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صالح النعامي

حققــت حركــة املقاطعة الدوليــة »BDS« انتصارًا 
جديــدًا علــى االحتــال، بعدمــا نجحت فــي إجبار 
فرنســا علــى التراجــع عــن صفقة لشــراء طائرات 
بدون طيار إســرائيلية، احتجاجًا على سياسات 
االحتــال ضــد الفلســطينيني. انتصار تزامن مع 
مؤتمــر تعقده إســرائيل ملواجهــة الحركة ومزاعم 
اإلســرائيلية  التلفــزة  قنــاة  الاســامية. وكشــفت 
تراجعــت  الفرنســية  الدفــاع  وزارة  أن  العاشــرة 
عــن الصفقــة التــي تــّم توصــل إليهــا مــع شــركة 

»إلبيــت« اإلســرائيلية، التــي تنتــج أنواعــًا مختلفــة 
مــن الطائــرات بــدون طيــار، بعدمــا تمكنــت حركة 
املقاطعــة مــن إقنــاع 8 آالف شــخصية عامــة فــي 
فرنســا بالتوقيــع علــى عريضــة تطالــب الــوزارة 
القنــاة  موقــع  وأوضــح  الصفقــة.  عــن  بالتراجــع 
اإلســرائيلية، أمــس األحــد، أن »BDS« أعــادت فــي 
عريضتهــا لألذهــان حقيقــة أن الطائــرات بــدون 
طيــار تســتخدم بشــكل واســع فــي الحــروب التــي 
تشنها إسرائيل على املدنيني الفلسطينيني وفي 
تنفيذ عمليات اغتيال، وال سيما في قطاع غزة.

لحركــة  الجديــد  االنتصــار  عــن  الكشــف  وجــاء 

املقاطعــة فــي الوقــت الــذي افتتــح فيه أمــس في تل 
أبيب مؤتمر ملواجهة الحركة ومزاعم الاســامية، 
اإلســرائيلية  الحكومــة  عــن  ممثلــني  بمشــاركة 
املنظمــات  ممثلــي  مــن  كبيــر  وعــدد  والكنيســت 
اليهوديــة فــي أرجــاء العالم. وتشــرف على تنظيم 
املؤتمر، النقابة العمالية اليهودية ووزارة الشتات 
اليهودي. وفي الســياق، دعا »مركز أبحاث األمن 
وأصدقائهــا  إســرائيل  أبيــب  تــل  فــي  القومــي« 
إلــى شــن حملــة دعائيــة مضــادة لشــيطنة حركــة 
الخميــس  عنــه  صــدرت  ورقــة  وفــي   .»BDS«
املاضــي، وأعدهــا الباحثــان كوبــي ميخال وفنينا 

شــربيت، دعــا املركــز إلــى ضــرورة عــرض دعــوة 
الحركــة ملقاطعة املؤسســات األكاديمية والبحثية 
احتــرام  عــدم  تعكــس  أنهــا  علــى  اإلســرائيلية 
الحركــة لـــ »حريــة التعبيــر والبحــث العلمــي«، وأن 
إســرائيل  ضــد  »تمييــزًا  يمثــل  الحركــة  ســلوك 
علــى خلفيــة دينيــة وعرقيــة وقوميــة«، علــى حــد 
قولهمــا. ودعــت الورقــة إلــى اتهام حركــة املقاطعة 
بالعمل على توســيع دائرة الصراع بني إســرائيل 
والفلســطينيني والعمــل علــى إطالتــه مــن خــال 

اتخاذ موقف أحادي من الصراع.
]التفاصيل ص. 6[

»المقاطعة الدولية« ُتسقط صفقة طائرات إسرائيلية لفرنسا
الحدث

مع العدد
ملحق

االقتصاد
الجديد

Monday 8th February 2016

سياسة

اقتصاد

ثقافة

تحقيقات

تحضيرات تونسية 
لمواجهة 

احتماالت التدّخل 
العسكري في 

ليبيا

تمدد تنظيم 
»القاعدة« في 
اليمن: مناطق 
الجنوب هدف 

وحيد

مكتبات الكرامة: 
أجل الفقراء 

يحبّون القراءة 

لعبة النفط 
السوري: تقاسم 

الحقول بين النظام 
وداعش

االنتخابات اإليرانية: 
حسم المرشحين 

يمّهد لبلورة 
الجبهات والتكتالت

بعثة الخليل 
الدولية: تباين في 

جدوى البقاء

06

07

08

12

24

26

في العدد

جدار
الفصل

العراقي
يثير مشروع سور 
بغداد، هواجس 

سياسية عدة في 
البالد، إن لناحية 

أهدافه أو توقيته، 
وسط تحذيرات من 

أن يكون مجرد 
ذريعة لترسيم 

حدود المحافظات 
كمقدمة إلعادة رسم 

خارطة البالد وفق 
أسس طائفية.

4ـ5

المشروع تتواله جهات مقّربة من إيران  )أحمد الربيعي/فرانس برس(

تسريبات كيري السورية
تطمينات لألسد وتهديدات للمعارضة

    الوزير األميركي 
توقع 3 أشهر من 

القصف تفضي إلى 
إبادة الفصائل المسلحة

    تمرير رسالة لألسد في 
أكتوبر الماضي مفادها 

أن الواليات المتحدة ال 
تريد إزاحته من السلطة

    تحميل المعارضة 
مسؤولية هجوم حلب 

وفشل جنيف 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

    50 ألف نازح من 
حلب على الحدود 

التركية 
التفاصيل  صفحة  18ـ19

تحقيقات الفيفا: المتورّطون وتهمهم

االثنين  8  فبراير / شباط 2016 م   29 ربيع الثاني 1437 هـ  □  العدد 525  السنة الثانية

تعرض »العربي الجديد« أسماء المحّققين المتورّطين في فضيحة فساد الفيفا، 
مع التُهم الموّجهة إليهم، وماذا سيحصل لهم في المستقبل. ]28ـ29[



عقبات أمام »نوايا« التدّخل البري: »رعد الشمال« ليست مؤشرًا

23

تحليل

)Getty/آالف السوريين ما زالوا يتدفقون إلى الحدود )كريس ماكغراث

الهروب من القصف طاول المدنيين بكل أعمارهم )بولنت كيليك/فرانس برس(ينتظر النازحون السماح لهم بالدخول إلى األراضي التركية )بولنت كيليك/فرانس برس(آالف األطفال والعجزة وجدوا أنفسهم في العراء )بولنت كيليك/فرانس برس(

لم يجد الهاربون إال الخيم لالحتماء بها )كريم كوكالر/األناضول(

أكثر من 70 ألف نازح تجّمعوا عند الحدود )بولنت كيليك/فرانس برس(

الــتــي تشهدها اململكة، وعــدم  املــنــاورات  فــي 
وجــود خطوات تصالحية تركية - مصرية، 
ــا ملـــواجـــهـــة اإلرهـــــــاب،  ــيــ تــجــعــل تــحــالــفــا دولــ
ــي املــــدى  ــارك فـــيـــه الــــدولــــتــــان، مــمــكــنــا فــ ــشــ تــ

املنظور. 
العقيد  الــســعــودي،  العسكري  املحلل  وينفي 
»الـــعـــربـــي  ــم آل مــــرعــــي، فــــي حـــديـــث لــــ ــيـ ــراهـ إبـ
ــنــــاورات  ــا بــــن مــ ــة مــ الــــجــــديــــد«، وجــــــود عـــاقـ
»رعد الشمال« العسكرية، وأي نوايا للتدخل 
يتعلق  مــا  فــي ســوريــة، وال سيما  العسكري 
مشاركة  حــول  عسيري،  العميد  بتصريحات 
الـــســـعـــوديـــة بــــقــــوات بــــريــــة ملـــحـــاربـــة تــنــظــيــم 
ــل فــي سورية 

ّ
»داعـــش«، الفتا إلــى أن أي تــدخ

لن يأتي إال »من بوابة موسكو«.
ل عسكري 

ّ
ويستبعد آل مرعي إمكانية أي تدخ

سعودي في سورية من دون موافقة روسيا، 
معتبرًا أن »أي تدخل في سورية ال يأتي من 
للسعودية  إحـــراجـــا  سيمثل  مــوســكــو  بــوابــة 
في اليمن، حيث ستقوم روسيا بدعم القوات 
املوالية للرئيس اليمني املخلوع علي عبدالله 

صالح ومليشيات الحوثي«.
ويــؤكــد أن مــصــر، وهـــي مــشــارك أســاســي في 
ل 

ّ
مناورات »رعد الشمال«، »ليست ضد التدخ

الــروســي فــي ســوريــة«، مضيفا بــأن تصريح 
في  السعودية  ــل 

ّ
تــدخ احتمال  حــول  عسيري 

ســوريــة »تــصــريــح ســيــاســي أصــــدره مــســؤول 
عسكري، يهدف للتأكيد على أن اململكة ضد 
اإلرهاب ومن املمكن أن تشارك في أي تحالف 
دولي ملحاربته«. ويرى آل مرعي بأن مناورات 
ــد الـــشـــمـــال« تـــهـــدف إلــــى رفــــع الــجــاهــزيــة  ــ »رعـ
وقــوات  السعودية  للقوات  الدفاعية  القتالية 
ــيـــاق »مـــواجـــهـــة أي  ـــــدول املــــشــــاركــــة، فــــي سـ الــ

تهديد قد تواجهه اململكة من شمالها«.
وكــانــت روســيــا أعــلــنــت عــلــى لــســان املتحدث 
بــاســم الــكــرمــلــن، ديــمــتــري بــيــســكــوف، بأنها 
»تراقب تطور األوضــاع في املنطقة«، وبأنها 
ال تــمــتــلــك أي مــعــلــومــات »دقــيــقــة ومــفــّصــلــة« 
ــل فــي ســوريــة. 

ّ
حـــول نــوايــا الــســعــوديــة الــتــدخ

ـــعـــلـــن مـــوســـكـــو حـــتـــى الــلــحــظــة مــوقــفــا 
ُ
ولـــــم ت

ــا مـــن الــتــلــويــح الـــســـعـــودي بــالــتــدخــل  واضـــحـ
ــة. وقــــد يــكــون مـــن املستفز  ــوريـ الـــبـــري فـــي سـ
ــذا األمــــــر مــع  ــهـ لـــروســـيـــا تـــبـــاحـــث الــــريــــاض بـ
حــلــف شــمــال األطــلــســي، فـــي ظـــل الــتــوتــر بن 
ــلــت 

ّ
ــذي تــدخ مــوســكــو والــحــلــف، إلـــى الــحــد الــ

فــي جورجيا  روســيــا بشكل عسكري مباشر 
وأوكــرانــيــا، وهــي الــدول التي أعلنت رغبتها 

باالنضمام للحلف.
ــل تـــوتـــر الــعــاقــات  ــأتـــي ذلــــك أيـــضـــا فـــي ظـ ويـ

الروسية - التركية، إذ تبادل البلدان االتهامات 
بـــدعـــم اإلرهـــــــــاب، مــــع إســــقــــاط تـــركـــيـــا طـــائـــرة 
روســيــة اخــتــرقــت أجـــواءهـــا أثــنــاء عملياتها 
فــي ســوريــة، فيما أكــد حلف األطــلــســي دعمه 
برت استفزازية من 

ُ
لتركيا، الخطوة التي اعت

قبل موسكو. 
الحديث عن تحالف إقليمي - دولــي ملحاربة 
ــــن الـــســـعـــوديـــة  ــتــــكــــّون مـ تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــش« يــ
الدعم  وتركيا بشكل أســاســي، وتــحــت غــطــاء 
الـــعـــســـكـــري األمــــيــــركــــي، وربــــمــــا حـــلـــف شــمــال 
األطــــلــــســــي، ســـيـــكـــون بـــمـــثـــابـــة إعـــــــان حـــرب 
عــلــى الــتــواجــد الـــروســـي فـــي ســـوريـــة، والـــذي 
جــاء ليفرض أمــرًا واقــعــا لصالح نظام بشار 
األسد وإيران، وترسيخا لوجود موسكو في 
املنطقة. ويأتي ذلك في ظل ما يبدو عدم رغبة 
ــا بــالــتــوّرط  ــامـ الــرئــيــس األمــيــركــي بـــــاراك أوبـ
فــي أي مــغــامــرات ســيــاســيــة تــســيء إلـــى إرثــه 
ــه فــي الــعــام األخــيــر  الــســيــاســي، وال ســيــمــا أنـ
يبدو  وبالتالي  الثانية،  الرئاسية  فترته  من 
من املستبعد أن تقوم واشنطن بأية خطوات 
أو  منفرد،  بشكل  أكانت  ملوسكو،  استفزازية 

من خال حلف األطلسي.
ل تركيا في سورية وحيدة 

ّ
كما ُيستبعد تدخ

مــن خـــال تــحــالــف مــع دول عــربــيــة، مــن دون 
مــوافــقــة الــحــلــف األطــلــســي. كــل هـــذا يعني أن 
ل السعودي مرهون بالتفاهمات ما بن 

ّ
التدخ

روسيا وحلف شمال أطلسي، أو بشكل أكثر 
الروسية،   - األميركية  بالتفاهمات  تحديدًا، 
والتي يبدو بأنها ال تسير باتجاه أي تصعيد 
ــــات املــتــحــدة  ــــواليـ ــة، مــــع قـــنـــاعـــة الـ ــوريــ فــــي ســ
بإمكانية اإلبقاء على األسد، ومحاربة تنظيم 
ــادة صــيــاغــة  ــ ــــش« قــبــل أي خـــطـــوات إلعــ ــ »داعـ

األوضاع السياسية في دمشق.

املقرر إجراؤها في  الشمال«  مناورات »رعــد 
شمال السعودية خال أيام، بمشاركة قوات 
عربية وإقليمية، حيث تشارك كل من مصر 
وباكستان واألردن والسودان، باإلضافة إلى 
لها على  مــنــاورات ينظر  فــي  دول خليجية، 
أنــهــا األكــبــر مــن نــوعــهــا، على الــرغــم مــن قلة 
القوات  وأعــداد  حــول طبيعتها،  التسريبات 
على  مطلعة  مصادر  وتؤكد  فيها.  املشاركة 
أن املــنــاورات دفــاعــيــة، تــهــدف لــرفــع جاهزية 
السعودية تجاه أي أخطار محتملة  القوات 
ــاول مــراقــبــون  عــبــر حــدودهــا الــشــمــالــيــة. وحــ
الربط ما بن »رعد الشمال« ونوايا سعودية 
لــلــمــشــاركــة بــقــوات بــريــة فــي ســـوريـــة، ضمن 
تحالف دولي، وبشراكة تركية رئيسية، على 
الرغم من كون تركيا لم تعلن عن مشاركتها 

بدر الراشد

أثـــــارت تــصــريــحــات الــعــمــيــد أحــمــد عــســيــري، 
ــاع الــــســــعــــودي، حـــول  ــ ــدفـ ــ ــر الـ ــ ــ مـــســـتـــشـــار وزيـ
برية  بــقــوات  للمشاركة  السعودية  اســتــعــداد 
»الدولة  ضمن تحالف دولــي ملحاربة تنظيم 
اإلسامية« )داعــش( في سورية، عاصفة من 
ردود الفعل الدولية واإلقليمية، والتحليات 
معرفة  تــحــاول  التي  والعسكرية،  السياسية 
ل سعودي محتمل في 

ّ
حــدود وآفــاق أي تدخ

ســوريــة، ضــمــن تــحــالــف دولــــي، فــي ظــل تــقــّدم 
التي  باملليشيات  مــدعــومــا  الــســوري  الــنــظــام 
تــقــاتــل إلـــى جــانــبــه والــطــيــران الـــروســـي، على 
التي  املباحثات  فــي  الــنــظــام  ــت 

ّ
وتــعــن األرض، 

ترعاها األمم املتحدة بن النظام واملعارضة، 
ــة  ــارضـ ــعـ ــــن املـ ــكـــري عـ ــعـــسـ ــم الـ ــ ــــدعـ ــــوقـــــف الـ وتـ
ــة املــســلــحــة مــنــذ نــوفــمــبــر/ تــشــريــن  الـــســـوريـ

الثاني املاضي.
»الـــــنـــــوايـــــا«  ــلــــى  عــ ــل  ــعــ ــفــ الــ ردود  وراوحــــــــــــت 
السعودية ما بن استنكار ســوري - إيراني، 
ب روسي، وترحيب أميركي تركي، ودعم 

ّ
وترق

ألقت  الرياض وكأنها  تبدو  إمــاراتــي، بحيث 
حجرًا في مياه راكدة نسبيا. وكان الفتا، أمس 
األحد، تشديد العاهل السعودي، امللك سلمان 
بن عبدالعزيز، على أن »من حقنا الدفاع عن 
ل في شؤون اآلخرين«، 

ّ
أنفسنا من دون التدخ

ــل فــي  ــ ـ
ّ

ــــدخ ــتـ ــ داعـــــيـــــا اآلخــــــريــــــن »إلــــــــى عـــــــدم الـ
شؤوننا«. وأضاف في كلمة له: »نحن ندافع 
عـــن بــــاد املــســلــمــن، ونـــتـــعـــاون مـــع إخــوانــنــا 
الــعــرب واملسلمن فــي كــل األنــحــاء فــي الدفاع 
عــن بــلــدانــهــم وضــمــان اســتــقــالــهــا، والــحــفــاظ 

على أنظمتها كما ارتضت شعوبهم«.
تــأتــي هـــذه الــتــطــورات فــي ظــل قـــرب انــطــاق 

التغريبة 
السورية

لم يعد تزايد أعداد النازحن السورين الفارين 
النظام  الــروســي وهجمات  القصف  من جحيم 
فــي حلب يحسب بــاأليــام أو الــســاعــات. مــع كل 
ــديـــدة مـــن املـــدنـــيـــن بــاتــجــاه  دقــيــقــة تــتــدفــق مـــوجـــات جـ
الحدود السورية التركية، حتى بات يوجد هناك قرابة 
70 ألـــف نــــازح، بــحــســب تــقــديــرات غــيــر رســمــيــة، بعدما 
أجــبــرهــم القصف الــروســي مــن الــجــو وهــجــمــات النظام 
منذ  املــتــواصــان  الــبــر،  مــن  معه  املتحالفة  واملليشيات 
أيام، على الخروج من مناطقهم. شيوخ ونساء وأطفال 
ساروا معا، تقاسموا مامح التعب نفسها تماما مثلما 
تقاسموا أمل االنتقال إلى مكان أكثر أمنا، قبل أن يجدوا 
أنــفــســهــم مــجــبــريــن عــلــى الــبــقــاء فــي الـــعـــراء تــحــت املــطــر، 
بعدما اصطدموا بالحدود املغلقة، ليجسدوا بمحنتهم 

 إضافيا من املأساة اإلنسانية السورية.
ً
فصا
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جبهات مشتعلة وغارات روسية
أحمد حمزة

الجبهات  من  عدد  في  املعارك  تتواصل 
ــتـــل نـــحـــو خــمــســن  ـ

ُ
الــــســــوريــــة، بـــعـــدمـــا ق

ــــس  ــرًا مـــــــن قـــــــــــوات الــــــنــــــظــــــام، أمـ ــ ــــصـ ــنـ ــ عـ
األحــــــد، أثـــنـــاء اشـــتـــبـــاكـــات مـــع مــقــاتــلــي 
ــدرا  »جـــيـــش اإلســـــــــام« قـــــرب مــنــطــقــة عــ
)15 كــيــلــومــتــرًا شــمــال شـــرق الــعــاصــمــة 
دمـــشـــق(، فــيــمــا جـــدد الــطــيــران الــحــربــي 
ــي، شـــــن غــــــاراتــــــه بــــريــــف حــلــب  ــ ــروســـ ــ ــ الـ
الــشــمــالــي، كــمــا تــعــّرضــت عــــدة مــنــاطــق 
شـــمـــالـــي حــــمــــص، لـــقـــصـــٍف جــــــــوي. فــي 
الغوطة الشرقية، ذكرت مصادر محلية 
»العربي الجديد«، أن »املعارك اندلعت  لـ
صباح أمس، عندما حاول العشرات من 
قـــوات الــنــظــام الــتــقــدم مــن مــقــرات الــلــواء 
 صـــوان جنوب 

ّ
 كـــردي وتـــل

ّ
39، نحو تــل

غربي عــدرا«. وأشــارت إلــى أن »مقاتلي 
جيش اإلسام تصدوا للهجوم الواسع، 
لــلــنــظــام«.   

