمــوعــة الــعــمــل 
تطبيق  تقييم  لبحث  األحــد،  اليوم  السورية 

االتفاق. وأشــار دي ميستورا إلى أن اللجوء 
األخير،  الحل  العسكرية »سيكون  القوة  إلى 

هك االتفاق«.
ُ
في حال انت

بدوره، يشير رئيس هيئة األركان العامة في 
الجيش السوري الحر، العميد أحمد بري، في 

العليا  »الهيئة  وفد  رئيس  نائب  كشف 
للمفاوضات« جورج صبرا، في حديث 
لـ»العربي الجديد«، أن هيئة المفاوضات 
شكلت  حجاب،  رياض  الدكتور  برئاسة 
بالتعاون مع قيادات عسكرية وفريق 
إعـــالمـــي مــتــخــصــص، لــجــنــة لــرصــد 
وهذه  ومخالفاته،  النظام  خروقات 
المواقع،  جميع  في  تعمل  اللجنة 
إلى  بدقة  الموثقة  تقاريرها  وسترفع 
ويرى  والمعنية«.  الدولية  الجهات 
صبرا أن »النظام اضطر لاللتزام بالهدنة 
خاضع  بالنهاية  ــراره  ق كــون  مكرهًا 

للقوى التي ُتسيّرُه«.

لجنة المعارضة 
لرصد اإلنتهاكات

ضابط أميركي 
خالل تدريب 
للقوات 
العراقية 
في بغداد 
)علي محمد/
األناضول(

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مدفعية  لـــ مــعــراوي 
النظام املتمركزة في معسكر جورين بسهل 
الـــغـــاب، اســتــهــدفــت ظــهــرًا قــريــتــي الـــزقـــوم و 
قــلــيــديــن«، بــيــنــمــا تــعــرضــت بـــلـــدة الــنــاجــيــة 
فيه لقصٍف بالبراميل. أما في ريف دمشق، 
فــقــد أشـــار نــاشــطــون فــي الــغــوطــة الشرقية، 
ــــي قـــريـــة  ــة صـــــواريـــــخ فـ ــــوط ثــــاثــ ــقـ ــ إلــــــى »سـ
بــــاال، وســـط انــــدالع اشــتــبــاكــات عنيفة منذ 
الــصــبــاح، بــالــتــرافــق مــع الــقــصــف باملدفعية 
النظام«، فيما تشهد  الثقيلة من قبل قــوات 
باقي جبهات الغوطة الشرقية هدوءًا حذرًا. 
الناشط  أكــد  الغربية،  بالغوطة  داريـــا  ومــن 
»العربي الجديد«،  اإلعامي فادي الداراني لـ
إن »املـــديـــنـــة تــشــهــد هـــــدوءًا تــامــًا بــالــعــمــوم، 
ُيسمع صوت اطاق رصاص متقطع، لكن ال 

 مدفعي أو جوي حتى اآلن«.
ٌ

يوجد قصف
املقبلة،  القليلة  ــام  واأليــ الــســاعــات  وســتــكــون 
وما  الهدنة،  مجريات  على  للحكم  مفصلية 
املبعوث  أن  تــطــورات، خــاصــة  مــن  سيتبعها 
الــى ســوريــة ستيفان دي ميستورا،  األمــمــي 
ربــــط بـــني »شـــــرط ان يــصــمــد وقــــف األعـــمـــال 
ــزام إيـــصـــال  ــ ــتــ ــ ــ ــامــــل وال الـــعـــدائـــيـــة بـــشـــكـــل شــ
املــســاعــدات اإلنــســانــيــة« مــن جــهــة، وتــوجــيــه 

ينقسم العراقيون إزاء 
توّسع قواعد القوات 

األميركية في بالد 
الرافدين، في حين يسود 

إجماع على أن حجم 
هذا الوجود يخفي 
أهدافًا تتجاوز شعار 

محاربة »داعش«

السفير السعودي في لبنان، علي عواض عسيري، خالل تسليم الجيش اللبناني مساعدات عسكرية العام الماضي  )حسين بيضون(
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وائل قنديل

القصة باختصار: مصري أوصى بأن 
يكفنوه بعد موته بقميص »تعاطفا 

مع غزة« فتحفظوا على أمواله، 
وأحالوه للنيابة العامة. ومصري آخر 

قال إن أرض فلسطني حق تاريخي 
للصهاينة، فأصبح مذيعًا رسميًا 
لدولة االنقالب، ونائبًا في برملانها، 
وطامحًا لرئاسة البرملان. على وقع 
فضيحة تعري نظام السيسي في 

الفراش اإلسرائيلي، باستخدام رجله 
املدلل، توفيق عكاشة، تأتي جريمة 

النظام اللص بحق محمد أبو تريكة، 
أو إن شئت الحقيقة، بحق »عاصمة 
مصر األخالقية« حيث أحالوه إلى 

النيابة العامة، متهما باإلرهاب، بعد أن 
تحفظوا على أمواله، التي جمعها من 

كده وعرقه، وتفوقه املهني واإلنساني، 
الذي أذهل العالم، شرقًا وغربًا. رذيلة 
محمد أبو تريكة أنه مصري حقيقي، 
وشخص خلوق ومحترم. أما فضائل 

توفيق عكاشة، فإنها ال تعد وال 
تحصى، فهو الذي صعر خد مصر، 

 »نفحة« 
ً
وأراق ماء وجهها، متسوال

من حكام اإلمارات، أو حتى »كيس 
من البلح« على الهواء مباشرة... وهو 

الذي يناضل من أجل شعب الكيان 
الصهيوني، ويجاهد إليصال مياه 

النيل لهم. ليس ما أقدم عليه »عكاشة 
نظام السيسي« تصرفًا مجنونًا من 
شخص أخرق، وليس انسالخًا عن 
السائد، بل هو التجسيد الحقيقي 

لرؤية عبد الفتاح السيسي وفلسفته 
في حكم مصر، وعالقتها بإسرائيل، 

ومن ثم ال تنخدع في هذا الصراخ 
الهستيري من »القومجية« املحترفني، 

وقطط النضال الحنجوري السمان، 
فالسيسي قطع أشواطًا أبعد بكثير 

مما ذهب إليه »العكاشة«. كل الوقائع 
تقول إن عكاشة هو بمعيار ما 

»حصان طروادة لدولة السيسي«. هل 
أذكرك باملنشور الرسمي املوزع على 
الوحدات العسكرية في 2011 بفرض 

فضائية عكاشة وبرامجه حصة 
وحيدة للمشاهدة في عنابر الجنود؟
دعني أعود بك إلى األيام التالية لفوز 

محمد مرسي برئاسة مصر، حني 
نشرت صحيفة »الوفد« تقريرا 

مترجما عن صحيفة إسرائيلية 
يتضمن رسالة استغاثة من ذلك 

العكاشة للكنيست اإلسرائيلي، كان 
نصها »أستغيث من سوء معاملة 
الرئيس املصري الجديد القادم من 

اإلسالم السياسي الذي ما إن استقر 
على كرسي الحكم حتى تخلص من 

املشير طنطاوي العاقل الفاهم بأن 
مصلحة مصر من مصلحة إسرائيل، 

وجاء بشاب كوزير دفاع ال يعي وال 
يفهم كيف تدار الجيوش وأجرى 
تغييرات في كل قيادات األسلحة 

وأقال اللواء مراد موافي من املخابرات 
وأطاح بكل أصدقاء إسرائيل ليبدأ 
عهد البغض والعداوة من جديد«. 

واختتم رسالته ــ والعهدة على 
جريدة الوفد ــ بهذه الجملة »إن ربي 
وربكم واحد وعدوي وعدوكم واحد 

هو اإلخوان«. وبعد هذه الفضيحة 
مباشرة، كان أحد أعضاء املجلس 

العسكري يجري مداخلة هاتفية مع 
عكاشة على الهواء، ويقول له »ليت كل 

اإلعالميني وطنيون مثلك يا توفيق« 
فلم الدهشة هنا إذا كان العسكر 

اعتبروه مبكرا للغاية معيار الوطنية؟
كل هذا وغيره يعرفه مصطفى 

بكري ومرتضى منصور، وسواهما 
ممن يصرخون اآلن، بهستيريا 

ضد خيانة عكاشة وجريمة عكاشة 
وانتحار عكاشة، هم أنفسهم كانوا 

من قبل أصدقاء عكاشة وحلفاء 
عكاشة ورعاة عكاشة، لكنهم كانوا 

في لحظة ال يمانعون فيها من 
التحالف مع »الشيطان اإلسرائيلي« 
من أجل إتمام جريمة االنقالب على 

محمد مرسي. الثابت أن عكاشة 
اآلن، هو عكاشة زمان، لم يتغير 
فيه شيء، خصوصا كفاحه من 

أجل إسرائيل، على مرأى ومسمع 
من الجميع، لذا فالوضع الحالي، 

باختصار،  يقول إن عكاشة وبكري 
ومرتضى واملجلس املوقر، في مهمة 

استطالع رسمية، عبر عنها املذيع 
الصهيوني ومحاور حسني مبارك 

األشهر، عوديد جرانوت بقوله إن 
»عبد الفتاح السيسي، يستخدم 

النائب توفيق عكاشة في التمهيد 
لتطبيع ثقافي وإعالمي واسع بني 

مصر وإسرائيل«.
لهم عكاشتهم، ولنا أبو تريكة.

لهم عكاشتهم 
ولنا أبو تريكة

مرور 
الكرام

أجواء دمشق كما بدت أمس )لؤي بشارة/فرانس برس(



معداته وأسلحته إلى جبهات القتال املشتعلة.
ــن صــــــدور األوامــــــــــر، تــمــّكــن  ــات مــ ــاعــ وبـــعـــد ســ
دياب برفقة بضعة مقاتلني من تفجير أجزاء 
ــانــــون شـــمـــال قـــطـــاع غــــزة،  مــــن جـــســـر بـــيـــت حــ
ونتيجة  الناسفة.  العبوات  إحــدى  باستخدام 
لالنفجار، توقفت عمليات اإلمداد لثالثة أيام 
 على 

ً
متواصلة، األمر الذي اعتبره دياب دليال

لها. ويشعر  العملية كما كان مخططًا  نجاح 
الــحــاج مــحــمــود بــالــفــخــر ملــا قــّدمــه الـــثـــوار من 
تــضــحــيــات وعــمــلــيــات فــدائــيــة كــســرت شــوكــة 
جنود االحــتــالل، رغــم قلة املــتــاع والــعــدة التي 
أن غــصــة تبقى  إال  آنـــــــذاك.  بــحــوزتــهــم  كـــانـــت 
يعاني  التي  التهميش  حالة  بسبب  قلبه  فــي 
يصنفون  فلسطيني  مقاتل  ألــفــي  نحو  منها 
»مــحــاربــني قـــدامـــى«. وفـــي مــحــاولــة لــصــون  كـــ
ــاب مع  حــقــوق املــحــاربــني الــقــدامــى، تــعــاون ديـ
مجموعة من رفاقه على تشكيل ائتالف يضم 

املــقــاتــلــني كـــافـــة تــحــت اســــم »رابــــطــــة مــقــاتــلــي 
عن  أعلن  التي  القدامى«  الفلسطينية  الــثــورة 

تشكيلها رسميًا في عام 1993.
ويــعــد املـــحـــارب الــقــديــم مــحــمــد الـــغـــزاوي أول 
ة 

ّ
غز مدينة  من  اتخذت  التي  للرابطة،  رئيس 

مـــقـــّرًا رئــيــســيــًا لـــهـــا، قــبــل أن يــتــولــى الــعــقــيــد 
ــًا( مــهــمــة رئــاســة  ــامـ إســمــاعــيــل الـــنـــاقـــة )65 عـ
الرابطة عام 2005 حتى الوقت الجاري. ويذكر 
الــنــاقــة لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــــه بــعــد إفــــراج 
االحــتــالل عــن مــئــات املــقــاتــلــني الــذيــن شــاركــوا 
في الثورة الفلسطينية، بدأ التفكير في إنشاء 
مـــؤســـســـة وطـــنـــيـــة تــهــتــم بــاملــقــاتــلــني وتـــرعـــى 
تأسيس  فــكــرة  أن  مبينًا  املختلفة،  شــؤونــهــم 
الــرابــطــة نــالــت إعــجــاب ودعـــم الــزعــيــم الــراحــل 
أن  إسماعيل  العقيد  ويــوضــح  عــرفــات.  ياسر 
الرابطة ضمت في السنوات األولى لتأسيسها 
ــرائــــح، تــتــعــلــق األولــــــى بــمــجــمــوعــات  ثــــالث شــ

غزة ـ عبد الرحمن الطهراوي

ــر  ــ ــيـ ــ ــة اغـــــتـــــيـــــال األسـ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــد جـ ــيــ ــعــ تــ
سلطات  لـــدى  الــســابــق  الفلسطيني 
ــر الــــــنــــــايــــــف، مـــلـــف  ــ ــمـ ــ االحـــــــــتـــــــــالل، عـ
كافة،  بمراحلها  الفلسطينية  الثورة  مقاتلي 
وخصوصًا ممن لم ينخرطوا، بعد تحريرهم، 
األطر  أو  الفلسطينية  السلطة  مؤسسات  في 
مقاتلون  وتنظيماتهم.  لفصائلهم  القيادية 
قــــدمــــوا كــــل شـــــيء مــــن حـــيـــاتـــهـــم الــشــخــصــيــة 
للقضية التي اعتبروها األسمى، وحاول عدد 
العسكرية،  املــهــام  أدائــهــم  انــتــهــاء  بعد  منهم، 
 أبرزها 

ّ
جمع أنفسهم في أطر وتجمعات لعل

»رابطة مقاتلي الثورة الفلسطينية القدامى« 
التي تأسست في العام 1993. وال تزال أحداث 
شرارتها  انطلقت  الــتــي  الفلسطينية  الــثــورة 
في عام 1965 تراود ذاكرة الحاج الفلسطيني 
ــخــــرط فــــي صــفــوف  مـــحـــمـــود ديـــــــاب، الــــــذي انــ
االحــتــالل  يعتقله  أن  قبل  منذ شبابه  الــثــورة 
اإلسرائيلي لنحو عقد من الزمن، بتهمة تنفيذ 
املستوطنني  استهدفت  فدائية  عمليات  عــدة 

والجنود اإلسرائيليني في قطاع غزة.
ويــســتــذكــر الــحــاج مــحــمــود الــبــالــغ مــن العمر 
بــتــنــفــيــذ عملية  تــكــلــيــفــه  لــحــظــات  عـــامـــًا(   65(
فدائية تستهدف خطوط إمداد قوات االحتالل 
اإلســرائــيــلــي الــواصــلــة مــا بــني مــديــنــة املــجــدل 
املتوسط وصحراء سيناء  البحر  على  املطلة 
حرب  خــالل  إسرائيل  احتلتها  التي  املصرية 
1967. ويــقــول ديـــاب لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنه 
في خضم الحرب التي كانت دائرة بني القوات 
تـــنـــا أوامــــــر من  املـــصـــريـــة واإلســـرائـــيـــلـــيـــة جـــاء
باستهداف  )أبــو جهاد(  الــوزيــر  القائد خليل 
الطرق البرية التي يستخدمها االحتالل لنقل 

الفدائيون المنسيون
مقاتلو الثورة الفلسطينية 
من الجبهات إلى التهميش

أوًال بأول
يعيد اغتيال عمر النايف، قضية مقاتلي الثورة الفلسطينية إلى األذهان، بما أّن النايف 
كان أحد أبطالهم. يروي بعض هؤالء لـ»العربي الجديد« فصوًال من مراحل القتال، 

فتهميشهم ومحاولة لّم شملهم
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طهران ـ فرح الزمان شوقي

حتى ساعة متأخرة من يوم أمس، لم تكن بعد مالمح انتخابات مجلس الشورى 
فــرز أصــوات  التقّدم في عملية  الخبراء قد اتضحت، رغــم  أو مجلس  اإلسالمي 
أّن  غير  الجمعة.  جــرت  التي  االنتخابات  في  شــاركــوا  الذين  اإليرانيني  الناخبني 
النتائج األولية أظهرت تقّدم اإلصالحيني في انتخابات مجلس الخبراء، وتحديدًا 
تيار رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام أكبر هاشمي رفسنجاني والرئيس 
حسن روحاني. وكان فرز األصوات قد بدأ منذ منتصف ليل الجمعة، مع إغالق 
املراكز االنتخابية في كافة املحافظات اإليرانية، بعد تمديد فترة االقتراع خمس 
املئة.  املشاركة تتعدى 60 في  إن نسبة  مــرات. فيما صــدرت تصريحات تقول 
وتواصل العمل على قدم وساق طيلة يوم السبت، وتجنب املسؤولون عن عملية 
الفرز اإلدالء بأية تصريحات مبكرة تعطي أي أرقام دقيقة أو أي نتائج محسومة 
، وفضلوا اإلعالن بشكل تدريجي عن 

ً
في املناطق التي تم إنهاء فرز أصواتها أوال

نتائج بعض املناطق دون أخرى، فيما تأخر موعد صدور التصريحات املتعلقة 
بالعاصمة طهران، وهي املدينة التي تحتل أكبر عدد من مقاعد مجلس الشورى 
أنها تمتلك  اإلســالمــي. وتبلغ حصة طهرات ثالثني مقعدًا من أصــل 290، كما 
ديــن مسؤولني عن  املكون من رجــال  القيادة  األكبر في مجلس خبراء  الحصة 
تعيني املرشد األعلى في البالد، إذ تحتل 16 مقعدًا من أصل 88 موزعة بني كل 
املحافظات. أجواء النتائج األولية طيلة يوم أمس، كانت متبدلة. البعض رجح فوز 
»املعتدلني« و«اإلصالحيني« في عدد من املناطق اإليرانية وال سيما املدن الكبرى، 
فيما ذكرت مواقع ثانية أن املحافظني نجحوا بالحصول على عدد ال بأس به من 

مقاعد البرملان، الذي يمثل السلطة الرقابية على عمل حكومة حسن روحاني.
ما ُحسم منذ ساعات الصباح األولى، كان انتقال بعض املرشحني ملجلس الشورى 
اإلسالمي لخوض جولة إعادة، أو جولة انتخابية ثانية، ستجري بعد شهر تقريبًا 
من اآلن. واستطاع بعض املرشحني فتح طريقهم بسهولة أمام البرملان، ومنهم 
رئيس مجلس الشورى اإلسالمي الحالي علي الريجاني، وهو املرشح املستقل 
عن مدينة قم اإليرانية، لكنه نال املرتبة الثانية بعد املرشح عن املحافظني أحمد 
فراهاني. كما حسمت مقاعد األقليات الدينية بشكل سريع. وتزامنًا مع عملية 
فرز األصوات، صدرت ترجيحات حول تقّدم »املعتدلني« و«اإلصالحيني« الذين 
حققت  كونها  طــهــران،  مدينة  في  مشتركة  بلوائح  التشريعي  السباق  خاضوا 
نسب مشاركة جيدة بحسب املشاهدات العينية. فيما تحدثت مواقع أخرى عن 
تقّدم للمحافظني في مناطق ثانية، فيما رجح آخرون تركيبة برملانية مختلطة بني 

مختلف التيارات بتفاوت النسب، لكن بحضور الجميع.
في  لصالحيتها  نظرًا  األهمية  شديدة  القيادة،  خبراء  مجلس  انتخابات  نتائج 
تحديد هوية املرشد، والتي تنافس فيها 166 مرشحًا، يمثلون مختلف املحافظات 
اإليرانية، كانت أكثر وضوحًا وسالسة من نظيرتها التشريعية، وهذا بحكم قلة 
تقدمًا  األولــيــة  النتائج  وأظــهــرت  مقعدًا.  تنافسوا على 88  الذين  املرشحني  عــدد 
لرجال الدين األصوليني في عدد من املحافظات اإليرانية، فيما أن النتائج األولية 
املتعلقة بالعاصمة طهران، رجحت تقّدم قائمة »املعتدلني«، إذ احتل رئيس مجمع 
فيها،  األولــى  املراتب  روحاني  والرئيس  رفسنجاني  النظام  تشخيص مصلحة 
أخــرى مثل وزيــر االستخبارات محمود علوي، فيما   عن أسماء معتدلة 

ً
فضال

حافظ كل من رئيس الخبراء الحالي محمد يزدي، ورئيس لجنة صيانة الدستور 
في  مقعديهما  على  طــهــران،  فــي  املحافظني  عــن  املرشحان  وهما  جنتي،  أحمد 
املليون  ملليون ونصف  االنتخابات بعد فرزها  أعلنت هيئة  الخبراء، بحسب ما 

صوت من أصوات املقترعني اإليرانيني املقيمني في العاصمة.

إيران: مالمح تقّدم »إصالحي« 
في »الخبراء«

الـــفـــدائـــي مــصــطــفــى حـــافـــظ الـــتـــي نــشــطــت في 
منطقة سيناء ملحاربة الجنود اإلسرائيليني، 
وضـــمـــت الـــثـــانـــيـــة عـــنـــاصـــر جـــيـــش الــتــحــريــر 
ــمـــت املـــقـــاتـــلـــني  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، واألخــــــيــــــرة ضـ

القدامى الفلسطينيني.
ويصف الناقة أوضاع املحاربني خالل الفترة 
بــهــم السبل  الــذيــن تقطعت  »حـــال  كــــ الــحــالــيــة 
وأصـــبـــحـــوا عــلــى قـــارعـــة الـــطـــريـــق«، مــوضــحــًا 
الــداخــلــي واألزمـــات  الفلسطيني  االنــقــســام  أن 
الـــحـــيـــاتـــيـــة الـــتـــي تــعــصــف بـــقـــطـــاع غـــــزة مــنــذ 

عام  صيف  عليه  اإلسرائيلي  الحصار  فــرض 
2007 ســاهــمــت فـــي تــعــزيــز حــالــة الــتــهــمــيــش. 
وتعتمد الرابطة على اشتراكات األعضاء في 
تتجاوز  ال  الــتــي  املـــحـــدودة  أنشطتها  تنفيذ 
والتموينية  الغذائية  املساعدات  تقديم  غالبًا 
 عــن 

ً
ــــى، فــــضــــال ــــدامـ ــقـ ــ لــــعــــائــــالت املــــحــــاربــــني الـ

والعالجية  الصحية  الخدمات  بعض  تقديم 
للمحاربني القدامى.

إعجابه  شبات  رفيق  القديم  املحارب  ويبدي 
الفلسطينية في  بتطور أداء فصائل املقاومة 

غــزة خــالل الــســنــوات القليلة املــاضــيــة، مؤكدًا 
فــي الــوقــت نفسه عــلــى أهــمــيــة عـــودة مختلف 
ح وتوحيد الجبهة 

ّ
الفصائل إلى العمل املسل

ــتـــالل. ويــقــول الــحــاج  الــداخــلــيــة ملــواجــهــة االحـ
شبات لـ »العربي الجديد« إن »أهم ما اكتسبه 
اإلسرائيلية  الحروب  في  الفلسطيني  املقاوم 
الثالثة التي شنت على غزة هو معرفة طبيعة 
الجندي اإلسرائيلي بأنه مقاتل جبان يخشى 
يطلق  أن  يستحق  وال  واملــواجــهــة  االشــتــبــاك 
عــلــيــه لــقــب جـــنـــدي«. وتــأكــيــدًا لــقــولــه، يضيف 

ــام 1971 حــــاصــــر االحــــتــــالل  ــ عــ ــــي  شــــبــــات: »فــ
مجموعة من املقاتلني في إحدى أحراش بلدة 
بيت حــانــون، وخــالل عملية املحاصرة تمكن 
أحــد الــجــنــود اإلســرائــيــلــيــني مــن معرفة مكان 
باألسلحة  عليه  خــرجــوا  ولكنهم  املــطــارديــن، 
وهــــــــددوه بــالــقــتــل إن أفـــصـــح عــــن مــكــانــهــم«. 
ــرج الــجــنــدي اإلســرائــيــلــي  ويــتــابــع رفـــيـــق: »خــ
مهرواًل تجاه قائده لكي يخبره بأنه ال يوجد 
شيء داخل األحراش الزراعية، وعلى إثر ذلك 

انسحب الجنود كافة من املنطقة«.

شارك المئات من الفلسطينيين في مدينة رام اهلل، وسط الضفة الغربية، 
وسحب  إسرائيل  مقاطعة  حركة  نظمتها  مسيرة،  في  السبت،  أمس 
االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها »BDS«، داعين لـ»مقاطعة 
انطلقت  التي  المسيرة  في  المشاركون،  وحمل  اإلسرائيلية«.  المنتجات 
اهلل،  رام  ياسر عرفات، وسط  باتجاه دوار  األرثوذكسي  النادي  أمام  من 

الفتات تدعو لمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية.

رام اهلل مع المقاطعة

عبسي سميسم

املتحدة مفهومًا  الواليات  كّرست 
أو غــضــبــهــا  ــا  ــ ــاهـ ــ لـــتـــحـــديـــد رضـ
عــن أي طـــرف لــه عــالقــة بــالــشــأن 
ــم تــعــمــيــمــهــا  ــي تــ ــتــ ــ الـــــســـــوري، وال
هذا  عــن  الــدولــي  للرضا  كمفهوم 
املــفــهــوم  ــوم  ــقـ يـ ذاك.  أو  ــــطــــرف  ال
على أن الرضا والغضب الدوليني 
ــرب أو بــعــد  ــ ــدى قــ ــ ــا مــ ــمـ يـــحـــددهـ
املحلية منها واإلقليمية  األطــراف 
ــة اإلرهـــــــــــــاب الــــــذي  ــ ــاربـ ــ ــحـ ــ عــــــن مـ
األميركي  املفهوم  حسب  يتجلى 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــالمـ بـــتـــنـــظـــيـــم الــــــــدولــــــــة اإلسـ
»داعــش« بالدرجة األولــى وبعض 
الــقــريــبــة مـــن تنظيم  الــتــنــظــيــمــات 
الــقــاعــدة فــي الـــدرجـــة الــثــانــيــة، مع 
ــــكــــل مـــــن يــــمــــارس  ــام ل ــ ــ إغـــــفـــــال تـ
اإلرهـــــــاب مـــن الـــجـــهـــات األخـــــرى، 
األمر الذي حول محاربة اإلرهاب 
والوسيلة  املــوضــة  يشبه  مــا  إلـــى 
ــي، واتـــهـــام  ــ ــدول ــ ــا ال لــكــســب الـــرضـ
ــل تـــصـــويـــره  ــ ــم مــــن أجــ أي خـــصـ
ــن الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة.  ــارج عـ ــخـ كـ
ــام مـــنـــذ بـــدايـــة  ــظـ ــنـ وقـــــد حــــــاول الـ
كمحارب  نفسه  تصوير  الــثــورة 
لإلرهاب رغم استعانته بمنظمات 
في  الغاية.  هــذه  لتحقيق  إرهابية 
ــود »داعــــش«  املــقــابــل، أصــبــح وجــ
املــبــرر األقـــوى الســتــمــرار النظام، 
وبــالــتــالــي أصـــبـــح اســـتـــمـــرار هــذا 
الــنــوع مــن اإلرهــــاب ضـــرورة لدى 
عليه.  الحفاظ  على  يعمل  النظام 
الديمقراطي  االتــحــاد  حتى حــزب 
الــســوري لحزب  الجناح  الــكــردي، 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي، الـــذي كــان 
حتى  إرهـــابـــي  كتنظيم  مــصــنــفــًا 
ــات املـــتـــحـــدة نــفــســهــا،  ــ ــــواليـ مــــن الـ
 معتمدًا مــن قبلها 

ً
أصــبــح وكــيــال

ــاب »داعــــش«. دولــيــًا،  ملــحــاربــة إرهـ
كان مبرر كل الدول التي تدخلت 
أو تــفــكــر بــالــتــدخــل فـــي ســوريــة، 
هــو مــحــاربــة »داعــــش«، متناسني 
كانت  السورية  الــثــورة  مطالب  أن 
ضــد االســتــبــداد وألجــل التخلص 
مـــن الــنــظــام، وأن الــنــظــام هـــو من 
كان له الدور األكبر في استمرار 
وتمدد التنظيم. حتى على صعيد 
فـــصـــائـــل املــــعــــارضــــة املـــســـلـــحـــة، 
ــات املـــتـــحـــدة إلـــى  ــ ــواليــ ــ ــ تـــســـعـــى ال
الهدف  عــن  الفصائل  تلك  حــرف 
الـــــذي تــأســســت مـــن أجـــلـــه، وهــو 
محاربة النظام وتحويل أولويتها 
إلــى مــحــاربــة »داعــــش«، وذلـــك من 
خــالل ربــط هــذا املــوضــوع بالدعم 
ــذي تــقــدمــه بــشــكــل مــبــاشــر أو  ــ الـ
الــضــغــط عــلــى الـــــدول الــتــي تــقــدم 
ــذا املــفــهــوم  ــــدعــــم. يــشــبــه هــ ــذا ال هــ
ــات املــتــحــدة،  ــــذي تــكــرســه الـــواليـ ال
بداية  فــي  النظام  كــرســه  مفهومًا 
الشر  تجسيد  حــول  الثمانينيات 
األكبر بجماعة اإلخوان املسلمني 
أو  أي خصم  فيها  لدرجة أصبح 
ــا، يــنــعــت بتهم  مــخــالــف لــتــوجــه مـ
االرتــبــاط بـــاإلخـــوان، الــذيــن كانوا 
ــلــنــظــام، رمـــــزا لــلــعــدو،  بــالــنــســبــة ل
ــي بــعــض  ــة أن املـــعـــلـــمـــني فــ ــدرجــ ــ ل
ــوا، حــــني يـــريـــدون  ــ ــانـ ــ املـــــــــدارس كـ
إخــــافــــة طــــالــــب، يــنــعــتــونــه بــصــفــة 

»إخونجي«.

للحديث 
تتمة

المتاجرة 
باإلرهاب

الجزائر ـ عثمان لحياني

نــقــلــت الــقــيــادة الــعــســكــريــة فــي الــجــزائــر وحــــدة عسكرية 
مـــدّرعـــة إلـــى منطقة الـــدبـــداب الــحــدوديــة مــع لــيــبــيــا. كما 
قـــــّررت نــشــر تــجــهــيــزات مــتــطــورة ملــراقــبــة الــــحــــدود، بعد 
ــــان الــجــيــش الــجــزائــري،  ــام بــهــا قــائــد أركـ ــارة الــتــي قـ ــزيـ الـ
الفريق قائد صالح، االثنني املاضي، إلى املنطقة لالطالع 
على األوضاع واستطالع جاهزية قوات الجيش لتأمني 
ــتـــطـــورات املــتــســارعــة فـــي لــيــبــيــا،  ــوء الـ الــــحــــدود عــلــى ضــ
والحديث عن التدخل األجنبي العسكري هناك. وبحسب 
أركــان الجيش األخيرة  مصادر مطلعة على زيــارة قائد 
تزويد  ليبيا وتونس، سيتم  مع  الحدودية  املناطق  إلى 
الــــوحــــدات الــعــامــلــة عــلــى الـــحـــدود بــتــجــهــيــزات مــتــطــورة 

وحديثة لتعزيز نظام األمن واملراقبة.
الــجــزائــري وحــدة  الجيش  نقل  استباقية،  وفــي خــطــوة 
من املدرعات لنشرها في منطقة الدبداب الحدودية مع 
قــد تقع  أمــنــيــة وعــســكــريــة  تــطــورات  ليبيا، تحسبًا ألي 
هــنــاك، وخــصــوصــًا فــي املــنــاطــق الــتــي تشهد مواجهات 
ــة اإلســــالمــــيــــة« )داعــــــــش(.  ــ ــدولــ ــ عــنــيــفــة مــــع تــنــظــيــم »الــ
وتتخوف الجزائر، وفق بعض التحاليل العسكرية، أن 
تدفع االنتصارات األخيرة لقوات محسوبة على فصائل 
املجموعات  وطــبــرق،  طرابلس  لحكومتي  تابعة  ليبية 
املــســلــحــة الــتــي تــتــبــع تنظيم داعــــش إلـــى الــتــوّجــه نحو 

الحدود مع الجزائر.
الجزائري  الرئيس  مــن  بــأمــر  العسكرية،  الــقــيــادة  فت 

ّ
وكل

عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، بــصــفــتــه وزيــــــرًا لـــلـــدفـــاع، قــائــدًا 
ليبيا،  مع  الحدود  أمــن  بمتابعة  املستوى  رفيع  عسكريًا 

ــــالع عــلــى جــاهــزيــة الــقــوات  ورفــــع تــقــاريــر مــســتــمــرة واالطـ
وخصوصًا  متوقعة،  غير  مفاجأة  ألي  منعًا  العسكرية، 
بــســبــب قـــرب الـــحـــدود الــلــيــبــيــة مـــن املــنــشــآت الــغــازيــة في 
والتي  الجزائرية،  أليزي  واليــة  في  أميناس،  منطقة عني 
 .2013 الثاني  كــانــون  يناير/   13 فــي  لهجوم  هدفًا  كانت 
ذت مجموعة إرهابية مسلحة مكّونة من 32 مسلحًا 

ّ
ونف

هذه العملية، قدمت من شمال مالي وتسللت عبر الحدود 
الليبية، وفقًا ملا أعلنته السلطات الجزائرية حينها.

»الــعــربــي  وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، يـــقـــول مـــصـــدر عــســكــري لـــ
الجديد«، إن الجزائر تجري تنسيقًا ميدانيًا مع السلطات 
الــتــونــســيــة بـــشـــأن أمــــن الــــحــــدود املــشــتــركــة وكـــذلـــك على 
مــســتــوى املــنــطــقــة املــثــلــثــة الــقــريــبــة مـــن غـــدامـــس الليبية، 
والدبداب الجزائرية، وبرج الخضراء التونسية. وتخضع 
الثالثة  البلدان  وآلية مشتركة بني  لتنسيق  املنطقة  هذه 
املصدر  ويــوضــح  الجوفية.  مياهها  واســتــغــالل  لتسيير 
ذاتـــــه أن هــــذا الــتــنــســيــق يــتــم عــلــى صــعــيــديــن؛ املــســتــوى 
االستراتيجي بني القيادات العسكرية املركزية، ومستوى 
تدير  الــتــي  املــيــدانــيــة  العسكرية  الــقــيــادات  بــني  العمليات 
حصول  بعد  خصوصًا  األرض،  على  العسكري  املجهود 
امليدانية على تفويض وفق تفاهمات عسكرية  القيادات 

تمت بني تونس والجزائر قبل ستة أشهر.
وإضـــافـــة إلـــى هـــذا الــتــنــســيــق، تــعــّول الــجــزائــر عــلــى كسب 
الليبية فــي منطقة  القبائل  قــيــادات وأعــيــان  وّد عــدد مــن 
التموينية  املساعدات  بعد  خصوصًا  وبلداتها،  غدامس 
التي قدمتها الجزائر قبل فترة لهذه البلدات. وسمح هذا 
بالتنسيق األمني بني الطرفني ومنع أي تمركز أو تحرك 
غياب  ظل  في  الليبية  املنطقة  في  املسلحة  للمجموعات 

بني  الحاصل  االنقسام  بسبب  الليبية  الــدولــة  مؤسسات 
األطراف السياسية املتنازعة.

الــوحــدات  الجيش  قــيــادة  استنفرت  متصل،  صعيد  على 
الــعــســكــريــة الــجــزائــريــة، أخـــيـــرًا، فــي منطقة وادي ســوف، 
وليبيا.  تونس  مع  الــحــدود  من  القريبة  الجزائر،  جنوب 
الحدود  العسكرية ملراقبة  الحوامات  املنطقة  ق في 

ّ
وتحل

ه »يتم 
ّ
ورصد أي تحركات مشبوهة. ويقول شهود عيان إن

على  مستمرة  شبه  باتت  التي  الجوية  الطلعات  تكثيف 
طول الحدود الجزائرية الليبية. كما تزايد عدد الحواجز 
العسكرية والدوريات، خصوصًا في املناطق القريبة من 

بلدية الدبداب املتاخمة ملدينة غدامس الليبية«.
كــمــا أقــدمــت الــســلــطــات الــجــزائــريــة عــلــى اســتــحــداث نقاط 
ملراقبة  الــحــدود  على  متقدمة  مــواقــع  فــي  ثابتة  عسكرية 
تــحــركــات الـــعـــربـــات الـــتـــي تــنــقــل األشـــخـــاص فـــي املــنــطــقــة 
أجهزة  بتفعيل  الجزائرية  السلطات  وقــامــت  الــحــدوديــة. 
تــشــويــش بــهــدف تــعــطــيــل عــمــل شــبــكــات الــهــاتــف الــنــقــال 
ــــى الــــحــــدود مــــع الــــجــــزائــــر، لــعــدم  ــتـــي تـــصـــل إلـ الــلــيــبــيــة الـ

استعمالها من أي جهة في الداخل الجزائري.
وســبــق أن نــشــر الــجــيــش الــجــزائــري 35 ألـــف جــنــدي على 
طول الحدود بني الجزائر مع كل من ليبيا وتونس بهدف 
تأمني هذه الحدود، إضافة إلى 12 ألف جندي يتمركزون 
على طول الحدود الجنوبية، خصوصًا قرب شمال مالي. 
وتــتــحــّمــل الـــجـــزائـــر تــكــالــيــف إضــافــيــة نــتــيــجــة نــشــر هــذه 
القوات العاملة على الحدود وأغلبها مناطق صحراوية، 
مع ما يتطلبه ذلــك من جهد لتموينها، وصــرف منح ملا 
ُيعرف بمنطقة الخطر لصالح الجنود والضباط العاملني 

في هذه املناطق.

الجزائر تستنفر عسكريًا بالتنسيق مع تونس حول ليبيا

الحدث

التونسيني،  عــشــرات  نظم 
أمـــــــــــس الـــــــســـــــبـــــــت، وقــــفــــة 
احــتــجــاجــيــة أمــــام املــســرح 
ــدي، فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
تــونــس، رفضًا ألي تدخل 
عسكري محتمل في ليبيا. 
تلبية  الوقفة  تنظيم  وجــاء 
لـــدعـــوة وجــهــتــهــا »الــلــجــنــة 
الوطنية لصد العدوان على 
ــاب«  اإلرهــ ومــقــاومــة  ليبيا 
)لـــجـــنـــة أهــــلــــيــــة(، تــتــكــون 
مـــــــن مــــجــــمــــوعــــة أحـــــــــزاب 
وجــــمــــعــــيــــات ومـــنـــظـــمـــات 

وشخصيات وطنية.

»مــقــاتــلــي  رابـــطـــة  إدارة  تـــشـــارك 
في  القدامى«  الفلسطينية  الثورة 
يعقدها  التي  الدورية  االجتماعات 
القدماء  للمحاربين  العربي  االتحاد 
الرابطة  تمتلك  كما  الحرب،  وضحايا 
العالمية  الفيدرالية  فــي  عضوية 
من  تتخذ  التي  القدامى  للمحاربين 
لها  مقرًّا  باريس  الفرنسية  العاصمة 

وتمثّل كل دول العالم.

النايف  عمر  الشهيد  عائلة  رفضت 
الخارجية  وزارة  تمثيل  ــورة(  ــصـ )الـ
التي  التحقيق  لجنة  في  الفلسطينية 
شكلها الرئيس محمود عباس، لكشف 
صباح  عــمــر،  ابنها  اغتيال  مالبسات 
الجمعة في السفارة الفلسطينية في 
أحمد  الشهيد،  شقيق  وقال  بلغاريا. 
نرفض  الــجــديــد«:  لـ»العربي  الــنــايــف، 
الخارجية  وزارة  تكون  أن  تــام  بشكل 

الفلسطينية جزءًا من لجنة التحقيق.

الفيدرالية العالمية 
للمحاربين

رفض تمثيل 
وزارة الخارجية

يدور جدل سياسي في المغرب حاليًا 
حول تأييد أو معارضة فئات سياسية 
عدة لتخصيص حصة )كوتا( للشباب 

في المجلس النيابي المقبل

تصاعدت حّدة 
المواجهات بين القوات 

اليمنية الشرعية بدعم 
جوي للتحالف العربي 

ضد الحوثيين وحلفائهم 
في جبهات يمنية عدة

الرباط ــ حسن األشرف

قبل حلول موعد االنتخابات التشريعية في 
شهر أكتوبر/تشرين األول املقبل باملغرب، 
انطلق جدل سياسي حول إمكانية تعديل 
القانون التنظيمي النتخاب أعضاء مجلس 
النواب، تحديدًا إلغاء »الكوتا« أو »الحصة« 
املخصصة للشباب، وهي عبارة عن الئحة 
 مــضــمــونــًا لــعــدد من 

ً
خــاصــة تــتــيــح تــمــثــيــال

الــشــبــاب داخــــل املــؤســســة الــبــرملــانــيــة. وفــي 
وقٍت يذهب فيه مؤيدو مطلب حذف الئحة 
الشباب وحتى النساء أيضًا، إلى القول إن 
»األمر يشبه نوعا من الريع السياسي، كما 
أن إلغاءها يفرضه الدستور املغربي الذي 
الــذيــن يطالبون  يـــرى  ــّر فــي عـــام 2011«،  قــ

ُ
أ

باإلبقاء على قائمة الشباب بالبرملان، بأن 
ــنـــواب الــشــبــاب أظـــهـــروا كـــفـــاءات منحت  »الـ

داخـــــل األغــلــبــيــة واملـــعـــارضـــة أيـــضـــا، بــــّررت 
أيضًا مطلب عدم إلغاء الئحتهم الوطنية من 
الــذي سُيساهم في  اإلجــراء  البرملان، بمثابة 
املشاركة  على  املــغــربــي  الــشــبــاب  فئة  تحفيز 
الـــســـيـــاســـيـــة، ويـــدفـــعـــهـــم إلـــــى االنــــتــــمــــاء إلـــى 
األحزاب، والعمل من داخلها لبلوغ مؤسسة 

التشريع بالبالد.
ــــني الــــعــــام لــحــزب  ــ مــــن جـــهـــتـــه، يــــرفــــض األمـ
تــوّجــه وزارة  »االســـتـــقـــالل«، حميد شــّبــاط، 
ــشــرف تقنيًا على تنظيم 

ُ
ت الــتــي  الــداخــلــيــة، 

االنــتــخــابــات فــي املـــغـــرب، إلـــى إلــغــاء قائمة 
الـــشـــبـــاب الــوطــنــيــة بـــالـــبـــرملـــان، مــــشــــّددًا في 
»هذه  أن  على  الجديد«  »العربي  لـ تصريح 
تيح 

ُ
الالئحة هي مكسب سياسي للبالد، وت

لــلــمــغــاربــة الــتــعــّرف عــن قـــرب عــلــى عـــدد من 
ــاقـــات الــشــبــابــيــة الــــزاخــــرة والــنــشــيــطــة  الـــطـ
السياسي،  الباحث  يعتبر  كما  بالبرملان«. 

إضافة نوعية للعمل البرملاني باملغرب«.
طالب أحزاب سياسية بضرورة 

ُ
في املقابل، ت

ــبــــاب، وعـــــــدم تــخــصــيــص  إلــــغــــاء قـــائـــمـــة الــــشــ
ــئــــة مـــــن الــــــنــــــواب داخـــــل  ــفــ ــــذه الــ ــهـ ــ »كــــــوتــــــا« لـ
املــؤســســة التشريعية، وهــو مــا دفــع قــيــادات 
حــزبــيــة شبابية إلـــى الــتــحــّرك نــحــو عـــدد من 
الشخصيات داخل الحكومة واملعارضة، من 
أجل نيل تأييدها لإلبقاء على الئحة الشباب 

بالبرملان.
قــيــادات شبابية من  التقت  فــي هــذا السياق، 
عدد من األحــزاب برئيس الحكومة املغربية، 
ــطــالــبــه بــالــعــمــل على 

ُ
ــه بــنــكــيــران، لــت عــبــد اإللــ

اإلبقاء على »حصة« الشباب في االنتخابات 
بنكيران  قابله  مــا  وهــو  املقبلة،  التشريعية 
بحياد إيجابي، مؤكدًا أنه »ليس مع وال ضد 

اإلبقاء على قائمة الشباب بالبرملان«.
الـــقـــيـــادات الــشــبــابــيــة فـــي عــــدد مـــن األحـــــزاب، 

عمر الــشــرقــاوي، أن »إلــغــاء الئــحــة الشباب 
قـــدر دســـتـــوري ال مــفــّر مــنــه«، ويــضــيــف في 
ــر  ــ ــأن »األمـ ــ ــربـــي الـــجـــديـــد« بـ ــعـ »الـ ـــ ــٍث لـ حــــديــ
ال يــتــعــلــق بـــمـــوقـــف أخــــالقــــي أو ســيــاســي، 
ســلــبــي أو إيـــجـــابـــي، بـــل بــتــنــزيــل إجـــبـــاري 
 لقرار دستوري أصدره املجلس الدستوري 

سنة 2011«.
أما عبد الرحيم منار اسليمي، أستاذ العلوم 
ــاط، فـــيـــؤيـــد هـــذا  ــ ــربـ ــ الــســيــاســيــة بــجــامــعــة الـ
الـــطـــرح، يــنــفــي وجــــود أي مــســوغ دســتــوري 
ــاب، مــــبــــرزًا فــــي تـــصـــريـــحـــاٍت  ــبــ ــشــ لـــقـــائـــمـــة الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، بــأن »مــشــاركــة الشباب  لـــ
في التنمية السياسية داخل البالد ال تمّيزه 
للشباب  تمثيلية  )كــوتــا(  بحصة  غــيــره  عــن 
اسليمي  يــورد  التشريعية«.  االنتخابات  في 
انـــتـــخـــابـــات 2011  فـــي  الـــشـــبـــاب  أن »تــمــثــيــل 
ظـــروف معّينة،  فــعــل حكمته  رّد  مــجــرد  كـــان 

وال يــمــكــن االســـتـــمـــرار فـــي هـــذا اإلجـــــراء ألنــه 
املؤسسة  داخـــل  التمثيلية  بــالــقــاعــدة  يــمــّس 
النائبة  تتفق  وال  املـــغـــرب«.  فــي  التشريعية 
أمينة  الحاكم،  والتنمية«  »العدالة  عن حزب 
أنها  السابقة، مؤكدة  اآلراء  العينني، مع  ماء 
الوطنية  الــالئــحــة  إللــغــاء  متحمسة  »لــيــســت 
للشباب باعتبار أن الالئحة أفــرزت حضورًا 
نوعيًا لعدد من الشباب، شكلوا إضافة قيمة 

وحقيقية للعمل البرملاني«.
ــبـــون أن لـــلـــخـــروج مـــن »املــــــأزق«  ويـــــرى مـــراقـ
الدستوري لإلبقاء على قائمة الشباب داخل 
الــبــرملــان، يــمــكــن الــلــجــوء إلـــى الــفــصــل 33 من 
الدستور، الذي ينّص على أن »على السلطات 
لتحقيق  املالئمة  التدابير  اتــخــاذ  العمومية 
ــاب فــي  ــبــ ــشــ ــة الــ ــاركــ ــشــ ــم مــ ــيـ ــمـ ــعـ تــــوســــيــــع وتـ
التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

والسياسية للبالد«.

جدل »كوتا« الشباب 
في البرلمان المغربي

ــقــــرات أمـــنـــيـــة جــــديــــدة فــــي مــديــنــة  تــفــجــيــر مــ
تحت  الواقع  لحج،  محافظة  مركز  الحوطة، 
ــيـــطـــرة مــســلــحــني مـــرتـــبـــطـــني بــالــتــنــظــيــم،  سـ
جـــنـــوبـــي الـــيـــمـــن. وأفــــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة 
 مسلحني 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن فــي لــحــج لـــ

قـــامـــوا بــتــلــغــيــم مــبــنــى فـــرع شــرطــة الــنــجــدة، 
ومقر آخر لألمن املركزي في معسكر عباس 
بـــمـــديـــنـــة الــــحــــوطــــة، مـــركـــز مـــحـــافـــظـــة لــحــج، 
قــبــل أن يــتــم نــســفــهــمــا، فـــي حـــني أن املــقــرات 
األمــنــيــة شبه خالية مــن رجـــال األمـــن. وكــان 
ــام عــلــى  ــ ــوا قـــبـــل أيــ ــدمــ مــســلــحــو الــتــنــظــيــم أقــ
تفجير مقر فرع األمن السياسي )أحد فروع 
تتقدم  فــيــمــا  تلغيمه.  بــعــد  االســـتـــخـــبـــارات(، 
قوات الجيش الوطني و»املقاومة الشعبية« 
ــزاء الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة من  ــ فـــي جــبــهــة األجــ
 
ّ
صــنــعــاء. وبحسب مــصــادر »املــقــاومــة«، فــإن
معظم املناطق الشمالية الشرقية للعاصمة 
صـــنـــعـــاء، مــــن جــــبــــال فــــرضــــة حـــتـــى مــنــطــقــة 
ــران واملــــــدارج وجــبــال الــصــافــح بــنــي بــارق  بــ
املــطــلــة عــلــى مـــســـورة شـــرقـــًا، أي بــمــا يــقــارب 
5 كــيــلــومــتــرات تــقــريــبــًا بـــاتـــجـــاه الــعــاصــمــة 
صــنــعــاء تــشــهــد تــعــزيــزات عــســكــريــة لــلــقــوات 
الـــشـــرعـــيـــة. كـــمـــا ســـقـــط الـــعـــديـــد مــــن الــقــتــلــى 
والجرحى، أمس، جراء غارات جوية ومعارك 
ــوات الــشــرعــيــة املــدعــومــة من  مــســلــحــة بـــني قــ
الــتــحــالــف ومــلــيــشــيــات الــحــوثــيــني واملــوالــني 
للرئيس املخلوع في أكثر من منطقة يمنية. 
وتتضارب املعلومات حول عدد القتلى جراء 

صنعاء ـ العربي الجديد

شـــهـــد الـــيـــمـــن، أمـــــس الـــســـبـــت، تــصــعــيــدًا فــي 
املعارك على جبهات عّدة بالعاصمة صنعاء 
وبـــعـــض املـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة املــــحــــّررة، بني 
بطيران  املدعومة  الشرعية  اليمنية  الــقــوات 
التحالف العربي والحوثيني وقوات الرئيس 
ــلـــوع عـــلـــي عـــبـــدالـــلـــه صـــالـــح مــــن جــهــة،  ــخـ املـ
وتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة مـــن جـــّهـــة أخــــــرى. وأقــــدم 
على  »الــقــاعــدة«  لتنظيم  تــابــعــون  مسلحون 

غارة في مديرية ِنهم، شرق صنعاء. وأفادت 
 ســقــطــوا 

ً
 25 قــتــيــال

ّ
مـــصـــادر الــحــوثــيــني بــــأن

ــالـــوا إنــهــا  ــارة قـ ــ ــراء غـ ــ ــرون جـ ــ ــرح 30 آخــ ــ وجـ
سوق  عليه  يطلق  شعبيًا  ســوقــًا  استهدفت 
خــلــقــة، بــمــديــريــة ِنــهــم، شـــرق صــنــعــاء، األمــر 
ق عليه مصادر الحكومة بالنفي 

ّ
الذي لم تعل

أو توضيح املالبسات حتى اآلن. من جهتها، 
تـــحـــدثـــت وكــــالــــة »ســــبــــأ« لـــألنـــبـــاء الــتــابــعــة 
للحوثيني، عن حصيلة مرتفعة تصل إلى 60 
مدنيًا بني قتيل وجريح، لكن دون أن تشير 
الحوثيني.  املــقــاتــلــني  بــني  إلـــى ســقــوط قتلى 
كما نقلت وكالة »رويترز« عن بعض سكان 
 40 شخصًا قــتــلــوا فــي ضــربــات 

ّ
املــنــطــقــة، أن

الــعــربــي عــلــى ســـوق شمال  جــويــة للتحالف 
شرقي العاصمة اليمنية صنعاء. أّما وكالة 
»فرانس برس«، فنقلت عن مصدر قبلي في 
املنطقة قوله إن الغارة استهدفت ثالث آليات 
عــســكــريــة تــابــعــة لــلــحــوثــيــني لــــدى دخــولــهــا 

السوق في بلدة نقيل بن غيالن.
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت دولــــــة اإلمـــــــــــارات، أمـــس 
ــد جـــنـــودهـــا فـــي الــيــمــن،  الـــســـبـــت، مــقــتــل أحــ
ضــمــن عــمــلــيــات الــتــحــالــف الــعــربــي بــقــيــادة 
الـــســـعـــوديـــة. ونـــقـــلـــت الـــوكـــالـــة اإلمـــاراتـــيـــة 
لألنباء عن القوات املسلحة قولها، في بيان 
الظنحاني  راشـــد  محمد  الــجــنــدي  إن  لــهــا، 
قــتــل »إثــــر تـــدهـــور آلــيــتــه الــعــســكــريــة خــالل 
ــنـــي« ضــمــن عــمــلــيــات  أدائــــــه لـــواجـــبـــه الـــوطـ
ــدًا مــن  ــالـــف. ولـــــم يـــقـــدم الـــبـــيـــان مــــزيــ ــحـ ــتـ الـ

التفاصيل حــول ظــروف الــحــادث. فــي تعز، 
تــوّســعــت رقــعــة املـــواجـــهـــات بـــني »املــقــاومــة 
الــشــعــبــيــة« واملــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة وقــــوات 
ــفـــعـــات الــغــربــيــة  صـــالـــح فــــي جـــبـــهـــات املـــرتـ
ــت فيه 

ّ
مــن املــحــافــظــة، فــي الــوقــت الـــذي شــن

مــقــاتــالت الــتــحــالــف الــعــربــي غــــارات جــويــة 
اســتــهــدفــت مـــواقـــع املــلــيــشــيــات فـــي مناطق 
عـــدة بــاملــحــافــظــة. وقــالــت مــصــادر عسكرية 
تمّكنوا،  الحوثيني  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
أمـــس، مــن اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى جبال 
مديرية جبل حبشي،  العنني، شمال شــرق 
فــي الجهة  تــعــز  إحـــدى مــديــريــات محافظة 
الــغــربــيــة. وأشــــــارت املـــصـــادر إلــــى مــقــتــل 3 
ــة 5 آخـــريـــن بــجــروح  ــابــ مـــن املـــدنـــيـــني وإصــ
ــنــــاطــــق. فــي  ــي تـــلـــك املــ ــات فــ ــهــ ــواجــ جــــــراء املــ
املــقــابــل، نــفــذت مــقــاتــالت الــتــحــالــف، أمـــس، 
غـــارات جــويــة فــي املنطقة الــتــي تــقــدم فيها 
الوافي.  بيت  منطقة  وتحديدًا  الحوثيون، 
وامـــتـــدت غـــــارات الــتــحــالــف، وفـــقـــًا ملــصــادر 
ي 

َ
منطقت إلى  الشعبية«،  »املقاومة  لـ تابعة 

ذباب واملخا الساحليتني قرب باب املندب، 
حيث تدور معارك متقطعة منذ أشهر. 

أقــدم مسلحون مجهولون على  وفــي عــدن، 
اغــتــيــال الـــنـــاشـــط، الــشــاعــر نــاصــر املــرفــدي 
الــيــافــعــي، وذلــــك أثـــنـــاء تـــواجـــده فـــي شـــارع 
ــرق، بــمــديــريــة  ــ ــشـ ــ ــام فــــنــــدق الـ ــ ــ الـــتـــســـعـــني أمـ
اغــتــيــاالت متكررة،  الــتــي تشهد  املــنــصــورة، 
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

اليمن: اشتعال الجبهات واالغتياالت من صنعاء إلى عدن
تقرير
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مقاتلون قدامى في مقر الرابطة بقطاع غزة )عبد الحكيم أبو رياش(



القاهرة ـ العربي الجديد

فتح لقاء اإلعالمي والبرملاني املصري توفيق 
عكاشة مع السفير اإلسرائيلي لدى القاهرة، 
حاييم كورين، ملناقشته في مواضيع هامة، 
وفي املقّدمة أزمة سّد النهضة، ملف تطبيع 
الــعــالقــات املــصــريــة اإلســرائــيــلــيــة مــن جــديــد. 
ــل تـــنـــديـــد ورفــــــض نـــيـــابـــي وشــعــبــي  وفـــــي ظــ
أكــدت مصادر  وإعــالمــي وبــيــانــات استنكار، 
»العربي الجديد«، أن اتفاقية السالم »كامب  لـ
ديفيد« املوقعة مع االحتالل في العام 1979، 
ــحــّصــن عــكــاشــة مــن أي مــالحــقــة أو إســقــاط 

ُ
ت

عضويته البرملانية.
ــيـــانـــة والـــعـــمـــالـــة  ــــن اتــــهــــامــــات بـــالـــخـ ومــــــا بـ
ـــســـقـــط 

ُ
ت ــم  ــ لــ إذا  بــــاالعــــتــــصــــام  ــدات  ــ ــديــ ــ ــهــ ــ وتــ

ــاء مــجــلــس  ــة، خـــــاض أعــــضــ ــاشـ ــكـ عـــضـــويـــة عـ
الــنــواب املـــؤيـــدون لــلــنــظــام، ســبــاقــا لــلــبــدء في 
إجــراءات إسقاط عضويته. ورفــع عدد منهم 
بــيــانــات عــاجــلــة، ومــذكــرات لرئيس الــبــرملــان، 
عــلــي عــبــد الـــعـــال، اســـتـــنـــادًا إلــــى نـــص املــــادة 
ــــه »ال 

ّ
110 مــن الــدســتــور الــتــي تــنــص عــلــى أن

ــاء، إال  ــد األعــــضــ ــقـــاط عــضــويــة أحــ يـــجـــوز إسـ
الثقة واالعتبار، أو فقد أحــد شروط  إذا فقد 
العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل 
بــواجــبــاتــهــا. ويــجــب أن يــصــدر قـــرار إســقــاط 
ثلثي  بأغلبية  النواب  من مجلس  العضوية 
ــان، ســلــيــمــان  ــرملـ ــبـ ــه«. وقـــــال وكـــيـــل الـ ــائـ أعـــضـ
وهــــــدان، إن املــجــلــس ســُيــقــدم عــلــى مــنــاقــشــة 
ــة الـــتـــي حــقــقــت مــع  تـــقـــريـــر الــلــجــنــة الـــخـــاصـ
عــكــاشــة، بــشــأن إهــانــتــه للمجلس، ورئــيــســه، 
ــلــــى األخـــــيـــــر إنـــــــه »جــــــــاء مــنــصــبــه  وقـــــولـــــه عــ
بالخطأ«، واستعراض البيانات العاجلة في 
جلسة األحد، على استكمال مناقشات مواد 

الالئحة الداخلية.
لكن في املقابل، رأى النائب عضو لجنة إعداد 
الــالئــحــة الـــجـــديـــدة، كــمــال أحـــمـــد، أن إســقــاط 
للشروط  العضو  مخالفة  يتطلب  العضوية 

املنصوص عليها في الالئحة، التزاما بأحكام 
ــا لــــم يــخــالــفــه  ــو مــ ــ الـــدســـتـــور والــــقــــانــــون، وهـ
 يــعــاقــب عليه 

ً
عــكــاشــة، ألنـــه لـــم يــرتــكــب فــعــال

»ال  اإلسرائيلي  السفير  ولــقــاؤه  الالئحة،  في 
يفقده شروط االعتبار والثقة«. وأوضح كمال 
»كامب  اتفاقية  بنود  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
ديــفــيــد« حصنت لــقــاءه، ألنــهــا التـــزال قائمة، 
وال يوجد نص يتطرق إلى إسقاط العضوية 
بسبب استقبال أحد السفراء، مؤكدًا أن األمر 
للعضو،  النظر«  »لفت  عقوبة  إلــى  سينتهي 
اســتــنــكــاريــا، يعلن  املجلس بيانا  مــع إصـــدار 
باسمه،  للتحدث  مكلف  غير  عكاشة  أن  فيه 

ورفضه لكافة أشكال التطبيع مع إسرائيل.
وهــو مــا أكـــده، املتحدث باسم ائــتــالف »دعــم 
ــال فــي  ــ ــبـــد املـــنـــعـــم، الـــــــذي قــ ــــالء عـ مــــصــــر«، عــ
»العربي الجديد«، إن جمع  تصريح خاص لـ
الــتــوقــيــعــات إلســـقـــاط عــضــويــة عــكــاشــة »ال 
»فعل  العضو  ارتكبه  مــا  ألن  منها«،  جـــدوى 
لــنــصــوص  ــا  ــقــ ــألـــة وفــ مـــسـ يـــســـتـــوجـــب أي  ال 
على  التركيز  »األولــــى  أن  الــالئــحــة«، مضيفا 
أخــرى  مــرة  انتخابه  وعـــدم  شعبيا،  سقوطه 

بدائرته«.
ــلــــواء حــســام  غــيــر أن الــخــبــيــر الـــعـــســـكـــري، الــ
سويلم، رأى أن التطبيع مع الكيان الصهيوني 
خيانة في ظل ما تقوم به إسرائيل من أعمال 
فـــي األراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، مــشــيــرًا إلــــى أن 
الــصــهــيــونــي، مــرفــوض  الــعــدو  »التطبيع مــع 
بــشــكــل قـــاطـــع وحـــاســـم فـــي جــمــيــع األحـــــوال 
والــــظــــروف«. ولــفــت إلــــى أنــــه »عــنــدمــا يتخذ 
الــنــظــام بــعــض اإلجــــــــراءات الـــتـــي تــلــّمــح إلــى 
التطبيع مع إسرائيل دون  السير في طريق 
فــإن الشعوب  خطوة إيجابية مــن إســرائــيــل، 
لن تغفر هذه الخيانة«، موضحا أن إسرائيل 
بــــدأت بــخــطــوة كــبــيــرة فـــي ســعــيــهــا لــحــرمــان 
مــصــر مــن املـــيـــاه، والــتــطــبــيــع مــعــهــا أمـــر غير 

جائز إطالقا.
ــاق، اعــتــبــر الـــكـــاتـــب مــحــمــد عبد  ــيـ وفــــي الـــسـ

القدوس أن ما قامت به مصر من تدمير لعدد 
من األنفاق بن قطاع غزة وسيناء كان وراء 
البلدين، خصوصا أن تل أبيب  التقارب بن 
أشادت بتلك املواقف التي تصّب بشكل كبير 
فـــي صــالــحــهــا، مـــؤكـــدًا أن الــرئــيــس املــصــري 
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي أكــــد مـــن قــبــل أنــــه لن 
يسمح بأن تكون سيناء قاعدة لهجمات ضّد 
املصرية  الخارجية  صــّوتــت  فيما  إســرائــيــل، 
أخيرًا لصالح انتخاب إسرائيل عضوًا بلجنة 

االستخدامات السلمية للفضاء الخارجي في 
األمم املتحدة. 

وأصــدر رئيس االئــتــالف، لــواء االستخبارت 
السابق، سامح سيف اليزل، بيانا أمس، أعلن 
ــم مــصــر« بــاملــوقــف الشعبي  فــيــه الـــتـــزام »دعــ
الرافض للتطبيع مع إسرائيل. وقال إن نواب 
»دعــم مصر« يــؤكــدون أن »تصرف )عكاشة( 
ــــواب املــجــلــس،  مـــوقـــف فـــــردي، ال يــعــبــر عـــن نـ
الرافض للتطبيع، قبل تحقيق مطالب الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، ووقـــــف مـــمـــارســـات إســرائــيــل 
نـــواب بيانا حمل عنوان  الــعــدوانــيــة«. وأعـــّد 
»نواب ضّد التطبيع«، يتوقع أن يحمل أكبر 
عدد من التوقيعات، قبل بدء الجلسة العامة، 
الـــيـــوم، عــلــى أن ُيـــرفـــع إلــــى رئــيــس الــبــرملــان. 
ــــادة الــثــالــثــة مـــن اتــفــاقــيــة  ويـــرفـــض الــبــيــان املـ
الــتــي تنص على أن »يتفق  »كــامــب ديــفــيــد«، 
التي  الطبيعية  الــعــالقــات  أن  عــلــى  الــطــرفــان 
ستقام بينهما ستتضمن االعتراف الكامل«.

وبحسب مصدر أمني، فإن السفير ذهب إلى 
عــكــاشــة فــي مــوكــب مــن 6 ســـيـــارات بحضور 
امللحق الثقافي اإلسرائيلي و 3 آخرين، وإن 
النهضة على  الطرفن تحدثا في تأثير سّد 
مصر ومدى استفادة مصر من التكنولوجيا 

اإلسرائيلية.
ــكـــاشـــة مــع  ــقــــاء عـ ــكـــن مـــراقـــبـــن قــــالــــوا إن لــ لـ
ــلـــي، جــــرى بـــالـــتـــوافـــق مع  ــيـ الــســفــيــر اإلســـرائـ
رسائل  توصيل  إلــى  تهدف  أجهزة سيادية، 
ــيــــل،  ــــع إســــرائــ لـــلـــشـــعـــب بـــقـــبـــول الـــتـــطـــبـــيـــع مـ
الــتــي حــقــقــت اخــتــراقــات كــبــيــرة فــي عالقتها 
النظام املصري في  بالدوائر الرسمية داخل 
السياسي  التنسيق  ووصـــل  السيسي،  عهد 
ــنـــي واالســتــراتــيــجــي مـــراحـــل مــتــقــدمــة،  واألمـ
الجيش  مع  اللوجستي  التنسيق  خصوصا 
املــــصــــري فــــي مــنــطــقــة ســـيـــنـــاء، وغـــــــزة. فــيــمــا 
تــحــدثــت مــصــادر مــصــريــة عــن تــعــديــالت في 
املناهج الدراسية في مصر، باعتماد تدريس 

اتفاقية كامب ديفيد ضمن مقرر التاريخ.