ً
قــتــيــا وأردوا نــحــو خــمــســن 

 »جــيــش اإلســــام« صـــورًا التقطت 
َّ
وبـــث

عشرات  فيها  تظهر  بعيدة،  مسافة  مــن 
الجثث املرمية في أرٍض مكشوفة، وقال 
قوات  لقتلى  »الصور تعود  إن  التنظيم 

النظام خال االشتباكات«. 
ــيـــش  »جـ ـــ وأفـــــــــاد املــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي لـ
اإلسام« إسام علوش، في تصريحات 
لـــوكـــالـــة »األنـــــــاضـــــــول«، بـــــأن »عـــنـــاصـــر 
جــيــش اإلســــام قــتــلــوا نــحــو 50 عنصرًا 
لــقــوات الــنــظــام لـــدى مــحــاولــتــهــا الــتــقــدم 
الشرقية،  الغوطة  املــرج، في  إلى منطقة 
لـــســـيـــطـــرة  ــع  ــ ــاضـ ــ ــخـ ــ الـ  39 الـــــــلـــــــواء  مــــــن 
األخــيــرة قــرب مــديــنــة عــــدرا«. ولــفــت إلــى 
أن »مــحــاولــة االقــتــحــام الــفــاشــلــة كــانــت 
 الصوان 

ّ
 كردي وتل

ّ
تستهدف بلدتي تل

في منطقة املرج«.
مــن جــهــتــه، ذكـــر املــتــحــدث بــاســم »مــركــز 

حـــمـــص اإلعـــــامـــــي«، مــحــمــد الــســبــاعــي 
ــران  ــيــ ــطــ »الــ أن  ــد«،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــ ل
 منذ ساعات 

ّ
الحربي التابع للنظام شن

الفجر األولى من يوم أمس غارات كثيفة 
فـــي الـــريـــف الــشــمــالــي لــحــمــص«. ولــفــت 
الــســبــاعــي إلــــى أن »الــهــجــمــات الــجــويــة 
واملــحــطــة،  تلبيسة،  مــنــاطــق:  اســتــهــدفــت 
ــــت املــــروحــــيــــات  ــقـ ــ ــل. فـــيـــمـــا ألـ ــيــــســ ــنــ وســ
الدين  عز  منطقة  على  متفجرة  براميل 
فــــي األطــــــــراف الـــشـــرقـــيـــة لـــريـــف حــمــص 

الشمالي«.
ت 

ّ
الشمالي، فقد شن ريــف حلب  أمــا في 

ــارات  ــيـــة، غــ الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة الـــروسـ
منطقة  محيط  استهدفت  أمــس،  كثيفة 
ــــد »مــــــركــــــز حــلــب  بـــــاشـــــكـــــوي، فــــيــــمــــا أكــــ
اإلعامي«، وقوع »إصابات في صفوف 
 الــطــائــرات الــروســيــة 

ّ
املــدنــيــن، إثـــر شـــن

ــــع غـــــارات جـــوّيـــة اســتــهــدفــت مــديــنــة  أربـ
كفر حمرة، بريف حلب الشمالي، وسط 

استمرار النزوح من الشمال«.
ــمـــا وضـــعـــت  ــيـ ــارك فـ ــ ــعــ ــ وتـــــأتـــــي هــــــذه املــ
فــي شمال  امليدانية األخــيــرة  الــتــطــورات 
ــة الــــســــوريــــة  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ مــــديــــنــــة حــــلــــب املــ
ــل مــــا يــمــكــن وصــفــهــا  ــ ــام خــــيــــارات أقـ ــ أمــ
ــع نــاشــطــن  ــا دفــ ــو مـ ـــ »الـــصـــعـــبـــة«، وهــ بـ
املعارضة  إلى مطالبة فصائل  سورين 
ــحــة الــعــامــلــة فـــي مــحــافــظــة حــلــب، 

ّ
املــســل

ــد، نـــظـــرًا لــلــظــروف  ــتـــوحـ بـــاالنـــدمـــاج والـ
الـــدولـــيـــة وتـــقـــدم الــنــظــام عــلــى أكــثــر من 
ــارة الــكــثــيــر مــــن املــنــاطــق  ــســ مـــحـــور وخــ

املحررة.
ــان قــــــادة هـــــذه الــفــصــائــل  ــيـ ــبـ ــطــــى الـ وأعــ
مــدة ال تتجاوز 72 ساعة إلصــدار بيان 
مــوحــد وتــســمــيــة قــائــد لــلــجــيــش وهيئة 
قــائــد فصيل ال  كــل  أن  لــأركــان، معتبرًا 
للثورة  يعد خائنا  االندماج  بهذا  يقبل 

ولدماء الشهداء.

تهديدات كيري للمعارضة
»الفصائل المسلحة ستباد خالل 3 أشهر«

تــلــومــونــي، اذهـــبـــوا ولـــومـــوا مــعــارضــتــكــم«. 
وبــحــســب »مــيــديــل إيـــســـت آي«، فــــإن كــيــري 
تــرك انــطــبــاعــا قــويــا لــدى عــمــال اإلغــاثــة بــأن 
الـــواليـــات املــتــحــدة تتخلى عــن جــهــود دعــم 

املعارضة. مقاتلي 
ــــي تـــفـــاصـــيـــل مــــا جـــــــرى، أوضـــــــح تــقــريــر  وفــ
»ميدل إيست آي« أن الناشطتن اقتربتا من 
بأنه  وأبلغتاه  االستقبال  كيري خال حفل 
لــم يــفــعــل مــا فــيــه الــكــفــايــة لــحــمــايــة املــدنــيــن 
يتعن  بــأنــهــم  يجيبهم  أن  قــبــل  الــســوريــن، 
املــعــارضــة«. وبحسب ما  الــلــوم على  »إلــقــاء 
قال  فقد  الناشطات،  إحــدى  عــن  املــوقــع  نقل 
الـــتـــفـــاوض  ــد  ــريـ تـ ــيـــري إن »املــــعــــارضــــة ال  كـ
أو وقــفــا إلطــــاق الـــنـــار«، عــلــى حـــد وصــفــه. 
ــــدون مـــنـــي أن أفـــعـــل؟  ــريـ ــ وأضــــــــاف »مــــــــاذا تـ
ــذا مــا  ــ ــلـــحـــرب مــــع روســـــيـــــا؟ هــــل هــ أذهـــــــب لـ
كيري  أن  الناشطتان  وأوضحت  تريدونه«. 
أبلغهما بأن عليهما توقع ثاثة أشهر من 
القصف، وأنه سيتم خال هذه املدة »إبادة 

املعارضة«.
من جهتها، قالت إحدى الناشطات للموقع، 
إن أكثر ما بدا كيري مستعدًا لتقديمه كان 
إســـقـــاط مـــســـاعـــدات جــــوًا لــلــمــدن الــســوريــة 
املــحــاصــرة، مــشــيــرًا إلـــى أنــهــم »قــريــبــون من 
الــروس بهذا  ذلــك، وأن هناك محادثات مع 

ــك، نــقــل املـــوقـــع عن  الـــشـــأن«. فـــي غــضــون ذلــ
مــصــدر ثــالــث، قـــال إنـــه تــولــى صــلــة الــوصــل 
واألميركية خال  السورية  الحكومتن  بن 
األشهر الستة املاضية، أن كيري مرر رسالة 
لــرئــيــس الــنــظــام الــســوري بــشــار األســــد، في 
مــفــادهــا  ــي،  ــاضــ املــ األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
أن الــــواليــــات املــتــحــدة ال تــريــد إزاحـــتـــه من 
السلطة. وبحسب املصدر، أصّر كيري على 
أن األسد يجب أن يوقف استخدام القصف 
ــيـــل املـــتـــفـــجـــرة. ووفــــقــــا لــلــمــصــدر،  ــبـــرامـ ــالـ بـ
فــــإن كـــيـــري قــــال إنــــه فـــي حــــال أوقــــف األســـد 
الــبــرامــيــل املــتــفــجــرة، فـــإنـــه يــســتــطــيــع »بــيــع 
املوقع.  أفــاد  ما  بحسب  للجمهور،  القصة« 
أما األسد، وبحسب املصدر، فأشار إلى أنه 
املتحدة  الــواليــات  على  يتعّن  املــقــابــل  »فــي 

وقف دعم املتمردين«.
قل 

ُ
لكن وزارة الخارجية األميركية نفت ما ن

عن كيري حول تحميل املعارضة مسؤولية 
ــح مــصــدر  ــ فــشــل مـــحـــادثـــات جــنــيــف. وأوضــ
مــســؤول فــي مــكــتــب الــشــرق األدنــــى بــــوزارة 
الخارجية لـ«العربي الجديد«، أن كيري كان 
بها في  أدلــى  التي  واضحا في تصريحاته 
لــنــدن وفــي واشــنــطــن أخــيــرًا بــأن املــحــادثــات 
ــرى تــعــلــيــقــهــا مــؤقــتــا  ــ ــا جـ ــمــ ــم تـــفـــشـــل، وإنــ لــ
دي  ستيفان  األممي،  املبعوث  اتخذه  بقرار 
مــيــســتــورا، ولـــيـــس املـــعـــارضـــة أو أي طــرف 
آخـــر. وعــن االجــتــمــاع املــقــرر فــي 11 الحالي 
في ميونيخ حــول الــصــراع الــســوري، رفض 
ـــ«الـــعـــربـــي  ــلـــى ســــــؤال لـ ــة عـ ــ ــابـ ــ املــــصــــدر اإلجـ
ــا إذا كـــانـــت املـــعـــارضـــة  الـــجـــديـــد« بـــشـــأن مــ
ســتــحــضــر االجــتــمــاع املــقــبــل أم ال، واكــتــفــى 
بــالــقــول إن األطــــراف الــجــادة ســوف تحضر 

الجوالت املقبلة من املحادثات.

واشنطن ـ العربي الجديد

تــتــوالــى الــتــســريــبــات الــتــي تــؤكــد أن املهمة 
األساسية لوزير الخارجية األميركي، جون 
كــيــري، بــاتــت الــضــغــط عــلــى املــعــارضــة تــارة 
وتــهــديــدهــا تــــارة أخــــرى فـــي مــقــابــل تــقــديــم 
بشار  الــســوري  النظام  لرئيس  التطمينات 

األسد وحلفائه. 
الــجــديــد فـــي هــــذا الــســيــاق بــلــوغ تــهــديــدات 
كيري حدًا غير مسبوق، بعدما كشف موقع 
»ميديل إيست آي«، أن كيري قال لناشطتن 
ســوريــتــن تــعــمــان فــي مــجــال اإلغــاثــة، بعد 
ســاعــات مــن انــهــيــار مــحــادثــات جــنــيــف، إنــه 
القصف  أخــرى من  ع ثاثة أشهر 

ّ
توق يجب 

في سورية ستؤدي إلى »إبــادة املعارضة«. 
ـــهـــم مـــن قــبــل املــعــارضــة 

ُ
وكـــــان كـــيـــري قـــد ات

بـــأنـــه حــمــل تـــهـــديـــدات إلــيــهــا خــــال زيـــارتـــه 
ــر شــهــر يــنــايــر/كــانــون  ــ إلـــى الـــريـــاض، أواخـ
للمشاركة  عليها  للضغط  املــاضــي،  الثاني 
في محادثات جنيف التي أجريت أليام قبل 
تــأجــيــلــهــا. واتــهــمــت املــعــارضــة كــيــري بــأنــه 
الروسية واإليرانية  ات  حاول فرض اإلمــاء
»خـــســـارة  ـــ عــلــيــهــا، بــلــغــت حــــد تـــهـــديـــدهـــا بـ

الحلفاء«.
ووفقا ملوقع »ميديل إيست آي«، فإن كيري، 
وخـــــال مـــحـــادثـــة فـــي حــفــل اســتــقــبــال عــلــى 
هامش مؤتمر املانحن في لندن، قبل أيام، 
الَم املــعــارضــة على »تــرك مــحــادثــات جنيف 
وإفـــســـاح الــطــريــق أمـــام هــجــوم مــشــتــرك من 

النظام السوري وروسيا في حلب«.
ونـــــقـــــل املــــــوقــــــع عــــــن إحــــــــــدى الــــنــــاشــــطــــات، 
ــر اســمــهــا لــحــمــايــة  الـــتـــي تــحــفــظــت عــلــى ذكــ
ــال لـــهـــا »ال  ــ ــيـــري قـ مــنــظــمــتــهــا، قـــولـــهـــا إن كـ

واشنطن مررت رسالة 
لألسد أنها ال تريد إزاحته 

من السلطة

قوات عربية وإقليمية تشارك في مناورات »رعد الشمال« )فايز نورالدين/فرانس برس(



ــيــــس الـــــجـــــزائـــــري عـــبـــد الـــعـــزيـــز  ــرئــ أنــــهــــى الــ
امتدت  بالجزائر  بوتفليقة مرحلة سياسية 
لــســنــوات طــويــلــة، بــعــد تمكنه مــن الحصول 
عــلــى »دســـــتـــــوره«، بــعــدمــا صـــــادق الــبــرملــان 
التعديل  مــســودة  عــلــى  الــســاحــقــة  باألغلبية 
الــدســتــوري الــتــي طــرحــهــا بــوتــفــلــيــقــة، وذلــك 
عــقــب أكـــثـــر مـــن 17 عـــامـــا مـــن وعـــــده بـــإقـــرار 
تــعــديــات دســـتـــوريـــة عــمــيــقــة وتـــحـــديـــدًا في 

أغسطس/آب 1999.
ــي غـــرفـــتـــي الـــبـــرملـــان  وصــــــــّوت 499 نـــائـــبـــا فــ
لصالح مــســودة الــدســتــور، فــي مقابل رفض 
 517 مجموع  من  نائبا،   16 وامتناع  نائبني 
البرملانية.  املــصــادقــة  جلسة  حــضــروا  نائبا 
مــادة   38 إدراج  الجديد  الدستور  ويتضّمن 
 في مواد الدستور 

ً
جديدة وإجراء 74 تعديا

السابق. 
ولم يتردد بوتفليقة، والذي لم يعد بإمكانه 
الترشح للرئاسة، في القول إن املصادقة على 
الدستوري بمثابة »تدشني ملرحلة  التعديل 
تاريخية جديدة، تحمل تطورات ديمقراطية 
غــيــر قــابــلــة ألي تـــراجـــع«. ويــســمــح الــدســتــور 
للمجتمع  الجزائري،  للرئيس  وفقا  الجديد، 
مــن مرحلة سياسية ودســتــوريــة  بــاالنــتــقــال 

معّينة إلى مرحلة أخرى أفضل نوعيا.
وذكر بوتفليقة في الكلمة التي وّجهها إلى 
نـــواب الــبــرملــان عقب إقـــرار الــدســتــور وقــرأهــا 
الــقــادر  نيابة عنه رئــيــس مجلس األمـــة عبد 
بــن صــالــح، أنــه »ســعــى إلــى إعــطــاء أكــبــر قدر 
رّدًا  وذلــك  الجديد«،  للدستور  التوافقية  من 
بوتفليقة  »تــفــّرد  املعارضة  تعتبره  مــا  على 
ــور عـــلـــى مــــقــــاس الـــرئـــيـــس  ــ ــتـ ــ بـــصـــيـــاغـــة دسـ
والـــســـلـــطـــة، وعـــــدم االســـتـــجـــابـــة ملــطــالــبــاتــهــا 
السياسية«. كما تعّهد بوتفليقة بـ »تشكيل 
ل بمتابعة تطبيق 

ّ
الرئاسة، تتكف هيئة لدى 

التعديل الدستوري على أرض الواقع«.
وقبيل املصادقة على مسودة الدستور، تولى 
رئيس الــــوزراء، عبد امللك ســال، الــدفــاع عن 

التاريخية  »املرحلة  بـ  إيــاه  الدستور واصفا 
جــديــد«.  دخـــول عهد  للجزائر  الــتــي ستتيح 
الــدســتــوري محطة  وأشـــار إلــى أن »التعديل 
تـــاريـــخـــيـــة تـــؤســـس لــلــتــجــديــد الــجــمــهــوري 
فــي الــجــزائــر، وخــطــوة لحماية الــجــزائــر من 
تهدد  الــتــي  واألخــطــار  السياسية  بات 

ّ
التقل

أمــنــهــا ومــســتــقــبــلــهــا، ويــصــحــح االخـــتـــاالت 
الباد«.  منها  تعاني  كانت  التي  السياسية 
وشــــــدد عـــلـــى أن »الـــتـــعـــديـــات الـــدســـتـــوريـــة 
مرة  الجمهورية  رئيس  انتخاب  إلــى  تهدف 
للوظيفة  الحساس  الطابع  واحــدة، واحترام 
الــرئــاســيــة، وجــعــل نــظــامــنــا الــســيــاســي أكثر 
انــســجــامــا«. وأضــــاف أن »بــوتــفــلــيــقــة حــرص 
الجديد  على إعطاء طابع توافقي للدستور 

من دون إقصاء«.
وصــــــّوت نـــــواب كــتــل أحــــــزاب املــــــــواالة، وهــي 
ــّمـــع  »جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر الــــوطــــنــــي«، و»الـــتـــجـ
ــراطـــي«، واملـــســـتـــقـــلـــون فــي  ــقـ ــمـ ــديـ الـــوطـــنـــي الـ
ــة واملــجــلــس الــشــعــبــي الــوطــنــي،  مــجــلــس األمــ
بــاملــوافــقــة عــلــى املـــســـودة الــدســتــوريــة. فيما 
امتنع نــواب كتلة حــزب »الــعــمــال« اليساري 
املعارض عن حضور جلسة املصادقة، بينما 
أحــزاب  تتبع  الــتــي  البرملانية  الكتل  قاطعت 
املـــعـــارضـــة جــلــســة املـــصـــادقـــة، أبـــرزهـــا كتلة 
»جبهة القوى االشتراكية« وكتلة »التحالف 
ــة أحــــــزاب  اإلســـــــامـــــــي«، والـــــــــذي يـــضـــم ثــــاثــ

إسامية، وكتلة »جبهة العدالة والتنمية«.
في غضون ذلك، من املنتظر أن تكون املرحلة 
املقبلة عــبــارة عــن مــســاٍر مــاراتــونــي ستبدأه 
الــحــكــومــة والــبــرملــان ملــراجــعــة كــافــة الــقــوانــني 
وتــكــيــيــفــهــا مـــع الــتــعــديــل الــــدســــتــــوري، بـــدءًا 
ــــزاب واإلعـــام  مــن قــوانــني االنــتــخــابــات واألحـ
قد  كانت  قــوانــني  وهــي  وغيرها.  والعقوبات 
ُعّدلت في عام 2012. وهو ما كانت املعارضة 
إطــاق بوتفليقة سلسلة  إليه منذ  نّبهت  قد 
إصــــاحــــات ســـيـــاســـيـــة، حــــني طـــالـــبـــت بــطــرح 
التعديل الدستوري أواًل قبل تعديل القوانني 

العضوية لتافي العودة إلى تعديلها الحقا.
ــتـــوري 74  تــتــضــمــن مـــســـودة الــتــعــديــل الـــدسـ
بتحديد  ق 

ّ
تتعل جــديــدة،  مـــادة  و38   

ً
تــعــديــا

الـــواليـــة الــرئــاســيــة لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة في 
ــة رئــاســيــة واحــــدة، قــابــلــة للتجديد مــرة  واليـ
واحــــدة فــقــط، وتــعــيــني رئــيــس الــحــكــومــة بعد 
واعتماد  البرملانية،  األغلبية  مــع  مــشــاورات 
الـــلـــغـــة األمـــازيـــغـــيـــة كــلــغــة وطـــنـــيـــة رســمــيــة، 
االنــتــخــابــات.  ملــراقــبــة  وإنــشــاء هيئة مستقلة 
بتقديم  الحكومة  رئــيــس  إلـــزام  تتضمن  كما 

عرض حال السياسة العامة كل سنة، وإعطاء 
 للبرملان في مناقشة االتفاقيات الدولية 

ّ
الحق

ــة عــلــيــهــا مــــن قـــبـــل الـــرئـــيـــس،  ــادقــ قـــبـــل املــــصــ
في  إال  الرئاسية  باملراسيم  العمل  وتحديد 
الــبــرملــان،  وأثــنــاء عطلة  املستعجلة  الــحــاالت 
وتجريم املعامات الاإنسانية ضد املواطن، 
ــل في 

ّ
وتــعــزيــز حــريــة الــعــدالــة، ومــنــع أي تــدخ

مــســار الــقــضــاء، وتــجــريــم عــرقــلــة تنفيذ قــرار 
للمواطن،  السلمي  التظاهر  وحرية  العدالة، 
وضمان حرية الصحافة املكتوبة واملسموعة 
الــســجــن للصحافيني،  واإللــكــتــرونــيــة، ومــنــع 
ــات الــشــخــصــيــة  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ودســــــتــــــرة حــــمــــايــــة الـ

والبيانات عبر البريد اإللكتروني.
وفقا لهذا، يتوقع أن تتقدم حكومة عبد امللك 
سال باستقالتها إلى الرئيس بوتفليقة في 
إعادة  إلى  الرئيس  ليعمد  الحالي،  األسبوع 
استشارة  على  بــنــاًء  جــديــدة  حكومة  تأليف 
ــتـــي تـــحـــوز عــلــى األغــلــبــيــة في  األحــــــــزاب، والـ
الــبــرملــان، وتــحــديــدًا حــزبــي »جــبــهــة التحرير 

الوطني« و»التجّمع الوطني الديمقراطي«.
وتفيد مصادر مسؤولة لـ »العربي الجديد«، 
بأن »بوتفليقة يميل إلى تعيني مدير ديوانه 
أحمد أويحيى رئيسا للحكومة، ونقل سال 
إلى رئاسة ديوان الرئاسة«. وتفّسر املصادر 
هــــذه الـــخـــطـــوة بــرغــبــة بــوتــفــلــيــقــة فـــي تــولــي 
االقتصادي،  الصعيد  شخصية حازمة على 
ــلــــى تـــطـــبـــيـــق تــــدابــــيــــر الــتــقــشــف  وقــــــــــــادرة عــ
ومواجهة األزمة النفطية كأويحيى، تحديدًا 
فـــي ظـــل الـــظـــروف املــتــســمــة بــتــراجــع واردات 
الــبــاد وخسارتها  مــداخــيــل  وانــهــيــار  النفط 
50 مليار دوالر من مداخيل عام 2015. ويرى 
التحرير  األغلبية، جبهة  أن »حزب  مراقبون 
الوطني، بقيادة عمار سعداني، والذي دخل 
في مناوشات سياسية مع أويحيى في وقت 
رئاسة  فــي  حــزبــه  بأحقية  سُيطالب  ســابــق، 

الحكومة، وقد يعترض على ذلك«.
عثمان...

الجزائر ـ عثمان لحياني

تــنــتــظــر عـــائـــلـــة وابــــــد فــــي مـــديـــنـــة الــشــلــف 
الــجــزائــريــة مــنــذ الــعــام 2003 عـــودة ابنها 
محمد الــذي سافر إلــى الــعــراق للعمل في 
قل 

ُ
غ عائلته بأنه اعت

ّ
التجارة، قبل أن تتبل

تـــهـــمـــة عــبــور  إلــــيــــه  ــــت  ــهـ ــ مـــنـــذ 2003 وُوجـ
الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة بــشــكــل غــيــر قــانــونــي. 
ــاءه مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــني،  ــ ــنـ ــ ــم يـــــَر أبـ مــحــمــد لــ
ومنذ سنوات تحاول عائلته نقل مأساته 
الجزائريني  املعتقلني  مــن  رفــاقــه  ومــأســاة 
في العراق إلى السلطات والرأي العام، لكن 

املأساة مستمرة حتى اآلن.
أثـــارتـــه تنسيقية مــســانــدة  هـــذا املـــوضـــوع 
مطالبة  الــعــراق،  في  الجزائريني  املعتقلني 

فـــــي تــــقــــريــــر لــــهــــا الــــســــلــــطــــات الــــجــــزائــــريــــة 
والحكومة العراقية بإنهاء مأساة املعتقلني 
الجزائريني املعتقلني في السجون العراقية 
مــنــذ الـــعـــام 2003. وأكـــــدت الــتــنــســيــقــيــة أن 
مــعــانــاة هــــؤالء مــا زالــــت مــســتــمــرة فــي ظل 
تــجــاهــل الــســلــطــات الـــجـــزائـــريـــة ومــمــاطــلــة 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فـــي تــنــفــيــذ وعـــودهـــا 
بالعفو عنهم، وفي ظل ما اعتبرته »تزايد 
عمليات التنكيل باملعتقلني وإلحاق األذى 
االنــفــرادي  الحجز  فــي  املعتقلني  وزج  بهم 

املظلم والبارد«.
عائات  تضم  التي  التنسيقية،  واعتبرت 
السجون  في  يقبعون  جزائريني  معتقلني 
ــرابـــطـــة  ــه الـ ــرتـ ــر نـــشـ ــريـ ــقـ ــة، فــــي تـ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
أن  اإلنــســان،  للدفاع عن حقوق  الجزائرية 

»قضية املعتقلني الجزائريني في السجون 
رافقها  وإنسانية  وطنية  قضية  العراقية 
الـــغـــمـــوض والــــتــــأويــــات املــخــتــلــفــة، ولــكــن 
حــقــيــقــتــهــا تـــدركـــهـــا الـــســـلـــطـــات الــعــراقــيــة 

وحدها«.
ــــي الــــســــجــــون الــــعــــراقــــيــــة تــســعــة  ويـــقـــبـــع فـ
سجناء جزائريني حتى اآلن، سبعة منهم 
محكوم عليهم وفقا لقانون الجوازات، بعد 
اتهامهم بالدخول إلى العراق بطريقة غير 
شــرعــيــة، فــيــمــا أديــــن ســجــيــنــان بــاالنــتــمــاء 
إلى مجموعات إرهابية مسلحة. ونجحت 
جهود الحكومة الجزائرية لدى السلطات 
الــعــراقــيــة فــي وقــت ســابــق بــإطــاق خمسة 
معتقلني، ثاثة منهم أفرج عنهم في شهر 

ديسمبر/ كانون األول املاضي.
املـــعـــتـــقـــلـــني  ــدة  ــ ــانـ ــ ــــسـ مـ تـــنـــســـيـــقـــيـــة  ورأت 
الــجــزائــريــني فـــي الـــعـــراق أن املــعــتــقــلــني تم 
الــحــكــم عــلــيــهــم »بــأحــكــام جـــائـــرة مـــن دون 
حيث  العادلة،  املحاكمة  متطلبات  مراعاة 
أوقــــات مختلفة  فــي  الــقــبــض عليهم  ألــقــي 
قبل أكثر من عشر سنوات من قبل القوات 
أثناء  العراقية  واالســتــخــبــارات  األميركية 
فـــتـــرة االحــــتــــال األمـــيـــركـــي لـــلـــعـــراق بتهم 
ــــال األمـــيـــركـــي،  ــتـ ــ تــتــعــلــق بـــمـــقـــاومـــة االحـ
أو تـــجـــاوز الـــحـــدود الــعــراقــيــة بــطــرق غير 
جزوا طوال 

ُ
رسمية«، مشيرة إلى أنهم احت

الـــفـــتـــرة مــــن دون أن يــتــمــتــعــوا بــأيــة  تـــلـــك 
حقوق قانونية.

التنسيقية عن قلقها من غموض  وعّبرت 
املــوقــف بــشــأن عـــدد مــن املــعــتــقــلــني، بينهم 
ــة  ــر مــــن واليــ ــاهـ ــطـ ــن الـ »املـــعـــتـــقـــل هـــاشـــم بــ
ــارت، غــربــي الـــجـــزائـــر، الــــذي لـــم تسمع  تـــيـ
اختفاء  وكذلك   ،2013 منذ  أخباره  عائلته 
من  الحق،  عبد  املدعو  الجزائري  السجني 
سجن السليمانية بكردستان العراق، منذ 
سبعة أشهر، وتحويل جزائري آخر يدعى 
ــاديـــس إلــــى ســجــن بــــغــــداد، مــنــذ حــوالــي  بـ

خمسة أشهر وانقطاع أخباره بعد انتهاء 
محكوميته«.

املعتقلني  مــســانــدة  تــنــســيــقــيــة  واقـــتـــرحـــت 
الجزائريني في العراق في سبتمبر/ أيلول 
»بــتــبــادل  يتعلق  قــانــونــيــا  مــخــرجــا   ،2015
 1983 الــريــاض  اتفاقية  بموجب  السجناء 
كونها ال تــزال سارية املفعول ولــم يصدر 
كانت  بعدما  يلغيها،  أو تشريع  نظام  أي 
في  تتذرع  املاضي  في  العراقية  السلطات 
رفضها لتسليم املعتقلني الجزائريني إلى 
بلدانهم، بعدم وجود أي اتفاقية مشتركة 
بـــني الــبــلــديــن تــتــعــلــق بـــتـــبـــادل املــســاجــني 
الجزائر  وتمكني  التبادل،  عملية  لتسهيل 

من استرجاع رعاياها«.
املــــاضــــي،  األول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  أكــ وفـــــي 
الجزائرية  الخارجية  فــي  مسؤولون  عقد 
ــة الـــعـــراقـــيـــة  ــيــ ــارجــ ــخــ ونـــــظـــــراؤهـــــم فـــــي الــ
ــصــص لبحث مــســألــة ترحيل 

ُ
اجــتــمــاعــا خ

ثمانية جزائريني معتقلني في العراق منذ 
عام 2003.

ومنذ العام 2008 تلّوح السلطات العراقية 
في عدة مناسبات بإمكانية اإلفراج قريبا 
عدم  ثبت  جزائريني  معتقلني  ثمانية  عــن 
تورطهم في قضايا اإلرهاب، لكنها تماطل 

في كل مرة في تنفيذ ذلك. 
ــتـــقـــدت تــنــســيــقــيــة مـــســـانـــدة املــعــتــقــلــني  وانـ
الدبلوماسية  الجهود  ضعف  الجزائريني 
إطــاق  أجــل تسريع عملية  مــن  الجزائرية 
ســــــراح الـــرعـــايـــا الـــجـــزائـــريـــني املــعــتــقــلــني، 
بسبب فشلها في حل املشكلة، منذ تعّهد 
وزيــر الخارجية السابق مــراد مدلسي في 
2008 بهذا األمــر، وصــواًل إلــى آخــر موقف 
رســــمــــي أعـــلـــنـــتـــه الـــخـــارجـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة 
آب 2015،  أغـــســـطـــس/  مــــن  الـــخـــامـــس  فــــي 
أنها تستعد إلجــراء  الـــوزارة  أعلنت  حيث 
أجل  مــن  العراقية  مــع نظيرتها  اتــصــاالت 

تسريع عملية إطاق سراح املعتقلني.

عثمان المختار

لــــــم يــــــــدم قــــــــــرار رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
العراقي، حيدر العبادي، بتجميد 
مشروع سور بغداد املثير للجدل، 
الذي أطلقته قوات الجيش ومليشيا »الحشد 
. وبعدما 

ً
املــاضــي، طــويــا االثــنــني  الشعبي«، 

كــــان قـــد قــــرر تــجــمــيــد مـــشـــروع ســــور بــغــداد 
ــد لــيــبــرره، إذ  ــاد أمـــس األحــ املــثــيــر لــلــجــدل، عـ
الحديثي،  سعد  املكتب،  باسم  املتحدث  أكــد 
إعــام محلية مقربة من  لوسائل  في حديث 
ــراء أمني  الــحــكــومــة أن »ســـور بــغــداد هــو إجــ
وفني خالص، وال توجد أية دوافع سياسية 
وراء ذلك«، مشيرًا إلى أن »السور يهدف إلى 
تحديد مداخل ومخارج بغداد، وقطع الطريق 
أمام أية خروق قد تهدد العاصمة«. وأضاف 
الحديثي، أن »العاصمة بغداد تشهد خروقا 
ــر، وهـــنـــاك ضـــرورة  ــ أمــنــيــة بـــني الــحــني واآلخــ
لتأمينها«، معتبرًا أن »املخاوف والهواجس 

بشأن إنشاء هذا السور غير مبررة«.
وكان القرار الصادر عن قيادة عمليات بغداد 
ــار مـــخـــاوف كــبــيــرة، وتــــســــاؤالت حــول  ــ قـــد أثـ
ــنـــدق، خــصــوصــا  الـــجـــدوى مـــن الـــســـور والـــخـ
أنه يأتي في وقت أعلن فيه قــادة عسكريون 
العراقي واألميركي، عن تأمني  في الجيشني 
»حــــزام  ـــ ــــعــــرف بــ ــا ُي مــحــيــط الـــعـــاصـــمـــة، أو مــ
ــغــــداد«، ونــجــاحــهــم فـــي دفــــع خــطــر تنظيم  بــ
»الدولة اإلسامية« )داعــش( عنها ألكثر من 
40 كــيــلــومــتــرًا، بــعــدمــا كـــان يــرابــط عــلــى بعد 
بضعة كيلومترات منها في مثل هذا الشهر، 

من العام املاضي.
ومن املقرر أن يحيط السور بالعاصمة بغداد 
من اتجاهاتها األربعة، ويشمل خندقا وجدارًا 
أو  العاصمة  دخـــول  يمنع  مرتفعا  إسمنتيا 
الـــخـــروج مــنــهــا إال مـــن خــــال مــنــافــذ تــشــرف 

عليها قوات تابعة لقيادة عمليات بغداد.
بغداد،  عمليات  قائد  يقول  السياق،  هــذا  في 
الفريق الركن عبد األمير الشمري، في مؤتمر 
الجيش باشرت بتنفيذ  »قــوات  إن  صحافي، 
مشروع سور بغداد، الذي يتضمن حفر خندق 
بــعــرض ثــاثــة أمــتــار وعــمــق مــتــريــن، وإنــشــاء 
العاصمة  عــاٍل حولها، يطّوق  سور إسمنتي 
من كل الجهات«. ويضيف أن »قيادة عمليات 
بـــغـــداد ســتــرفــع جــمــيــع الــكــتــل الــكــونــكــريــتــيــة 
املــــوجــــودة فـــي الـــعـــاصـــمـــة، لــوضــعــهــا ضمن 
ـــــزودة  الـــــســـــور، مــــع إقــــامــــة أبــــــــراج مــــراقــــبــــة مـ
بــكــامــيــرات«. ويــوضــح أن »مــهــنــدســي بعض 
الـــــــــوزارات والـــحـــشـــد الــشــعــبــي، ســيــشــاركــون 
العام  القائد  مــن  بإيعاز  املــشــروع،  تنفيذ  فــي 

للقوات املسلحة، حيدر العبادي«. 
ــبــــون، أن »الـــســـور  ــراقــ ويـــــرى ســيــاســيــون ومــ
وسياسية  طائفية  نــوايــا  يحمان  والخندق 
فــي الــوقــت نــفــســه، بــعــيــدًا عــن أهــــداف حماية 
املــخــاطــر اإلرهــابــيــة،  بــغــداد وتحصينها مــن 
ــــرح بـــدايـــة مـــن قبل 

ُ
خــصــوصــا أن املـــشـــروع ط

ــران،  مــلــيــشــيــات الــحــشــد وأحـــــزاب مــوالــيــة إليــ
أبرزها حزب الدعوة برئاسة نوري املالكي«. 
ويعتبرون أن »البدء باملشروع في هذا الوقت، 
 حــّمــى الـــدعـــوات االنــفــصــالــيــة لــلــقــادة 

ّ
فــي ظـــل

السياسيني، ُيرّسخ هذا القلق أكثر فأكثر«.
ويــذهــب بــرملــانــيــون إلــى الــقــول إن »الحكومة 
ــقــدم عــلــى الــخــطــوة عــنــدمــا كــانــت داعــش 

ُ
لــم ت

العاصمة،  مــن  كيلومترات  بضعة  بعد  على 
مرة.  أكثر من  الدولي  بغداد  وهاجمت مطار 
كــمــا أن مــا يــزيــد الــشــكــوك هــو تكلفة الــســور 
والخندق الباهظة، كونه من املقّدر أن يتجاوز 
أكثر من 30 مليون دوالر، في  املــشــروع  كلفة 
وقـــت يــمــر فــيــه الـــعـــراق بــأزمــة مــالــيــة قــاســيــة، 
اضطرته إلــى عــرض بيع أمــاك عامة للدولة 
كـــالـــقـــصـــور الـــرئـــاســـيـــة واملـــبـــانـــي الــتــجــاريــة 

اململوكة له ومنتجعات سياحية عامة«.
واتسمت أغلب ردود الفعل الصادرة برفض 
إيقافه وإطــاق عبارة  إلى  املشروع والدعوة 
لوزير  الطائفي« عليه. ووفــقــا  الــعــزل  »جـــدار 
عراقي بارز في حكومة العبادي، فإن رئيس 
ــان قـــد تـــعـــّرض لــضــغــوط أمــيــركــيــة  الــــــوزراء كـ
 عــن 