سيناء ـ العربي الجديد

ال تـــــزال مـــعـــانـــاة أهـــالـــي مــحــافــظــة شــمــال 
ــال شــــرق مـــصـــر( قـــائـــمـــة، بل  ــمـ ســيــنــاء )شـ
ــاقـــم يــــومــــا بـــعـــد آخــــــــر، عـــلـــى خــلــفــيــة  ــفـ ــتـ تـ
املـــواجـــهـــات املــســتــمــرة مــنــذ مـــا يـــزيـــد عن 
والجماعات  املــصــري  الجيش  بــن  عــامــن 
املــســلــحــة. ولـــم يــتــمــكــن الــجــيــش مـــن حــْســم 
املعركة لصالحه حتى اآلن، وسط سقوط 

خسائر بشرية ومادية كبيرة.
ــاء فــي  ــنـ ــيـ وتـــتـــلـــخـــص مــــعــــانــــاة أهــــالــــي سـ
ـــن: األول يــتــعــلــق بــعــمــلــيــات الــقــصــف 

َّ
ــق شـ

املمنهجة  واالعتقاالت  واملدفعي،  الحربي 
والعشوائية لألهالي، والتعذيب، والثاني 
فــي عــدم توفير الــحــد األدنـــى مــن املعيشة 

املاضي،  األســبــوع  مــدار  فعلى  اإلنسانية. 
ي الشيخ زويــد ورفــح 

َ
أهــالــي مدينت عانى 

كبير،  بشكل  واملــيــاه  الكهرباء  انقطاع  من 
لــســاعــات طويلة على  الـــذي يستمر  األمـــر 
مدار اليوم من دون تدخل إدارة املحافظة 

إلصالح األمر.
ــاة الــــشــــديــــدة، يــقــبــع  ــانــ ــعــ ــن فــــصــــول املــ ــ ومــ
ــّرون قـــســـريـــا مــــن مــنــاطــق  ــهــــجــ األهــــالــــي املــ
حدودية في مدينة رفح املصرية، في أماكن 
العريش.  مدينة  فــي  للسكن  صالحة  غير 
»العربي  وبحسب مصادر قبلية تحّدثت لـ
 عائلة بأكملها قد تقطن في 

ّ
الجديد«، فإن

غرفة واحدة بأحد منازل أقاربها، أو تبني 
منزاًل من غرفة واحدة على قطعة أرض من 
دون سقف لحمايتها من األمطار وبرودة 

القسري. وتقول هذه  التهجير  بعد  الجو، 
بع سياسة عقابية 

ّ
يت الجيش   

ّ
إن املصادر 

ضد األهالي للضغط عليهم ملساعدته في 
 معظمهم 

ّ
حربه ضد املسلحن، في حن أن

اتخذوا موقفا محايدًا من األزمة والصراع 
ــقــاء شــّر تنظيم »واليـــة سيناء« 

ّ
الــقــائــم الت

أو كــرد فعل على مــا يتعرض لــه املدنيون 
مــن قبل الجيش والــقــوى األمــنــيــة عموما. 
 أزمة الكهرباء واملياه وشبكات 

ّ
وتضيف أن

ــتـــرنـــت مــقــطــوعــة  االتــــصــــاالت وخـــدمـــة اإلنـ
ي الشيخ زويــد ورفــح من 

َ
عمدًا عــن مدينت

دون معرفة السبب، كما لم يتحرك أحد من 
املحافظة لحل األزمة، وفقا للمصادر ذاتها.
وتشير إلــى أن الــدولــة تــدفــع األهــالــي إلى 
تخاذ موقف عدائي من الجيش، في ضوء 
التضييقات التي تنفذها القوات املصرية 
املشتركة بحق املدنين، وما يصاحب ذلك 

من انتهاكات شديدة.
املئات من  أن  إلــى  القبلية  وتلفت املصادر 
األســـر بــاتــت ال تجد قــوت يومها، فــي ظل 
فــي ضوء  للغاية  معيشية سيئة  أوضـــاع 
وتــطــّور  الــجــيــش.  ينفذها  الــتــي  العمليات 
األمــــــر إلـــــى أن أصـــبـــح األهــــالــــي مــهــدديــن 
بالقتل أو االعتقال في أي وقــت. وتضيف 
الطائرات من دون طيار ال تتوقف عن   

ّ
أن

في  وتــحــديــدًا  فــي سماء سيناء،  التحليق 
ي الشيخ زويد ورفح، والتي يعتقد 

َ
مدينت

أنها إسرائيلية. وتوضح أن هذا النوع من 
الطائرات ال يظهر يوميا.

اثــنــان مــن أهــالــي سيناء في  ميدانيا، قتل 
قصف جوي لطائرة من دون طيار، مساء 
األربــعــاء املــاضــي. وعـــاودت تلك الطائرات 
إلـــى الــتــحــلــيــق، الــخــمــيــس املـــاضـــي. وهـــذه 
لــيــســت املـــــرة األولــــــى الـــتـــي تــقــصــف فيها 
ــا ثــابــتــة  ــ ــدافـ ــ ــيــــار أهـ ــرات مــــن دون طــ ــ ــائـ ــ طـ
ومــتــحــركــة فــي ســيــنــاء. ُســّجــلــت أولـــى تلك 
ــائــــرة مــــن دون  ــائــــع، حــــن قــصــفــت طــ الــــوقــ

ــلـــحـــة، يــدعــى  طــــيــــار أحـــــد الـــعـــنـــاصـــر املـــسـ
إبــراهــيــم عــويــضــة. وتــكــررت وقــائــع تدخل 
أكثر من مرة  الطائرات من دون طيار في 
ــاء مـــن أجــــواء  ــفـ ــتـ لــقــصــف أهــــــداف ثـــم االخـ
ســـيـــنـــاء. ويــعــلــن تــنــظــيــم »واليــــــة ســيــنــاء« 
بـــــن الــــحــــن واآلخـــــــــــر، قـــتـــل مـــــن يــصــفــهــم 
»الــجــواســيــس«، أو مــن »املــتــعــاونــن مع  بـــ
املــوســاد اإلســرائــيــلــي«. كما عــاود الجيش 
املـــصـــري اتـــبـــاع ســيــاســة الــقــصــف الــجــوي 
ي الشيخ 

َ
العشوائي على أهداف في مدينت

فا إصــابــات فــي صفوف 
ّ
زويــد ورفـــح، مخل

 ســــــالح الــــجــــو املـــصـــري 
ّ
األهــــــالــــــي. وشــــــــن

غارات ونفذ قصفا عنيفا على أهداف غير 
دون  من  املاضي،  الخميس  محددة، حتى 
وقــوع قتلى من األهــالــي. بْيد أن املتحدث 
سمير،  محمد  العميد  العسكري  الرسمي 

تحدث عن سقوط قتلى بن املسلحن.
ــوات الــجــيــش تــنــفــيــذ حــمــالت  ــدأت قــ كــمــا بــ
والتي  ورفـــح،  زويــد  الشيخ  عسكرية على 
تـــؤكـــد الــــقــــوات املــســلــحــة أن تــلــك املــنــاطــق 
املعروف  املسلح  التنظيم  ثقل  مركز  ل 

ّ
تمث

»والية سيناء«، املبايع لتنظيم »داعش«.  بـ
وكان الجيش توقف قبل نحو شهرين عن 
تنفيذ حمالت على مناطق في الشيخ زويد 
العريش.  بتأمن مدينة  واالكــتــفــاء  ورفـــح، 
لكن تمدد »والية سيناء« إلى قلب العريش 
أجبر قيادات الجيش على تنفيذ عمليات 
على  العمليات  ضــغــط  لتخفيف  جــديــدة، 
الــقــوات داخــل املدينة. ولــم تعتمد حمالت 
الجيش قبل أسبوعن في مناطق بالشيخ 
الــدبــابــات  زويـــد ورفـــح، بشكل كبير، على 
واملـــدرعـــات فــي الــتــحــرك وســـط الــصــحــراء، 
واملداهمة بقوات املشاة، خوفا من العبوات 
الناسفة. في املقابل، نجح التنظيم، مرارًا، 
فــي اســتــهــداف قــــوات الــجــيــش مــن املــشــاة، 
عــدة لهم خالل  أكمنة محكمة  بل وقصف 

األسبوعن املاضين.

الخرطوم ـ العربي الجديد

الحوار  الستار على عملية  ســدل 
ُ
أ

ــه الـــرئـــيـــس  ــقـ ــلـ ــنــــي الـــــــذي أطـ الــــوطــ
ــر الـــبـــشـــيـــر قــبــل  ــمــ ــــي عــ ــــودانــ ــســ ــ الــ
اتهامات متبادلة بن األطراف  عامن، وسط 
املــشــاركــة حـــول بــعــض الــنــقــاط والــتــوصــيــات 
الــتــي تــوّصــلــت إلــيــهــا مــخــرجــات الـــحـــوار. وال 
ــزال الــخــرطــوم تــعــانــي مــن تــراجــع مــريــع في  تـ
 عـــن ســلــســلــة حـــــروب على 

ً
االقـــتـــصـــاد فـــضـــال

الــــرغــــم مــــن مــــحــــاوالت الـــوســـاطـــة األفــريــقــيــة 
ــقـــيـــا الـــســـابـــق،  بـــقـــيـــادة رئــــيــــس جــــنــــوب أفـــريـ
إلى نهاية إيجابية  ثامبو امبيكي، للتوصل 
للحوار عبر مشاركة كافة األطراف السودانية 

املسلحة واملعارضة.
وبعد عثرات عّدة، ُعقدت في أكتوبر/تشرين 
الـــحـــوار  مــؤتــمــر  جــلــســات  ــــى  أولـ  2015 األّول 
يها 

ّ
الوطني الذي قاطعته قوى املعارضة بشق

السياسي واملسلح، وأخرى رئيسية من بينها 
حزب األمة بزعامة الصادق املهدي، والحزب 
 
ً
الــشــيــوعــي بــقــيــادة مــخــتــار الــخــطــيــب، فــضــال
الحكومة  تقاتل  التي  املسلحة  الحركات  عــن 
ي النيل 

َ
السودانية في إقليم دارفور ومنطقت

األزرق وجنوب كردفان وفي مقدمتها الحركة 
الشعبية قطاع الشمال برئاسة مالك عقار. في 
املقابل، شارك في الحوار حلفاء حزب املؤتمر 
الــوطــنــي الــحــاكــم، بــيــنــهــم الـــحـــزب االتـــحـــادي 
 عن 

ً
بــقــيــادة مــحــمــد عــثــمــان املــيــرغــنــي، فــضــال

أحــزاب معارضة ليست ذات وزن في الشارع 
السوداني، إلى جانب املؤتمر الشعبي بقيادة 

حسن الترابي.
فــي هـــذا الــســيــاق، يــؤكــد األمـــن الــعــام ألمــانــة 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــامــــة، هــــاشــــم ســــالــــم لـ ــعــ ــوار الــ ــ ــحـ ــ الـ
الجديد«، انتهاء كافة لجان الحوار من أعمالها 
الحكم  لجنة  باستثناء  توصياتها  وتسليم 
التي أشار إلى أنها ستسلم توصياتها، اليوم 
فــي صيغتها  التوصيات  ليتم وضــع  األحـــد، 
العليا  التنفيذية  للجنة  وتسليمها  الكاملة 
للحوار. وتضم هذه األخيرة رؤساء األحزاب 
الرئيس البشير.  املشاركة في الحوار بقيادة 
على  تعكف حاليا  األمانة   

ّ
أن ويوضح سالم 

ــــزاب والــحــركــات التي  مــراجــعــة عــضــويــة األحـ
ذ 

ّ
تنف التي  العمومية  الجمعية  في  ستشارك 

التوصيات على أرض الواقع.
ولـــم يــمــض مــؤتــمــر الـــحـــوار بــالــســالســة التي 
أن  باعتبار  فيها،  أن يسير  املــتــوقــع  مــن  كــان 
األصـــوات املــعــارضــة املــشــاركــة كانت ضئيلة. 
فــقــد شـــهـــدت الــعــمــلــيــة انــســحــابــات لــحــركــات 
اتــهــامــات لألمانة  عــن سلسلة   

ً
فــضــال ة 

ّ
منشق

الـــعـــامـــة لـــلـــحـــوار بـــتـــزويـــر تـــوصـــيـــات بــعــض 
الـــلـــجـــان، وال ســيــمــا املــتــصــلــة بــتــحــجــيــم دور 
ـــــردت حــركــتــان مــســلــحــتــان من 

ُ
األمـــــن. كــمــا ط

املــشــاركــة فــي الــحــوار بعد مــرور مــا يزيد عن 
األمانة  وأنهت  مشاركتهما.  من  أشهر  ثالثة 
العامة للحوار، أخيرًا، إقامة جميع الفصائل 
الــتــي ُدعــيــت مــن الـــخـــارج فــي الــفــنــادق. وهــي 
إجـــــراءات عــّدهــا املــتــضــررون عــقــابــيــة بسبب 
تمسكهم بمواقفهم التي ال تتفق مع تلك التي 
خذها الحزب الحاكم. كما شّكلت املطالبات 

ّ
يت

بإقرار حكومة وحدة وطنية عقبة أمام أعمال 
ــّم تــوجــيــه الــصــحــف الــســودانــيــة  ــ الـــلـــجـــان. وتـ
ــق بــالــخــالفــات 

ّ
بـــعـــدم نــشــر أيــــة أخـــبـــار تــتــعــل

الدائرة داخل لجان الحوار.
»العربي  وتؤّكد مصادر داخل لجان الحوار لـ
ــّدد  ــنـــي هــ ــزب املـــؤتـــمـــر الـــوطـ ــ الـــجـــديـــد« أن حـ
عملية  مــن  باالنسحاب  املتحاورين  صــراحــة 
ــال الــتــمــســك بــــإقــــرار حــكــومــة  ــ الــــحــــوار فــــي حـ
انـــتـــقـــالـــيـــة، مــــا دفـــــع الســـتـــبـــدالـــهـــا بــحــكــومــة 
املــائــة من  وفـــاق سياسي ال سيما أن 74 فــي 
الــحــوار، هم من املتحالفن مع  املشاركن في 
وتؤّكد  االنتقالية.  الحكومة  وأّيـــدوا  النظام، 
 الحزب الحاكم يعمل حاليا 

ّ
املصادر ذاتها أن

داخل األحزاب املتحاورة لتعديل التوصيات 
وفـــق رؤيــتــه قــبــل عــقــد اجــتــمــاعــات الجمعية 
 
ّ
الــعــمــومــيــة. وتــشــيــر مــصــادر الــلــجــان إلـــى أن
ــق بــخــطــوة 

ّ
الـــخـــالفـــات الــقــائــمــة حــالــيــا تــتــعــل

الـــحـــزب الــحــاكــم بــســحــب بــعــض الــتــوصــيــات 
املتصلة بجهاز األمن وصالحياته التي حّدت 
مــن دوره والــتــي ُحـــّددت فــي جمع املعلومات 
 عن حصر 

ً
وتقديمها للجهات املختصة فضال

عمليات التسليح لدى القوات النظامية ممثلة 
بالشرطة والجيش فقط. وتشير الوقائع إلى 
 جهاز األمن يملك أسلحة ثقيلة، كما يقود 

ّ
أن

 عـــن ســيــطــرتــه على 
ً
عــمــلــيــات قــتــالــيــة، فــضــال

مــهــام الــشــرطــة والــجــيــش وإطـــالق يــده بشكل 
كبير فيها.

ــيــــادي فــــي »املـــؤتـــمـــر  ــقــ مــــن نـــاحـــيـــتـــه، يـــــرى الــ
مخرجات   

ّ
أن عــبــدالــرزاق،  أبــوبــكــر  الشعبي«، 

الحوار حتى اآلن حققت جزءًا من رؤية حزبه 
إليه خــالل املشاركة. ويقول  ومــا كــان يصبو 
 »الــحــوار 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن عــبــدالــرزاق لـــ

أصــعــب مــن الــقــتــال ويــحــتــاج إلــى الــصــبــر. إذا 
حــقــق غــايــتــه، فــخــيــر لــنــا، وإال فــســنــعــود إلــى 
الـــنـــظـــام عبر  ــقـــاط  الــــداعــــي إلسـ األّول  املــــرّبــــع 
ويلفت  تعبيره.  حّد  على  انتفاضة شعبية«، 
ــه بــعــد إعــــالن نــتــائــج الـــحـــوار سيعمد  ــ

ّ
إلـــى أن

ق بما تم 
ّ
إلــى تقييمها. وفــي ما يتعل الحزب 

التوصل إليه من توصيات خالل عمل اللجان، 
االتفاق على حكومة توافق  يؤكد عبدالرزاق 
بصالحيات  وزراء  رئــيــس  بــرئــاســة  سياسي 
ــن إحــــدى  ــة يـــتـــم تــعــيــيــنــه مــ ــعــ تــنــفــيــذيــة واســ
الــشــخــصــيــات املــســتــقــلــة. مـــا يــعــنــي أن يــكــون 
األحــزاب  مــن  منتٍم ألي  غير  الحكومة  رئيس 
 عن برملان انتقالي بإضافة 

ً
السياسية، فضال

50 في املائة أو الثلثن على البرملان الحالي، 
عــلــى أن تــحــكــم الــبــالد بــالــدســتــور االنــتــقــالــي 
الــحــالــي إلـــى حــن وضـــع آخـــر دائــــم. ويــضــاف 
إلــى تلك الــتــوصــيــات، بحسب الــقــيــادي ذاتــه، 
ــار رئــــيــــس الـــقـــضـــاء،  ــيــ ــتــ وضــــــع شــــــــروط الخــ
ورئيس املحكمة الدستورية ليتم اختيارهما 
رئيس  قبل  مــن  وليس  انتخابية  عملية  عبر 

الجمهورية كما هو الحال.
أّمــا عــن ملف جهاز األمـــن، فيقول عبدالرزاق 
 »هـــنـــاك خـــالفـــات حــــول صــالحــيــات األمـــن 

ّ
إن

وال ســيــمــا أن الـــحـــزب الــحــاكــم اعـــتـــرض على 
التوصيات التي جاءت بتحجيم دوره«. ورأى 
 هــذه 

ّ
حـــزب الــبــشــيــر، بــحــســب عـــبـــدالـــرزاق، أن

الــتــوصــيــات ُدّســــت بشكل غــيــر مــعــلــن، »وهــو 
ما أكدنا على عدم صدقيته باعتبار أن األمر 
ــــل الــلــجــنــة املــخــتــصــة وبــحــضــور  نـــوقـــش داخـ
مــنــدوبــن عــن حــزب املــؤتــمــر الــوطــنــي وكانت 
فــي مقدمتهم نــائــبــة رئــيــس الــبــرملــان، بــدريــة 
سليمان، التي غابت عند إجازة التوصيات«. 
 »األمر بدا واضحا بغضب الحزب 

ّ
ويضيف أن

ن 
َ
ن مشاركت

َ
الحاكم عندما قام بطرد حركت

فــــي الــــحــــوار وألــــغــــى إقــــامــــة أعــضــائــهــمــا فــي 
الفندق لرفضهما تغيير مواقفهما«.

وأعلنت حركة العدل واملساواة املشاركة في 
الـــحـــوار، أن األمـــانـــة الــعــامــة لــلــحــوار أبلغت 

ردة  الخطوة  الــحــوار. واعتبرت  املشاركة في 
فعل ملواقفها تجاه قضايا الحكم ومطالبتها 
وتأييدها  للحريات  املقّيدة  القوانن  بإلغاء 
ــة. فـــــي املــــقــــابــــل نــفــت  ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ ــلـــة االنــ ــلـــمـــرحـ لـ
العامة للحوار وجــود أي تزوير في  األمــانــة 
التوصيات وعّدت األمر مجرد تهريج. وأقرت 
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه بــإنــهــاء إقـــامـــة املــشــاركــات 
والـــــتـــــداول الرتـــبـــاطـــهـــا بـــإنـــهـــاء الـــنـــقـــاشـــات. 
 األمانة العامة 

ّ
ويقول األمن العام للحوار إن

ال يحق لها التعديل في التوصيات.
 تيارات في الحزب الحاكم، 

ّ
ويرى مراقبون أن

وفي مقدمتها الجهاز األمني، لن تقبل بنتائج 
تـــصـــدر عـــن الــــحــــوار تــمــس بــمــصــالــحــهــا، ما 
سيقود للعمل قدما في أن تخرج التوصيات 
وفقا لرؤيتها. كما يعتبر املراقبون أن املعركة 
الــجــمــعــيــة العمومية  الــحــاســمــة ســتــكــون فــي 
الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن تـــمـــرر فــيــهــا الــتــوصــيــات 
املائة، وهــو ما سيدفع للعمل  بنسبة 90 في 
داخل األحزاب لتحقيق رأي األغلبية على ذلك 

الذي يخّص الحزب الحاكم.
الصحافية  للخدمات  السوداني  املركز  ونقل 
األمــن( تصريحات  مقّرب من  إعالمي  )جهاز 
الــوطــنــي، حامد  للمؤتمر  الــســيــاســي  لــألمــن 
 
ّ
مــمــتــاز، الــخــمــيــس املـــاضـــي، اعــتــبــر فــيــهــا أن
»الحديث عن حكومة مقبلة خالل ثالثة أشهر 
كنتيجة ملخرجات الحوار أمر سابق ألوانه«، 
مشيرًا إلى توافق اللجنة املختصة باإلجماع 
عــلــى حــكــومــة وفـــاق وطــنــي بــرئــاســة البشير. 
لم  وفترتها  الحكومة  »شكل   

ّ
أن على  وشـــّدد 

تحدد بعد«.
ومــضــى عــامــان على إعـــالن الــرئــيــس البشير 
البداية  التي استجاب لها في  الــحــوار  دعــوة 

عامان من فشل مفاوضات 
بال معظم المعارضين

يشّكك سياسيون ومراقبون سودانيون في أن تؤدي مخرجات الحوار الوطني السوداني 
تمامًا  رافضًا  الحاكم  الحزب  يزال  ال  إذ  البالد،  ألزمات  أي حّل  إلى  انتهت محادثاته،  الذي 
التعددية.  السياسية  الحياة  من  جديدة  صفحة  فتح  شأنها  من  »تنازالت«  أي  لتقديم 

الحوار الذي استمرّ عامين تقريبًا، لم تشارك فيه القوى الرئيسية المعارِضة، فضًال عن أن 
القيمين عليه في السلطة استثنوا منه من لم يرغبوا بمشاركته ككيانات معارضة أيضًا، 

لتكون النتيجة رفضا لتشكيل حكومة تعددية وممانعة إلصالح األجهزة األمنية
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قاعة  تشهد  أن  ــع  الــمــتــوقَّ مــن 
كالمية  مشادات  المصري  البرلمان 
حادة، حال حضور توفيق عكاشة 
يواجه  أن  يتوقع  إذ  اليوم،  جلسة 
هجومًا ضاريًا من نواب يتقدمهم 
الذي  بكري،  مصطفى  اإلعالمي 
ــاب عــلــى شــاشــات  ــســب يــكــيــل لــه ال
بالخيانة.  ويتهمه  الــفــضــائــيــات 
تواجدها  من  األمن  قوات  وعززت 
اإلعالمي،  اإلنــتــاج  مدينة  بمحيط 
اقتحام  عــكــاشــة،  حـــاول  بعدما 
بكري  تــقــديــم  ــاء  ــن أث ــو  ــودي ــت االس
وحرر  وأســرار«،  »حقائق  لبرنامجه 
األخير محضرًا ضّده بقسم الشرطة.

جلسة نيابية 
ساخنة اليوم

الــحــوار الــســبــب األســاســي لــهــذه الــخــالفــات. 
املعارضة،  داخــل  جديدة  تحالفات  وظهرت 
إذ أعلن 41 حزبا معارضا، الثالثاء املاضي، 
االنـــخـــراط فــي ائــتــالف ســيــاســي تــحــت اســم 
ــّم جميع  ــ ــــوى املــســتــقــبــل لــلــتــغــيــيــر«، وضـ »قـ
األحزاب املعارضة التي انسحبت من الحوار 
باستثناء حــزب الــصــادق املــهــدي، وحـــّددت 
النظام  لتغيير  كخيار  الشعبية  االنتفاضة 

الحالي في السودان.
ــرة كـــــل جـــهـــود  ــتــ ــفــ ــلـــت فـــــي تـــلـــك الــ كـــمـــا فـــشـ
الــوســاطــة األفــريــقــيــة بــقــيــادة رئــيــس جنوب 
أفــريــقــيــا الــســابــق ثــامــبــو امبيكي فــي إنــهــاء 
حالة النزاع واقناع الفرقاء السودانين في 
الــجــلــوس عــلــى طــاولــة الـــحـــوار. كــمــا فشلت 
الوساطة في إقامة مؤتمر تحضيري يجمع 
الحكومة مع الرافضن للحوار في العاصمة 
األثيوبية، أديس أبابا والتي دعت له ثالث 

مرات ورفضته الحكومة.
وسارعت أحزاب معارضة لرفض أي نتائج 
تــخــرج عــن االجــتــمــاع املــزمــع بــاعــتــبــارهــا لم 

د من 
ّ
تكن جزءًا منه، األمر الذي يعق

مهمة الوساطة في إقرار حوار شامل يضمن 
السياسي  الخبير  ويــرى  الجميع.  مشاركة 
الوساطة فشلت  أن  محجوب محمد صالح 
خالل ثمانية أعوام من إمساكها زمام امللف 
 قــضــايــاه بــســبــب تعاملها 

ّ
الــســودانــي لــحــل

معه كحزمة واحدة. 
 خطوة الوساطة اليوم تكمن في 

ّ
ويعتبر أن

عقبة  لتجاوز  شكلية  تفاهمات  عن  البحث 
الــــحــــوار، وهــــذا خــلــل بــحــّد ذاتـــــه، بــاعــتــبــاره 
ــة بــالــهــروب منها  مسعى إلـــى تــجــاوز األزمــ
ــام وتــبــنــي أســلــوب عــمــل ال يلتزم  نــحــو األمــ
بـــقـــرارات مــجــلــَســي الــســلــم األفــريــقــي واألمـــن 
الــدولــي. وقــد دعــا هـــذان األخــيــران إلــى عقد 
القوى  كل  بمشاركة  تمهيدي  حــوار  مؤتمر 
السياسية الفاعلة من دون استثناء في مقر 
االتــحــاد األفريقي فــي أديــس أبــابــا. ويرّجح 
ــاده،  ــقـ ــعـ ــع انـ ــزمــ صـــالـــح فـــشـــل االجــــتــــمــــاع املــ
وانــضــمــامــه إلـــى قــائــمــة الـــلـــقـــاءات الــطــويــلــة 
الفرقاء من دون  الوساطة مع  التي عقدتها 

الوصول إلى نتائج مثمرة.
بـــــــــدوره، يــعــتــبــر املـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي خــالــد 
 الـــواقـــع يــؤكــد أن الـــبـــالد أبــعــد 

ّ
الــتــجــانــي أن

بــكــثــيــر مـــن أي وقــــت مــضــى مـــن إرهـــاصـــات 
»العربي  عملية سياسية ناضجة. ويوضح لـ
 »مــــن يــتــابــع مـــواقـــف األطــــراف 

ّ
الـــجـــديـــد« أن

تعيش  السياسية  الساحة  أن  يــدرك  املعلنة 
حــالــة تــوتــر كــبــيــرة أســـوأ بكثير مــمــا كانت 
عليه عند انطالق الحوار«. ويؤكد التجاني 
 منطق االستمرار في الحوار بمن حضر 

ّ
أن

كما أفرزته العملية الراهنة لن يضيف شيئا 
عــلــى الــوضــع املــشــتــت بــل ســيــقــود ملــزيــد من 
ه »بهذا الشكل ستضيع 

ّ
التعقيد. ويضيف أن

املــأزق الوطني مع  آخــر فرصة للخروج من 
 الــســودان محاصر 

ّ
األخــذ بعن االعــتــبــار أن

بــمــشــاكــل ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة واحــتــقــان 
اجتماعي غير مسبوق ال يملك ترف تبديد 

آخر طوق للنجاة«.

الحزب الحاكم هّدد 
باالنسحاب من الحوار 

في حال التمسك بإقرار 
حكومة انتقالية

الخالفات تتعلّق 
بسحب حزب البشير 

التوصيات المتصلة 
بصالحيات جهاز األمن

القضية

الجيش يواصل 
معاقبة األهالي 
)Getty/دايفيد ديغنير(

البشير والرئيس التشادي إدريس ديبي في افتتاح جلسات الحوار في الخرطوم عام 2015 )إبراهيم حميد/األناضول(

مــخــتــلــف الــجــهــات املــشــاركــة فـــي الـــحـــوار من 
الــــخــــارج، بــإنــهــاء الــــتــــداول وبــالــتــالــي إنــهــاء 
إقــامــتــهــا فـــي الـــفـــنـــادق. كــمــا قـــالـــت الــحــركــة 
الحوار،  في  املشاركة  الديمقراطية  الشعبية 
للحوار  العامة  األمــانــة  ت بالغا من 

ّ
تلق ها 

ّ
إن

إخطار  بسبب  الحوار  في  بوقف مشاركتها 
ها )الحركة( لم 

ّ
من مكتب سالم دارفور يفيد أن

ع على اتفاق مع الحكومة. هذه الخطوة 
ّ
توق

أثــارت جــداًل داخــل لجان الحوار وقــادت إلى 
احتجاجات إلقصاء الحركة في هذا التوقيت 
ت مشاركة طيلة 

ّ
أنها ظل بــالــذات، خصوصا 

األشهر األربعة املاضية. وأكدت الحركة أنها 
شــاركــت بناء على دعــوة رسمية مــن رئاسة 
املعارضة  األحــزاب  مع  وباتفاق  الجمهورية 

عـــــدد كــبــيــر مــــن األحــــــــزاب املـــعـــارضـــة بــيــنــهــا 
حــزب األمــة بزعامة الــصــادق املــهــدي، وحركة 
ــــازي صــــالح الـــديـــن. كما  اإلصـــــالح بــقــيــادة غـ
كــانــت أحـــــزاب تــحــالــف املـــعـــارضـــة قــريــبــة من 
بسجن  الــحــكــومــة  خـــطـــوة  أن   

ّ
إال املـــشـــاركـــة، 

لقوات  وّجهها  انتقادات  خلفية  على  املهدي 
الدعم السريع »الجنجويد« بعد أربعة أشهر 

فقط من دعوة الحوار واالنخراط فيه، أعادت 
األول. وانــســحــب حزب  إلــى مرّبعها  األمـــور 
األمة من الحوار وتبعته مجموعة املعارضة 
في لجنة السبعة باستثناء املؤتمر الشعبي 
ــزاب الــتــي ال تملك  ــ وعــــدد مـــحـــدود مـــن األحــ
وزنا سياسيا. وتبع ذلك خروج املهدي من 
له.  اختياري  كمنفى  مصر  واختيار  البالد 

حدثت طيلة تلك الفترة تطورات سلبية بن 
وشهدت  الحاكم.  والنظام  املعارضة  ي 

َ
طرف

ارتفعت معها  أزمــة اقتصادية حــادة  البالد 
املــائــة.  فــي  لنحو 300  السلع  أســعــار بعض 
واضحا،  تضعضعا  الحاكم  الــحــزب  وشهد 
املصيرية  ــقـــرارات  الـ اتــخــاذ  عــن  استبعد  إذ 
القصر مباشرة.  مــن  تــصــدر  الــتــي أصبحت 

ــابـــل، عـــانـــت املـــعـــارضـــة نــفــســهــا من  ــقـ فـــي املـ
انــقــســامــات وخــالفــات داخــلــيــة كـــادت تطيح 
ــزال تـــعـــانـــي مــنــهــا حــتــى  ــ بــتــحــالــفــهــا، وال تــ
تاريخ اليوم. وانسحب األمر على الحركات 
ــــي انـــــضـــــوت تــــحــــت تـــحـــالـــف  ــتـ ــ املـــســـلـــحـــة الـ
، أخيرًا، بسبب 

ّ
الجبهة الثورية والــذي اهتز

ــلــت قضية 
ّ
خــالفــات فــي الــرئــاســة، بينما مــث
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السودان
نهاية الحوار

  شرق
      غرب

خارطة طريقة 
للمصالحة العراقية

كشف رئيس البرملان العراقي سليم 
الـــجـــبـــوري )الــــــصــــــورة(، أمــــــس، عــن 
للمصالحة  طــريــق  خـــارطـــة  إطــــالق 
الــوطــنــيــة فــي الـــعـــراق بــرعــايــة األمــم 
املتحدة. وأكد الجبوري أن تحسس 
بــــعــــض الــــجــــهــــات الـــســـيـــاســـيـــة مــن 
مــشــاريــع املــصــالــحــة الــتــي طرحتها 
جــهــات عــربــيــة وإقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة، 
ــلـــجـــوء لـــألمـــم املــتــحــدة  دفـــــع إلـــــى الـ
إلزالـــــــة هـــــذا الـــتـــحـــســـس، مــبــيــنــا أن 
التنسيق مع املنظمة الدولية، أسفر 
عن التوصل إلى طرح خارطة طريق 
لــلــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة فـــي الـــعـــراق 
أبرزها: اإلعالن  تتضمن عدة نقاط 
رسميا عن عام 2016 كعام للتعايش 
املــجــتــمــعــي، وإعـــــادة الــنــازحــن إلــى 
املدن املحررة، والعمل إلنهاء جميع 
املــظــاهــر املــســلــحــة وحــصــر الــســالح 

بيد الدولة.
)العربي الجديد(

»داعش« يصّفي 
سعوديًا وسط المملكة

تداول مستخدمو مواقع التواصل 
االجــتــمــاعــي، أمــــس، مــقــطــع فيديو 
لتنظيم  مناصرين  يظهر  قصيرًا، 
ــم يـــقـــتـــلـــون مـــواطـــنـــا  ــ )داعـــــــــش( وهــ
كر أنه الجندي في قوات 

ُ
سعوديا، ذ

الـــطـــوارئ الــســعــوديــة، بـــدر حمدي 
الــرشــيــدي، وأن الـــحـــادث وقـــع قبل 
أسبوع تقريبا، في منطقة القصيم، 
ــط املــــمــــلــــكــــة، بـــيـــنـــمـــا لـــــم ُيـــبـــث  ــ ــ وسـ
الفيديو من قبل مناصري »داعش« 
التنظيم  يعلن  ولـــم  أمـــس،  يـــوم  إال 
تــبــنــيــه لــلــعــمــلــيــة. وكــــــان مــتــحــدث 
أمني قد أعلن عن العثور على رجل 
ــات فــي  ــ ــاصـ ــ مـــقـــتـــول، بـــخـــمـــس رصـ

القصيم.
)العربي الجديد(

»لهجة حادة« لبان كي 
مون في جنوب السودان

وّجه األمن العام لألمم املتحدة بان 
كــي مــون )الـــصـــورة(، أمـــس، رسائل 
تــحــذيــريــة إلـــى كــل مــن رئــيــس دولــة 
جنوب السودان سلفاكير ميارديت 
ورئـــيـــس املـــعـــارضـــة املــســلــحــة ريـــاك 
ــــن عــــــدم تـــنـــفـــيـــذ اتـــفـــاقـــيـــة  ــار، مـ ــ ــــشـ مـ
الـــســـالم الـــشـــامـــل. وأبــلــغــت مــصــادر 
 بـــان تــحــدث 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن

القادة الجنوبين بلهجة حادة  مع 
بخصوص البطء في تنفيذ اتفاقية 
السالم، إضافة إلى االنتهاكات التي 
رًا إيــاهــمــا من 

ّ
ــكــبــت أخــيــرًا، مــحــذ

ُ
ارت

عقوبات محتملة في حال التمادي 
بعرقلة االتفاق.

)العربي الجديد(

عام على اغتيال زعيم 
المعارضة الروسية

زعـــيـــم  أنــــــصــــــار  مــــــن  اآلالف  نــــظــــم 
بوريس  القتيل  الروسية  املعارضة 
حاشدة  مسيرة  أمـــس،  نيمتسوف، 
في موسكو، إلحياء الذكرى األولى 
رئيس  نيمتسوف،  وقتل  الغتياله. 
الوزراء السابق خالل والية بوريس 
 ،

ً
ــا بـــالـــرصـــاص لـــيـــال ــيـ يــلــتــســن، رمـ

بينما كان هو ورفيقه يسيران على 
جسر مطل على الكرملن.

)العربي الجديد(

مقتل العشرات بهجمات 
انتحارية بأفغانستان

أمس، زعيما  انتحاريون،  استهدف 
قبليا مناوئا لحركة »طالبان«، في 
إلــى مقّر  أفغانستان، إضــافــة  شــرق 
مـــا أســفــر عـــن مقتل  الـــدفـــاع،  وزارة 
مــا ال يقل عــن 23 شخصا وإصــابــة 
العشرات. وقتل عشرة مدنين على 
ــن مـــتـــنـــزه عــنــدمــا  ــقـــرب مــ ــالـ األقــــــل بـ
ــاري عــلــى  ــتــــحــ اســـتـــهـــدف مـــفـــجـــر انــ
دراجــــة نــاريــة الــزعــيــم الــقــبــلــي خــان 
ــــذي كـــان مـــن بـــن الــقــتــلــى،  ــان، والـ جــ
فيما قتل تسعة أشخاص على األقل 

في هجوم وزارة الدفاع.
)فرانس برس(



استحقاق حاسم لتيار اإلسالم السياسي

تحضيرات مؤتمر »النهضة« التونسية

فرنسا: »حرب أهلية« في العائلة االشتراكية
زلزال مقال »الخروج من نفق« هوالند

رغبات داخل الحركة 
للحد من نفوذ الرئيس 

خالل المؤتمر المقبل

يستغل اليمين المتطرف 
الخالفات ويعمل بصمت 

الستمالة الناخبين

تونس ـ وليد التليلي

ــة اعـــتـــبـــار  ــغـ ــالـ ــبـ ــــن املـ ــكــــون مـ ــــن يــ لـ
املؤتمر العاشر لحركة »النهضة« 
الـــتـــونـــســـيـــة، لــحــظــة حـــاســـمـــة فــي 
جوهرية  تغييرات  إلــى  تـــؤدي  قــد  تاريخها، 
خياراتها  على  ينعكس  قد  بما  داخلها،  من 
الــكــبــرى داخـــل الــبــاد، وعــلــى حــركــة اإلســـام 
الــســيــاســي فــي املــنــطــقــة، بــاعــتــبــار أن الحركة 
تقود بسرعة فائقة حركة التطور في تعامل 
ــزاب مـــع الـــشـــأن الــوطــنــي، وتــطــرح  ــ هـــذه األحــ
بـــاســـتـــمـــرار جــمــلــة مـــن األســـئـــلـــة الـــهـــامـــة في 
ــذه األحـــــــــزاب، مـــحـــاولـــة تــجــديــد  ــ مــــســــارات هـ
الــخــطــاب الــســيــاســي لــلــحــركــات اإلســامــيــة، 

 أرضيتها الفكرية.
ً
وُمسائلة

الــحــركــة ونقاشات  ــة  أروقـ مــا تكشفه  أن  غير 
قياداتها وقواعدها في الفترة األخيرة، تقود 
إلى االعتقاد بأن هناك خافات جوهرية بني 
بعض أعضائها، حول هوية الحركة وشكلها 
الــتــنــظــيــمــي الـــجـــديـــد، عــكــســت أيــضــا صــراعــا 
خفيا على مراكز النفوذ، يهيئ ملرحلة ما بعد 

رئيس »النهضة« الحالي راشد الغنوشي.
إنــجــاز 279  مــن  اآلن  الــحــركــة حتى  وتمّكنت 
مــؤتــمــرًا مــحــلــيــا، تـــم خــالــهــا انــتــخــاب 5234 
نــائــبــا ملــؤتــمــرات املــنــاطــق، الــتــي تــنــطــلــق في 
الذي  العام  للمؤتمر  استعدادًا  أيــام،  غضون 
قـــد يــنــعــقــد نــهــايــة إبـــريـــل/نـــيـــســـان أو بــدايــة 
ــق تـــرجـــيـــحـــات قــــيــــادات مــن  ــ مــــايــــو/أيــــار، وفـ
»العربي الجديد«، على الرغم من أن  الحركة لـ
املكان لم يتحدد بعد بحكم البحث عن فضاء 
يمكن أن يحتضن كل املؤتِمرين والضيوف. 
القيادات إن هناك توجها داخل  وتقول هذه 
»تقشفيا«  املؤتمر  ليكون  التنظيمية  الهيئة 
بــحــكــم الـــظـــروف الــحــالــيــة لــلــبــاد والــحــركــة. 
ــــورى الــحــركــة أخـــيـــرًا، كل  وأجـــــاز مــجــلــس شـ
والـــفـــكـــريـــة  الـــســـيـــاســـيـــة  واألوراق  ــلــــوائــــح  الــ
ملناقشتها  املناطق  مــؤتــمــرات  على  عرض 

ُ
لت

املسائل  وُرّحــلــت  العام،  للمؤتمر  رفعها  قبل 
الحسم  ليتم  املؤتمر  إلــى  بــدورهــا  الخافية 
ل أساسا في نقطتني جوهريتني: 

ّ
فيها، وتتمث

فصل الشأن الدعوي عن السياسي، وتنظيم 
الحركة الهيكلي.

املؤتمر  أن ينتخب  التوافق على  تم  وبعدما 

الــداخــلــيــة، يــبــدو أنــه يخفي رغــبــات واضحة 
فــي الــتــمــوقــع داخــــل الــحــركــة، وفـــي الــحــد من 
حــجــم نــفــوذ الــرئــيــس، وخــافــا شخصيا مع 

الغنوشي حول الخيارات الكبرى التي أقرها 
وطنيا، ودفع إليها الحركة دفعا.

ــخــــاف إلـــــى مـــرحـــلـــة الـــحـــوار  يـــعـــود أصـــــل الــ
الوطني، واعتصام بــاردو، وخــروج الترويكا 
التي قادتها »النهضة« من الحكم، ودخولها 
في مرحلة ما سمي بالتوافق التونسي، وما 
تاها مــن خــيــارات هامة فــي الدستور ومنع 
ــانــــون الــــعــــزل الـــســـيـــاســـي، ثــــم االنـــتـــخـــابـــات  قــ
الـــرئـــاســـيـــة، والـــــدخـــــول مــــع الـــغـــريـــم األكـــبـــر، 
ــداء تـــونـــس«، فـــي تــحــالــف حــكــومــي،  ــ حـــزب »نـ

واالستبسال في الدفاع عنه.
وتـــخـــتـــلـــف بــــعــــض الـــــقـــــيـــــادات مـــــع كـــــل هــــذه 
إليها  قــاد  الغنوشي  تــرى أن  التي  الخيارات، 
تــدرك أيضا  الحركة ولــم تنبع منها، ولكنها 
بعدما  تها، 

ّ
تبن قد  الحركة  قواعد  غالبية  أن 

الحـــظـــت صـــوابـــهـــا، ومـــّكـــنـــت الـــحـــركـــة مـــن أن 
تبقى رقــمــا مهما فــي الــحــيــاة الــوطــنــيــة، ولــم 
يصبها ما أصاب غيرها من األحزاب، وأبقت 
على  باستمرار  قـــادرًا  حــزبــا  »النهضة«  على 
املــنــافــســة عــلــى الــحــكــم، وأهــلــتــهــا مـــن جــديــد 
لقيادة األغلبية في البرملان. وإذا ما تم تغيير 
موقع الغنوشي والحد من قدرته على اتخاذ 
القرارات الجوهرية في لحظات صعبة، وهي 
اليوم، فإن  التونسي  ميزة الوضع السياسي 
هـــذه الـــخـــيـــارات قـــد تــتــم مــراجــعــتــهــا، بــمــا قد 

يهدد كامل املسار الوطني.
غــيــر أن الــخــاف فــي جــوهــره يــعــكــس مسألة 

اذ إن  عـــــن األولـــــــــــى،  أهــــمــــيــــة  تــــقــــل  أخــــــــرى ال 
اإلبـــقـــاء عــلــى صــاحــيــة الــرئــيــس فـــي اخــتــيــار 
جــهــازه الــتــنــفــيــذي ملـــدة أربـــع ســـنـــوات، يعني 
مسار  ربــمــا  وسيرسم  لخليفته  سيهيئ  أنــه 
ــو مــا  ــ الـــقـــيـــادة الـــجـــديـــدة فــــي املــســتــقــبــل. وهـ
التي  القيادات في »النهضة«،  تخشاه بعض 
ال تتكّون مما يسمى بمساجني الداخل، كما 
أشــيــع، وإنــمــا تــضــم الــيــهــا وجــوهــا مختلفة، 
ــيــــارات  ــلـــى بـــعـــض خــ ــقــــني عـ ــوافــ ــتـــى مــــن املــ حـ
ما  الحداثي،  ِسهم 

َ
ف

َ
بن واملعروفني  الغنوشي 

يعني أن الخاف هو باألساس خاف تموقع 
في مستقبل الحركة.

وتــفــيــد مــعــلــومــات حــصــلــت عــلــيــهــا »الــعــربــي 
الــجــديــد«، أنـــه تــم رفـــض مــقــتــرح كـــان يقضي 
املناطق وانتخاب  بانتخاب رؤســاء مجالس 
رئيس الحركة من قبل كل منخرطيها في كل 
املناطق، واإلبقاء على انتخابه خال املؤتمر، 
ولــعــل الــرافــضــني كـــانـــوا يــخــشــون مـــن قــيــاس 
شــعــبــيــة الــغــنــوشــي وخـــيـــاراتـــه لــــدى قــواعــد 

»النهضة«.
غير أن هــذه الخافات التي بــدأت تخرج من 
داخل أسوار الحركة، تعكس أيضا رغبة لدى 
هـــذه الـــقـــيـــادات فـــي إعـــطـــاء دور رقـــابـــي أكــبــر 
الحركة، وتسعى  ملجلس الشورى، وهو قلب 
ألن يكون القرار النهضوي قرارًا أغلبيا ينبع 
مــن كــل قياداتها ال قائدها فقط، وهــي رؤيــة 
تبدو مفهومة، على الرغم مما قد تحمله من 

طموحات أيضا.
لــكــن هـــذا الــخــاف الــجــوهــري يعكس تغليبا 
ــات  ــوازنــ ــتــ ــلـــى الــ ــوازن داخـــــــل الــــحــــركــــة عـ ــتــ ــلــ لــ
الوطنية. ويطرح معارضو الرغبة في تقليص 
الــشــورى،  ملجلس  ومنحها  الرئيس  سلطات 
سؤااًل هاما: ماذا لو طرح الغنوشي موضوع 
الـــحـــوار الــوطــنــي عــلــى الـــشـــورى الـــرافـــض في 
ذلك الوقت، وماذا لو عرض مسألة االنسحاب 
من الحكم بعد صراع بــاردو، وإلى أين كانت 

ستسير تونس والحركة؟
ويـــطـــرح الـــخـــاف الـــثـــانـــي، األقــــل تــعــقــيــدًا في 
الــــواقــــع، أســئــلــة مــهــمــة تــتــعــلــق بـــمـــدى رغــبــة 
التخلص  في  النهضوية  والقواعد  القيادات 
ــل الـــــدعـــــوي عــن  ــا، وفــــصــ ــيــ ــوجــ ــولــ ــديــ ــــن األيــ مـ
الــســيــاســي، عــلــى الــرغــم مــن أن أغــلــب قــيــادات 
»النهضة« قد قطعت أشواطا كبيرة في إقناع 
البعض  أن  إال  الفصل،  هــذا  الجميع بجدوى 
مـــتـــخـــّوف مـــن أن تــخــســر الـــحـــركـــة شــيــئــا من 

هويتها، وكثيرًا من قواعدها.
غــيــر أن تــأثــيــر هـــذا الـــقـــرار لـــن يــكــون داخــلــيــا 
إلى فضاء اإلسام  إنما سيتجاوزه  فحسب، 
الــذي تبدو »النهضة«  السياسي بشكل عــام، 
في موقع قيادته فكريا بحكم مساءلتها إياه 
باستمرار، مستمدة شرعية ذلك من نجاحها 
حيث أخفقت حــركــات أخـــرى. ويــبــرز فــي هذا 
الـــصـــدد قــــول الــغــنــوشــي مــنــذ حـــوالـــي الــعــام: 
بل  اإلســـام  احتكار  نزعم ألنفسنا  لــم  »نحن 
صيُب 

ُ
نعتبر قولنا اجتهادًا من االجتهادات، ن

ــــل في  ــخــطــئ، وكــنــا مــن أوائــــل مــن أصَّ
ُ
فــيــه ون

التعددية  ملبدأ  العالم  في  اإلسامية  الساحة 
 
ً
واالعــتــراف بــاألحــزاب غير اإلســامــيــة فضا

عن اإلسامية«. ولعل هذا األمر يعكس بعض 
ــة حــــول طبيعة  ــيـ ــركـــات اإلســـامـ أســئــلــة الـــحـ
الديمقراطية  ومقتضيات  السياسي  العمل 

العربية الحديثة.

رئــيــس الــحــركــة، بــقــي الـــخـــاف الــكــبــيــر حــول 
كــيــفــيــة تــحــديــد أعـــضـــاء املــكــتــب الــتــنــفــيــذي، 
وهل يتم تعيينهم من قبل الرئيس، كما هو 
معمول به في الحركة حتى اليوم، أو يجري 
انتخابهم من مجلس الشورى؟ ويذهب عدد 
الثاني،  الخيار  تدافع عن  التي  القيادات  من 
إلــــى أن الـــهـــدف مــنــه جــعــل الـــخـــيـــارات أكــثــر 
سلطات  وإعــطــاء  الحركة،  داخــل  ديمقراطية 
ــع ملــؤســســة الــحــركــة املـــركـــزيـــة )مــجــلــس  ــ أوسـ
الــشــورى أو املــجــلــس الــوطــنــي إذا تــم تغيير 
االسم(. لكن هذا الشعار الكبير، الديمقراطية 
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استعر الخاف بني االشتراكيني الفرنسيني 
إثر نشر عمدة مدينة ليل الشمالية، الوزيرة 
برفقة  أوبـــري،  مارتني  السابقة  االشتراكية 
شخصيات أخرى اشتراكية ويسارية، منهم 
الــزعــيــم الــبــيــئــي دانــيــيــل كــوهــني بينيديت، 
التعليم السابق بنوا هامون، مقااًل  ووزيــر 
فــي صحيفة »لــومــونــد« بــعــنــوان »الــخــروج 
ــة  ــن الـــنـــفـــق«، انــتــقــد بـــشـــدة حــصــيــلــة واليـ مـ
فــرانــســوا هـــوالنـــد الــرئــاســيــة وحــكــومــاتــهــا 

املتعاقبة.
استولد املقال ما يشبه الزلزال السياسي في 
تعيش  التي  الفرنسية،  االشتراكية  العائلة 
مــنــذ أشــهــر عــلــى إيــقــاع خــافــات حــــادة في 
القوية  النص  نبرة  صفوفها، وذلــك بسبب 
التي  اإلنــجــازات  ملختلف  السلبي  وتقييمه 
تتفاخر بها حكومة رئيس الوزراء مانويل 
فــالــس. ســـارع فــالــس إلــى الـــرّد على أوبـــري، 
»انتقاداتها بمثابة تشكيك عام  أن  معتبرًا 
أيضا  اعتبر  لكنه  الحكومة«،  ألداء  وشامل 
ــا أتــصــرف  أن »ال اقـــتـــراح حــمــلــه املـــقـــال، وأنــ

كرئيس حكومة ولست كاتب مقاالت«.
نّددت أوبري تحديدًا بالجدل الذي أطلقته 
الجنسية عن  إســقــاط  فــالــس حــول  حكومة 
اإلرهــاب،  في قضايا  الضالعني  الفرنسيني 
وتـــأثـــيـــراتـــه الــســلــبــيــة عــلــى ســمــعــة الــحــزب 
تراجعا رهيبا عن  لكونه شّكل  االشتراكي، 
ــيــا 

ّ
املـــبـــادئ االشــتــراكــيــة والـــيـــســـاريـــة، وتــبــن

صارخا ملطلب قديم لليمني املتطرف.
كما هاجم املقال خطة الحكومة االشتراكية 
الشركات،  عــن  الضريبية  األعــبــاء  لتخفيف 
ومنح املزيد من الصاحيات ألرباب العمل 
دفع  مــن  وإعفائهم  الــعــّمــال  عــن  لاستغناء 
ثمن الساعات اإلضافية. وأفسح املقال حّيزًا 
أيــضــا لــــأداء الــحــكــومــي بــخــصــوص قضية 

تصريحات  وانتقد  واملهاجرين،  الاجئني 
األملانية،  الهجرة  لسياسة  املعارضة  فالس 
معتبرًا أن »ما تقوم به املستشارة األملانية 
أنجيا ميركل هو املوقف األقرب إلى الروح 

اليسارية«.
جــذري  تغيير  بانتهاج  أيضا  املــقــال  طالب 
فإن  وإال  االشتراكية،  الحكومة  في سياسة 
قادمة  الرئاسية  االنتخابات  في  »الهزيمة 
بــا شــك. إن مــا تــّم التحضير لــه ليس فقط 
 للوالية االشتراكية بل إضعافا طويل 

ً
فشا

األمد لفرنسا ولليسار بشكل خاص«.
والــــواقــــع أن االشـــتـــراكـــيـــني يــــدركــــون جــيــدًا 
األثـــر السلبي واملـــزلـــزل ملــقــال أوبــــري، الــذي 
الحكومي عن  اإلعــان  بالتزامن مع  نشرته 
البطالة للمرة األولـــى في  انــخــفــاض درجـــة 
الوالية الرئاسية االشتراكية، وهذا ما نسف 
ل من أهميته. كما أن 

ّ
اإلعــان اإليجابي وقل

املقال يأتي قبل عام من موعد االنتخابات 
ــلـــة، وفـــــي غــــمــــرة الـــنـــقـــاش  الـــرئـــاســـيـــة املـــقـــبـ

ــول انـــتـــخـــابـــات تــمــهــيــديــة فــي  ــ الـــســـاخـــن حـ
صفوف اليسار الختيار املرشح الرئاسي.

وبعد يومني من نشر املقال، بــادرت أوبري 
إلــــى بــعــث رســـالـــة مــســمــومــة إلــــى الــرئــيــس 
هوالند، خال تجّمع للمطالبني بانتخابات 
وأعلنت  اليسارية،  العائلة  داخــل  تمهيدية 
تــرشــيــحــهــا لـــهـــذه االنـــتـــخـــابـــات، عــلــمــا بــأن 
النقاش لم ُيحسم بعد في شأنها، تحديدًا 
وجد  هكذا  االشتراكي.  الحزب  في صفوف 
هــوالنــد نــفــســه مــطــالــبــا، لــيــس فــقــط بــإقــنــاع 

الــــحــــزب االشــــتــــراكــــي بـــاخـــتـــيـــاره مــرشــحــا 
برّمته. هذا  اليسار  إقناع  بل  ثانية،  لوالية 
اليسار الذي لن يفرش له الورود في طريق 
الترشح، وسيصّوت ضده حتما العتبارات 

باتت معروفة.
رغم أن مقال أوبري كان يستهدف باألساس 
أداء حكومة فالس، فإن الزلزال الذي أحدثه 
قد يصّب في مصلحة فالس نفسه، فالرجل 
له أيضا طموحات رئاسية. وحسب الدوائر 
فــإن فالس  الفرنسية،  الــرئــاســة  املــقــّربــة مــن 
ــر فــي الــخــفــاء لــضــربــة نــرد 

ّ
نــفــســه قــد يــحــض

سياسية، وهو ال يرغب في البقاء على رأس 
الــحــكــومــة إلـــى مــوعــد الــرئــاســيــات، حــتــى ال 
يكون مسؤواًل عن حصيلة باتت سيئة في 

أعني الغالبية من الفرنسيني.
ــا هــوالنــد الــــذي كـــان مـــوجـــودًا فــي جولة  أمـ
فـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة قـــادتـــه إلــــى الــبــيــرو 
ــّرق إلـــى  ــطــ ــتــ ــد تــــفــــادى الــ ــقـ ــتـــــني، فـ ــنـــ واألرجـــ
املــوضــوع، وقــال مــقــّربــون منه إن »الرئيس 
ال يرد على مقاالت صحافية وهو موجود 
فــي الـــخـــارج«. واعــتــبــر هــــؤالء أن »املـــقـــال ال 
يـــؤثـــر عــلــيــه مـــن بــعــيــد وال مـــن قـــريـــب. وأن 
أوبري هي التي تجد نفسها في موقع مثير 
للشفقة لكونها لم تقبل بعد بهزيمتها في 

االنتخابات التمهيدية عام 2001«.
ــة أيـــــــــام عــصــيــبــة  ــمــ ــل األحــــــــــــــوال، ثــ ــ وفـــــــي كــ
ــيــــني بـــســـبـــب تــنــاحــرهــم  ــراكــ ــتــ تــنــتــظــر االشــ
ــبـــدو الـــخـــافـــات داخــــل  ــتــــواصــــل، فــيــمــا تـ املــ
حــــزب »الـــجـــمـــهـــوريـــون« أقــــل عــنــفــا وأيــضــا، 
اليمني  يشتغل  فيما  األكــبــر،  الخطر  وهــنــا 
ــاريــــن لـــوبـــان  ــيـــادة مــ ــقـ ــتـــطـــرف بــصــمــت بـ املـ
زعيمة حزب »الجبهة الوطنية«، على وضع 
اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة الســتــمــالــة أكــبــر عــدد 
الحكومة  أداء  على  الناقمني  الناخبني  مــن 
غير مسبوق  اختراق  وإحــداث  االشتراكية، 

في االنتخابات الرئاسية املقبلة.

في  الجمهورية  وكيل  إلــى  بشكوى  التونسية  الحكومة  تقدمت 
المحكمة االبتدائية )النائب العام(، ضد مسؤولي النقابة الوطنية لقوات 
األمن الداخلي، متهمة إياهم بالـ »المساس بهيبة الدولة ومؤسساتها«. 
وبحسب بيان صادر أمس السبت، عن رئاسة الحكومة، فإن »عناصر من 
في  القصبة  بساحة  الحكومة  رئاسة  مقرّ  اقتحموا  التونسي  األمــن 

العاصمة تونس، ورددوا شعارات سياسية مهددين بالعصيان«.

من  قــيــادي  كــل  فيها  يستثمر  التي  المتحركة  الكراسي  لعبة  فــي 
متأثرًا  هوالند  فرانسوا  الرئيس  يبدو  ال  خصمه،  أخطاء  االشتراكيين 
التي استهدفت في المرتبة األولى حصيلة أداء  بانتقادات أوبري  كثيرًا 
حكومة مانويل فالس. وبالفعل، ففي نظر عدد من المراقبين، تبقى 
أوبري رغم صواب انتقاداتها للحصيلة االشتراكية، مطبوعة بهزيمتها 
في االنتخابات التمهيدية التي نجح فيها هوالند وأفضت إلى ترشحه 

النتخابات الرئاسة عام 2012.

الحكومة تقاضي الشرطة

الرئيس غير متأثر

يطرح المؤتمر 
العاشر لحركة »النهضة« 

التونسية، تحديات سياسية 
وتنظيمية، ستكون لها 
انعكاسات على الخيارات 

الوطنية للحركة، بينما 
ستكون عيون تيار اإلسالم 

السياسي عمومًا في 
المنطقة على الحدث 

التونسي

القيادي في حركة النهضة عبد الفتاح مورو يقود تظاهرة تضامنية مع فلسطين في تونس )ياسين قائدي/األناضول(

■ بعد 53 دقيقة من الهدنة 
النظام يقصف تلبيسة 

بحمص والتفاحية بالاذقية 
وداريا واللطامنة بحماه 

ودرعا واليادودة وبني زيد 
بحلب

■ 70 طائرة روسية 
با طيار تراقب الهدنة في 

#سورية

■ كل ما يحدث في #سورية 
أصبح باتفاق دولي. سلم لي 
على املعارضة وعلى النظام 

وعلى الثورة. صرنا تحت 
الوصاية جميعا مثل األوالد 
القاصرين بحاجة ألوصياء 

#سورية

■ ال تصدقوا كل وعود 
الهدنة والسام في  #سورية، 

فهي للضحك على الذقون. 
فرصة تدمير املنطقة وإعادة 

تشكيلها حسب املصالح

■ الهدنة هي اعطاء ضوء 
أخضر للغزاة وفلول األسد 

لقتل كل حر لن يرضى بالذل 
والهوان أو اعادته لحظيرة 
األمن والجيش الذين قتلوا 

شعب #سورية

■ شايفني هالقطع الصفر 
الصغيرة؟ هاي هي الهدنة. 

يعني 3% من #سورية.
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اقتصاد
2.3 مليار دوالر خسائر سياحة مصر

القاهرة ـ خالد المصري

قــال مــســؤول رفــيــع املــســتــوى في 
إن  املــــصــــريــــة،  الـــســـيـــاحـــة  وزارة 
 2.3 نحو  خسر  السياحة  قــطــاع 
أشـــهـــر، متوقعا  أربـــعـــة  مــلــيــار دوالر خـــال 
املقبلة،  الخسائر خــال األشهر  تزايد حــدة 
بـــســـبـــب تـــــراجـــــع الـــــحـــــجـــــوزات فـــــي أعــــقــــاب 
الحوادث األمنية املتكررة التي تعرض لها 
ســائــحــون خـــال الــفــتــرة املــاضــيــة. وأوضـــح 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  املــســؤول، 
أن »الـــخـــســـائـــر املــســجــلــة تـــم رصـــدهـــا منذ 
ــائــــرة الــــركــــاب الـــروســـيـــة  حــــــادث ســـقـــوط طــ
نهاية أكتوبر/تشرين األول املاضي وحتى 
اآلن، فقدنا مليوني ليلة سياحية«. وتبنت 
جــمــاعــة مــســلــحــة فـــي ســيــنــاء شـــمـــال شــرق 
مــصــر، مــوالــيــة لتنظيم الــدولــة اإلســامــيــة، 
ــة بــعــد إقــاعــهــا  ــيـ ــرة الـــروسـ ــائـ ــطـ تــفــجــيــر الـ

بـــدقـــائـــق مــــن مــــطــــار شـــــرم الـــشـــيـــخ جــنــوب 
سيناء، عبر زرع عبوة ناسفة على متنها، 
ما أدى إلى مقتل جميع ركابها، في ما تقول 
الــســلــطــات املــصــريــة إن الــتــحــقــيــقــات بــشــأن 
الــحــادث ال تــزال جــاريــة. وأصـــدرت موسكو 
ــرارات بــوقــف الــرحــات السياحية  ولــنــدن قــ
ملصر بداية نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، 
لحني الكشف عن مابسات سقوط الطائرة 
الــروســيــة. وجــــاءت الــســيــاحــة الــروســيــة في 
 2.38 بــنــحــو  املــــاضــــي  الــــعــــام  األول  املــــركــــز 
مليون سائح، رغم تراجعها بنسبة %23.9 
عــن الــعــام 2014. وتــعــّول مــصــر عــلــى قطاع 
العملة  مــن   %20 نحو  توفير  فــي  السياحة 

الصعبة سنويا.
وبـــحـــســـب املـــــســـــؤول املـــــصـــــري، انــخــفــضــت 
فبراير/شباط  خــال  السياحية  اإلشــغــاالت 
الـــجـــاري فــي شـــرم الــشــيــخ أكــبــر املنتجعات 

السياحية املصرية إلى نحو %15.

وكــــان الـــدخـــل الــســيــاحــي ملــصــر تـــراجـــع إلــى 
 7.3 مقابل   ،2015 دوالر خــال  مليارات   6.1
بــيــانــات وزارة  مــلــيــارات خـــال 2014، وفـــق 
 %72 األوروبــيــة  السياحة  وتمثل  السياحة. 
من إجمالي الوافدين سنويا، تمثل روسيا 
ــهــــدت مــصــر  وبـــريـــطـــانـــيـــا 50% مـــنـــهـــم. وشــ
ــانــــب،  حـــــــوادث مـــتـــكـــررة ضــــد الـــســـيـــاح األجــ
آخرها مقتل اإليطالي جوليو ريجيني، ما 

ألقى بتداعيات سلبية على السياحة.
وقـــــــال مـــحـــمـــد عـــبـــدالـــجـــبـــار، رئــــيــــس قــطــاع 
ــة فــــي هـــيـــئـــة الــتــنــشــيــط  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــاحـ ــيـ الـــسـ
ــقـــدنـــا 90% مــن  ــة(: »فـ ــيـ ــومـ ــكـ الـــســـيـــاحـــي )حـ
الحجوزات اإليطالية لشهري فبراير/شباط 
ومارس/آذار«. وريجيني، هو باحث إيطالي 
ــان مــقــيــمــا بـــالـــقـــاهـــرة ثــــم اخـــتـــفـــى فــــي 25  ــ كـ
يتوافق  الذي  املاضي،  الثاني  يناير/كانون 

مع الذكرى الخامسة للثورة املصرية.
وقــالــت الــشــرطــة املــصــريــة إنــهــا عــثــرت على 

جثته فــي وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الــجــاري 
العاصمة  على طريق صحراوي يربط بني 
الـــقـــاهـــرة ومـــحـــافـــظـــة اإلســـكـــنـــدريـــة شــمــال 
الباد وعليها آثار تعذيب. وتقول جماعات 
حقوقية، إن الشرطة في مصر تلقي القبض 
ــن دون أدلــــــة كــافــيــة،  عـــلـــى مــشــتــبــه بـــهـــم مــ
وتـــتـــعـــامـــل مــعــهــم بـــعـــنـــف. لـــكـــن الــســلــطــات 
املـــصـــريـــة نــفــت تـــورطـــهـــا فـــي قــتــل الــبــاحــث 
»تورينو«  متحف  إدارة  وأطلقت  اإليطالي. 
في إيطاليا مؤخرا اسم ريجيني على قاعة 
اآلثــــار املــصــريــة بــاملــتــحــف، وهـــو مــا اعتبره 
مــســؤولــون مــصــريــون أكــبــر دعـــايـــة سلبية 
ــارة  ــ ــر، ال ســيــمــا فــــي ظــــل زيـ لــســيــاحــة مـــصـ
وقــال محمد  املتحف سنويا.  لهذا  املــايــني 
أيــــــوب، رئـــيـــس غـــرفـــة الـــفـــنـــادق، إن »عــــودة 
ــرارا سياسيا  ــيـــة أصــبــح قــ الــســاحــة األوروبـ
تدفع  السياحة  منه سياحيا، لأسف  أكثر 

فاتورة عدم االستقرار«.

رام اهلل ـ العربي الجديد

ــؤون األوقـــاف  ــا االقــتــصــاد الــوطــنــي وشــ ــ أمــهــلــت وزارتـ
لتصويب  شهرًا  والعمرة  الحج  شركات  الفلسطينية 
هذه  لعمل  املنظمة  القوانني  مع  يتوافق  بما  وضعها 

الشركات والخدمات املقدمة للمعتمرين.
وقـــالـــت الــــوزارتــــان، فـــي بــيــان مــشــتــرك أمــــس، حصلت 
ــددًا من  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــى نــســخــة مـــنـــه، إن »عــ
شـــــركـــــات الــــحــــج والــــعــــمــــرة يـــــمـــــارس أســـــلـــــوب الـــغـــن 
والتضليل واالستغال بحق معتمرين، بهدف تحقيق 
املمكنة، مما يتسبب في  التكاليف  أقل  الربح وتحمل 

ضـــرر مـــادي ومــعــنــوي بــحــق املــعــتــمــر«. ووفـــق الــبــيــان، 
الــشــكــاوى بشأن  الكثير مــن  الــرســمــيــة  الــجــهــات  تلقت 
الحج والعمرة بالشروط  التزام عدد من شركات  عدم 
التعاقدية، وباألنظمة والقوانني والتعليمات الناظمة 
ملواسم الحج والعمرة، بخاصة في ما يتعلق باألسعار 
النقل. وأوضــح أن بعض املعتمرين  واملبيت ووسائل 
تفاجؤوا بقيام هذه الشركات بإنزالهم في فنادق أقل 
مما هو متفق عليه، من درجة خمس نجوم إلى درجة 
ثــاث نــجــوم، والــلــجــوء إلــى تقديم خــدمــات أخـــرى أقل 
جــودة. وأشــار إلى قيام بعض الشركات باللجوء إلى 
الفلسطيني  املعتمر  حصول  بغرض  أردنــيــة  شــركــات 

على التأشيرة، مما يتسبب في فقدانه حق التقاضي 
أمام القضاء الفلسطيني، لعدم وجود سلطة على هذه 
الخدمة. وأوضــح أن بعض  الشركات األردنــيــة مقدمة 
شركات الحج والعمرة الحاصلة على ترخيص من قبل 
مع  اتــهــا  إجــراء تستكمل  لــم  الوطني،  االقتصاد  وزارة 
وزارة األوقاف، مما يجعلها مخالفة للنظام والقانون، 
مشيرا إلــى أن الــوزارتــني أمهلتا هــذه الــشــركــات حتى 
نهاية مارس/آذار املقبل لتوفيق وضعها. ولفت البيان 
إلــى وجــود فــروع ومندوبني لشركات حج وعمرة في 
املحافظات بدون الحصول على التراخيص الازمة من 
الشركات  الرسمية، وأنــه تم إخطار هذه  قبل الجهات 

القادم  الشهر  فــورًا، وسيتم خــال  بتصويب وضعها 
إغـــاق وشــطــب هــذه الــشــركــات الــتــي لــم تقم بتصويب 
وضــعــهــا. فــي املــقــابــل، تشير شــركــات الــحــج والــعــمــرة، 
والسيما العاملة في قطاع غزة إلى وجود صعوبات 
كــبــيــرة فـــي اســتــمــرار عــمــلــهــا، بــســبــب الــتــضــيــيــق على 

الرحات، في ظل إغاق معبر رفح البري مع مصر.
يذكر أنه للعام الثاني على التوالي لم تنطلق رحات 
عمرة من قطاع غزة، بسبب إغاق معبر رفح. وبحسب 
جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في غــزة، فإن 
12 ألــف مــواطــن ومــواطــنــة مــن الــقــطــاع سجلوًا ملوسم 

العمرة هذا العام.

إمهال شركات الحج الفلسطينية شهرًا لتوفيق أوضاعها

اتفاق في الطاقة بين إيران 
وإندونيسيا

وقعت إيران وإندونيسيا اتفاقًا 
لتطوير التعاون الثنائي في قطاعات 

النفط والغاز والبتروکيماويات 
وتنمية العالقات الثنائية في هذه 

املجاالت. وذكرت وكالة أنباء 
الجمهورية اإلسالمية »إرنا«، أمس، 

أن االتفاق جرى توقيعه في العاصمة 

اإلندونيسية جاكرتا من قبل 
مسؤولي وزارة النفط اإليرانية ووزارة 
الطاقة واملوارد املنجمية اإلندونيسية. 
وأشار وزير الطاقة واملوارد املنجمية 
اإلندونيسي، سوديرمان سعيد، إلى 

رغبة بالده في استئناف التعاون 
الثنائي في قطاعات الطاقة والنفط 

والغاز مع إيران.

ارتفاع الودائع 
في سلطنة ُعمان

أظهرت إحصاءات رسمية، ارتفاع 
إجمالي الودائع الخاصة لدى 

املصارف التجارية في سلطنة ُعمان 
بنسبة 6.13% في نهاية ديسمبر/

كانون األول املاضي، لتصل إلى 
11.8 مليار ريال ُعماني )الريال 
يساوي 2.6 دوالر(، مقابل 11.2 
مليار ريال خالل الفترة نفسها 
من عام 2014. وذكرت النشرة 

اإلحصائية الشهرية الصادرة عن 
املصرف املركزي الُعماني، أن نسبة 
الودائع بالعملة األجنبية إلى إجمالي 

الودائع بلغت 12.4%، في حني 
بلغت نسبة املوجودات األجنبية إلى 

إجمالي القروض %13.4.

روسيا تتوقع زيادة إنتاج 
الحبوب %25

توقعت وزارة الزراعة الروسية 
زيادة إنتاج الحبوب بنسبة 

25%، لتصل إلى 130 مليون طن 
بحلول عام 2030، وذلك كجزء 

من التطوير اإلستراتيجي لقطاع 
الحبوب الروسي. وقالت الوزارة، إن 

االستهالك املحلي للحبوب سيرتفع 
بنسبة 17.5%، في حني ستصعد 

الصادرات من الحبوب بنسبة %61، 
إلى 48.3 مليون طن في عام 2030.
وأشارت إلى أن حصة روسيا في 

سوق الحبوب العاملي ستشكل 
10.4% بعد 15 عاما، بشرط ارتفاع 
تعداد سكان األرض بنسبة %16.4، 

إلى 8.5 مليارات نسمة. وتخطط 
روسيا إلى زيادة إنتاج الحبوب في 
العام الجاري إلى 105 ماليني طن، 

كما تعتزم تصدير 32.8 مليون طن.

79 مليار دوالر رأسمال
 بورصة الكويت

قالت شركة بيان لالستثمار في 
الكويت، إن القيمة الرأسمالية لسوق 

الكويت لألوراق املالية )البورصة(، 
بلغت في نهاية تداوالت األسبوع 

املاضي نحو 23.6 مليار دينار )79 
مليار دوالر(، بارتفاع بلغت نسبته 
1.4%، مقارنة بنحو 23.28 مليار 

دينار )77.8 مليار دوالر( في تداوالت 
األسبوع قبل املاضي. وأضافت بيان 

في تقريرها املتخصص الصادر 
أمس، أن 74 شركة تمثل 38.9% من 
الشركات املدرجة والبالغ عددها 190 

شركة حققت 1.34 مليار دينار خالل 
العام املاضي، بارتفاع 5.11% عن 

العام 2014.

أخبار

سجائر رخيصة 
في تايالند 

لتجنب التهريب

أعلنت شركة التبغ الحكومية في تاياند، أنها تعتزم إنتاج نوع أرخص من السجائر، للحيلولة دون لجوء املدخنني إلى لف سجائر مضرة أو شراء 
منتجات مستوردة بطريقة غير مشروعة، وال تخضع للزيادات الضريبية التي تم فرضها أخيرًا. وقوبل إعان شركة »تاياند توباكو مونوبلي« 
اإلقــاع عن  رادعــة تساعد في  السجائر، كوسيلة  الضرائب على  بزيادة  أسابيع  قبل  أشــادوا  الذين  للتدخني،  املناهضني  النشطاء  قبل  بتنديد من 
قـــرروا لف  الــتــدخــني.  وقــال داونـــوي سوتينيفابوت، مدير الشركة أمــس وفــق وكــالــة أسوشييتدبرس، إن املدخنني قــد يــضــرون صحتهم بشدة إذا 
)أسوشييتد برس( سجائرهم الخاصة بدون فلتر.  
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مناهضة التدخين في تايالند )فرانس برس(
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اقتصاد

تونس ـ فرح سليم

يشتكي مربو الدواجن في تونس 
من تراجع حاد في عائدات القطاع 
مــقــابــل ارتـــفـــاع غــيــر مــســبــوق في 
حجم اإلنتاج حيث تم إغراق السوق بكميات 
إليها، ما أجبر  ليس املستهلكون في حاجة 
ــربــــن عـــلـــى تـــســـويـــق مـــشـــتـــقـــات الــــدواجــــن  املــ
بأسعار دون الكلفة الحقيقية للمنتج، األمر 
الذي يهّدد القطاع باإلفالس وال سيما صغار 
ــربـــن مــنــهــم. ويـــطـــالـــب املــــربــــون بـــضـــرورة  املـ
ــي الــزراعــة والــتــجــارة للحد من  تــدخــل وزارتــ
الخسائر عبر تحديد برنامج سنوي  نزيف 
ــع كـــبـــرى الــــشــــركــــات وغـــلـــق بـــاب  ــاج مــ ــتـ لـــإنـ
الــتــوريــد، إضــافــة إلـــى مــســاعــدة املــربــن على 
البحث عن أســواق لتصدير فوائض اإلنتاج 
لتعويض خسارة السوق الليبية التي كانت 
تستوعب نسبة هامة من الدواجن التونسية.
ويتهم املربون الذين هددوا بغلق مزارعهم، 
الــحــكــومــة بــالــتــخــلــي عــنــهــم فـــي هــــذا الــظــرف 
يقدم  الدواجن  قطاع  أن  معتبرين  العصيب، 
خــدمــات اجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة، ســـواء مــن حيث 
عدد العاملن، أو توفير 70% من البروتينات 
الــتــونــســيــون. وتــعــّول األســر  الــتــي يتناولها 
الــتــونــســيــة وال ســيــمــا املــتــوســطــة مــنــهــا على 
استهالك الــدواجــن فــي ظــل ارتــفــاع كبير في 
أســـعـــار الــلــحــوم الـــحـــمـــراء، مـــا جــعــل الــلــحــوم 
البيضاء والبيض املالذ األخير للباحثن عن 

التوازن الغذائي.
واتهم رئيس جمعية مربي الدواجن، شكيب 
التريكي، الحكومات السابقة بإغراق القطاع 
ـــد فائضًا 

ّ
بـــمـــزارع الـــدواجـــن الــجــديــدة، مــا ول

كبيرًا في اإلنتاج أدى إلى انهيار األسعار.

الرياض ـ خالد الشايع

امتدت أزمة تأخر الرواتب بعدد من الشركات 
ــــن الدن«  الـــســـعـــوديـــة لـــتـــطـــاول مــجــمــوعــة »بـ
لــلــمــقــاوالت، والــتــي تعتبر األكــبــر فــي الــبــالد 
بــهــذا املــجــال. وتــأخــرت املــجــمــوعــة عــن ســداد 
رواتب موظفيها ألكثر من ستة أشهر، نتيجة 
الدولة عقب حادثة  عقوبات أوقعتها عليها 
الــحــرم املــكــي أودت بحياة  انهيار رافــعــة فــي 

نحو 118 حاجًا، وأصابت املئات منهم.
وتجمع عدد كبير من عمال الشركة، أمس، 
أمــام مقرها فــي حــي الــغــزة بمكة للمطالبة 
كل  تأخيرها  رافــضــن  املــتــأخــرة،  برواتبهم 

هذا الوقت.
»العربي الجديد«،  وكشفت مصادر مطلعة لـ

»الــعــربــي  وقــــال الــتــريــكــي، فـــي تــصــريــحــات لـــ
الجديد«، إن السياسات السلبية للحكومات 
املاضية أدت إلى ضخ 600 مليون دينار من 
االستثمارات في قطاع الدواجن أي ما يعادل 
300 مليون دوالر بدون حاجة القطاع إليها 
توفيرها  باإلمكان  وكــان  الفترة،  هــذه  خــالل 
إلى  أخـــرى تحتاج  قــطــاعــات زراعــيــة  لتنمية 

مزيد من االستثمارات حسب تقديره.
أن  الـــدواجـــن،  مــربــي  رئــيــس جمعية  ويعتبر 
ـــخـــت فـــي الــقــطــاع 

ُ
ــوال الــكــبــيــرة الـــتـــي ض ــ ــ األمـ

ذهــبــت هــبــاء فـــي ظـــل الــعــجــز الـــتـــام للمربن 
عــن تــســويــق فــائــض اإلنـــتـــاج نتيجة تــراجــع 
اســـتـــهـــالك الــــســــوق املـــحـــلـــيـــة وانـــــســـــداد أفـــق 
بها  التي يمر  األزمـــة  أن  إلــى  التصدير الفتًا 
الــقــطــاع الــســيــاحــي أثــــرت بــشــكــل كــبــيــر على 
قــطــاع الــدواجــن باعتبار أن الــنــزل كــانــت من 
أكبر حرفاء الشركات املنتجة. ونبه التريكي 
ــه األوضـــــــاع  ــيــ ــــؤول إلــ ــتـ ــ ــا سـ ــ ــــورة مـ ــــطـ إلــــــى خـ
ــًا  ــيـ بـــالـــقـــطـــاع مــــن أزمـــــــة مـــالـــيـــة خـــانـــقـــة، داعـ
الحكومة إلــى األخـــذ بــزمــام األمـــور والــعــودة 
إلــــى بــرمــجــة اإلنـــتـــاج مـــع تــقــنــيــنــهــا بــقــانــون 
ــراف واإلســــــراع فـــي الــقــيــام  ــ يــلــزم جــمــيــع األطــ
ــات املــحــافــظــات  ــ بـــجـــرد لـــلـــمـــزارع بــكــافــة واليــ
ألحــكــام الــتــصــرف فــي الــرصــيــد املــوجــود مع 

اجتمعوا  العمل،  وزارة  من  مفتشن  أن  عن 
بــن الدن  إدارة مشاريع مكة بمجموعة  مــع 
الــســعــوديــة ومــمــثــلــي الــعــمــال مـــن مــشــروع 
قــطــار الــحــرمــن ومــنــدوب مــن مــركــز شرطة 
املــنــصــور بــالــعــاصــمــة واتــفــقــوا عــلــى أن من 
يرغب من العمالة باالستمرار مع املجموعة 

القطاع  الجديدة في هذا  االستثمارات  وقف 
وزيـــــــــادة ســـعـــر الـــكـــيـــلـــو غـــــــــرام.  كـــمـــا اقـــتـــرح 
التخزين من 10 إلى  التريكي تكثيف عملية 
اإلنتاج  فائض  مليون بيضة الستيعاب   50
وخلق نوع من التوازن بن العرض والطلب.  
وأوضــــــح الــتــريــكــي أن الــخــســائــر املــســجــلــة 
فــي قــطــاع الــدواجــن لــن تشمل املــربــن فقط 
بــل ستنسحب عــلــى كــافــة حــلــقــات اإلنــتــاج 
واالقـــتـــصـــاد الــوطــنــي عــمــومــًا، مــالحــظــًا أن 
تــســتــورد  ــاج  ــ ــتـ ــ ــن مـــســـتـــلـــزمـــات اإلنـ 85% مــ
بالنقد األجنبي. وتقر وزارة الزراعة بوجود 
مشاكل متراكمة في قطاع الدواجن على غرار 
التحكم في مستويات االستهالك واالعتماد 
ــواد  شــبــه الــكــلــي فـــي حــلــقــة اإلنــــتــــاج عــلــى املــ
املـــســـتـــوردة. ويــقــتــضــي تنظيم الــقــطــاع وفــق 
دراســـــــات اقـــتـــصـــاديـــة حــــول الـــقـــطـــاع، ضبط 
تطور مستوى االستهالك وتثمن املخزونات 

والبحث عن أسواق تصديرية دائمة. 
ويــســاهــم قــطــاع الــــدواجــــن بــنــســبــة 12% في 
اإلنتاج الزراعي و32% في اإلنتاج الحيواني، 
إضافة إلى مساهمته في تغطية الحاجيات 
االستهالكية من اللحوم بنسبة تتراوح بن 
ألــف  يــقــل عـــن 15  ملـــا ال  50 و53% وتـــوفـــيـــره 

موطن، حسب إحصائيات رسمية.
كــمــا حــقــق الــقــطــاع خــــالل 15 ســنــة األخـــيـــرة 
إنــتــاج البيض  نسب نمو بأكثر مــن 2% فــي 
وأكثر من 5% في دجــاج اللحم وقرابة %10 

بالنسبة للحم الديك الرومي.
ويعد قطاع الدواجن مالذًا للتونسين في ظل 
واملنتجات  الحمراء  للحوم  األســعــار  ارتــفــاع 
ــــالد بــســبــب  ــبــ ــ ــ ــده ال ــهــ ــشــ الــــغــــذائــــيــــة الـــــــــذي تــ
ــتـــقـــرار وتـــراجـــع مــعــظــم املـــؤشـــرات  عــــدم االسـ
االقتصادية، خالل السنوات األربع املاضية، 
عمومًا  السلع  أســعــار  متوسط  ارتــفــع  حيث 
خـــالل هـــذه الــفــتــرة، حــســب تــقــديــرات خــبــراء، 
النفقات  أثــر على  بــن 30% و60%، وهــو مــا 
دراســة  للطعام. وحسب  املخصصة  األسرية 
لالستهالك  الوطني  املعهد  أجــراهــا  حديثة، 
الــتــغــذيــة في  فـــإن وزن مجموعة  )حــكــومــي(، 
ــة تـــراجـــع خــــالل الــســنــوات  ــريــ الــنــفــقــات األســ
األخـــيـــرة مــن 32% إلـــى 27%، مــقــابــل ارتــفــاع 
الخدمات  مــن  وغيرها  السكن  إيــجــار  نفقات 
ــتــــرنــــت والـــهـــاتـــف(  ــاالت )اإلنــ ــ ــــصـ ومـــنـــهـــا االتـ
إلــى 5.5%. وأشــارت  ارتفعت من %3.5  التي 
الدراسة إلى وجود تحول في نوعية التغذية 
لــــدى الـــعـــائـــالت الــتــونــســيــة، وذلـــــك بــتــراجــع 
استهالك اللحوم الحمراء الرتفاع أسعارها، 
مقابل االرتفاع املطرد في اإلقبال على اللحوم 

البيضاء ومشتقاتها، وال سيما البيض.

ــام املقبلة،  الــبــقــاء فــي الــســكــن فــي األيــ عليه 
ــة إلــى  ــافـ لــحــن صــــرف مــســتــحــقــاتــه بـــاإلضـ
باحتساب  االلتزام  مع  املاضين،  الشهرين 
فــتــرة بــقــائــهــم بــالــســكــن وعــــدم تــغــّيــبــهــم عن 
العمل، واعتبار أنهم على رأس العمل خالل 
ــا مــن يــرغــب في  فــتــرة انــتــظــار رواتــبــهــم، أمـ
الخروج النهائي فتتم تصفية مستحقاتهم 
حــتــى تــاريــخــه وإعـــــداد خــــروج نــهــائــي، في 
حن أن من حق من يريد نقل خدماته إلى 
أي جــهــة أن يــتــقــدم بــطــلــب خــطــي لـــــإدارة 
ــورًا بــاإلضــافــة إلــى  وســــوف تــتــم املــوافــقــة فــ

استالم مستحقاته، حسب بنود االتفاق.
وتــــواجــــه مــجــمــوعــة بــــن الدن أزمــــــة مــالــيــة 
كبيرة جراء منعها من املشاريع الحكومية، 
أوقــعــت عليها  الــتــي  الضخمة  والــعــقــوبــات 

ــبــــرهــــا عــلــى  ــا أجــ ــ ــة الـــــحـــــرم، مـ ــ ــادثـ ــ جـــــــراء حـ
مـــن موظفيها،  نــحــو %45  عـــن  االســتــغــنــاء 
وبـــاتـــت حــالــيــا عـــاجـــزة عـــن تــســديــد رواتـــب 

املتبقن منهم.
الــتــي تأسست  بــن الدن،  ــل مجموعة 

ّ
وتــشــغ

ألــــف شـــخـــص، وفــق  نــحــو 200  ــام 1931،  عــ
البيانات املنشورة في حسابها على موقع 
»لــيــنــكــدان«. وتعتبر املــجــمــوعــة مــن أكــبــر 5 

شركات مقاوالت في الشرق األوسط.
الــعــقــاريــة  الــصــنــاديــق  ويـــؤكـــد مــديــر إدارة 
»الــعــربــي  فـــي )درايـــــــة(، فــيــصــل الــشــمــاس، لـــ
الـــجـــديـــد«، عــلــى أن املــشــكــلــة الـــتـــي تــعــانــي 
من  منعها  بسبب  متوقعة،  الدن  بــن  منها 
ــقـــود حــكــومــيــة جـــديـــدة،  الـــحـــصـــول عـــلـــى عـ
األمر الذي تسبب في قطع مصادر التمويل 

األساسية لها.
الــشــمــاس »أن مــنــع بـــن الدن من  ويــضــيــف 
املشاريع الحكومية، بمثابة إعالن وفاتها، 
ــفــــاق الــحــكــومــي على  كــمــا أن تــقــلــيــص اإلنــ
مــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة أضــعــف قــــدرات 
ــقـــاوالت مــالــيــا، بــشــكــل جــمــاعــي،  شــركــات املـ
ــل شـــركـــات  ــة هــــي مــصــيــر كــ ــيـ ــالـ ــــة املـ ــــاألزمـ فـ
بالدرجة  تعتمد  التي  السعودية  املــقــاوالت 

األولى على اإلنفاق الحكومي«.
ــاس عــــلــــى أن كـــــل شــــركــــات  ــمــ ــشــ ويـــــؤكـــــد الــ
املـــقـــاوالت تـــواجـــه هـــذه املــصــيــر، ويــضــيــف: 
»الـــكـــل يــشــتــكــي، حــتــى املـــقـــاولـــون الــصــغــار، 
فــهــم يــعــتــمــدون بـــالـــدرجـــة األســـاســـيـــة على 
مــا يــحــصــلــون عــلــيــه مــن عــقــود مــن الــبــاطــن 
ــن الــــشــــركــــات الـــكـــبـــيـــرة مـــثـــل بــــن الدن أو  مــ
ــيـــه، فــكــمــا تـــأخـــرت الــشــركــات  ســـعـــودي أوجـ
ــع رواتــــــــب مـــوظـــفـــيـــهـــا، فــبــالــتــأكــيــد  ــ فــــي دفــ
بالباطن  املقاولن  أجــور  دفــع  في  ستتأخر 
وسكن املوظفن، وحتى فواتيرها املعتادة، 
فــهــي ال تــمــلــك ســيــولــة كــافــيــة لــتــغــطــيــة كل 
ــص اإلنـــفـــاق 

ّ
ــذه املـــصـــاريـــف فـــي ضـــل تــقــل هــ

الحكومي«، حسب الشماس.
ويــشــيــر إلــــى أن هــــذه الـــشـــركـــات الــعــمــالقــة 
تضخمت بشكل كبير وزادت من استقدامها 

للعمالة بسبب وفرة اإلنفاق الحكومي في 
الــســنــوات الخمس املــاضــيــة، ولــم تضع في 
اعتبارها ما حــدث«، ويشدد على أنه حتى 
املـــصـــارف لـــم تــعــد تــمــلــك الــســيــولــة الــكــافــيــة 
إلقــــراضــــهــــم، ويـــضـــيـــف: »حــــتــــى املــــصــــارف 
بدأت  فالدولة  السيولة،  في  مشكلة  تواجه 
في إصدار سندات دين، وهي تزاحم في ذلك 
الشركات على السيولة القليلة في األصل«.

وكـــانـــت وزارة املــالــيــة قـــد خــفــضــت الــدفــعــة 
عقود  فــي  للشركات  تصرفها  التي  املقدمة 
املشاريع املبرمة لصالح الجهات الحكومية، 
فقد قلصت الحكومة عدد املشروعات التي 
ــســـؤولـــون فــــي الــقــطــاع  تـــنـــفـــذهـــا، ويــــقــــول مـ
ــــرف مــســتــحــقــات  ــنـــاك تـــبـــاطـــؤًا فــــي صـ إن هـ
الــشــركــات الــتــي نــفــذت مــشــروعــات بالفعل. 
ولجأت بعض الشركات في اآلونة األخيرة، 
ألسباب منها تأخر صرف املستحقات، إلى 
تــأخــيــر صــــرف رواتـــــب الــعــامــلــن وتــســريــح 
ــركـــات  ــدد مــــن الـــشـ ــ ــال، وبـــــــدأ عــ ــمــ ــعــ الــ آالف 

مفاوضات إلعادة جدولة الديون.
وكانت شركة »سعودي أوجيه«، ثاني أكبر 
ألزمــة  تعرضت  السعودية،  فــي  بناء  شركة 
مــالــيــة جــعــلــتــهــا تــعــجــز عـــن ســـــداد رواتــــب 
موظفيها، البالغ عددهم 56 ألفًا، منذ حوالى 
خمسة أشهر، وال تكشف الشركة عــادة عن 
إال  فيها،  للعاملن  الشهرية  الــرواتــب  قيمة 
أن مصادر قّدرتها بنحو 250 مليون ريال 
دوالر.  مليون   66.6 يعادل  ما  أي  سعودي، 
ــعـــودي أوجــيــه«  ــتـــرأس إدارة شــركــة »سـ ويـ
ــبــــق، سعد  رئـــيـــس الــــــــوزراء الــلــبــنــانــي األســ
الـــحـــريـــري. ونــقــلــت إذاعـــــة فــرنــســا الــدولــيــة 
الثالثاء املاضي، عن موظفن  )إير.إف.إيه(، 
تعود  الــشــركــة  مشاكل  إن  قولهم  فرنسين 
مسؤولية  اإلدارة  محّملن   ،2013 عــام  إلــى 
ــة. وكـــشـــف  ــركــ ــشــ ــلــ ــة لــ ــيــ ــالــ ــحــ ــة الــ ــيــ ــعــ الــــوضــ
املوظفن  تنتاب  املوظفون عن حالة خــوف 
أن أغلقت  من فقدان وظائفهم، خاصة بعد 
بطاقات  تــجــدد  ولـــم  املــصــرفــيــة  حساباتهم 

إقامة بعضهم.

الرباط ـ مصطفى قماس

البحث  أفارقة في املغرب من أجل  التقى خبراء ومسؤولون 
في سبل توفير األسمدة للقارة السمراء، بما يساعدها على 
األعـــوام  فــي  يتضاعفوا  أن  املنتظر  لسكانها  الــغــذاء  توفير 
املــقــبــلــة. وتــتــجــلــى أهــمــيــة األســـمـــدة فــي كــونــهــا تــعــد عنصرًا 
زيــادة  أنها تساهم في  اعتبار  الــزراعــة، على  لتنمية  حيويًا 
املـــردوديـــة وإنــتــاج املـــواد العضوية الــتــي تغني الــتــربــة. في 
الوقت ذاته تساعد األسمدة على تحسن نوعية املحاصيل 
وتعزيز استعمال املياه التي تندر في املناطق الجافة، خاصة 
في القارة السمراء. وفي هذا اإلطار، أكد مدير التطوير على 
الــصــعــيــد الـــدولـــي بــاملــجــمــع الــشــريــف لــلــفــوســفــات بــاملــغــرب 
)حــكــومــي(، طـــارق شــوهــو، أن اســتــعــمــال األســمــدة تضاعف 
بثالث مرات في القارة األفريقية في الثالثن عامًا األخيرة، 
غير أنه الحظ أن ذلك املستوى، ما زال دون املتوسط العاملي 

املحدد بنحو 50 كيلوغرامًا في الهكتار.
الــقــارة  وشـــارك 400 مــنــدوب يمثلون 55 دولـــة، نصفهم مــن 
األفــريــقــيــة، فــي الــطــبــعــة الــســابــعــة مــن املــؤتــمــر الـــدولـــي حــول 
األســمــدة بــمــراكــش، فــي الــفــتــرة بــن 24 و26 فــبــرايــر/شــبــاط 
الجاري، حيث تباحثوا حول السبل الكفيلة برفع استعمال 

األسمدة في القارة السمراء وسبل تخزينها ونقلها.
وكان القادة األفارقة التزموا في عام 2006 عبر إعالن أبوجا، 
لسد نقص األسمدة في بالدهم كي يصل في املتوسط إلى 
50 كيلوغرامًا في الهكتار قبل 2015، غير أن قلة من البلدان 
بــلــغــت ذلـــك الـــهـــدف. وأوضــــح شــوهــو، أن كــثــيــرًا مــن الــبــلــدان 
األفريقية ال يتعدى استعمال األسمدة في أراضيها الفالحية 
تلك  تتراجع  بلدانًا  إن هناك  بل  الهكتار،  في  كيلوغرامًا   20

الكمية في أراضيها إلى 4 كيلوغرامات.
ونبه إلى أن ضعف استعمال األسمدة يحدث في وقت ينتظر 
أن يتضاعف سكان القارة السمراء في أفق 2025، ما يستدعي 
في تصوره مضاعفة الجهود من أجل توفير شــروط تأمن 
الــغــذاء لسكان الــقــارة. وشــدد على أن 23% من سكان القارة 

السمراء جنوب الصحراء، ال يجدون ما يكفي من الغذاء، ما 
يستدعي رفع كمية الغذاء في هذه املنطقة بـــ170%. واعتبر 
شوهو أن القارة قادرة على توفير الغذاء للعالم، غير أنها ال 

تغذي نفسها في الوقت الراهن.
وذهب الخبير بالبنك األفريقي للتنمية، بينديكت كانو، إلى 
أن النقص في استعمال األسمدة في القارة السمراء، يرجع 
إلى تكلفتها املرتفعة. ويعتبر خبراء أن سعر األسمدة يكون 
في متناول املزارعن في املوانئ، غير أنها ترتفع بعد ذلك بما 

بن 53 و107% بفعل احتساب تكاليف النقل واللوجستيك.
وأعلن املجمع الشريف للفوسفات اململوك للحكومة املغربية 
عــن إنــشــاء فـــرع لــه خـــاص بــالــســوق األفــريــقــيــة، حــيــث الــتــزم 
املجمع، الذي يعتبر أهم فاعل في سوق الفوسفات في العالم 
والساعي للتحول إلى أول فاعل في سوق األسمدة في العام 
املــقــبــل، بتوفير منتجات تــالئــم تــوقــعــات املــزارعــن واقــتــراح 

حلول تتعلق بالخدمات والدعم اللوجستي والتمويل.
وأكدت املجموعة على أنها ترمي من وراء تخصيص شركة 
للقارة األفريقية، إلى املساهمة في تحسن خصوبة األراضي 
وإنتاجيتها، عبر تقديم منتجات مالئمة، وتصنيع األسمدة 

قرب املناطق الفالحية الكبرى.
ويوجد لدى املغرب أكبر احتياطي للفوسفات في العالم، ما 
يدفعه إلى املراهنة، على الريادة في قطاع األسمدة من أجل 
ربح حصص كبيرة في السوق، حيث يسعى إلى رفعها إلى 

40% في الخمسة أعوام املقبلة. 
وكـــان املــجــمــع أعــلــن فــي األعــــوام األخـــيـــرة، عــن تــوجــهــه نحو 
تكريس دوره في الثورة الخضراء بالقارة السمراء، بالزيادة 
فـــي اســتــعــمــال األســـمـــدة، كـــي يــتــم بــلــوغ 50 كــيــلــوغــرامــًا في 

الهكتار الواحد.
وبدأ املجمع الشريف للفوسفات قبل أيام، اإلنتاج في مصنع 
جـــديـــد لـــأســـمـــدة، مــخــصــص لــلــقــارة األفــريــقــيــة فـــقـــط، وهــو 
املــصــنــع الـــذي وصـــل إنــتــاجــه إلـــى مــلــيــون طــن مــن األســمــدة، 
ألــف طن من  الكبريتي و450  الحامض  و4 . 1 مليون طن من 

الحامض الفوسفوري.

تونس: مربو الدواجن 
في مواجهة اإلفالس

رفض قانون الضمان االجتماعيتأخير »بن الدن« للرواتب يثير غضب العمال

أفريقيا تسعى لزيادة إنتاجها الزراعي )فرانس برس(زيادة كبيرة في المعروض من الدواجن باألسواق )فرانس برس(

تضرر عمال البناء في السعودية من أزمة شركات المقاوالت )فرانس برس(

خطة أفريقية لتعزيز صناعة األسمدة

أصبح مربو الدواجن 
في تونس، وال سيما 

صغارهم، على حافة 
اإلفالس، بسبب التراجع 

الحاد في إيرادات 
القطاع، ما دفعهم 

لمطالبة الحكومة 
بالتدخل لوقف نزيف 

الخسائر

سياحة المؤتمرات
تنطلق بعد غد الثالثاء، فعاليات النسخة 

الرابعة من املؤتمر العربي لسياحة األعمال 
واملؤتمرات »مايس ارابيا«، في إمارة 

دبي، وتنظم املؤتمر شركة »كيو ان اي 
انترناشونال« لتنظيم املعارض واملؤتمرات 

ويستمر ملدة يومني. ويركز املؤتمر هذا 
العام على الفرص الواردة والصادرة لسياحة 
األعمال واملؤتمرات الفاخرة، وسيقدم فرصا 

متعددة للعاملني في القطاع من خالل عقد 
اجتماعات مباشرة مع صناع القرار في 
املنظمات واملؤسسات املختلفة في دول 

الخليج وكذلك أهم املهتمني والقائمني في 
مجال السفر الفاخر. كما سيغطي املؤتمر 

عدة موضوعات أخرى مثل االتجاهات 
العاملية والتحديات في هذا املجال.

اإلنتاج السمكي
قالت وزارة الزراعة والثروة السمكية 

العمانية، إن إنتاج األسماك ارتفع خالل عام 
2015، حسب األرقام األولية، بنسبة %8.8 
ا 

ً
ا مقارنة بـ211 الف

ً
ا و626 طن

ً
وبلغ 229 الف

ا خالل عام 2014 .
ً
و32 طن

وسجل إنتاج األسماك خالل السنوات 
الخمس املاضية نموا بنسبة 46% منذ عام 
2011، وتهدف خطط وزارة الزراعة والثروة 

السمكية الوصول باإلنتاج إلى 460 ألف 
طن في نهاية الخطة االستراتيجية السمكية 

األولى عام 2020. وأوضحت الوزارة، 
في إحصائيات نشرها املركز الوطني 

لإلحصاء واملعلومات الحكومي، تفاوت 
اإلنتاج حسب الشهر خالل عام 2015 
حيث يالحظ ارتفاع جيد لإلنتاج خالل 

األشهر األولى من السنة.

الجئو سورية
باشر عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك 
الدولي زيارة لألردن، أمس، بهدف االطالع 
على أثر أزمة اللجوء السوري على األردن 
وأولوياته للحصول على املساعدات التي 

تمكنه من مواجهة أعباء اللجوء.
 تأتي الزيارة بعد مؤتمر لندن للمانحني 

إليجاد أفكار وطرق تمويلية مبتكرة 
ليستفيد األردن ودول أخرى منها. 

ويبحث البنك بشكل مبدئي إيجاد نافذة 
أو صندوق للتجاوب مع األزمات والكوارث 
للدول املتوسطة الدخل، حيث سيخصص 

لهذه النافذة مبلغ معني من موارد البنك 
الذاتية دون تمويل الدول املانحة أو 

األعضاء. ويستضيف األردن  حاليا 1.3 
مليون الجئ سوري.

خط شحن جديد 
بين الصين وروسيا

أطلقت الصني خط شحن جديدًا عبر 
السكك الحديدية إلى روسيا، لتعزيز 

التجارة املتبادلة، وفق ما ذكرته وكالة 
األنباء الصينية شينخوا أمس. وقالت 
مصادر في مديرية التجارة في مدينة 

هاربني الصينية، إن الخط الجديد يربط 
املدينة مع مدينة إيكاترينبيرغ رابع أكبر 

مدينة في روسيا. وينقل القطار الذي 
انطلق أمس بضائع صينية بقيمة 1.46 

مليون دوالر من قطع الدراجات ومنتجات 
الصناعات الخفيفة القادمة بمعظمها من 

جنوبي الصني.

مكاسب الذهب
حقق الذهب مكاسب تزيد عن 9% على 
مدى شهر، وهي أكبر زيادة منذ يناير/

كانون الثاني 2012. ويأتي ذلك رغم 
تراجع أسعار املعدن النفيس، أول أمس، 
متأثرة بصعود الدوالر وأسواق األسهم 

العاملية. وانخفض سعر الذهب في 
املعامالت الفورية، بالسوق األميركي %1 

إلى 1223.60 دوالرًا لألوقية )االونصة( 
في نهاية التعامالت.

صادرات الكافيار
أعلنت وزارة الزراعة الروسية أن صادرات 

روسيا من الكافيار األسود زادت 
بشكل كبير في األشهر الـ 11 األولى من 

العام املاضي. وذكرت الوزارة، في بيان 
صحافي، أول أمس، أن صادرات الكافيار 

األسود الروسي تضاعفت بنحو ثالث 
مرات في الفترة الواقعة ما بني شهري 
يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين 

الثاني لعام 2015، لتصل إلى 4.71 طن 
مقابل 1.65 طن عام 2014. ويشار  إلى أن 

روسيا تنتج حوالى 50 طنًا من الكافيار 
سنويًا. ويخضع إنتاج الكافيار األسود، 

وهو بيض سمك الحفش، ملراقبة صارمة 
من قبل السلطات الروسية. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%53
الــدواجــن  قطاع  يساهم 
تغطية  فـــي  ــي  ــس ــون ــت ال
من  االستهالكية  الحاجيات 
بين  تتراوح  بنسبة  اللحوم 
50 و53%، وحقق القطاع 
نموًا  األخيرة  سنة   15 خالل 
إنــتــاج  ــي  ــن 2% ف بــأكــثــر م

البيض.

رام اهلل ـ محمد الرجوب

في  نقابية  عمالية وجهات  كتل  أعلنت 
فلسطن، رفض مشروع قانون للضمان 
إلى  الــــوزراء  أحــالــه مجلس  االجتماعي 
الرئيس محمود عباس للمصادقة عليه، 
مقترح  إن  الحكومة  تــقــول  املقابل  وفــي 
الـــقـــانـــون يـــعـــزز الـــتـــكـــافـــل االجـــتـــمـــاعـــي، 
ويزيد الثقة بن العامل ورب العمل. وتم 
التوصل إلى مقترح القانون بعد حوار 
رعته منظمة العمل الدولية وضّم وزارة 
أرباب  الفلسطينية وممثلن عن  العمل 
عن  وممثلن  الــخــاص(،  )القطاع  العمل 

االتحاد العام لنقابات عمال فلسطن. 
ولــــم تــنــشــر مـــســـودة الـــقـــانـــون لــلــنــقــاش 
العام حتى اآلن، رغم أنها تمس قطاعات 
»العربي  وعلمت  املجتمع،  مــن  واســعــة 
الــــجــــديــــد« أنـــــه يـــنـــص عـــلـــى »مــســاهــمــة 
بــنــســبــة 7.5% مـــن قــيــمــة دخـــل الــعــامــل، 
مقابل 8.5% من رب العمل في صندوق 
الضمان الذي سيقوم بدوره باستثمار 
ــح الـــتـــقـــاعـــد عـــلـــى أســــاس  ــنـ األمــــــــوال ومـ
الراتب  قيمة  مــن   %  1.7 بنسبة  سنوي 
األخير مضروبًا بعدد سنوات الخدمة«. 
وجــــرى تــحــديــد الــنــســب املــــذكــــورة بــنــاء 
العمل  بــهــا منظمة  قــامــت  عــلــى دراســــة 
الــدولــيــة بــإجــرائــهــا، وانــطــلــقــت مــن عــدة 
ــــى لــأجــور،  مـــحـــددات مــنــهــا الــحــد األدنـ

ومعدالت الدخل وغيرها. 
ــة الـــرافـــضـــة  ــيـ ــابـ ــقـ ــنـ ــات الـ ــهــ ــجــ وتــــــــرى الــ
لــلــقــانــون، أن املـــشـــروع ال يــمــثــل »نــظــام 
ــا اجــتــمــاعــيــن  ــنــ ــقـــاعـــد« وحـــمـــايـــة وأمــ تـ
ــدوق  ــ ــنــ ــ ــدر مـــــــا هـــــــو »صــ ــ ــقــ ــ ــال، بــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
بموجبه  يحصل  ادخــــاري«  استثماري 
ــه 65 عــــامــــًا، عــلــى  ــلـــوغـ ــد بـ ــنـ املـــنـــتـــفـــع عـ
مــجــمــوع مــســاهــمــاتــه واقــتــطــاعــاتــه من 
ــا إلــيــهــا جـــزء مــن عــوائــد 

ً
املــشــغــل، مــضــاف

وفوائد األموال املدخرة.
واعــتــبــرت الــنــقــابــات أن الــقــانــون ورغــم 

أهــمــيــتــه الــكــبــرى فـــي تــحــقــيــق الــحــمــايــة 
والـــعـــدالـــة االجــتــمــاعــيــة، إاّل أنـــه لـــم ينل 
ــقـــه مــــن الـــنـــقـــاش املـــجـــتـــمـــعـــي«. وفـــي  حـ
بــيــان حــصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« على 
نسخة منه، طالبت كل من كتلة الوحدة 
التقدمية،  العمالية  والكتلة  العمالية، 
ونــقــابــة الــعــامــلــن فـــي قــطــاع الــخــدمــات 
الــحــرة، بنشر مشروع  العامة واألعــمــال 
من  للتأكد  االجتماعي،  الضمان  قانون 
أنــه يحقق األهــــداف والــغــايــات املأمولة 
مــنــه فـــي تــوفــيــر الــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة 
ــادل لـــلـــدخـــل وتــحــقــيــق  ــ ــعـ ــ والــــتــــوزيــــع الـ
على  التأمينية  املــنــافــع  فــي  االســتــدامــة 
واإلنصاف  االجتماعية،  العدالة  قاعدة 
لــلــفــئــات املــســتــضــعــفــة، ومــكــافــحــة الفقر 

والبطالة.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أكــــد مـــديـــر مــرصــد 
واالجتماعية  االقتصادية  السياسات 
ــدنـــي(، إيــــاد الـــريـــاحـــي، في  )مــجــتــمــع مـ
ــه في  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــ حــديــثــه لــــ
حــالــة املــصــادقــة عــلــى قــانــون الــضــمــان 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي بـــصـــيـــغـــتـــه الــــحــــالــــيــــة، 
ــاريــــخ  ــي تــ ــ ــًا أســـــــــود فــ ــ ــومـ ــ »ســــيــــكــــون يـ
الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة وســيــاســاتــهــا 

االقتصادية«.
يــعــتــري  قـــصـــورًا  »أن  الـــريـــاحـــي  ورأى 
الــقــانــون بــــدءًا مـــن نــســب االشـــتـــراكـــات، 
التقاعد،  احتساب  معامل  االستثمار، 
الــحــكــومــيــة الفعلية  غــيــاب الــضــمــانــات 
ألمــــوال املــســاهــمــن، عـــدم وجـــود آلــيــات 
لحسابهم  العاملن  النــضــمــام  محفزة 
الفاعلن في  غــيــاب  الــضــمــان،  ملؤسسة 

قطاع غزة عن النقاش حول القانون«.
وأضاف الرياحي أن »استمرار الحكومة 
في تجاهل الحقوق الخاصة بالعاملن 
للقطاع  املطلق  وانحيازها  واملوظفن 
الخاص ومصالحه، سيزيد من الفجوة 
بـــن الــحــكــومــة واملـــواطـــنـــن«. وقــــال إن 
»املــرصــد قــام بمقارنة بــن مــا نشر من 

وعــدد من  الفلسطيني  القانون  مقترح 
أنه  وتبن  العربية  الــدول  في  القوانن 
أن صــعــوبــات  ــراء  ــبـ خـ ورأى  األســــــــوأ«. 
جـــمـــة ســـتـــواجـــه تــطــبــيــق الـــقـــانـــون فــي 
حال إقراره، خاصة في ظل وجود أكثر 
ألــف عامل وعاملة في السوق  من 100 
الــفــلــســطــيــنــيــة يــتــقــاضــون رواتـــــب دون 
الحد األدنى لأجور، بحيث ال يمكنهم 
املساهمة بأي جزء من أجرهم املتدني 

في صندوق الضمان.
طبيعة  إلــى  إحــصــاءات حديثة  وتشير 
مشاريع  على  القائم  املحلي  االقــتــصــاد 
متناهية الصغر قليلة التشغيل بحيث 
لـــن تــســتــطــيــع ســـوى 18% مـــن املــنــشــآت 
دفع مساهمة شهرية عن العاملن فيها. 
وفي املقابل، تقول الحكومة الفلسطينية 
إن »مشروع قانون الضمان االجتماعي 
يــعــد أحــــد مــكــونــات مــنــظــومــة الــضــمــان 
االجتماعي، الذي تم إعداده استنادًا إلى 
والــدولــيــة،  اإلقليمية  املــمــارســات  أفضل 
ــبــــادئ الـــحـــوكـــمـــة والــشــفــافــيــة  ــًا ملــ ــقــ ووفــ
والــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة، بــهــدف تخفيف 
الـــعـــبء عـــن الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي مــقــابــل 
إيــجــاد ضــمــانــات فــي الــقــطــاع الــخــاص، 
االجتماعية  التأمينات  منافع  وتوفير 
املـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي هـــــذا الـــقـــانـــون 
مبادئ  على  باالعتماد  عليهم  للمؤمن 

اإلنصاف والشفافية والكفاءة«.
ــبـــرت الـــحـــكـــومـــة، فـــي بـــيـــان وصــل  ــتـ واعـ
ــه، أن  ــنــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« نـــســـخـــة مــ
ــأمــــن  مـــــــشـــــــروع الـــــــقـــــــانـــــــون يــــضــــمــــن تــ
ــيــــة لـــلـــمـــؤمـــن عــلــيــه  الــــحــــاجــــات األســــاســ
وألفــــراد أســرتــه، واإلســـهـــام فــي تحقيق 
االســتــقــرار الــوظــيــفــي لــإنــســان الــعــامــل 
العامل  عــالقــة  وتــوطــيــد  للعمل،  كحافز 
التكافل  قيم  وتعميق  العمل،  بصاحب 
الــواحــد  املجتمع  أبــنــاء  بــن  االجتماعي 
األجــيــال، واإلسهام  الدخل بن  وتوزيع 

في تقليص الفقر.

تقارير عربية

أسواق

فلسطينالسعودية

المغرب

وزارة العمل تتفق 
مع الشركة على خطوات 

لحل األزمة

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر 
الــعــبــادي، أمــــس، إن قـــيـــادات في 
ممثلة ألحـــزاب سياسية،  الــدولــة 
مـــتـــورطـــة بــمــلــفــات فـــســـاد، عبر 
االســــتــــحــــواذ عـــلـــى نـــســـب مــالــيــة 
تنفذ  التي  املشاريع  تكاليف  من 
ــــى شــمــول  ــيــــًا إلـ ـــالد، داعــ ــبـ ــ فــــي ال
األحــزاب السياسية بقانون »من 
أين لك هــذا؟«. وأضــاف العبادي، 
»املصالحة  بمؤتمر  كلمة  خــالل 
ــة« املـــــنـــــعـــــقـــــد فـــي  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ املـ
»هناك  بغداد،  العراقية  العاصمة 
تــصــريــحــات صــــدرت مــن بعض 
ــــبــــرملــــان تـــتـــحـــدث عــن  ــاء ال أعــــضــ
امتالك األحزاب السياسية لجانًا 
اقــتــصــاديــة مــهــمــتــهــا الــحــصــول 

على نسب من املشاريع«.
ــع الـــــعـــــبـــــادي بــــالــــقــــول إن  ــ ــ ــاب ــ ــ وت
الــدولــة من  »هــنــاك متنفذين فــي 
األحــزاب السياسية، سواء كانوا 
ــا،  ــهـ أو خـــارجـ ــة  ــفـ ــيـ الـــوظـ داخـــــــل 
شركات  على  املشاريع  يحيلون 
ــا(،  ــّددهــ ــحــ ــم يــ ــ ــ ــنـــة )ل ــيـ ــيـــر رصـ غـ
وتورطنا بمشاريع ال نمتلك لها 
تخصيصات مالية بسبب تدني 

أسعار النفط«.

فساد 
مالي
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وســـط مــخــاوف مــن وقــــوع الــعــالــم 
اتـــفـــق  جـــــديـــــدة،  ركـــــــود  دورة  ــــي  فـ
الــبــنــوك  املــالــيــة ومــحــافــظــو  وزراء 
اجتماعاتهم  فــي ختام  الــــ20،  الـــدول  املركزية 
فـــي شــنــغــهــاي أمــــس عــلــى اتـــخـــاذ مــجــمــوعــة 
االقتصاد  نمو  معدل  لــزيــادة  السياسات  من 
الــعــاملــي وتــفــادي الــدخــول فــي حـــرب عــمــات. 
ــال تـــايـــمـــز«  ــيـ ــانـــشـ ــنـ ــايـ وحــــســــب صــحــيــفــة »فـ
البريطانية، فإن مسودة البيان الختامي التي 
إجـــراءات  اتــخــاذ  تتضمن  لــم  عليها،  اطلعت 
اتفاقًا  هنالك   

ّ
ولــكــن الــنــمــو،  لتحفيز  مــحــددة 

عــلــى أن الــســيــاســات الــنــقــديــة الـــتـــي اتــخــذت 
حتى اآلن لم تكن كافية لزيادة النمو. وانتقد 
محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، سياسات 
الفائدة السالبة التي تبناها كل من املركزي 
الــيــابــانــي واملـــركـــزي األوروبـــــــي. كــمــا وجــهــت 

انتقادات لسياسة رفع الفائدة األميركية.
وقال خبراء على هامش املؤتمر، في تعليقات 
التركيز  مــن  »بــــداًل  شــيــنــخــوا،  وكــالــة  نقلتها 
ــتـــصـــاديـــة املــحــلــيــة،  فـــقـــط عـــلـــى الــــظــــروف االقـ
يــتــعــن عــلــى الـــبـــنـــوك املـــركـــزيـــة الـــكـــبـــرى، وال 
سيما مجلس االحتياط الفدرالي األميركي أن 
يأخذ بعن االعتبار اآلثار األوسع لسياساته 
النقدية«. وأشاروا في هذا الصدد إلى مصرف 
ــيـــاط الـــفـــدرالـــي مـــن بـــرامـــجـــه املــتــعــلــقــة  ــتـ االحـ
بالتيسير الكمي، ضخ أمواال في سائر أنحاء 
الــعــالــم، مــا أدى إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار األصـــول 
فيما كــان يكافح الــركــود داخــل الــبــاد. واآلن، 
يمكن أن يوجه أي تشديد محتمل للسياسات 

لطمة أخرى لاقتصادات الناشئة.
ــواق  ويـــذكـــر أن الــتــقــلــبــات الــتــي شــهــدتــهــا أسـ
العملة والبورصات أخيرًا تعد بمثابة تذكير 
فبعد  العاملي.  املالي  النظام  بهشاشة  جديد 
ثماني سنوات من األزمة املالية العاملية التي 
حدثت عام 2008، ال يزال هناك مجال ضئيل 
للشعور بالرضا بالنسبة للعالم املتجه إلى 

شانغهاي.
مــن جــانــبــه، قــال وزيـــر املــالــيــة الــيــابــانــي تــارو 
ــتــــصــــاد الـــعـــاملـــي يـــتـــجـــه صـــوب  أســـــو إن االقــ
والشكوك  التقلبات  لكن  تــدريــجــي،  انــتــعــاش 
التي تحيط  اليقن  تتزايد بسبب حالة عــدم 
وهبوط  االقــتــصــاديــة  وسياساتها  بالصن 
النقدية  السياسة  فــي  وتباين  النفط  أســعــار 
بــن االقــتــصــادات املتقدمة. وقـــال، فــي حديث 
للصحافين على هامش االجتماع، إنه يعتقد 
أن املــجــمــوعــة الــتــي تــضــم أكــبــر االقــتــصــادات 
السباق على  العالم ستعمل على تفادي  في 
تخفيض قيم العمات فيما يعرف بسياسة 
إفــقــار الــجــار. وقــال إنــه اقــتــرح على مجموعة 
لــدراســة  عــمــل  تنشئ مجموعة  أن  الــعــشــريــن 
تدفقات رؤوس األموال من اقتصادات السوق 
الناشئة. وأضاف أنه حث الصن على تنفيذ 
ــات لــنــظــامــهــا لــلــعــمــلــة ووضــــع خطة  إصـــاحـ
الهيكلي مع إطار  متوسطة األجــل لإلصاح 

زمني واضح.
أمــا وزيــر املالية الصيني لو جى ويــى، فقال 
ــو أفـــضـــل وســيــلــة  إن اإلصـــــــاح الــهــيــكــلــي هــ
الستدامة النمو االقتصادي في دول مجموعة 
العشرين. وأشار إلى أن اإلصاحات الهيكلية 
تــعــد أمـــرًا حــاســمــًا مــن أجـــل اقــتــصــاد مــتــوازن 
ــة فــي  ــكـــومـ ــمـــل الـــحـ ــدام وقـــــــوى مــــع عـ ــتــ ــســ ومــ
إلــى أسفل. واقترح  أعلى  تصميم منسق من 
لو إزالــة الحواجز التجارية وزيــادة تشجيع 
الــشــركــات عــلــى االســتــثــمــار. وقـــال إن الصن 
الــتــي ال يــــزال لــديــهــا مــجــال فــســيــح إلصـــاح 
السياسة املالية، ومن املحتمل أن ترفع معدل 
العجز وسوف تواصل خفض الضرائب لدعم 

االبتكار وأعمال الشركات الصغيرة.
وكــانــت الــصــن قــد رفــعــت الــعــجــز املــالــي إلــى 
معدل إجمالي الناتج العام إلى نسبة %2.3 
في العام 2015، مقارنة مع هدف 2014 الذي 
بلغت نسبته 2.1% مع احتمال أن يرتفع إلى 

3% أو أكثر في عام 2016.
تجدر اإلشارة إلى أن لدى وزارة املالية خططًا 
للتعامل مع فائض العمالة كتخفيض إلعادة 
الثقيلة  الــصــنــاعــات  مــن  طــائــفــة  فــي  الهيكلة 
ــار لــو أيــضــًا إلـــى أن تشريع  الــتــقــلــيــديــة. وأشــ
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ــغــــوط عـــلـــى الــعــمــلــة  ــل الــــضــ ــتــــواصــ فـــيـــمـــا تــ
الــبــريــطــانــيــة ويــهــبــط الــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي 
املـــالـــيـــة  وزيــــــــر  حــــــذر  دوالر،   1.38 صــــــوب 
ــه قــد  ــ الـــبـــريـــطـــانـــي جــــــورج أوزبـــــــــورن مــــن أنـ
يخفض اإلنفاق العام بشكل أكثر حدة مما 
ــك بــعــد أن فشل  خــطــط لـــه فـــي الــســابــق. وذلــ
إلى  الــوصــول  في  للباد  االقتصادي  النمو 
املستويات املتوقعة في خططه للقضاء على 

عجز امليزانية.
الـــذي مــن املنتظر أن يقدم  ــــورن،  وقـــال أوزبــ
ــــارس/ ــيـــان املـــيـــزانـــيـــة الـــســـنـــوي فــــي 16 مـ بـ

الــتــوظــيــف فـــي الـــصـــن يــحــتــاج إلــــى تحسن 
لتحرير سوق العمل.

وكــان رئيس مجلس الــدولــة الصيني لــي كه 
تنسيق  عــلــى  الجمعة  يـــوم  قــد حــث  تشيانغ 
ــلــــي بــن  ــكــ ــاد الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــاســــات االقـ أوثــــــــق لــــســ
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن ضـــد الـــريـــاح املــعــاكــســة 
االقــتــصــاديــة الــعــاملــيــة. وقــــال لـــي فـــي رســالــة 
ومحافظي  املالية  وزراء  اجتماع  إلــى  فيديو 
الــبــنــوك املـــركـــزيـــة  »عــنــد صــيــاغــة ســيــاســات 
ــا تـــحـــتـــاج مــجــمــوعــة  ــ ــلــــي، مـ ــكــ االقــــتــــصــــاد الــ
فقط  ليس  اعــتــبــارهــا  فــي  أن تضع  العشرين 
ــًا إلـــى  نـــمـــوهـــا الــــخــــاص، فـــهـــي تـــحـــتـــاج أيـــضـ
االهتمام بتأثير سياساتها املمتد«، وذلك في 
إشـــارة إلــى تــداعــيــات رفــع الــفــائــدة األميركية 
وانــعــكــاســاتــهــا الــســلــبــيــة عــلــى االقـــتـــصـــادات 

الـــنـــاشـــئـــة. وأوضــــــــح  فــــي رســـالـــتـــه »نــحــتــاج 
والعمل معًا  والتنسيق  التواصل  زيــادة  إلــى 

لضمان استقرار السوق املالية الدولية«.
وأضاف أن التيسير الكمي لن يستطيع إزالة 
العقبات الهيكلية أمام النمو، وبداًل من ذلك 

قد يؤدي إلى مزيد من التوابع السلبية.
»يــتــعــن أن يــظــل تــركــيــزنــا عــلــى اإلصــاحــات 
الهيكلية. مــا نــرغــب فــيــه هــو االبــتــكــار ورفــع 
القيود ومنافسة أكثر وانفتاح اكبر«، وفقًا ملا 
قــال. وأضــاف، حسب وكالة شينخوا، »نأمل 
فـــي أن يــســتــمــر أعـــضـــاء مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
فــي دفـــع اإلصـــاحـــات فــي املــؤســســات املالية 
الــدولــيــة، وتــحــســن الــنــظــام الــنــقــدي الــعــاملــي 
وتعميق التعاون في الضرائب عبر الحدود«.
وأصــــدر صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي تــقــريــرًا يــوم 

التي  آذار املقبل، إن األرقــام الرسمية للنمو 
أعــلــنــت يــــوم الــخــمــيــس تــظــهــر أن اقــتــصــاد 
بــريــطــانــيــا أصــغــر حجمًا مــمــا كـــان يــرجــوه. 
وقـــال أيــضــًا، فــي مقابلة مــع تلفزيون هيئة 
اإلذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة )بـــي بــي ســـي( أذيــعــت 
إن »غيومًا عاصفة« تجمعت  الجمعة،  يــوم 
فوق االقتصاد العاملي وقد تلحق مزيدًا من 

الضرر ببريطانيا.
وتتعارض تعليقات أوزبورن مع نداء وجهه 
ــدولـــي إلــــى وزراء املــالــيــة  صـــنـــدوق الــنــقــد الـ
اجتماع دول مجموعة  الذين يشاركون في 
العشرين في مدينة شنغهاي الصينية هذا 
األســبــوع. وحــث الصندوق الــدول على دعم 
الطلب العاملي من خال أدوات املالية العامة.
وفي املقابلة التي أجريت معه في شنغهاي، 
قــال أوزبـــورن »قــد نحتاج إلــى إجـــراء املزيد 
من التخفيضات في اإلنفاق، ألن هذا البلد ال 
يمكنه أن يتحمل إال قدر استطاعته ونحن 
سنعالج ذلك في امليزانية«. وأضاف: »أعتقد 
أن الجميع يقبلون أن األمور أصبحت أكثر 
صــعــوبــة مــنــذ بــدايــة الــعــام مــع ورود املــزيــد 
تعيش  أن  أن نضمن  املعلومات... يجب  من 

بريطانيا على قدر طاقتها«.
ووفـــقـــا لــبــيــانــات رســمــيــة ســجــل االقــتــصــاد 
وهي   2015 1.9%فــــي  بلغ  نــمــوا  البريطاني 
ــلــــك الــــتــــي تــوقــعــهــا  وتـــــيـــــرة أضــــعــــف مـــــن تــ
ــة املـــيـــزانـــيـــة الـــــــذي يــدعــم  ــيـ مـــكـــتـــب مـــســـؤولـ
 .%2.4 والبالغة  للميزانية  أوزبـــورن  خطط 
وانــخــفــض الــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي إلـــى أدنــى 
ــدوالر  ــ ــام الــ ــ ــنــــوات أمــ مـــســـتـــوى فــــي ســـبـــع ســ
ــامــــات فـــــي خـــتـــام  ــعــ ــتــ ــــي أثـــــنـــــاء الــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ

تعامات األسبوع.

الــفــدرالــي يــواجــه ضغوطا ليعمل  االحــتــيــاط 
على تباطؤ خطى رفعه ألسعار الفائدة.

وعـــــرض وزيـــــر املـــالـــيـــة الـــبـــرازيـــلـــي نــيــلــســون 
ــا فــــــي شــــانــــغــــهــــاي اإلصــــــاحــــــات  ــ ــــوســ ــاربــ ــ بــ
التي  االجــتــمــاعــي  بالضمان  املتعلقة  املــالــيــة 
تــعــتــزم بـــــاده تــطــبــيــقــهــا وســــط حـــالـــة ركـــود 
ــبـــاد. ولــفــت دا ســيــلــفــا إلــى  حـــاد تــعــيــشــهــا الـ

أن الــحــكــومــة الــبــرازيــلــيــة تــأمــل فــي أن يتيح 
االجــــتــــمــــاع فــــرصــــة لـــبـــحـــث ســـبـــل مـــســـاعـــدة 

االقتصادات الناشئة.

نمو غير متوازن 
دفــــــع الـــنـــمـــو غـــيـــر املــــــتــــــوازن لـــاقـــتـــصـــادات 
الكبرى إلى ظهور أوجــه تفاوت صارخة في 
السياسات النقدية: ففي أعقاب قيام مجلس 
االحتياط الفدرالي برفع سعر الفائدة، وضع 
بنك اليابان سعر الفائدة بالسالب في يناير 
املــاضــي. ويــمــضــي الــبــنــك املــركــزي األوروبــــي 
في طريقه لفرض سياسة تيسير نقدي أكثر 

تشددًا.
السياسات  فــي  املتباينة  الــخــيــارات  وشكلت 
ــل املــرتــفــع  الـــتـــي اتــخــذتــهــا الــــــدول ذات الـــدخـ

تــحــديــًا كــبــيــرًا لـــاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة. فمع 
عودة األموال الساخنة إلى الواليات املتحدة، 
قــد تــنــهــار فــقــاعــات األصــــول ويــصــبــح النمو 

ضعيفًا وقد تتوقف اإلصاحات الهيكلية.
وعاوة على ذلك، يمكن أن يثير تراجع أسعار 
الفائدة في اليابان وأوروبا خفضًا تنافسيًا 
التي  الــجــار«  »إفــقــار  العملة، أي سياسة  فــي 
تضع في الواقع االستقرار املالي العاملي في 

خطر.
ورغـــــم ضــعــف آفـــــاق الــنــمــو الـــعـــاملـــيـــة، إال أن 
تـــوتـــرات الــعــمــلــة الـــتـــي اجــتــاحــت الــعــالــم في 
ــة  ــ ــــن إفـــــــــراز أزمـ ــر األخـــــيـــــرة بـــعـــيـــدة عـ ــ ــهـ ــ األشـ
ــرى اقــتــصــاديــون  أن  اقــتــصــاديــة شــامــلــة. ويــ
مجموعة العشرين ال ينبغي أن تتحول إلى 

آلية إلدارة األزمات.

أســرع من  بالنمو  املــال  األميركي خــبــراء  االقتصاد  فاجأ 
هذا  ولكن  املاضي.  العام  من  األخير  الربع  في  التوقعات 
النمو زاد توقعات إمكان رفع سعر الفائدة األميركية، ما 
انعكس سلبًا على سوق املال في وول ستريت. وتراجعت 
األسهم األميركية يوم الجمعة في نهاية ضعيفة ألسبوع 
املتوقع  من  أقــوى  بيانات  من  املكاسب، مع تضررها  من 
وتتخوف  املستهلكن.  وإنــفــاق  األميركي  املحلي  للناتج 
الشركات األميركية من رفع سعر الفائدة ألنه يرفع سعر 
صـــرف الـــــدوالر، ويــزيــد مــن نسبة الــفــائــدة الــتــي تدفعها 
ــتـــي تــحــصــل عــلــيــهــا مــــن مـــصـــرف االحـــتـــيـــاط  لــــأمــــوال الـ
ــركـــزي األمــيــركــي  الـــفـــدرالـــي.  وكـــانـــت رئــيــســة املـــصـــرف املـ
جانيت يللن قد تعرضت النتقادات أمس في اجتماع قمة 
العشرين لــوزراء املال ورؤســاء املصارف املركزية، بسبب 
رفـــع ســعــر الــفــائــدة فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول املــاضــي 

والتداعيات التي تركها في اإلقتصاد العاملي.

املحلي  الــنــاتــج  أن  الجمعة   Hls أرقـــام رسمية وأظــهــرت 
اإلجمالي زاد بمعدل سنوي بلغ 1 باملئة في الربع الرابع 
بــدال من 0.7% في تقديرات سابقة، وذلــك بعد  من 2015 

نمو 2.0% في الربع الثالث من العام املاضي. 
وأنــهــى مــؤشــر داو جــونــز الــصــنــاعــي جلسة الـــتـــداول في 
بورصة وول ستريت منخفضًا 57.32 نقطة أو ما يعادل 
0.34% إلي 16639.97 نقطة بينما تراجع مؤشر ستاندرد 
آند بــورز500 األوســع نطاقًا 3.65 نقطة أو 0.19% ليغلق 

عند 1948.05 نقطة.
لــكــن مـــؤشـــر نــــاســــداك املــجــمــع الـــــذي تــغــلــب عــلــيــه أســهــم 
إلــى  أو 0.185  نــقــطــة  مــرتــفــعــًا 8.27  أغــلــق  الــتــكــنــولــوجــيــا 
األســبــوع على  الثاثة  املــؤشــرات  نقطة. وتنهي   4590.47
مكاسب مع صعود داو جونز 1.5% وستاندرد آند بورز 

1.6% وناسداك %1.9. 
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انتقاد للفائدة السالبة 
وللخطوة األميركية برفع 

سعر الفائدة

الـــثـــاثـــاء ســـلـــط فـــيـــه الــــضــــوء عـــلـــى املــخــاطــر 
إلى  ودعــا  العاملي،  االنتعاش  تجاه  املتزايدة 
اتـــخـــاذ إجـــــراء عـــاجـــل وجـــــريء لـــدعـــم الــنــمــو. 
ــد تــنــبــأ فــــي يـــنـــايـــر بـــأن  وكــــــان الــــصــــنــــدوق قــ
يــســجــل االقـــتـــصـــاد الــعــاملــي هــــذا الـــعـــام نــمــوا 
قــد يخفض  أنـــه  أعــلــن  ، ولــكــنــه  نسبته %3.4 
هذه النسبة عندما ينشر توقعاته املقبلة في 

إبريل.
من جانبها سلطت رئيسة مجلس االحتياط 
الــفــدرالــي )البنك املــركــزي األمــيــركــي( جانيت 
يــلــن عــلــى الــســيــاســات الــنــقــديــة األمــيــركــيــة. 
ويعتقد املحللون أن أوجه عدم اليقن بشأن 
السياسات النقدية األميركية صارت مصدرًا 
أسواق  تشهدها  التي  لاضطرابات  رئيسيًا 
ــقـــول الـــخـــبـــراء إن مجلس  الــعــاملــيــة. ويـ ــال  ــ املـ

تفادي حرب عمالت وتنسيق السياسات

ــي خـــتـــام  ــ ــار الـــنـــفـــط فـ ــ ــعـ ــ ــعــــت أسـ ــراجــ تــ
ــبــــوع، بــســبــب مــبــيــعــات  تــعــامــات األســ
لــجــنــي األربــــــاح بــعــد املــكــاســب الــقــويــة 
ــبــــوع،  ــــدى األســ ــتـــي حــقــقــتــهــا عـــلـــى مـ الـ
ودفــعــت الــخــام األمــيــركــي إلــى تسجيل 
أكبر زيادة أسبوعية في سبع سنوات.

وارتــدت األسعار عن مكاسبها املبكرة 
وتحولت لانخفاض عقب نشر أحدث 
ــن شـــركـــة »بــيــكــر  بـــيـــانـــات أســبــوعــيــة مـ
ــوز« لـــلـــخـــدمـــات الـــنـــفـــطـــيـــة، والـــتـــي  ــيــ هــ
أظــهــرت عــاشــر تــراجــع أســبــوعــي على 
الــتــوالــي فـــي عـــدد الـــحـــفـــارات النفطية 
فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، وهــــي بــيــانــات 
إيــــجــــابــــيــــة لـــلـــنـــفـــط، لــــكــــن املـــتـــعـــامـــلـــن 
واملستثمرين اختاروا أن يبيعوا لجني 

األرباح.
ــعــــدت فــي  ــار الـــنـــفـــط صــ ــ ــعـ ــ ــــت أسـ ــانـ ــ وكـ
بفعل  الجمعة  يــوم  املبكرة  التعامات 

أنباء عن تعطل خط أنابيب في العراق 
فـــي نــيــجــيــريــا؛ مــمــا سيتسبب  وآخـــــر 
فـــي حــجــب أكـــثـــر مـــن 800 ألــــف بــرمــيــل 
يــومــيــًا عــن الــســوق الــعــاملــيــة عــلــى مــدى 
األســبــوعــن املقبلن عــلــى األقــــل. وقــال 
مــحــلــلــون إن هـــذه األعـــطـــال ستعوض 
زيادات في اإلمدادات مؤخرا من إيران.