ً
ــة، فــــضــــا ــيــ ــــال األيــــــــام املــــاضــ ــيـــرة خــ ــبـ كـ

الــداخــل،  مــن  وشعبية  سياسية  اعــتــراضــات 
دفــعــتــه إلـــى إصــــدار بــيــان عــنــد منتصف ليل 
السبت األحد، حول السور، ليؤكد أن »بغداد 
للجميع، وال يمكن لسور أن يغلقها، ويجب 
التفتيش وســّد  ونــقــاط  األمـــن  تعزيز  يتم  أن 
ــداًل عـــن الــــســــور«، قــبــل أن يــعــود  ــ الـــثـــغـــرات، بـ

ليتراجع عن تصريحاته أمس األحد.
ــر إلــــى أن »مــخــطــطــات الــســور  ويــشــيــر الـــوزيـ
الـــوزراء مرعبة، وتحمل  كما وصلت لرئيس 
ــيــــة«. ويـــكـــشـــف أنــــــه »تـــّمـــت  ــفــ ــائــ بـــصـــمـــات طــ
املباشرة بإنشائه واقتطاع جزء من محافظة 
األنبار غربا، وجزء من صاح الدين شمااًل، 

وضّمها لحدود بغداد اإلدارية«.
ويــــردف أن »الـــســـور يــرتــفــع 3 أمـــتـــار، تعلوه 
أساك شائكة، وتحته خندق بعرض 3 أمتار 
وعمق مترين، وفي مناطق يصل إلى عرض 
ــدأ غـــربـــا مـــن مــنــطــقــة الــخــمــس  ــبـ 4 أمــــتــــار. ويـ
بــيــوت عــنــد ســيــطــرة الــصــقــور، وهـــي مناطق 
إلى  األنــبــار، ويلتف شــمــااًل  تابعة ملحافظة  
ــد تــّم  عــقــرقــوف ثـــم الــتــاجــي والـــطـــارمـــيـــة. وقــ

ابتاع منطقة السدة التابعة ملحافظة صاح 
 جنوبا إلى 

ّ
الدين، وفق املخطط، الذي يلتف

الــرضــوانــيــة، وتــــّم اقــتــطــاع جـــزء مــن الــزيــدان 
ــرورًا  ــا، مــ ــعـــدان الــتــابــعــة لـــأنـــبـــار أيـــضـ والـــسـ
واللطيفة.  املــحــمــوديــة  ثــم  اليوسفية  بــصــدر 
فــي غــضــون ذلـــك، يــبــدو املــشــروع فــي املــحــور 
ــلـــى الـــســـور  ــاره عـ ــتــــصــ الــــشــــرقــــي رمـــــزيـــــا، القــ
كما  الحسينة،  منطقة  مــن  فــقــط،  اإلسمنتي 
تـــّم اقــتــطــاع جـــزء مــن مــديــنــة خـــان بــنــي سعد 

التابعة ملحافظة ديالى«.
ويــــوضــــح الــــوزيــــر أن »األراضـــــــــي املــقــتــطــعــة 
طائفي  مــكــّون  ذات  جميعها  املحافظات  مــن 
واحـــــد. وهـــنـــاك مـــخـــاوف مـــن تــهــجــيــر أهــلــهــا 
إلى خــارج الحدود الجديدة بدوافع طائفية 
يبلغ  املشروع  أن »حجم  معروفة«. ويضيف 
املقّدر  ومــن  بغداد،   

ّ
يلف كيلومترًا   287 نحو 

دوالر. وهناك  مليون   30 مــن  أكــثــر  ف 
ّ
ُيكل أن 

الخط  على  دخلت  وعراقية  إيرانية  شــركــات 
التابعة  الهندسية  الوحدات  مع  التنفيذ  في 
لوزارة الدفاع العراقية، أبرزها شركة مسارات 
اإلنشائية اإليرانية، صاحبة اليد الطولى في 
ــذة فــي الــعــراق حــالــيــا«. 

ّ
أغــلــب املــشــاريــع املــنــف

ويــنــّوه الــوزيــر إلــى أن »املــشــروع ال يتضمن 
أو  املنازل  للسكان من أصحاب  أي تعويض 
الــتــي سيتم حفر الخندق  الــزراعــيــة  الــحــقــول 
ونــصــب الـــســـور فـــي أراضـــيـــهـــم، إذ تـــّم وضــع 
املــشــروع ضمن خــانــة الـــطـــوارئ، غير أنــه قد 
يتم منحهم أراضي في املحافظات املجاورة«. 
يـــضـــّر، بشكل   إن »املــــشــــروع 

ً
قـــائـــا ويــخــتــم 

وتــخــّوفــنــا املـــشـــروع مــن األهـــــداف املشبوهة 
التي تقف وراء تنفيذ ما يسمى بسور بغداد 
األمـــنـــي، فــإنــنــا نـــعـــّده بـــدايـــة ملــخــطــط خطير 
يرمي إلى اقتطاع أجزاء من محافظة األنبار 
وضمها إلى بغداد أو بابل«. يعتبر التحالف 
أن »ذلــك مقدمة إلعـــادة رســم خــارطــة العراق 
وفـــق أســـس طــائــفــيــة وعــنــصــريــة، بــمــا يمّهد 
الطريق لتقسيم البلد وتحويله إلى دويات 

صغيرة خدمة ألجندات خارجية معروفة«.
الــتــي ساقتها  ــبــــررات  الــبــيــان، أن »املــ يــتــابــع 
السور تعبر عن عجز  هــذا  الحكومة إلنشاء 
كــامــل لــأجــهــزة األمــنــيــة فــي فـــرض سلطتها 
ــك يــعــنــي  ــ لــتــحــقــيــق األمــــــــن«، مــعــتــبــرًا أن »ذلــ
غيابا كليا ألي رؤية أو خطة أمنية أو جهد 
والعصابات  لإلرهاب  للتصدي  استخباري 
ــيــــة، الـــتـــي تــعــيــث فـــي أرض الـــعـــراق  اإلجــــرامــ

فسادًا من دون رادع أو حساب«.
ــذا الـــســـور  ــ ــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــفـــعـــالـــيـــة هــ ــ أمــ
ــــي، عــضــو  ــنـ ــ ــدق، يـــقـــول الـــخـــبـــيـــر األمـ ــنــ ــخــ والــ
املتقاعد  اللواء  العراقيني،  املحاربني  جمعية 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ مــحــمــد الـــقـــيـــســـي، لـ
املــائــة فقط، وقد  فــي  إلــى 60  »فعاليته تصل 
يــكــون ســاحــا ذا حـــديـــن«. يــضــيــف القيسي 
أنــه »ُيــمــكــن للسور والــخــنــدق، بــمــرور الزمن 
والرشوة  الفساد  ي 

ّ
تفش  

ّ
ظل في  اختراقهما، 

في صفوف الجيش والشرطة وإتقان داعش 
أن  عــن   

ً
األنــفــاق ملسافات طويلة، فضا حفر 

مــســاحــة الـــســـور الــشــاســعــة، كــفــيــلــة بــإحــداث 
على  تأمينه  منطقيا  ُيمكن  وال  فــيــه،  ثــغــرات 

سور 
بغداد

مخاوف من مشروع فصل طائفي 
بين العراقيين برعاية إيرانية

يثير مشروع سور بغداد، الذي أطلقته قوات الجيش العراقي ومليشيا »الحشد الشعبي«، 
تعزز  توقيته. وفيما  أو  لناحية أهدافه  إن  البالد،  أيام، هواجس سياسية عدة في  قبل 
هوية األطراف الثالثة الموكلة تنفيذه )مهندسي الحشد الشعبي وشركات إيرانية إلى 

جانب أخرى عراقية( المخاوف من أبعاده، ال يتردد البعض في وصف المشروع بـ»جدار 
العزل الطائفي«، وسط تحذيرات من أن يكون مجرد ذريعة لترسيم حدود المحافظات 

كمقدمة إلعادة رسم خارطة البالد وفق أسس طائفية

45
سياسة

الجزائر: »دستور بوتفليقة« يبصر النور بعد 17 عامًا أزمة المعتقلين الجزائريين في العراق بال حل

وصف رئيس كتلة الثلث الرئاسي في 
مجلس األمة )الغرفة العليا للبرلمان 
أمس  جيار،  الهاشمي  الجزائري(، 
األحد، األزمة األمنية التي شهدتها 
بـ»الحرب  التسعينات  فــي  الجزائر 
في  يتحدث  جيار  وكان  األهلية«. 
مسودة  على  المصادقة  جلسة 
منجزات  عن  الدستوري،  التعديل 
بوتفليقة،  الــعــزيــز  عبد  الــرئــيــس 
ــف األزمــــة األمــنــيــة  ــا وقـ ــرزهـ وأبـ
وتحقيق المصالحة الوطنية في 
البالد. وهي أول مرة يتحدث فيها 
مصطلح  عــن  ــري  جــزائ مــســؤول 
لألزمة  كتوصيف  األهلية«  »الحرب 

األمنية التي شهدتها الجزائر.

»الحرب األهلية«

سجنا كبيرًا وقد يؤدي ربما إلى حصر فئة 
فــي منطقة محددة  الشعب  أبــنــاء  مــن  كبيرة 
وعزلهم عن املناطق األخرى، وقد يؤدي إلى 
تقسيم تقوم به الحكومة. األمر الذي سيدفع 
باتجاه تصاعد األصوات املطالبة بفدراليات 

وبتقسيم وانفصال«.
من جهتها، عّدت لجنة األمن البرملانية حفر 
الخندق أو السور حول بغداد، »ذريعة إلعادة 
تــرســيــم حــــدود املــحــافــظــات«. وفـــي الــســيــاق، 
النيابية،  والــدفــاع  األمـــن  لجنة  يــقــول عضو 
»العربي  لـ تصريحاٍت  في  الكربولي،  محمد 
ـــنـــا »مــــع تــعــزيــز أمــــن الــعــاصــمــة 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

بــغــداد، لكن تعزيز هــذا األمـــن ال يــكــون على 
حساب املحافظات األخــرى، من خــال إعــادة 
 »هذه 

ّ
أن ترسيم الحدود من جديد«. ويؤكد 

ــر إلـــى وجــــود خــلــل في 
ّ

االســتــراتــيــجــّيــة تــؤش
األداء املهني، وتجهض العمل االستخباري، 
وتؤسس لدويات أمنّية، وتفتح الباب أمام 

الصراع الديموغرافي«.
أحمد  الــعــراقــي  السياسي  للمحلل  بالنسبة 
لترسيخ  أداة  »السور سيكون  فــإن  املحمود، 
ــمـــة واإلبــــقــــاء  ــعـــاصـ الــــوضــــع الــــحــــالــــي فــــي الـ
عـــلـــى املـــكـــاســـب الـــتـــي حــقــقــتــهــا املــلــيــشــيــات 
ــل  ــي مـــجـــال الــتــغــيــيــر الـــديـــمـــوغـــرافـــي داخــ فــ
العاصمة وخارجها«. ويضيف املحمود، في 
»العربي الــجــديــد«، أن »أطــرافــا عدة  حــديــٍث لـ
 السور، لكن من املؤكد أنه لن يكون 

ّ
ستستغل

لحماية بغداد من داعش، بل لحماية مصالح 
بــات أضعف من  وأجــنــدات معروفة، فداعش 

أن يهاجم بغداد اآلن«.
أما الشيخ أحمد الشمري، أحد زعماء عشائر 
»حزام بغداد«، القيادي في مجلس العشائر 
املــنــتــفــضــة ضــــد »داعـــــــــش«، فــيــشــيــر إلـــــى أن 
»بــإمــكــان الــحــكــومــة أن تــعــطــي نــصــف املبلغ 
للعشائر،  الــســور والــخــنــدق  لــهــذا  املخصص 
طّهر محيط بغداد، 

ُ
حتى تشتري الساح وت

ومــا هــو أبــعــد مــن محيطها«. ويــضــيــف، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »املــوضــوع  حــديــٍث لـــ

عبارة عن مخطط طائفي كبير«.
أول ســور ضــرب حول  فكرة  تاريخيا، تعود 
بغداد، إلى عهد الخليفة العباسي أبي جعفر 
املنصور، بعد بناء املدينة عام 762، لحمايتها 
مــن غـــزوات الــفــرس الــتــي كــانــت تنفذها على 
ــــرف الــســور  ــ الـــعـــراق بـــني الـــحـــني واآلخــــــر. وُع
تــاريــخــيــا بــأربــعــة أبـــــواب: بـــاب الــشــام وبــاب 
البصرة وبــاب الكوفة وبــاب خــراســان، الذي 
ُعرف بشّدة تحصينه، وما زالت آثاره قائمة 
حتى الــيــوم شــرقــي الــعــاصــمــة. ولــم تفلح أي 
من أسوار العاصمة التي ضربت حولها منذ 
فــي حمايتها،  تــاهــم  ومـــن  العباسيني  عــهــد 
بفعل التصاق الخيانة بكل احتال تتعرض 
له بغداد. حتى تحّول األمر إلى مثل بغدادي 
ــداديـــون حــتــى الـــيـــوم،  ــغـ ــبـ ــه الـ ــتـــداولـ شـــائـــع يـ
وهــو »كسور بــغــداد«، في إشــارة إلــى خيانة 
الذي  العباسي،  الخليفة  وزيــر  العلقمي  ابــن 
املغولي  للقائد  السور  بوابات  مفاتيح  سلم 

هوالكو في عام 1258.

تنفيذ المشروع أوكل 
إلى مهندسي الحشد 

الشعبي وشركات إيرانية 
وعراقية

مخاوف من أن يكون 
المشروع مجرد ذريعة 

إلعادة ترسيم حدود 
المحافظات

على الغالف

يقبع في السجون 
العراقية تسعة معتقلين 
جزائريين )صافين حميد/
فرانس برس(

من المقرر أن يحيط السور بالعاصمة من اتجاهاتها األربعة )أحمد الربيعي/فرانس برس(

وائل قنديل

ال مفاجأة على اإلطالق في أن يكون 
إقدام عبدالفتاح السيسي على شن 
حرب املياه على غزة، بدعوى إغراق 
األنفاق وردمها، قد حدث بناًء على 

طلب إسرائيلي، أو باألمر اإلسرائيلي 
املباشر، كما أعلن وزير البنية 

التحتية الصهيوني يوفال شطاينتس 
قبل يومني. املفاجأة بالنسبة لي 

هي الجرأة اإلسرائيلية في فضح 
ما يدور بني الكيان الصهيوني 

ونظام السيسي في الغرف املغلقة، 
 يتعلق 

ً
األمر الذي يفرض سؤاال

بما وراء الرغبة اإلسرائيلية في 
ل على هذا 

ّ
تعرية جنرالهم املفض

النحو املشني؟ تعلم تل أبيب جيدًا 
َرّد، إذا تحدثت عن 

ُ
أن كلمتها ال ت

عالقتها باإلدارة املصرية، حيث لم 
يحدث أن تصدى مسؤول مصري 

بالنفي والتكذيب، أو حتى التصويب، 
منذ اعتلى السيسي السلطة في 

مصر، محققًا رغبة إسرائيلية، جرى 
التعبير عنها بعبارات خادشة للحياء 
القومي، ترددت على ألسنة جنراالت 

وحاخامات في دولة االحتالل 
الصهيوني. لم نسمع أن القاهرة ردت 

بغضب على تصريح أو تسريب 
إسرائيلي فاضح، أو اتخذت إجراًء 
دبلوماسيًا ضد امتهان صهيوني 
فادح للسيادة املصرية، كأن تمرح 

طائراتهم في أجواء سيناء من دون 
. قبل أسابيع، ومع 

ً
استئذان، مثال

اندالع موجة غضب فلسطيني 
ضد املساس باملسجد األقصى، 

خرج بنيامني نتنياهو متحدثًا عن 
اصطفاف مع القاهرة ضد اإلرهاب، 
وتساءلُت وقتها: أي عار أكثر من أن 

ال يمتلك مسؤول مصري شجاعة 
الرد على رئيس الوزراء الصهيوني، 

حني يقول بملء الفم »إسرائيل 
ومصر في خندق واحد للحرب على 
ق أحد، فال 

ّ
اإلرهاب«؟ بالطبع لم يعل

أحد في النظام املصري يملك أن يرد 
كلمة للحكومة الصهيونية، الداعم 

الدبلوماسي األكبر للنظام املصري 
في الخارج، والتي من أجل استمرار 

رضاها تحارب قاهرة السيسي 
سيناء وغزة معًا، جوًا وبحرًا. ليست 

مصادفة أن اإلعالن عّما تسّمى 
عملية »حق الشهيد« التي أطلقها 

السيسي ضد سيناء، جاء قبل نحو 
أسبوعني فقط من إعالن حرب املياه 

على غزة، مسبوقة بحملة إعالمية 
في املنابر السيسية تحت عنوان 

»من خط بارليف إلى األنفاق... 
املياه وسيلة لتدمير قدرات العدو«. 
يرسل السيسي الجنود املصريني 

للموت في سيناء، تحت شعار »حق 
الشهيد«، بينما تكشف األيام أنها 

الحرب غير املقدسة التي تخدم 
إسرائيل فقط، لتتحّول من »حق 

الشهيد املصري« إلى »حق الشريك، 
أو الكفيل الصهيوني«، لتحصل تل 

أبيب على مزيد من األمن الذي يوفره 
لها السيسي، فيما يحصل الشهداء 
من العساكر املصريني الغالبة على 

ب في 
ّ
جنازات متلفزة. وأنت تقل

أرشيف الحفاوة اإلسرائيلي بانقالب 
السيسي، ستجد اآلتي في 2013:
1- معلق الشؤون السياسية في 

صحيفة »هآرتس« آرييه شافيت، 
 »إن الجنرال السيسي هو 

ً
كتب قائال

بطل إسرائيل، فال يحتاج املرء أن 
تكون لديه عني ثاقبة بشكل خاص 

حتى يكتشف حجم التشجيع العميق 
ه النخبة 

ّ
واإلعجاب الخفي الذي تكن

اإلسرائيلية تجاه قائد قوات الجارة 
الكبرى من الجنوب، الذي قام للتو 
بسجن الرئيس املنتخب الذي قام 

بتعيينه في منصبه«. 
2- املعلق العسكري لصحيفة 

»يديعوت أحرنوت« رون بن يشاي، 
أشار إلى التقدير االستراتيجي الذي 

أعّدته املؤسسة األمنية اإلسرائيلية 
بشأن توقعاتها لعام 2014، ليؤكد 
 طرأ على سياسة الجيش 

ً
أن تحوال

املصري بعد عزل مرسي، ال سيما 
في ما يتعلق بتشديد الحصار على 

املقاومة في غزة، مشيرًا إلى أن 
السياسة التي يتبعها االنقالب في 

مصر ضد املقاومة الفلسطينية في 
صت من قدرتها على فتح 

ّ
غزة قل

مواجهة مع »إسرائيل«.
وفي ما بعد ذلك انتقلت طقوس 

االحتضان اإلسرائيلي للسيسي من 
املعلقني السياسيني إلى الحاخامات، 

ليصبح بالنسبة لهم »هدية املصريني 
التي أرسلها الرب«.

لماذا ال تستر إسرائيل 
عورة السيسي؟

مرور
الكرام

معني،  مذهبي  مكون  من  العراقيني  مباشر، 
وهذا سبب رفض أطراف دولية ومحلية له«. 
يتزامن سور بغداد مع خطوة مماثلة تقوم 
بها القيادة الكردية لحفر خندق حول حدود 
البلدات  مــن  املــئــات  معها  يبتلع  كــردســتــان، 
الرفض  رغــم  والتركمانية،  العربية  والــقــرى 

الواسع من قيادات عراقية عدة.
من جهته، يرفض »تحالف القوى العراقية«، 
فــي بــيــان رســمــي، الـــســـور. ويــعــتــبــره »بــدايــة 
ملخطط طائفي خطير«. ويضيف البيان أنه 
»في الوقت الذي نعرب فيه عن قلقنا الشديد 

ــرات الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات«. يــتــابــع أن  امــــتــــداد عـــشـ
»هناك مناطق زراعية ترابية رخوة، ال ينفع 
معها السور، ومن املؤكد أن الخندق سيفشل 
معها، فنسبة املياه الجوفية في حزام بغداد 
الجنوبي والغربي والشمالي، تصل إلى 90 
الحفر في األرض«.  سنتيمترًا فقط في حال 
يلفت القيسي إلى أن »وضع السور وحدوده، 

ــاه ســيــاســيــة أكـــثـــر مما  ــوايــ تــشــيــر إلــــى أن نــ
هــي أمــنــيــة، وغــطــاء داعــــش الــــذي بـــات تمرر 
ــنـــدات كـــان مــنــاســبــا لهذا  مــن خــالــه كــل األجـ
الـــســـور«. يشير إلـــى أن »الــخــايــا اإلرهــابــيــة 
أن  الجيش عن  موجودة في بغداد، وحديث 
خ خــارج بغداد غير صحيح، 

ّ
فخ

ُ
ت السيارات 

فعلميا ال ُيمكن أن تسير أي سيارة مفخخة 

الحرارة  أو 15 كيلومترًا بسبب  أكثر من 10 
واالحــتــكــاك، بــل ستنفجر جـــّراء ذلـــك. كما أن 
وضعها  التي  املتفجرات  عن  الكشف  أجهزة 
ــا، ُيـــمـــكـــن لـــهـــا مــعــالــجــة  ــثـ ــديـ األمـــيـــركـــيـــون حـ
ومخارجها«.  العاصمة  مداخل  عند  املشكلة 
التي  املناطق  سكان  تهجير  القيسي  يصف 
»الــبــشــعــة، وتــذكــر بما  ســيــمــّر بــهــا الـــســـور، بـــ

فعله الصهاينة مع أهل األرض«، في إشارة 
إلى الفلسطينيني.

القوى  »تحالف  عــن  النائب  يــرى  مــن جهته، 
»حفر   

ّ
أن السامرائي،  القهار  عبد  العراقية«، 

الخنادق في هذه الفترة يثير الريبة والشك 
ـــدوى مــــنــــه«. ويـــضـــيـــف، فــــي حـــديـــٍث  ـــجـ مــــن الـ
سيكون  املقرر  »الخندق  الجديد«  »العربي  لـ
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القاهرة ـ العربي الجديد

دخــلــت املـــفـــاوضـــات الــفــنــيــة، الــتــي تجريها 
مــصــر حــالــيــا مــع الــجــانــب اإلثــيــوبــي، بشأن 
ــة«، مـــرحـــلـــة ضـــبـــابـــيـــة، بــعــد  ــهـــضـ ــنـ »ســــــّد الـ
املــيــاه، مستشار  شـــؤون  فــي  الخبير  تأكيد 
وزير املوارد املائية املصري األسبق، ضياء 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  الـــديـــن الـــقـــوصـــي، لـــ
فيما  نفعا،  تــجــدي  لــن  الفنية  »املــفــاوضــات 
الــزراعــة املصرية  كشفت مــصــادر فــي وزارة 
عن أن »التحقيقات املتعلقة بظاهرة انتشار 
تماسيح في املريوطية واملطرية، انتهت إلى 
أن السبب يرجع إلى تزويد النيل بمياه من 
بحيرة السد العالي بعد انخفاض منسوب 

النيل«. 
ويلفت  القوصي إلى أن »خطر السّد داهم 
عــلــى مــصــر، إن لــم تتخذ خــطــوات واضــحــة 
تجاه القضية«، مؤكدًا أن »أزمة السّد دخلت 
ــفـــاوضـــات  ــم، بــســبــب كـــثـــرة املـ ــلـ الـــنـــفـــق املـــظـ
واالجتماعات التي دارت بني الدول الثالث، 
مــصــر والــــســــودان وإثــيــوبــيــا، غــيــر املــجــديــة 

خالل السنوات الخمس املاضية.
يقول القوصي، على هامش اللقاء الذي ُعقد 
يوم  الــقــاهــرة،  فــي  الصحافيني  نقابة  بمقر 
النهضة«  »ســـّد  سلبيات  ملناقشة  الــســبــت، 
الــري في  على مصر، إن »سبب فشل وزارة 
مــفــاوضــات الـــســـّد، يــعــود إلـــى عـــدم وضــوح 

الرؤية في عمليات املفاوضات«.
ويوضح أن »مصر فشلت في مقابل نجاح 
الــجــانــب اإلثـــيـــوبـــي فـــي املـــفـــاوضـــات، الــتــي 
استغرقت خمس سنوات من دون الوصول 
ر الــقــوصــي من 

ّ
إلـــى حــلــول جـــذريـــة«. ويـــحـــذ

اإلثــيــوبــي،  للسد  التخزين  عمليات  »خــطــر 

التي من املقرر أن تبدأ كمرحلة أولى، العام 
املقبل بنحو 30 مليار متر مكّعب. وهو ما 

ُيشّكل خطرًا على حصة مصر من املياه«.
ويــلــفــت إلـــى أن »مــعــلــومــاتــي تــؤكــد أن ســّد 
املقرر  مــن  النيل،  نهر  على  املشّيد  النهضة 
أن يبدأ في إنتاج الطاقة قريبا جدًا، بتوليد 
ضخم يصل إلى 750 ميغاواتا من الكهرباء، 
ــيــــرًا ملــوقــع  ــــال أخــ بـــواســـطـــة تـــوربـــيـــنـــني وصـ
األسابيع  في  تثبيتهما  يتم  السد، وســوف 

القليلة املقبلة«.
تـــّم إنــشــاء السد  أنـــه »إذا  الــقــوصــي  يضيف 
ــا إثـــيـــوبـــيـــا  ــتـــهـ ــاملــــواصــــفــــات الــــتــــي وضـــعـ بــ
تــزيــد سعتها  مــتــرًا، وببحيرة  بــارتــفــاع 50 
عــن 74 مليون متر مــكــّعــب، فــإن ذلــك حتما 
ســيــضــّر بــمــصــالــح مــصــر املـــائـــيـــة. بــالــتــالــي 
كان ال بّد من أن يتم تحجيم ارتفاع بحيرة 
السّد وسعتها قبل االنتهاء من إنشاء السّد، 
ولكن مصر فشلت في ذلك بجدارة كبيرة«. 
ه »مقابل كل خمسة مليارات 

َّ
وُيشّدد على أن

مليون  تخسر مصر  املــيــاه  مــن  مكّعب  متر 
فّدان«. 

ــائـــي أن »مــطــالــب مصر  ويـــذكـــر الــخــبــيــر املـ
بزيادة عدد فتحات سد النهضة مستحيلة، 
خصوصا بعد تنفيذ أكثر من 60 في املائة 
من مشروع السّد، وأن مصر لجأت إلى هذا 

األمر بعد فشل كافة املباحثات السابقة«. 
ويتوقع أنــه فــي حــال عــدم الــوصــول التفاق 
بــــشــــأن أزمـــــــة الــــســــد بــــني مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا 
والسودان، فسوف »تتحّول تلك املشكلة إلى 
بداية حرب جديدة في املنطقة حول املياه، 
وربما تسعى القاهرة لتصعيد األزمة دوليا 
عــبــر مــجــلــس األمــــن الــــدولــــي، اســـتـــنـــادًا إلــى 

الفصل السابع«.

الــدفــاعــيــة من  متخصصة فـــي هـــذه األنــظــمــة 
ما  وهــو  مراقبة وغيرها،  وكــامــيــرات  رادارات 
يستوجب أواًل دراســة املوقع لتحديد النقاط 
التي سيتم تركيز األنظمة فيها بشكل دقيق.

وجــــاءت إشــــارة الــحــرشــانــي فــي شــكــل رســالــة 
ــيـــة، بــأن  إلــــى الــحــكــومــتــني األمــيــركــيــة واألملـــانـ
من  االنــتــهــاء  بعد  مهمتها  استكملت  تــونــس 
منهما  وتنتظر  الترابي،  الساتر  في  األعــمــال 
اآلجــــال بحكم  أقـــرب  فــي  بتعهداتهما  الــقــيــام 

تفاقم األخطار.
وفي األثناء تنتظر تونس أن تتسلم الطائرات 
األميركية  الحكومة  من  اشترتها  كانت  التي 
مــنــذ الــعــام مــا قــبــل املـــاضـــي، وأكــــدت مــصــادر 
»العربي الجديد«، أن موعد التسليم  مطلعة لـ
سيكون في عام 2017 وليس في هذا العام كما 
استعمالها  مــن  تتمكن  لــن  تــونــس  وأن  ُرّوج، 
التدريب  عملية  ألن  اآلن،  تسلمتها  لــو  حتى 

على استعمالها تتطلب سنتني على األقل.
ــتــــعــــاون األمــــنــــي الـــدفـــاعـــي  وكــــانــــت وكــــالــــة الــ
)وهي وكالة حكومية أميركية تدير مبيعات 
ــالــــت، فــــي بـــيـــان لـــهـــا قـــبـــل نــحــو  األســــلــــحــــة( قــ
بــــاراك  األمـــيـــركـــي  الــرئــيــس  إدارة  إن  ســنــتــني، 
ــرة مــروحــيــة  ــائــ أوبــــامــــا تــخــطــط لــبــيــع 12 طــ
بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 700 مليون دوالر. 
ووفــقــا لــلــوكــالــة، فــإن تلك الــطــائــرات سيجري 
وتكنولوجيا  »هلفاير«  بصواريخ  تجهيزها 

عسكرية متطورة أخرى. 
وكـــــان املـــنـــتـــدى الـــعـــربـــي لـــلـــدفـــاع والــتــســلــيــح 
قـــال إن هـــذه الــطــائــرات ســتــكــون مــجــهــزة بـــ24 
مدفعا رشاشا و24 قاذفة صواريخ »هيدرا«. 
باإلضافة إلى ذلــك، ينبغي إعــداد املروحيات 
متعددة األغــراض لتركيب أنظمة صاروخية 
بنظام  تجهيزها  عن   

ً
فضال بالليزر،  تتوجه 

الــرؤيــة الليلية مــع اســتــخــدام الــنــظــارات ذات 
الصلة. وأضــاف موقع املنتدى، أن مروحيات 
بأنظمة  أيضا  هــوك« ستكون مجهزة  »بــالك 
األشعة تحت الحمراء، ومعدات رادار لإلنذار 

من الرادارات اإلشعاعية والصواريخ.

تونس ـ وليد التليلي

بـــــدأت الــســلــطــات الــتــونــســيــة رفــع 
نــــســــق اســـــتـــــعـــــداداتـــــهـــــا، تــحــســبــا 
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ لــــــتــــــدهــــــور األوضــــــــــــــــــاع األمـ
واإلنسانية على حدودها الجنوبية مع ليبيا 
ــل عــســكــري أجنبي 

ّ
فــي حـــال حــــدوث أي تــدخ

في أراضــي جارتها، وهــو األمــر الــذي تتزايد 
املؤشرات على قربه. 

ــــوال يــوم  ــار، طـ ــظــ ــك، كـــانـــت األنــ ــ فـــي مــقــابــل ذلـ
الصخيرات  إلــى مدينة  األحـــد، متجهة  أمــس 
ــة، حـــيـــث يــجــتــمــع أعــــضــــاء املــجــلــس  ــيـ ــربـ ــغـ املـ
الرئاسي الليبي، ملعرفة ما إذا كان سيتمكن 
سقوط  بــعــد  الحكومية  التشكيلة  حــســم  مــن 
التشكيلة األولــــى الــتــي قــّدمــهــا فــائــز الــســراج 
إلى برملان طبرق، بينما شهدت مدينة درنة، 
شرق ليبيا، قصفا جويا مجهول املصدر، ما 

أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على األقل.
إزاء هذه األوضاع املتأزمة ليبيا، بدأت تونس 
ر تحسبا ملسألتني خطيرتني أساسا، 

ّ
تتحض

أمــنــهــا واســـتـــقـــرارهـــا الـــســـيـــاســـي، ووضــعــهــا 
االقــــتــــصــــادي الــــهــــش، وتـــتـــهـــيـــأ ملــــوجــــات مــن 
الهجرة إلى أراضيها، كما حدث في عام 2011 
إبان اندالع الثورة في ليبيا. غير أن املخاوف 
ل في إمكانية توّسع 

ّ
الكبرى في تونس تتمث

املواجهات مع »داعش« لتقترب من األراضي 
التونسية الجنوبية، أو تسلل هذه العناصر 
اإلرهـــابـــيـــة واســتــغــالل حــالــة الــفــوضــى الــتــي 
ــع الـــقـــريـــبـــة مــن  ــ ــواقـ ــ ـــي املـ يــمــكــن أن تـــحـــدث فـ

الحدود التونسية.
ومع إعالن السلطات التونسية انتهاء العمل 
بالساتر الترابي على حدودها مع ليبيا، ظهر 
تقرير عن مناورات عسكرية قريبة ستجريها 
»داعـــش«،  تنظيم  ملواجهة خطر  الجزائر  مــع 
األمر الذي نفاه املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الــوســالتــي. وقــال  التونسية، بلحسن  الــدفــاع 
إن وزارة  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ الـــوســـالتـــي، 
تــرد على هــذه الشائعات وغيرها،  الــدفــاع ال 

مخاوف تونسية
تحضيرات لمواجهة ارتدادات التدّخل في ليبيا

»BDS« تطيح بصفقة بين فرنسا وإسرائيل

التحّضر الرتداداته عليها،  ليبيا، محاولة  تتحسب تونس الحتماالت أي تدّخل عسكري أجنبي في 
ونجحت في إنهاء الساتر الترابي على حدودها مع ليبيا، وتتهيأ لموجات من الهجرة إلى أراضيها

نفت تونس والجزائر 
األنباء عن مناورات 
عسكرية مشتركة

العريضة ركزت على 
أّن الطائرات تستخدم 

بالحروب على 
الفلسطينيين

المنطقة الواقعة بين 
بلحاف في شبوة وحتى 

أبين تعتبر آمنة للتنظيم
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تقرير تقرير

قضية

أزمة سد النهضة بال حلول المحطة النووية المصرية

نتنياهو يصّعد حملته 
على نواب »التجمع«

الساعدي  محاكمة  تأجيل  األحد،  أمس  طرابلس،  في  محكمة  قررت 
وأعلنت  المقبل.  مــارس/آذار   13 إلى  القذافي،  معمر  نجل  القذافي، 
من  »بطلب  جاء  التأجيل  قــرار  أن  طرابلس،  حكومة  في  العدل  وزارة 
االتهام  قرار  فإن  الوزارة،  وبحسب  للمرافعة«.  لالستعداد  الدفاع  فريق 
يضم قضايا جنائية وجنح متعلقة »بالخطف، واإليذاء الخطير، وإساءة 
استخدام الوظيفة، ودعم وتمويل جماعات للقضاء على ثورة فبراير«.

تأجيل محاكمة الساعدي القذافي

خصوصا التي ترد عن مصادر غير معروفة، 
نــافــيــا بشكل مطلق هـــذه األخـــبـــار. كــمــا نفت 
مـــصـــادر جــزائــريــة هـــذا الــخــبــر، واصـــفـــة إيـــاه 
تونسي،  وأكــد خبير عسكري  الــدقــيــق.  بغير 
»العربي الجديد«،  رفض اإلفصاح عن اسمه، لـ
ــه بـــعـــض الـــجـــهـــات الــغــامــضــة  ــ ــرّوجـ ــ أن مــــا تـ
مـــن أخـــبـــار يــشــكــل أحــيــانــا بــالــونــات اخــتــبــار 
للحكومة التونسية أو لغيرها، لقياس مدى 
اســتــعــدادهــا لــذلــك، مثلما حــصــل مــع تــرويــج 
أخبار عن قواعد عسكرية في تونس، اتضح 
ــــاف  ــــات. وأضـ ــاعـ ــ ــا مـــجـــرد إشـ ــهـ فــيــمــا بـــعـــد أنـ
ذكرتها  الــتــي  األخــبــار  أن  الــعــســكــري  الخبير 
ــقـــديـــم تــونــس  بـــعـــض املـــــواقـــــع بـــخـــصـــوص تـ

ل 
ّ

التدخ تنوي  التي  للقوات  لوجستيا  دعما 
أواًل  تونس  لتمّسك  لها،  ليبيا، ال صحة  فــي 
لرفضها  وثانيا  كاملة،  الوطنية  بسيادتها 

ل العسكري في ليبيا.
ّ

 فكرة التدخ
ً
أصال

ل 
ّ

وأكد أكثر من مسؤول تونسي رفض التدخ
ــكـــري فــــي األزمــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، وأبــــرزهــــم  الـــعـــسـ
الــرئــيــس الــتــونــســي الــبــاجــي قــائــد السبسي، 
ووزير خارجيته خميس الجهيناوي، ووزير 
الـــدفـــاع فـــرحـــات الــحــرشــانــي، مــشــدديــن على 
ليبيا  التي تنوي توجيه ضربات في  الــدول 

بضرورة التنسيق املسبق مع تونس.
التأكيد، من  أمــس األول،  الــحــرشــانــي،  وأعـــاد 
الحدود مع ليبيا، على الخطر املوجود على 
تــونــس، بحكم انــتــشــار الــســالح بــني مختلف 
ــلـــيـــشـــيـــات املــســلــحــة،  ــاء الــلــيــبــيــني واملـ ــرقــ ــفــ الــ
خصوصا من »داعش« غير البعيد عن تونس، 
على الرغم من عدم وجود تهديد مباشر في 
التنظيم  انتشار  الحالي، ولكن سرعة  الوقت 

شّكل تهديدًا لتونس.
ُ
يمكن أن ت

الحرشاني، وخالل زيارة ميدانية إلى املنطقة 
الــعــســكــريــة الـــعـــازلـــة فـــي الــجــنــوب الــتــونــســي 
على الحدود التونسية الليبية، حيث أقامت 
تــونــس ســاتــرًا تــرابــيــا عــــازاًل، أكـــد أن الجيش 
األخــطــار وحماية  كــل  التونسي جــاهــز لصد 
ــبـــالد. وجــــدد الــتــأكــيــد أن تــونــس ال  حــــدود الـ
الــعــســكــري فــي ليبيا، ولكنها  ــل 

ّ
الــتــدخ تــؤيــد 

فــي املــقــابــل تــؤيــد الــشــرعــيــة الــدولــيــة، وأن أي 
ــل فـــي لــيــبــيــا يــنــبــغــي أن يــكــون 

ّ
ــــرار بــالــتــدخ قـ

تحت راية األمم املتحدة ونابعا من الحكومة 

الليبية نفسها. وشدد على أنه »مهما كانت 
الــدول  التعاون مع  هــذه األخطار ومهما بلغ 
األخـــرى، فــإن تونس لــن تستعمل الــســالح أو 
ليبيا«، ألنها  أعــمــال حربية ضــد  بــأي  تــقــوم 
دولـــة تــؤمــن بــأن فــض الــنــزاعــات ال يتم بغير 
الــطــريــقــة الــســلــمــيــة، ولــكــن تــونــس ينبغي أن 