وأنـــهـــت عـــقـــود خــــام الـــقـــيـــاس الــعــاملــي 
مــزيــج بــرنــت ألقــــرب اســتــحــقــاق جلسة 
التداول منخفضة 19 سنتًا أو ما يعادل 
 35.10 الــتــســويــة  عــنــد  لتسجل   %0.54
دوالرا للبرميل، بعد أن كانت قفزت في 
وقت سابق من الجلسة إلى 37 دوالرًا؛ 
من  الخامس  منذ  أعلى مستوى  وهــو 
عقود  وأغلقت  الــثــانــي.  كــانــون  يناير/ 
سنتا   29 منخفضة  األمــيــركــي  الــخــام 

إلى 32.78 دوالرا للبرميل. 
)رويترز(

ــة فـــيـــتـــش لــلــتــصــنــيــفــات  ــ ــالـ ــ ثـــبـــتـــت وكـ
االئتمانية تصنيفها السيادي لتركيا 
درجــــــات  أدنــــــــى  وهــــــو   )  BBB-  ( عـــنـــد 
ــع نــظــرة  الــتــصــنــيــف االســـتـــثـــمـــاري مــ
أن  إلـــى  مــشــيــرة  مــســتــقــرة،  مستقبلية 
انضباط املالية العامة ظل ساريًا في 
2015 على الرغم من إجراء االنتخابات 

البرملانية مرتن.
ــي بـــيـــان إن تــنــفــيــذ  ـــت فــيــتــش فــ ــالـ وقــ
ــدات اإلنـــــــفـــــــاق الــــســــابــــقــــة عــلــى  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ تـ
ــتـــوقـــع أن يــفــاقــم  ــن املـ االنـــتـــخـــابـــات مــ
فــــي 2016، حـــيـــث مــن  املــــالــــي  املــــوقــــف 
ميزانية  في  العجز  يرتفع  أن  املنتظر 
الحكومة املركزية إلى 2.0%من الناتج 
املحلي اإلجمالي. وقبيل صدور تقرير 
 %2.5 التركية  العملة  هبطت  فيتش 
ــدوالر، قبل  ــ ــ إلــــى 3.0 لـــيـــرات مــقــابــل الـ

 2.9984 عند  لتغلق   
ً
قليا تتعافى  أن 

ليرة.
وتنظر األســواق إلــى تركيا على أنها 
تــتــمــتــع بــمــالــيــة عـــامـــة قـــويـــة ولــديــهــا 
ســجــل فـــي الــصــمــود أمــــام الــصــدمــات 
ــريـــن  ــمـ ــثـ ــتـ املـــسـ أن  إال  الـــــخـــــارجـــــيـــــة، 
يشعرون بقلق بشان استقالية البنك 
املــــركــــزي. ويـــذكـــر أن تــركــيــا مـــن دول 
العالم القليلة التي خرجت سريعًا من 
أزمة املال التي ضربت العالم في العام 
2007، وتمكنت من تحقيق معدل نمو 
ــوام املــاضــيــة. ولكن  مرتفع طـــوال األعــ
الـــحـــرب الــســوريــة وتــداعــيــاتــهــا أثـــرت 
على الصادرات التركية خال العامن 
الدول  املاضين، خاصة تجارتها مع 

العربية. 
)رويترز(

»جني األرباح« 
تخّفض أسعار النفط

فيتش تثبت التصنيف 
السيادي لتركيا

مال وسياسة

اعترف وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في اجتماعهم الذي اختتم 
أمس في شنغهاي، أن سياسات التحفيز المالي والنقدي فشلت في 
تحفيز النمو االقتصادي بالعالم، وأن هنالك ضرورة لتنسيق السياسات 

وتفادي الوقوع في »حرب عمالت«

قال تشو شياو تشوان، محافظ بنك الشعب الصيني )المصرف المركزي(، 
إن  شنغهاي،  في  أمس  أعمالها  أنهت  التي   ،20 الـ  قمة  هامش  على 
السياسات  تطبيق  ستواصل  الصين 
تشو  وأضــاف  المستقرة.  النقدية 
سياساتها  تخطط  ال  الصين  أن 
»مفرط«  بشكل  الكلية  االقتصادية 
االقــتــصــادي  األداء  ــاس  أسـ عــلــى 
ــرأســمــال.  ال تــدفــق  أو  الــخــارجــي 
الدائمة  الصين  معارضة  إلى  وأشار 
الذي  التنافسي  العملة  لتخفيض 
أجل  من  الدول  بعض  استخدمته 

تحفيز قوة التصدير. 

الصين لتطبيق سياسات مستقرة

االقتصاد في صور

نمو مفاجئ لالقتصاد األميركي 
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سمير حمدي

عَرف الخطابة بمعناها املعتاد بوصفها 
ُ
ت

قــــواًل مــوجــهــا إلـــى الــجــمــهــور، ســــواء كــان 
فــــي حــــضــــوره املـــبـــاشـــر أو االفـــتـــراضـــي، 
السياسي، بصورٍة  بالعمل  تقترن  وهــي 
يصعب الفصل بينهما، وعلى الرغم من 
أن الخطابة هي األداة املركزية لكل أشكال 
التأثير في  إلــى  التي تسعى  املــمــارســات 
الــعــامــة، ســـواء كــان املتكلم واعــظــا دينيا 
ــيـــدان  ــإن الـــســـيـــاســـة تـــظـــل املـ ــ أو أديــــبــــا، فـ
أعني  الخطابية،  اللعبة  ملــمــارســة  األهـــم 
لإلقناع   

ً
وتقنية بــاغــيــا،  نصا  بوصفها 

في الوقت نفسه. ومن هنا، كان الحرص 
ــيـــن والـــنـــشـــطـــاء  ــزبـ ــلـــن الـــحـ ــاعـ ــفـ لــــــدى الـ
ــــن الـــرســـمـــيـــن  ــــؤولـ ــسـ ــ ــيـــن واملـ ــيـــاسـ الـــسـ
من  والتأثير  الخطابة  آليات  إتقان  على 
ــــاغ الــفــكــرة  أجـــل اإلفـــصـــاح واإلبـــانـــة وإبـ
ــان أرســــطــــو، في  ــاع عــنــهــا. وإذا كــ ــدفــ والــ
كتابه الخطابة، قد ميز بن ثاثة أشكال 
»تشاجرية«،  التوالي  على  هي  خطابية، 
الــتــي تلقى فــي املحاكم وفــي أثناء  وهــي 
الــنــقــاشــات، وأخـــرى »اســتــشــاريــة«، وهي 
الــتــي يــكــون مــجــالــهــا املــجــالــس النيابية 
واملـــحـــافـــل الــســيــاســيــة، وأخــــيــــرا خــطــابــة 
العامة،  املــحــافــل  فــي  وتلقى  »تثبيتية«، 
وغــايــتــهــا الــتــحــســن أو الــتــقــبــيــح، فــإنــه 
بن  مــزيــجــا  السياسية  الــخــطــابــة  يجعل 

حسين عبد العزيز

بغض النظر عن الصعوبات التي تعتري 
ـ الروسي لوقف  تنفيذ االتفاق األميركي 
األعــمــال الــعــدائــيــة فــي ســوريــة، مــن حيث 
آلــيــات مــراقــبــة وقــف الــنــار والتمييز بن 
وتلك  املعارضة  فصائل  سيطرة  مناطق 
املدرجة تحت قائمة اإلرهاب، فإن االتفاق 
يــــؤســــس ملـــقـــاربـــة جــــديــــدة فــــي ســــوريــــة، 
ــوام  ــ ــوال األعـ ــ ــدًا طـ ــائـ ــان سـ ــا كــ تـــتـــجـــاوز مـ

الخمسة املاضية.
ال يتعلق األمـــر فقط بــوقــف إطـــاق النار 
وإطاق  اإلرهابية  التنظيمات  ومحاربة 
ــذا هو  بـــل، وهـ فــحــســب،  عملية سياسية 
قراءتها  املتحدة  الواليات  بإعادة  األهــم، 
بعدما  ــة،  األزمـ لهذه  الجيواستراتيجية 
واإلقليمية  الداخلية  الــتــطــورات  وصــلــت 
املرتبطة باألزمة السورية إلى حدٍّ يهدد 

بتفجير املنطقة بكاملها.
تــقــوم املــقــاربــة األمــيــركــيــة الــجــديــدة على 
قت 

ّ
حق الــروســيــة  العسكرية  العملية  أن 

ــة الــتــهــديــد الــعــســكــري  ــ نــتــائــجــهــا فـــي إزالـ
ــام، لــكــن االســـتـــمـــرار  ــنـــظـ الـــــذي واجـــهـــه الـ
العاقات  أكثر سيهّدد  العملية  هــذه  في 
املحلية،  العسكرية  الــقــوى  بــن  الــســائــدة 
بــعــدمــا الحــــت بـــــوادر صــــراع بـــن الــقــوى 
الــكــرديــة وفــصــائــل املـــعـــارضـــة، ال تــريــده 
الــروســيــة قد  العملية  كــمــا أن  واشــنــطــن، 
ــــؤدي، إذا مـــا اســتــمــرت أيــضــا إلـــى دفــع  تـ
فـــرقـــاء إقــلــيــمــيــن لــلــتــدخــل فـــي ســـوريـــة، 
مــن شــأنــه أن يــهــّدد قـــدرة واشــنــطــن على 
االستمرار في إدارة األزمة والتحكم بها.

يــعــنــي،  اآلن  الــــعــــدائــــيــــة  األعـــــمـــــال  وقــــــف 
بــالــنــســبــة لــواشــنــطــن، الــحــفــاظ عــلــى حــدٍّ 
معقول من الوجود العسكري للمعارضة، 
ــكـــون فــــي مـــوقـــع الــــرابــــح وال  بــحــيــث ال تـ
ــنــــار   عـــــن أن وقـــــــف الــ

ً
ــــا ــر، فـــــضـ ــ ــاسـ ــ ــخـ ــ الـ

ســيــحــافــظ عــلــى حـــــدوٍد مــعــيــنــٍة ملــصــالــح 
حلفاء واشنطن في سورية.

 كما أن وقــف األعــمــال العدائية سيوقف 
ــبـــاد نــحــو الــتــقــســيــم، بــعــدمــا  تـــدحـــرج الـ
ظــهــرت بـــوادر مهمة تــدعــم ذلـــك، بـــدءًا من 
األكراد في الشمال السوري، ومحاولتهم 
ــن أقــصــى  ــة مــ ــثـــاثـ ــتـــونـــات الـ ربـــــط الـــكـــانـ

تقادم الخطيب

»مصر لم تكن مستعدة لتكون جمهورية 
أو أن تقبل روح الحرية«. 

لـــلـــوهـــلـــة األولـــــــــى، عـــنـــد مــطــالــعــتــك هـــذه 
ــــن دون مـــعـــرفـــة مــــن قــالــهــا،  الـــجـــمـــلـــة، ومـ
العهد  إلــى  تنتمي  إنها  بعفوية  ستقول 
ــان يـــحـــاول  ــ ــر، والـــــــذي كـ املـــلـــكـــي فــــي مـــصـ
الــــدفــــاع عـــن مــمــلــكــتــه، أو تــظــن أن نــظــام 
مبارك/السيسي هو من عّبر عن الجملة، 
خصوصا الجزء الثاني منها )تقبل روح 
الـــحـــريـــة(، فــهــي مــتــســقــة مـــع مـــا قــالــه من 
السابق،  املصرية  املــخــابــرات  رئيس  قبل 
عمر سليمان، حينما كان نائبا لحسني 
مــبــارك فــي أثــنــاء الـــثـــورة، وقــبــل أيـــام من 
املصري  »الشعب  الحكم:  وتركه  سقوطه 
أو كما  للديمقراطية«،  مــازال غير مؤهل 
عبر عنها الرئيس املصري الحالي، عبد 
الفتاح السيسي، أن الديمقراطية تحتاج 

عشر سنوات أو عشرين حتى تتحقق.
ــع االحــــتــــال  ــ ــلـــة مـ ــمـ تـــأســـســـت هــــــذه الـــجـ
الــذي كــان يسعى، دائما،  الفرنسي ملصر 
ــــى لــيــعــلــم  ــه أتـ ــأنـ ــــى شـــرعـــنـــة وجـــــــوده بـ إلـ
 
ً
ــر قـــابـــلـــيـــة ــثــ املــــصــــريــــن، ولـــيـــجـــعـــلـــهـــم أكــ
لــــروح الـــحـــريـــة. ذهــــب نــابــلــيــون، وبــقــيــت 
منها،  الــثــانــي  الــجــزء  خصوصا  كلماته، 
وتـــعـــالـــت تـــلـــك املـــقـــولـــة، وال ســيــمــا بــعــد 
ــثـــورات الــعــربــيــة. لــم تــكــن هــذه  انــطــاق الـ
املــقــولــة حــكــرًا عــلــى الــنــظــام املـــصـــري، بل 
 
ً
 شــبــيــهــة

ً
 قــمــعــيــة

ً
امـــتـــدت لــتــشــمــل أنــظــمــة

بــه فــي بــلــدان مـــجـــاورة، وعــَبــر كــل بلغته 
وخطابه، إال أن امللفت للنظر في ذلك أن 
هــذه املــقــولــة الــتــي أســس لها االستعمار 
ورثتها األنظمة القمعية، لفرض نوٍع من 
الوصاية علي شعوبها، وتكريس صورٍة 

أبويٍة سلطوية تحكم أجياال مختلفة. 
ــال الــجــمــيــع، في  ــــذي يــشــغــل بــ الـــســـؤال الـ
البلدان  فــي  وخصوصا  األخــيــرة،  الفترة 
التي شهدت ثورات ضد أنظمة سلطوية: 
ــاذا فــشــلــت الــــثــــورات، وبــقــيــت األنــظــمــة  ــ ملـ
الــديــكــتــاتــوريــة، وكــيــف اســتــطــاعــت هــذه 
ــلــــك الــــفــــتــــرة فــي  ــد تــ ــمـ األنــــظــــمــــة أن تـــصـ
مواجهة الزحف الشعبي ضدها؟ وال بد 
مــن األخـــذ فــي الحسبان أن ســقــوط رأس 
الــنــظــام ال يــعــنــي ســقــوط الــنــظــام نفسه، 
فلقد سقطت الــرؤوس وبقي النظام كما 
هو، ولم تحدث عملية تغيير كلية في أي 
ثـــورات، بل عادت  التي شهد  البلدان  من 
على  واســتــولــت  القديمة،  األنظمة  إليها 
ــيـــات أكـــثـــر ديــمــقــراطــيــة،  الــســلــطــة عــبــر آلـ
لــكــنــهــا بــــــاألدوات الــقــديــمــة نــفــســهــا الــتــي 
التجربة  في تونس  تدير املشهد. ولعل 
ــة نــفــســهــا فــي  ــربـ ــتـــجـ ــي الـ ـــ واضـــــحـــــة، وهـ
مــصــر، مــع الـــفـــارق فــي الــطــريــقــة واملــســار 
الــــذي اتــخــذه الــبــلــدان. مــا يــمــكــن الكشف 
عــنــه هــو عملية خــلــٍل أحــدثــتــهــا األنظمة 
املجتمعية،  البني  في  وتغيرات  القمعية 
العقلي للشعوب،  اإلدراك  وتشوهات في 
عبر سنواٍت متتاليٍة من السلطوية، أدت 
القمع،  شــرعــنــة  تسميتها  يمكن  مــا  إلـــى 
والقبول به أساسا في العاقة التبادلية 
استطاعت  وقــد  ومواطنيها.  الــدولــة  بن 
ــــال تـــلـــك الـــعـــاقـــة املـــؤســـســـة عــلــى  مــــن خـ
وأن  أتباعها،  داعميها/  تخلق  أن  القمع 

تروج مقوالتها من خالهم.
-1 لجأت تلك األنظمة القمعية إلى األدوات 
بل  االستعمار،  استخدمها  التي  نفسها 
الخاصة  سردياته  بعض  على  والتأكيد 
القدرة على  عــدم  الحكم. مبدأ  للبقاء في 
تمثيل الــذات في مواجهة اآلخــر هو أهم 
الــســرديــات الــتــي أســـس لــهــا االســتــعــمــار، 
وينعكس ذلك في مقولة ماركس: هؤالء 

وائل نجم

جــــاء تــعــلــيــق الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة املــنــحــة 
التي كانت قد أقّرتها لدعم قــدرات الجيش 
اللبناني وتعزيزها أيام الراحل، امللك عبد 
الله بن عبد العزيز، صادما، وقد بلغت ثاثة 
لدعمه  الــلــبــنــانــي،  للجيش  دوالر  مــلــيــارات 
باألسلحة والذخائر الازمة، ومليار دوالر 
لقوى األمن الداخلي لدعمها بما يلزمها من 
معدات وعتاد. وفوجئت القيادات اللبنانية 
الــســعــودي، ونــاشــد بعضهم امللك  بــالــقــرار 
سلمان بن عبد العزيز، العودة عنه، فيما لم 
تكترث قيادات أخرى، من حزب الله والتيار 

الوطني الحر خصوصا. 
ــر الــخــارجــيــة،  ومــعــلــوم أن مــا ينتهجه وزيـ
الحر(،  الوطني  التيار  )مــن  باسيل  جبران 
هو سبب القرار السعودي، فقد رفض، في 
مــؤتــمــر مــنــظــمــة املــؤتــمــر اإلســـامـــي، إدانـــة 
االعتداء الذي تعّرضت له سفارة السعودية 
فــي طــهــران، واعتبر ذلــك جــزءًا مــن سياسة 
الــذي تتخذه حكومة لبنان  النأي بالنفس 
من الصراعات واألزمات في املنطقة. وبعد 
تــعــلــيــق الــــريــــاض مــنــحــتــهــا، بــــــّرر بــاســيــل 
العربي،  اإلجــمــاع  خـــارج  خارجيته  تغريد 
فـــي مـــوقـــٍف يــعــكــس، كــمــا يـــقـــول كــثــيــرون، 
تــوجــه حـــزب الــلــه فــي الــســيــاســة الخارجية 
اللبنانية، وهو ما حدا بحكومة اململكة إلى 
 إلى الحكومة 

ً
اتخاذ مثل هذا القرار رسالة

ــة الــــقــــرار  ــيـ ــنـــاصـ ــاك بـ ــســ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، لــــإلمــ
اللبناني، وعدم تركه للمحور املتحالف مع 

طهران، على حساب املنطقة العربية. 
ــّرره أيــــضــــا، فــي  ــبــ ــعـــودي مــ ــسـ ولـــلـــمـــوقـــف الـ
تـــهـــجـــمـــاٍت قــــيــــادات ســـيـــاســـيـــٍة فــــي لــبــنــان، 
مشاركٍة في الحكومة. ومن ذلك هجوم حزب 
الــلــه بــاســتــمــرار عــلــى الــقــيــادة الــســعــوديــة، 
املنطقة، ســواء  فــي  القائم  االشــتــبــاك  ضمن 

في سورية أو اليمن أو حتى البحرين.
السعودي  القرار  أن يتركه  وأمــام ما يمكن 
ــاٍت عـــلـــى الـــــداخـــــل الـــلـــبـــنـــانـــي،  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــن تـ ــ مـ
القائم أســاســا بن  إلــى االنــقــســام  وبالنظر 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة، فـــإنـــه جــاء 
ــات الــقــائــمــة  ــعــــاقــ ــلـــى الــ ــيـــرخـــي بــثــقــلــه عـ لـ
بــن مــكــونــات الــحــكــومــة، حــيــث حــّمــل سعد 
قــيــادات  الــحــريــري وسمير جعجع وســائــر 
تكتل »14 آذار« حزب الله مسؤولية تعليق 
املنحة، في وقٍت يحتاج الجيش إلى الدعم 
واملــــــــؤازرة، وطـــالـــبـــوا الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
السياسة  قــرار  على   ،

ً
مباشرة اليد،  بوضع 

الــخــارجــيــة، وتــحــديــد املــوقــف بشكل جــازم 

الصنفن األول والثالث، حيث تجمع بن 
املنطق والجدل )وهو سمة الشكل األول 
مـــن الــخــطــابــة( والــبــاغــة واألدب )وهـــي 
سمة الشكل الثالث من الخطابة(. ومتى 
األرســطــي  التوصيف  هــذا  إلــى  احتكمنا 
لطبيعة الخطابة السياسية، يمكن القول 
العربية  املنطقة  في  السياسي  العمل  إن 
فمن خال  أزمــة خطابية.  بالفعل  يشهد 
مراقبة أداء النواب في البرملانات العربية، 
يمكن  السياسين،  املسؤولن  كلمات  أو 
زالــوا  مــا  السياسين  الفاعلن  إن  الــقــول 
غير قادرين على تقديم صيغٍة خطابيٍة 
مقنعٍة للشارع، حيث يتم االكتفاء بخطٍب 
أو  الجامدة  الخشبية  اللغة  تــتــراوح بن 
الــوعــظــيــة املــنــبــريــة، عــلــى طــريــقــة مشايخ 
ــطـــب عـــاطـــفـــيـــة،  الـــــديـــــن، وصـــــــــواًل إلــــــى خـ

تتراوح بن الوعد والوعيد.
املصري،  الرئيس  متابعة خطابات  ومن 
، نــاحــظ، 

ً
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، مـــثـــا

مــن دون عــنــاء، غــيــابــا تــامــا ألي اهــتــمــام 
ــلــــقــــول،  ــة املـــنـــطـــقـــيـــة لــ ــيــ ــنــ ــبــ ــنــــاســــق الــ ــتــ بــ
العواطف  إثــارة  واالكتفاء باملراوحة بن 
أو الــتــعــبــيــر بــكــلــمــاٍت غــيــر مــفــهــومــة عن 
قــضــايــا مــلــحــة، وصــــواًل إلـــى اعــتــمــاد لغة 
الــوعــيــد والــتــهــديــد املعلن ضــد الخصوم 
السياسين. تحولت الخطابة السياسية 
لـــــدى بــعــضــهــم إلـــــى مــــا يــشــبــه الــخــطــبــة 
املــنــبــريــة، حــيــث يــغــلــب عــلــيــهــا الــتــهــديــد 

السياسين،  الناشطن  لدى  وخصوصا 
صلب األحزاب املغرقة في األيديولوجيا 
)يمينا ويسارًا(، أما الجماعات املسلحة، 
فــــإن خــطــابــاتــهــا الــســيــاســيــة لــيــســت إال 
عربيا  تراثا  تستحضر  ترهيبية،  خطبا 
 مــن أشــكــال الــخــطــاب، املــغــرقــة في 

ً
كــامــا

املتحدث  يترك  ال  حيث  املفرطة،  الحدّية 
الــخــيــار لــلــمــتــلــقــي، بـــن أن يـــكـــون تــابــعــا 
الــقــائــد أو األمـــيـــر وأن يــكــون  لــلــزعــيــم أو 
فــي الــجــانــب اآلخــــر، أي ذاك املــســتــهــدف، 
ولـــكـــن، لــيــس بـــصـــورٍة بــاغــيــٍة وحــســب، 
املادي  للوجود  املباشر  بالتهديد  وإنما 
لإلنسان نفسه. فأكثر الخطب السياسية 
في املشهد السياسي العربي تستعيض 

عــــن الـــحـــجـــاج واإلقــــنــــاع الـــعـــقـــلـــي، بــلــغــٍة 
تــجــمــع بــــن الـــتـــهـــديـــد الــلــفــظــي ومــنــطــق 
قـــــدرٍة  مــــن دون  ــفـــي،  ــاطـ ــعـ الـ ــة  ــالـ ــمـ ــتـ االسـ
عــلــى تــقــديــم مــضــمــوٍن واضـــٍح قـــادر على 
الجمهور  أفـــراد  غالبية  عــقــول  مخاطبة 
الــعــربــي، وربــمــا نــذكــر، فــي هـــذا الــصــدد، 
في  االستعطافي  مــبــارك  حسني  خطاب 
أثناء الثورة املصرية، وحديثه عن رغبته 
فــي املـــوت عــلــى تـــراب مــصــر، أو الخطبة 
األخـــيـــرة لــزيــن الــعــابــديــن بــن عــلــي، حن 
الناس بالقول »أنا فهمتكم«،  إلى  توجه 
املتأخر  الفهم  أن هــذا  يـــدرك  أن  مــن دون 
 عــلــى نــهــايــتــه، ألن مــن يحكم 

ً
كـــان عــامــة

اللحظة  فــي  ويــكــتــشــف،  عــامــا،   23 شعبا 
األخيرة، أنه لم يكن يدرك مطالب شعبه، 

فقد حكم على نفسه باملوت سياسيا.
وربــمــا كــان خــطــاب معمر الــقــذافــي الــذي 
أبناء شعبه  توجه فيه للمتظاهرين من 
ــقـــول »مـــــن أنــــتــــم؟« أحـــــد أبــــــرز صـــور  ــالـ بـ
العربية،  السياسية  الخطابة  كوميديا 
حيث ال يدرك الحاكم أن ما يقوله ينبغي 
األحـــداث  مــع طبيعة  يــكــون منسجما  أن 
واملكان،  الزمان  مستويي  على  الجارية، 
غـــاضـــبـــة،  مــــع جـــمـــاهـــيـــر  ــل  ــامـ ــعـ ــتـ الـ وأن 
تطالب بإصاحات ديمقراطية، ال يكون 
بوصفها  معها  التعامل  عبر  مستقيما 
ــآمـــرة«، وال تــســتــحــق غير  ــتـ »نـــكـــرة« و»مـ
املشروعة.  مطالبها  وتجاهل  االحتقار، 

ــّرره الــرئــيــس  ــ وهـــو الـــقـــول نــفــســه الــــذي كـ
ــيـــســـي، فــي  ــبـــد الـــفـــتـــاح الـــسـ املـــــصـــــري، عـ
ــــن؟«، مـــا يعبر  ــتـــو مــ خــطــابــه بــقــولــه »أنـ
ــام بـــن الــطــاغــيــة  ــتـ عـــن حـــالـــة الــتــلــبــس الـ
والسلطة إلى الحد الذي يجعله ال يدرك 
املـــصـــدر الــحــقــيــقــي لـــهـــا، حـــن يــســتــبــعــد 
الــشــعــب، ويعتبره اآلخـــر/ الــغــائــب الــذي 
ال يحق لــه املــشــاركــة فــي صناعة الــقــرار، 
وال تنبغي مشاورته في قضايا تخّصه، 
وفي سياساٍت هو من سيتحمل عبئها، 

ويدفع ثمن تبعاتها.
الـــــــــــــــــدرس املــــــــــحــــــــــوري الــــــــــــــذي يـــنـــبـــغـــي 
اســـتـــخـــاصـــه مــــن الـــلـــغـــة الــخــطــابــيــة فــي 
الــفــعــل الــســيــاســي الــعــربــي هـــو أنـــهـــا ما 
ــراوح مــكــانــهــا بـــن لـــغـــٍة وعــظــيــٍة  ــ ــــت تــ زالـ
لقى لتوجيه جماهير الناس، بوصفها 

ُ
ت

ــة ملـــصـــالـــحـــهـــا، أو   وغـــيـــر مــــدركــ
ً
قــــاصــــرة

ــيـــد، أو  خــطــبــة تـــهـــديـــديـــة، قـــوامـــهـــا الـــوعـ
القمع« بمصطلح  »اإلقناع عبر  لغة  هي 
فــوكــو، األمـــر الـــذي يــدعــو كــل املشتغلن 
ــا فــي  بــــاملــــجــــال الــــســــيــــاســــي، وخــــصــــوصــ
األولــى  تتحّسس خطواتها  الــتــي  الـــدول 
في االنتقال الديمقراطي، إلى أن تحسن 
تقنيات الكام، وتتمّكن من لغة الخطاب، 
ألنــه »لـــوال الــكــام ملــا بــانــت )أي تمّيزت( 
الحجة من الحيلة، والدليل من الشبهة« 

كما قال الجاحظ.
)كاتب تونسي(

ــى أقـــصـــى الــشــمــال  ــ الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي إلـ
الغربي، وليس انتهاًء باإليرانين الذين 
يــســتــكــمــلــون عــمــلــيــة تــغــيــيــر ديــمــغــرافــي 
من  للبنان،  املحاذية  البلدات  في  قسري 
إلــى ريف  الغربي  الشمالي  ريــف حمص 
ــي الـــقـــلـــمـــون الــــغــــربــــي، نــاهــيــك  دمـــشـــق فــ
قلعٍة  إلى  التي تحولت  العلوين  بجبال 

منعزلة.
استمرت  إن  األميركية،  اإلدارة  وتخشى 
ــر مــــن ذلــــــك، أن تــنــتــقــل هـــذه  ــثـ الــــحــــرب أكـ
املـــحـــاوالت مــن الــقــوة إلـــى الــفــعــل، بحيث 
تصبح أمــرًا واقعا ال سبيل إلى تغييره، 
لــســوريــة في  الــوحــدة الجغرافية  وتــهــّدد 
ــك. وكــــان  ــ مــنــطــقــٍة ال تــتــحــمــل تـــبـــعـــات ذلــ
وزيــر الخارجية األمــيــركــي، جــون كيري، 
الخارجية  العاقات  لجنة  أمــام  واضــحــا 
في مجلس النواب، حن قال إنه »يصعب 
إنهاء  استغرق  إذا  إبقاء سورية موحدة 

القتال فترة أطول«.
وهــنــا، يــأتــي الــهــدف الــثــانــي مــن االتــفــاق 
بالعملية  املــتــعــلــق  الـــروســـي  ـ  األمــيــركــي 
ــــف األعــــمــــال  ــ الــــســــيــــاســــيــــة، حــــيــــث أن وقـ
الــعــدائــيــة، كــمــا جـــاء فـــي الــبــيــان، يفصل 
بـــن املــســتــويــن الــعــســكــري والــســيــاســي، 
ــذا يــخــالــف الــبــنــد الــخــامــس مـــن قـــرار  وهــ
مجلس األمـــن الــدولــي 2254 الـــذي ينص 
ــم مــجــلــس األمـــــن بــالــصــلــة 

ّ
عــلــى ».. يــســل

النار وانطاق  الوثيقة بن وقــف إطــاق 
 بــبــيــان 

ً
ــة، عـــمـــا عــمــلــيــة ســيــاســيــة مــــوازيــ

التعجيل  وبــضــرورة   ،2012 لعام  جنيف 
بالدفع بكلتا املبادرتن، ويعرب، في هذا 
الـــصـــدد، عـــن تــأيــيــده وقـــف إطــــاق الــنــار 
في جميع أنحاء سورية.. على أن يدخل 
حــيــز الــنــفــاذ، بــمــجــرد أن يــخــطــو ممثلو 
الخطوات  واملعارضة  السورية  الحكومة 
األولى نحو انتقاٍل سياسيٍّ برعاية األمم 

املتحدة«.
ــلــبــت الـــعـــاقـــة بـــن املــســتــويــن في 

ُ
لــقــد ق

الــروســي، وهــذه نقطة  ـ  البيان األميركي 
لـــصـــالـــح املــــعــــارضــــة، وتـــســـحـــب الــبــســاط 
من تحت أقــدام النظام الــذي طاملا حاول 
الـــــهـــــروب مــــن االســـتـــحـــقـــاق الـــســـيـــاســـي، 
تحت عــنــوان أولــويــة محاربة مــا يسميه 

»اإلرهاب«.

ويجب  أنــفــســهــم،  تمثيل  يستطيعون  ال 
 
ً
ــقــــوم أحــــــد آخــــــر بــتــمــثــيــلــهــم. عــمــا أن يــ
القمعية  األنظمة  اتــخــذت  الجملة،  بــهــذه 
ــدم قــــدرة الــنــاس  لنفسها مــنــهــجــا، هــو عـ
على اختيار من يمثلهم، وبالتالي، ال بد 
مــن فــرض الــوصــايــة األبــويــة لتوجيههم 
بالطبع،  وتمثيلهم.  عليهم  والــســيــطــرة 
تم ذلك من خال عدة تدابير مختلفة في 
مجملها، غير أنها التدابير نفسها التي 

استخدمها االستعمار من قبل: 
-2  عــمــلــيــات الــتــجــهــيــل املــمــنــهــجــة الــتــي 
قــادتــهــا تــلــك األنــظــمــة الــقــمــعــيــة أدت إلــى 
إيــجــاد أجــيــال غــيــر قــــادرة عــلــى التفكير 
التفكير  أو حتى  النظام،  مقوالت  خــارج 
في مناقشتها، ناهيك عن تحويل الوالء 
من الدولة إلى النظام، فتولدت حالة من 
فــقــدان الهوية واالنــتــمــاء، وأصــبــح هناك 
نـــوع مــن الــتــمــاهــي بــن الــدولــة والــنــظــام، 
فــســقــوطــه يــعــنــي ســقــوط الـــدولـــة وغــيــاب 

االستقرار. 
اللجوء إلى ذلك هو عملية شرعنة لبقائه، 
السياسي  اإلخضاع  إلى عملية  استنادًا 
الـــتـــي يــمــارســهــا عــبــر أدواتـــــــه املــخــتــلــفــة، 
والـــربـــط الـــدائـــم بــن عــمــلــيــات االســتــقــرار  
املؤقتة والنظام االجتماعي واالقتصادي 
ــام بــتــأســيــســه. الـــخـــطـــوات الــتــي  ــ ــذي قـ ــ الــ
إيجاد  ملــحــاولــة  قمعي  نــظــام  أي  يتبعها 
أتباعه ما هي إال عمليات تتابعية، تقوم 
على محاولة تجذير مفهوم الشرعية، في 
محاولٍة منه لضمان أطول فترة بقاء له،  
ويــمــكــن أن تــتــولــد الــشــرعــيــة مــن السياق 
الديني،  أو  األيــديــولــوجــي،  االســتــبــدادي 
ومـــــن األحـــــــــداث الـــرئـــيـــســـيـــة الــتــاريــخــيــة 
املشتركة، والقيم التقليدية والعادات، أو 
من خال تصعيد شخص معن وإيجاد 
كـــاريـــزمـــا خـــاصـــة لــــه، لــيــقــوم لــلــتــســويــق 

وحازم بالوقوف إلى جانب العمق العربي 
والـــــدول الــعــربــيــة، بــيــنــمــا لـــم يــكــتــرث حــزب 
 له 

ٌ
الـــلـــه لــلــمــوقــف الـــســـعـــودي، وعـــــزا بـــيـــان

السبب إلى عجٍز مالي في اململكة، بالنظر 
إلــى حربها فــي الــيــمــن، وانــخــفــاض أسعار 
الخارجية  فــي حــن حــاولــت وزارة  الــنــفــط. 
تبرير املوقف من دون أن تقنع أحدًا. وأمام 
ــــراءات املــتــنــاقــضــة بن  ــــقـ ــذه املــــواقــــف والـ هــ
األطــــــراف الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة، يــبــدو أن 
املشهد سيكون أكثر تعقيدًا، خصوصا أن 
وزيــر الــعــدل، أشــرف ريــفــي، قــّدم استقالته، 
على خلفية عــدم إحالة ملف الــوزيــر املــدان 
لبنان،  إلــى  سورية  من  متفجرات  بتهريب 
ــة، إلـــــى املـــجـــلـــس الـــعـــدلـــي.  ــمـــاحـ مـــيـــشـــال سـ
ــائــــل،   تـــعـــد جـــــــزءًا مــــن رســ

ٌ
ــي اســـتـــقـــالـــة ــ وهــ

توحي بأن من املحتمل أن يلتحق بالوزير 
ــرون، مــا لــم يــتــّم تصحيح  ــ ريــفــي وزراء آخـ
اعــتــذار يصدر عن  فــي  اململكة،  مــع  العاقة 
في  أكــد عليه  ما  اللبنانية، وهــو  الحكومة 
خــطــاب اســتــقــالــتــه، وهــــذه مــرحــلــة جــديــدة 
مــن الــتــجــاذب الـــذي قــد يــقــود إلــى مــزيــد من 
التعقيد واملجهول.  أخطر ما ينتظر لبنان، 
أواًل  يتمثل  السعودية،  املنحة  تعليق  بعد 
بــإمــكــانــيــة أن يــتــطــور املـــوقـــف الــســعــودي 
ــــى مــا  خـــصـــوصـــا، والــخــلــيــجــي عـــمـــومـــا، إلـ
تعليق  يتحّول  فقد  لبنان،  على  أقسى  هو 
املنحة إلى إلغائها، وقد يتم طرد لبنانين 
اآلالف،  وهــم بعشرات  الخليج،  في  عاملن 
وبعد الطلب من الخليجين عدم السفر إلى 
لبنان، ومن املوجودين منهم فيه مغادرته، 
قـــد تــلــجــأ املــمــلــكــة ودول خــلــيــجــيــة أخـــرى 
إلــى سحب ودائــعــهــا مــن املــصــرف املــركــزي 
الــلــبــنــانــي، مــا قــد يــــؤدي إلـــى انــهــيــار قيمة 
العملة اللبنانية، وتدميٍر لاقتصاد وضرر 
بالغ بالدولة واملجتمع، وقد تكون وسائل 
الضغط هذه إحدى أدوات تغيير منهجية 
عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وســيــاســتــهــا 
الداخلية، خصوصا في  الخارجية، وحتى 

ظل التعطيل والفراغ. 
يعمل الــطــرف اآلخـــر الـــذي يعتبر مــســؤواًل 
لبنان،  السياسة، ومــا جنته على  عن هــذه 
وفــق »أجــنــدة« أخـــرى. إنــه يأخذ البلد اآلن 
أسيرًا لتلك السياسة، ويحاول أن يطيح كل 
الــوضــع القائم، مــن أجــل إرســـاء نــظــاٍم آخــر، 
تكون فيه الغلبة لفريٍق على آخر، ما يعني 
ــات املــنــطــقــة،  ــ ــول لــبــنــان إلـــى دّوامـــــة أزمـ دخــ
إذا  إال  أخــرى،  أرٍض محروقٍة  إلــى  وتحّوله 

أدرك العاقلون العواقب قبل فوات األوان. 
)كاتب لبناني(

والــوعــيــد والــتــرغــيــب والــتــرهــيــب، وحيث 
يــغــيــب تــمــامــا مـــا أســـمـــاه أرســـطـــو البعد 
لتحل  الــســيــاســيــة،  للخطابة  الــتــشــاوري 
بــطــابــع سلطوي  مــشــحــونــة   

ٌ
لــغــة محلها 

عنيف، قائم على استثارة العواطف، بما 
تتضمنه من إغواء وتهديد.

ــا، أن  ــنــ ــيـــد الــــتــــذكــــيــــر، هــ ــــن املـــفـ ــا مـ ــ ــمـ ــ وربـ
الـــخـــطـــابـــة الـــســـيـــاســـيـــة قــــد تـــتـــحـــول إلـــى 
مــنــاســبــٍة الســتــثــارة أشـــكـــال مـــن الحنن 
ــنــــحــــو الــــــــذي يــمــكــن  ــلــــى الــ ــلــــمــــاضــــي، عــ لــ
التونسي،  الرئيس  خطب  في  ماحظته 
الباجي قائد السبسي، الذي يحرص على 
الحبيب  الراحل،  الرئيس  أسلوب  تقليد 
باآليات  خطبه  تمتلئ  وحيث  بورقيبة، 
القرآنية واألمثال الشعبية والنكات، في 
ــٍة قــد تتدنى  قــالــب فــكــاهــي، وبــلــغــٍة دارجــ
أحــــيــــانــــا بــقــيــمــة الــــخــــطــــاب املــــوجــــه إلـــى 
الناس. وفي اإلجمال، ما يمكن تسجيله 
بخصوص النصوص الخطابية العربية 
انفصالها عن  السياسي هــو  املــجــال  فــي 
الواقع من ناحية )تعتبر خطابات بشار 
ــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي أفــضــل  ــد وعـ ــ األســ
تعبير عــن هـــذا االنــفــصــال(، وافــتــقــادهــا 
ــاع  ــ ــنــ ــ ــــى اإلقــ ــلـ ــ الــــعــــقــــانــــيــــة والـــــــــقـــــــــدرة عـ
الــشــعــارات، أو  والــحــجــاج، وقيامها على 
ما  وهــو  الفضفاضة،  العامة  التعبيرات 
نــاحــظــه لـــدى نــســبــٍة كــبــيــرٍة مــن قــيــادات 
ــزبــــي الـــعـــربـــي،  الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي الــــحــ

ــم مـــن ذلـــك أن عــمــلــيــة الــفــصــل هــذه  ــ واألهـ
ــار أي  ــمــ ــثــ ــتــ ــتــــويــــن تـــمـــنـــع اســ ــــن املــــســ بــ
طـــرف، السيما الــنــظــام، مــن االنــتــصــارات 
العسكرية على طاولة املفاوضات، وكنت 
أشــرت، قبل نحو عامن، إلــى أن املقاربة 
األمــيــركــيــة، فــي هـــذا الـــصـــدد، تــقــوم على 
ــيـــدان والــســيــاســة،  الــفــصــل الـــحـــاد بـــن املـ
ــعــــارك الــعــســكــريــة ونــتــائــج  أو نــتــائــج املــ
ــتـــمـــرار  ــســـــام، فــــهــــدف اسـ ــات الـــ ــفــــاوضــ مــ
املـــعـــارك يــتــجــاوز مــســألــة بــقــاء األســــد أو 
العسكرية  النتائج  السلطة،  من  خروجه 
ال يــمــكــن أن تــحــّدد الــنــتــائــج الــســيــاســيــة. 
لـــم يفهمها  والــحــقــيــقــة أن هـــذه املــعــادلــة 
صناع القرار في النظام، سواء حن أعلن 
األسد رفضه وقف إطاق النار وأصّر على 
املضي في املعارك، أو حن أعلن عن إجراء 
نيسان  إبــريــل/  في  تشريعية  انتخاباٍت 
ه الـــــرد من  املـــقـــبـــل. وفــــي الــحــالــتــن جـــــاء
موسكو، في األولى من املندوب الروسي 
لــــدى األمــــم املـــتـــحـــدة، فــيــتــالــي تــشــوركــن، 
وفــــي الــثــانــيــة مـــن الــخــارجــيــة الــروســيــة، 
حــن أعــلــنــت أن االنــتــخــابــات فــي ســوريــة 
يجب أن تجرى على أساس اتفاقات بن 
ــة، وبــعــد  ــارضـ ــعـ الــحــكــومــة الـــســـوريـــة واملـ
تبني دستور جديد للباد، وفقا للمادة 
الرابعة من قرار مجلس األمن 2254 التي 
تنص على إجــراء انتخاباٍت بعد انتهاء 
ــة، أي بـــعـــد صــيــاغــة  ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ املـــرحـــلـــة االنـ

دستور جديد.
)كاتب سوري(

لنفسه مــن خالها. حــدث ذلــك فــي مصر 
بــعــد ســقــوط جــمــاعــة اإلخــــوان املسلمن، 
من خال صناعة صورة كاريزمية لوزير 
ــاع املـــصـــري آنـــــــذاك، والــــــذي أصــبــح  ــدفــ الــ
فيما بعد رئيسا للدولة، معبرًا عن كتلة 
املــصــالــح ودوائـــــر الــحــكــم املــخــتــلــفــة لهذا 

النظام. 
-3 ممارسة القمع وشرعنته تهدفان إلى 
وضع حــدود عامة للمساحة التي يمكن 
تهدف  كما  املواطنون.  فيها  يتصّرف  أن 
إلـــى الــقــضــاء عــلــى الــصــورة الــتــي تتمتع 
بــهــا املـــعـــارضـــة الــوطــنــيــة )تـــلـــك الـــتـــي لم 
تدجن مع النظام، أو يتم صناعتها على 
عن الدولة( وبعض ممارستهم والسعي 
إلــى تشويهها عبر وسائل مختلفة، في 
التأكيد  كذلك  اإلعامية.  األداة  مقدمتها 
ــقــــســــام األيـــديـــولـــوجـــي،  أيـــضـــا عـــلـــى االنــ
ليعكس صـــورة مــن الــصــراع داخـــل قوى 
املــعــارضــة، وعـــدم قــدرتــهــا على أن تكون 

البديل لهذا النظام. 
األوتوقراطية  األنظمة  دائما ما تقوم   4-
بعمل ما يمكن تسميته البديل املشترك، 
أي تــدجــن مــعــارضــة/ نخبة داخـــل بنية 
النظام  )إيجاد معارضة/نخبة( تصبح 
مرتبطة معه بطريقة عضوية، تلعب دور 
الظهير السياسي له إلطالة عمره، ولعل 
ــك، ففي  ــ ــــدت عــلــى ذلـ الــحــالــة املــصــريــة أكـ
النخبة  أن  الجميع  أدرك  معينٍة،  لحظة 
املــصــريــة )مـــن الــيــمــن إلـــى الــيــســار( غير 
مــســتــعــدة لــلــديــمــقــراطــيــة أو مــمــارســتــهــا، 
 بقول ابن خلدون: »كل عربي يعتبر 

ً
عما

نفسه جديرًا بالحكم، ومن النادر إيجاد 
ـــر عــلــى نـــفـــســـه…«..  ــرد يــفــضــل اآلخــ أي فــ
ــك املــــعــــارضــــة/ الــــنــــخــــب  دور  ــلـ لـــعـــبـــت تـ
الظهير الــســيــاســي إلطــالــة عــمــر الــنــظــام، 
واإلبقاء عليه، من خال تصدير مقوالت 
معينة، كان أبرزها الحفاظ على الدولة. 

موازين القوى العاملية واملجتمعية تشهد 
طريقه  فــي  اآلن  فالعالم  ملحوظا،  تغيرًا 
إلــــى أن يـــكـــون مــتــعــدد األقــــطــــاب، ولــيــس 
الشعبي،  الضغط  أحــاديــا، وتحت وطــأة 
بــدأ الــغــرب يـــدرك أن األنــظــمــة العسكرية 
الــتــي دعمها كــثــيــرًا، لــم تعد مــجــديــة، وال 
بــد مــن االســتــجــابــة إلـــى ســعــي الــشــعــوب 
ديمقراطيتها  وبــنــاء  نــيــل حــريــتــهــا،  فــي 
الـــخـــاصـــة بـــهـــا. وكـــأنـــهـــا مــرحــلــة جــديــدة 
وما  الكولونيالية  مرحلة  انــتــهــاء  تعلن 
بعد الكولونيالية. فهل نشهد مرحلة ما 

بعد بعد الكولونيالية. 
)كاتب مصري(

خطبة السياسي العربي أو غربته عن شعـبه

أميركا تستعيد المبادرة في سورية

من االستعمار إلى الديكتاتورية

لبنان بعد تعليق 
المنحة السعودية

غياب تام ألي اهتمام 
بتناسق البنية 

المنطقية للقول في 
خطابات السيسي

وقف النار سيحافظ 
على حدوٍد معينٍة 

لمصالح حلفاء 
واشنطن في سورية

بدأ الغرب يدرك أن 
األنظمة العسكرية 
التي دعمها كثيرًا، 

لم تعد مجدية

آراء

ميشيل كيلو

بالفخر  قائلها  التي تحمل معاني عديدة، منها شعور  الجملة  هــذه  قــال  لست من 
واالعتزاز، لقيامه بأفعال أخرجت شخصًا ما من حال عاديٍة، أو بائسة، إلى حاٍل 
يحسد عليها. »وين كنا ووين صرنا«، هذا ما قالته أسماء األخــرس، زوجة بشار 
األسد، في حفل نظمته لعدد من أطفال سورية، ألقت فيهم خطابًا موضوعه »صدقوا 
أو ال تصدقوا« اإلنجازات التي تحققت ألطفال سورية في السنوات الخمس املاضية، 
تامًا. وحتى  كــاد يصير  الــذي  السوري  الشعب  والقضاء على  الثورة  قمع  سنوات 
أرفقت قولها بابتسامٍة عريضٍة، وكلمة »عن  الفهم، فقد  ال يبقى أي مجال لسوء 
جد، وين كنا ووين صرنا« التي تعني أنها ال تهزل، وأنها سعيدة جدًا بما صارت 

سورية عليه.
أنه يشاركها سعادتها  أكد زوج أسماء  اإلسبانية،  البايس   في حديث مع جريدة 
بما وصلت سورية إليه، وأن أسباب سعادته تتجاوز األطفال إلى عموم السوريني 
 أنقذ بالدهم«. ومع أنه قد ال يكون عندئذ 

ً
الذين سيرون فيه »بعد عشرة أعوام رجال

رئيسًا، إال إذا أجبره الشعب على تولي رئاسته، كما حدث في املرتني السابقتني، 
وكيف ال يجبره، وهو يرى فيه منقذ بالده؟

ملــاذا ستمر عشرة أعــوام، قبل أن يرى السوريون فيه منقذهم؟ هذا ما لم يفصح 
إنقاذه  الروسي واإليراني، في  أقر بدور قوات االحتاللني،  الذي  السعيد  عنه بشار 
من السقوط، ويأمل أن يبقيه املحتلون عشرة أعوام أخرى في السلطة، يعتقد أنها 
ستكون كافية لغسل أدمغة السوريني، وجعلهم ينسون ما ارتكبه من جرائم ضدهم، 
أسعدت قلب زوجته التي أعلنت أمام أطفاٍل دمرت معظم مدارسهم، وتشردت غالبية 
جيلهم في أربع جهات األرض أو غرقت في البحر. إن أوضاع أطفال سورية تحسنت 
إلى درجٍة ُيحسدون عليها، وإن النقلة الهائلة التي أنجزوها ترجع، من دون شك، إلى 
ما تهاطل عليهم، طوال عامني ونيف، من براميل متفجرة وصواريخ فراغية وقنابل 
عنقودية، تنفيذًا ألوامر زوجها الذي قّدر في حديٍث صار شهيرًا عدد اإلرهابيني 
السوريني ببضعة ماليني، وتعهد، في أحاديث متكّررة بالقضاء عليهم، وأعلن أنه لن 

يوقف براميله وصواريخه، قبل اإلجهاز على آخر واحد منهم. 
من غير املعقول أن يحاول أي متابع، مهما كان خبيرًا، تعداد الخدمات التي قدمها 
األسد وزوجته ألطفال سورية، ويتطلب سردها في وثائق املنظمات الدولية وهيئات 
الصفحات، مع توصية  آالف  اإلنسان وتحقيقاتها وإحصائياتها عشرات  حقوق 
جزاءهما،  ليناال  الدولية،  الجنايات  محكمة  إلــى  أطفال سورية  »أسعد«  من  بإحالة 
بسبب ما أنزاله من بؤٍس ال يوصف، وشقاء ال يحتمل، باألحياء من األطفال الذين 
يقولون بحسرة إنهم يفضلون لو أنهم ماتوا مع من قضوا تحت أنقاض مدارسهم 
وبيوتهم، وفي أغوار البحار التي ابتلعتهم، وال يعرف أحد في جوف أي حوت أو أية 

سمكة قرٍش كان مستقرهم. 
لطاملا تحدث عارفو األوضاع السورية عن غربٍة مطلقٍة عن الواقع، يعيشها بشار 
األسد وبطانته، جعلته يتوهم أن مرور عشرة أعوام سيكون كافيًا لجعل السوريني 
إلــى مائة عــام، كي يسامحوه على ما فعله بهم. بينما تقول  أنهم بحاجة  ينسون 
كلمات زوجته إن عدوى الغربة عن الواقع أصابت زوجته التي ال تجد في حياة أطفال 
 وحزنًا عليهم، وتشعر بالسعادة، 

ً
سورية ما كان يجب أن يدفعها إلى املوت كآبة

بسبب مــا آلـــوا إلــيــه مــن بـــؤٍس وهـــالك، وتــــدوس، بقولها »عــن جــد، ويــن كنا وويــن 
صرنا«، على أرواحهم كجيل استبيحت حياته، بينما تتعّرض بقاياه التي تحسدها 
أسماء األخرس، ملا لم يسبق أن عرفه تاريخ العرب في أي جيٍل من أجياله من عنف 

وإجرام منظم.

معن البياري

ليس في الوسع غير التضامن مع الروائي املصري الثالثيني، أحمد ناجي، وهو في 
بحبِسه عامني، ألن  لحكٍم  تنفيذًا  اليدين،  مكّبل  إليه  خــذ 

ُ
أ اآلن.  الشهير  طــره  سجن 

 في املحكمة، بعد أن شعر بخدٍش في حيائه، و»اضطراٍب 
ً
مواطنًا مصريًا رفع قضية

في ضربات قلبه«، و»أصيب بإعياٍء شديد وانخفاض حاد في الضغط«، بعد أن قرأ 
 وحيدًا من رواية ناجي »استخدام الحياة« في جريدة أخبار األدب األسبوعية، 

ً
فصال

 قبل شهور، بعد تقليبها القضية، وسماعها 
ُ
على ما جاء في دعواه التي رّدتها محكمة

جابر عصفور وصنع الله إبراهيم ومحمد سلماوي بشأن األدب والكتابة والخيال. 
طعنت النيابة العامة، فأصدرت املحكمة حكمها ذاك الذي بدأ تنفيذه، وصَدم الوسط 
الثقافي في مصر، وتوالت بيانات استنكاره ورفضه، وطالبت بالعدول عنه، وبحماية 
حرية التعبير في مصر، واعتبار هذه الواقعة مؤشرًا على خطٍر مقيم في البالد على 
اإلبداع الفني واألدبي. ومن مفارقاٍت كثيرة، طريفة ومؤسفة في الوقت نفسه، أنهما 
ســطــران فقط فــي النص الــذي قــرأه ذلــك املــواطــن، ووجــد فيهما أن أحمد ناجي نفث 
 ولذة زائلة«، وقال رئيس تحرير الجريدة، طارق الطاهر، الذي ُحكم بغرامة 

ً
 فانية

ً
»شهوة

توازي ألف دوالر، إنه اكتفى بقراءة عنوان النص قبل نشِره، ولم تقع عيناه على ذينك 
السطرْين اللذين يتضمنان »خدشًا للحياء العام« بحسب املحكمة، ما يعني أن الطاهر 

لو صادفهما، ربما حذفهما، فلم نكن لنصير أمام هذه الزوبعة ووقائعها الغريبة. 
أّما وأن عنوان هذه السطور يشتمل على تهنئٍة للروائي الشاب، مع التأكيد البديهي 
لنصرته في محبسه، فذلك ألن ماليني قرأوا روايته في »اإلنترنت«، وألن طبعتها التي 
 إلى 

ٌ
البيروتية نفدت، وهناك دعــوة التنوير  صدرت عن دار قاهريٍة فرعيٍة تتبع دار 

إعادة إصدارها في طبعة شعبية، انتصارًا لكاتبها. أما الشهرة الواسعة التي يحوزها 
ناجي اآلن، فإنها ستيّسر لروايته األولى »روجرز« مقروئية واسعة أيضًا. وهذا قبول 
عريض يحوزه الرأي بتأجيل االنشغال بالقيمة الفنية واإلبداعية لروايته التي حوكم 
للكاتب  األولوية هي لالنتصار  مقطع من فصٍل منها )أجيز توزيعها كتابًا!(، ألن 
السجني، وإلنقاذ الخيال اإلبداعي في مصر من املحاكمات، وإلصالح القوانني التي 
تجيز ملواطٍن مصري )اسمه هاني صالح توفيق( من بني أكثر من ثمانني مليونًا، 
إقامة دعوى على »مقاٍل جنسي« )هكذا هو مسمى الفصل الخامس من الرواية في 

الدعوى(، طالعه في صحيفٍة، استفز حياَءه، وأصابه باضطراٍب في نبضات قلبه. 
طبعًا.  فريدًا  يمكن حسبانه  ال  وإْن  أدبيًا ضعيفًا،   

ً
عمال الحياة«  »استخدام  ليست 

تتوسل  وبكيفّية  فيها،  والحياة  القاهرة،  من  التبّرم  عن  التعبير  هو  فيه  األساسي 
مشاهدة املدينة بنبرة فيها من نزوع هجائي واضح، وذلك في عشرة فصوٍل، تتوّزع 
على مقاطع قصيرة، تعّبر فيها شخصيات الرواية، من منظور بطلها الذي يحكي 
حاالِته، وخياالِته، ويزاول عالقة حب مرتبكة، وينتقل السرد بني الحاضر واملاضي. 
ر بسرد صنع الله إبراهيم. 

ّ
 وفيٌر من التقريرية، تكاد تذك

ٌ
اللغة مباشرة، فيها قسط

ويقيم أحمد ناجي معمار روايته على موازاٍة موفقٍة بني النص والرسوم املرافقة له، 
ويمكن الّزعم أن روحًا تجريبية الفتة تحضر في هذا النص الذي ال يريح أصحاب 

الذائقة الشغوفة بالبنيات الكالسيكية واملحفوظية. 
لها،  قــراءٍة معمقة  الحياة« عن  لرواية »استخدام  العاجل  التوصيف  ال يصدر هذا 
وإنما هو انطباٌع بعد قراءة سريعة، ُيساق هنا، لتسويغ تهنئة أحمد ناجي، على 
الــذي يدفعه من حريته الشخصية في سجن طره،  أنــه، في  مغامرِته فيها، وعلى 
العبث  في غضون  الخيالي،  مع  الواقعي  فيها  يشتبك  روايـــٍة،  بطل  اعتباره  يمكن 
الفادح الراهن في مصر. وكم كانت مصر، في هذا التضامن الواسع واملحمود مع 
الروائي السجني، وروايته، ستصير أكثر انسجامًا مع نفسها، لو أن نزرًا من مثل 
الكتاب واملثقفون أنفسهم، مع عديدين آخرين، أودعتهم  إليه  التضامن، بادر  هذا 
الــســجــون، ألنــهــم أصــحــاُب كلمٍة ورأي،  فــي  الــبــائــس،  والــقــضــاء  املرتعشة،  السلطة 

 .
ً
إسماعيل اإلسكندراني مثال

محمد أبو رمان

ه قد يكون فات األوان 
ّ
أبدى وزير الخارجية األميركي، جون كيري، خشيته من أن

ــارة إلـــى سيناريو  عــلــى إبــقــاء ســوريــة مــوحــدة، فــي حـــال اســتــمــر الــقــتــال، فــي إشــ
التقسيم. وحاول التقليل من االتهامات املتتالية بعدم وجود استراتيجية أميركية، 
الــواليــات  إّن  الــقــوى، بالقول  الـــروس تفوقًا واضــحــًا فــي تغيير مــوازيــن  وبتحقيق 
الــروس واإليرانيون  الهدنة، ولم يستجب  املتحدة تملك خطة )ب( في حال فشلت 
إيضاحاٍت  أو  تلميحاٍت  أي  كيري  يقدم  ولم  العسكرية.  للتهدئة  السوري  والنظام 
»؛ في حني ذكرت تكهنات وتحليالت سياسية في واشنطن  حول تصّوره »الخطة بـ
حة وتقويتها، إلعادة بناء موازين 

ّ
ها ستقوم على مزيد من الدعم للمعارضة املسل

ّ
أن

القوى في سورية.
إذا كان املقصود في »دعم املعارضة« النموذج املطبق منذ بداية الصراع في سورية، 
ه يكّرر ويجتر االستراتيجية األميركية الفاشلة التي ثبت 

ّ
فذلك بمثابة خطة )أ(، ألن

ح، 
ّ
عدم فعاليتها في الحسم العسكري، ما يعّزز من مستوى النزاع العسكري املسل

اقتراح سيناريو تقسيم سورية على  إلــى وضــع  وبــوضــوح،  الجميع، علنًا  ويقود 
حة 

ّ
الطاولة، ليكون في املآل هو الخطة )ب( الحقيقية. أّما إذا كان دعم املعارضة املسل

عبر تغيير نوعي وجوهري في املقاربة األميركية نحو إدخال أسلحة نوعية، تقلب 
مفاهيم الصراع هناك، فسيكون الهدف تحويل االنتصار الروسي إلى »مستنقع 
واشنطن  بــني  وتــعــزيــزه  التحالف،  هيكلة  وإعــــادة  بأفغانستان،  شبيه  عــســكــري« 
ومحور الرياض- أنقرة، ما يجذبنا إلى نموذج سافر للحرب الباردة أو بالوكالة عبر 

ره.
ّ
ه أيضًا لن ينهي الصراع، بقدر ما سيعقده ويجذ

ّ
النموذج السوري، لكن

ه غير مطروح، 
ّ
هذا الخيار، أي الدعم النوعي للمعارضة السورية، أستبعده، وأرى أن

على األقل بهذه الصورة في حقبة إدارة الرئيس باراك أوباما. وهو ال ينسجم مع 
التغييرات واالستدارات الكبيرة التي حدثت في سورية من الدول الغربية، في تعريف 
للمعارضة،  املؤيدة  العسكرية  العمليات  أولوياتها، وإغالق غرف  الصراع وتحديد 
لقتال األسد كلية، واستبدالها بفكرة  املعتدلة  املعارضة  الرهان على  بل وإسقاط 

حة لضرب »داعش« والقضاء عليه.
ّ
معارضة مسل

هذا وذاك في حال كان هنالك بالفعل خطة )ب( في جعبة أوباما، وليس مجرد أفكار 
أو إبر تخدير للكونغرس في مواجهة األصوات التي تنتقد بقوة ضعف الخيارات 
ربط  عند  نتوقف  أن  املهم  من  لكن،  الــروس ومحدوديتها.  مواجهة  في  األميركية 
التسوية من جهة وسيناريو  أو تباطؤ جهود  التهدئة  الوزير األميركي بني فشل 
والسيناريوهات  املخططات  تلّمس  محاولة  فــي  أخـــرى،  جهة  مــن  ســوريــة  تقسيم 
والقرار  التفكير  دوائــر  لدى  الحقيقية  والقناعات  التوقعات  أو  واألميركية،  الغربية 
هناك، بشأن مستقبل املنطقة العربية، وانهيار صيغة الجغرافيا- السياسية التي 
لت بعد الحرب العاملية األولى. وجه الطرافة أو املأساة، بالتعبير الدقيق، أّن حديث 

ّ
تشك

النار تزامن مع تسريباٍت  الوزير كيري عن خطة ب، في حال فشل وقف إطــالق 
لصحف أوروبية عن مناقشات وخطط غير معلنة، وتفكير غير رسمي بعد لدى 
املسؤولني هناك، في مشروع تقسيم ليبيا إلى ثالث دول )الواليات التاريخية؛ فّزان، 
 لحل سياسي 

ً
برقة وطرابلس( في حال فشلت حكومة الوفاق في أّن تكون مدخال

وعسكري، مع وجود تشكيك دولي بنجاحها. بالطبع، ليس الحديث عن التقسيم 
الصراعات  فــي حقبة  والــدخــول  الــعــربــي،  الربيع  فــي مــســار  التحول  جــديــدًا، فمنذ 
لتقسيم  الحديث عن خطط قديمة  بــدأ  املــضــادة في دوٍل كثيرة،  والــثــورة  املسلحة 
الــدول العربية،  املنطقة، و»سايكس بيكو جــديــد«، وعــن مــؤامــرٍة دولــيــٍة تحاك ضد 
برنارد  املعروف،  املستشرق  نبوءات  املؤامرة  بنظرية  مثقفون مغرمون  واستعاد 

لويس، عن تمزيق املنطقة والدويالت الطائفية.
املنطقة  الحديث عــن تغيير شكل  يــبــدأ  الــتــي  املـــّرة األولـــى  ها 

ّ
لكن كــل ذلــك صحيح، 

اإلعالمي  اإلطــار  الراهنة، من  الحدود  الحفاظ على  نجاعة  عــدم  وعــن  وتقسيمها، 
واملعرفي أو تحليالت مراكز الدراسات، إلى السياسيني واملسؤولني. لكن، هل هذه 
 
ً
الفوضى التي أدت إلى الدمار الحالي وانهيار الدول والتمهيد إلى خطة )ب( فعال
األنظمة  اعتمدتها  التي  )ب(  للخطة  نتيجة  كانت  ــهــا 

ّ
أن أم  محضة  غربية  مــؤامــرة 

العربية، وتقوم على قاعدة؛ إما أنا أو الطوفان من بعدي؟

»وين كنا ووين صرنا« مبروك... أحمد ناجي

خطة »ب« بالمنطقة العربية
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ــدات الــســعــوديــة  ــاعـ ــن وقــــف املـــسـ شــغــل الـــحـــديـــث عـ
الدبلوماسي  االهــتــمــام  مــن  كبيرا  حــيــزًا  لبنان  إلــى 
واإلعــامــي فــي املنطقة، هــذه األيــــام، إذ عــبــرت دول 
الــقــرار  خليجية وعــربــيــة عــديــدة عــن تضامنها مــع 
ــذي يـــنـــدرج ضــمــن ســيــاقــات سياسة  ــ الــســعــودي ال
إيـــران وأدواتــهــا.  الــريــاض تجاه  التي تبديها  الــحــزم 
وهذه ليست  املرة األولى التي تبدي فيها هذه الدول 
سلوكًا مماثا، فقد سبق لها وأن انتهجت مثله في 
اليمن، وعند استهداف  أوائــل الحملة العسكرية في 

البعثات الدبلوماسية بداية العام الحالي.  
هـــذا االصــطــفــاف املــوســمــي ضـــد الــنــفــوذ اإليـــرانـــي 
أهميته  يفقد  لكنه  أدنـــى شــك،  بـــدون  حــالــة صحية 
وراءه،  الكامنة  الــدوافــع  أدركــنــا  إذا  اإلســتــراتــيــجــيــة، 
ــه، إذ تــخــتــلــف  ــيــ ــ إل الــــــذي يــمــكــن أن يـــصـــل  واملـــــــدى 
الــتــي تلتحم  ــداف بــن عــنــاصــر الكتلة  ــ الــنــيــات واألهـ
ــر، فـــي حــزمــهــا على  ــ مـــع الــســعــوديــة، بـــن حـــن وآخـ
تحذوها  العناصر  هــذه  فبعض  اإليــرانــي،  الصعيد 
املساعدات  قناة  على  اإلبــقــاء  في  االنتهازية  الرغبة 
االقــتــصــاديــة الــســعــوديــة مــفــتــوحــة بــشــعــار الخطر 
السعودية  أن يثني  اإليــرانــي، ويريد بعضها اآلخــر 
فــي تنسيقها مــع تركيا بعرض  الــذهــاب بعيدًا  مــن 
خدماته، وال أفضل من مناسبات االصطفاف ضد 
إيران لتحقيق ذلك، ولدى آخرين مخاوف حقيقية من 
التغلغل اإليراني، لكنه ال يسعى إلى حلول جذرية، 
بالغطاء  األميركي  الغطاء  بقدر ما يحاول تعويض 
الروسي، أي أن يبرز أن إيران هي الخطر، ومواجهته 
تكون بتنسيق املصالح مع روسيا. إن مزيجًا غير 
ن سياسة 

ً
يمك لن  والرغبات،  الغايات  متجانس من 

املسعى  وسيعطل  الكاملة،  أبعادها  أخذ  من  الحزم 
للعنهجية  حـــد  فـــي وضــــع  ــعـــودي  الـــسـ ــي  ــاســ األســ
اإليـــرانـــيـــة، خــصــوصــًا إذا كـــان االصــطــفــاف مجرد 
هواء ساخن، للتعبير عن حالة القلق من التحوالت 
الجارية في املنطقة، وما تفرضه من حتمية البحث 

عن تحالفات وشركاء جدد، لتجنب الغوص املنفرد 
في الرمال املتحركة.