تحمي حدودها من اإلرهاب والتهريب.
وكانت السلطات التونسية قد أعلنت، السبت، 
عن انتهاء العمل بإقامة الساتر الترابي على 
مسافة 250 كيلومترًا على حدودها مع ليبيا، 
وتركيز قوات من الجيش في عدد من النقاط، 
ــل املــرحــلــة الــالحــقــة فــي تركيز 

ّ
عــلــى أن تــتــمــث

وذّكــر  الساتر.  هــذا  على  إلكترونية  منظومة 
بــأن عسكريني  السياق،  هــذا  فــي  الحرشاني، 
وأملــانــا، ســيــزورون تونس  أميركيني  وفنيني 

لنصب هذه املنظومة.
وبــحــســب املـــعـــلـــومـــات الـــتـــي حــصــلــت عليها 
»العربي الجديد«، فإن هذه املنظومة ستكون 
فــــي شـــكـــل هـــبـــة مــــن الــحــكــومــتــني األمــيــركــيــة 
أشهرًا  ب 

ّ
سيتطل نصبها  أن  غير  واألملــانــيــة، 

إلنجازه، حيث ال ينسق الجيش التونسي إال 
مع الحكومات التي تتعامل عادة مع شركات 

»قاعدة اليمن«
تمّدد يتركز في مدن الجنوب

عادل األحمدي

ــدة« مــــــن انــــتــــشــــاره  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــم »الـ ــيـ ــظـ ــنـ وّســــــــــع تـ
بـــاملـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة فــــي الـــيـــمـــن، وبــــات 
يسيطر رســمــيــا عــلــى مـــدن وبـــلـــدات عـــدة، في 
ولحج،  وشبوة  وأبــني  حضرموت  محافظات 
األمر الذي ينذر بمعركة محتملة بني القوات 
الشرعية املدعومة من التحالف العربي، وبني 
 الفراغ األمني 

ّ
حي التنظيم الذي يستغل

ّ
مسل

من مخلفات الحرب.
»الــعــربــي  وتــشــيــر مــصــادر محلية مــتــعــددة، لـــ
الجديد«، إلى أن تنظيم »القاعدة« الذي ُيعرف 
الشريعة«  »أنــصــار  بــاســم  انــتــشــاره  بمناطق 
يــســيــطــر عــمــلــيــا عــلــى مــديــنــة زنـــجـــبـــار، مــركــز 
ــــني، والـــتـــي تــبــعــد عـــن عــــدن نحو  مــحــافــظــة أبـ
50 كــيــلــومــتــرًا. كــمــا يسيطر عــلــى عـــدة بــلــدات 
في أبني، أبرزها املحفد، والتي كانت من أهم 

معاقل التنظيم خالل السنوات املاضية.
في محافظة لحج، شمال عدن، ينتشر مسلحو 
»القاعدة« في مدينة الحوطة، مركز املحافظة، 
والــذي يبعد عن عدن نحو 20 كيلومترًا. كما 
تــوســع الــتــنــظــيــم أخــيــرًا فــي مــحــافــظــة شــبــوة، 
ــاذيـــة ألبـــــني، مـــن الــــشــــرق، وســيــطــر على  املـــحـ
ــزان، والــتــي كــانــت أيــضــا مــن معاقل  مــديــنــة عــ
الــتــنــظــيــم. بـــاإلضـــافـــة إلــــى ســيــطــرة الــتــنــظــيــم 
على مدينة املكال، مركز محافظة حضرموت، 
وإحدى أهم املدن اليمنية منذ أبريل/نيسان 

العام املاضي.
ويــوضــح أحـــد الــبــاحــثــني املــتــخــصــصــني مّمن 
ملتقيا  التنظيم،  فيها  ينتشر  مناطق  زاروا 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ــادات، لــــ ــ ــيـ ــ خـــاللـــهـــا قـ
»املنطقة الواقعة بني بلحاف في شبوة وحتى 
ــة لـــعـــدن، تــعــتــبــر مــنــاطــق آمــنــة  ــاذيـ أبــــني املـــحـ
للتنظيم، سواء أعلن سيطرته فيها من خالل 
نشر نقاط تفتيش ورفع الرايات السوداء على 
الــبــنــايــات الحكومية فــي تــلــك املــنــاطــق، أو لم 
يعلن ذلك. كما أنه في الواقع ليس هناك قوات 
حكومية مسيطرة في هذه املناطق، باستثناء 
مقاتلي اللجان الشعبية املنتشرين في بعض 

البلدات«.
وتقسم مصادر عدة نفوذ »القاعدة« وتوّسعه 
جنوبا إلى نوعني؛ األول هو السيطرة الكاملة 
وفرض نقاط التفتيش وإدارة شؤون املناطق 
التي يسيطرون عليها، كما يحدث في املكال، 
وكما حدث في زنجبار، أما النوع اآلخر فهو 
االنتشار بحيث ال يظهر بالواجهة إال بأوقات 
متقطعة مــن خــالل نقاط تفتيش. وهــو األمــر 
الحاصل في الحوطة، ومناطق أخرى في أبني.

ــي املـــنـــاطـــق  ــ ــتـــشـــر مـــســـلـــحـــو الـــتـــنـــظـــيـــم فـ ــنـ ويـ
انهيار  بعد  األمــنــي  الــفــراغ  بفعل  الجنوبية، 
التي  املناطق  في  األمنية  واملراكز  املعسكرات 
ــارات جــويــة،  ــ شــهــدت مــواجــهــات مــســلــحــة وغــ
الحوثيني  أغلبها محسوبا على  كــان  أن  بعد 
ــلـــوع عـــلـــي عـــبـــدالـــلـــه صـــالـــح،  ــخـ والــــرئــــيــــس املـ
تحديدًا في أبني. مع ذلك، فقد كانت السيطرة 
في بعض املناطق بعد مواجهات مع عناصر 
ــلــــجــــان الـــشـــعـــبـــيـــة«، والــــتــــي تـــأســـســـت مــن  »الــ
مــقــاتــلــني مــحــلــيــني غــيــر نــظــامــيــني عــــام 2012 

بدعم من الحكومة ملواجهة »القاعدة«.
عّد محافظتا شبوة وأبني من أبرز مناطق 

ُ
وت

»القاعدة« منذ سنوات، إذ  النفوذ التقليدية لـ
عبدربه  الــرئــيــس  رأس  مسقط  أبـــني،  سقطت 
مــنــصــور هــــــادي، وزنـــجـــبـــار وجـــعـــار ولـــــودر، 

التنظيم  مــســلــحــي  بــيــد   2011 عــــام  مــنــتــصــف 
وأعــلــنــوهــا »إمـــــارات إســالمــيــة«. وهـــي الفترة 
الــتــي بـــرز خــاللــهــا الـــقـــيـــادي، جـــالل بــلــعــيــدي، 
ــان  ــاري«، وكــ ــبــ ــجــ ــزنــ ــــو حـــمـــزة الــ »أبـ ـــ ــ املـــلـــقـــب بـ
»واليـــة أبــــني«، قــبــل أن تدشن  خــاللــهــا أمــيــرًا لــــ
القوات الحكومة بمساندة »اللجان الشعبية« 

حملة لتحرير مناطق املحافظة.
ــعــتــبــر شـــبـــوة الــنــفــطــيــة الــتــي 

ُ
مــــن جــهــتــهــا، ت

تفصل أبــني عــن حضرموت، مــن أبــرز املعاقل 
يتحّدر  ومنها  التنظيم،  النــتــشــار  األســاســيــة 
القيادي الشهير أنور العولقي، والذي اتهمته 
واشــنــطــن بــالــتــجــنــيــد عــبــر اإلنــتــرنــت لصالح 
في  مقتل جنود  »الــقــاعــدة«، وربطته بحادثة 
نوفمبر/ في  بوالية تكساس  أميركية  قاعدة 

ُيــقــتــل بــغــارة  قــبــل أن  الــثــانــي 2009،  تــشــريــن 
ــرة مـــن دون طـــيـــار فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول  ــائـ طـ

.2011
حي التنظيم أخيرًا 

ّ
كان من الالفت توجه مسل

للسيطرة على منطقة عــزان في شبوة، وهي 
بــحــســب مـــصـــادر »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، تعتبر 
التنظيم وعــبــارة عن محطة  نفوذ  من معاقل 
ينتقل من خاللها بني محافظات حضرموت 

وشبوة وأبني والبيضاء.
ال يقتصر تــحــدي »الــقــاعــدة« وانــتــشــاره على 
املحافظات الجنوبية املحيطة بعدن، بل يمتد 
إلــى املدينة نفسها، إذ كانت هناك أحياء في 
الــذيــن  الــتــنــظــيــم  فــيــهــا مسلحو  ينتشر  عــــدن، 
اســتــفــادوا مــن وضـــع الــحــرب فــيــهــا. وال يــزال 
هـــنـــاك نـــفـــوذ لــلــتــنــظــيــم فـــي مــنــاطــق الــبــريــقــة 

والشيخ عثمان واملنصورة. 
املـــكـــال، مـــركـــز مــحــافــظــة حــضــرمــوت املــحــكــوم 
مــن »الــقــاعــدة« بــصــورة شــبــه كــامــلــة، وأجـــزاء 
مــن محافظة شبوة )عـــزان تــحــديــدًا(، وصــواًل 
ــا  ــاتــــت إمـ ــــي لــــحــــج، بــ إلــــــى أبــــــني والــــحــــوطــــة فـ
تــحــت ســيــطــرة الــتــنــظــيــم املــبــاشــرة أو ســاحــة 

الــطــائــرات  ــارات  غـ باستثناء  لتحركاته،  آمــنــة 
ــتــــي تــصــطــاد  الــ ــار  ــيــ ــــن دون طــ األمــــيــــركــــيــــة مـ

العناصر والقيادات بني الحني واآلخر.

ــر مـــســـبـــوقـــة فــي  ــيـ ــرة غـ ــطـ ــيـ تـــعـــتـــبـــر هــــــذه الـــسـ
ينتهج  فقط  يعد  لــم  والـــذي  التنظيم،  تــاريــخ 
محلية.  سياسة  كذلك  انتهج  بل  العنف،  لغة 
األمـــر الـــذي يتجسد بــوســاطــات يــجــريــهــا مع 
مسؤولني في السلطة املحلية ببعض املناطق. 
وقد نفى في بيان أصدره في سبتمبر/أيلول 
املاضي عالقته باالغتياالت التي تتم في عدن، 

واعتبرها »خلطا لألوراق«.
ــار أمــنــيــة  ــقـ ــتـــي نـــفـــذهـــا ملـ ــم الـــتـــفـــجـــيـــرات الـ ــ رغـ
فـــي أبــــني وحـــضـــرمـــوت، بــــدا الفـــتـــا أن تنظيم 
انتحارية  عمليات  ى 

ّ
يتبن يعد  لــم  »الــقــاعــدة« 

في املناطق املحررة، وهو ما أصبح في بعض 
املناطق حكرًا على تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
ــى هــجــمــات انــتــحــاريــة 

ّ
ــــذي تــبــن )داعـــــــش(، والــ

الحكومة  مــن بينها استهداف مقر  عــدن،  فــي 
السابق، جعفر محمد  عــدن  واغتيال محافظ 
مــن حضور  »الــقــاعــدة«  يستفيد  فيما  ســعــد. 
مسمى »داعــش«، للظهور بمظهر األقل عنفا، 
جنبا  سياسية  أســالــيــب  ينتهج  بـــات  بحيث 

إلى جنب مع العمليات امليدانية.
االنتشار والتوسع في  هــذا  يأتي  املقابل،  في 
ظل خسائر كبيرة لدى التنظيم، على املستوى 
الــقــيــادي، إذ فــقــد أغــلــب قــيــادات الــصــف األول 
ــارات جــويــة لـــطـــائـــرات أمــيــركــيــة  ــغـ لــلــتــنــظــيــم بـ
من دون طيار، آخرهم جــالل بلعيدي، والــذي 
للتنظيم  العملي  امليداني  القائد  بمثابة  كــان 
جنوبا. وكان من أبرز من فقدهم العام املاضي، 
زعــيــم الــتــنــظــيــم، نــاصــر الــوحــيــشــي، وقــيــادات 
بــــــارزة، مــنــهــا الـــســـعـــودي الــجــنــســيــة إبــراهــيــم 

الربيش، وحارث النظاري، ونصر اآلنسي.
إزاء كــل ذلـــك، تــرتــســم مــالمــح تــطــورات قــادمــة 
أو تصاعد  املواجهة  مفتوحة على احتماالت 
الهجمات املسلحة، حيث يفرض هذا االنتشار 
عــلــى الــشــرعــيــة مــعــركــة شــبــه حــتــمــيــة لــفــرض 
ســلــطــتــهــا فـــي مــنــاطــق الــجــنــوب املـــحـــررة من 
ــزال مـــن غير  ــ االنـــقـــالبـــيـــني، وحـــتـــى الـــيـــوم ال يـ
الــواضــح مـــدى قـــدرة التنظيم عــلــى املــواجــهــة 
يسيطر  أو  ينتشر  الــتــي  باملناطق  والتمسك 
التي  والــفــوضــى  الــفــراغ  حــالــة   

ً
فيها مستغال

خلقتها الحرب.

يرى مراقبون لوضع تنظيم »القاعدة«، قياسًا على التجارب السابقة، أن 
»التنظيم قد ال يواجه أي تحرك عسكري بالثبات في المناطق التي ينتشر 
»التنظيم  أن  ويعتبرون  فيها«، 
تقضي  ــة  ــي ــج ــي ــرات ــت اس يــنــتــهــج 
الصراع  ونقل  مؤقتًا  باالنسحاب 
بهجمات  والــرّد  أخرى  أماكن  إلى 
االعتبار  إلى  ويخلصون  مباغتة«. 
مفتوحًا  الوضع  يُبقي  »ذلــك  أن 
فيها  بما  االحــتــمــاالت،  كــل  على 
على  للسيطرة  التنظيم  يسعى  أن 
من  االنسحاب  أو  جديدة  مناطق 

بعضها بوساطات محلية«.

استراتيجية نقل الصراع

ــت«  ــدن ــن ــدب كــشــفــت صــحــيــفــة »اإلن
البريطانية، في مقال لتوم ماكتاغي، 
البريطاني،  العمال  ــزب  ح زعــيــم  أن 
جيريمي كوربين، طالب رئيس الوزراء، 
عن  النقاب  بكشف  كاميرون،  ديفيد 
في  للتدخل  حكومته  اســتــعــداد 
األمر  هذا  أن  ماكتاغي  وأوضح  ليبيا. 
القلق  فيه  يتزايد  وقــت  فــي  يأتي 
)بدون طيار(  المسيّرة  الطائرات  أن  من 
للبحث  ليبيا  في  تستخدم  البريطانية 
أن  موضحًا  وتدميرها،  أهــداف  عن 
أمام  بالتأكيد  كاميرون  طالب  كوربين 
مجلس العموم أنه لم يتم اتخاذ قرار 

باستخدام هذه الطائرات.

كوربين يتساءل 
عن خطة لندن

متابعة

صالح النعامي

ــوبـــي بــرملــانــي  ــر فـــيـــه لـ ــّبـ فــــي الــــوقــــت الــــــذي عـ
أوروبـــــي مــؤيــد إلســرائــيــل عـــن انــزعــاجــه من 
الديموقراطية«  »غير  والــقــرارات  السياسات 
التي تتخذها حكومة بنيامني نتنياهو ضد 
االحتالل،  تعارض  التي  اإلسرائيلية  القوى 
في   »BDS« الدولية  املقاطعة  حركة  نجحت 
تحقيق انــتــصــار جــديــد عــلــى االحــتــالل بعد 
إقـــنـــاع الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة بـــالـــتـــراجـــع عن 
صفقة لشراء طائرات بدون طيار إسرائيلية، 
احــتــجــاجــا عــلــى ســـيـــاســـات تـــل أبـــيـــب تــجــاه 

الشعب الفلسطيني.
العاشرة  اإلسرائيلية  التلفزة  قناة  وكشفت 
عــن  تـــراجـــعـــت  الــفــرنــســيــة  ــاع  ــدفــ الــ وزارة  أن 
ــّم تـــوصـــل إلــيــهــا مـــع شــركــة  الــصــفــقــة الـــتـــي تــ
»إلـــبـــيـــت« اإلســرائــيــلــيــة، الــتــي تــنــتــج أنــواعــا 
بـــدون طــيــار، بعدما  الــطــائــرات  مختلفة مــن 
 8 إقناع  من  الدولية  املقاطعة  حركة  تمكنت 
بالتوقيع  فــرنــســا  فــي  عــامــة  شخصية  آالف 
عن  بالتراجع  ــوزارة  الــ تطالب  عريضة  على 
اإلسرائيلية،  القناة  موقع  وأوضــح  الصفقة. 
أمس األحد، أن »BDS« أعادت في عريضتها 
لـــألذهـــان حــقــيــقــة أن الـــطـــائـــرات بــــدون طــيــار 
ــع فـــي الــــحــــروب الــتــي  ــ تــســتــخــدم بــشــكــل واسـ
الفلسطينيني  تشنها إسرائيل على املدنيني 
ــتــــيــــال، ســيــمــا فــي  وفـــــي تــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات اغــ
ــزة. ونـــوهـــت الــقــنــاة إلـــى أن بــاريــس  قــطــاع غــ
ــم مــــن أن  تـــراجـــعـــت عــــن الــصــفــقــة عـــلـــى الــــرغــ
الشركة الفرنسية »تالز« أسهمت في تطوير 

الطائرات التي تنتجها شركة »إلبيت«. 
ــى أن الــــضــــغــــوط الــتــي  ــ وأشــــــــــارت الــــقــــنــــاة إلــ
الفرنسية  الحكومة  على   »BDS« مارستها 
أجبرتها في النهاية على االستعانة بطائرات 

منطلق رفضها مبدأ التمييز. ودعت الورقة 
إلى اتهام حركة املقاطعة بالعمل على توسيع 
والفلسطينيني  إسرائيل  بني  الــصــراع  دائــرة 
والعمل على إطالته من خــالل اتخاذ موقف 
أحادي من الصراع. وحثت الورقة على وضع 
استراتيجية شاملة ملواجه الحركة تقوم على 
أربع عناصر رئيسة، وهي: الرد املباشر على 
رسائلها، العمل على إحباط أنشطتها بشكل 
مسبق، القيام بإجراءات ضد منظمي أنشطة 
املقاطعة، ومحاولة إدانتهم عبر »الكشف عن 

دوافعهم الحقيقية«.
في سياق آخــر، انتقد لوبي أوروبــي مساند 
حكومة  تتخذها  التي  السياسات  إلسرائيل 
بنيامني نتنياهو ضد األطــراف اإلسرائيلية 
الـــــتـــــي تـــنـــتـــقـــد ســـــلـــــوك الــــحــــكــــومــــة األمــــنــــي 
والـــســـيـــاســـي ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــني. وكــشــفــت 
 أربعة من 

ّ
صحيفة »هارتس«، أمس األحد، أن

أعضاء لجنة الخارجية في االتحاد األوروبي 
الذين ينتمون للوبي مساند إسرائيل بعثوا 
برسالة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
قــــــرارات حكومته  أن  فــيــهــا  أكـــــدوا  نــتــنــيــاهــو 
منظمات  عــلــى  للتضييق  الــهــادفــة  األخـــيـــرة 
ــدنـــي فـــي إســـرائـــيـــل الـــتـــي تعنى  املــجــتــمــع املـ
الفلسطينيني  ضد  االحتالل  سلوك  بمراقبة 
ص من قدرة أصدقاء تل أبيب في أوروبا 

ّ
تقل

على الدفاع عنها. وأشارت الصحيفة إلى أن 
أعضاء اللوبي املساند إلسرائيل قد أوضحوا 
الـــذي صــاغــتــه وزيـــرة  الــقــانــون  أن  لنتنياهو 
القضاء اإلسرائيلية إياليت شاكيد، والهادف 
إلى تقليص هامش املناورة أمام الجمعيات 
اليسارية التي تقوم بمراقبة أنشطة الجيش 
والحكومة اإلسرائيلية في األراضي املحتلة، 
ــدنـــي مـــن الــعــمــل  ــدرة املــجــتــمــع املـ ــ يــحــد مـــن قـ

بحرية ويمّس بقيم الديموقراطية.

بدون طيار من إنتاج شركة فرنسية محلية 
متخصصة في الطائرات بدون طيار. 

لحركة  الجديد  االنتصار  عــن  الكشف  وجــاء 
املــقــاطــعــة فــي الــوقــت الــــذي افــتــتــح فــيــه أمــس 
في تل أبيب مؤتمر ملواجهة الحركة ومزاعم 
الحكومة  عــن  ممثلني  بمشاركة  الــالســامــيــة، 
ــدد كــبــيــر مــن  ــ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة والــكــنــيــســت وعــ
ممثلي املنظمات اليهودية في أرجاء العالم. 
ــر، الــنــقــابــة  ــمــ ــؤتــ ــلـــى تــنــظــيــم املــ وتـــــشـــــرف، عـ
العمالية اليهودية ووزارة الشتات اليهودي. 
ــن  ــاث األمــ ــحــ ــز أبــ ــركــ ــيــــاق، دعـــــا »مــ وفـــــي الــــســ
وأصدقائها  إسرائيل  أبيب  تل  في  القومي« 
إلى شن حملة دعائية مضادة لشيطنة حركة 

 .»BDS«
ــة صــــدرت عــنــه الــخــمــيــس املــاضــي،  وفـــي ورقــ
ــا الـــبـــاحـــثـــان كـــوبـــي مــيــخــال وفــنــيــنــا  وأعــــدهــ
ــز إلـــــى ضــــــــرورة عـــرض  ــركــ شـــربـــيـــت، دعـــــا املــ
دعوة الحركة ملقاطعة املؤسسات األكاديمية 
والبحثية اإلسرائيلية على أنها تعكس عدم 
التعبير والبحث  لـــ »حــريــة  الــحــركــة  احــتــرام 
»تمييزًا  يمثل  الحركة  سلوك  وأن  العلمي«، 
ضـــد إســرائــيــل عــلــى خــلــفــيــة ديــنــيــة وعــرقــيــة 
ميخال  قولهما. وحسب  على حد  وقومية«، 
وشربيت، فإن هذا الطرح قد ينجح في إقناع 
أطــراف في الغرب بالوقوف ضد الحركة من 

القاهرة ـ العربي الجديد

أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ املصرية،  العامة  النيابة  فــي  قضائية  مــصــادر  كشفت 
قرار حظر النشر الذي أصدره النائب العام نبيل صادق في ملف إنشاء املحطة 
النووية بمنطقة الضبعة في محافظة مطروح، سببه تقديم عدد من املواطنني 
والجمعيات والشركات بالغات لنيابات مختلفة في مطروح والقاهرة، تطالب 
األراضـــي بغرض  مــن  ملكية مساحات شاسعة  بنزع  الحكومة  قـــرارات  بإلغاء 
ى إنــشــاءه وتشغيله شركة 

ّ
الــذي مــن املفترض أن تتول الــنــووي  إنــشــاء املفاعل 

»روس آتوم« الروسية للطاقة النووية. وأضافت املصادر أن هذه البالغات تم 
جمعها وإحالتها إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيها إجمااًل، وتم قيدها 
برقم 7 لسنة 2016، وأن النائب العام تلقى طلبا من جهات رسمية تنفيذية بعدم 
تسريب أية معلومات عن هذه القضية، حفاظا على مستقبل التعاقدات التي تم 
توقيعها بني وزارة الكهرباء املصرية والشركة الروسية، وتأكيدًا على استمرار 
املشروع في سبيله للتنفيذ، من دون االلتفات إلى أي عوائق قانونية. وتختلف 
ك بعض املبلغني األراضي 

ّ
حقق فيها النيابة، حيث تمل

ُ
تفاصيل البالغات التي ت

ك البعض اآلخر أراضيهم 
ّ
الخاصة بهم بطريق امليراث، ووضع اليد، بينما تمل

أو الشراء من جهات تم تخصيص  أو التخصيص،  بطريق الشراء والتوثيق، 
األراضي لها بأغراض سكنية أو سياحية منذ سنني طويلة.

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

قضت محكمة الصلح اإلسرائيلية في الناصرة، أمس األحد، بالسجن 
ستة أشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية قدرها 3 آالف شيكل 
الــقــرار بعد  الــزعــبــي. وجــاء  )حــوالــي 773 دوالرًا( على النائب حنني 
إدانة الزعبي بـ »إهانة موظف عام« أثناء انتقادها عناصر الشرطة 
اإلسرائيلية عشية استشهاد الفتى محمد أبو خضير، قبل أكثر من 
عام ونصف. ونقلت »اإلذاعــة اإلسرائيلية« عن مصادر قضائية، أن 
»تنفيذ الحكم سيتم في حال إعادة الزعبي ارتكاب ذات الفعل خالل 
أفيغدور  بيتنا«  »إسرائيل  رئيس حــزب  سنتني«. من جهته، هاجم 
اإلسرائيلية«.  للديمقراطية  »كــارثــة  بـــ  إيــاه  الــقــرار، واصــفــا  ليبرمان 
وقال لبيرمان إن »املحكمة قررت مواصلة هدم الديمقراطية«، مطالبا 

بإلغاء الصفقة وإيقاع أقسى العقوبات على الزعبي.
فــي ســيــاق مــتــصــل، صــّعــد رئــيــس الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة، بنيامني 
ــمـــع الـــوطـــنـــي  ــتـــجـ نـــتـــنـــيـــاهـــو أمـــــــس، مــــن تـــحـــريـــضـــه ضــــد نـــــــواب »الـ
وباسل  الزعبي  وحنني  زحالقة  جمال  الكنيست:  في  الديمقراطي« 
غطاس، عندما أعلن أنه ينوي تقديم اقتراح تعديل للقانون الخاص 
»مــنــع من  الكنيست، بحجة  انــتــخــابــات  مــن خــوض  بمنع مرشحني 

يدعمون اإلرهاب من املشاركة في انتخابات الكنيست«.
وذكــــر نــتــنــيــاهــو أنــــه تــحــدث يــــوم الــســبــت مـــع املــســتــشــار الــقــضــائــي 
لــلــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة، أفــيــحــاي مــنــدلــبــلــيــت، وطـــلـــب مــنــه اتــخــاذ 
خــطــوات قــانــونــيــة وقــضــائــيــة ضــد الــنــواب الــثــالثــة. وأضــــاف »أطــلــب 
فحص إمكانية تعديل القوانني، بحيث نستطيع أن نضمن أال يدخل 

الكنيست من يعمل في االتجاه الذي سار عليه نواب التجمع«. 

واصل االحتالل حملته على نواب »التجمع الوطني 
الديمقراطي«، مع إصدار قرار بالسجن 6 أشهر مع وقف 
التنفيذ بحق النائب حنين الزعبي، وسعي بنيامين نتنياهو 

لمنع ترّشحهم
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  شرق
      غرب
عملية طعن جديدة 

في إسرائيل
أعــلــنــت الــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة، أمــس 
األحــد، أن »الرجل الذي طعن جنديا 
طفيفة  بجروح  وأصابه  إسرائيليا، 
ــافـــالت فـــي عــســقــالن  ــرب مــحــطــة حـ قــ
)جـــنـــوبـــي فــلــســطــني املـــحـــتـــلـــة(، هــو 
ــي الــجــنــســيــة قـــضـــى الحــقــا  ــ ــودانـ ــ سـ
متحدثة  وأفـــادت  بجروحه«.  متأثرًا 
أن »الــشــخــص، أصــيــب بــرصــاصــات 
ــي مــســتــخــدمــا  ــرطــ ــلـــقـــهـــا شــ عــــــدة أطـ
مسدس الشرطي الجريح، ثم قضى 

متأثرًا بجروحه«. 
)فرانس برس(

محادثات بين إيران 
واالتحاد األوروبي

ــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــاعـ ــلــــن مـــسـ أعــ
اإليراني للشؤون األوروبية مجيد 
ــورة(، أمــس  ــ ــــصـ تــخــت روانــــجــــي )الـ
مــــحــــادثــــات  »جــــــــــوالت  أن  األحــــــــــد، 
ــة  ــيــ ــالــ ــعــ »الــ ـــ جـــــــديـــــــدة« وصــــفــــهــــا بــ
ــران  ــ املــــســــتــــوى«، ســتــنــطــلــق بــــني إيـ
واالتـــحـــاد األوروبـــــــي، اعــتــبــارًا من 

الـــيـــوم االثـــنـــني، بـــوصـــول مــســاعــدة 
منسقة الشؤون الخارجية لالتحاد 
ــد، إلــــى  ــيــ ــمــ ــلـــغـــا شــ ــيـ األوروبــــــــــــــي هـ
طهران على رأس وفد من مسؤولي 
وخبراء االتحاد األوروبــي. ونقلت 
وكــالــة األنـــبـــاء اإليــرانــيــة الرسمية 
»إرنــــــا« عـــن روانـــجـــي قــولــه أيــضــا، 
آلـــيـــات  إن »املــــحــــادثــــات ســتــبــحــث 
الـــتـــعـــاون االقـــتـــصـــادي والــتــجــاري 
بني إيران ودول االتحاد األوروبي، 
وســبــل مــكــافــحــة املـــخـــدرات، وملف 

محاربة اإلرهاب«.
)العربي الجديد(

أردوغان يرفض 
لقاء السيسي

أكـــد الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغان، أمس األحد، أنه لن يلتقي 
الـــرئـــيـــس املــــصــــري )عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
ــام الــنــظــام  ــو قــ الــســيــســي(، حــتــى لـ
املصري بإلغاء أحكام اإلعدام بحق 
الــرئــيــس املـــصـــري املـــعـــزول محمد 
ــادة  ــ مــــرســــي، لــكــنــه ال يــــعــــارض إعـ
املــصــري. من  الشعب  العالقات مع 
جهة ثانية، أشــار أردوغــان إلى أن 
»الــتــدخــل الــعــســكــري الـــروســـي في 

سورية ليس إال قوة احتالل«.
)العربي الجديد(

ميركل في أنقرة اليوم
تـــــزور املـــســـتـــشـــارة األملـــانـــيـــة أنــغــيــال 
ميركل )الصورة(، العاصمة التركية 
ــار  ــ ــي إطـ ــ ــــني، فـ ــنــ ــ ــوم االثــ ــ ــيـ ــ ــرة، الـ ــ ــقــ ــ أنــ
أزمــة  تبذلها الحــتــواء  التي  الجهود 
الـــالجـــئـــني الـــتـــي عــصــفــت بــاالتــحــاد 
األوروبي. وتبعا للبرنامج الرسمي، 
ــات مــع  ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ ســـتـــعـــقـــد مــــيــــركــــل مــ
أوغلو،  داود  أحمد  التركي  نظيرها 
ستتناول كيفية تطبيق خطة العمل 
التي تم االتفاق عليها في ما يخص 
أزمـــة الــالجــئــني، بعدما أقـــّر االتــحــاد 
األوروبي، قبل أيام، 3 مليارات يورو، 
السوريني  لالجئني  تقديمها  سيتم 

في تركيا.
)العربي الجديد(

لبنان: تفكيك عبوتين 
في طرابلس

أكــــــدت مــــصــــادر مــحــلــيــة مــــن مــديــنــة 
ــبــــنــــان(، أمـــس  طـــرابـــلـــس )شـــمـــالـــي لــ
األحــــــد، أن »الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي قــام 
النجمة  ساحة  فــي  عبوتني  بتفكيك 
فــــي املــــديــــنــــة«. وأضـــــافـــــت املــــصــــادر 
أن »الـــعـــبـــوتـــني كــانــتــا مــوضــوعــتــني 
ــد املـــســـتـــودعـــات ومــجــهــزتــني  فـــي أحــ
ــقـــوى األمــنــيــة  لــلــتــفــجــيــر، فــعــمــدت الـ
إلـــى فـــرض طـــوق حـــول املـــكـــان وبـــدء 
ــلــــف«.  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــــالزمـــــة فــــي املــ
تفجيرات  قد شهدت  املدينة  وكانت 
عدة منذ عامني، وأكثر من 18 جولة 
مـــن االشـــتـــبـــاكـــات بـــني عـــامـــي 2007 

و2013. 
)العربي الجديد(

يستغل التنظيم الفراغ األمني للتمدد )فرانس برس(

)Getty( الحكومة مصّرة على السير بالمشروع مع الشركة الروسية

انتشار أمني تونسي كثيف على الحدود مع ليبيا )فتحي بلعيد/فرانس برس(
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اقتصاد
أسعار المياه بمصر للضعف

القاهرة ـ محمد توفيق

وخبراء  مصريون  مواطنون  قــال 
اقــتــصــاد، إن أســعــار مــيــاه الشرب 
ــن الـــضـــعـــف،  ــ ــر مـ ــثــ ــزت إلــــــى أكــ ــفــ قــ
وليس بنسبة تتراوح بني 30% و40 %، كما 
أقرت الحكومة منتصف يناير/كانون الثاني 
املـــاضـــي. مــعــربــني عــن مــخــاوفــهــم مــن ارتــفــاع 
جديد في األسعار، بعد تصريحات الرئيس 
املــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، الــتــي أشــار 
فيها إلى أن الحكومة لن تتحمل فارق تكلفة 

تقديم خدمات املياه. 
وبــحــســب الــســيــســي، يــــوم الــســبــت املـــاضـــي، 
الــســيــر في  الـــدولـــة ال يمكنها مــواصــلــة  فـــإن 
نفسها،  بالطريقة  حاليا  املــقــدمــة  الــخــدمــات 
نظرا لكلفتها العالية، مضيفا أن الدولة تقدم 
مياه  مــن  يوميا  متر مكعب  مليون   25 نحو 
املكعب 1.5 جنيه  املتر  الشرب، وتبلغ تكلفة 

التكلفة.  بربع  بيعه  يتم  بينما  دوالر(،   0.2(
ورفـــعـــت الــحــكــومــة بـــاألســـاس أســـعـــار املــيــاه 
عــلــى مــخــتــلــف الــشــرائــح املــســتــهــلــكــة طــاولــت 
املنازل واملنشآت التجارية والسياحية، وفق 
ــادرة عــن الــشــركــة الــقــابــضــة ملياه  بــيــانــات صــ
الشرب الشهر املاضي. وقال نادر نور الدين، 
ــي فـــي كلية  ــ ــ أســـتـــاذ املــــــوارد املــائــيــة واألراضـ
إن هناك مغالطة  الــقــاهــرة،  الــزراعــة بجامعة 
في تكلفة سعر املتر من املياه ، مشيرا إلى أن 
الحكومة ببلوغه 1.6 جنيه  ما تحدثت عنه 

يصل إلى ضعف املعدالت العاملية.
وأضــــــاف »ال يــمــكــن أن تـــكـــون تــنــقــيــة املــيــاه 
الــعــذبــة نــصــف تــنــقــيــة وتــحــلــيــة مــيــاه البحر 
التي تتكلف من 3 إلى 4 جنيهات.. املسؤولون 

يضللون الرئيس لتغطية العجز لديهم«.
وتابع »رغم إقرار الحكومة زيادة في أسعار 
أنها  إال  املــاضــي،  الشهر  املياه تتجاوز %25 
في الوقع تصل ألكثر من 100%، ومن املتوقع 

مشيرا  السيسي«،  تصريحات  بعد  تزيد  أن 
إلـــى أن املــشــكــلــة لــيــســت فــي زيــــادة األســعــار، 
وإنـــمـــا فـــي الــتــقــديــرات الــجــزافــيــة الســتــهــاك 

املياه من جانب الحكومة.
وكـــان رئــيــس الــشــركــة القابضة ملــيــاه الشرب 
والــصــرف الصحي، مــمــدوح رســـان، قــال في 
الحكومة  إن  مــؤخــرا،  صحافية  تــصــريــحــات 
مياه  أسعار  رفعها  وراء  عــائــدات من  تتوقع 
الشرب بنحو 3 مليارات جنيه )383.1 مليون 
دوالر( ســنــويــا. وأضـــاف رســـان، أن تحريك 
منظومة  لتطوير  ضـــروري  املــيــاه  متر  سعر 
مياه الشرب والصرف الصحي، حتى تخفف 

الدولة عن كاهلها من فاتورة الدعم. 
وبــحــســب الــبــيــانــات الــحــكــومــيــة، يبلغ الــدعــم 
مــوازنــة عام  الشرب في  املقدر لشركات مياه 
يونيو/ بنهاية  ينقضي  الــذي   ،2016/2015

حزيران املقبل، نحو 1.7 مليار جنيه )217.1 
مليون دوالر(.     وقــال محمد حسان، مالك 

إحــدى الــعــمــارات السكنية فــي حــي الطالبية 
إن سعر  القاهرة،  العاصمة  بالجيزة جنوب 
املياه تضاعف بشكل كبير جدا، موضحا أنه 
كان يدفع لعمارته البالغة 20 شقة ألف جنيه 
الــواحــدة،  للشقة  50 جنيها  بمتوسط  فــقــط، 
ارتــفــعــت فـــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي 
الــزيــادة  إلــى 2120 جنيها. وأضـــاف أن هــذه 
ــم أن االســتــهــاك فــي فــصــل الــشــتــاء  تــأتــي رغـ
يصل إلى نصف املستهلك في فصل الصيف، 
متخوفا من زيادات جديدة في األسعار بعد 

تصريحات السيسي حول تكلفة املياه.
مياه  تكلفة  عن  السيسي  وتأتي تصريحات 
الشرب في وقت تزداد فيه مخاوف املصريني 
من التعرض ألزمة مياه بسبب سد النهضة 
الــــذي تــشــيــده إثــيــوبــيــا، وكـــذلـــك اشــتــراطــات 
لــلــبــنــك الــــدولــــي بــتــقــلــيــص الـــدعـــم لــقــطــاعــات 
ــــدة، مـــن أجــــل مــنــح مــصــر قــروضــا  خــدمــيــة عـ
تصل إلى 8 مليارات دوالر على عدة دفعات.