ــواء املــشــهــد اإلقــلــيــمــي، البـــد وأنـــه الحــظ  املتتبع ألجــ
إيــــران تتعالى فــجــأة، كلما حــاولــت  الــنــبــرة ضــد  أن 
الساحة  على  متقدمة  أدوار  عــن  البحث  السعودية 
السورية، بالتعاون مع تركيا، من دون أن تلقى تجاوبا 
دولــيــا، وكلما ظــهــرت خــافــات بــن روســيــا وإيـــران 
بشأن سورية، وكلما عرضت روسيا خدماتها على 
 عن الشريك األميركي الذي 

ً
دول املنطقة لتكون بديا

الكامل مع حلفائه  اإللتزام  أصبح ينأى بنفسه عن 
في حل األزمات الشائكة، أي أصبح استخدام إيران 
والــذي ال يمكن  الحقيقي،  الرغم من خطرها  )على 
الفشل  األنــظــار عن  لتوجيه  بــه( شماعة  االستهانة 
قواعد  وتغيير  الجمود،  كسر  مساعي  تطبيق  في 
وإظــهــار  الــدولــي،  الفيتو  فــي ســوريــة، بسبب  اللعبة 
التدخل  إيــران فقط، وال مشكلة مع  مع  املشكلة  أن 
الروسي في الشرق األوسط. وبدال من االستعراض 
اإلعامي، كان األجدى توظيف كل األوراق، للمضي 
فـــي خــطــة الــتــدخــل الــعــســكــري الــعــربــي املــتــقــدم في 
ســوريــة، ورفـــض الــضــغــوط األمــيــركــيــة واالبـــتـــزازات 
الروسية، ألن تغيير املعطيات على األرض، وتحدي 
التسويات الروسية األميركية سيؤدي، بالضرورة، 
إلى تحجيم الدور اإليراني، فتكون للعرب كلمتهم في 
مستقبل سورية التي باتت مفتاحا لخريطة املنطقة 
الذي  الحجاب  من  فائدة  ال  إذ  املقبلة،  السنوات  في 
تختبئ وراءه بعض الدول، لكي تتجنب الخوض في 
التحديات التي تضعها بمواجهة السياسة الروسية 
تنال  املنطقة، حتى  املساومة بمستقبل  إلى  الرامية 
غريبة  روســيــا  ألن  العاملي،  بــدورهــا  غربيا  اعترافا 
عن املنطقة، ولن يكون حظها، هذه املرة، أفضل من 
التجارب السابقة، وإْن غرقت في املستنقع فسيغرق 

املراهنون عليها معها. 
سليم عبد اهلل الحاج )الجزائر(

سيادة الرئيس:
بدون مقدمات، أنا مع كل جملة وكلمة وحرف 
الــجــاء في  قلتها فــي حديثكم على مسرح 
القاهرة في أثناء تدشن رؤية مصر2030، 
إذا كان املقصود منها محاربة فساد الدولة 
العميقة، ففي حديثكم أشرتم إلى بناء الدولة، 
من دون اإلشارة إلى كيفية البناء، فالبناء ال 
يأتي مع بقاء الفساد، وكنا نود منكم التطرق 
إلــى إعــادة هيكلة مؤسسات الــدولــة، فالدولة 
نــراهــا أكثر عمقًا فــي كل  الــفــاســدة  العميقة 

مؤسسات الدولة املصرية، اليوم.
ــر مــنــذ  ــأت الـــــدولـــــة الـــعـــمـــيـــقـــة فــــي مـــصـ نــــشــ
االقتصادية  التغيرات  قبل  وتكونت  الــقــدم، 
واالجــتــمــاعــيــة الــكــبــرى الــتــي أحــدثــهــا محمد 
علي وأسرته، ففي القرن الثامن عشر، كانت 
متمثلة في البورجوازية القديمة املكونة من 
التجار وامللتزمن ومشايخ األزهــر والسادة 
واألشـــــــراف، ثـــم انــتــقــلــت إلـــى طــبــقــة جــديــدة، 
ــاع، ثـــم جــاء  ــتــــزام أو االقــــطــ ــ كــونــت نــظــام االل
في  العميقة  الـــدولـــة  ليمثل  االحــتــكــار  نــظــام 
عصر محمد علي وأسرته، حتى منتصف 
وقعت مصر  وعندما  التاسع عشر،  الــقــرن 
فريسة لاستعمار البريطاني، ظهرت طبقة 
الدولة  أرستقراطية أجنبية، احتكارية مثلت 
الــتــجــار واملــالــيــن الفرنسين  الــعــمــيــقــة، مــن 
ــيـــن  ــالـ ــمـ ــن الـــرأسـ ــ ــم مـ ــرهــ ــيــ ــيــــز وغــ ــلــ واإلنــــجــ
الـــداخـــل، إلـــى أن  األوروبـــيـــن واملنتفعن مــن 
جــاءت ثــورة 1919 وكتابة أول دستور عام 
دولــة عميقة جديدة متمثلة  1923، فظهرت 
الــتــي كــانــت تمثل وقتها كبار  ــزاب  فــي األحــ
ــــاك واإلقـــطـــاعـــيـــن وأصـــحـــاب املـــصـــارف  املـ
مع  واملتعاونة  الكبار  الرأسمالين  ومصالح 
الرأسمالية اإلحتكارية األجنبية، إلى أن جاءت 

الحركة القومية التي قادها املثقفون وغيرهم 
السلطة من  املصرين النتزاع  الوطنين  من 
الدولة  أن  إال  عليها،  املسيطرة  العناصر  يد 
الــعــمــيــقــة بـــقـــيـــت، بــســبــب أن الــــصــــراع كـــان 
يستهدف طرد العناصر األجنبية املسيطرة، 
انتزاع  القيود اإلقطاعية، ولم يستطع  وإزالــة 
اإلقــطــاعــيــن، كما فعلت   مــن 

ً
السلطة كــامــلــة

الــحــركــات الــقــومــيــة األوروبــــيــــة، وهــــذا مـــا لم 
مصر،  فــي  الوطنية  القومية  الحركة  تــدركــه 
إلى أن جاء الغزو الرأسمالي املتوحش العابر 
ــلــقــارات واالنـــفـــتـــاح االقـــتـــصـــادي، ومــوضــة  ل
االتــفــاقــيــات الــدولــيــة بــكــل أنــواعــهــا املــتــعــددة 
الجنسيات، لتأتي الدولة العميقة املكونة من 
بــقــايــا اإلقــطــاعــيــن والــبــرجــوازيــن اإلداريــــن 
ــاب الـــشـــركـــات  ــ ــحـ ــ ــــبــــيــــروقــــراطــــيــــن، وأصـ وال
اإلحتكارية،  الجنسيات  املتعددة  واملصارف 
ــا في  ــدادهـ ــتـ ثـــم جــــاءت ثــــورة 25 يــنــايــر وامـ
الدولة  على  القضاء  حاولت  التي  يونيو   30
العميقة. ولكن، مع األسف، لم تكلل بالنجاح، 
فتلك الدول العميقة جميعها قامت بمساندة 
قوى خارجية، شاركت في تكوين أركانها، 
مفاصل  على  والهيمنة  السيطرة  أجــل  مــن 
 ،1919 ثــورة  مقدراتها.بعد  وإحتكار  الدولة 
ــان الـــدولـــة اإلقــطــاعــيــة  ــ ــراع بـــن أركـ حـــدث صــ
والرأسمالية  القديمة  التركية  الــســيــادة  ذات 
ثــورة 52 كان الصراع  الجديدة وقتها. وفي 
الــقــديــمــة ذات الــســيــادة  الـــبـــورجـــوازيـــة  بـــن 
والخارجية  الداخلية  بأجنحتها  االحتالية، 
والتيار القومي الوطني، أما في فترة ما بعد 
حكم جمال عبد الناصر، فقد كان الصراع 
بـــن الـــرأســـمـــالـــيـــة الــوطــنــيــة والـــبـــورجـــوازيـــة 
االقتصادي،  االنفتاح  )بورجوازية  الجديدة 
ــيـــة،  ــيـــروقـــراطـ ــبـ الــــبــــورجــــوازيــــة اإلداريــــــــــــة، الـ

زال  فما  اآلن،  أمــا  املتأسلمة(.  الــبــورجــوازيــة 
الـــصـــراع بــن الــذيــن يــمــلــكــون ومـــن يملكون 
فقط، صراعًا بن أجنحة البورجوازية، أي بن 
البورجوازية القديمة والبورجوازية الجديدة، 
لــتــدخــل حــلــبــة الـــصـــراع معهما بــورجــوازيــة 
بــثــوب جــديــد هــي الــرأســمــالــيــة املسلحة. من 
الــدولــة،  تلك  نريد منكم مواجهة  نــقــول،  هنا 
ال ترويضها، فزمن الترويض قد ولى، نريد 
ــراءات عــمــلــيــة فــاعــلــة عــنــوانــهــا  ــإجــ الــحــســم بــ
القضاء على الفساد املتشعب في مؤسسات 
التي تمثل أرضًا خصبة  الدولة، املؤسسات 
ألركــان الدولة العميقة، فمصر تمر بمرحلة 
فيها  تتشكل  حيث  للغاية،  دقيقة  انتقالية 
قوى كثيرة، ناهيك عن املتغيرات السياسية 
واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة الــتــي فرضت 
عليها بفعل األحداث املتسارعة واملتصارعة 
معا، حيث قوى تحاول اإلبقاء قدر اإلمكان 

على ما تبقى لها من قوة ونفوذ.
هنا يبدأ الصراع من أجل البقاء، ويستخدم 
املشروعة، وهذا  والطرق غير  األساليب  فيه 
بــه مصر اآلن، ويــدفــع ثمنه املواطن  مــا تمر 
قــوى وليست  ذلـــك، نحن نريد  الفقير. ومــع 
دولة عميقة، تقوم وتبنى أركانها، لكن القوى 
هدفها   ،

ً
وطنية تكون  أن  يجب  نريدها  التي 

األمن القومي، تعمل وكأنها جزء من الدولة 
الدستورية الشرعية، عمليتها مشروعة من 
منطلق الــدفــاع عــن الــوطــن واملـــواطـــن، ال عن 
مكانتها ونفوذها وثروتها، تحارب الفساد، 
عنوانها الشفافية، تحترم القانون والفصل 
بن السلطات واستقال القضاء، وإذا قامت 
بــإجــراءات سرية، تكون ضد من يهدد أمن 
الوطن واستقراره، في الداخل ومن الخارج .

أحمد البهائي )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

سالم الكواكبي

فـــي إطـــــار املـــحـــرمـــات الـــتـــي كـــانـــت مــنــتــشــرة 
فـــي املــشــهــد الــســيــاســي، كــمــا الــثــقــافــي، في 
سورية، خالل عقود، حازت املسألة الكردية 
على موقع متقدم. وحيث ســاد، طــوال هذه 
العقود املمتدة منذ ستينات القرن املاضي، 
جو سديمي من القمع الــذي طــاول التعبير 
اإلنتاج  كما  املجتمعي،  السياسي  والحوار 
الثقافي في أشكاله املتعّددة من اللغة وحتى 
املوسيقى، كانت القضية الكردية على رأس 
قائمة ضحايا هذه املمارسات املنهجية، ال 
فـــرق فعليًا إن قــامــت هـــذه املــمــارســات على 
»أمنوقراطية«  ألهـــداف  أو  عقائدية،  أســس 

بحتة. 
القمع شمل طــوال تلكم  أن  الرغم من  وعلى 
املرحلة جميع السوريني، بمختلف إثنياتهم 
 
ً
ودياناتهم وطوائفهم، حيث كانوا سواسية

ــام آلــــة االســـتـــبـــداد الــتــي  ــ كــأســنــان املـــشـــط أمـ
رصدتهم ليل نهار، إال أنه يحصل أن تقوم 
بالتمّيز،  نفسها  بتخصيص  معينة  فئات 
باقي  عن  بذلك  والتمايز  األكبر،  كالضحية 
الــضــحــايــا. ويــقــع ذلـــك خــصــوصــًا إن كــانــت 
عذابات هذه املجموعات اإلثنية أو الدينية 
أو الطائفية، واقعًا أو شعورًا، ال تحصد ما 
تستحق من اإلدانة، وإذا كانت آالمها أيضًا 

محمد أحمد بنّيس

لــم يكن اإلضــــراب الــعــام الـــذي عــرفــه املغرب 
ــبـــاط الــــجــــاري مــجــرد  ــــوم 24 فـــبـــرايـــر/ شـ يـ
مــحــطــٍة فـــي مــعــركــة شـــد الــحــبــل املــســتــمــرة 
بنكيران،  اإللــه  عبد  النقابات وحكومة  بني 
عـــلـــى خــلــفــيــة مــــشــــروع إصـــــــالح صـــنـــاديـــق 
التقاعد الــذي قدمته األخيرة، بل ربما كان 
اخــتــبــارًا ســعــى، مــن خــاللــه، الــفــاعــلــون، على 
اختالف مواقعهم، إلى معرفة مدى نفوذهم 
وسلطتهم داخـــل حــقــل اجــتــمــاعــي، مــا فتئ 
يــتــحــّول ويـــفـــرز ديــنــامــيــاٍت جـــديـــدة، تــعــود 
باألساس إلى تغّير بنية الفاعلني املؤثرين 
فيه، وبروز أشكاٍل احتجاجيٍة جديدة غير 
التقليدية  الوساطة  آليات  مألوفة، وتراجع 
ــة )الـــــيـــــســـــار بـــشـــقـــيـــه اإلصـــــالحـــــي  ــيــ ــنــ ــعــ املــ
ومنظمات  الكبرى  النقابات  والــراديــكــالــي، 
املــجــتــمــع املـــدنـــي(، هـــذا عــــالوة عــلــى افــتــقــاد 
الحكومة التي يقودها اإلسالميون الخبرة 
الكافية في التعامل مع خطاٍب نقابيٍّ وافٍد 

من ثقافة سياسية يسارية مختلفة. 
الربيع  املــغــربــيــة مــن  النسخة  انــطــالق  مــنــذ 
العربي، قبل خمسة أعــوام، بــدا واضحًا أن 
اعتمدتها  والتي  الحقل،  هذا  مقاربة  صيغ 
األخــيــريــن،  العقدين  فــي  والــنــخــب،  السلطة 

ال تحظى بما يلزم من التضامن من عموم 
املواطنني أو الرعايا، لنكون أكثر دقة. 

ــا مــســألــة ثــقــافــة الــتــضــامــن بـــني ضــحــايــا  أمــ
اتـــهـــم،  ــداد عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف انـــتـــمـــاء ــ ــبـ ــ ــتـ ــ االسـ
رًا 

ّ
فيبدو أنها ال تنفك أن تكون مسارًا متعث

فــي املــجــتــمــعــات الــتــي عــّمــقــت آلـــة الــقــمــع من 
الفجوات بني مكوناتها وجعلتهم، حتى في 
وليتمايزوا.  ليتجادلوا  درجــاٍت  عذاباتهم، 
حــــتــــى أن ثــــقــــافــــة الــــتــــنــــافــــس فـــــي مـــســـتـــوى 
الضحية«  »أنــا  على  والتشديد  املظلومية، 
 في حوارات السوريني، 

ً
أكثر، انتشرت طويال

تطورت  ولكنها  مواضيعها.  تنّوعت  مهما 
السلمية،  ثورتهم  انطالقة  مــع  كبير  بشكل 
قــــبــــل وصـــــولـــــهـــــا إلــــــــى املــــــــــــآالت املـــســـلـــحـــة، 
فقد  العبثية،  املقتلة  مرحلة  إلــى  وانتقالها 
ــدى بــعــضــهــم عـــن الــســنــوات  ــدأ الـــحـــديـــث لــ بــ
ــتـــي أمـــضـــاهـــا فــــي املــعــتــقــل كـــمـــا لــــو أنــهــا  الـ
املستوى  على  اآلخــريــن  عــن  للتمّيز  املفتاح 
الـــشـــخـــصـــي، وعـــلـــى مـــســـتـــوى »الـــشـــرعـــيـــة« 
الثورية، أو القيادة امليدانية. أما في الحقل 
لدى  املظلومية  لغة  تــطــورت  فقد  الجمعي، 
وقع  ما  لتسرد  املذهبية،  األغلبية  مكونات 
وتهجير، خصوصًا  قمع  عمليات  من  فيها 
في مرحلة نهاية سبعينيات القرن املاضي 
األحـــداث  وقــعــت  حيث  ثمانينياته،  وبــدايــة 
الدموية في غفلة عن أعني العالم، والتي نأى 

فـــي حـــاجـــٍة ملــراجــعــة شــامــلــة تــجــد مــبــّررهــا 
من  املجتمع  داخـــل  يعتمل  فيما  الــرئــيــســي 
مــتــغــيــراٍت، ال يــمــكــن الــقــفــز عــلــيــهــا. فالفعل 
االحتجاجي بات يتطّور بوتيرٍة متسارعٍة، 
ســـــواء فـــي أشـــكـــالـــه )الــــرهــــان عــلــى اإلعــــالم 
ــام فــــي تــنــســيــقــيــاٍت  ــظــ ــتــ ــاعــــي، االنــ ــمــ ــتــ االجــ
ــن أي لـــــون حـــزبـــي أو  ــٍة، بـــعـــيـــدًا عــ ــتـــوحـ ــفـ مـ
نقابي( أو في مضامينه التي تنصب على 
مــطــالــب اجــتــمــاعــيــة بــحــتــة، تــهــم قــطــاعــاٍت 
مختلفة، أو حتى في رؤيته لقضايا شائكة، 
مـــن قــبــيــل املــشــاركــة الــســيــاســيــة واإلصــــالح 
تدفع  أن  يفترض  التي  املجتمعية  والــقــوى 
السياسية واالجتماعية ألي تّحوٍل،  الكلفة 
يــمــكــن أن يـــطـــرأ عــلــى الـــتـــوازنـــات الــقــائــمــة. 
أمــــام هـــذا الـــوضـــع، تــبــدو آلـــيـــات الــوســاطــة 
 عــــن تـــأطـــيـــر هـــذا 

ً
الـــســـالـــف ذكــــرهــــا عــــاجــــزة

الشارع  داخــل  امتداداته  واستيعاب  الفعل، 
تــراجــع خطابها  وتــطــويــقــهــا، وذلـــك بسبب 
الــفــكــري والــســيــاســي وقــدراتــهــا الــتــعــبــويــة، 
واجتهاداٍت  اقتراحاٍت  تقديم  عن  وعجزها 
بــديــلــٍة نــابــعــٍة مـــن املــتــغــيــرات االقــتــصــاديــة 
الــحــاصــلــة فــي الــعــالــم، وارتــهــانــهــا لخطاٍب 
مياهًا  أن  إلـــى  ينتبه  ال  مــتــجــاوٍز،  يـــســـاريٍّ 
السياسة  وأن  الجسور،  تحت  جــرت   

ً
كثيرة

ــام ســطــوة  ــ لـــم يــعــد لــهــا الــكــثــيــر، لــتــقــولــه أمـ

وتالوينها  مكوناتها  بمختلف  الــســوريــة، 
املاضي  فــي  الكردية  املسألة  مــع  العقائدية، 
»منطقية«،  مــبــرراٍت  إيــجــاد  ملحاولة  عمومًا 
تــشــرح الـــعـــزوف الـــكـــردي عــن االنـــخـــراط في 
املسار »الثوري« القائم. وعلى الرغم من أن 
هــذا الــعــزوف لــم يكن خــيــارًا جماهيريًا، بل 
قياديًا، فرضته بعض القوى املسيطرة على 
الكردي. حيث تبحث هذه  السياسي  القرار 
ثبت 

ُ
الــقــوى عــن مــكــاســَب ســيــاســيــة، ربــمــا ت

األيام أنها مؤقتة في إطار األلعاب اإلقليمية 
ــــغــــري الـــقـــوى 

ُ
والــــدولــــيــــة الــــتــــي مــــا فـــتـــئـــت ت

املغبونة باالنخراط فيها، لتجد نفسها على 
صــف االحــتــيــاط فــي أثــنــاء اقــتــســام »كعكة« 
االنتصار. وقد أثبتت الوقائع أن من اعتبر 
أن  أوســع من  الحريات والحقوق  أن مسألة 
دفع  الــضــيــق،  االنــتــمــاء  عند مسألة  تتوقف 

مـــا تـــواجـــه األنــظــمــة الــتــي تــعــرف نــوعــًا من 
هذا  )يقع  فيها  املتحّكم  السياسية  اللبرلة 
دائــمــة،  بنيوية   

ً
معضلة ضــمــنــهــا!(  الــنــظــام 

تتمثل فــي صــعــوبــة الــتــوفــيــق بــني قــدرتــهــا 
ــقـــوى والــنــخــب  ــاج الـ ــ ــ عــلــى اســتــيــعــاب وإدمـ
املــخــتــلــفــة واملـــتـــطـــلـــعـــة ألخـــــذ حــصــتــهــا فــي 
السلطة والثروة، وقدرتها على االستجابة 
ــتــــزايــــدة، والــتــي  لــلــمــطــالــب االجــتــمــاعــيــة املــ
ال تـــزيـــدهـــا مــــــؤشــــــراٌت، مــــن قـــبـــيـــل تـــراجـــع 
الفقر  الــعــمــومــي وتـــزايـــد نسبة  االســتــثــمــار 
إال  الوطني،  املشروع  بناء  وفشل  والبطالة 

  وتصاعدًا. 
ً
حدة

املغرب في حزمة إصالحاٍت  انخراط  ومنذ 
ثمانينات  منتصف  منذ  متواصلٍة،  ماليٍة 
الــقــرن املــاضــي، تــحــولــت هـــذه املعضلة إلــى 

ثمنًا باهظًا لقناعاته، كما مشعل تمو الذي 
اغتيل في نهاية العام 2011. 

القليلة  األشــهــر  فــي  السياسي  السجال  بــدأ 
املاضية، بخصوص القوى املسلحة الكردية 
ارتـــبـــاطـــهـــا  ــدى  ــ ــ ومـ األرض،  عـــلـــى  الـــفـــاعـــلـــة 
بــمــشــروع فــئــوي أو سلطوي أو تــحــرري أو 
ــيـــره، يـــأخـــذ طــابــعــًا عــنــفــيــًا عــلــى مــســتــوى  غـ
التواصل  وســائــل  بتوفر  خصوصًا  الــكــالم، 
ــاعــــي الــــتــــي فـــتـــحـــت أبــــوابــــهــــا لــكــل  ــمــ ــتــ االجــ
التطرف واإلقصاء من كل األطراف. وقد بلغ 
التعبيرات  أوصـــل  حيث  مـــداه،  االستقطاب 
التي  النفسية  السياسية إلى قاع األمــراض 
تتفشى في سراديب الحروب األهلية، حيث 
كــل طـــرف هــو الــجــالد حــيــنــًا والــضــحــيــة في 
حني آخر. وقد صار من سابع املستحيالت 
الــــخــــوض فــــي تــحــلــيــل مـــســـألـــة الــتــحــالــفــات 
الــقــائــمــة، بــمــا هــو واضـــح مــنــهــا، أو بــمــا هو 
مخفي. كما أن التنبيه السياسي البحت، من 
دون الخوض في أحكام قيمية، إلى إمكانية 
تــحــّول بــعــض تــحــالــفــات الــيــوم إلـــى حــروب 
التاريخي،  االستقراء  يعلمنا  كما  الغد،  في 
 ال تغتفر، يمكن أن تجلب 

ً
فقد صار جريمة

ــــالت الـــلـــفـــظـــيـــة، عـــلـــى األقــــــــل، عـــلـــى مــن  ــويـ ــ الـ
يتجرأ ويخوض فيها، وترمي به في رمال 

التصنيفات املتحركة.
)كاتب سوري(

بتركيز  املتعاقبة،  الحكومات  ألداء  عــنــواٍن 
ــتـــوازنـــات املــالــيــة الــتــي  ســيــاســاتــهــا عــلــى الـ
ــة املـــانـــحـــة،  ــيــ تـــفـــرضـــهـــا املــــؤســــســــات الــــدولــ
أسباب  الحد من  املقابل، عن  في  وعجزها، 
سيما  ال  وتداعياته،  االجتماعي  االحتقان 
ــة، مــــثــــل الــتــشــغــيــل  ــ ــاّسـ ــ ــــسـ فـــــي مـــــجـــــاالت حـ
والــصــحــة والــتــعــلــيــم وغــيــرهــا. ولـــذلـــك، كــان 
الحوار  آلية  إلــى  املــغــرب  فــي  السلطة  لجوء 
ــاعـــي، فــــي مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــات،  ــمـ ــتـ االجـ
تعبيرًا دااًل عن العجز عن الوفاء بالتزاماتها 

االجتماعية.
الـــــديـــــمـــــغـــــرافـــــيـــــة  املـــــــتـــــــغـــــــيـــــــرات  أن  بــــــيــــــد 
عرفها  الــتــي  والثقافية  والسوسيولوجية 
وانكفاء  املنصرمني،  العقدين  فــي  املجتمع 
ــيــــات والـــعـــقـــائـــد الــســيــاســيــة  اإليــــديــــولــــوجــ
الـــكـــبـــرى، وفـــــورة اإلعـــــالم الـــبـــديـــل، والـــزخـــم 
الشعبي الذي أحدثته ثورات الربيع العربي 
فـــي املــنــطــقــة، عـــوامـــل كــلــهــا تــجــعــل الـــقـــدرة 
عــلــى الــتــوفــيــق بـــني الــتــحــديــات الــســيــاســيــة 
 بالنسبة 

ً
واالجتماعية حاليًا أكثَر صعوبة

ــقـــاء على  لــســلــطــٍة هــاجــُســهــا األســـاســـي اإلبـ
مــعــادلــة »اإلصــــالح مــع االســتــقــرار« محركًا 
ملــخــتــلــف خـــيـــوط الـــصـــراع االجــتــمــاعــي في 

املغرب. 
)كاتب مغربي(

سوريون كثيرون بأنفسهم عن الشعور بها، 
أو التساؤل عن مصائر ضحاياها. 

وفــي املــقــابــل، اعتبر األكــــراد، عــن حــق ربما، 
املــكــونــات  بــاقــي  تــتــجــاوز  بـــأن مظلوميتهم 
الــســوريــة، ألنــهــا عــابــرة للحدود ولألنظمة 
وللعقائد. وبــدا، في إطــار كل حــواٍر يبحث 
عـــن الــــهــــدوء والـــعـــمـــق فـــي الــتــحــلــيــل، بـــروز 
الــعــربــي« )1965(، والـــذي  ــزام  »الـــحـ مــســألــة 
ســعــت مـــن خــاللــهــا الــســلــطــة املـــركـــزيـــة إلــى 
إحـــالل ســكــاٍن عــرب فــي املــنــاطــق الــحــدوديــة 
حينها،  الــكــرديــة  الغالبية  ذات  الــشــمــالــيــة، 
 )1962( الجنسية  من  الحرمان  مسألة  كما 
والـــتـــي صــــار بــمــوجــبــهــا آالف مـــن األكـــــراد 
»عديمي الجنسية«، وما ترتب عن هذا من 
ــيـــرًا، ولــيــس  ـــة. وأخـ ــ نــتــائــج قــانــونــيــة وإداريــ
آخــرًا، تكون أحــداث 2004 التي تلت مباراة 
كروية، وسقط إثرها عشرات من الضحايا 
الـــكـــرد بـــني قــتــيــل وجـــريـــح مــرجــعــيــة داعــمــة 

للمظلومية الكردية. 
هذا املزيج املحّمل بجرعات كبيرة من املأساة 
التي عاشها األكراد سوريًا على األقل، برزت 
الــكــردي على درجــاٍت  في الخطاب الجمعي 
مــتــفــاوتــٍة مــع انــبــثــاق الــحــركــة االحتجاجية 
ــد تــــم االســـتـــنـــاد بـــشـــدة عــلــى  ــ الــــســــوريــــة. وقـ
حــجــة، شــرعــيــة ظــاهــرًا وســيــاســويــة بــاطــنــًا، 
شير إلى انعدام تضامن الغالبية العددية 

ُ
ت

ــه. وجـــــــــاءت مــشــكــلــة  ــ ــروتـ ــ ــبـ ــ االقــــتــــصــــاد وجـ
إصالح صناديق التقاعد التي ال تزال تثير 
 ،

ً
نقاشًا عموميًا واسعًا، لتزيد األمر صعوبة

في ظل إصرار الحكومة على تمرير رؤيتها 
، عوض طرح املشكلة  للحل، بشكل انفراديٍّ
ــائــــدة الــــحــــوار املــجــتــمــعــي املــفــتــوح  عـــلـــى مــ
ــذي يــطــرح  ــ ــر الـ ــ ــدًا، األمـ ــ ــــذي ال ُيــقــصــي أحــ الـ
عــدة تــســاؤالٍت، بــشــأن مــدى امــتــالك النخب 
 للسياسات 

ً
 متوازنة

ً
 نقدية

ً
اإلسالمية رؤية

الـــعـــمـــومـــيـــة، وكــلــفــتــهــا بــالــنــســبــة ملــكــونــات 
لطرٍف  محاباٍة  دون  من  املختلفة،  املجتمع 
 ترى 

ً
على حساب آخر، ذلك أن فئاٍت واسعة

في مشروع حكومة بنكيران إلصــالح هذه 
الصناديق استئسادًا غير مبّرر على الحلقة 
االجتماعي،  الــتــوازن  فــي معادلة  األضــعــف 
وهي الطبقات الوسطى والفقيرة، في حني 
)الحكومة( ال تتوّرع عن مغازلة قوى  أنها 
سافٍر  تنّكر  في  ومهادنتها  والريع  الفساد 
أربــعــة  قــبــل  رئيسها  أطلقها  الــتــي  لــلــوعــود 
الفساد والعمل  أعــوام، بخصوص مكافحة 

على إحالل السلم األهلي واالجتماعي.
ــرى، ال تــكــتــســي حــســاســيــة  ــ ــ مــــن نـــاحـــيـــة أخـ
مما  وأهميتها  داللتها  االجتماعي  الحقل 
ســبــق فــحــســب، بــل تــتــجــاوزه إلـــى املــفــاصــل 
فغالبًا  املغربي.  السياسي  للنظام  العميقة 
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كولن ـ سالم عبداهلل

اعــتــداءات ليلة رأس السنة بما  مــا زالـــت 
فيها من تحرشات جنسية تعرضت لها 
العديد من النساء في مدينة كولن، غرب 
أملانيا، حديث الرأي العام في البالد. فالخوف من 
املــهــاجــريــن واألجــانــب يــرافــق أحــاديــث املــواطــنــني، 
خــصــوصــًا الـــنـــســـاء والــفــتــيــات الـــلـــواتـــي أصــبــحــن 
تجوالهن  أثــنــاء  للحماية  وسيلة  أي  عــن  يبحثن 
ــتــــداء. جــــزء كــبــيــر من  خـــوفـــًا مـــن الــتــعــرض ألي اعــ
املــجــتــمــع األملـــانـــي بــعــد تــلــك الــلــيــلــة لــم يــعــد يشعر 
باألمان. وقرر بعضهم أن يتجهز ليكون قادرًا على 

حماية نفسه.
يظهر جــزء مــن هــذا الــخــوف فــي اســتــمــرار تواجد 
وســائــل اإلعـــالم األملانية فــي محطة الــقــطــارات في 

كولن أمام الكاتدرائية. 
املـــارة، خصوصًا  املــراســلــون يستطلعون  ومــا زال 
الفتيات، حــول هــذا الخوف وفــقــدان األمــان لعلهم 
ــدة وتـــحـــلـــيـــل جـــديـــد.  ــديــ يـــصـــلـــون إلـــــى نــتــيــجــة جــ
بــعــد ومــا  تــنــتــِه  لــم  الليلة  تــلــك  فالتحقيقات حـــول 
زالت وسائل اإلعالم تبحث عن متهم وعن ضحية 

تثبت فيها وجهة نظرها.
لم تعد الشرطة بالنسبة لهؤالء الخائفني تكفيهم 

لكي يشعروا بــاألمــان. هــم يطلبون وســائــل دفــاع 
ترافقهم أينما ذهبوا. باإلمكان مالحظة أن النساء 
كن  لــو  والخطر حتى  بالخوف  كولن يشعرن  فــي 
 في شوارع 

ً
ضمن مجموعة، فالشعور باألمان ليال

ــم يــعــد مــــوجــــودًا كــمــا فـــي الـــســـابـــق لــدى  املـــديـــنـــة لـ
كــثــيــرات، وهـــذا مــا كــان عليه الــحــال فــي احتفاالت 
الــكــرنــفــال فـــي الــثــانــي عــشــر مـــن فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
الجاري، حيث فضلت فتيات كثيرات عدم الخروج 
. أخريات خرجن لكن بمرافقة رجل. 

ً
لالحتفال ليال

علها  طويلة  مــالبــس  يلبسن  أن  قـــررن  وبعضهن 
ــاد أعــــني املــتــحــرشــني عــنــهــن. في  ــعـ تــســاعــد فـــي إبـ
املقلب اآلخر، رفضت نساء تقييد حرياتهن بالرغم 

من املخاطر.
لكن ما لم تشهده أملانيا منذ زمن بعيد هو إقبال 
بالذات على شراء  العام  املواطنني هذا  من  املزيد 
ال  بدورها  الشرطة  أنفسهم.  عن  للدفاع  األسلحة 
 الشعور بعدم 

ّ
تجد ما يثير القلق حتى اآلن. لكن

األمـــان كــان سببًا فــي إقــبــال املواطنني على شــراء 
أسلحة الدفاع عن النفس مثل غاز الفلفل وأجهزة 
اإلنــــــــذار وغـــيـــرهـــا، وبـــالـــتـــالـــي ارتـــفـــعـــت مــبــيــعــات 
أملانيا صارمة  في  القوانني   

ّ
أن وبما  السلع.  هــذه 

تجاه امتالك سالح نــاري، فقد ارتفع الطلب على 
األجهزة املسموح ببيعها. من ذلك غاز »سي. اس« 

البدني، ومصابيح  اإلنــذار  الفلفل وأجهزة  ورذاذ 
ة املتوهجة التي يمكن أن تؤدي إلى عمى  اإلضاء
مــؤقــت لــثــالث دقــائــق. كما لجأ آخـــرون إلــى شــراء 
خارج  بحملها  يسمح  التي  الصوتية  املسدسات 
املنزل، والشرط الوحيد للحصول عليها أن يكون 
مــقــدم الــطــلــب قـــد تـــجـــاوز الــســن الــقــانــونــي. تــقــول 
البنتي  »اشتريت مسدسًا صوتيًا  ريــك:  سيمونا 
الــتــي تبلغ مــن العمر 21 عــامــًا، والــتــي تــدرس في 
 
ً
جامعة مدينة كولن، ألنني خائفة من تنقلها ليال

بمفردها. لم أعد أشعر باألمان إال عند وصولها 
إلى املنزل بخير«.

مع ذلــك، فالعديد من دوائــر الشرطة تحذر أيضًا 
ــبــــدو كــأنــهــا  ــهـــي تــ ــات الـــصـــوتـــيـــة، فـ ــدســ ــســ مــــن املــ
حقيقية، وقد تثير استفزاز اآلخرين وتساهم في 
تأزم الوضع. لذلك ال تنصح بها الشرطة من أجل 
ها في املقابل، لن تتدخل في 

ّ
سالمة املواطنني. لكن

ها ليست ممنوعة.
ّ
انتشارها ألن

ــــدوره، يــقــول خبير وســائــل اإلعــــالم االجــتــمــاعــي  بـ
 إجــــــــــراءات الـــبـــحـــث عــن 

ّ
فــيــلــيــكــس بـــايـــهـــاتـــس إن

األسلحة تبدأ مــن اإلنــتــرنــت وهــنــاك زيـــادة كبيرة 
بـــالـــبـــحـــث عــن  يــتــعــلــق  ــا  مــ ــي  فــ ــا »1000 %  ــدرهــ قــ
األســلــحــة فــي اإلنــتــرنــت مــنــذ بــدايــة شــهــر يــنــايــر/ 
كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــي. كـــان لــوســائــل الــتــواصــل 

التأثير األبـــرز فــي اإلقــبــال على شــراء  االجتماعي 
األســلــحــة بــســبــب مـــوجـــات الــتــحــريــض والــتــطــرف 

والذعر التي سيطرت بعد اعتداءات كولن«.
تخطت املــســألــة ذلــك بــاتــجــاه اإلقــبــال على دورات 
الـــدفـــاع عــن الــنــفــس. تــقــول كــاثــريــن هــيــلــمــان التي 
بدأت إحدى الدورات: »أريد أن ألقن الشخص الذي 
قــد يــحــاول أن يعتدي علّي درســًا قاسيًا. أريــد أن 
قــدرة على  لكن مع  أعيش حياتي بشكل طبيعي، 

حماية نفسي في الوقت عينه«.

مجتمع
نظم مهاجرون عالقون على الحدود اليونانية املقدونية احتجاجًا أمس السبت، داعني السلطات 
إلى فتح الحدود والسماح لهم بالسفر إلى البلدان أوروبا األخرى. بعض املهاجرين في إدوميني 
شبكوا أذرعــهــم فــي االحــتــجــاج ورددوا »ســاعــدونــا«، فــي حــني حمل آخـــرون الفــتــات كتب عليها 
»افتحوا الحدود«. ُيذكر أن آالف األشخاص عالقون في اليونان بعدما اتخذت الــدول على طول 
فقط  والسماح  املاضية  الجمعة  أحــاديــة إلغــالق حــدودهــا  إجـــراءات  البلقان،  الهجرة عبر  طريق 
)أسوشييتد برس( بدخول عدد قليل من املهاجرين طالبي اللجوء إليها. 

فــي منزلهم في  اختناقًا، بسبب حريق نشب  مــن عائلة واحـــدة مصرعهم  أشــخــاص  لقي خمسة 
مدينة جدة غربي السعودية. وقال املتحدث باسم الدفاع املدني السعودي العقيد سعيد سرحان 
 بالغًا ورد صباح 

ّ
 الضحايا هم امرأة وثالثة أطفال ورجل من عائلة واحدة. وأوضح سرحان أن

ّ
إن

البالغ  التعامل مع  الدخان من بناية شعبية تتكون من ثالثة طوابق، وتم  أمس يفيد بتصاعد 
بتحريك فرق اإلنقاذ واإلطفاء بكافة تجهيزاتها مع تمرير البالغ للجهات املعنية، ومنها الهالل 
)األناضول( األحمر، والدوريات األمنية، واملرور، والكهرباء. 

السعودية: مصرع عائلة في حريقمهاجرون يحتّجون مطالبين بفتح الحدود

يشير استطالع للرأي أجرته شركة »دويتشالندتريند« 
من  خوفهم  أبدوا  المشاركين  من   %  48 أّن  إلى 
المهاجرين. كما قال 51 % من البالغين في العينة 
التي  اللجوء  لسياسة  بــاألمــان  يشعرون  ال  إنّهم 
يثقون  وال  ميركل،  أنجيال  المستشارة  تنتهجها 
األعداد  هذه  مواجهة  على  قادرة  بالدهم  بأّن 

الهائلة من المهاجرين.

خوف وانعدام ثقة

نصف أطفال باكستان خارج املدرسة. 
تـــحـــٍد كــبــيــر جــــدًا تـــواجـــهـــه الــســلــطــات، 
ــبــاد بفشل  فــاألجــيــال املــقــبــلــة تــهــدد ال

معرفي عام.
أظــهــر تقرير حكومي وجـــود 24  وقــد 
مــلــيــون طــفــل فـــي بــاكــســتــان مـــن دون 
 الــجــهــود 

ّ
تــعــلــيــم، عــلــى الـــرغـــم مـــن كــــل

املبذولة من أجل تحسن اإلملام بالقراءة 
والكتابة.

من أصل 50.8 مليون طفل باكستاني 
ــوام  تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بـــن خــمــســة أعــ
فقط  منهم   %47 يستفيد  عــامــًا،  و16 
مـــن الــتــعــلــيــم، وفــقــًا لــلــتــقــريــر الــســنــوي 
للحكومة حول إحصاءات التعليم للعام 

.2015-2014
مـــن جــهــتــه، يــعــتــبــر مـــديـــر الــحــمــلــة في 
الحكومية  غــيــر  أيــــان«  »ألــيــف  منظمة 
أّن هذه  املعنية بالتعليم مشرف زيــدي 
األرقام تعكس »الفشل الكامل« للنظام 
مع  لكنه  باكستان.  في  العام  التعليمي 
ــه 

ّ
أن التقرير، مــؤكــدًا  ذلــك يــرّحــب بنشر 

»من املهم أن تعكس الوثائق الحكومية 
الواقع«.

ليس هناك تعداد رسمي في باكستان 
مــنــذ 17 عــامــًا، لــكــن وفــقــًا لــلــتــقــديــرات، 
البالغ عددهم 200  ي سكانها 

َ
ثلث فــإّن 

مليون نسمة هم ما دون الثاثن عامًا. 
ويــقــّدر التقرير عــدد األطــفــال فــي سن 
الدراسة بـ 50.8 مليونًا. ويشير إلى أّن 
12.8 مليونًا من أصل 24 مليون طفل 

محروم من الدراسة، هم من اإلناث.
كذلك يسلط التقرير الضوء على نقص 
الباد.  التعليمي في  النظام  املــوارد في 
نحو 29% من املدارس االبتدائية تعمل 
بــمــدّرس واحـــد فــقــط، مــن بينها %18 
بصف واحد، و9% من دون مبنى. مع 
ذلك، يشير التقرير إلى أّن عدد األطفال 
انخفض  قــد  بــاملــدارس  امللتحقن  غير 
بمقدار مليون طفل عن 2013- 2014.
)فرانس برس(
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الجامع  انطلقت في  التي  التظاهرات  أولــى 
األموي في دمشق. 

شــاركــت فــيــهــا وتــعــرضــت لــلــركــل والــضــرب 
ـــر تــلــك الــتــظــاهــرة  والــســحــل، واعــتــقــلــت. أذكـ
الشباب  أصـــوات  علت  وكــيــف  بتفاصيلها، 
ــان مــوقــفــا  ــ فــــي الـــجـــامـــع تــهــتــف لـــلـــحـــريـــة. كـ
مـــهـــيـــبـــا. دمــــعــــت عـــيـــنـــاي وقـــتـــهـــا، وظــنــنــت 
لــت:  ــى أنــنــي فــي حــلــم. وتــســاء لــلــوهــلــة األولــ
هل ُيعقل أننا كسرنا حاجز الخوف بشكل 

الله   يا  ثورتنا..  بدأنا  لقد  الله  يا  جماعي؟ 
لقد ولدنا من جديد.

■ ما األثر الذي تركه االعتقال في نفسك؟
ــام، مــع كسر في  خــرجــت مــن املعتقل بعد أيـ
الفقري، ونزيف حول  العمود  إحــدى فقرات 
الــكــلــيــة، وكـــدمـــة كــبــيــرة حــــول عــيــنــي. ومــنــذ 
لخروج  نّسقنا  تغيرت حياتنا.  الوقت  ذلــك 
ــا فــيــهــا  ــنـ ــاركـ الـــتـــظـــاهـــرات فــــي الـــغـــوطـــة وشـ

الــثــورة. كيف  ■ تــعــّد نفسك فــي قلب 
تغّيرت حياتك منذ انطالقها؟

ــنـــذ خـــمـــس ســـــنـــــوات، لــــم أعـــش  مـ
ــرة املــســتــقــرة. بـــدأت حــيــاة شاقة  حــيــاة األســ
الرسمية  البدلة  نسيت  ألفته.  عما  مختلفة 
الشوكة  ونسيت  العنق(،  )ربــطــة  والكرافتة 
أتــنــّكــر وأتــلــثــم بالكوفية،  والــســكــن. صـــرت 
 بــشــاحــنــة بـــيـــك أب أحـــيـــانـــا وعــلــى 

ً
مــتــنــقــا

الدراجة النارية أحيانا أخرى، أما النوم فا 
مشكلة كيفما كانت ظروفه.

امتدادها  توقعت  الــعــربــي«.. هل  الربيع  »ثـــورات   ■
إلى سورية؟

العربي  الربيع  الثورة في سورية، عشنا  قبل 
فــــي تـــونـــس ومــــصــــر، وانـــتـــعـــشـــت آمـــالـــنـــا بـــأن 
 
ً
خـــاصـــا آتـــيـــا ســــوف يـــحـــررنـــا. كــنــت مــتــفــائــا
الديموقراطي  التغيير  بــأن  دمشق  ربيع  أيــام 
الهادئ حاصل، لكن طبيعة األنظمة  السلمي 
هذه غير قابلة لإلصاح. اكتشفنا ذلك عندما 
بدأت عمليات ماحقة واعتقال كل من ارتادوا 
املنتديات الثورية، وعّبروا عن آرائهم بشفافية. 
وعندما نظمت بعض االعتصامات النسائية 
أمام وزارة الداخلية للمطالبة بإطاق سجناء 
ــــع حـــالـــة الــــطــــوارئ، رحــــت أتـــســـاءل  الـــــرأي ورفـ
»ألـــيـــس عــيــبــا أن تــقــتــصــر هـــذه االعــتــصــامــات 
الدعوات على موقع  النساء؟«. وتتابعت  على 
»فيسبوك« للتواصل اإللكتروني وفي املجتمع 
السوري عموما، لبدء شيء ما. وكانت أحداث 

درعا بحق تاميذ املدارس، الشرارة.

■ كيف بدأت نشاطك في الثورة؟
كانت  عـــام 2011،  مــن  آذار  مــــارس/   18 فــي 

ــنـــن  ــواطـ ــــن املـ ــّكــــل مـــجـــمـــوعـــة مـ ــــشــ
ُ
ــــد ت قـ

اإلكوادورين ممن لديهم اضطراب نادر 
يـــوقـــف نــمــوهــم، مــفــتــاحــا ملــنــع أمــــراض 
خــطــيــرة مــعــروفــة كــالــســرطــان بحسب 

تقرير ملوقع »التن كوريسبندنت«.
ففي قرية معزولة في اإلكوادور يدرس 
متازمة  لديهم  شخص   100 بــاحــثــون 
جينية  حـــالـــة  وهــــي  )الــــقــــزامــــة(،  الرون 
نادرة تحّد من النمو، وتمنع الشخص 
مـــن تـــجـــاوز طـــول 120 ســنــتــيــمــتــرًا. مع 
 االضــطــراب نفسه يثبت 

ّ
ذلـــك، يــبــدو أن

فــعــالــيــتــه فــــي حــمــايــتــهــم مــــن أمـــــراض 
عديدة من بينها السكري والسرطان.

أحــــد قــــادة فــريــق الــبــحــث هـــو الــدكــتــور 
جــايــمــي غــيــفــارا أغـــويـــري، املتخصص 
في الغدد الصّماء، يحاول مع اآلخرين 
التوصل إلى طريقة تسمح لجينات أهل 
قرية إل تشاوبي باملساعدة في تطوير 
عــــاج وقـــائـــي. درس غــيــفــارا مــتــازمــة 
الرون طوال 30 عاما، ويعلق: »شخص 
 الحاالت التي لديها 

ّ
واحــد فقط من كل

مــتــازمــة الرون مــات بــالــســرطــان طــوال 
هذه املدة. وهو أمر مذهل بالفعل«.

ميرسي فاليريزو )50 عاما( واحدة من 
سكان القرية، وإحدى أفراد العينة كذلك. 
طــولــهــا ال يــتــجــاوز مــتــرًا واحـــــدًا بـــوزن 
كــيــلــوغــرامــا. وبــالــتــالــي فهي تعاني   57
ــة. مـــع ذلـــــك، الحــظ  ــفـــرطـ ــة املـ ــبـــدانـ مـــن الـ
 فــالــيــريــزو مــثــال للصحة 

ّ
الــبــاحــثــون أن

الجيدة، وبالرغم من تناولها مأكوالت 
 
ّ
غنية بــالــدهــون والــكــربــوهــيــدرات، فــإن

ضغط دمها مثالي.
فاليريزو تشعر دائما بالخجل من قصر 
تريد  منزلها وال  مغادرة  تكره  قامتها. 

أن يراها أحــد. يصل بها األمــر إلــى حّد 
البكاء في كثير من األحيان. تقول: »في 
أحد األيام اختبأت خلف زوجة أخي كي 
ال يراني أحد«. اليوم تشعر بالفخر بعد 

مشاركتها في هذه الدراسة.
هـــدفـــا الــــدراســــة الــرئــيــســيــان اكــتــشــاف 
الحيوية  الخصائص  استخراج  كيفية 
بـــدورهـــا  وتــحــويــلــهــا  الرون،  ملـــتـــازمـــة 
إلــى دواء مــن شأنه أن يــحــارب أمراضا 
ــاد عــــاج يــمــّكــن  خـــطـــيـــرة. وكــــذلــــك، إيـــجـ
هــؤالء األشخاص من النمو والوصول 

إلى املعدل الطبيعي.
مــن   

ّ
أن اآلن،  ــتـــى  حـ الـــبـــاحـــثـــون  ــد  ــ وجــ

لــديــه مــتــازمــة الرون، يــعــانــي مــن خلل 
ــات الــنــمــو،  ــونــ ــورمــ ــي مـــســـتـــقـــِبـــات هــ فــ
تستجيب  ال  املــســتــقــِبــات   

ّ
أن يعني  مــا 

مــادة  إنــتــاج  فــي  وتفشل  للهورمونات، 
-IGF( بـــاألنـــســـولـــن الــشــبــيــهــة  الـــنـــمـــو 

ــة  ــتـــازمـ ــه املـ ــديــ لــ ــــن  ــو مـ ــمـ 1(. تــــوقــــف نـ
يــحــدث بسبب غــيــاب هـــذه املــــادة. وهــو 
ــــــه قــــد يــخــلــق 

ّ
ــا يــعــتــقــد الـــبـــاحـــثـــون أن مــ

حـــســـاســـيـــة لــــأنــــســــولــــن تــــســــاعــــد فــي 
الحماية من مرض السكري، وكذلك، قد 
إلــى خايا  التحّور  مــن  الخايا  تحمي 

سرطانية.
ــدم، يـــقـــول  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ ــم مــــــن هــــــــذا ال ــ ــرغــ ــ ــالــ ــ وبــ
ــة األعـــــمـــــار فــي  ــ ــالـ ــ ــــي إطـ املـــتـــخـــصـــص فـ
املشارك  كاليفورنيا«،  ســاوث  »جامعة 
ــة، الـــدكـــتـــور فــالــتــر لــونــغــو  ــ ــــدراسـ فـــي الـ
 هـــذه الـــدراســـة قــد يــطــول اســتــخــراج 

ّ
إن

ــا، وبـــالـــتـــالـــي  ــهـ ــنـ ــائـــج املـــــرجـــــوة مـ ــتـ ــنـ الـ
الــعــاجــات، عــشــر ســنــوات إضــافــيــة من 

أجل الحسم بخصوصها.
عصام...

ما زال يذكر تفاصيل أول جراحة أجراها لمصاب في بيت مهجور في 
الغوطة. ويتحّدث، صخر الدمشقي، رئيس شعبة الصحة في مديرية 
دمشق وريفها، لـ»العربي الجديد« عما يشهده في مسقط رأسه

نرفض أن تمنعنا إعاقتنا عن التعليمالسعودية من أعلى الدول إصابة بالسرطان

محاربة السرطان والسكري 
بمتالزمة الرون

وتساءلت: هل يُعقل 
أننا كسرنا حاجز الخوف 

بشكل جماعي؟

ثالثة في المائة 
فقط من أبنية الجامعات 

مجهزة لألشخاص 
المكفوفين

ولد صخر الدمشقي في الغوطة، وما زال هذا الطبيب الجرّاح صامدًا 
دمشق،  في  حكومي  مستشفى  في  عمل   ،2011 عام  قبل  هناك. 
والجرحى  المصابين  آالم  من  أخفف  رحت  السورية  الثورة  بداية  »منذ 
والقصف  المجازر  في  يسقطون  الذين 
منظمة  خالل  من  ذلك  يأتي  الشديد«. 
التي  الصحية«  والرعاية  للتنمية  »سراج 
تنشط في الغوطة الشرقية منذ بداية 
»وأمــارس  الطبي،  الجانب  في  الــثــورة 
للثورة في  نشاطي كابن للغوطة وابن 
القضايا العامة المتعلقة ببناء وتوحيد 

عمل ورؤية المؤسسات الثورية«.

صامد في الغوطة

1819
مجتمع

رلى المصري

ذهبْت إلى البرازيل في رحلة عمل. حني وصلت إلى شوارع املدينة التي تقع 
ها غير مرئية 

ّ
في قلب األمــازون لم يعرها أحد انتباهًا. كم أحّبت فكرة أن

لآلخرين. كم هو مريح هذا الشعور. ال يصاحبه عبء »مــاذا سيقولون« 
أو »ماذا سيظنون« أو »كيف سيحاكمون«. أمضت في تلك املدينة عشرة 
أيام لم تشعر فيها أّن هناك من يحاكمها أو يحكم عليها أو حتى يراقبها. 
كانت تلبس من دون تنميق ال سّيما أّن الطقس كان استوائيًا رطبًا ماطرًا 
حــارًا. ترتدي القليل من املالبس وتعود مساًء أو صباحًا إلى الفندق. لم 

ق عليها أي وصف. 
َ
يهتم أحد. ولم ُيطل

املدينة.  ه يختلف. كانت تعيش في إحــدى ضواحي 
ّ
الوضع كل لبنان،  في 

 شيء كان محسوبًا. أّي ساعة تذهب صباحًا إلى العمل، واألهم، »مع 
ّ

كل
؟ 

ً
ر ليال

ّ
، و»مع من أيضًا؟«. وهل يتكرر التأخ

ً
من؟«. وأي ساعة تعود ليال

أو وصف  الحكم أقسى، وسيصاحبه على األرجــح لقب  حينها سيكون 
ما. هذه األحكام تأتي من املجتمع املحيط.. من الجيران. ربما يكون أهلها 
الجار.  »املجتمع«  أحــكــام  مثلها  يخشون  كــانــوا  لكنهم  منفتحني،  مثلها 
لذلك، يطلبون منها »مراعاة« الجار و»التخفيف من حدة« نمط الحياة الذي 

تعتبره عاديًا في األصل.
هذه االزدواجية في الحياة تصبح أصعب حني يكون األهل هم »املراقب« 
السادسة  الساعة  املنزل بحلول  أن تكون في  إحــداهــن  ــحــاكــم«. على 

ُ
و»امل

مساًء. وأّي تأخير عن تلك الساعة يصاحبه مشاكل هي باتت في غنى 
عنها. هذه السيدة في أواخر ثالثينياتها، وما زال هناك من يتحكم بوقتها 

وأسلوب حياتها. 
تطول الئحة املمنوعات على هذه السيدة من قبل أهلها. لكن هناك بعض 
املسموحات، ال سيما إذا كان األمر يتعلق بالعمل. مسموح لها التأخر أو 
حتى السفر إذا كان بداعي العمل. وهكذا تصبح ازدواجية أسلوب الحياة 
لدى بعض النساء جزءًا ال يتجزأ من حياتهن. يعشن حياة خفية ضمن 
حياة علنية أخرى، ألّن األولى هي التي اختاروا عيشها والثانية مفروضة 

عليهن، محكومات بعيشها.
أن ينّصب املجتمع نفسه شرطيًا على حياة النساء، يعني أنه يتحكم ليس 
يفرز  قــد  ومصيرهن.  ومستقبلهن  بأجسادهن  بــل  فحسب،  بحياتهن 
سأل املرأة 

ُ
املجتمع نفسه على شكل جار، وربما أهل، أو حتى زوج. أن ت

»إلى أين؟« أو »مع من؟« بداعي السيطرة أو التدخل، ينبع من نفس الجّب 
أو  »الــشــرف«  النساء، من قبيل جرائم  الــذي يحوي ممارسات فظة بحق 
التزويج املبكر، أو غيرها من السلوكيات التي يظن معها األهل واملجتمع 

أنهم يملكون »النساء«.
ما قد يبدأ بسؤال بسيط أو استنكار أو تدخل، قد ينتهي بشكل درامي. 

املهم أن يبقى »الوضع« تحت السيطرة.
)ناشطة نسوية(

النساء »تحت السيطرة«

حــيــثــمــا كـــانـــت. حــمــاســة الــشــبــاب كــانــت في 
حاجة إلى عقل الكبار، ولم نخذلهم.

■ ما الذي دفعك إلى املشاركة في الثورة؟
كــنــت أحـــلـــم بـــالـــزمـــن الـــــذي أقـــــول فــيــه رأيـــي 
ــــوف مــــن الــتــغــيــيــب فــي  بـــحـــريـــة مــــن دون خـ
أقــبــيــة املــديــنــة، وبــالــزمــن الـــذي يتحقق فيه 
ــذي تــكــون فيه  تــكــافــؤ الـــفـــرص، وبــالــزمــن الــ
لــإلصــاح ومكافحة   

ً
مــدخــا التعبير  حــريــة 

ــة املـــؤســـســـات  الـــفـــســـاد. وكـــنـــت أحـــلـــم بــــدولــ
للحكم.  السلمي  والتداول  السلطات  وفصل 

لذا شاركت من دون تردد.

■ ما هي أبرز األحداث التي ال تغيب عن بالك؟
ال أنــســى يـــوم الــجــمــعــة 22 أبـــريـــل/ نيسان 
الــغــوطــة  تـــظـــاهـــرات  اتــجــهــت  2011، عــنــدمــا 
محاور  مــن  دمشق  فــي  لاعتصام  السلمية 
ــــى املـــجـــازر بحق  ــدة. يــومــهــا ارتــكــبــت أولـ ــ عـ
ــلــــت قــــــــوات الــــنــــظــــام جـــمـــوع  ــة. قــــابــ ــ ــــوطـ ــغـ ــ الـ
البداية،  في  الحي.  بالرصاص  املتظاهرين 
كنا نظن أنهم يطلقون في الهواء أو يطلقون 
ــبــيــا. لــكــن مــع ســقــوط الــشــهــداء 

ّ
ــل

ُ
رصــاصــا خ

والــــجــــرحــــى، أدركــــنــــا هـــــول الـــجـــريـــمـــة. ومـــا 
زاد الــطــن بــلــة أنــهــم لــحــقــوا بــالــجــرحــى إلــى 

املستشفيات.

■ مع  تصاعد أحداث الثورة وتعسكرها وانقسام 
املناطق، بدأ نشاطك الطبي...

ــن الـــقـــيـــام بــشــيء  ــّد مـ ــان ال بــ ــة، كــ ــدايـ ــبـ فـــي الـ
ــوات الــنــظــام إلـــى جــرحــى  ــول قــ مـــا ملــنــع وصــ
ــاقـــي  ــا، بـــــــدأت مــــع رفـ ــنــ ــرات. مــــن هــ ــاهــ ــظــ ــتــ الــ
الــطــبــيــة املتنقلة،  الــنــقــطــة  ــبـــاء، بــإنــشــاء  األطـ

وهي عبارة عن تجهيزات قسم إسعاف في 
حقيبة وتــجــهــيــزات غــرفــة عــمــلــيــات بــدائــيــة 
في حقيبة أخرى مع مستلزماتها الدوائية. 
ورحـــنـــا نــتــنــقــل مـــن مــكــان إلـــى آخـــر كــفــريــق، 

بحسب الظروف األمنية في املنطقة.
الغوطة  املــعــارضــة على  قــوى  ومــع سيطرة 
في عام 2012، صارت نقاطنا الطبية ثابتة 
بالتاقي والتنظيم  الطبية  الــكــوادر  وبــدأت 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــغـــوطـــة. وتــــأســــس املــكــتــب 

من ذوي األجندات، فكانت األمور األصعب، 
أنجزنا  وقــد  الحصار والقصف.  إلــى جانب 

حينا وأخفقنا حينا آخر. 

■ كــنــت شـــاهـــدًا عــلــى قــصــف الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
بــالــكــيــمــاوي. كــيــف حــمــيــت نــفــســك مـــن اإلصـــابـــة 

بالغازات السامة عند عالج ضحايا املجزرة؟
لـــم أفــلــت مـــن الـــحـــادثـــة، وهــــذا أمــــر طبيعي. 
ــابـــون فـــي الــفــنــاء  فـــي الـــبـــدايـــة، وضــــع املـــصـ
أمــــام املــســتــشــفــى، وراحـــــت صــهــاريــج املــيــاه 
ثم،  مــن  الــذي طالهم.  التلّوث  هم إلزالـــة 

ّ
ترش

ـــِقـــل هــــؤالء إلـــى الـــداخـــل لــتــلــقــي الـــعـــاج. لم 
ُ
ن

نكن نملك بدالت واقية وال كمامات خاصة، 
الجراحية  العمليات  أرديــــة  نــرتــدي  كــنــا  بــل 
ــفــــوف  ــع كــــمــــامــــات مـــــن الــــقــــمــــاش وكــ ــ ــــضـ ونـ
بــدأت أشعر بضيق في  فقط. بعد ســاعــات، 
الــتــنــفــس وتـــشـــوش فـــي الــبــصــر واضـــطـــراب 
أرضـــا نتيجة  الــقــلــب، وسقطت  فــي نبضات 
ــع املـــصـــابـــن. عــمــد زمـــائـــي إلــى  الـــتـــمـــاس مـ
املــشــددة،  العناية  إلــى  إسعافي، وأدخــلــونــي 
حــيــث تلقيت الــعــاج املــنــاســب مــع تــزويــدي 
بتحسن  شعرت  ســاعــات،  بعد  باألكسجن. 
وأصررت على الخروج. هكذا، عدت فورًا إلى 

نقطتي الطبية.
أوّد اإلشارة إلى أن أهل الغوطة راحوا أليام 
عــّدة يبحثون عن مفقودين. لم يكن يهمهم 
إن كــانــوا أحــيــاء أم أمــواتــا، املــهــم أن يعرفوا 
القدر  دفــنــوا. ومــن سخرية  وأيـــن  مصيرهم 
البحث عن مفقود وهو  أن تجد من أضناه 
يحمد الله ألنه وجد جثته. األولوية عندهم 
صــــارت الــدفــن الــائــق ولــيــســت الــحــيــاة. إنــه 

املضحك املبكي.

■ ملاذا لم تغادر أرض الغوطة لغاية اليوم؟
الغوطة كما سورية والثورة، في حاجة إلى 
كــل أبــنــائــهــا. نــحــن دخــلــنــا الــثــورة بــإرادتــنــا، 
وال تـــوجـــد أنـــصـــاف ثـــــــورات. لــــذا ال بـــد من 
االســتــمــرار وعــــدم إخــــاء الــســاحــة لخاطفي 
ــدات واملـــصـــالـــح  ــ ــنــ ــ ــاب األجــ ــ ــحـ ــ ــورة وأصـ ــ ــثـ ــ الـ

السياسية واالقتصادية.

■ كــيــف تــقــّيــم الـــيـــوم الـــوضـــع الــطــبــي فـــي الــغــوطــة، 
وكيف تؤمنون احتياجاتكم؟

ــا مــــأســــاويــــا وســـــط الــحــصــار  ــعــ نــعــيــش واقــ
ــــوادر وشــــّح  ــكـ ــ  نـــقـــص كــبــيــر فــــي الـ

ّ
ــل ــ ــــي ظـ وفـ

ــداف  ــهـ ــتـ ــانــــب اسـ ــــي اإلمــــكــــانــــيــــات، إلــــــى جــ فـ
ــفــــرق الــطــبــيــة. لــكــن إرادة  املــســتــشــفــيــات والــ
البقاء والثبات تغلب. ونحاول اجتراح عدد 
كبير من الحلول في الغوطة، فنصنع بعض 
األدويــــة والـــلـــوازم الطبية، ونــــدّرب الــكــوادر، 
األشكال  مــن  الحصار بشكل  ونــحــاول كسر 
ومن  األرض  فــوق  مــن  مستلزماتنا  وتمرير 

تحتها.

الطبي الثوري املوّحد، وكنت من املؤسسن 
وأول رئيس له.

■ كيف حافظتم على هوّيتكم؟
كــانــت مهمة الــتــأســيــس شــاقــة. أمـــا الحفاظ 
على هوية املكتب الطبي الثوري وتأسيس 
العمل املشترك املنظم، انطاقا من الفوضى 
وتجنب السقوط في أفخاخ بعض الداعمن 

تاء

معدل اإلصابة بالسرطان 
في السعودية يصل إلى 
مستويات مرتفعة جدًا، 

خصوصًا مع ضعف دور 
مراكز الرعاية األولية

الرياض ـ خالد الشايع

ال أرقـــــام دقــيــقــة عـــن املــصــابــن بــالــســرطــان 
لصعوبة  السعودية،  في  املختلفة  بأنواعه 
اكتشاف املرض في مراحله املبكرة، وجهل 
كثيرين بإصابتهم. تؤكد أحدث إحصائية 
أعــدهــا بــرنــامــج مكافحة الــســرطــان بـــوزارة 
يبلغ  املصابن  عــدد   

ّ
أن السعودية  الصحة 

أكثر من 14 ألفا، نسبة السعودين منهم 74 
ألف   100 

ّ
لكل 52.6 حالة  املائة، بمعدل  في 

مـــواطـــن. وهـــو مــعــدل يــضــع الــســعــوديــة من 
بن الدول األكثر إصابة باملرض في العالم.

ــــأورام هــنــاك انــتــشــار لــســرطــان  الــوطــنــي لــ
الــثــدي وأمــــراض الــغــدد الــلــمــفــاويــة وأيــضــا 
فينتشر  األطفال  أما بن  القولون.  سرطان 
اللوكيميا خصوصا لدى من هم أقل من 14 
عــامــا«. وعــن أســبــاب انــتــشــار الــســرطــان في 
السعودية، يقول: »مــن أهــم األســبــاب األكل 
لكن ال يمكن تحديد  السريعة.  املطاعم  من 
بــل  املــــســــؤول األول،  لـــيـــكـــون  ســـبـــب واحــــــد 
بعضها  مع  مجتمعة  متعددة  أسباب  هي 
الــبــعــض. األهــــم مــنــهــا االســتــعــداد الجيني 
لدى الشخص، يضاف إليه عوامل مساعدة 
كالتدخن والعادات الغذائية وقلة ممارسة 

الرياضة«.
ــان فــي  ــ ــرطــ ــ ــســ ــ يـــتـــلـــقـــى مــــعــــظــــم مـــــرضـــــى الــ
السعودية العاج في مستشفى امللك فيصل 
التخصصي في الرياض )نحو 59 في املائة 
مـــن املــــرضــــى(. يــؤكــد رئــيــس قــســم أمــــراض 
في  للبالغن  العظمي  الــنــخــاع  وزرع  الـــدم 
امللك فيصل التخصصي ومركز  مستشفى 
 
ّ
األبــــحــــاث فــــي الــــريــــاض فـــهـــد املــــحــــارب أن
أمـــراض  مــن  أكــبــر نسبة  يــعــالــج  املستشفى 
السرطان املختلفة. يوضح: »سرطان الثدي 

تقول  املستشفيات.  على  الضغط  وتخفف 
لـــ »العربي الــجــديــد«: »ال يوجد فــي  الــدول 
 مدينة. لكن 

ّ
املتطورة مراكز سرطان في كل

تــوجــد مــراكــز رعــايــة أولــيــة، بمعنى وجــود 
ــرة  ــ ــاري مــتــخــصــص فــــي طــــب األســ ــتــــشــ اســ
ص 

ّ
الــرعــايــة األولــيــة. فهو مــن يشخ يتولى 

لــكــن لأسف  املستشفى.  إلـــى  الــذهــاب  قــبــل 
من يقوم بدور الرعاية األولية لدينا ليسوا 
اســـتـــشـــاريـــن، وبـــالـــتـــالـــي ال يــثــق املــجــتــمــع 
ــايـــة األولـــيـــة  بـــهـــا. فـــي الـــغـــرب تــعــطــى الـــرعـ
أهــمــيــة كــبــيــرة ألنــهــا تــحــّد مــن الــذهــاب إلــى 
لن  املريض  بها  يثق  فعندما  املستشفيات. 
يذهب إلى املستشفى مباشرة بل سيذهب 
إلـــى املــركــز داخـــل الــحــي ألنـــه أقـــل ازدحــامــا 
أن  هناك  للطبيب  ويمكن  وأسهل وصـــواًل، 
يـــحـــّول املـــريـــض إلـــى املــســتــشــفــى إذا كــانــت 
 لديه األجهزة 

ّ
الحالة تستدعي ذلك، كما أن

الازمة للتشخيص«.
ــــس الـــجـــمـــعـــيـــة  ــيـ ــ ــه، يـــكـــشـــف رئـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
السعودية للسرطان الدكتور عصام مرشد 
 كلفة عاج املريض الواحد في السعودية 

ّ
أن

تبلغ نحو 480 ألف دوالر أميركي سنويا.

كذلك، ترتفع اإلصابات بنسبة 11 في املائة 
سنويا منذ عام 2001. ويبلغ متوسط عمر 
املــصــابــن عــنــد الــتــشــخــيــص 59 عــامــا عند 

الرجال و50 عاما عند اإلناث.
مستشفى  فـــي  األورام  اســـتـــشـــاري  يــكــشــف 
الحرس الوطني في الرياض الدكتور أحمد 
الــغــدد  الــثــدي وأورام   ســرطــان 

ّ
أن الــعــســكــر 

انتشارًا  األكــثــر  هــي  السرطانية  اللمفاوية 
ينتشر  فيما  الــســعــوديــة،  فــي  البالغن  بــن 
سرطان الدم )اللوكيميا( أكثر بن األطفال. 
يقول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »بــدأنــا السجل 
الوطني لأورام في التسعينيات لتسجيل 
اإلصابات الجديدة. كان في بدايته ضعيفا 
فــي الــرصــد لكنه تحسن بــمــرور الــســنــوات. 

وهذا التحسن زاد من عدد اإلصابات«. 
 هــنــاك عـــدة عــوامــل تجعل نسبة 

ّ
أن يــتــابــع 

السعودية  في  املسجلة  السرطانية  األورام 
 تسجيل األمراض 

ّ
أكثر من غيرها، أولها أن

 عدد السكان يتزايد بشكل 
ّ
يتحسن، كما أن

كبير مــا يــفــوق الــــدول املــتــقــدمــة. ومـــع هــذه 
الـــزيـــادة يــتــوقــع أن يــزيــد عـــدد اإلصـــابـــات. 
ــل  ــجـ ــر الـــسـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــــى تـ ــلـ ــ ــيـــــف: »بــــــنــــــاء عـ ــ يـــــضـ

تــصــدر قــائــمــة الــســرطــانــات األكــثــر شيوعا 
فقط،  املاضي  العام  وخــال  السعودية.  في 
نـــجـــح املــســتــشــفــى فــــي عــــــاج  490 ســيــدة 
»الحظنا  يتابع:  الثدي«.  بسرطان  مصابة 
 متوسط العمر ملن جرت معالجتهن من 

ّ
أن

ســرطــان الــثــدي فــي املستشفى أقـــل مــن 50 
عاما، فيما تتجاوز املصابات به في أميركا 
والــــدول الــغــربــيــة 50 عــامــا كــمــعــدل«. يؤكد 
 مـــرض الــســرطــان لــيــس مميتا 

ّ
املـــحـــارب أن

الــحــاالت، فالكشف املبكر قــد يكون   
ّ

فــي كــل
الفاصل بن الحياة واملوت.

ــفـــســـه، يــــؤكــــد  نــــائــــب وزيــــر  فــــي الـــســـيـــاق نـ
 40 في املائة من 

ّ
الصحة حمد الضويلع أن

أمـــراض الــســرطــان يمكن الــوقــايــة منها من 
 أكثر من 40 في 

ّ
خال اإلرادة والعزم. كما أن

املــائــة مــن حــاالت الــســرطــان يمكن التعافي 
منها.

ــرادي  ــ ــهـــى مــ ــتــــور سـ ــدكــ ــا، تـــلـــقـــي الــ ــ ــدورهــ ــ بــ
بــالــلــوم  األورام  أمــــــراض  فـــي  املــتــخــصــصــة 
ــهــا تـــعـــتـــرف بــتــواضــع 

ّ
عـــلـــى املــــرضــــى، لــكــن

يمكن  التي  األولية  الرعاية  مراكز  مستوى 
أن تـــكـــتـــشـــف األمــــــــــراض الـــصـــعـــبـــة مـــبـــكـــرًا، 

مقابلة

صخر الدمشقي
الثورة بحاجة إلى كل أبنائها ونحن دخلناها بإرادتنا

أجرتها
سما الرحبي

إسطنبول ـ باسم دباغ

ــــي تــركــيــا  ــون فـ ــوقــ ــعــ ــــه األشـــــخـــــاص املــ ــــواجـ يـ
الــكــثــيــر مـــن الــصــعــوبــات مـــن أجـــل اســتــكــمــال 
تعليمهم الجامعي. فبالرغم من التحسينات 
الجامعات  مــن  عـــدد كبير  فــي  الــتــي حصلت 
بخصوصهم، ما زالــوا يعانون بشدة هناك، 
فــي الــوقــت الـــذي ال تــبــذل فــيــه إدارات معظم 
الــجــامــعــات الــتــركــيــة ســـوى جــهــود مــحــدودة 

لتذليل العقبات أمامهم.
تؤكد جميع منظمات املجتمع املدني العاملة 
هم ال 

ّ
في مجال حقوق األشخاص املعوقن أن

التعليم مقارنة  ينالون فرصة متساوية في 
بغيرهم. فمن بن 5.5 ماين طالب جامعي 
فـــي تــركــيــا ال يـــوجـــد أكـــثـــر مـــن 6540 طــالــبــا 
معوقا. في هذا اإلطار، تشير »جمعية أبحاث 
 من 

ّ
الــحــقــوق االجــتــمــاعــيــة الــتــركــيــة« إلـــى أن

بــن 173 جــامــعــة تــركــيــة لــم تــجــِر ســـوى 106 
جامعات إجراءات لتحسن حياة األشخاص 
املعوقن. وهي تحسينات تبدو قاصرة جدًا 

عن املستوى املطلوب بدورها.
تلك  في  بناء   3742 شملت  التحسينات  تلك 
 3 في املائة فقط من 

ّ
الجامعات. مع ذلك، فإن

األبــنــيــة مجهزة لــأشــخــاص املــكــفــوفــن. كما 
جهز 44 في املائة فقط من األبنية بمنحدرات 
مخصصة ملن يستخدمون الكرسي املتحرك. 
 43 في املائة فقط من هذه األبنية 

ّ
كذلك، فإن

مــجــهــز بــمــراحــيــض مــخــصــصــة لــأشــخــاص 
املعوقن. بينما ال تبلغ نسبة املباني املجهزة 

لأشخاص الصّم أكثر من 0.1 في املائة.
الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  تـــؤكـــد إدارة  املـــقـــابـــل،  فــــي 
لتذليل  تبذلها  الــتــي  الــجــهــود  على  التركية 
الـــعـــقـــبـــات أمــــــام األشــــخــــاص املـــعـــوقـــن. فــقــد 
أنشأت وحدة خاصة في كل جامعة للعناية 
ــضــت مـــعـــدل الــعــامــات 

ّ
بــشــؤونــهــم. كــمــا خــف

الـــخـــاص بـــاألشـــخـــاص املـــعـــوقـــن لــالــتــحــاق 
باملعاهد العليا والجامعات.

تـــشـــرح الــطــالــبــة املــكــفــوفــة فــاطــمــة غــومــوش 
الــتــي تـــدرس الــلــغــة الــتــركــيــة فــي كلية اآلداب 
بــدأت  »عندما  معاناتها:  مــرمــرة  فــي جامعة 
ــم يـــكـــن هـــنـــاك أي إشــــــــارات عــلــى  الـــــدراســـــة لــ
املكفوفن.  لــأشــخــاص  مخصصة  األرصــفــة 
مــّر أول عــامــن فــي الجامعة وأنـــا أســقــط كل 
قليل عن األرصفة أو أرتطم بالحواجز حتى 
أدميت ركبتي. هذا العام سأتخرج ولم يجر 
ــد يــكــون تجهيز  ــــيء«. تــضــيــف: »قـ تــعــديــل شـ
فليجهزوا على  لكن  أمــرًا صعبا،  األبنية   

ّ
كــل

األقل بعضها. التغيير الوحيد في السنوات 
ــرة أنــهــم وضـــعـــوا كــمــبــيــوتــرًا  ــيـ الــخــمــس األخـ
صــوتــيــا واحــــــدًا لـــأشـــخـــاص املــكــفــوفــن في 
املكتبة، ونحن أكثر من 12 في كليات املجمع 

الجامعي«.
تــقــول غــومــوش: »هــنــاك الكثير مــن القوانن 
الــتــركــيــة واالتــفــاقــيــات أو املــعــاهــدت الــدولــيــة 
الـــتـــي وقــعــتــهــا تـــركـــيـــا لــحــمــايــة األشـــخـــاص 
املعوقن، لكن ال يطبق جزء كبير منها. نحن 
نطالب بحقوقنا. نرفض أن تمنعنا إعاقتنا 

عن ممارسة دورنا االجتماعي«.      
الجامعي محمد تاش  الــطــالــب  لــدى  بــــدوره، 
إعـــاقـــة حــركــيــة. يـــقـــول: »فـــي بـــدايـــة الــتــحــاقــي 
بقسم هــنــدســة الــحــاســوب فــي جــامــعــة يلدز 
لــم أستطع دخــول  أســبــوعــن  وملـــدة  التقنية، 
 األبنية لم تكن مجهزة 

ّ
قاعات املحاضرات ألن

أبدًا. لم يكن هناك مصاعد أو منحدرات. حتى 

األبنية الجديدة لم تكن تلتزم املعايير. وبعد 
العناية  تواصلي مع إدارة الجامعة ووحــدة 
بـــشـــؤون األشـــخـــاص املــعــوقــن جــــرى تــذلــيــل 
العقبات تدريجيا«. يفسر: »على سبيل املثال 
لم تكن املصاعد تقف عند الطوابق الفردية، 
وعندما أضطر إلى االنتقال من الطابق الرابع 
إلى الثالث يحملني أصدقائي، إلى أن أصلح 
املصعد. كذلك، لم أكن أذهــب لتناول الطعام 
في الكافيتريا ألنها كانت في بناء جديد غير 
مجهز بمصعد، فسمح لي باستخدام الصالة 
كما  لأساتذة.  املخصصة  األول  الطابق  في 
أضيف منحدر صغير للكراسي املتحركة ما 
»التعليم  يتابع:  املكتبة«.  إلى  الدخول  سهل 
ــذلـــك، على  ــعـــوق كـــغـــيـــره. لـ حـــق لــلــشــخــص املـ
الخاصة  الــتــجــهــيــزات  تــجــاهــل  عـــدم  الجميع 
بــاألشــخــاص املــعــوقــن أثـــنـــاء عــمــلــيــة الــبــنــاء 
ســـواء فــي املــــدارس أو الــجــامــعــات أو املباني 

العامة«.
من جهته، يقول الطالب األصّم يلماز كوجوك 
الــذي يــدرس هندسة البرمجيات في  أوغــلــو 
ــه بعد جهد كبير، وبدعم 

ّ
إن جامعة »إشـــك«، 

من عائلته تمكن من االلتحاق بالجامعة. هو 
ــه ال 

ّ
أن يستخدم جهازًا لتحسن السمع ولــو 

الحاالت  أغلب  فــي  يعتمد   .
ً
قليا إاّل  يخدمه 
على لغة الشفاه.

يطالب باالعتماد بشكل أكبر على الوسائل 
التدريس. ويقول: »ال أستطيع  البصرية في 
أن أسمع كاآلخرين، وال أفهم جزءًا كبيرًا من 
املحاضرات. أعتمد عادة على قــراءة الشفاه. 
 بــعــض األســــاتــــذة املــحــاضــريــن لــأســف 

ّ
لــكــن

أن  دون  مــن  للغاية  ســريــع  بشكل  يتحدثون 
يحركوا شفاههم بالشكل املطلوب، ما يحول 
األمــور،  من  الكثير  يفوتني  لهم.  فهمي  دون 
 زمائي يساعدونني«. يضيف: »سأشعر 

ّ
لكن

بــــاالرتــــيــــاح عـــنـــدمـــا يــســتــخــدم املـــحـــاضـــرون 
الوسائل البصرية بشكل أكبر. لكنني لم أجد 

الكثير من الدعم في هذا السبيل بعد«.

سوسن صفا درويش 
)إعالمية، 36 عامًا(

¶ في ما يتعلق باألوالد أو بالطعام، 
أتلقى مساعدة كبيرة من زوجي. يمكنه 
ر الطعام، أو أن يستقبل طفلنا 

ّ
أن يحض

من املدرسة ويجالسه في حال لم أكن 
موجودة. باإلضافة إلى ذلك، ال يزعجني 
أبدًا أثناء القراءة وتحضير مواد البرامج.

رزان يحيى 
)منسقة خريجني، 32 عامًا(

 شيء. 
ّ

¶ يعاونني زوجي في كل
يستيقظ مع األوالد من أجل املدرسة 

ر لهم الوجبات. كذلك، يدّرسهم 
ّ

ويحض
 ذلك على 

ّ
ويساعد في حّمامهم. يفعل كل

الرغم من دوامه الطويل وعمله املتعب.

أنجي سليمان 
)عالقات عامة، 22 عامًا(

¶ السيدة العاملة ال تجد أحيانًا الوقت 
لنفسها ولحياتها االجتماعية، فما بالك 

إذا كانت متزوجة؟ بالنسبة إلي، أعمل 
أكثر من 9ساعات يوميًا، لكّن زوجي 

 شيء، حتى في األعمال 
ّ

يشاركني في كل
املنزلية والطبخ، وال يرى في ذلك عيبًا.

جمانة عبد الساتر )إعالمية، 45 عامًا(
¶ لألسف، نحن نتبع األعراف ال التعاليم 

الدينية. حتى لو كان الرجل ملتزمًا 
ومتعلمًا كزوجي، فهو ال يساعدني. 

تحملنا بسبب ذلك مضطرين، كلفة عاملة 
منزلية ماديًا وثقافيًا. كان دائمًا يعتبر أّن 
 عيب، أو مساعدته لي في 

ً
حمله طفله مثال

العمل املنزلي خصوصًا أمام أقاربه. األمر 
ناشئ من التمييز في التربية أساسًا 

لصالح الذكور.

ليتيسيا داغر )موظفة بنك، 40 عامًا(
¶ ثقافة مساعدة الرجل لزوجته في 
الواجبات املنزلية بدأت تترّسخ أكثر. 

مع ذلك، الرجل الشرقي ما زال شرقيًا، 
ويتجنب ذلك باعتباره من مهام املرأة، 

 االستعانة بالعاملة املنزلية.
ً
مفضال

مهى بكري )عاملة، 45 عامًا(
¶ ال يساعدني زوجي في أّي شيء من 
أعمال املنزل. في املبدأ أنا ال أقبل بتلك 
ه ليس على معرفة بكيفية 

ّ
املساعدة ألن
القيام بذلك.

إعداد عصام سحمرانيفوكس بوب

هل يساعد الرجال اللبنانيون زوجاتهم في الواجبات المنزلية؟

سوسن صفا 
درويش

جمانة عبد أنجي سليمان
الساتر

مهى بكري ليتيسيا داغر رزان يحيى

أدوية »متوحشة« رسم أنس عوض
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)رسم: أنس عوض(

على الجميع عدم تجاهل التجهيزات الخاصة باألشخاص المعوقين أثناء عملية البناء )األناضول(

لونغو وغيفارا وعدد من سكان القرية )إن بي سي(



قضايا

هيوا كريم

ــفـــوح  ــى سـ ــلــ فــــــي مـــــنـــــزل طـــيـــنـــي عــ
جــــــبــــــال قـــــنـــــديـــــل عـــــلـــــى الــــــحــــــدود 
التركية شتاء عام 1978،  العراقية 
اتــفــق مجموعة مــن الــشــبــاب األكــــراد، كــان من 
العمال  زعيم حــزب  أوجـــان،  الله  بينهم عبد 
ــي حـــالـــيـــا،  ــ ــروحـ ــ ــده الـ ــ ــرشـ ــ الـــكـــردســـتـــانـــي، ومـ
عــلــى تــأســيــس حــركــٍة أو حـــزٍب كــــردي، يــنــادي 
بــالــحــقــوق الــكــرديــة ضــمــن مــا يــعــرف بــاملــربــع 
الــكــردي فــي كــل مــن الــعــراق وتــركــيــا وســوريــة 

وإيران. 
يساريا  تنظيما  الكردستاني«  »الــعــمــال  ولــد 
داخل  أول نشاطاته  وأخــذ  لينينيا،  ماركسيا 
ــي الــتــركــيــة عــلــى تــألــيــب الــنــاس هناك  ــ األراضـ
العمل املسلح،  أو االنتفاضة، ومن ثم  للثورة 
ورفـــض األوامــــر والــقــانــون، مــا دفــع السلطات 
التركية، آنذاك، إلى إصدار مذكرات استدعاٍء، 
ثــم قــبــض عــلــى أعــضــاء الــحــزب الــبــارزيــن، في 
مــقــدمــتــهــم عــبــد الــلــه أوجــــان الــــذي هـــرب إلــى 
ــة، مـــع بــاقــي أعـــضـــاء حــزبــه الــقــيــاديــن  ســـوريـ
إقامة مريحة  نهاية عــام 1979، ونــال خالها 
ودعــمــا كبيرين مــن الــرئــيــس الــســوري آنـــذاك، 
حـــافـــظ األســــــــد، الــــــذي خـــطـــط، مـــنـــذ الـــبـــدايـــة، 
لتوظيف ورقة هذا الحزب الشاب ضد أنقرة، 
وســاعــدهــم على إقــامــة معسكر تــدريــب تحت 
أول معسكر  الــســوري، وهــو  الجيش  إشـــراف 
تدريب عسكري فعلي للحزب، ويمثل مرحلة 
ــيـــاســـي ومـــرحـــلـــة  ــمـــل الـــسـ ــعـ انـــتـــقـــالـــهـــم مــــن الـ

التحريض إلى العمل املسلح. 
في العام نفسه 1982، كانت الوالدة السياسية 
الحقيقية لحزب العمال الكردستاني، بحسب 
املراقبن، عندما نظم مؤتمره الحزبي الثاني، 
يرفعون  باتوا  أنهم  املؤتمر  في  قادته  وأعلن 
شعار تأسيس دولة كردستان بعد تحريرها، 
ــد الـــدولـــة  والـــتـــحـــضـــيـــر لــلــنــضــال املـــســـلـــح ضــ
الــتــركــيــة. ومــضــى األســــد )األب( فــي مخططه 
الباب  ففتح  وتنظيمه،  أوجــــان  توظيف  فــي 
لهم لتجنيد الشباب الكردي السوري، بعدما 
الخدمة  أداء  بن  السورية  الحكومة  خّيرتهم 
أو  الــســوري  النظامي  الجيش  فــي  العسكرية 
في صفوف حزب العمال الكردستاني. وهكذا، 
ذهب عدة آالف من الكرد السورين لانخراط 
في صفوف هذا الحزب الــذي أتاحت سلطات 
ــه الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى املــجــتــمــع الـــكـــردي  الـــبـــلـــد لــ
السوري، وإقصاء جميع التنظيمات السياسية 
األخرى املناوئة للنظام، بل وتصدير القضية 
الـــكـــرديـــة، بــاعــتــبــارهــا مــشــكــلــة لـــدمـــشـــق، إلــى 
تــركــيــا، بــعــدمــا أخـــذ »الــعــمــال الــكــردســتــانــي« 
يرّوج فكرًة مصدرها النظام السوري، وتقول 
إن األكـــراد السورين إنما هم في األصــل كرد 
ــوا مـــن قــمــع الــســلــطــات هــنــاك،  ــربــ تـــركـــيـــا، وهــ
إلى  والتجأوا إلى سورية، ويجب أن يعودوا 
هناك. وهنا انبرى الحزب لتولي تلك املهمة. 
وبهدف إكسابهم خبرات قتالية، دفعت دمشق 
الـــحـــزب إلـــى إرســـــال مــقــاتــلــيــه الــســوريــن إلــى 
تركيا لقتال الجيش والشرطة التركية. ومرت 
سنوات والحزب يزج الشباب في القتال، فقد 
فيها املئات أرواحهم، في مقابل كسب اآلخرين 
خبرات قتالية، أما املهم، بحسب دمشق، فهو 
أن الــحــزب أخــذ يسبب صــداعــا كبيرًا ألنــقــرة، 
وتــحــول ورقـــة رابــحــة بــيــدهــا. ومـــرت ســنــوات، 
و»العمال الكردستاني« يقاتل تركيا بالنيابة 
عــن دمــشــق، حتى جــاءت لحظة طــرد أوجــان 
مــن ســوريــة، بضغط تــركــي فــي عــام 1998، ثم 
لبنان،  فــي  للحزب  تابعة  معسكرات  بــإغــاق 
وتــســلــيــم دمــشــق عــــددًا مـــن قــــادة الـــحـــزب إلــى 

تركيا.
 

العمل المسلح
يشنون  الكردستاني«  »العمال  مسلحو  أخــذ 
عـــمـــلـــيـــات مــســلــحــة ضــــد الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة 
التركية، ابتداء من عام 1984، كانوا يتنقلون 
بــن الــحــدود الــســوريــة – الــتــركــيــة، والــســوريــة 
-العراقية، والتركية -العراقية لتجنب الوقوع 
تركية  تقارير  وتذكر  التركي.  للجيش  أهدافا 
ودولــيــة أن مــا ال يقل عــن 40 ألفا مــن عناصر 
ــن املـــواطـــنـــن األتــــــــراك قـــتـــلـــوا فــي  ــ الــــحــــزب ومـ
تركيا،  خسائر  زادت  وكلما  املسلح.  الــصــراع 
زادت األخـــيـــرة مــن قــســوتــهــا فــي الــتــعــامــل مع 
األكراد، ما ساعد الحزب على كسب مزيد من 
الــشــبــان. ومــثــل جــمــاعــات مسلحٍة عــديــدة في 
عمليات  الكردستاني«  »العمال  شن  املنطقة، 
عسكرية ضد األتــراك واألكــراد، لسبب كونهم 
ــلــــحــــزب، واســــتــــهــــدف مــــــراٍت  ــر مــــؤيــــديــــن لــ ــيـ غـ
الجيش  قاتل  وقــد  أيضا.  األجانب  السائحن 
الكردية أيضا في  التركي، كما قاتل األحــزاب 
وإيــران وسورية. وهو يجند مقاتليه  العراق 
الكردية في جنوب  األغلبية  ذات  املناطق  من 
ــن عــنــاصــر كـــرديـــة مقيمة  شـــرقـــي تـــركـــيـــا، ومــ
فـــي أوروبــــــا، مـــن خـــال شــبــكــات متخصصة، 
الكردية في سورية أيضا، وفي  املناطق  ومن 
الــســنــوات األخــيــرة، قــام بتجنيد كــرد الــعــراق 
ــران أيــضــا. يــقــاتــل مسلحو الــحــزب تحت  ــ وإيـ
لـــواء تشكيل »قــــوات الــدفــاع الــشــعــبــي«، وهــو 
اســـم الــجــنــاح املــســلــح لــلــعــمــال الــكــردســتــانــي. 
الرغم من عدم وجــود معلومات دقيقة  وعلى 
عن عدد مقاتلي الحزب، إال أن تقديرات تفيد 
ــتـــراوح بـــن ثــاثــة وســتــة آالف  بـــأن عـــددهـــم يـ

عنصر، يوجد منهم ثاثة آالف داخــل تركيا، 
في حن يتمركز البقية في شمال العراق، وفي 

املناطق السورية أيضا.
يتخذ الحزب من شريط حــدودي بن العراق 
وإيـــــــران، يــعــرف بــاســم جــبــال قــنــديــل، مــعــقــًا 
رئــيــســيــا، إلـــى جــانــب مــواقــع أقـــل أهــمــيــة على 
الحدود التركية العراقية، مثل الزاب، هفتنن. 
وقــد حــاول الــحــزب، بعد دخــول داعــش مدينة 
في  استراتيجي  إقــامــة معقل جديد  املــوصــل، 

منطقة سنجار التي تربط العراق بسورية.
الكردستاني  العمال  ويــرى مراقبون أن حزب 
بــات أقـــرب إلــى أن يــكــون بندقية لإليجار من 
أن يــكــون تنظيما مــدافــعــا عـــن قــضــيــٍة عــادلــٍة 
ــقـــوق شـــعـــوب مـــظـــلـــوم. ودلــــيــــًا عــلــى ذلــك  وحـ
تبعيته الشديدة إليران وسورية، وتخليه عن 
جميع شــعــارات تأسيس الــدولــة الــكــرديــة، ثم 
في مرحلٍة الحقة الفيدرالية، ثم الحكم الذاتي. 
ووصل به األمر، وإلرضاء طهران ودمشق، إلى 
أن ينادي بالسام وأخــّوة الشعوب في شرق 
السياسية  الشعارات  بــدل  ديمقراطي،  أوســط 
السابقة. وحــتــى فــي ســوريــة الــتــي تخضع له 
مناطق كردية فيها، أقام إدارات ذاتية، وأطلق 
الغرب، متجاهًا  املنطقة »روجــافــا«، أي  على 
ــان. وُيـــتـــهـــم الــعــمــال  ــتـ اســـتـــخـــدام كــلــمــة كـــردسـ
الكردستاني بالعمل على تقسيم املجتمعات 
ــًا بــــن دول املــنــطــقــة،  ــ ــرديـــة املــقــســمــة أصــ ــكـ الـ
ومــحــاولــة صــهــر حــراكــهــم الــقــومــي مـــن خــال 
الخروج على صف األحزاب الكردية، باختيار 
ــلـــحـــيـــه، حــــيــــث يــســمــيــهــم  اســـــــم مـــخـــتـــلـــف ملـــسـ
»غريا« و»شرفانان«، فيما االسم املتداول هو 
الكردي  القومي  العلم  ويــرفــض  »البشمركة«. 
املــعــتــرف بــه مــن جميع األكــــراد، واخــتــار علما 
والفيدرالية  الــذاتــي  الحكم  يرفض  لــه،  خاصا 
الــقــومــيــة، وأعـــلـــن كــانــتــونــات مــقــاطــعــات غير 
قومية فــي ســوريــة. ولــم يتوقف إظــهــار نفسه 
مختلفا على التسميات فقط، بل قّرر، وبخاف 
الــكــرديــة في  ــــزاب والــتــنــظــيــمــات املسلحة  األحـ
دول املنطقة كافة، أن يّجند الفتيات والنساء 
إلى  ُيخضعهن  قــســري،  بشكل  وغالبا  أيــضــا، 
تــدريــبــات عــســكــريــة، ويمنعهن مــن الــتــواصــل 
الفتيات  مع ذويهن، ويطبق هذا النظام على 

والنساء من تركيا ومن سورية أيضا.
 

عالقات وتمويل
ــتـــي أقـــامـــهـــا الـــحـــزب  بـــعـــد الـــعـــاقـــة املـــمـــيـــزة الـ
من  الثمانينيات  مطلع  السورية،  بالسلطات 
الــقــرن املـــاضـــي، وبــســبــب وجـــود تنسيق عــال 
بــن دمــشــق وطـــهـــران، وهيمنة األخــيــرة على 
ــقــــرار الــــســــوري، وخـــصـــوصـــا فـــي الــســنــوات  الــ

وجـــود تــواصــل مــع أملــانــيــا أيــضــا، إن كـــان من 
السياسية،  واجهاته  أو  نفسه،  الــحــزب  خــال 
تركيا.  فــي  الديمقراطية  الشعوب  حــزب  مثل 
وأوردت تقارير تركية شكوكا بوجود تواصل 
ــيــــل، واســـتـــنـــكـــرت تـــدريـــب  ــرائــ ــــن إســ بــيــنــه وبـ
ضــبــاط إســرائــيــلــيــن عــنــاصــر مــن الــحــزب في 
مــــوقــــع فــــي شــــمــــال الـــــعـــــراق. ويـــحـــصـــل حـــزب 
العمال الكردستاني على تمويل مالي منتظم 
ــن لـــه،  ــديـ ــؤيـ ــن شــبــكــة مـــمـــولـــن مـ ــاملـــايـــن مــ بـ
يقيمون في دول أوروبــا وفي تركيا ومناطق 
مختلفة. والتمويل نوعان؛ طوعي على شكل 
تــبــرعــاٍت يــقــدمــهــا مـــؤيـــدو الـــحـــزب فـــي تركيا 
املالية. وقسري،  والخارج، كل بحسب قدراته 
حيث يطالب عناصر تابعون للحزب األكراد 
بــدفــع تــبــرعــاٍت، ويــجــري الــتــضــيــيــق عــلــى من 
يمتنع عن دفع األموال. وتتهم تركيا »العمال 
طائلة  أمـــوال  على  بالحصول  الــكــردســتــانــي« 
مــن مــصــادر أخـــرى لــلــتــمــويــل، أبــرزهــا تــجــارة 
املخدرات، حيث يعمل الحزب حلقة وصل بن 

إيران والدول اآلسيوية األخرى وبن أوروبا.
الــحــدود  الــحــزب على  وبسبب وجـــود معاقل 
بـــن الـــعـــراق وإيـــــــران، وبــــن الـــعـــراق وتــركــيــا، 
تــقــوم عــنــاصــره بــتــحــصــيــل مــبــالــغ مــالــيــة من 
بالنسبة  الــحــدود  عبر  الشرعية  غير  الحركة 
الحركة تنشط  لألشخاص والبضائع. وهــذه 
بشكل الفــٍت بن العراق وإيــران، وهي أنشطة 
يسمح بها حرس الحدود اإليراني، ألنه يوفر 
له مراقبة  مصدر تمويل للحزب، كما ويتيح 

جيدة للحركة عبر الحدود.
 

أذرع إقليمية
بــســبــب صــــات حــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي 
لــدول املنطقة، دخــل في  مع أجهزة املخابرات 
مــشــاريــع ســيــاســيــة وأمــنــيــة مــخــتــلــفــة مــعــهــا، 
لــصــالــح  تـــعـــمـــل  لــــــه،  أذرع  تـــأســـيـــس  بـــيـــنـــهـــا 
وبغرض  مثًا،  الحزب،  فقام  معينة،  أجندات 
ــــزاب الــكــرديــة املــعــارضــة لطهران  إقــصــاء األحـ
»حرية  حــزب  بتأسيس  الكردية،  الساحة  عن 
 PJAK باألحرف  اختصارًا  املعروف  الحياة«، 
فــي عــام 2003، وبـــدأ فــي عــام 2004 بتوظيف 
قدراته على الساحة الكردية في إيران من خال 
ذلــك الــحــزب. وبعد مــرور خمس سنوات على 
والصات  التحالف  مامح  ظهرت  تأسيسه، 
الــوثــيــقــة مـــع اإليـــرانـــيـــن حـــولـــه، عــنــدمــا قــام 
اإليرانية  ذراعـــه  وبمساعدة  »الــكــردســتــانــي«، 
بتحييد الكرد في ذلك البلد عن الدخول على 
خط دعم ثورة اإلصاحين التي عرفت باسم 
الثورة الخضراء عام 2009.  وفي تلك األثناء، 
نــجــح الــعــمــال الــكــردســتــانــي فــي إجــهــاض كل 
عــلــى  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  ــفـــتـــاح  انـ مــــحــــاوالت 
الــذي تلقى اتصاالٍت   PJAK جناحه اإليــرانــي
مع مسؤولن أميركين عرضوا إقامة صات 
وتقديم الدعم لهم في مقابل الدخول في صراع 
مــع طــهــران. وهــنــا، رفـــض رئــيــس هـــذا الــحــزب 
الوليد، عبد الرحمن حاجي أحمدي، )يقيم في 
الكردستاني«  »العمال  مــن  وبإيعاز  أملــانــيــا(، 
الدعم األميركي. وكان يمكن ملثل ذلك التعاون 
أن يدفع القضية الكردية في إيران خطوة إلى 
األمام، إال أن الحلف القائم بن »الكردستاني« 
وطــهــران أفــشــل ذلـــك. وتــأســس حـــزب االتــحــاد 
الديمقراطي عام 2004، وهذا هو اسم الجناح 
الــســيــاســي لــلــحــزب، وهـــنـــاك جـــنـــاح عــســكــري 
لــه يحمل اســمــا مختلفا، هــو وحـــدات حماية 

ينقسم  املسلح نفسه  والجناح   ،YPG الشعب
اليوم إلى ثاثة أقسام، هي YPG، و YPJ وهو 
وحدات الدفاع النسائية، وYPS، وهي وحدات 
الـــدفـــاع عــن األيــزيــديــة فــي ســنــجــار الــعــراقــيــة. 
أمثال  سوريون،  السياسي  الجناح  ويتصّدر 
ــا الــجــنــاح املــســلــح  صـــالـــح مــســلــم، واجـــهـــة، أمــ
ــتـــى الــتــنــظــيــم الـــســـيـــاســـي، فــهــو  لـــلـــحـــزب، وحـ
يخضع لكرد تركيا. ظهرت الوحدات هذه بقوة 
على الــســاحــة فــي املــنــاطــق الــكــرديــة الــســوريــة، 
بعد املــظــاهــرات الــكــرديــة املــعــارضــة للحكومة 
السورية التي اندلعت مع بدء الثورة السورية، 
وأعـــلـــنـــت عــــن نــفــســهــا بــشــكــل رســــمــــي، بــاســم 
وشعار في يوليو/تموز 2012. تبعية الحزب، 
بجناحيه السياسي والعسكري لحزب العمال 
الكردستاني واضحة بشدة، فالعلم هو نفسه 
ــهـــم والـــقـــائـــد هــــو نــفــســه أوجـــــــان حــتــى  ــلـ واملـ
الــعــمــل هــي نفسها. وهــنــاك تنسيق  أســالــيــب 
قـــوي بـــن هـــذا الـــحـــزب وأجـــهـــزة نــظــام األســـد 
إدارة  وتــركــت  عـــام 2012،  فــي  انسحبت  الــتــي 
املناطق الــكــرديــة فــي شــمــال ســوريــة وشرقها 
لهذا الحزب. واليوم، ال يتوانى كبار مسؤولي 
النظام الــســوري عــن التصريح بــأن الــوحــدات 

فصيل تابع له.
 

تجربة العراق: حزب الحل
خـــاض حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، فـــي عــام 
ــراق، وقـــام  ــعــ 2002، تــجــربــة فـــي كـــردســـتـــان الــ
بــتــأســيــس حـــزب ســيــاســي، أطــلــق عــلــيــه حــزب 
ــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي، وأنـــــاط  ــقـ ــمـ ــديـ الـــحـــل الـ
رئاسته إلى طبيٍب، يدعى فائق غولبي، لكنه 
الــســكــان،  فــي تحقيق أي شعبية وســـط  فــشــل 
بــســبــب وجــــود أحـــــزاب ســيــاســيــة قــومــيــة لها 
تاريخ طويل. وخاض الحزب انتخابات عدة، 

فشل فيها جميعا.
ــزاب أســســهــا الــعــمــال الــكــردســتــانــي،  ثــاثــة أحــ
إيراني وعراقي وسوري، للفترة -2002 2004، 
إضــافــة إلــيــه هــو الــحــزب األم الــتــركــي، وشكل 
إطـــــارًا ســيــاســيــا عـــامـــا، أطــلــق عــلــيــه منظومة 
املــجــتــمــع، بــغــرض الــســيــطــرة عــلــى الــســاحــات 

الكردية في العراق وتركيا وسورية وإيران.
عــمــل فــي تــركــيــا عــلــى تــأســيــس أكــثــر مــن ذراع 
ســيــاســيــة لـــه، مــنــهــا حـــزب »الــعــمــل الــشــعــبــي«  
في 7 /6 /1990، ودخل االنتخابات في 1991 
الديمقراطي  في تحالٍف مع حزب االشتراكي 
 17 ونـــــــال  ــنــــونــــو،  إيــ أردال  بـــرئـــاســـة   )SHP(
مـــقـــعـــدًا، ثـــم حــلــت الــحــكــومــة الــــحــــزب، بــعــدمــا 
قّبة  تحت  القسم  زانـــا،  ليلى  الــبــرملــانــيــة،  أدت 
في  الــكــردّيــة، وقضت سنوات  باللغة  البرملان 
السجن. بعدها بسنتن، تم تأسيس »الحزب 
حــظــرتــه   ،1994/  3/  3 وفــــي  الـــديـــمـــقـــراطـــي«، 
الــدســتــورّيــة. بعد شهر، أســس حزب  املحكمة 
ــا جـــديـــدة، أطــلــق  ــ الــعــمــال الــكــردســتــانــي ذراعــ
 ،)HADEP( الديمقراطي  الشعب  حزب  عليها 
الــبــرملــان فــي دورتــــن انتخابيتن،  لــم يــدخــل 
االنــتــخــابــيــة، وهي  العتبة  تــجــاوز  فــي  لفشله 
%10، لكنه كان قد فاز في االنتخابات البلدية 
ــنـــة، واســـتـــمـــر نــحــو تسع  فـــي 37 بـــلـــدة ومـــديـ
الدستورية.  أن تحظره املحكمة  سنوات، قبل 
أســس حزبا  قد  الكردستاني«  »العمال  وكــان 
احــتــيــاطــيــا قــبــل ذلـــــك، يـــدعـــى »الــديــمــقــراطــي 
وإشراكه  تفعيله  جــرى   ،)DEHAP( الشعبي« 
باالنتخابات التالية، ثم تم إغاقه عام 2005. 
وفـــي الـــعـــام نــفــســه، تـــم تــأســيــس حـــزب جــديــد 
من  دخــل   )DTP( الديمقراطي  املجتمع  باسم 
التركي، وأغلق  البرملان  إلى  خاله 21 عضوًا 

هذا الحزب أيضا في عام 2007.
 )كاتب سوري(

ورقة بيد حافظ األسد وحروب متواصلة مع تركيا وعالقات قوية بإيران

العمال الكردستاني
نشأة ماركسية وأذرع لتحالفات إقليمية

رّوج فكرًة مصدرها 
النظام السوري أن 

األكراد السوريين في 
األصل كرد تركيا، 

وهربوا من قمع 
السلطات هناك، 

والتجأوا إلى سورية، 
ويجب أن يعودوا

يرى مراقبون أن 
»العمال الكردستاني« 

بات أقرب إلى أن يكون 
بندقية لإليجار من أن 

يكون تنظيمًا مدافعًا 
عن قضيٍة عادلٍة 
وحقوق شعوب 

مظلوم

يمثل حزب العمال الكردستاني عنوانًا رئيسيًا لكثيرين من األكراد، في تركيا خصوصًا، وقد نشأ تنظيمًا ماركسيًا، وتشكل له جناح 
مسلح محارب، خاض حروبا لم تتوقف مع تركيا. تقدم المطالعة التالية استعراضًا شامًال لبداياته ومساره وراهنه ومستقبله

مقاتالت من حزب العمال الكردستاني قرب أربيل في شمال العراق في 11 أغسطس 2005 )فرانس برس(

الكردستاني جرائم قتل  العمال  ارتكاب حزب  تظهر شهادات ووثائق 
وتعذيب وحشية تفوق، أحيانًا، تلك التي ترافق سيطرة تنظيم الدولة 
األوتاد  واستخدام  والحرق  الــرؤوس  قطع  مثل  )داعــش(،  اإلسالمية 
في قتل المعارضين أو الخصوم. ومسلحو الحزب مجهزون ببنادق، 
على  محمولة  صاروخية  قذائف  وكذلك  الصنع،  روسي  معظمها 
الكتف، وهو يعتمد أيضًا في معاركه على األلغام المضادة لألفراد، 

الستهداف القوات التركية والمسلحين المتعاونين معها.

ارتكاب جرائم وحشية
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الله أوجان  األخيرة، وبعد طرد رئيسه عبد 
من سورية، انتقل »العمال الكردستاني« إلى 

الحاضنة اإليرانية.
مــســتــويــات  ملـــراقـــبـــن، وصـــلـــت  واآلن، ووفـــقـــا 
التنسيق والعاقة بن »العمال الكردستاني« 
، بــــاتــــت الــــصــــات فـــيـــه بــن 

ٍّ
ــد ــ ــ وإيـــــــــران إلـــــى حـ

الــجــانــبــن إلـــى أن يــوصــف الــحــزب بــأنــه أحــد 
أذرع الحرس الــثــوري اإليــرانــي، أســوة بحزب 
الــلــه الــلــبــنــانــي وتــنــظــيــمــات شــيــعــيــة عــراقــيــة. 
وبتأثير من طهران، أخذ الحزب يقيم صاٍت 
مــع بــغــداد أيــضــا، وهـــو يــتــواصــل مــع روســيــا 
ــذه الــــصــــات مـــعـــروفـــة ومـــتـــداولـــة  ــ أيــــضــــا، وهــ
حتى فــي اإلعـــام. وجـــاء مــراقــبــون أتـــراك على 
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MEDIA

اإلعالم التونسي الخاص بين الدين والسياسة
تونس ـ خولة العشي

واإلذاعــيــة  التلفزيونية  الــقــنــوات  تحظى 
الـــخـــاصـــة بــنــســب مـــشـــاهـــدة مــرتــفــعــة في 
ــات اإلعــــــــام  ــســ ــمــــؤســ ــة بــ ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ـــس مـ ــونــ ــ تـ
العمومي إال أنها وقعت مرارًا بفخ البحث 
عن اإلثارة بهدف استقطاب املستشهرين، 
ــة  ــابــ ــقــ حــــــســــــب تــــــصــــــريــــــحــــــات رئـــــــيـــــــس نــ
الــصــحــافــيــن نــاجــي الــبــغــوري االعــامــيــة 
التي تكررت في أكثر من مناسبة. الوقوع 
فـــي خــطــأ الــبــحــث عـــن اإلثـــــارة عــكــس عــدم 
القنوات،  تلك  معظم  وانحياز  استقالية 

ما شرع األبواب لطرح أسئلة عديدة.
ــتــــونــــســــي عــلــي  ــافــــي الــ وقـــــــد أكـــــــد الــــصــــحــ
»العربي الجديد«،  العبيدي، في تصريح لـ
أنه »إضافة إلى املؤسسات اإلعامية التي 
ــــورة 2011 والـــتـــي كــانــت  تـــواجـــدت قــبــل ثـ
مــحــســوبــة عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــســـابـــق كــقــنــاة 
الزيتونة،  وإذاعــة  التونسية وقناة نسمة 
ــنــــوات تــلــفــزيــونــيــة  بــــــرزت بـــعـــد الــــثــــورة قــ
ــيـــة جـــديـــدة  ــتـــرونـ ــكـ ــة ومـــــواقـــــع إلـ ــ ــيــ ــ وإذاعــ
سرعان ما خضعت أيضا إلى تصنيفات 

حسمتها األحزاب السياسية«. 
وشــرح العبيدي كيف أن اإلعــام الخاص 
عرف »ذروة الصراع السياسي أثناء حكم 
الترويكا بقيادة حركة النهضة التي أعاد 
إلى  »الضمير«  الحزب  جريدة  قياديوها 
الحياة وأسسوا أيضا بتمويات ال يزال 
وهي  الزيتونة،  قناة  مجهوال،  مصدرها 
قناة دينية تبث برامج حوارية سياسية«. 
وقـــال العبيدي أن هــذه املــؤســســات تبنت 
ــتــــاء  ــــى حــــد اإلفــ ــل إلــ ــ ــيـــا وصــ ــنـ ــابـــا ديـ خـــطـ
والــتــكــفــيــر فـــي بــعــض الـــفـــتـــرات، وضــعــت 
فــي خــدمــة حــزب حركة  الصحافي  العمل 
الـــنـــهـــضـــة وحـــلـــفـــائـــهـــا فــــي مــــواجــــهــــة مــن 

»أعداء الشرعية«. سموهم آنذاك بـ
في الجهة املقابلة اصطف رموز املعارضة 
وراء املؤسسات اإلعامية التي اتخذت من 
اليومي  خبزها  النهضة  لحركة  عــدائــهــا 
وتحولت منابرها الحوارية إلى فضاءات 
لــشــتــم حــكــومــة الــتــرويــكــا والــتــشــكــيــك في 
ــنـــاتـــا نــســمــة  ــد ســـاهـــمـــت قـ ــ وطـــنـــيـــتـــهـــا وقــ
الخاصة  اإلذاعــــات  مــن  والتونسية وعــدد 
فـــي الــتــجــيــيــش العـــتـــصـــام الـــرحـــيـــل الـــذي 
ــا وعـــجـــل بــتــنــظــيــم  ــكـ ــرويـ ــتـ أنـــهـــى حـــكـــم الـ

االنتخابات البرملانية والرئاسية.

التغيرات السياسية وتأثيرها
وفي تعليقها على هذه الحرب السياسية 
ــكــــونــــات اإلعـــــــــام الـــــخـــــاص، قـــالـــت  ــــن مــ بـ
الــصــحــافــيــة الــتــونــســيــة نــجــاء بــن صالح 
التونسي  »العربي الجديد« إن »اإلعــام  لـ
إلــى قطبن:  انقسم  الــتــرويــكــا  خــال حكم 
له خلفية دينية موال  إيديولوجي  إعــام 
لـــلـــحـــكـــومـــة وإعــــــــام اصــــطــــف فــــي الــجــهــة 
أما  اإليــديــولــوجــيــا.  هــذه  ملحاربة  املقابلة 
االنتخابات  مــا بعد  أي  املرحلة،  فــي هــذه 
األخيرة وفوز حزب نداء تونس وتحالفه 
كثيرا  تغير  فاملشهد  النهضة  حــركــة  مــع 
وبـــــدت عــلــيــه مـــامـــح إعـــــام بـــن عــلــي في 
مواالته للحزب الحاكم. فقناة نسمة مثا 
والــتــي حــاربــت حــركــة الــنــهــضــة أصبحت 
تكثف من الظهور اإلعامي لقياديي هذا 
الحزب بعد تحالف هذا الحزب مع الحزب 
الحاكم الذي يدعمه رئيس القناة وهو أمر 
أثار سخرية التونسين وشكك في نزاهة 

القائمن على هذه املؤسسة اإلعامية«.
ــمـــال مـــن الــســيــاســيــن  ســيــطــرة رجــــال األعـ
املكتوبة  اإلعــام  على وسائل  واملتنفذين 
والــســمــعــيــة الــبــصــريــة أصــبــحــت واضــحــة 
ومؤثرة أيضا ما أجبر نقابة الصحافين 
الــتــونــســيــن عــلــى الـــتـــدخـــل فـــي أكـــثـــر من 
مــنــاســبــة لــلــتــحــذيــر مـــن مــغــّبــة الــتــدخــات 
الــســيــاســيــة فـــي الــعــمــل الـــصـــحـــافـــي، عبر 

أصحاب املؤسسات ورجال األعمال. 

منوعات

رصد

إعالم خاص بعيد عن االستقاللية
وحول هذه املعضلة التي تشوه محاوالت 
الـــتـــونـــســـيـــن خـــلـــق إعــــــام خـــــاص مــهــنــي 
وجـــــاد، تــحــدث الــصــحــافــي ومـــديـــر إذاعـــة 
العبيدي  صــالــح  محمد  الثقافية  تــونــس 
: »ال تــوجــد فـــي تــونــس مــؤســســات 

ً
قـــائـــا

إعامية خاصة مهيكلة بشكل كاسيكي 

ومؤسساتي على شاكلة الدول الليبرالية 
الــتــقــلــيــديــة كــفــرنــســا وبــريــطــانــيــا، اإلعـــام 
الــــخــــاص فــــي تـــونـــس نـــشـــأ تـــاريـــخـــيـــا فــي 
ارتباط إما بمنفعية السلطة ومحاوالتها 
لإليهام بوجود رأي بديل )نموذج حنبعل 
و موزاييك في بادية األلفية، ونموذج دار 
ى بعد 

ّ
األنــوار في الثمانينيات(، أمر تجل

الـــثـــورة حــيــث اتــضــح أن لــكــل املــؤســســات 
الخاصة تقريبا ارتباطا بــرؤوس األموال 
أو بالباحثن عن موقع داخل دائرة القرار 
أمــٌر  الحزبي،  التأثير  دائـــرة  أو  الحكومي 
التجاذب بن مضمون  ما خلق حالة من 

وسائل اإلعام الخاصة«.
ــاف الــعــبــيــدي: »بـــاتـــت الــتــقــســيــمــات  ــ وأضــ
بديهية للرأي العام من خال قــول:« هذه 
وسيلة ذلك الطرف اليميني وتلك وسيلة 
ــداثــــي أو الــــيــــســــاري. ولــكــن  الــــطــــرف الــــحــ
التونسية هو وجود  املسالة  الخطير في 
بعض وسائل اإلعام التي تعمل لصالح 
الـــتـــي تــحــوم  املــشــبــوهــة  رؤوس األمـــــــوال 
ــــذي يضر  ــر الـ ــ حــولــهــا شــبــهــة فـــســـاد، األمـ
كثير من  في  القطاع ويجعله  بمصداقية 

األحيان عرضة للتشكيك واالنتقاد«. 
ويــنــاقــش الــعــبــيــدي الــحــلــول، ويـــقـــول: »ال 
يوجد حل خارج إطار الدولة ومؤسساتها 
فــمــؤســســة كهيئة االتــصــال  الــدســتــوريــة، 
السمعي البصري ال بد أن تكون لها جرأة 
فــضــح كـــل املـــمـــارســـات وتــبــويــب الــنــشــاط 
اإلعامي الخاص، أما في قطاع الصحافة 
الضروري تأسيس مجلس  املكتوبة فمن 
لــلــصــحــافــة عــلــى غــــرار فــرنــســا يـــراقـــب كل 
أطــراف  مــن  الــتــجــاوزات، وتحكم تركيبته 
مستقلة لها ارتباط فقط بالحقل العلمي 

ال غير«.

القنوات األكثر مشاهدة
ــوار  ــاهـــدة قـــنـــاة »الــــحــ شـــهـــدت نـــســـب مـــشـ
الــــــتــــــونــــــســــــي« الـــــــتـــــــي تــــــــصــــــــدرت وملــــــــدة 
ــراتــــب األولـــــــــى، تـــراجـــعـــا ُوصــــف  ــراملــ ــهــ أشــ
بــــ«الـــســـقـــوط الـــحـــر« لــلــقــنــاة الـــتـــي احــتــلــت 
ـــدرت 

ُ
املــرتــبــة الــرابــعــة بــنــســبــة مــشــاهــدة ق

بـــــ22.5 بــاملــائــة. وبــحــســب تــقــريــر أصــدرتــه 
ــكـــان« املــخــتــصــة في  مــؤســســة »مــيــديــا سـ
املــــشــــاهــــدة  نــــســــب  وقـــــيـــــاس  اآلراء  ســــبــــر 
التلفزيونية  الــقــنــوات  حـــول  واالســتــمــاع، 
التونسين، في  األكــثــر مــشــاهــدة مــن قبل 
الــنــصــف األول مــن شــهــر فــبــرايــر/شــبــاط، 
املرتبة  األولــــى«  »الوطنية  الــقــنــاة  احتلت 
األولــــى فــي نــســب املــشــاهــدة بنسبة 31.7 
»الوطنية  الثانية  القناة  وجـــاءت  باملائة 
الــثــانــيــة« فــي املــرتــبــة الــخــامــســة فــي نسب 

املشاهدة بنسبة قدرت بـ10.7 باملائة. 
هذا التراجع الافت بنسب مشاهدة قناة 
»الحوار التونسي«، رده بعض املختصن 
تقدمها  التي  البرامج  إلــى تدني مستوى 
القناة وبحثها املستمر عن اإلثارة، حيث 
ال يـــكـــاد واحـــــد مـــن بــرامــجــهــا يــخــلــو من 
الــصــدامــات واملــشــاحــنــات بــن الــضــيــوف. 
قــنــاة »حــنــبــعــل« احــتــلــت املــرتــبــة الــثــانــيــة 
األكــثــر  التلفزيونية  الــقــنــوات  تــرتــيــب  فــي 
مـــشـــاهـــدة بــنــســبــة 30.7 بـــاملـــائـــة، ويــعــود 
التركية  إلــى املسلسات   الفضل فــي ذلــك 
الفضل أيضا  كــان لها  املــعــروضــة والــتــي 
فــي احــتــال قــنــاة »نسمة تــي فــي« املرتبة 
ـــ23.6  الــثــالــثــة بــنــســبــة مـــشـــاهـــدة قــــــّدرت بـــ

باملائة.
وتــتــعــرض قــنــاة »الــحــوار الــتــونــســي« إلى 
عقوبات عديدة من الهيئة العليا املستقلة 
لــاتــصــال الــســمــعــي الــبــصــري »الــهــايــكــا« 
ــبـــرامـــج الـــتـــي تــقــدمــهــا والــتــي  لــطــبــيــعــة الـ
ــة، كـــــان أبـــرزهـــا  ــ ــادمـ ــ ــا تـــكـــون صـ غـــالـــبـــا مــ
إيــقــاف بــرنــامــجــي »البــــاس« و»ملـــن يجرؤ 
فــقــط« الــلــذيــن يبثان أســبــوعــيــا، فــي شهر 
املاضي، باإلضافة  األول  ديسمبر/كانون 
الــذي يحيط ببرنامج »اليوم  الــجــدل  إلــى 
الـــذي يــبــث كــل ليلة جمعة على  الــثــامــن« 
قون ب»املختص 

ّ
القناة، حيث وصفه املعل

في املشادات الكامية والشتائم« املتبادلة 
ــــوف املــــــشــــــاركــــــن، فــــــي وقــــت  ــيـ ــ ــــضـ بــــــن الـ
دعــــا الــتــونــســيــن »الـــهـــايـــكـــا« إلــــى تحمل 
التي  الحاالت  هذه  ومتابعة  مسؤوليتها 

»املهازل« األسبوعية. ُوصفت بـ

ال توجد مؤسسات 
إعالمية خاصة مهيكلة 

بشكل كالسيكي

يتابع التونسيون ما تقدمه القنوات التلفزيونية واإلذاعية الخاصة من برامج بعين ناقدة إال أن 
جودة ما تبثه بقيت دون المأمول بسبب عدم استقالليتها وانحيازها

يــســتــمــر مــرصــد األخـــاقـــيـــات املــهــنــيــة الــتــابــع لنقابة 
الصحافين التونسين بنشر أرقام توثق اإلخاالت 
بالخطابات  واملــتــعــلــقــة  املــكــتــوبــة  للصحافة  املــهــنــيــة 
املــحــرضــة عــلــى الــكــراهــيــة واألخـــطـــاء بــاإلضــافــة إلــى 
العام  تغطية األحـــداث اإلرهــابــيــة، حيث نشر تقريره 
ويناير/كانون   2015 األول  ديسمبر/كانون  لشهري 
الــثــانــي 2016 الــتــي رصـــد خــالــهــا عــمــل 19 صحيفة 
ومــوقــعــا إلــكــتــرونــيــا مــن الــقــطــاعــن الــعــام والــخــاص، 

باللغتن العربية والفرنسية. 
أما عن املؤسسات اإلعامية األكثر ارتكابا لإلخاالت 
فـــي الــتــعــاطــي اإلعــــامــــي مـــع اإلرهــــــــاب، فــقــد احــتــلــت 
صحيفة »البراس«  املرتبة األولى في الصحف الورقية 
بنسبة 21.45 في املائة، تلتها صحيفة »لوكتيديان« 

بــنــســبــة 21.14 فـــي املــــائــــة، ثـــم صــحــيــفــة »الـــصـــريـــح« 
بنسبة 15.74 في املائة، فصحيفة »الشروق« اليومية 
الخاصة بنسبة 11.38 في املائة ثم صحيفة »املغرب« 

بنسبة 6.6 في املائة. 
 بـــاألرقـــام الــتــي حــمــلــت الكثير 

ً
وجــــاء الــتــقــريــر حــافــا

ــن الـــــــــدالالت، أبــــرزهــــا أن الـــصـــحـــافـــة الـــورقـــيـــة هــي  مــ
ــد اعــتــمــد املـــرصـــد في  األكـــثـــر ارتــكــابــا لـــإلخـــاالت، وقـ
ــبـــط اإلخـــــــــاالت املـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــعـــاطـــي اإلعــــامــــي  ضـ
ــاب عــــّدة مــواثــيــق تــحــريــريــة مــســتــوحــاة من  ــ مــع اإلرهـ
مــؤســســات إعــامــيــة عــاملــيــة ومـــن مــواثــيــق أخــاقــيــات 
املهنة الصحافية ودراســات علمية أكاديمية وخبراء 
إلــى إعانات على غــرار إعان  وجامعين، باإلضافة 

ميونخ لحقوق وواجبات الصحافين.

مرصد للصحافة المكتوبة

بعد إعالن األسير الصحافي الفلسطيني تغريد
محمد القيق تعليق إضرابه عن الطعام 

عقب التوصل التفاق يقضي باإلفراج عنه 
في 21 مايو/أيار المقبل، احتفل المغردون 

الفلسطينيون والعرب بالخبر وغّردوا 
على وسم » #انتصر_القيق« حيث كتب 

أدهم »94 يومًا كانت حكاية صبر وصمود 
وتضحية، مثلت بالنسبة لشعبنا ُملخص قصة 

الثبات واالنتصار على الُمحتل«.

في مصر، كثر استخدام وسم »#فلوس_
مصر_فين« بعد أيام من خطاب الرئيس 

عبدالفتاح السيسي الذي أعقبه جدل 
وسخرية على مواقع التواصل، وكتبت 

ميسرة » #فلوس_مصر_فين في جيوب 
القضاة والضباط والجيش والفنانين.. تمام 

كده«، في ما قال علي »وجوده مضعتش 
موجوده رصاص في أجساد الشباب، وكرباج 

على ظهور األحرار قنابل غاز وغيرها«.

عربيًا، تصّدر وسم »#استشهاد_بدر_
حمدي_الرشيدي« لوائح األكثر تداوًال 

بعد انتشار مقطع فيديو قصير، يُظهر 
مناصرين لتنظيم الدولة اإلسالمية »داعش« 

يقتلون مواطنًا سعوديًا، ما أثار حفيظة 
المتابعين. وكتبت نوال »التطرف أزمة فكر«. 
وقال مشعل »التهاون باإلبالغ عن قريبك أو 

صديقك ممن يحملون هذا الفكر اللعين 
يعني أنك قد تكون الضحية القادمة«.
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أخيرًا، سيفوز دي كابريو باألوسكار، واحدة 
مــن أكــثــر الــجــوائــز القريبة، وســتــكــون لحظة 
ــــول الـــعـــالـــم.  ســـعـــيـــدة ملـــايـــن املـــشـــاهـــديـــن حـ

)Room( أفضل ممثلة: بري الرسون
املمثلة املدهشة التي قدمت قبل 3 أعوام فيلم 
Short Term 12، تعود للواجهة من جديد مع 
هذا الفيلم، واحدة من أكثر ممثات هوليوود 
قوة خال الوقت الحالي، ستكون على موعد 

مع أهم لحظة في مسيرتها القصيرة.
أفــضــل مــمــثــل مــســاعــد: ســيــلــفــســتــر ســتــالــون 

)Creed(
 The( أفضل ممثلة مساعدة: أليسيا فيكاندر

Danish Girl

واحـــــدة مـــن أكــثــر الــفــئــات تــنــافــســيــة، ســـواء 
كــأفــضــل ممثلة  أو  كــأفــضــل ممثل مــســاعــد، 
الخيار  هــو  ســتــالــون  سيلفستر  مــســاعــدة. 
األقــــــرب، وســــط مــنــافــســة شـــرســـة مـــع مـــارك 

محمد جابر

ــة الـــتـــي  ــلــ ــيــ ــلــ األوســـــــــكـــــــــار، هــــــي الــ
ــيـــوود”  ــولـ يـــأتـــي فــيــهــا نـــجـــوم “هـ
لــــيــــشــــاهــــدوا بـــعـــضـــهـــم، بــحــســب 
ــهــا، 

َّ
ــلــة مــيــريــل ســـتـــريـــب. ولــكــن

ّ
تــعــريــف املــمــث

أيـــضـــا، الــلــيــلــة الــســيــنــمــائــيــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
ــديــــن حــــول  ــاهــ ــيـــهـــا مــــايــــن املــــشــ يـــتـــجـــمـــع فـ
الهوليوود،  نجوم  أيضا  ليشاهدوا  العالم، 
ويـــســـتـــمـــعـــوا لـــخـــطـــابـــات الــــفــــوز، ويــتــابــعــوا 

نظرات الخسارة.
قــبــل كــل شـــيء، هــنــاك الــتــوقــع فــي األوســكــار، 
والرهان الشخصي على اسم الفائز قبل فتح 
عات الفائزين لجوائز 

ّ
الظرف. هنا نكتب توق

األوسكار الرئيسية:
The Revenant :أفضل فيلم

ال يوجد فيلم من بن األفام املرشحة، أقرب 
الـــعـــام بامللحمية،  الــفــيــلــم. الــشــعــور  ــذا  مـــن هـ
ــر بـــضـــوء  ــويـ ــتـــصـ ــــي الـ واإلنــــــجــــــاز الـــتـــقـــنـــي فـ
 

ّ
ــلــيــه، كــل

ّ
طــبــيــعــي، مـــع أداء مــقــتــدر مـــن مــمــث

ــل لــلــجــوائــز خــال 
ّ

ذلـــك، جعله الــخــيــار املــفــض
األغلب سينتهي ذلك  املاضية، وعلى  الفترة 

باألوسكار.
أفضل مخرج: أليخاندرو جونزاليز إيناريتو 

)The Revenant(
الفيلم، يمكن  الــذي ينطبق على  األمــر  نفس 
قوله على إيناريتو، وعلى الرغم من اإلنجاز 
املــذهــل الـــذي حققه املــخــرج جـــورج ميلر في 
فيلم Mad Max، إال أن إيناريتو وفيلمه هو 

من األسماء األقرب للفوز.
 The( أفــضــل مــمــثــل: لـــيـــونـــاردو دي كــابــريــو

)Revenant

ألف بديع خيري أغنية 
تعبر عن حال السّقائين، 

المهنة الرائجة بمصر

تشيُر التوّقعات إلى 
احتمال فوز دي كاربيرو 

بجائزة أفضل ممثّل

2223
منوعات

 )Bridge of Spies فـــيـــلـــم  )عــــــن  ــــس  ــــانـ ريـ
ستالوني  يفوز  أن  جاذبية  ولكن  تحديدًا، 
بــاألوســكــار بــعــد مــســيــرة طــويــلــة مــن أفــام 
الحركة يجعله األقرب. أما أليسيا فيكاندر 
وينسلت  كيت  مــع  شرسة  منافسة  فلديها 
)عن Steve Jobs(، ولكن تألق »فيكاندر« في 
 ،)Ex Machina عملن خال العام )اآلخر هو

حة.  تها مرجَّ
َّ
يجعل كف

The Big Short :أفضل سيناريو مقتبس
Spotlight :أفضل سيناريو أصلي

 ،Spotlight في فئة السيناريو األصلي يبدو
الفئة األخرى  قريبا بشدة من الجائزة، في 
ــة قــــويــــة جـــــــدًا بـــــن األفـــــــام  ــافـــسـ ــنـ هــــنــــاك مـ
 The Big .الخمسة على السيناريو املقتبس
بالنظر  للغاية  كبيرة  حــظــوظ  لــديــه   Short
إلـــى الــتــقــديــر الـــذي نــالــه الــفــيــلــم بشكل عــام 
األخــيــرة، ويجعله متفوقا على  الــفــتــرة  فــي 

.Room سيناريو إنساني قوي مثل
Inside Out :أفضل فيلم رسوم متحركة

Amy :أفضل فيلم وثائقي
Son of Saul :أفضل فيلم أجنبي

بــالــتــأكــيــد فــيــلــم »بــيــكــســار« هــو األقــــرب في 
للشركة  قوية  عــودة  املتحركة،  الرسوم  فئة 
الــعــمــاقــة ومــنــافــســة شــبــة مــحــســومــة. فيلم 
يتحّدث عن مغنية  له جاذبية، كونه   Amy
ــهـــاوس، وبــشــكــل فني  ــنـ بــشــهــرة، إيـــمـــي وايـ
ــلـــى. بــيــنــمــا فيلم  ــا، لـــذلـــك حــظــوظــه أعـ أيـــضـ
ــآت دائـــــمـــــا هـــــي األقـــــــرب  ــاجــ ــفــ ــاملــ أجــــنــــبــــي فــ
لـــلـــحـــدوث، ولــكــن الــتــوقــع األقـــــرب هـــو فيلم 

.Son of Soul الحرب العاملية الثانية
 The( إيــمــانــويــل لوبيزكي تــصــويــر:  أفــضــل 

)Revenant
Mad Max: Fury Road :أفضل مونتاج

 The( أفــضــل مــوســيــقــى: إيــنــيــو مــوريــكــونــي
)Hateful Eight

Til It Happens To You :أفضل أغنية
 Mad Max: Fury مـــابـــس:  تــصــمــيــم  أفــضــل 

Road
Mad Max: Fury Road :أفضل ديكور
Mad Max: Fury Road :أفضل مكياج

Mad Max: Fury Road :أفضل مكساج
Mad Max: Fury Road :أفضل تحرير صوت

 Star Wars: The بــصــريــة:  مـــؤثـــرات  أفــضــل 
Force Awakens

جونزاليز إيناريتو واالقتراب من اإلنجاز
ــرج، ألــــيــــخــــانــــدرو جـــونـــزالـــيـــز  ــ ــخـ ــ أصــــبــــح املـ
إيناريتو، هو االسم األقرب للفوز بأوسكار 
أفضل مخرج عن فيلمه The Revenant، في 
يقام  الــذي  والفنون  العلوم  أكاديمية  حفل 
يــوم األحـــد 28 شــبــاط/فــبــرايــر. فــإلــى جانب 
 لــلــمــديــح على 

ً
أن الــفــيــلــم هـــو األكـــثـــر نـــيـــا

املــســتــوى الــنــقــدي بــن األفـــام املــرشــحــة، إال 
 السبب األبرز، هو حصول إيناريتو على 

َّ
أن

األوســكــار، والتي  أهمية قبل  الجوائز  أكثر 
تعتبر مؤشرًا كل عام على اتجاه الجائزة. 
إيناريتو فاز بجائزة البافتا، التي تقّدمها 
األكــاديــمــّيــة الــبــريــطــانــّيــة، كــأفــضــل مــخــرج. 
وباملثل، فاز من نقابة املخرجن DGA، وهي 
الجائزة األهم على اإلطاق بن كل الجوائز 
األوســـكـــار،  حــفــل  تسبق  الــتــي  السينمائية 
ــفـــوز بــهــاتــن الــجــائــزتــن   الـ

َّ
ــإن ــ وبــالــتــالــي فـ

تحديدًا، إلى جانب تكريمات أخرى عديدة، 
ترجح كفة إيناريتو، وتضعف كل منافسيه. 
فوز إيناريتو القريب، سيكون فوزه الثاني 
عــلــى الـــتـــوالـــي بــــاألوســــكــــار، حــيــث فــــاز في 
ــراج عــن فيلمه  الــعــام املــاضــي بــجــائــزة اإلخــ
Birdman، والــذي حصل حينها أيضا على 
جائزة أفضل فيلم، قبل أن يصبح قريبا من 

.The Revenant تكرار نفس األمر مع
ــن إيـــنـــاريـــتـــو، أول  ــفــــوز ســيــجــعــل مــ هـــــذا الــ
التوالي  بالجائزة مرتن على  مخرج يفوز 
الــذي  إل مانكيفتس،  املــخــرج جــوزيــف  منذ 
 A فــاز بالجائزة مرتن عــام 1949 عن فيلم
Letter to Three Wives، قبل أن يعود للفوز 
بها في العام التالي عن فيلمه الكاسيكي 

.All About Eve الشهير
لـــ16  ينضم  كــذلــك، سيجعله  إيناريتو  فــوز 
ــار فــــازوا  ــكــ ــر فـــي تـــاريـــخ األوســ مــخــرجــا آخــ
ـــن، وهــــــي قـــائـــمـــة تــحــمــل  ــرتــ ــ ــائــــزة مـ ــالــــجــ بــ
مخرجن عظماء من قبيل ميلوش فورمان 
وإليا كازان وديفيد لن وستيفن سبيلبرغ. 
وفي كل هذا سيكون أمام املخرج املكسيكي 
لــيــلــة تــاريــخــيــة، قـــد يــحــقــق فــيــهــا أكـــثـــر من 

إنجاز.

صحةسينما

وقفةتراث

حنين عتيق

لــــم تـــمـــض ســــاعــــات، حـــتـــى انـــتـــشـــرت بــســرعــة 
جوهر  مــن  الخارجة  الجديدة  األغنية  كبيرة 
األسترالّية  املغنية  أطلقتها  والتي  البشرية، 
ــدة جــــوائــــز دولــــيــــة، مــيــســي  ــ الـــحـــائـــزة عـــلـــى عـ
كــنــدا«.  يــا  »آه  عــنــوان  والــتــي تحمل  هيغينز، 
وتأتي األغنية على لسان والد الطفل السوري 
الـــكـــردي عــيــان عــبــدالــلــه، حــن حــمــل عائلته، 
وحاول الهروب بها ملكان يمنحها األمان، في 
البسيطة،  الحقيقية  الصورة  رائــع بن  مزيج 
ومثل  الحب  مثل  والقوية،  الصادقة  واملؤثرة 
املـــــوت. وبــــن الـــصـــوت الــجــمــيــل جــــدًا والــقــوي 
ــل الـــوحـــيـــد املــتــبــقــي  ــ ــــذي تــغــنــي نـــبـــرتـــه األمــ الــ

لعائلة هربت بأطفالها من جحيم الحرب.
ــــيــــة، لــصــحــيــفــة 

ّ
ــان املــــغــــن ــى لــــســ ــلـ وقــــــد جــــــاء عـ

ــــع 
ّ

الــــغــــارديــــان الــبــريــطــانــيــة: »لـــقـــد كـــنـــُت أرض
طفلي الــجــديــد، حــن شـــاهـــدُت تــلــك الــصــورة، 

درويــــش األســيــوطــي، كــّمــا مــن األغـــانـــي التي 
كـــان يــؤديــهــا الــفــاحــون أثــنــاء عــزيــق األرض 
ــفـــاح األجــــيــــر، وهــو  وحــــرثــــه، حــيــث يــغــنــي الـ
يــقــوم بــأعــمــالــه بــاســتــخــدام الـــفـــأس، متحدثا 
عــن الــشــقــاء فــي الــعــمــل، مــقــابــل أجــــرة زهــيــدة 
ال تتجاوز نصف الــريــال: »يــا سيدي جــال/ 
ي ظهرك يا خال. 

ّ
ال. ما توط

ّ
كايدني لوم العذ

دي الَكْرَوة/ على نص ريال”.
الــجــمــيــع يــغــنــي فـــي جــمــيــع األحـــــــوال، وربــمــا 
يظهر من بينهم من هو حسن الصوت، مثلما 
اكتشفوا سيد درويش، فقرر زماؤه أن يترَك 
العمل اليدوي ويظل معهم؛ يغني لهم أثناء 
لم  عــنــهــم.  ويــســري  بــصــوتــه  عملهم يسليهم 
يــنــَس درويـــــش، حــن فــتــحــت لــه أبــــواب الــفــن، 
تلك الطبقات الكادحة من الشعب، فغنى لهم 

أغنية “الحلوة دي” املشهورة.
ر عن   هذا النوع من الغناء الذي يعبِّ

ُ
ويختلف

أغاني  عــن  الــكــادحــة،  العاملة  الطبقات  شقاء 
األرستقراطيّن التي تتحدث من الخارج عن 
الطبقات، فتعطي صــورة غير صحيحة  تلك 

القاهرة ـ محمد كريم

ــانــا كـــي تــغــنــي، أو 
ّ
لــيــس شـــرطـــا أن تـــكـــون فــن

سمع، فالغناء لدى الشعوب 
ُ
مطربا ُمجيدًا لت

الــشــرقــيــة كــــاد أن يـــكـــون طــقــســا ُيــمــارســونــه؛ 
قساوتها.  وتلين  البائسة  حياتهم  لتيسير 
وقــــد الحــــظ املــســتــشــرق اإلنـــجـــلـــيـــزي، إدوارد 
لـــن، مــيــل املــصــريــن الــفــطــري إلـــى املوسيقى 
عــبء  مــن  والتخفيف  فــي تنسيق حــركــاتــهــم، 
أعمالهم املختلفة، وذلك باألغاني واألناشيد. 
فــاملــاح يــغــنــي وهـــو يـــجـــّدف، والـــفـــاح يغني 
وهو يرفع املياه، والحمال يغني وهو يحمل 
من  وكثير  والحّصاد  النشار  وكذلك  األثقال، 

العمال اآلخرين.
بعض الحريصن على جمع التراث الغنائي 
الــشــعــبــي، اســتــطــاعــوا جــمــع الــكــثــيــر مـــن تلك 
املــثــال، جمع الباحث،  األغــانــي. وعــلــى سبيل 

ولـــم أتــمــالــك نــفــســي، فــانــفــجــرت بــبــكــاء شــديــد، 
ولكني استغرقت وقتا كي تهدأ املشاعر التي 
ثارت بداخلي، مثل الغضب، قبل أن أدرك أني 
رد أن ألقي 

ُ
أردت أن أكتب عن هذه القصة. لم أ

محاضرة عن األخاق، أو أوّجه إصبع االتهام 
والــلــوم تــجــاه أحـــد، بــل أردت أن أروي القصة 

كما حدثت، ولكن بصوتي«. 
وكــانــت أول فــكــرة تخطر عــلــى بـــال املــخــرجــة، 
ــال الـــســـوريـــن  ــ ــفـ ــ ــات األطـ ــ ــومـ ــ هــــي إدخــــــــال رسـ
الــحــرب، وما  النازحن والــذيــن عــرفــوا حقيقة 
ى اآلن في املخيمات أو دول اللجوء. 

ّ
زالوا حت

أدركــت  »لقد  أيضا:  للغادريان  صرحت  وكما 
أن أفــضــل فــكــرة، هــي تــبــنــي رســـومـــات أطــفــال 
الــاجــئــن أنفسهم الــتــي رســمــوهــا فــي مــراكــز 
إعــادة التأهيل حول العالم. فزودتني بها كل 
من مؤسستي Caritas وWorld Vision، اللتن 
إعادة  برامج  عبر  املهاجرين  بأطفال  تعنيان 

التأهيل التي تشجعهم على الرسم«.
وقـــــد اســـتـــعـــانـــت أيــــضــــا بــصــديــقــهــا املــــخــــرج، 
»لقد  عــنــه:  قــالــت  الـــذي  كالينكوس،  نيكوالس 
ــذه الـــرســـومـــات مـــع الــصــور  ــج هــ ــدع فـــي دمــ ــ أبـ
وجــوه  الشخصيات  لكل  الطفولية.  املتحركة 
ــع، وأظـــــن ذلــــك رائـــعـــا.  ــابــ بــشــكــل بــصــمــات أصــ
يشعرك املقطع املصور بأنه لقطات من كابوس 
البكاء  أملك نفسي من  أو حكاية خيالية، وال 
كلما أشـــاهـــده”. وهــكــذا تــكــون أغــنــيــة بسيطة 
مــشــهــورة، ومدعومة  عاملية  ملغنية  وصــادقــة، 
مـــن شــركــة إنـــتـــاج قـــويـــة، قـــــادرة عــلــى الــتــأثــيــر 

والوصول إلى هذا العالم األطرش واألعمى.

ــاء. مــثــل أغــنــيــة »َمــحــاهــا  ــيـ ــقـ عـــن حـــيـــاة األشـ
مــرتــاح/ يتمرغ  الــفــاح/ متطمن قلبه  عيشة 
الــزرقــا ســاتــراه”،  بـــراح/ والخيمة  على أرض 
أسمهان،  الــوهــاب، وغنتها  لحنها عبد  التي 
ومن كلمات بيرم التونسي. بينما غنى الشيخ 
إمــــام أغــنــيــة “الــفــواعــلــيــة«، مــن كــلــمــات ماجد 
الذين  العمال  أولئك  هم  والفواعلية،  يوسف. 
الصباح  منذ  األرصــفــة  على  تــراهــم جالسن 
ويكلفهم  عليهم،  يمّر  مــن  انتظار  فــي  الباكر 
بأي عمل شاق يوفرون من خاله لقمة عيش 
زهيدة، سواء أكان العمل في مجال البناء أو 

الهدم أو حمل األمتعة وغيرها.
 تعّبر عن 

ً
ـــف أغــنــيــة

ّ
وكـــان بــديــع خــيــري، قــد أل

حــال السقائن، وهــي مهنة كانت رائجة قبل 
ــؤالء الــبــســطــاء  خــمــســن عـــامـــا، وكــيــف كـــان هــ
يتحّكم فيهم الخواجات الذين سيطروا على 
مــســتــودعــات املـــيـــاه، بــامــتــيــاز مـــن الــحــكــومــة، 
الريحاني )كشكش بيه( من  فيغنيها نجيب 
ألــحــان ســيــد درويــــش: »يــهــون الــلــه/ يعوض 
الله/ ع السقاين دول شقيانن. متعفرتن م 
حايطفشونا/  جونا/  خواجاتها  الكوبانية. 
أبــونــا”. وتختلف  بــيــرازونــا/ دي صنعة  ليه 
هذه النوعية من األغاني، عن تلك األغاني التي 
خرجت من منطلق سياسي، لدعم العمل في 
املصانع واملشروعات التي أنشأتها الحكومة 
اإليــد  مثل »محاها   .1952 يوليو  ثــورة  بعد 
الشغالة« لفايدة كامل، و»بدلتي الزرق« لعبد 
العزيز  الحليم حافظ، و»مليون سام« لعبد 

محمود وغيرها.

الطفل عيالن في أغنية عالميّة جديدةأغاني الكادحين
األغنية الكادحة، 

هي طقس شعبي 
معروف لدى الطبقات 

المهمشة والفقيرة 
والمسحوقة بمصر، 

حيث يتم تخفيف عبء 
الظلم واإلفقار بالغناء

تزيين األطباق بألوان 
األطعمة المختلفة ليست 

مسألة شكليّة فقط، بل 
إن تعّدد األلوان على 

الطبق معيارٌ للتغذية 
السليمة الصحية

أطلقت المغنية 
األستراليّة، الحائزة على 

عدة جوائز دولية، ميسي 
هيغينز، أغنية تضامنية 

مع الطفل السوري 
الغريق عيالن

عتاب شمس الدين

املــكــّونــات،  إلــى إضــافــة بعض  نلجأ أحيانا 
ــار املــــلــــونــــة، إلـــى  ــن الــــخــــضــ ــ ــا مـ وخــــصــــوصــ
ــــاق الـــتـــي نــــعــــّدهــــا، بـــهـــدف تــزيــيــنــهــا  ــبـ ــ األطـ
ا 

ّ
وتــحــســن شــكــلــهــا. وال يــــدري كــثــيــرون من

مــــدى أهــمــيــتــهــا وفــــوائــــدهــــا، أو مــضــارهــا، 
سواء على الصحة أم على الرشاقة أو على 

النشاط والحيوية.
أحمد،  بيان  التغذية،  اختصاصّية  تكشف 
 »تنّوع ألوان األطعمة، هو من أهّم األسس 

ّ
أن

السليمة  التغذية  معايير  إلــى  شير 
ُ
ت الــتــي 

والــصــحــّيــة، وإلـــى الــفــوائــد الــكــثــيــرة. وكلما 
زادت األلوان في الطبق، زادت الفوائد«.

»العربي الجديد«،  عّرف بيان، في حديث لـ
ُ
وت

تأثير ألوان الخضار والفواكه على الصحة 
ـــي: »الـــلـــون األحـــمـــر، الـــذي نحصل  وفـــق اآلتـ
، يـــحـــتـــوي عــلــى 

ً
ــثــــا ــنــــدورة مــ ــبــ عــلــيــه مــــن الــ

ويحمي  لألكسدة،  مضاد  وهــو  الليكوبن، 
كما يحتوي على  البروستات.  من سرطان 
مـــادة البيتا كــاروتــن، املــوجــودة أيــضــا في 
األحــمــر والشمندر.  والــتــوت  والــكــرز  الفريز 
وهذه املادة تقّوي جهاز املناعة وتحمي من 

واملسالك  البولي  الجهاز  وتقوي  األمــراض 
البولية ضد االلتهابات«.

ـــعـــطـــي بـــيـــان أهــمــيــة لــألطــعــمــة الــخــضــراء 
ُ
وت

كــالــســلــق والــســبــانــخ واملــلــوخــيــة والــجــرجــيــر 
)الروكا(: »فهي تحتوي على نسبة عالية من 
والــدهــون  السكر  حّسن مستوى 

ُ
وت األلــيــاف، 

حّسن النظر، وهي من مضادات 
ُ
في الــدم، وت

األكسدة التي تحمي من السرطان، وتحتوي 
على الحديد«.

ــنــــفــــســــجــــيــــة، كـــالـــعـــلـــيـــق  ــبــ أّمــــــــــا األطـــــعـــــمـــــة الــ
ــبــــري، فــلــهــا فــوائــد  ــتــــوت الــ ــبـــاذنـــجـــان والــ والـ
عــــديــــدة ومــخــتــلــفــة: »فـــهـــي تــحــمــي املــســالــك 
ـــقـــّوي الــذاكــرة، 

ُ
الــبــولــيــة والــجــهــاز الــبــولــي، وت

ها تحتوي على 
ّ
أن الــدراســات  وأثبتت بعض 

مــضــادات األكــســدة )أنــتــوســيــانــن(، وتحمي 
ــف مـــن ارتـــفـــاع ضغط 

ّ
مـــن الـــســـرطـــان، وتــخــف

ـــف مـــن الــــحــــرارة املــرتــفــعــة 
ّ
ـــخـــف

ُ
الــــــدم. كـــذلـــك ت

ــعــالــج ضعف 
ُ
ومــشــاكــل الــكــبــد واإلســـهـــال وت

النظر، وترفع نسبة الكوليسترول الجيد في 
السيئ،  الكوليسترول  نسبة  ض 

ّ
خف

ُ
وت الــدم، 

حسن الكوليسترول في الدم بشكل عام”. 
ُ
وت

»األطعمة   
ّ
أن التغذية  اختصاصية  وتوضح 

ــراء كــاملــشــمــش والـــجـــزر  ــفـ الــبــرتــقــالــيــة والـــصـ

ــا تـــحـــتـــوي عـــلـــى الــبــيــتــا  ــجـ ــانـ والـــلـــيـــمـــون واملـ
كاروتن، الذي ُيساعد على حماية الشراين 
تأثير مهّم وإيجابي  الدموية، وله  واألوعية 
على صّحة القلب وجهاز املناعة، وكلما كان 
 إلــى الحمضيات، 

ً
طعم هــذه املــأكــوالت مــائــا

ــانــــاس والـــلـــيـــمـــون، تـــزيـــد نسبة  كــمــا فـــي األنــ
قّوي املناعة 

ُ
الفيتامن »س - C«، وبالتالي ت

وتــحــمــي مـــن األمــــــراض، وهـــي مـــن مــضــادات 
األكسدة التي تحمي من السرطان أيضا«.

بيان بنصيحة طبية، وهي ضرورة  وتختم 
 وجبة على أن تحتوي أكبر 

ّ
الحرص »في كل

 عليه هذه 
ّ

مجموعة ممكنة من األلوان، ملا تدل
األلــوان من احتواء الطبق على فوائد كثيرة 
ومـــتـــنـــّوعـــة«. وتـــدعـــو إلــــى »إضـــافـــة مختلف 
أنــــــواع الـــخـــضـــار إلــــى الــســلــطــات والــفــتــوش 
ــة بــــالــــفــــرن، كــالــفــلــيــفــلــة  والــــخــــضــــار املــــشــــويــ
الـــصـــفـــراء والـــحـــمـــراء والــــخــــضــــراء، وإضـــافـــة 
املــلــفــوف األحــمــر واألبــيــض والــجــزر والــخــّس 

والبقلة إلى الفتوش مثا”.
 تعدد األلـــوان على طبق 

َّ
وهــذا مــا يــؤّكــد بــأن

الـــطـــعـــام لــيــس فــقــط مــســألــة شــكــلــّيــة، بـــل له 
معاٍن وفوائد صحّية وطبّية مهمة، ويساعد 

ة على تقوية الجهاز املناعي. بدرجٍة أساسيَّ

The Revenant مرشح لحصد الجوائز

)Getty( المغنية األسترالية ميسي هيغينز )Getty( عبد الحليم حافظ

قبيل انطالق حفل التوزيع السنوي لجوائز األوسكار اليوم األحد، يتوّقع المتابعون أن يحصد 
المخرج أليخاندرو جونزاليز إيناريتو، عن فيلمه The Revenant جائزة أفضل مخرج

توقعات 
    األوسكار

ألوان األطعمة

حكواتي

رشا بخيت

في مثل ذلــك الوقت من كل عــام، تفتح املــدارس أبوابها أمــام الراغبني 
له  فــي مصر  التعليم  وألن  الجديد.  الــدراســي  للعام  بها  االلتحاق  فــي 
وضع خاص جدًا، بل شديد الخصوصية، وال أعتقد أن له مثيال في 
دول العالم أجمع، قررت أن ألحق ابني بالتعليم الخاص، أو ما يسمى 
بـ«الناشيونال«، وهو مرحلة وسطّية ما بني التعليم الحكومي والتعليم 

الدولي “اإلنترناشيونال«، الذي يحتاج إلى عشرات اآلالف.
وألني أّم للمرة األولى، لم تكن لدي خبرة في ذلك املجال، لكني سعيت 
جــاهــدة الخــتــيــار األفــضــل البــنــي، أو »أحــســن الــوحــشــني« كــمــا تقول 
النصيحة الشعبية. تلقيت نصائح ممن مروا بمثل تجربتي في وقت 

سابق، وخلصت إلى مدارس بعينها، يمكنني التقديم فيها.
بداية، التعليم »الناشيونال« في مصر، تبدأ تكاليفه من 8 آالف جنيه إلى 
25 ألف جنيه سنويًا، بحسب املدرسة ومستواها التعليمي، وسمعتها 
الدراسية والــزي  الكتب  التكاليف ال تشمل  املــدارس األخــرى. تلك  بني 
الــذي يصل إلــى 6 آالف جنيه سنويًا. أي بحسبة  املدرسي والــبــاص، 
بسيطة، في حال إذا اخترت األفضل لطفلك، فستجد نفسك تدفع ما 
يقرب من 35 ألف جنيه في السنة األولى للتعليم قبل االبتدائي، وهو 
تعليم »ناشيونال« وليس »إنتر ناشيونال« الذي يبدأ من 40 ألف جنيه 
لنفس السنة التعليمية. ورغم العبء املادي الذي ينتج عن تلك املجازفة، 
أي  املقابلة،  الشاغل، قدر اجتياز مرحلة  لم يكن هو همي  أنَّ ذلك  إال 
الــــــinterview، لي ولــه على حد ســواء. أخبرني بعض األصــدقــاء، عن 
مهازل تحدث أثناء املقابلة. فحكت لي صديقة عن أنه تم رفض ابنتها 
ذات األربعة أعوام في إحدى املدارس، رغم اجتيازها كل أسئلة املقابلة، 
الرفض  األلــوان واألشكال والحيوانات وغيرها، وجــاء سبب  بــدءًا من 
مكتوبًا، على ورقة التقديم الـ application، ذات الـ 800 جنيه: »بسبب 
املالبس«. جاء موعد التقديم، وبدأت في ملء استمارة أكثر من مدرسة، 
حتى أضمن قبوله في إحداها على األقل. وأسعار الـــapplication في 
الرفض  احتمالية  مــع  إلــى 1000 جنيه،  مــن 400 جنيه  تبدأ  املـــدارس 

وعدم استرداد املبلغ.
وأثناء ملء إحــدى االستمارات، جــاءت الصدمة، وأدركــت ما قالته لي 
صديقتي في السابق، رغم أني لم أكن حينها قد وصلت إلى مرحلة 
املقابلة، فجاء أحد األسئلة في االستمارة »هل تشترك األسرة في ناد؟ 
الــذي تشترك فيه؟«، أما السؤال اآلخــر في استمارة  النادي  وما اسم 
نفس املدرسة »هل سافرت األسرة خارج مصر؟ وما هي الدول التي 
سافرت إليها األسرة؟ والغرض من الزيارة؟«. لم أستوعب تلك األسئلة 

وأنا أمأل االستمارة، وما دخلها في تقديم املدارس؟
أن  إلى  وأنــا حانقة وناقمة،  ظلت األسئلة تحّيرني، وتتالعب برأسي، 
جاءت الطامة الكبرى، عند ملء إحدى االستمارات ملدرسة ما. جزعني 
السؤال وتجمدت مكاني، ولم أعرف إن كنت سأجيب عليه، أم سأرحل 
غير عابئة باالستمارة، ومبلغ الـ 1000 جنيه ثمنها، وباملدرسة ذاتها. 

كان السؤال »ما عدد السيارات التي تمتلكها األسرة؟ وما نوعها؟«.
بعد جولة من األوراق واالستمارات واألسئلة التي تتخطى حدود العقل 
املعلمون بطفلي  املــقــابــالت، وفــي كــل مقابلة، يشيد  الــبــشــري، جــاءت 
الغرباء دون خوف أو قلق، وأخــرج من املدرسة  وذكائه وتواصله مع 
وقد ضمنت قبوله فيها، وتمر األيام، ويأتي الرد بالرفض، أو قد ال يأتي 
. اشتركت في مجموعات خاصة بأولياء األمور في تلك املدارس، 

ً
أصال

كانت  السابق،  في  أعرفها  أكــن  لم  وكأني  أمــامــي،  الحقيقة  وتكشفت 
الكلمة السحرية التي تحدث عنها األولياء، وفتحت الباب أمامهم هي 
»الواسطة«. أعرف تمام املعرفة أن كل شيء يجري في بلدي بالواسطة، 
لكن عقلي لم يستوعب أن تكون للواسطة يد في قبول ابني في مدرسة 
تطلب مني أن أدفع 35 ألف جنيه سنوًيا، أال ُيعدُّ ذلك املبلغ كافيًا ليكون 

في حد ذاته واسطة؟!

العلم »واسطة« 
وليس »نورًا«

فنون وكوكتيل

)Getty( المخرج إيناريتو في جائزة أفضل مخرج في األكاديمية البريطانية)Getty( دي كابريو

 )Getty( تعدد األلوان في الطبق صحي وسليم )Getty( خضار

)Getty( سلطة خضار متنوعة
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منذ زمــن طــويــل، إلــى أن ظــهــرت، مــؤخــرًا، في 
ــنــــشــــورات »املــــتــــوســــط -  ــن مــ طــبــعــة كـــامـــلـــة عــ
األربع وقصائد  إيطاليا«، لتضّم مجموعاته 
بخط يده وشهادات عنه وعن شعره، بمقدمة 

للشاعر منذر مصري.
الـــراحـــل الــــذي فــقــد الــنــطــق والــســمــع وهـــو في 
ل شعره منعطفًا 

ّ
الثالثة عشرة من عمره، مث

السورية،  بنسختها  النثر  قصيدة  في  مهّمًا 
بــعــد صـــوت رائــــد ومـــؤســـس لــلــشــاعــر محمد 
فة 

ّ
املاغوط، لكن قصيدة رياض جاءت متخف

من موسيقى بالغية كانت سائدة وقتها في 
مــعــظــم إنــتــاج الــشــعــر الــعــربــي الــحــديــث، وإن 
بــاســتــثــنــاءات قليلة ألصــــوات مــهــاجــرة، مثل 
الــلــبــنــانــي وديــــع ســـعـــادة والـــعـــراقـــي ســركــون 

بولص.
كـــان ريـــاض قــد بـــدأ حــيــاتــه الــشــعــريــة بكتابة 
اة - كما يشير مصري 

ّ
قصائد موزونة ومقف

- ربما ليستعملها كدليل غنائي على كماله 
الـــعـــضـــوي كـــإنـــســـان لـــم تــحــســم مــنــه حــاســتــا 
الـــســـمـــع والـــنـــطـــق املــعــطــوبــتــن شـــيـــئـــًا، لــكــنــه 
سرعان ما هجر هذا النوع ليتجه إلى قصيدة 
الــنــثــر ويحّملها كــل هــمــومــه عــن نفسه وعــن 
العالم بوضوح وبساطة. وحاملا تصدر أولى 
الــدورة  »خــراب  بعنوان  الشعرية  مجموعاته 
الدموية« في دمشق سوف »ال تتضّمن سوى 

قصائد نثرية«، بحسب مصري.
ــدار فــي  ــرقــ ــيــ ــن الــــشــــاعــــر الـــــســـــوري فــــــرج بــ ــكـ لـ
شهادته امللحقة بنهاية الكتاب، يخالف رأي 
منذر في ما يخّص إصدارات الراحل، ويشير 
بــتــفــصــيــل لــقــصــائــد الــتــفــعــيــلــة الــتــي أقحمها 

ــــاض فــــي مـــجـــمـــوعـــات قـــصـــائـــده الــنــثــريــة،  ريــ
ويحار في أسباب ذلك »خاصة بعد أن وجد 
روحه وخصوصيته أو ميزاته اإلبداعية في 

قصيدته التي أكملها وأكمل حياته معها«.
بالعودة إلى مقدمة مصري، والتي اختار لها 
عنوانًا دااًل ومــفــارقــًا: »ســيــرة مــوت نــاقــص«، 
نجده يشير إلى أن صاحب »أساطير يومية« 
ل 

ّ
كان يوّد لو يخفي مرضه عن الجميع، وعل

ــقـــول »كــــــان ريــــــاض يـــريـــد أن يــكــون  ــالـ ــك بـ ــ ذلـ
 
ً
كامال كالجميع،  شــيء  ينقصه  ال  صحيحًا، 
أو شــبــه كــامــل كــالــجــمــيــع«. ومـــن الــالفــت هنا 
ــم عـــن حــيــاتــه الــقــاســيــة 

ّ
أن الــشــاعــر الــــذي تــكــت

ــام الــنــاس، ســكــب ذلـــك كــلــه شــعــرًا.  ومــرضــه أمـ
أن  أراد  ريــــــاض  إن  بـــالـــقـــول  مـــنـــذر  يــضــيــف 
 لكل شــيء، وأكثر من كل شــيء.. 

ً
يكون »قابال

للعالقات العاطفية، وللحب، الذي كان رياض 
الدليل  فهو  عليه،  للحصول  شــيء  كــل  يفعل 
على أنه ال يعيبه شــيء«. هكذا أسلم الشاعر 
الــــراحــــل حـــيـــاتـــه لــلــحــب كـــعـــالمـــة عـــلـــى كــمــال 
وجــــوده، وأهــــدى آخـــر مجموعاته »وعـــل في 
لـ هيفاء أحمد، الفتاة العراقية التي  الغابة«، 
إثــر اكتشافها  أحــّبــهــا، والــتــي هجرته الحــقــًا 
لــســفــره إلـــى الــالذقــيــة - وربــمــا خيانته لــهــا - 
مع التشكيلية هالة الفيصل، ليعاني قساوة 
ن 

ّ
الهجران وينكفئ على نفسه في غرفته يدخ

ــاره بــالــكــامــل،  ــيـ ــهـ ويــــشــــرب«، مـــا أدى إلــــى انـ
صحيًا وذهنيًا، ليموت بعدها بأيام.

محمود عاطف

ــتــــة لــــلــــمــــوت خــطــفــت  ــبــــاغــ ســـــرقـــــة مــ
الـــشـــاعـــر الــــســــوري ريـــــاض الــصــالــح 
الحسن )1954 -1982(، فطالته فتنة 
ــت أشـــعـــاره صاحبة 

ّ
الــرحــيــل مــبــّكــرًا، وإن ظــل

اإلسهام الرئيسي في اإلشارة لشاعر حافظت 
تــمــامــًا كصورته  »بــكــورتــهــا«،  عــلــى  قصيدته 
املؤّبدة شابًا لم يتجاوز التاسعة والعشرين 

بنظرة أسيانة وغائمة.
امــتــّدت خيوطها لتتواشج مع  التي  أشــعــاره 
الشعوري  لراهننا  ابنة  كأنها  فبدا  عصرنا، 
وربما بنفس الدرجة وقت ظهورها األول في 
نهاية السبعينيات، ما جعل مواقع التواصل 
اكتشافها  منذ  بكثرة  تتداولها  االجتماعي 
أعماله  نفاد طبعات  مــع  لــريــاض، خصوصًا 

الدار البيضاء ـ إبراهيم اليعيشي

ــة اإلســبــانــيــة  ــيــ ــروائــ تـــبـــدو الـــكـــتـــابـــة عـــنـــد الــ
املغربية نجاة الهاشمي )1979( بمثابة قالب 
مثالي للتعبير عن قلق االنتماء إلى عاملن، 
وفي الوقت ذاته عدم االنتماء إلى أّي منهما، 
مثلها فــي ذلــك آالف املــغــاربــة املــولــوديــن في 
 ،

ً
إسبانيا، والذين يعتبرهم اإلسبان مغاربة

 إسبانًا.
ُ
واملغاربة

ُولــــدت الــهــاشــمــي فــي الــنــاظــور شــمــال شــرق 
ــن الـــثـــامـــنـــة مــع  ــ ــــي سـ ــــرت فـ ــافــ ــ ــــرب، وســ ــغــ ــ املــ
عائلتها إلى مدينة بيك في إقليم كاتالنيا؛ 
حــيــث درســـــت ســنــواتــهــا األولــــــى وحــصــلــت 
ــازة فـــي األدب الــعــربــي مـــن جامعة  ــ عــلــى إجـ

برشلونة.
في مداخلة لها في إحــدى نــدوات »املعرض 
قيم 

ُ
أ الذي  البيضاء«،  بالدار  للكتاب  الدولي 

رًا، اعتبرت الكاتبة أن »اإلحساس بهذا 
ّ

مؤخ

املــغــاربــة في  الــفــراغ الهوياتي مــوجــود عند 
إسبانيا، كما هو موجود عند كل املغتربن«.

تـــكـــتـــب الـــهـــاشـــمـــي بـــالـــلـــغـــتـــن الـــكـــاتـــالنـــيـــة 
ــام على  ــ ــ ــد حــصــلــت قــبــل أّي واإلســـبـــانـــيـــة، وقــ
ــلــــونــــة« إلـــى  ــزة الـــســـنـــة ملـــديـــنـــة بــــرشــ ــ ــائــ ــ »جــ
نالت  كما  آخــريــن،  وأكاديمين  اب 

ّ
كت جانب 

ــزة ســــان جــــوان لـــأدب  ــائـ الـــعـــام املـــاضـــي »جـ
الكاتالني« عن رواية »االبنة األجنبية«.

لــفــتــت الــهــامــشــي األنـــظـــار بــروايــتــهــا األولـــى 
»الـــبـــطـــريـــرك األخــــيــــر«، الـــتـــي حــصــلــت سنة 
ــــوي« إحــــدى  2008 عـــلـــى جــــائــــزة »رامــــــــون يــ
أبــــرز الــجــوائــز األدبـــيـــة فــي كــاتــالنــيــا. يــروي 
ــــوش، وهــــو أب  ــدريـ ــ الــعــمــل قـــّصـــة مــيــمــون الـ
ليستقّر  املغرب  من  أناني وسلطوي يسافر 
في كاتالنيا، يفرض على عائلته أن تعيش 
 شــيء، بينما يخسر أمواله 

ّ
 من كل

ً
محرومة

في لعب القمار، كما يكّدر عيشها بسبب كل 
صغيرة وكبيرة، ما يــؤّدي إلــى ثــورة إحدى 
بناته التي ترفض االنصياع ملا يمليه عليها 
الحائط بكل تقاليد األسرة  وتضرب عرض 
أكثر  تنتمي  بأنها  إلحساسها  األمــازيــغــيــة 

الولد 
في فناء قبره

في كتابات الروائية 
اإلسبانية ذات األصول 

المغربية، يحضر قلق 
االنتماء إلى عالمين 

مختلفين، وفي الوقت 
ذاته عدم االنتماء إلى 

أّي منهما

طبعة كاملة ألعمال 
الشاعر السوري الراحل 

صدرت، مؤخرًا، تضّم 
مجموعاته وقصائد 

بخط يده وشهادات عنه. 
تكمن أهمية اإلصدار أنه 
األول بعد نفاد طبعاته 

القديمة

في كتابات الروائية 
اإلسبانية ذات األصول 

المغربية، يحضر قلق 
االنتماء إلى عالمين 

مختلفين، وفي 
الوقت ذاته عدم 

االنتماء إلى أّي منهما

نجاة الهاشمي االبنة األجنبية وقناصة األجساد

رباعيّات تتبّسم في صورة سيلفي

رياض الصالح الحسين حب يُميت وشعر يُحيي

مثلما 
يتحطم صحن

تكتّم على مرضه 
أمام الناس وقاله كله 

في الشعر

اهتّمت بالمهاجرين 
وتسلُّط الرجل في األسر 

العربية واألمازيغية

هات ممحاتك وامُح 
بعض ما استزرعَت 
من شوٍك وحنظل

أسلم حياته للحب 
كعالمة على كمال 

وجوده
ــي تــصــدر  ــت ــى ال ــ هـــي الـــمـــرة األولـ
حسين  الصالح  ريــاض  أعمال  فيها 
نفاد  بــعــد  ــة،  ــل ــام وك مــجــّمــعــة 
لكن  السابقة،  مجموعاته  طبعات 
أشــرف  التي  الكاملة  المجموعة 
نجار،  عماد  الشاعر  إصدارها  على 
ابن أخت الراحل، استبعد منها عدة 
»جدار«  موقع  نشرها  كان  قصائد 
وذلك  قصيرة  فترة  قبل  اإللكتروني 
لها،  واضــح  مصدر  وجــود  لعدم 
بنفسه  الشاعر اعتمد  أن  إلى  إضافة 
آخر مجموعاته »وعل في الغابة« 
من غير ذكر هذه القصائد، ما يعني 

أنه استبعدها بنفسه من النشر.

استبعدها بنفسه

2425
ثقافة

أعمال كاملة

وجه

شعر

فعاليات

، كان 
ً
هذا املوت الذي أنهكه قبل أن يموت فعال

ريـــاض رّوضــــه فــي أشـــعـــاره، جــعــل مــنــه موتًا 
يــتــلــّبــســه فـــرح مـــن نـــوع أرضــــي مـــع أنـــه ليس 
 
ً
مكانًا حائال يعد  لــم  »فالقبر  أيــضــًا،  أرضــيــًا 

دون فــــرح، واملـــــوت لـــم يــعــد ســــّدًا أمــــام تــدفــق 
حــيــاة«، على مــا كتب عبد الكريم كــاصــد في 
شهادته. يكتب رياض في قصيدة »الدراجة«: 
ــدًا، ضــاحــكــًا،  ــيـ ــعـ ــة/ سـ ــ ــدراجــ ــ »الــــولــــد فـــــوق الــ
منتشيًا/ يدور في فناء قبره/ حن كان حيًا/ 
سقط عن الراحة ومات/ الولد في فناء قبره/ 
يـــدور بـــدراجـــة مــن عــظــام/ ســعــيــدًا، ضاحكًا، 
منتشيًا/ لم يمت الطفل وإن مات/ ولم يعش 

الطفل وإن عاش ثانية«.

إلــى كاتالنيا. ال اســم للبنت في الــروايــة وال 
اسم لوالدتها أيضًا، في إشارة إلى تهميش 
املرأة في أسرة ميمون الدريوش، وفي كثير 

من أسر املهاجرين.
ــــاصــــة األجـــــســـــاد« فــي 

ّ
ــن ـــط صـــاحـــبـــة »قــ

ّ
تـــســـل

ــرأة عــمــومــًا وعلى  روايــاتــهــا الــضــوء عــلــى املــ
املهاجرة خصوصًا، وعلى  األمازيغية  املرأة 
مــعــانــاة املــهــاجــر فــي أوروبــــا وعــلــى سيطرة 
ــرة الــعــربــيــة واألمـــازيـــغـــيـــة.  ــ الـــرجـــل فـــي األســ
شخوصها تنتمي إلى العالم ذاته: مهاجرون 
عرب أمازيغ يبحثون عن ذواتهم في أوروبا.

بــعــد روايــــة »قــنــاصــة األجـــســـاد« الــتــي تــدور 
فــتــاة مدمنة للجنس تبحث  أحــداثــهــا حــول 
طيلة الوقت عن إقامة عالقات جنسية، تعود 
نــجــاة فـــي روايــتــهــا »االبـــنـــة األجــنــبــيــة« إلــى 
جذورها. تحكي الرواية قّصة فتاة تولد في 
املغرب وتسافر إلى كاتالنيا لتعيش الواقع 
عاملن:  في  تعيش  فهي  للمهاجرين؛  د 

ّ
املعق

الــبــيــت، حــيــث الــتــقــالــيــد اإلســـالمـــيـــة والــلــغــة 
األمازيغية، والشارع، حيث الثقافة األوروبية 
املتحّررة واللغة اإلسبانية والكاتالنية، كما 
تعيش بطلة الرواية صراعًا مع أمها؛ إذ تجد 
نفسها مرغمة على االختيار بن السفر إلى 
برشلونة للدراسة في الجامعة أو الزواج من 

قريبها الذي ال تعرف عنه أي شيء.
قــصــص نــجــاة الــهــاشــمــي، كــمــا تــقــول ليست 
شــخــصــيــة، وإنـــمـــا هـــي قــصــص مــســتــوحــاة 
مــن حــكــايــات مرتبطة بــأصــولــهــا فــي الــريــف 
املغربي؛ فهي تحكي من خالل شخصياتها 

قصص آبائها بلغة أبنائهم.

الفرح الصامت في شعره على خالف حياته 
تجارب  إلــى  إضــافــة   ،

ً
طــفــال القاسية وصممه 

ــقـــًا، كلها  حــبــه الــفــاشــلــة ثـــم مـــوتـــه املــبــكــر الحـ
أضفت على صاحب »خراب الــدورة الدموية« 
ــلـــح أن يـــكـــون  ــة لـــشـــاعـــر يـــصـ ــيـ ــالـ ــثـ صــــــــورة مـ
مـــن الــرومــانــتــيــكــيــن األوائــــــــل، يــبــكــي حــيــاتــه 
والــعــالــم فــي الــشــعــر، أو يقّدمهما العــنــًا. هذه 
الــنــبــرة ســتــنــضــج وتـــجـــد مــنــطــقــهــا الــجــمــالــي 
واملفاهيمي للشعر مع ديوانه الثالث »بسيط 
ــاء، واضـــــح كــطــلــقــة مــــســــدس«، وســتــكــون  ــاملــ كــ
املجموعة  كما عنوان  الراحل حينها  قصيدة 
نفسها: بسيطة وواضحة وتستعير جمالها 
ــفـــردات عـــاديـــة وجــــدت طــريــقــهــا للشعر  مـــن مـ
أن  إلــى مصادفة  فــي قصائده. يشير مصري 
يكون آخر ما كتبه رياض في ديوانه األخير 
أنتظرك  أن  اعتدت/  »لقد  األخيرة  وقصيدته 
ــورة«، كــــأن صــــوت ريـــــاض ينطق  ــ ــثـ ــ أيــتــهــا الـ
نا أن نــرّدد معه »يــا سورية 

ّ
لتّوه اآلن، ويحث

الجميلة الــّســعــيــدة/ كــمــدفــأة فــي كــانــون/ يا 
كلب/  أسنان  بن  كعظمة  التعيسة/  سورية 
جــّراح/  يد  في  القاسية/ كمشرط  يا سورية 
نــحــن أبــنــاؤك الــطــّيــبــون/ الــذيــن أكــلــنــا خــبــزِك 
ــِك/ أبــــــدًا ســـنـــقـــودِك إلـــى  ــاطــ ــيــ ــِك وســ ــتــــونــ وزيــ
ــِك بــأصــابــعــنــا  ــ ــف دمـ

ّ
ــــدًا ســنــجــف الــيــنــابــيــع/ أبـ

أبدًا  اليابسة/  الخضراء/ ودموعِك بشفاهنا 
 أماَمك الدروب/ ولن نتركِك تضيعن 

ّ
سنشق

يا سورية/ كأغنية في صحراء«.

تصويب

غيما غورغا

قنا حــول مــائــدة، أحــيــانــا كنا 
ّ
تحل

ثـــاثـــة عـــشـــر شـــخـــصـــا، نــقــتــســم 
ــان ينكسر  ــذي كــ ــ ــوء الـ ــك الـــضـ ــ ذل
الفطير،   مثل 

ً
بني أصابعنا نحيا

أنت  لربما  فقط،  اثنني  ا 
ّ
كن أحيانا 

وأنــــا أو فــقــط ظــانــا الـــلـــذان كــانــا 
ــان يــجــلــس  ــ جـــائـــعـــني. وأحـــيـــانـــا كـ
شــخــص وحــيــد وبــأصــابــعــه كــان 
ــذي  ــ ــب، مـــثـــل ال ــخـــشـ يـــتـــحـــّســـس الـ
الــبــارد حيث  الصحن  عــن  يبحث 
يوما  عرفنا  حتى  الضياء  يرغي 
مـــا وبــشــكــل يـــكـــاد يـــكـــون صــدفــة 
ق 

ّ
عن املوت كما لو كان األمر يتعل

ــل 
ّ

بـــلـــعـــبـــة، فــــي كــــل مــــســــاء تــفــض
كـــراســـَي أقـــل مــعــّدة حـــول املــائــدة، 
متعبني وهرمني لكننا كنا نركض 
 
َ
سلَب الحياة

َ
لكي نضمن كرسيا لن

 من الضوء.
َ
 األخيرة

َ
الكسرة

¶ ¶ ¶
ــي األخــــيــــر تــكــســُر  ــ ــتـــصـــدع وفــ تـ
كاملة،  يحتويني  الـــذي  الــصــحــَن 
الـــصـــحـــن الـــــــذي أكـــــــون فـــيـــه كــل 
أنــا ذاتــي،  الــذي هو  ليلة. الصحن 
ُم لــكــم فــيــه ما  ـــــدِّ

َ
الــصــحــن الـــذي أق

ــه مــنــي.  ــلـ ــأكـ ــرء أن يـ ــمـ ــلـ لـ يـــمـــكـــن 
األخـــيـــر تنكسر  وفــــي  تـــتـــصـــّدع 
تحتوي  كانت  التي  صحن  كلمة 
كــلــمــة أنــــا، والـــتـــي كــانــت تــحــتــوي 
كلمة أنــت )تناثر حــروف كما لو 
أعرف  ذاتــه تحطم(.  القاموس  أن 
أنـــي ِمــــتُّ قــبــل أن أتــأمــل جسدي 
املمّدد على األرض بكثير. فمن ذا 
يديه  أنفلت من بني  تركني  الــذي 
َزٍف صيِنيٍّ َزِلٍق؟ أن 

َ
ِم خ

ْ
ق

َ
 ط

َ
ل

ْ
ِمث

تموت هكذا مثلما يتحطم صحن 
الــروح   

َ
ألــِف قطعٍة وأن تتأمل إلــى 

وهـــي تــضــطــرم مــثــل حــســاء في 
الخزف األخرس.

)Gemma Gorga شاعرة 
كتانية من مواليد 1968، 
ترجمة خالد الريسوني(

قصص اآلباء بلغة األبناء

قد يجيئون في الضحى

يفتتح اليوم في »غاليري آالن نادو« في تونس العاصمة معرض ورد وكرطوش 
وديع  الفوتوغرافي  هدى غربال والمصّور  التونسية  النّحاتة  الذي يجمع أعمال 
مهيري. المعرض مجموعة صور أنجزها المهيري لتنصيبات ولمنحوتات جدارية 
صّممتها شريكته في المعرض. تسائل األعمال مجموعة من قضايا الحياة اليومية 

المعاصرة وتناقضاتها.

المحاضرة  اليوم« هو عنوان  إلى فرنسا  المستعمرة  الجزائر  »الذاكرات الخطرة: من 
جان جوريس في  في مؤسسة  التي يلقيها غدًا المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا 
استقروا  أن  بعد  االستعماري  لإلرث  الجزائريين  المهاجرين  تمثل  ستورا  يقارب  باريس. 

في فرنسا وأسسوا حياتهم فيها، ما يدفع لتناقضات مع السياسة االجتماعية.

تعرض غدًا في »قاعة الجليل« في »متحف محمود درويش« في رام اهلل خمسة 
أنجزتها  األعمال  الفلسطيني.  النسائي  الشفوي  التاريخ  توثيق  حول  أفــام 
مخرجات فلسطينيات هن ربيحة عالن بفيلم »تنكة مي« وشمس غريب بـ »بصمة 
سوزان« وبسمة سويطي بـ »سر الراعية« وقمر شبار بـ »عقد الياسمين« ويافا عاطف 

بـ »لو حكت أسماء«. تقّدم هذه العروض المخرجة ساهرة درباس )الصورة(.

معرض  القاهرة  في  الفنون«  »قصر  في  المقبل  الشهر  من  السابع  حتى  يتواصل 
تجمع  أعماًال  المعرض  يقّدم  نبيل.  كريم  المصري  للفنان  لوحات  في  الموت 
مختلفة  ثقافات  من  ألزياء  فوتوغرافي  تصوير  ثابتة:  مكّونات  مجموعة  بينها 
تحيط بها حروفيات ألبيات شعرية تتحدث عن الموت من زوايا مختلفة )القداسة، 

الجريمة، الرغبة، إلخ(.
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صحة

ينبض القلب الطبيعي بني 60 إلى 
الدقيقة طـــوال حياة  فــي  مــرة   100
االنــــســــان، لــيــدفــع الــــدم الــشــريــانــي 
ــه مــن  ــ ــيـ ــ ــبــــع بــــاألوكــــســــجــــني )الــــــــــــــوارد إلـ املــــشــ
الرئتني( إلى كافة أنحاء الجسم، ويدفع الدم 
الوريدي )العائد إليه من أنسجة الجسم بعد 
استهالكها لألوكسجني( إلى الرئتني ليحمل 

األوكسجني من جديد.
الخفقان،  الذي يسبب  القلب  واضطراب نظم 
كــثــيــرًا مــا ينتشر مــن الــصــدر إلـــى الــرقــبــة أو 
الحنجرة، ويشار إلى أن معظمها غير خطرة 
بنبضات شاذة  تفسيرها  ويمكن  مؤذية،  أو 
حصلت من انفعاالت نفسية أو جهد جسمي 
غير عـــادي، أو حصلت مــن تــنــاول أطعمة أو 
أشــربــة تنبه الــقــلــب، مــثــل تــلــك الــتــي تحتوي 
الكافئني.. لكن بعض أسباب الخفقان، تعود 

آلفات جسمية هامة تحتاج لرعاية طبية.
ولــهــذا يجب على كــل مــن يتعرض لنوبة من 
الــخــفــقــان الــقــلــبــي لــلــمــرة األولــــى أن يستشير 
الطبيب، خاصة إذا ترافق حس الخفقان لديه 
ــرى، مــثــل ألـــم الـــصـــدر أو ضيق  ــ بـــأعـــراض أخـ
ــدوار أو اإلغـــمـــاء، فــرغــم أن  الــنــفــس أو حــس الــ
معظم حــاالت الخفقان ال تدعو للقلق، إال أن 
القلة منها قد تسبب قصور العضلة القلبية، 

أو السكتة الدماغية، أو حتى توقف القلب.
وبــإمــكــان الــطــبــيــب أن يــتــعــرف بــســهــولــة إلــى 
نـــوع الــخــفــقــان وســبــبــه، بــالــفــحــص الــســريــري 
ــرى يــجــريــهــا، مما  وبــواســطــة فــحــوصــات أخــ
يمكنه من معالجة اآلفة القلبية أو الجسمية 
لم  إن  أو،  الــخــفــقــان،  تــكــمــن وراء حـــس  الــتــي 
يجد سببًا عضويًا لألعراض، نصح املصاب 
بــاتــبــاع أســلــوب حــيــاتــي يــبــعــده عــن املــثــيــرات 

التي تعرضه لهذه الشكوى الشائعة.

أسباب الخفقان غير المرضية
1- لعل أهم أسباب الخفقان وأكثرها شيوعًا 
هــــي األزمـــــــــات الـــنـــفـــســـيـــة، الـــتـــي تــحــصــل مــن 
الشعور الزائد بالقلق أو الغضب أو الخوف 
والهلع أو حتى الفرح املفرط، وقد يكون هذا 
»نــط  الــشــائــعــة  للمقولة  الــطــبــي  التفسير  هــو 

قلبي ملا...«.
ومعنى  الطبيعي،  غــيــر  الجسمي  الــجــهــد   -2
هذا الجهد الذي لم يعتد اإلنسان عليه، فكما 
هو معروف ما هو مرهق للبعض، قد يكون 
عـــاديـــًا ملــحــتــرفــي الـــريـــاضـــة، ويــشــمــل الــجــهــد 
الجسمي عدم أخذ القسط الكافي من الراحة 

والنوم.
الطبيعية  الهرمونية  االضطرابات  بعض   -3
ــيـــض، أو خـــالل  الـــتـــي تـــحـــدث فــــي فـــتـــرة الـــحـ
الحمل، أو قبيل أو خالل مرحلة األياس )سن 

اليأس(.
4- بعض املركبات الكيميائية التي يتناولها 
فــي شرابهم وطعامهم،  عــادي  الــنــاس بشكل 
والتي لها تأثير مباشر على أعصاب القلب، 
والشاي  القهوة  فــي  )املــتــواجــد  الكافئني  مثل 
والــشــوكــوالتــة( والــكــحــول وبــعــض املــخــدرات 
ــايـــني(، والــنــيــتــرات  ــكـــوكـ )مـــثـــل الــحــشــيــش والـ
 ،MSG ــة الـــصـــوديـــوم ــاديــ والـــغـــلـــوتـــامـــات أحــ
النيكوتني الذي  ويدخل ضمن هذه املركبات 

يستهلك أثناء التدخني.
ومرة أخرى، يختلف مدى تأثير هذه املركبات 

على نظم القلب من شخص آلخر.

26

أسباب الخفقان المرضية
5- هــنــاك أمـــراض جــهــازيــة عــامــة قــد تسبب 
نذكر منها  القلب،  أو اضطراب نظم  تسرع 
آفات الغدة الدرقية )خاصة فرط نشاطها(، 
انـــخـــفـــاض  عـــنـــد  ــة  ــ ــــاصـ )خـ ــكــــري  الــــســ وداء 
ــمـــى )ألي  تـــركـــيـــز الـــســـكـــر فــــي الــــــــدم(، والـــحـ
ســبــب(، وانــخــفــاض أو ارتــفــاع ضغط الــدم، 
والتجفاف، وفقر الدم، واضطرابات شوارد 

الدم، وبعض األورام والسرطانات.
الجانبية  تأثيراتها  تشمل  أدويــة  هناك   -6
اضــطــراب نظم الــقــلــب، نــذكــر منها: األدويـــة 
ــان األنــــــــــــف، واملـــنـــشـــطـــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ املـــــــضـــــــادة الحـ
ــة، واملــــوســــعــــة لــلــقــصــبــات  ــ ــيـ ــ ــدرقـ ــ لـــلـــغـــدة الـ
لــلــوزن، وحــتــى بعض  الــرئــويــة، واملخفضة 

الفيتامينات.
7- قد يتحسس اإلنسان، في حاالت نادرة، 
ــمــــة، خــــاصــــة مـــنـــهـــا الــغــنــيــة  ــعــ لـــبـــعـــض األطــ
يدعو إلصابته  مــا  والــشــحــوم،  بالسكريات 

باضطراب النظم القلبي.
8- ولــعــل أهـــم اآلفــــات املــرضــيــة الــتــي تدعو 
الضــطــراب النظم هــي أمـــراض القلب نفسه 
ــا: أمــــــــراض الـــشـــرايـــني  ــهــ ــمــ بــــأنــــواعــــهــــا، وأهــ
اإلكــلــيــلــيــة )بـــمـــا فــيــهــا الـــنـــوبـــات الــقــلــبــيــة(، 
ــات الـــقـــلـــبـــيـــة، واعـــتـــالل  ــامــ ــدســ وأمـــــــــراض الــ
عضلة القلب، وبعض آفات القلب الوالدية، 
واعـــتـــالل جــمــلــة الــقــلــب الــعــصــبــيــة )اخــتــالل 

كهربائية القلب(.

إلــى صدر  جهاز يدعى Holter monitor يثبت 
الطبيب جــهــازًا يسجل  أو يستخدم  املــريــض، 
حركة القلب الكهربائية عند حصول الخفقان 
فحوص  إجــــراء  مــن  بــد  وال   .Event recording
ــــرى مــتــمــمــة، كـــصـــورة الـــصـــدر الــشــعــاعــيــة،  أخـ

.echocardiogram وتصوير القلب بالصدى

عالج حاالت الخفقان
اضطراب  ونــوع  على سبب  املعالجة  تعتمد 
اضطراب  كــان  فــإذا  للخفقان.  املسبب  النظم 
ــن  تـــأخـــر الــقــلــب عـــن بعض  ــبـــارة عــ الــنــظــم عـ
الــنــبــضــات الــطــبــيــعــيــة، ثـــم الــتــعــويــض عنها 
بنبضات خــارجــة عــن الــنــظــم )مـــا يــدعــى في 
الطب خوارج االنقباض(، وهو ما يحدث في 
شتى حاالت الخفقان غير املرضية )وبعض 
الحاالت املرضية(، فكثيرًا ما يختار الطبيب 
أال يفعل شيئًا سوى نصح املريض بتجنب 
ــوه لــلــقــلــق والـــتـــحـــفـــز الــنــفــســي،  ــدعــ ــا يــ ــل مــ كــ
وأخــذ حاجته مــن الــراحــة والــنــوم، وتخفيف 
إن كان  التدخني  كالقهوة وتوقيف  املنبهات 
ــفـــادي كـــل مـــا يــبــدو أن لـــه عــالقــة  مــدخــنــًا، وتـ
ــذاء املــــريــــض أو  ــ ــ بــتــســبــيــب الـــخـــفـــقـــان فــــي غـ
التي يستخدمها،  أسلوب حياته أو األدويــة 
وإذا كانت خوارج االنقباض كثيرة ومزعجة، 
فقد يختار الطبيب أن يصف للمصاب بعض 
أو  بيتا  أمــثــال حــاصــرات  القلبية،  املــهــدئــات 

حاصرات قنوات الكلس.

على كل من يتعرض لنوبة 
من الخفقان القلبي للمرة 

األولى أن يستشير الطبيب

سمية
بعد.  أحمل  ولــم  أنــا متزوجة منذ سنة، 
عندي بويضات غير نشطة كثيرًا. ماذا 

أفعل؟

األخت سمية؛
تـــــأخـــــر اإلنـــــــجـــــــاب أكـــــثـــــر مــــــن عــــام 
ــزواج يتطلب بــالــطــبــع أخــذ  ــ بــعــد الـ
املــوضــوع على محمل الــجــد. وكما 
ذكـــرنـــا مـــن قــبــل، يــلــزم فـــي الــبــدايــة 
أخذ  الكامل مع  السريري  الفحص 
ــلــــزوجــــني، ثــم  ــاريــــخ املــــرضــــي لــ ــتــ الــ
فحص السائل املنوي للزوج، حيث 
ال بـــد مـــن الــتــأكــد أّواًل مـــن ســالمــة 
الــــــزوج. ويــعــتــبــر الــتــحــلــيــل املــنــوي 
الحيوانات  تركيز  كــان  إذا  سليمًا 
املنوية أكثر من 15 مليونًا في امللي 
ليتر والحركة املنوية أكثر من %32 
املشوهة  غير  املنوية  والحيوانات 

أكثر من %4.
ثـــم نــقــوم بــالــخــطــوة الــثــانــيــة وهــي 
الــتــحــلــيــل الـــهـــورمـــونـــي لـــلـــزوجـــة، 
ويشمل ذلك إجــراء اآلتــي في ثاني 

أيام الدورة:
TSH,AMH,FSH,LH, PRL,E2

ــالــــث، وهـــو  ــثــ ثــــم يــــأتــــي اإلجـــــــــراء الــ
فـــحـــص أشـــعـــة بــالــصــبــغــة لــلــرحــم 
الرحم  تجويف  لتقييم  واألنــابــيــب 
والتأكد من سالمة أنابيب فالوب، 
وإجراء »سونار« للبطن والحوض.

ــيــــان، قـــد نــحــتــاج  وفــــي بــعــض األحــ
إلجــــــراء تــنــظــيــر لــلــرحــم أو الــبــطــن 
أو كليهما. وفـــي حــالــة وجـــود أيــة 
مــشــكــلــة يــتــم عــالجــهــا فـــي الـــحـــال، 
وبـــعـــد ذلــــك تــعــطــى املــريــضــة )كــمــا 
ذكرنا سابقا( منشطات للمبيضني 
تــحــديــد  ــــع  مـ ــر،  ــ ــهـ ــ أشـ  6- لـــفـــتـــرة 3 

توقيت العالقة الزوجية.

د. عادل ندا 
استشاري الحقن املجهري وأطفال 

األنابيب

سؤال

كيف يشخص الطبيب الخفقان 
يــبــدأ الــطــبــيــب بــاســتــجــواب املــريــض عــن نــوب 
واألعـــراض  توقيتها،  تصيبه:  الــتــي  الخفقان 
التي ترافقها، واألمور التي يبدو للمصاب أنها 
تثيرها، كما يسأله عن نوعية غذائه وأسلوب 
حـــيـــاتـــه وتــــاريــــخــــه املــــرضــــي واألدويــــــــــة الــتــي 
الفحص  يتعاطاها.. ثم يقوم بفحصه، مركزًا 
خاصة ناحية القلب. ويطلب الطبيب بعد ذلك 
عــددًا من الفحوص املخبرية لنفي وجــود فقر 
الدم واضطراب شوارد الدم، والتحقق من عيار 

سكر الدم، ووظيفة الغدة الدرقية.
لــكــن أهـــم فــحــص يــجــريــه الــطــبــيــب فــي شكوى 
الخفقان هو تخطيط القلب الكهربائي، وذلك 
النظم املسبب  نــوع اضطراب  لالستدالل على 
كثيرًا  طبيعيًا،  الفحص  كــان  وإذا  للخفقان.. 
القلب  املــخــتــص لتخطيط  الــطــبــيــب  يــلــجــأ  مـــا 
الجهدي، أو ملراقبة التخطيط القلبي فترة 24-
النظمي  72 ســاعــة )حــتــى يكشف نــوع الخلل 
الــــذي يــحــدث أثـــنـــاء الـــنـــوبـــة(، وذلــــك بــواســطــة 

ألسئلتكم:
alaraby.co.uk/sehatok

إشراف د. سامي القباني

)Getty( معظم اضطرابات النظم التي تسبب الخفقان غير خطرة أو مؤذية

ال يشعر المرء بنبض القلب في األحوال العادية، لكن إذا تسارعت دقاته أو 
تباطأت خارج الحدود الطبيعية، أو إذا أصبح النبض غير منتظم، »ترجم« 

اإلنسان اضطراب نظم قلبه هذا بحس الخفقان

  خفقان 
األسباب القلب

والتشخيص 
وطرق العالج

نعمة المشي

معلومة تهمك

املشي نعمة جليلة، بمتناول كل من هو قادر على تحريك 
ساقيه، يستوي في ذلك الشاب والعجوز، والصحيح واملريض.

وهو ال يستلزم وقتا مخصصا أو ملعبا خاصا أو صالة 
رياضية مجهزة، فبإمكانك أن تمشي في الريف كما في وسط 
املدينة، في السهول كما في الجبال، وباستطاعتك أن تمشي 

ساعة شروق الشمس أو ساعة غروبها، في الصباح أو في 
املساء.

أما فوائد املشي الصحية، فال تنحصر في تمرين عضالت 
الساقني والذراعني فحسب، ولكن تشمل كل عضو، بل كل خلية 

في جسم اإلنسان.

إننا حني نمشي مسافات طويلة كل يوم، نؤهل القلب لكي 
يصبح أكثر كفاءة في عمله، فيضخ كميات زائدة من الدم 

بمجهود أقل، ونحسن وظيفة الرئتني اللتني تنتفخ أسناخها 
الهامدة لتستقبل املزيد من الهواء، ونجعل األوعية الدموية 

أكثر ليونة واستيعابا للدم املوزع إلى أجهزة الجسم 
وأنسجته، وننشط استقالب خاليا البدن فتصبح أكثر قدرة 

على تمثل الغذاء واألكسجني، وطرح الفضالت وغاز الفحم.
وال أدل على قيمة املشي الصحية من وصف هذه الرياضة من 
قبل أطباء اليوم ألكثر املرضى، بما فيهم مرضى القلب الذين 

تجاوزوا مرحلة النقاهة بعد نوبة قلبية أو بعد عملية إكليلية.
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سيكون اليوم 
األحد حافًال 
باإلثارة والندية 
والقمم الكبيرة 
على صعيد 
البطوالت 
المحلية 
األوروبية 
لكرة القدم، 
حيث تشهد 
بطولة الدوري 
اإليطالي قمة 
بين إنتر ميالن 
ويوفنتوس، 
فيما تحتضن 
مسابقة الدوري 
اإلنجليزي 
مواجهة قوية 
بين مانشستر 
قمة إيطالية بين اإلنتر واليوفي )Getty(يونايتد وأرسنال. 

يوم القمم األوروبية
احتفل البرتغالي، ذو أصول برازيلية، ومدافع 

ريال مدريد، بيبي، بعيد ميالده الـ33 وذلك بنشر 
فيديو توجه فيه بالشكر ملشجعي املنتخب 

البرتغالي، والذين وعدهم ببذل أقصى ما لديه 
من أجل تحقيق نتيجة إيجابية معه خالل 

نهائيات األمم األوروبية )يورو 2016( التي 
ستقام الصيف املقبل بفرنسا. وتمنى مدافع 

الفريق امللكي خالل الفيديو الذي نشره االتحاد 
البرتغالي للعبة أن تكون البطولة املقبلة في 

فرنسا »مصدر سعادة« للبرتغاليني.

يتطلع النجم الساحلي ملواصلة انتصاراته 
والتمسك بالصدارة عندما يستضيف حمام 
األنف في الجولة الثامنة عشرة من الدوري 

التونسي املمتاز لكرة القدم اليوم  األحد.
ويواجه النجم الساحلي الساعي للتتويج 

باللقب بعد غياب تسع سنوات مقاومة شرسة 
على الصدارة من غريميه الصفاقسي والترجي 

املتربصني. ويتصدر النجم الساحلي جدول 
الترتيب برصيد 44 نقطة، متقدما بفارق نقطة 

واحدة عن الصفاقسي الثاني.

تقدمت رابطة الليغا اإلسبانية في خطاب موجه 
للسكرتير العام لالتحاد األوروبي لكرة القدم 

»الويفا« واملنتخب أمس رئيسا لالتحاد الدولي 
للعبة )الفيفا(، جياني إنفانتينو، بشكوى بشأن 
األحداث التي وقعت الخميس املاضي خالل لقاء 

إياب دور الـ32 بدوري أوروبا بني رابيد فيينا 
النمساوي وفالنسيا اإلسباني. وخالل اللقاء 

الذي أقيم على ملعب إرنست هابل بفيينا، رفعت 
روابط ألتراس الفريق النمساوي الفتة مسيئة 

عليها شعار فالنسيا.

بيبي يتمنى لقب أمم 
أوروبا مع البرتغال

النجم الساحلي يريد 
التمسك بصدارة تونس

الليغا تشتكي للويفا لرفع 
الفتات مسيئة لفالنسيا
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كانت أولى مهنئات 
إنفانتينو وأول من علمه 

اللغة العربية

أبيسفيتش يقود هيرتا برلين ألول انتصار هذا العام

حقق هيرتا برلني أول انتصار له في دوري الدرجة األولى األملاني لكرة القدم 
في عام 2016 بعدما فاز على كولونيا 1-0 بفضل هدف فيداد أبيسفيتش 

ليعزز الفريق الزائر موقعه في املركز الثالث.
وقدم هيرتا عروضا جيدة في النصف األول من املوسم، لكن مستواه تراجع 
عقب العطلة الشتوية، حيث كان آخر انتصار له في الدوري في 20 ديسمبر/
كانون األول. وسجل أبيسفيتش هدفه في الدقيقة 43 وكان السابع له في 
الدوري هذا املوسم، ليرفع رصيد هيرتا إلى 39 نقطة من 23 مباراة، متفوقا 

بأربع نقاط على باير ليفركوزن صاحب املركز الرابع.
وهذه الهزيمة الثانية على التوالي لكولونيا الذي حرمه إطار املرمى من هدف 

محقق في الدقيقة 82 ليبقى في املركز التاسع برصيد 29 نقطة.

تعادل ذات راس والرمثا سلبيًا في الدوري األردني 
تعادل فريق ذات راس مع ضيفه الرمثا بدون أهداف ضمن دوري املحترفني 
األردني لكرة القدم، بينما تعادل كفرسوم والبقعة 1-1. ورفع الرمثا رصيده 
إلى 20 نقطة في املركز السادس بفارق أربــع نقاط عن ذات راس صاحب 
املركز التاسع. كما تعادل فريقا كفرسوم والبقعة 1-1 ليرتفع رصيد األول 
املركز  البقعة صاحب  العاشر بفارق نقطتني عن  املركز  إلى 14 نقطة في 

قبل األخير.
الخامسة عشرة  املرحلة  بــدايــة  فــي  الصريح 0-1  فــاز على  األصــالــة  وكــان 
من املسابقة. وتختتم املرحلة اليوم األحد بمباراة قمة تجمع شباب األردن 
والفيصلي ولكل منهما 25 نقطة في املركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن 

الوحدات.

تعادل مولودية الجزائر واتحاد الحراش 
تعادل مولودية الجزائر واتحاد الحراش سلبيًا في مباراة قمة محلية أقيمت 

بدون جماهير في دوري املحترفني الجزائري لكرة القدم.
في  نقطة  إلــى 30  لسوء سلوك مشجعيه رصيده  املعاقب  املولودية  ورفــع 
يكون  وبــهــذا  السابع.  الــحــراش  اتــحــاد  بنقطة على  الخامس متفوقا  املــركــز 
مولودية الجزائر فاز مرة واحدة فقط في آخر ثماني مباريات بالدوري لكنه 
الجزائر على  كــأس  الثمانية في  لــدور  بتأهله  اليوم منتشيا  دخــل مواجهة 
حساب سريع غليزان. وستزيد هذه النتيجة بال ريب من الضغوط على عبد 
القادر مانع رئيس اتحاد الحراش واملدرب بوعالم شارف خاصة بعد خروج 

الفريق من الكأس أمام اتحاد تبسة املغمور.
وفي مواجهة أخرى سجل زكريا حدوش هدفني ليقود وفاق سطيف حامل 

اللقب للفوز 3-صفر على شبيبة الساورة.
بينما تجمد  الثامن  املركز  الــى 28 نقطة في  ورفــع وفــاق سطيف رصيده 

رصيد الساورة عند 30 نقطة في املركز السادس.

نهضة بركان يمضي بنتائج جيدة في المغرب
املقدمة  بهدوء نحو  والزحف  الطيبة  نتائجه  بركان سلسلة  واصــل نهضة 
بعد أن هزم ضيفه النادي القنيطري بهدف دون رد في افتتاح الجولة الثامنة 
عشرة من دوري املحترفني املغربي لكرة القدم. وجاء هدف نهضة بركان 
واملباراة الوحيد في الدقيقة 27 بتسديدة أرضية من العربي الناجي خدعت 

الحارس.
إيقاع  النتيجة، ولم يتمكن من مجاراة  العودة في  الزائر عن  الفريق  وعجز 
الفريق املضيف الذي كان األقرب إلضافة أهداف أخرى خاصة في الشوط 
السابع هذا  الــفــوز  ليحقق  مــع ضيفه  بــركــان شراكته  الــثــانــي. وفــك نهضة 
املوسم والثاني على التوالي والرابع في آخر سبع مباريات ليصعد إلى املركز 
الثالث رافعا رصيده إلى 28 نقطة، متقدما بنقطة واحدة على اتحاد طنجة 

الذي سيحل األحد ضيفا ثقيال على جاره املغرب التطواني.
في املقابل، تراجع النادي القنيطري إلى املركز الخامس بعدما تجمد رصيده 
عند 25 نقطة بعد أن تلقى هزيمته السابعة هذا املوسم والثانية على التوالي.

ربما تصدق املقولة التي تنص على أن »وراء 
كــل رجـــل عــظــيــم، امــــرأة« مــع الــرئــيــس الجديد 
ــقــــدم، الــســويــســري  لـــاتـــحـــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــ
جياني إنفانتينو الذي فاز بانتخابات الفيفا، 
اللبنانية  التهنئة سريعا من زوجته  ليتلقى 

لينا األشقر التي وقفت خلفه بشكل الفت.
دخــلــت لــيــنــا األشـــقـــر مـــع زوجـــهـــا تـــاريـــخ كــرة 
فقد  اإلداري،  الــصــعــيــد  عــلــى  الــعــاملــيــة  الـــقـــدم 
بني  رئيسا  إنفانتينو  زوجها جياني  أصبح 
رياضية  عاملية  منظمة  ألكبر  ليلة وضحاها 
العالم، وقد ساهمت بنجاحه في حملته  في 
التي قادها من أجل الوصول ملنصب الرئيس.

ــقـــر الــســيــدة  وتــعــتــبــر الــلــبــنــانــيــة لــيــنــا األشـ
األولــــى فــي بــيــت الــفــيــفــا حــالــيــا؛ فــهــي التي 
ــعـــويـــض الــــتــــواجــــد الـــعـــربـــي  ــاعـــت تـ ــطـ ــتـ اسـ
املــنــتــظــر فـــي رئـــاســـة الــفــيــفــا الــتــي خــســرهــا 
آل  سلمان  البحريني  العربيان  املــرشــحــان 
الحسني لصالح  بــن  خليفة واألردنـــي علي 
إنفانتينو، لكنها باتت ممثلة ولو  جياني 

باالسم عن الشعب العربي.
الخريبة«  »بــر  بلدة اسمها  ولــدت األشقر في 

رياض الترك

ــر الـــعـــربـــيـــة بـــوجـــود  ــيـ ــاهـ ــمـ اســـتـــبـــشـــرت الـــجـ
شخصيتني عربيتني في السباق نحو عرش 
البحريني سلمان  مــن خـــال  الــعــاملــيــة،  الــكــرة 
بــن إبــراهــيــم آل خليفة، واألردنــــي األمــيــر علي 
ــروا تــحــقــيــق »الـــحـــلـــم«  ــظــ ــتــ ــن الـــحـــســـني، وانــ بــ
بــحــضــور شــخــصــيــة عــربــيــة عــلــى رأس أكــبــر 
صرح كروي في العالم، لكن وبعد أن وصلت 
قد  يتفقوا.  أال  على  الــعــرب  اتفق  للفم،  اللقمة 
يــســتــغــرب الــبــعــض كــيــف لــم يتفق الــعــرب في 
هــذه االنــتــخــابــات، وقــد دخــلــوا بمرشحني من 
أجل الظفر برئاسة الفيفا، وهنا يكمن الخطأ 
الكبير املتمثل بترشيح شخصيتني عربيتني 
ــد، الخطأ األول تبعه  فــي ســبــاق رئــاســي واحـ
خطأ ثان ظهر في عملية التصويت ومرحلة 
االنتخابات. أخطاء كثيرة ارتكبها العرب في 
يــعــرفــوا قيمة وصــول  الفيفا، ولــم  انــتــخــابــات 

مرشح عربي إلى مقعد الرئاسة.

مـــن مــنــطــقــة الـــشـــوف فـــي لــبــنــان، وهـــي ليست 
بعيدة أبدا عن الرياضة، بل تدرك وتعي جيدا 
العمل الرياضي خاصة ذلك املتعلق بالصعيد 
فــي  ســـكـــرتـــيـــرة  عــمــلــت  أن  ســـبـــق  إذ  اإلداري، 
القدم في عهد رئيسه  لكرة  اللبناني  االتحاد 

نبيل الراعي واألمني العام رهيف عامة.
وساهمت لينا األشقر في تعليم زوجها اللغة 
اللغات  العربية ليضيف لرصيده العديد من 
الــرجــل األول في  تــزوجــت  األم، فقد  غير لغته 
ــام 2001  االتـــحـــاد الـــدولـــي لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي عــ
وأنــجــبــت لــه أربـــع بــنــات وهـــن: الــتــوأم أليسيا 
ــا، وشــانــيــا  ــامــ ــا وعـــمـــرهـــمـــا 13 عــ ــنـ ــريـ ــابـ وصـ
البالغة من العمر 11 عاما والطفلة داليا التي 
ــأل األشــقــر  ــم تـ تــبــلــغ مـــن الــعــمــر 5 ســـنـــوات. ولـ
جهدا في سبيل نجاح زوجها حيث رافقته في 
الكبير  دعمها  له  وقدمت  االنتخابية،  حملته 
من أجــل تحقيق الهدف حتى وصــل من أمني 
عـــام االتـــحـــاد األوروبـــــي لــســدة رئــاســة الفيفا 
مساء الجمعة املاضي. وستكون زوجته خير 
سند له في املهمة الشاقة التي تنتظر الرئيس 
الــجــديــد الـــذي يقف أمـــام إصــاحــات ال حصر 

املاضية  االنتخابات  األمير علي  عندما دخل 
فـــي حـــزيـــران/يـــونـــيـــو 2015، حــصــل عــلــى 75 
صـــوتـــا، وقــتــهــا كـــان االتـــحـــاد الـــدولـــي يعيش 
أصــعــب الــظــروف فــي ظــل زلـــزال الفيفا، وكــان 
الــجــمــيــع ُيــطــالــبــون بــســقــوط بــاتــر وواليـــتـــه، 
وأول املعارضني كان باتيني رئيس االتحاد 
األوروبـــي طلب  فالرئيس  السابق،  األوروبـــي 
من جميع أعضاء االتــحــاد األوروبـــي تحويل 
األصــوات نحو األمير بداًل من باتر وعددها 
ــا جــعــل املــرشــح  ــو مـ 53 صـــوتـــا أوروبــــيــــا، وهــ
العربي يحصل على 53 صوتا أوروبــيــا و22 
لم يقرأ املرشح األردنــي هذه  صوتا مختلفة. 
املــعــطــيــات بــجــديــة قــبــل الــتــرشــح الــثــانــي، ألن 
أمــر سهل  الحصول على 75 صوتا  أن  جزمه 
واملــنــافــس لــيــس بــاتــر، وهـــي نــقــطــة الضعف 
االختاف  لخلق  إنفانتينو  عليها  لعب  التي 
الـــعـــربـــيـــة. عـــلـــى األرض وفـــي  بــــني األصــــــــوات 
على  علي  األمير  األخــيــرة حصل  االنتخابات 
27 صوتا في الجولة األولى، التي كانت إشارة 
واضــحــة إلـــى رغــبــة الــنــاخــبــني، وبــالــتــالــي فــإن 
أصـــوات خمس دول  األمــيــر علي حصل على 
غير الـــ 22 الــتــي صــوتــت فــي حــزيــران/يــونــيــو 
املاضي، والـ 53 صوتا أوروبيا أصبحت ملكا 
إلنــفــانــتــيــنــو. املــرشــح الــبــحــريــنــي، ســلــمــان بن 
إبراهيم آل خليفة، هو شخصية كروية قوية 
يكفي أنه رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، 
حظي بدعم كبير داخل االتحاد الدولي لكرة 
الــقــدم، وفــعــًا أثــبــت ذلــك ألنــه نــافــس بشراسة 
إنفانتينو وحصل على 85 صوتا مقابل  مع 

ــادة كـــرة الــقــدم لــلــواجــهــة من  لــهــا  مــن أجـــل إعــ
جديد بعيدا عن أعني الفساد.

مـــا إن أعـــلـــن حــيــاتــو املــكــلــف بــرئــاســة الــفــيــفــا 
قفزت  حتى  الثانية  الجولة  نتائج  بالوكالة 
ــقــــر لــتــهــنــأ زوجــــهــــا، فـــكـــانـــت بــحــق  لــيــنــا األشــ
أول مــهــنــئــة لـــه فــيــمــا تـــعـــددت الــتــصــريــحــات 
»الــفــيــفــا« خلفا  بــرئــاســة  إنفانتينو  فـــوز  بــعــد 
واملتقدم  املهنئ  بــني  اآلراء  واختلفت  لباتر، 

بالنصائح والباعث باألمل.
وقال نويل لوغريت رئيس االتحاد الفرنسي: 
»جياني إنفانتينو والقيادة الجديدة يشكان 
الــذي يجب  الفيفا  إلــى  بالنسبة  عهدا جديدا 
أن ينطلق على أســس جــديــدة وأن يضع كرة 
الـــقـــدم فـــي صــلــب اهــتــمــامــاتــه. أنــــا مــتــأكــد من 
ــل املــرحــلــة والــعــمــل الـــذي  أن جــيــانــي هـــو رجــ
االتحادات  التوفيق بني مصالح كل  استطاع 
ــل االتـــحـــاد  ــ الــوطــنــيــة صــغــيــرة أم كــبــيــرة داخـ
ــدم لـــه دعـــمـــي وســيــكــون  ــ األوروبـــــــي لــلــعــبــة. أقـ
االتــحــاد الفرنسي فــي خدمته مــن أجــل قيادة 
البلجيكي ميشال  الفيفا«. وقال  التجديد في 
دوغ عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــفــيــفــا: »أنـــا 
سعيد جدا ألني أعتقد أن انتخاب إنفانتينو 
هــو أفــضــل حــل للفيفا. عــمــومــا، كــانــت لدينا 
حملة صحيحة وديمقراطية جدا مع احترام 
متبادل بني جميع املرشحني، وهذا ما أحبه. 
تستعمل  أن  تستحق  احــتــرام  كلمة  أن  أعتقد 
فــي كــرة الــقــدم وهــي كانت على جــدول أعمال 

هذه الحملة«.
السعو...

88 إلنفانتينو في الجولة األولى، وهنا بدأت 
حكاية »اتفق العرب على أال يتفقوا«.

املرشح األردني  قبل انطاق االنتخابات كان 
األمـــيـــر عــلــي يـــعـــرف جـــيـــدًا مـــن ســيــصــوت لــه، 
كان  ومــا  االنتخابية  الخفايا  كــل  عــن  وبعيدًا 

يحصل داخــل غرفة اختيار املرشحني، ويرى 
بالسير  مطالبا  كــان  علي  األمــيــر  أن  البعض 
بخطة بديلة وهي أنه في حال حصوله على 
وليست  الثانية،  الجولة  في  ُتنافس  ال  نسبة 
بحجم أصــوات الشيخ سلمان، أن يعمل على 

التي حصل عليها لصالح  األصـــوات  تحويل 
سلمان، ألنــه كــان بحاجة إلــى 19 صوتا فقط 
ــوات األمـــيـــر عــلــي واملـــرشـــح شــامــبــني،  ــ مـــن أصـ
ــوات. ومـــن هــذا  ــ الــــذي حــصــل عــلــى أربـــعـــة أصــ
ــر عـــلـــي أن  ــ ــيـ ــ ــلـــق كــــــان يـــجـــب عـــلـــى األمـ ــنـــطـ املـ
ينسحب قبل انطاق الجولة الثانية، ويكون 
أنه  مفادها  رسالة واضحة  بمثابة  انسحابه 
يأتي  وهنا  سلمان،  البحريني  املرشح  يدعم 
ــوات الــتــي مــنــحــت صــوتــهــا  الـــــدور عــلــى األصــــ
لصالح األمــيــر عــلــي، إن كــانــت عربية أو غير 
عربية، فهذه الخطة كان يجب أن يفصح عنها 
الداعمة قبل انطاق االنتخابات،  للدول  علي 
لكي يقلب العرب الطاولة في الجولة الثانية، 
والعكس صحيح لو حصل علي على النسبة 
ــوات، كــــان انــســحــاب الــشــيــخ  ــ ــ األكـــبـــر مـــن األصـ

سلمان سيكون بمثابة فرصة ذهبية للعرب.
كان املفروض أن يحصل اتفاق بني املرشحني 
الــعــربــيــني قــبــل دخــــول االنـــتـــخـــابـــات، لــكــن مع 
األســف لم يتفق العرب، ولم يختاروا املرشح 
األقــــــوى لــلــمــنــافــســة، رغــــم أن الـــفـــرصـــة كــانــت 
ذهبية لتحقيق الحلم، أهدر العرب أصواتهم 
الترشيحات،  دراســـة  مــن دون  ويــســارًا  يمينا 
الـــعـــرب يملكون  وكــأنــهــم اعــتــقــدوا لــوهــلــة أن 
نصف أصــوات الفيفا. البعض اآلخــر يــرى أن 
األمير علي وخال مواجهته مع باتر، لم يجد 
بـــدوره مــســانــدة قــويــة مــن االتــحــاد اآلســيــوي، 
وبأن جملة هذه األصوات كان يمكن أن تلعب 
لصالحه وتطيح باتر، ومن هذا املنطلق فإنه 

كان محقا في موقفه.

خسارة سلمان وعلي... يوم اتفق العرب على أال يتفقوالينا األشقر... »وراء كل رجل عظيم«
خطفت اللبنانية 

لينا األشقر األضواء، لدى 
ظهورها بجوار زوجها 

إثر إعالن فوزه

أهدر العرب فرصة 
ذهبية للفوز برئاسة 

»الفيفا«، وذلك بسبب 
عدم التنسيق ودراسة 

الترشيحات

)Getty( األشقر

)Getty( سلمان كان قريبًا من الرئاسة

)Getty( التصويت حصل على جولتين

)Getty( المرشح البحريني سلمان بن إبراهيم )Getty( المرشح األردني األمير علي

مباريـات
      األسبـوع

محمد السعو

ــــد جـــيـــانـــي إنــفــانــتــيــنــو فــــي 23  ولـ
الــعــام 1970 في  مـــارس مــن  آذار/ 
مقاطعة بريغ، وهو ابن ملهاجَرين 
إيــطــالــيــني، عــاش فــي أســـرة بسيطة واضطر 
للبحث عــن عمل لكسب الـــرزق مــن أجــل دفع 
ثـــمـــن دراســــتــــه الــجــامــعــيــة فــــي الـــقـــانـــون فــي 
فــريــبــورغ، حــيــث كـــان يــعــمــل لــيــًا عــامــًا في 
الـــقـــطـــارات. طــمــوحــه كـــان بــســيــطــا، وقـــد كــان 
لم يستطع ممارستها  القدم لكنه  يحب كرة 
ــادي، كما  بشكل جــيــد، ألنـــه العـــب أقـــل مــن عــ
يعتبر نفسه، حيث لعب في فريق »بريغ« في 

الدرجة الرابعة في املنطقة.

جياني 
إنفانتينو

من عامل قطارات إلى رئاسة »فيفا«

األوروبيين  سيطرة  إنفانتينو  جياني  السويسري  كرّس 
على االتحاد الدولي لكرة القدم »الفيفا«، فهو أصبح 
سابقين  رؤساء  سبعة  أصل  من  الثامن  األوروبي  الرئيس 

كان آخرهم مواطنه جوزيف بالتر

بروفايل

وتــولــى منصب أمــني عــام االتــحــاد األوروبـــي 
منذ تشرين األول/ أكتوبر 2009، وبدأ العمل 
مع االتحاد األوروبي في أغسطس/ آب 2000 
القانون  القانونية بعدما درس  الشؤون  في 
ــه يــتــقــن خــمــس لــغــات  فـــي ســـويـــســـرا، كــمــا أنــ
والفرنسية واألملانية  اإليطالية  بطاقة، هي 

واإلنجليزية واإلسبانية، خاصة بعد أن عمل 
ملدة عام مع االتحاد اإلسباني لكرة القدم.

ــاد األوروبـــــــــي،  ــ ــحـ ــ وقــــبــــل انـــضـــمـــامـــه إلـــــى االتـ
ــان أمــيــنــا عــامــا لــلــمــركــز الـــدولـــي لــلــدراســات  كـ
ــتـــشـــارًا لــهــيــئــات  ــيــــة، كـــمـــا عـــمـــل مـــسـ الــــريــــاضــ
رياضية عدة في إيطاليا وإسبانيا وسويسرا.
 مديرا لقسم الشؤون 

ّ
املحامي إنفانتينو عني

يناير/  في  األوروبـــي  االتحاد  في  القانونية 
ــام 2004، وحــتــى اخــتــيــاره  كـــانـــون الــثــانــي عـ
»الــويــفــا« فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن  أمــيــنــا عــامــا لـــ

األول 2009.
مــتــزوج من  إنفانتينو  الــســويــســري جــيــانــي 
لبنانية واسمها لينا األشقر، وهو أب ألربعة 
أطفال، ومحام ممّيز. ومن أهم أقواله عن كرة 
القدم: »أنها هي العاطفة، هي التسامح، هي 

االحترام، كرة القدم هي... السحر«.

سيطرة أوروبية
ولم يسمح إنفانتينو، ألي نوع من املفاجآت 
لكرة  الــدولــي  لــاتــحــاد  رئــيــســا  نفسه  ليعلن 
الــقــدم »الــفــيــفــا«، بعد فـــوزه فــي االنــتــخــابــات، 
ــرت مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة، بــتــغــلــبــه عــلــى  ــ الـــتـــي جـ
مـــنـــافـــســـيـــه، ولـــيـــؤكـــد أن رؤســــــــاء »الـــفـــيـــفـــا« 
أوروبيون من جديد وال سبيل إلى التغيير. 
ــاوالت مــنــافــســه  ــ ــحــ ــ ــيـــنـــو مــ ــتـ ــفـــانـ وأحـــــبـــــط إنـ
البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ألن 
يكون أول عربي يقود سفينة االتحاد الدولي 

لكرة القدم، بعدما فاز في االنتخابات.
وحافظ السويسري على إرث األوروبيني في 
سيطروا  إذ  »الفيفا«،  كرسي  وقيادة  رئاسة 
على كرسي الرئاسة منذ عام 1904، أي تاريخ 
ــقـــدم، والــــذي  ــاد الـــدولـــي لــكــرة الـ نــشــأة االتـــحـ
شهد اختيار الفرنسي، روبير غيران، رئيسا 
»الــفــيــفــا« وحــتــى نــهــايــة حقبة األوروبـــيـــني  لـــ

على يد البرازيلي، جواو هافيانج.
تسلم   ،1906-1904 غـــيـــران  الــفــرنــســي  وبــعــد 
عام  من  الرئاسة  وولفول  دانيال  اإلنجليزي 
جــول  للفرنسي  الــعــهــدة  ليسلم   1918-1906
- 1954( وتــاه  مــن )1921  الفترة  فــي  ريميه، 
البلجيكي وليام سيلدرييرز )1954 - 1955(، 
 ،)1961  -  1955( دروري  آرثــر  اإلنجليزي  ثــم 

ومواطنه ستانلي راوس )1961 - 1974(.
وأوقف البرازيلي، جواو هافيانج، السيطرة 
األوروبــيــة ألول مــرة، بعد أن انتخب رئيسا 
الــعــام 1974 وظــل فــي منصبه  »الفيفا« فــي  لـ
السويسري  اســتــطــاع  إذ   ،1998 الــعــام  لغاية 
ــكــــرة ملــلــعــب  ــر إعـــــــادة الــ جــــوزيــــف ســـيـــب بـــاتـ
األوروبيني من عام 1998 وحتى 2 حزيران/

السويسري جياني 
إنفانتينو يملك أصوًال 

إيطالية أيضا

)Getty( إنفانتينو يخلف بالتر على رأس االتحاد الدولي

استقال بسبب عاصفة  2015 حينما  يونيو 
ت »الـــفـــيـــفـــا« لــيــتــســلــم 

ّ
ــتــــي هـــــــز ــائـــح الــ ــفـــضـ الـ

بالوكالة  رئيسا  حياتو  عيسى  الكاميروني 
بعد إيقاف باتر. 

أخطاء استراتيجية
قد يستغرب البعض كيف لم يتفق العرب في 
االنتخابات وهم دخلوا بمرشحني من  هذه 
أجل الظفر برئاسة الفيفا، وهنا يكمن الخطأ 
الكبير املتمثل بترشيح شخصيتني عربيتني 
األول تبعه  الخطأ  في سباق رئاسي واحــد، 
خطأ ثان ظهر في عملية التصويت ومرحلة 

االتـــحـــاد األوروبــــــي تــحــويــل األصـــــوات نحو 
ــداًل مـــن بـــاتـــر وعــــددهــــا 53 صــوتــا  ــ ــر بـ ــيـ األمـ
ــا جـــعـــل املــــرشــــح الــعــربــي  ــا، وهـــــو مــ ــ ــيــ ــ أوروبــ
يحصل على 53 صوتا أوروبــيــا و22 صوتا 

من مختلف الدول.

تهنئة
وهــنــأ ســلــمــان بــن ابــراهــيــم آل خليفة رئيس 
االتــحــاد اآلســيــوي لــكــرة الــقــدم، السويسري 
جياني إنفانتينو بعد انتخابه رئيًسا جديدًا 
لاتحاد الدولي )الفيفا(. وذلك بعد منافسة 
-الــذي شغل   وإنفانتينو  حامية بني سلمان 

االنتخابات. أخطاء كثيرة ارتكبها العرب في 
وصول  قيمة  يعرفوا  ولــم  الفيفا،  انتخابات 
مرشح عربي إلى مقعد رئاسة أكبر مؤسسة 

رياضية في العالم.
عندما دخل األمير األردني علي بن الحسني 
االنـــتـــخـــابـــات املــاضــيــة فـــي حــزيــران/يــونــيــو 
2015، حصل على حوالى 75 صوتا، وقتها 
كان االتحاد الدولي يعيش أصعب الظروف 
في ظل زلزال الفيفا، وكان الجميع ُيطالبون 
بسقوط باتر وواليته، وأول املعارضني كان 
السابق،  األوروبـــي  االتــحــاد  رئيس  باتيني 
أعضاء  األوروبـــي طلب من جميع  فالرئيس 

منصب األمني العام لاتحاد األوروبي للعبة 
في آخر سبع سنوات- خال الجولة الثانية 
من التصويت، والتي حصل فيها إنفانتينو 
على 115 صوتا مقابل 88 للبحريني سلمان. 
ونــال األمير األردنــي علي بن الحسني أربعة 
جيروم  الفرنسي  يحصل  لــم  بينما  أصـــوات 
شامبني على أي صوت. ونقل موقع االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم عن سلمان قوله في بيان 
إن »االتحاد اآلسيوي لكرة القدم يتطلع للعمل 
مع االتحاد الدولي بنظامه الجديد والرئيس 
الــجــديــد جــيــانــي إنفانتينو مــن أجـــل إصــاح 
الــجــهــاز الــحــاكــم لــكــرة الــقــدم الــعــاملــيــة وإعـــادة 

البيان:  القدم عامليا«. وأضــاف  مصداقية كرة 
السكان  مــن ناحية  العالم  قـــارات  أكبر  »آســيــا 
حيث تواصل كرة القدم التطور بإيقاع سريع. 
ــة بــنــا  ــــال عــمــلــيــة اإلصـــــــاح الـــخـــاصـ ــن خـ ــ ومـ
وبرنامج الرؤية واملهمة الجديدة في االتحاد 
اآلسيوي فإنه سيواصل القيام بدوره الفعال 

في عملية اإلصاح«.
االستثنائية  الظروف  هــذه  »فــي مثل  وتابع: 
للوحدة ومن  العاملية تحتاج  القدم  كرة  فإن 
خــــال الــتــصــويــت عــلــى حـــزمـــة اإلصـــاحـــات 
اليوم، فإن هناك رغبة حقيقية لكي تستعيد 

كرة القدم العاملية مصداقيتها«.
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ــــب الـــتـــنـــس الــســويــســري  ــأ العـ ــ أرجــ
الثالث على  روجر فيدرر املصنف 
الـــعـــالـــم عــــودتــــه لـــبـــطـــوالت اتـــحـــاد 
ــد،  العـــبـــي الــتــنــس املــحــتــرفــن ملــــدة شــهــر واحــ
حيث يخطط للظهور في بطولة مونت كارلو 
ــريــــل/ نــيــســان املــقــبــل عقب  لـــأســـاتـــذة فـــي ابــ

تعافيه من آثار جراحة خضع لها في الركبة.
وكان الالعب الحائز على 17 لقبًا على صعيد 
ـــع الــكــبــرى يــنــوي فــي الــبــدايــة  الــبــطــوالت األربـ
الــــعــــودة فــــي مـــــــارس/ آذار املـــقـــبـــل مــــن خـــالل 
لأساتذة  ويــلــز  انــديــان  بطولة  فــي  مشاركته 
في كاليفورنيا وهي البطولة التي فاز بلقبها 
أربع مرات من قبل، وفي هذا اإلطار كتب فيدرر 
ــًا( عــلــى مـــوقـــع فــيــســبــوك لــلــتــواصــل  ــامـ )34 عـ
كثيرة ومثمرة  تدريبات  االجتماعي »خضت 
فـــي املــلــعــب وفــــي صــالــة األلـــعـــاب الــريــاضــيــة. 
في ظل أن العام ال يــزال طوياًل فإنني ال أريد 
أن أضــغــط عــلــى نــفــســي بــقــوة ألعــــود قــريــبــًا«. 
وأضاف »لن أستطيع لسوء الحظ العودة في 
انديان  بطولة  في  للمشاركة  املناسب  الوقت 
البطولة  في  للمشاركة  أخطط  أنني  إال  ويلز 

العام املقبل«.
في املقابل أضاف فيدرر »عقب مشاورات مع 
فريقي قررت املشاركة في بطولة مونت كارلو 
لــأســاتــذة. أشكركم على الــدعــم وأراكـــم قريبًا 

الدوحة تتأهب 
للنهائي

في جولة على رياضة التنس في العالم، أرجأ النجم  السويسري روجر فيدرر 
عودته إلى المالعب لمدة شهر واحد، وذلك ألنه يريد وقتًا أكثر من أجل 
النهائية  المباراة  إلى  سواريز  كارال  تأهلت  وقت  في  إصابته.  من  التعافي 

لبطولة الدوحة، وأخيرًا تغطية لبطولة أكابولكو المكسيكية
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في جولة بطوالت اتحاد الالعبن املحترفن«. 
في وقــت كــان فيدرر خضع لجراحة باملنظار 
فــي ركبته فــي ســويــســرا فــي وقــت ســابــق هذا 
الــشــهــر إلصــــالح قــطــع فـــي الـــغـــضـــروف، وذلـــك 
بــعــد أن تــعــرض لــإصــابــة خــــارج املــنــافــســات 
بطولة  في  النتهاء مسيرته  التالي  اليوم  في 
أستراليا املفتوحة للتنس بخسارته في الدور 

قبل النهائي.
انديان  العودة في بطولة  وكــان فيدرر ينوي 
ويـــلـــز بــكــالــيــفــورنــيــا فـــي الــفــتــرة مـــن الــعــاشــر 
ــارس املــقــبــل قــبــل أن  ــ وحـــتـــى الــعــشــريــن مـــن مـ
ــه، حــيــُث ســتــقــام بــطــولــة مــونــت  يــرجــئ عـــودتـ
السابع  العاشر وحــتــى  الفترة مــن  فــي  كــارلــو 
عشر من شهر أبريل/ نيسان املقبل، على أن 
يعود فيدرر للمنافسة في أســرع وقت ممكن 
التعافي من  من أجل املنافسة من جديد بعد 

اإلصابة القاسية.

كارال سواريز تبلغ نهائي الدوحة
تأهلت العبة التنس اإلسبانية كارال سواريز 
القطرية،  الدوحة  لبطولة  النهائي  الــدور  إلــى 
بــفــوزهــا فــي نــصــف الــنــهــائــي عــلــى البولندية 
ــز  ــ ــواريـ ــ آنـــيـــيـــســـكـــا رادفـــــانـــــســـــكـــــا. وفـــــــــــازت سـ
بمجموعتن نظيفتن على رادفانسكا )6 - 2( 
و)6 - 0( في ساعة و3 دقائق، لتتأهل ملواجهة 
الفائزة من مباراة نصف النهائي األخرى، بن 
أندريا  واألملانية  أوستابينكو  يلينا  الالتفية 

بيتكوفيتش.
وصـــرحـــت ســــواريــــز، الـــتـــي ســتــرتــقــي خمسة 
مـــراكـــز لــتــصــعــد لــلــتــصــنــيــف الـــســـادس عــاملــيــًا 
بــعــد هـــذا الــفــوز »شــعــرت بــأنــنــي ألــعــب بشكل 
في  الثالث  انتصارها  بعد  حــقــًا«، وذلــك  جيد 
سجل املــواجــهــات املــبــاشــرة أمـــام رادفــانــســكــا، 
الــتــي أطــاحــت بــهــا هـــذا الــعــام فــي ربـــع نهائي 
الثاني  انتصارها  محققة  املفتوحة  أستراليا 

على اإلسبانية.
ــز عـــلـــى مـــجـــريـــات الـــلـــقـــاء  ــ ــواريـ ــ وســـيـــطـــرت سـ
املصنفة  ملنافستها  البدني  التراجع  مستغلة 
اللقاء  الثالثة عامليًا، والتي بدت منهكة عقب 
املــاراثــونــي فــي ربـــع الــنــهــائــي أمـــام اإليــطــالــيــة 

روبرتا فينشي بمجموعتن لواحدة.
وهــنــاك فــي دبــي اإلمــاراتــيــة، تأهل القبرصي 
ماركوس باجداتيس إلى نهائي بطولة دبي 
اإلســبــانــي فيليثيانو  عــلــى  بـــفـــوزه  لــلــتــنــس، 
لوبيز، بمجموعتن لواحدة، ليتأهل ملواجهة 
ــتـــان فــافــريــنــكــا فــــي املــــبــــاراة  الـــســـويـــســـري سـ
األســتــرالــي  أمــامــه  انسحب  والـــذي  النهائية، 

نيك كيريوس.
وقلب باجداتيس، املصنف 57 عامليًا، تأخره 
ــــى إلـــى فـــوز صــعــب على  فـــي املــجــمــوعــة األولـ
لوبيز، املصنف 24 عامليًا بواقع )3 - 6( و)7 - 
6(، )7 - 1( و)6 - 1( في لقاء استغرق ساعتن 
ودقــيــقــة واحــــــدة. وقــبــلــهــا كــــان فــافــريــنــكــا قد 
ــيــــريــــوس، املــصــنــف  تـــأهـــل لــلــنــهــائــي أمــــــام كــ
ــن املــــبــــاراة في  33 عــاملــيــًا والــــــذي انــســحــب مـ
املجموعة الثانية عندما كان متأخرًا )6 - 4( 
و)3 - 0(. في وقت يبحث فافرينكا، املصنف 
ــرابـــع عــاملــيــًا، عـــن لــقــبــه الــثــانــي هـــذا الــعــام،  الـ
منذ  نهائي  أي  باجداتيس  لــم يخض  بينما 
أغسطس/آب 2015 عندما خسر في أتاالنتا 

أمام األميركي جون إيسنر.

نصف نهائي أكابولكو
الــنــمــســاوي دومينيك تيم واألســتــرالــي  تــأهــل 
بـــــرنـــــارد تـــومـــيـــتـــش واألوكـــــــرانـــــــي ألـــكـــســـنـــدر 
دولــجــوبــولــوف واألمــيــركــي ســـام كــويــري إلــى 
نصف نهائي بطولة أكابولكو للتنس )وهي 
بطولة املكسيك املفتوحة(. وبلغ تيم، املصنف 
تغلبه على  النهائي عقب  الـــ15 عامليًا، نصف 
الـ26  املصنف  ديميتروف  البلغاري جريجور 
عامليًا في دور الثمانية بواقع )7 - 5( و)6 - 2( 

في ساعة و36 دقيقة.
األميركي  النهائي  فــي نصف  تيم  ويــواجــه 

اإلسبانية كارال سواريز 
تبلغ الدور النهائي 

لبطولة الدوحة

هيدينك يطالب إدارة تشيلسي بحسم ملف المدير الفني
طالب الهولندي جوس هيدينك، املدير الفني املؤقت لتشيلسي اإلنجليزي، إدارة النادي 

بحسم اسم املدرب القادم للفريق في أقرب وقت ممكن.
وكان هيدينك )69 عامًا( قد تولى تدريب النادي اللندني في شهر ديسمبر/كانون أول 
املاضي وحتى نهاية املوسم، وذلك بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه بعد 

سوء نتائج الفريق واحتالله املركز الخامس عشر في جدول الترتيب حينئذ.
الــنــادي عــن اسم  وردًا على ســؤال أحــد الصحافيني حــول إذا مــا كــان يفضل أن يعلن 

خليفته في أقرب وقت، قال املدرب الهولندي أنه »يؤيد« هذا األمر.
وقال في هذا الصدد »أؤيد هذا األمر، ولكنه رأيي الشخصي في النهاية. اعتقد أن األمور 
الصحافة  وتتكهن  املــســتــطــاع«.  قــدر  شفافية  هــنــاك  تــكــون  عندما  جيد  بشكل  تسير 
البريطانية باسم املدرب املحتمل القادم للبلوز مؤكدة أن اإليطالي أنطونيو كونتي، املدير 

الفني الحالي للمنتخب اإليطالي، هو أكبر املرشحني لهذا املنصب. 
وأضاف موجهًا حديثه »حضراتكم تعلمون أكثر مني طبيعة عملكم« »يجب أن تبحثوا 
وتستقصوا عن الشائعات، هذا ليس عملي، أنا فقط أقوم بتجهيز الفريق للمباراة التالية«.

أوريه يعود لصفوف سان جيرمان مع نهاية مارس
ــان جـــيـــرمـــان مــتــصــدر دوري  ــاريـــس ســ أعـــلـــن بـ
الـــدرجـــة األولــــى الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم أن العبه 
ــقــادم مــن ســاحــل الــعــاج سيعود  ــه ال ســيــرج أوريــ
بعد  املقبل  مــــارس/آذار  بنهاية  الفريق  لصفوف 
إيقافه إثر إهانته للمدرب لوران بالن ومجموعة 

من زمالئه بالفريق.
ــال الـــنـــادي فــي بــيــان إن أوريــــه ســيــتــدرب مع  وقــ
الالعبني البدالء حتى يوم 20 مارس/آذار قبل أن 

ينضم لصفوف منتخب بالده.
وتم استبعاد أوريه )23 عامًا( من القائمة التي خاض بها الفريق مواجهة تشيلسي في 
ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا األسبوع املاضي بعد املقطع املصور الذي وجه من 
انخيل دي  بينهم  ومــن  الفريق  في  لبالن ومجموعة من زمالئه  تعليقات مهينة  خالله 
ماريا وزالتان ابراهيموفيتش. وقال بالن إن وقع هذه التعليقات كان »سيئًا للغاية« عليه.

داني الرا: زيدان يجب أن يثبت نجاحه كمدرب
قال داني جارسيا الرا العب ريال مدريد السابق في الفترة بني 1993 و1998 إن املدرب 
الحالي للميرينجي، زين الدين زيدان، يجب أن »يثبت نجاحه« كمدرب بعد أن فعل ذلك 

كالعب دولي.
وأكد داني في مقابلة مع وكالة )إفي( أن »زيدان حظي بكل شيء، الوقت لتعلم التدريب 
أو ال. سنتابع  إمــا أن تحقق األهـــداف  الــريــال،  املبكرة. ال يمكنك أن تفشل في  والنتائج 
مشواره، يمتلك رصيدًا بالفعل كونه كان العبًا من هذا الطراز، اآلن يجب أن يثبت أحقيته 

في الجانب اآلخر«.

مارادونا يطالب بسجن بالتر وبالتيني مدى الحياة 
ــا الــقــائــد الــســابــق ملنتخب  ــارادونـ قـــال ديــيــغــو مـ
الــذي تــرأس االتحاد  األرجنتني إن سيب بالتر 
الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم )الــفــيــفــا( لــســنــوات طويلة 
وميشيل بالتيني رئيس االتحاد األوروبي للعبة 
يجب أن يعاقبا بالسجن مدى الحياة بداًل من 
إيقافهما لست سنوات بسبب انتهاكات مليثاق 
األخالق الخاص باملؤسسة. وقال مارادونا )55 
القيم  لجنة  أن  »يبدو  رويــتــرز  لتلفزيون  عامًا( 
بالفيفا أخطأت«. وأضاف »وجود كل هذه األدلة 
واكتشاف  األشــخــاص  من  املجموعة  تلك  ضد 
مــا ســرقــوه على مــدار ســنــوات طويلة يؤكد على ضـــرورة معاقبتهم بالسجن مدى 
الحياة«. ويرى مارادونا الذي خاض 91 مباراة دولية مع األرجنتني وفاز بكأس العالم 
1986 أن خليفة بالتر ال يجب أن يحركه املال. وتابع »أود أن أرى رئيسًا للفيفا ليس 
منشغاًل بأن يصبح ثريًا بفضل كرة القدم أو الرعاة أو كأس العالم ألن هذه وسائل 

لجني الكثير من األموال«.

»الــبــافــاري«  فــتــرة  مثله فــي 536 مــبــاراة تاريخيًا. وخـــالل 
الفريق األسطورة  السبعينيات، كان ضمن  الذهبية خالل 
الذي يضم كال من فرانز بيكنباور وجيرد موللر، إذ نجح 
في التتويج بثالثة ألقاب أوروبية، في وقت لعب 442 مباراة 
امُلسجل  التاريخي  الرقم  األملــانــي، وهــو  الـــدوري  في بطولة 
بــاســمــه، ولــم يتمكن أي العــب أخــيــر مــن الــوصــول إلــيــه أو 

كسره، ألنه ال يزال رقما أملانيا قياسيا ال يمكن كسره.
على الصعيد الدولي بدأ ماير مسيرته مع املنتخب األملاني 
في عام 1966، واستمر مع »املانشافت« حتى عام 1979، 
ومــثــلــه فــي 95 مــبــاراة تــاريــخــيــًا. قــبــل أن ينتقل إلـــى عالم 
التدريب في عام 1988 وكان مدربًا للحراس في املنتخب 
النادي »البافاري« من عام 1994  األملاني، ثم درب حراس 
حتى 2008، ولم يتمكن ماير من تسجيل أي هدف طوال 
مــرمــى،  كــحــارس  مــركــزه  بحكم  طبعًا  الــكــرويــة،  مسيرته 

ويصل مجمل عدد مبارياته إلى حوالي 599 لقاًء مع بايرن 
ميونخ واملنتخب األملــانــي. وحــقــق مــايــر مــع بــايــرن ميونخ 
أعـــوام 1969، 1972، 1973، 1974، وكــأس  الـــدوري  ألــقــاب 
أملانيا )1966، 1967، 1969، 1971(. كما حقق لقب أبطال 
أوروبا بمسماها القديم في ثالثة سنوات متتالية )1974، 

1975، 1976(، ولقب السوبر األوروبي في عام 1967.
وعلى صعيد إنجازاته الدولية فهو حقق لقب كأس العالم 
في عام 1974، ولقب بطولة أمم أوروبا في عام 1972، بينما 
حل ثانيًا في نسخة عام 1976. في املقابل حقق ماير على 
عام  تشكيلة  منها  عــديــدة  إنــجــازات  الشخصي  الصعيد 
أعــوام 1975، 1977 و1978.  أملانيا  العام في  1974، العب 
باإلضافة إلى لقب حارس مرمى القرن في أملانيا، وظهوره 
عــلــى أغــلــفــة الــكــثــيــر مـــن املـــجـــالت الــريــاضــيــة آنـــــذاك، نــظــرًا 

لشهرته الكبيرة في حراسة املرمى.

رياض الترك

إنه من أعظم حراس املرمى في التاريخ، ومن أعظم حراس 
األملاني  ميونخ  بايرن  نجوم  من  واحــد  ماير  أملانيا، سيب 
ُيــصــادف  و1979.   1962 عــامــي  بــني  املانشافت  ومنتخب 
الــيــوم عيد مــيــالده الـــ 71، وهــو الــحــارس الــذي قضى فترة 
ذهبية في مالعب كرة القدم، إذ قضى 18 سنة يدافع عن 

ألوان النادي »البافاري«.
بدأ ماير مسيرته الكروية في عام 1952 مع فريق تي سي 
في هار قبل أن يصبح العبًا في أكاديمية بايرن ميونخ في 
التي  السنة  عــام 1959، والتي لعب فيها حتى عــام 1962، 
أصبح فيها العبًا أساسيًا مع الفريق األول. منذ العام 1962 
حتى العام 1980 لم يرتِد ماير سوى قميص بايرن ميونخ 
األملاني، 18 سنة من العطاء والتضحية لفريق واحد، حيُث 

سيب ماير

على هامش الحدث

يصادف اليوم 
عيد ميالد الحارس 

األلماني العظيم 
سيب ماير الذي 

يدخل عامه الـ 71

النجم 
السويسري 
روجيه فيدرر 
)Getty(

قال العب التنس األسترالي برنارد توميتش إنه »لشيء عظيم« أن يبلغ أول 
نهائي لبطولة ذات 500 نقطة في مشواره، وذلك عقب تأهله لنهائي 
دولجوبولوف.  ألكسندر  األوكراني  على  تغلبه  بعد  أكابولكو  بطولة 
أبلغ  بالنسبة لي أن  إنه لشيء عظيم  للغاية،  وقال توميتش »أنا سعيد 
ألقاب  بثالثة  فزت  مشواري،  في  نقطة   500 ذات  لبطولة  نهائي  أول 
سيدني  لنهائي  تأهلت  وكذلك   )2013 وسيدني  و2014   2013 )بوغوتا 
2014 ، ولكنني لم أخض أي نهائي في بطولة ذات 500 نقطة من قبل«.

توميتش والـ 500 نقطة

وجه رياضي

ـــ43 عــاملــيــًا والـــذي  ــ ســـام كـــويـــري املــصــنــف الـ
النهائي على مواطنه  ربــع  فــي  بـــدوره  فــاز 
4( و)6   -  6(  )6  -  2( تايلور فريتز بنتيجة 
الـــ21  املصنف  توميتش،  وتــأهــل  كما   .)4  -
عــاملــيــًا، لــنــصــف الــنــهــائــي بــعــدمــا فــــاز على 
األوكـــرانـــي إلــيــا مــارشــيــنــكــو بــواقــع )7 - 5( 
و)7 - 5(، ليواجه األوكراني أيضًا ألكسندر 

اليابانية نــاومــي أوســاكــا بــواقــع )6 - 3( و)7 
فــي نصف  تــواجــه ستيفنز  املــقــابــل  فــي   .)5 -
الــنــهــائــي الــبــلــجــيــكــيــة يــانــيــنــا فــيــكــمــايــر الــتــي 
تــغــلــبــت بـــدورهـــا عــلــى الــروســيــة أنــاســتــاســيــا 
بافلوتشينكوفا بنتيجة )6 - 3( )7 - 6( )7 -5(.

ــه  ــواجــ ــتــ ــــي اآلخـــــــــــــر، تــ ــائـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــف الـ ــــصـ وفـــــــــي نـ
الـــســـلـــوفـــاكـــيـــة دومـــيـــنـــيـــكـــا ســـيـــبـــولـــكـــوفـــا مــع 

وبلغ  عامليًا.  ـــ32  الـ املصنف  دولــجــوبــولــوف 
دولــجــوبــولــوف نــصــف الــنــهــائــي بــعــد فــوزه 
ــنــــدي روبــــــــن هــــاســــه فـــــي دور  ــولــ ــهــ عـــلـــى الــ

الثمانية بنتيجة )6 - 3( )6 - 3(.
وفـــي مــنــافــســات الـــســـيـــدات، بــلــغــت األمــيــركــيــة 
ســــلــــوان ســتــيــفــنــز، املـــرشـــحـــة الـــثـــانـــيـــة لــلــفــوز 
على  تغلبها  بعد  النهائي  نصف  بالبطولة، 

ــا مــــكــــالــــي، وبـــلـــغـــت  ــانـ ــيـ ــتـ ــريـــسـ ــة كـ ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
سيبولكوفا نصف النهائي بعد تغلبها على 
السويدية يوهانا الرسون بنتيجة )3 - 6( )6 
- 2( )6 - 3( ، بينما فازت مكالي على الكرواتية 
ميريانا لوسيتش باروني بواقع )6 - 4( و)6 

- 7(، )7 - 9(  و)6 - 2(.
)العربي الجديد، إفي(

توقيت المباريات
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مانشستر يونايتد

توتنهام

ليفربول

نانتس

أجاكسيو

سانت إتيان

ليون باريس

أوجسبورغ

دورتموند

ماينز باير

يوفنتوس

برشلونة

فياريال

فالنسيا

ديبورتيفو

فرانكفورت

باليرمو

كاربي

سامبدوريا

أودينيزي

بنفيكا

بيلينينسي

موريرينسي

ماريتيمو

أياكس

أرسنال

سوانزي سيتي

مانشستر سيتي

موناكو

مارسيليا

كان

سان جرمان

مونشنمالدبخ

هوفانهايم

ليفركوزن

إنتر ميالن

أشبيلية

ليفانتي

أتلتيك بلباو

غرناطة

شالكه

بولونيا

أتالنتا

فروزينوني

هيالس فيرونا

أوناي ماديرا

بورتو

تونديال

أكاديميكا

ألكمار
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لرئاسة  وتخصيصه  ترميمه  إعادة  حملت  كما  األتراك،  بعض  أزعج  فيه،  الزعماء  استقبال  وبدء  الفائت،  العام  يلدز  قصر  افتتاح 
الجمهورية، دالالت عزاها بعضهم إلى محاولة استرجاع حلم العثمانيين

قصر يلدز
آخر مقر السالطين تستعيده رئاسة الجمهورية

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

 قـــــصـــــور إســـطـــنـــبـــول 
َ
لــــــم تـــــحـــــظ

الـــخـــمـــســـة، بـــشـــهـــرة »يـــــلـــــدز«، أي 
النجمة باللغة العربية، ربما ألنه 
آخر القصور التي حكم منها العثمانيون، 
ــابـــي«، وقــصــر »دوملـــا  بــعــد قــصــر »تــــوب كـ
بهتشا«، أو ألنه يقع على أعلى تلة ضمن 
أو  يــلــدز،  إسطنبول، حديقة  حــدائــق  أكبر 
حديقة  إسطنبول،  فتح  بعد  سميت  كما 
»قازنجي أوغلو« املمتدة على مساحة 500 
 تــرداد العرب اسم 

ّ
ألــف متر مربع، أو لعل

هذا القصر الــذي حكم منه السلطان عبد 
الحميد الثاني، ألكثر من ثالثني عامًا، كان 
له الدور األهم للبقاء في الذاكرة، وتشبيه 
سكان بالد الشام املباني الفاخرة به »مثل 

قصر يلدز« .
بيد أن قصر يلدز غــاب عن الذكر، كمعلم 
رســمــي مــرتــبــط بــالــدولــة، مــنــذ عـــام 1922، 
الــســالطــني العثمانيني  وقـــت خــــروج آخـــر 
ــــول مصطفى  )وحـــيـــد الـــديـــن( مــنــه، ووصـ
الحديثة،  تركيا  مــؤســس  أتـــاتـــورك،  كــمــال 
ــذي ألــغــى الــخــالفــة اإلســالمــيــة واعــتــمــد  الــ
علمانية الدولة، ليتم تقسيم القصر على 
ملــســتــخــدمــيــه،  الــوظــيــفــيــة  األدوار  حــســب 
فـــــجـــــزء مــــنــــه تــــخــــصــــص ألحــــــــد الــــــدوائــــــر 
الــعــســكــريــة، قــبــل أن تــؤجــر أقـــســـام أخـــرى 
لعديد من املؤسسات والشركات، التركية 
فيه،  وأعمالها  تنوعت مهامها  والدولية، 
بما في ذلك افتتاح مقاه للعب القمار عام 

.1926
تجديده،  أو  كليًا،  القصر  ترميم  يتم  ولــم 
ــــرن الــــفــــائــــت، رغـــم  ــقـ ــ ــنـــذ عـــشـــريـــنـــيـــات الـ مـ
ــــات عــــــام 1909  ــرقـ ــ ــــن سـ ــه مـ ــ ــعــــرض لـ ــا تــ ــ مـ
واستخدام بعض أجزائه، كمتحف املدينة، 
الــذي شغل طابقني من القصر عام 1988، 
تعكس  الــتــي  واألدوات،  الــتــحــف  لــعــرض 
في  إسطنبول  ملدينة  االجتماعية  الحياة 
 عن لوحات ينسب 

ً
العهد العثماني، فضال

رسمها للسلطان عبد الحميد، واملراسيم 
الفاتح،  محمد  السلطان  قبل  مــن  املوقعة 
»كنج  بـــ  امللقب  الثاني  عثمان  والسلطان 

عثمان«، والسلطان محمود األول.
لــكــن الــرئــاســة الــتــركــيــة، مــع وصـــول رجــب 
طـــيـــب أردوغــــــــــــــان، قــــــــررت إعـــــــــادة تــرمــيــم 
ليصبح  يــلــدز،  قصر  محتويات  وتجديد 
 
ً
مركزًا رئاسيًا في مدينة إسطنبول، فضال

عن القصر الرئاسي املعتمد في العاصمة 
فيه  الزعماء  بعض  استقبال  ويتم  أنقرة، 

منذ العام الفائت.
يعود تاريخ بناء هذا القصر، الواقع  بني 
مـــنـــاطـــق »بـــشـــيـــكـــطـــاش« و»أورتـــــــــا كــــوي« 
ويـــقـــال   ،1790 ــام  ــ عـ ــــى  إلـ و»بــــاملــــومــــجــــو«، 
إن الــســلــطــان ســلــيــم الــثــالــث، قـــدم القصر 
هــديــة لـــوالـــدتـــه الــســلــطــانــة »مـــهـــري شـــة » 
لكنه تــوســع أول مـــرة فــي عــهــد الــّســلــطــان 
وقـــت   ،1890 ــام  ــ عـ ــانــــي،  ــ

ّ
ــث الــ عــبــدالــحــمــيــد 

اتــخــذه مــقــرًا لــلــحــكــومــة الــعــثــمــانــيــة طــوال 
ــرة ثــانــيــة  فـــتـــرة حــكــمــه، لــيــتــم تــوســعــتــه مــ
ــم  ــراسـ املـ قـــصـــر  بـــإضـــافـــة  ــام 1898،  ــ عـ فــــي 
الـــذي صممه املــعــمــار اإليــطــالــي دارانــجــو، 
عندما تّم استقبال القيصر ويليام الثاني 

إمبراطور أملانيا.
موقعه،  وجمالية  القصر،  التساع  ونــظــًرا 

هوامش

أردوغان مستقبًال رئيس الوزراء الياباني في قصر يلدز )األناضول(

وطــــراز مــعــمــاره الــفــريــد، تـــّم اتــخــاذه مــقــًرا 
قصر  بــدل  العثمانية  للحكومة  أســاســًيــا 
ــة بــهــتــشــا، فــالــقــصــر يــتــكــون مـــن عـــدٍد  دوملــ
ــــرف الــخــاصــة  ــغـ ــ ــن األجـــنـــحـــة والـ كـــبـــيـــٍر مــ
واألمـــراء  السلطان  مــن  الحاكمة  بالطبقة 
واألمـــيـــرات، وغـــرف خــاصــة لــلــخــدم وعــدد 

من الحدائق، وإسطبالت الخيل.
لــزائــري  وجــهــة سياحية  الــقــصــر  ويعتبر 
تــركــيــا، إذ يــتــألــف مـــن ثـــالثـــة طـــوابـــق مع 
الـــســـرداب ومــبــنــي مــن الــخــشــب والــحــجــر، 
، قسم خاص  إلــى قسمني  والقصر مقسم 
بــالــرجــال وقــســم خـــاص بــالــنــســاء يعكس 
الــتــقــالــيــد الــعــثــمــانــيــة. وربـــمـــا كــــان املــكــان 
ا لألنظار في القصر، هو صالة 

ً
األكثر لفت

ــاالت الـــفـــخـــمـــة، املـــزيـــنـــة أســقــفــهــا  ــفــ ــتــ االحــ
ــاأللــــواح الــذهــبــيــة الـــبـــراقـــة، وأرضــيــتــهــا  بــ
بسجادة من قطعة واحــدة، بمساحة 406 

أمتار مربعة.
ــســتــخــدم فـــي عهد 

ُ
ــذه الــصــالــة ت وكـــانـــت هـ

الستقبال  الثاني،  الحميد  عبد  السلطان 
الضيوف في األعياد، أما مفروشات صالة 
الصدفية،  الصالة  باسم  املعروفة  الطعام 
مــن قصر«  إليها  املنقولة  األبـــواب  بسبب 
تــشــيــراغــان«، واملــكــســوة بــالــصــدف، تمت 
ــة عــمــل قــصــر يــلــدز،  ــ صــنــاعــتــهــا فـــي ورشـ
الثاني،  الحميد  عبد  السلطان  مــن  بــأمــر 
ــه  ــاثــ ــقـــصـــر وأثــ ــودات الـ ــ ــوجــ ــ  عــــن مــ

ً
فــــضــــال

الفخم واألثري، من  مدافئ كبيرة الحجم، 
وكراسي فخمة مزخرفة، وطاوالت ضخمة 
ذات خشب متني، عــدا عن جمالية األثــاث 
الطابعني،  بــني  الــتــي تجمع  واملــفــروشــات 

التركي واألوروبي.
 عــــن قــصــر 

ً
وتــــحــــوي إســـطـــنـــبـــول، فــــضــــال

ــا، قصر  يــلــدز، أربــعــة قــصــور، لــعــل أبـــرزهـ
»دوملــــا بــهــتــشــا« الــــذي اســتــعــمــل فــي عهد 
اإلمــبــراطــوريــة الــعــثــمــانــيــة كــمــكــان لــرســّو 
ــّول فــــي مــــا بـــعـــد إلـــى  ـــحــ ــادة. وتـ ــ ــقـ ــ ســـفـــن الـ
الرئيس  يعتمده  أن  قبل  خــاصــة،  حديقة 
مصطفى كمال أتاتورك، الذي توفّي فيه، 
مكان إقامته عند زيارته إسطنبول، ويتم 
اعتماد جزء منه اليوم  لرئاسة الحكومة 

في إسطنبول.
لــيــأتــي، ربــمــا مـــن حــيــث الـــقـــدم واألهــمــيــة 
كابي،  تــوب  قصر  للعثمانيني،  بالنسبة 
عام  الفاتح  السلطان محمد  أنــشــأه  الــذي 
عـــلـــى مـــدى  ــبــــالد  الــ مـــنـــه  1478، وحـــكـــمـــت 
العثمانيون،  السالطني  وسكنه  عــام   400
ِتح للزيارات للمرة األولى في عهد 

ُ
لكنه ف

الــســلــطــان عــبــد املــجــيــد، وهـــو حــتــى الــيــوم 
يستقبل ضيوفه من الزائرين. 

ليبقى قصرا »بيلير بيي« و»تشيراغان« 
اللذان بناهما السلطان عبد العزيز، األول 
القسم اآلســيــوي  فــي منطقة »أســـكـــودار«، 
والثاني  للسياح،  املفتوح  إسطنبول  مــن 

ــــي الــقــســم  ــــي مـــنـــطـــقـــة »بـــشـــيـــكـــطـــاش« فـ فـ
اليوم  ويستخدم  إسطنبول،  مــن  الغربي 

لالحتفاالت واألعراس  .
بيي«  »بيلير  فــي منطقة  يقع  وهــو قصر 
ــرقــي من 

ّ
فــي »أســكــودار« على الــطــرف الــش

السلطان  قبل  من  ُبِني  إسطنبول.  مدينة 
لــلــزوار طيلة  الــعــزيــز. ويفتح أبــوابــه  عبد 

أيام األسبوع ما عدا يوم اإلثنني.
ومـــا يــجــدر قــولــه أخــيــرًا، أن افــتــتــاح قصر 
يلدز العام الفائت، وبدء استقبال الزعماء 
فيه، قــد أزعــج بعض األتــــراك، كما حملت 
إعـــــــــادة تـــرمـــيـــمـــه وتـــخـــصـــيـــصـــه لـــرئـــاســـة 
إلى  عــزاهــا بعضهم  الــجــمــهــوريــة، دالالت 
ــة اســــتــــرجــــاع حـــلـــم الــعــثــمــانــيــني،  ــاولـ مـــحـ
ــا آخــــــرون، خـــطـــوة ال بـــد مــنــهــا،  ــ فــيــمــا رآهـ
ــرك الـــرئـــيـــس أردوغـــــــــــان قــصــر  ــ بـــعـــد أن تــ
أحمد  بالحكومة،  لخلفه  بهتشا«  »دوملـــا 
ــــع مــســتــشــار رئــيــس  ــو، مــــا دفـ ــلــ داود أوغــ
الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، مــصــطــفــى وارنــــك، 
لــــلــــرد وقـــــتـــــذاك، عـــبـــر ســلــســلــة تـــغـــريـــدات 
نشرها على حسابه الشخصي في تويتر، 
عن سبب انزعاج بعض املعارضني حيال 
اســتــقــبــال الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغــــان، 
زعــمــاء الــعــالــم فــي قصر يــلــدز، بقوله »تم 
تحويل قصر يلدز إلى كازينو عام 1926. 
ملاذا  العالم.  زعماء  يستقبل  أصبح  واآلن 

بعضهم منزعج من هذا األمر؟«.

قصر »يلدز« غاب 
عن الذكر، كمعلم 

رسمي مرتبط بالدولة، 
منذ عام 1922، 

وقت خروج، وحيد 
الدين، آخر السالطني 

العثمانيني منه.

■ ■ ■
لم يتم ترميم القصر 
كليًا، أو تجديده، منذ 

عشرينيات القرن 
الفائت، برغم ما 

تعرض له من سرقات 
عام 1909 واستخدام 

بعض أجزائه.

■ ■ ■
يعود تاريخ بناء 

هذا القصر، الواقع  
بني مناطق 

»بشيكطاش« و»أورتا 
كوي« و»باملومجو«، 

إلى عام 1790.

باختصار

خطيب بدلة

هم، وال سيما في 
َ
َمْن لم يشارك الشباَب السوريني ثورت

أن يستوعب  انطالقها، يستحيل  األولــى من  األسابيع 
مـــقـــدار املــتــعــة الــتــي تــتــحــقــق لــلــثــائــر الــــذي يــمــشــي في 
للحرية، ويطالب  يهتف  وهــو  نــهــارًا،  الــشــارع، جــهــارًا، 
وريـــَث حــافــظ األســـد بــالــرحــيــل، بينما الــنــظــاُم، املــدّجــُج 
اإلجــرام،  من  الهائل  واملخزون  والجبروت،  بالوحشية، 
يــقــف حـــائـــرًا، ال يــفــكــر بـــشـــيء ســــوى اعــتــقــال هـــؤالء 
الــفــتــيــة، وتــعــذيــبــهــم، أو قــتــلــهــم. يــعــرف الـــســـوريـــون أن 
الهاتفية.  املراقبة  من  أنــواع  ثالثة  تستخدم  املخابرات 
الــذيــن اشتغلوا، في  األشــخــاص  هــواتــف  األول، مراقبة 
أن  املحتمل  بالسياسة، ومــن  تــاريــخــهــم،  مــا مــن  فــتــرة 
يعودوا إليها مثلما )تعود حليمة إلى عادتها القديمة(. 
ذوي شخصيات  أذكياء  أشخاص  من  يتألف  والثاني 
لهم  فيزّين  بعقولهم،  الشيطان  يلعب  أن  يمكُن  قــويــة، 
مـــعـــاداة الــقــائــد الــتــاريــخــي حــافــظ األســــد، ووريـــثـــه من 
بعده، وبالتالي، ال بد من مراقبتهم احتياطًا. وأما النوع 
ألف  مــن  فــي وضــع حــزمــٍة عشوائيٍة  فيتلخُص  الثالث 
خط، على جهاز املراقبة اإللكتروني، ثم تغيير الحزمة 

بعد مضي شهر، وهــكــذا.  ومــع أنــه ال يجوز للمراِقب 
أسرارهم،  على  يتطفل  الذين  الناس  أســراَر  يفشي  أن 
إال أن عناصر املخابرات السوريني اعتادوا أن يهمسوا 
للدوائر العائلية، القريبة منهم، بما يسمعونه، في أثناء 
التجسس، من مكاملات، بني شبان وصبايا متحابني، 
يتغازلون، عبر الهاتف، على نحو شرعيٍّ إن كانوا في 
طور الخطوبة، أو تهريبًا إن كانوا من صنف العشاق. 
وأما مكاملات الناس املتزوجني فتكاد تنحصر في امرأٍة 
تتصل بزوجها، وتطلب منه أال ينسى شــراء بندورة، 
وأن  الطناجر،  لجلي  ومعجونًا  للكبسة،  وأرز  وكوسا، 
من  السعلة  شـــراب  ُيحضر  وأن  الــولــد،  كــنــدرة  يصلح 
الــزوجــة، بكلمٍة  أو  الـــزوج،  مــا يتفوه  ونـــادرًا  الصيدلية، 

حلوة، بل ال تخلو مكاملاتهم من عنصر الشجار.
الثورة  ضمن هذا الجو املشحون بالرعب، كان شباُب 
العشاء  أين  فيسألون:  املوعد،  على  لالتفاق  يتهاتفون 
االتــفــاق  يعني  بــرغــل.  العشاء  الــجــواب:  فيكون  الليلة؟ 
أن تــخــرج املــظــاهــرة مـــن جــامــع الــشــيــخ بـــرغـــل، أو: أنــا 
)يقصد  السعد  يحالفنا  لم  وإذا  للغداء،  ظهرًا  داعيكم 
 
ً
جامع سعد بن أبي وقاص( فال بأس أن نذهب سوية

علي  بن  الحسني  )واملقصود جامع  علي..  أبــي  لزيارة 

عبدان  غــرفــة صديقنا  وكــانــت  الشمالية(.  الــحــارة  فــي 
ذي البشرة الحمراء الذي نلقبه بـ )الفجل( قد تحّولت، 
على الرغم من ضآلة مساحتها، إلى مقهى ثوري بالغ 
الخصوصية، نأوي إليه بعد املظاهرات الليلية، فنتناول 
الطعام ونشرب الشاي، وندخن السجائر، ونستعرض 
أو طريفة، طــوال  مــواقــف خطيرة،  مــن  لــه  مــا تعرضنا 
التي  الــهــزلــيــة  التمثيلية   

ً
أكــثــرهــا طـــرافـــة الــنــهــار. وكـــان 

األخ  كــالم  يقلد  حينما  الَهبيل،  الطويل  فاتح  يرتجلها 
التي سيجريها  بثينة شعبان عن حزمة اإلصالحات 

الــرئــيــس، ثــم يقلد خــطــابــات بــشــار األســـد التي  السيد 
أصابعه  مستخدمًا  اإلصــالحــيــة،  خطته  فيها  يــشــرح 
ثــم يعرض علينا،  تــهــدأ..  لولبية ال  فــي حــركــٍة  الطويلة 
مــن جــهــاز هــاتــفــه، فــيــديــو لــرجــٍل مــن مــديــنــة ســراقــب، 
وقعت قذيفة فوق منزله حّولته إلى ركــام، فوقف أمام 
الركام، ويقول: هذه  إلى  الجزيرة، وأخــذ يشير  كاميرا 

إصالحاتك يا بشار؟
الغرفة  في  البرد  عالج مشكلة  قد  زميلنا كمال  وكــان 
أشعلها  وحينما  القرميد،  مــن  مدخنة  فبنى  الــثــوريــة، 
التحمل، فأطفأها.  أكبر من طاقتنا على  أعطت وهجًا 
وبعد أن بردت هدمها، وأخرج ركامها إلى أرض الديار، 
فلحقنا بـــه، وصـــرنـــا نــنــظــر إلـــى الـــركـــام ونـــقـــول: هــذه 
إصالحاتك يا كمال؟..  وذات ليلة، دخل أحُد األصدقاء، 
الــنــار على مظاهرة  أطلقوا  األمـــن  رجـــال  بــأن  وأعلمنا 
ليليٍة، ووقع عدٌد من الجرحى، وعلينا أن نطمئن عليهم 
من خالل الدكتور سامي، املناوب في املشفى الوطني.. 
بالدكتور سامي  اتصل  أن  إال  »الــفــجــل«  مــن  كــان  فما 
وقال له، بطريقة األلغاز، كالعادة:  دكتور، اليوم كان في 
عرس في الحارة، وصار فيه إطالق نار، بالله هل يوجد 

مطربون جرحى عندكم في قسم اإلسعاف؟

طرائف ثورية سورية

وأخيرًا

دكتور، اليوم كان في عرس 
بالحارة، وصار إطالق نار، باهلل 
هل يوجد مطربون جرحى 

في قسم اإلسعاف؟

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 0.9 دينــار، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــاالت، الســعودية 3 ريــاالت، الكويــت 200 فلــس، اإلمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، األردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □

 Turkey TL 2.0, USA $ 2.00

األحد 28 فبراير / شباط 2016 م   19 جمادى األول 1437 هـ  ¶  العدد 545  السنة الثانية
Sunday 28th February 2016