قال محافظ مصرف قطر املركزي، الشيخ عبد الله بن 
سعود آل ثاني، إن املصرف مستعد للتدخل للحفاظ 
على اســتــقــرار أســعــار الــفــائــدة فــي الــســوق، حــال عدم 
حدوث تعاٍف ألسعار النفط، مشيرًا إلى أن السيولة 

باملصارف القطرية لم تتأثر حتى اآلن.
وأضاف الشيخ عبدالله في مقابلة نشرتها مؤسسة 
األبحاث الدولية »ذا بيزنس يير« وفق وكالة رويترز 
أمــس، أن مصرف قطر املركزي مــازال يتبع »سياسة 

نقدية ميسرة« وإنه ال يعتقد أن السيولة تأثرت.
النقد في عــدة دول خليجية،  وارتفعت أسعار ســوق 
مع تراجع تدفقات عائدات النفط والغاز خال العام 

املصارف  بني  املعروض  الفائدة  سعر  وبلغ  املاضي. 
 %1.07 حوالى  مقابل   ،%1.37 أشهر  لثاثة  القطرية 

قبل عام.
وقــــال مــحــافــظ مــصــرف قــطــر املــــركــــزي: »أدى تــراجــع 
ــفـــاض مـــكـــاســـب الــتــصــديــر  ــخـ ــار الـــنـــفـــط إلـــــى انـ ــعــ أســ
الحكومة،  احتياطيات  وبالتالي  الحكومة  وإيـــرادات 
اآلن،  املعتادة حتى  املصرفية  السيولة  تتأثر  لم  لكن 
التي  النشطة،  العمليات  إلــى  يــرجــع جزئيًا  مــا  وهــو 

يقوم بها مصرف قطر املركزي إلدارة السيولة«.
وتــوقــع أن تتعافى أســعــار النفط خــال الــعــام املقبل. 
لكنه أشـــار إلـــى أنـــه إذا لــم يــحــدث هـــذا، فـــإن املــصــرف 

مستعد للتدخل للحفاظ على استقرار أسعار الفائدة 
في السوق.

ــد بـــــــورز« لــلــتــصــنــيــف  ــ ــتــــانــــدرد آنـ ــالــــة »ســ وكــــانــــت وكــ
االئـــتـــمـــانـــي، تــوقــعــت فـــي تــقــريــر لــهــا فـــي الــثــالــث من 
القطرية  املصارف  تواجه  أن  الجاري،  فبراير/شباط 
شــحــًا فـــي الــســيــولــة وتــراجــعــًا فـــي الــنــمــو االئــتــمــانــي 

وضعفًا في األرباح خال العام الجاري 2016.
»املصرف  إن  قــال  املــركــزي  لكن محافظ مصرف قطر 
لــضــمــان  ــام  ــظــ ــنــ الــ ــي  ــ فـ الـــســـيـــولـــة  إدارة  ــل  ــيــــواصــ ســ
بــيــئــة مــســتــقــرة ملـــعـــدل الـــفـــائـــدة، وبـــالـــتـــالـــي تسهيل 
الــتــدفــق املـــائـــم لــائــتــمــان عــلــى الــقــطــاعــات املــنــتــجــة 

فــي االقــتــصــاد«. وقــطــر أكــبــر مــصــدر للغاز الطبيعي 
املسال في العالم، وأحد أغنى دول الخليج، لكن قيمة 
النصف تقريبًا  إلى  انخفضت  الطاقة  صادراتها من 

العام املاضي.
وتراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 70% للبرميل، 
منذ منتصف 2014، هبوطًا من 120 دوالرًا، إلى نحو 
34 دوالرًا للبرميل  خال األيام املاضية، بسبب تخمة 
ــعـــروض ومـــحـــدوديـــة الــطــلــب، مـــا دفــــع الــعــديــد من  املـ
وإجـــراءات  تقشفية  سياسات  لتنفيذ  املنتجة  الــدول 

تصحيحية في اقتصاداتها.
)رويترز(

المركزي القطري: سيولة المصارف لم تتأثر بتراجع النفط

أسعار الغذاء في أدنى 
مستوى

انخفض مؤشر »الفاو« ألسعار 
الغذاء في يناير/كانون الثاني 2016 

بنسبة 16% عن نفس الشهر 
من العام املاضي، ليسجل أدنى 
مستوى له منذ 2009. ويمثل 
مؤشر »الفاو« ألسعار الغذاء 

 يستند إلى حركة التعامالت 
ً
دليال

التجارية، لقياس أسعار خمس 
سلع غذائية رئيسية في األسواق 

الدولية، هي الحبوب، واللحوم، 
واأللبان، والزيوت النباتية، والسكر. 

وتكمن العوامل الرئيسية وراء 
االنخفاض الذي طال أمده في 

أسعار السلع الغذائية األساسية في 
وفرة املعروض من السلع الزراعية 
عمومًا، وتباطؤ االقتصاد العاملي.

شركة إماراتية لتأجير الطائرات 
تتوقع طلبًا إيرانيًا

قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي 
لصناعات الطيران، فيروز تارابور، 
إن الشركة التي تعد من الشركات 

القليلة لتأجير الطائرات في الخليج، 
تتوقع إضافة ما بني 30 و35 طائرة 

إلى محفظتها الحالية، التي تضم 
97 طائرة في ضوء زيادة الطلب 
املتوقعة بعد رفع العقوبات على 

إيران. واتفقت إيران التي منعتها 
العقوبات من شراء الطائرات 

بصورة قانونية مع املصنعني 
األوروبيني على شراء ما يصل 

إلى 158 طائرة في يناير/كانون 
الثاني املاضي، لكن تسليم هذه 

الطائرات قد يستغرق عدة سنوات. 
وقال تارابور في مقابلة مع رويترز 

أمس، إن خطوط الطيران اإليرانية 
ستتطلع إلى تأجير الطائرات املتاحة 

على الفور، لحني تسلم الطائرات 
األوروبية.

تراجع إنتاج الصين من الذهب
أظهرت بيانات حديثة انخفاض 

إنتاج الصني من الذهب ألول مرة 
في عام 2015، نتيجة النخفاض 
األسعار في سوق املعدن النفيس 

عامليا. وقالت جمعية الذهب 
الصينية على موقعها اإللكتروني 

أمس، إن البالد أنتجت 450 طنا 
من الذهب العام املاضي، بانخفاض 

بلغت نسبته 0.39% على أساس 
سنوي. وأشارت إلى أن أسعار 

الذهب العاملية تراجعت بنحو %40 
منذ أبريل/نيسان 2013، وهو ما 
يمثل ضغطا على أرباح املنتجني 

ويؤثر على اإلنتاج. ومع ذلك، ظلت 
الصني أكبر منتج للذهب في العالم 

للعام التاسع على التوالي.

إیران تعتزم شراء قمرین 
صناعيین

قال وزير االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات اإليراني محمود 

واعظي، إن بالده تجري محادثات 
مع عدد من الشرکات األجنبية 

لشراء قمرين صناعيني. وأوضح 
واعظي، وفق وكالة أنباء الجمهورية 

اإلسالمية »إرنا«، أن املحادثات 
تشمل شرکات فرنسية ويابانية 

وروسية وکورية جنوبية، مضيفا 
أن أحد القمرين لالتصاالت املحلية، 

والثاني لالستشعار عن بعد.

أخبار

سيندي 
كروفورد 

تعتزل بثروة

أخيرًا اعتزلت عارضة األزياء األميركية الشهيرة سيندي كروفورد صاالت العرض لتتفّرغ ألعمالها الخاصة وتصبح سيدة أعمال. وخال أعوامها في 
عرض األزياء، كّونت السيدة كروفورد ثروة قّدرها موقع النجوم واملشاهير »سيليبرتي نيت ويرث« األميركي بحوالى 100 مليون دوالر. وقد اكتشفت 
بيوت األزياء موهبة الفتاة اليافعة سيندي كروفورد، وهي في السادسة عشرة وحّولتها إلى نجمة وهي في السابعة عشرة. وقد كانت السيدة كروفورد 
تعمل مع عائلتها في إحدى املزارع بوالية إلينوي حني تم اكتشاف موهبتها. ومن فتاة ريفية بسيطة، تحّولت خال أعوام إلى فتاة تفنت أناقتها الطبقة 
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حسم قائمة المرشحين يمّهد لبلورة الجبهات والتكتالت

سباق االنتخابات اإليرانية

صاروخ كوريا الشمالية يستنفر العالم
مشاورات لنشر »ثاد« و»أوسع مناورات« بين واشنطن وسيول

يبقى شكل توزع مرشحي 
التيارات السياسية اإليرانية 

هو األهم

اتّسم رد واشنطن األولي 
بالطابع االحتجاجي على 

التجربة الصاروخية

طهران ـ فرح الزمان شوقي

بـــــدأت مـــامـــح مــشــهــد الــتــنــافــس 
ــــي االســــتــــحــــقــــاق االنـــتـــخـــابـــي  فــ
الــــتــــشــــريــــعــــي اإليـــــــرانـــــــي املـــقـــبـــل 
تــتــضــح أكـــثـــر فـــأكـــثـــر، بــعــد أن أنـــهـــت لجنة 
صــيــانــة الـــدســـتـــور عــمــلــيــة إعــــــادة مــراجــعــة 
لم  الذين  املرشحني،  من  املعترضني  طلبات 
تمنحهم األهلية للمشاركة في االنتخابات 
الــبــرملــانــيــة الــشــهــر املــاضــي. وبــعــد أن سجل 
نحو 12 ألف شخص أسماءهم في الداخلية 
اإليـــرانـــيـــة، لــخــوض هـــذه االنــتــخــابــات التي 
ــجــرى فـــي 26 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط الــحــالــي، 

ُ
ســت

استبعدت اللجنة عددًا كبيرًا منهم، ووافقت 
أواًل على ترشح 4800 شخص، وأعلنت يوم 
الــســبــت عــن قــبــول 1500 مــرشــح آخــــر، مّمن 

تمت املوافقة على طعونهم.
تــعــنــي هـــذه األرقــــــام، أن مـــعـــّدل 21 مرشحًا 
ســيــتــنــافــســون عـــلـــى كــــل مــقــعــد مــــن مــقــاعــد 
الــــ310. مع العلم أن وكالة  البرملان اإليــرانــي 
قد  كانت  »إرنـــا«،  الرسمية  اإليرانية  األنباء 
نقلت فــي وقـــت ســابــق، عــن وكــيــل الداخلية 
ــري، قــــولــــه إن  ــ ــيـ ــ ــلـــي أمـ اإليــــرانــــيــــة حـــســـني عـ
الحالي  الــوقــت  فــي  يبلغ  املتنافسني  ــدد  »عـ
فــقــط ممن   147 ويــســتــطــيــع  6300 شــخــص، 
التقدم  الــثــانــيــة،  لــلــمــرة  لــم يمنحوا األهــلــيــة 
ــنـــني، كــونــهــم  بــاعــتــراضــهــم مـــجـــددًا يــــوم االثـ
حصلوا على ثقة اللجان التنفيذية، ولجنة 
الرقابة املركزية، لكن لجنة صيانة الدستور 
لم تقبلهم خال املرحلة الثالثة من تفحص 
الـــطـــلـــبـــات«. تـــمـــّر طــلــبــات املـــرشـــحـــني، بــعــدة 
درس 

ُ
مراحل، فبعد التسجيل في الداخلية، ت

الطلبات من قبل اللجان التنفيذية. وقد تّم 
اســتــبــعــاد 800 اســـم هـــذا الــعــام فــي املــرحــلــة 
الرقابة،  للجنة  الطلبات  ّحــّولــت  ثــم  األولـــى، 
التي منحت األهلية ملا يزيد عن 40 في املائة 
من املتبقني في الدورة الحالية. مع العلم أنه 
في دورة العام 2012 ُمنحت األهلية لـ46 في 
املائة من املرشحني، و40 في املائة في دورة 
الدستور  أن لجنة صيانة  العام 2008. رغم 
لــــم تـــنـــشـــر حـــتـــى أمـــــس األحــــــــد، أســــمــــاء مــن 

ألنـــه كـــان مــحــســوبــًا عــلــى الــطــيــف املــحــافــظ، 
لكنه توجه بانتقادات حادة للجبهة املقربة 
من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، 

وبـــات مــن أشــد مــعــارضــيــه. كما أن عاقاته 
 مع املتشددين، وهو ما يجعله 

ً
متوترة قليا

ومقّربًا  أحيانًا،  »املعتدلني«  على  محسوبًا 
من رموز اإلصاحيني في أحيان أخرى.

الياس حضرتي  نال اإلصاحي  من جهته، 
األهلية للترشح، فيما أن إصاحيني آخرين 
اإلعــان  يتم  لــم  نيا  رســـول منتجب  ومنهم 
رسميًا بعد عــن دخــولــه الــســبــاق مــن عدمه. 
كــمــا أعــلــنــت بــعــض املـــواقـــع، عـــن قــبــول اســم 
ــالـــي، سيد  ــارات الـــحـ ــبـ ــتـــخـ نــجــل وزيـــــر االسـ
مــحــســن عـــلـــوي، فــيــمــا أن اعـــتـــراض الــنــائــب 
املــحــافــظ الــحــالــي حــمــيــد رســايــي لــم يؤخذ 
الدستور  صيانة  تقبل  ولــم  االعتبار،  بعني 
تــرشــحــه. وهــو مــن أبـــرز األســمــاء البرملانية 
ــفـــاق الــبــاد  الـــتـــي انـــتـــقـــدت بـــشـــدة نــتــائــج اتـ
االعــتــدال. كما  الــنــووي، وسياسات حكومة 
لــوحــظ رفـــض الــطــعــن الـــذي وجــهــتــه فاطمة 
ــمـــي، ابـــنـــة رئـــيـــس مــجــمــع تــشــخــيــص  ــاشـ هـ
رفسنجاني،  هاشمي  أكبر  النظام  مصلحة 
إال أن كل هذه األسماء نشرتها بعض املواقع 
اإليـــرانـــيـــة، ولـــم تــصــدر بــعــد عـــن مــؤســســات 

رسمية.
لــكــن يــبــقــى شــكــل تــــوزع مــرشــحــي الــتــيــارات 
الــــســــيــــاســــيــــة اإليـــــــرانـــــــيـــــــة هـــــــو األهـــــــــــم فـــي 
االستحقاق التشريعي املقبل، خصوصًا أن 
ــقــّدم حتى اللحظة أسماء 

ُ
كــل الــتــيــارات لــم ت

تفعل  كما  وتكتات  في جبهات  مرشحيها 

ــادة، لــكــن ال يـــبـــدو أن الــتــنــافــس ســيــكــون  ــ عــ
 بني املحافظني و»املعتدلني« بالدرجة 

ً
سها

األولى، واإلصاحيني بالدرجة الثانية.
الـــذي شــّكــل غالبية مقاعد  املــحــافــظ  الــتــيــار 
البرملان اإليراني خال دورات ثاث، آخرها 
الــــــدورة الـــراهـــنـــة، لـــن يــتــنــازل بــســهــولــة عن 
األكثر  أن أعضاءه هم  هذا االمتياز. ويبدو 
وضوحًا من ناحية خطة تنافسهم، فائتاف 
أســمــاء 30  عــن نيته تقديم  أعلن  املحافظني 
مرشحًا، في جبهة واحــدة، ستكون األقــوى 
أبــرز األسماء  العاصمة طهران. ستضّم  في 
ــفــيــد بــأن 

ُ
املــحــافــظــة فــيــهــا، لــكــن تــســريــبــات ت

غــالــبــيــة أعــضــائــهــا يــعــتــبــرون مـــن املــقــربــني 
آلية الله مصباح يزدي، الذي كان مقّربًا في 

السابق من الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وهــو مــا أثــار امتعاض مقّربني مــن محافظ 
طــهــران الــحــالــي، املــقــّرب بـــدوره مــن الحرس 
 عن 

ً
الـــثـــوري، مــحــمــد بــاقــر قــالــيــبــاف، فــضــا

مصلحة  تشخيص  مجمع  أمـــني  امــتــعــاض 
ــام، رئـــيـــس الـــحـــرس الـــســـابـــق محسن  ــنـــظـ الـ
ــــن املـــرشـــحـــني  ــا مـ ــانــ ــا كــ ــمــ رضـــــائـــــي، وكــــاهــ
األقوياء في انتخابات رئاسية سابقة. كما 
أن صحفًا عــدة نقلت في أعــدادهــا الصادرة 
ــتـــاف  ــة ائـ ــاء الئــــحــ ــ أمــــــس األحـــــــــد، أن أعـــــضـ
املــحــافــظــني هــــذه، مــقــربــون بــغــالــبــيــتــهــم من 
بأنه من  اعتبر  النجادي، ومنهم من  التيار 

املتشددين.
ــه تــــم اخــتــيــار  ــ كـــمـــا نــقــلــت مــــواقــــع أخــــــرى أنـ
األعضاء ليشاركوا في التنافس في طهران، 
ذاته  االئتاف  رئيس  اختيار  تعّهدهم  بعد 
ــــام عـــلـــي حــــــداد عـــــــادل، رئـــيـــســـًا لــلــبــرملــان  غـ
الــقــادم. وهــو ما نفاه محافظون كثر، منهم 
أمني حزب »مؤتلفة« اإلسامي محمد نبي 
حبيبي، الذي قال إن »من ينشرون إشاعات 
اتــحــاد املحافظني  الــنــوع يخالفون  مــن هــذا 

ويخشون من جبهاتهم القادمة«.
بــالــنــســبــة لـــإصـــاحـــيـــني، وبـــعـــد أن نــشــرت 
وســائــل إعـــام مــقــربــة مــن هـــذا الــتــيــار أن ما 
يعادل 90 في املائة، مّمن سجلوا أسماءهم 
للترشح لانتخابات التشريعية تحت راية 
اإلصــاح لم ينالوا األهلية من قبل صيانة 
الــدســتــور، وال يبدو أن حصصهم قــد زادت 
كثيرًا، بعد اإلعــان الجديد عن ارتفاع عدد 
»افتاب  صحيفة  كتبته  ما  وهــو  املرشحني. 
يزد« على صفحتها األولى، وأكدته صحيفة 

»اعتماد« اإلصاحية أيضًا.
ــيــــني الــتــابــعــة  ــرت لـــجـــنـــة اإلصــــاحــ ــ ــ وقـــــد ذكـ
أن مشاركة  ــران،  إيـ فــارس جنوبي  ملحافظة 
ــن خـــــال اعــتــمــاد  اإلصــــاحــــيــــني ســـتـــكـــون مــ
لــوائــح مــشــتــركــة بــني املــحــســوبــني عــلــى هــذا 
التيار، وداعمي حكومة االعــتــدال، وقــد أملح 
آخـــــرون لــهــذا األمـــــر، مـــن خــــال تــصــريــحــات 
واإلصاحيني  »املعتدلني«  اتــحــاد  أن  تؤكد 
خال االنتخابات الرئاسية األخيرة هو ما 
أوصــل حسن روحــانــي لسدة الــرئــاســة. كما 
أنعش االتحاد تيار اإلصاح بعد غيابه عن 
الساحة لسنوات، إثر االنقسام بني أعضائه، 
واملــشــكــات الــتــي تــعــرض لــهــا رمـــوز التيار 
إبــــان احــتــجــاجــات عـــام 2009، الــتــي أثــارهــا 
ــرئــــاســــي اإلصــــاحــــي  مـــنـــاصـــرو املــــرشــــح الــ
ميرحسني موسوي، بعد فــوز نجاد بــدورة 

رئاسية ثانية آنذاك.

رسمي،  بشكل  االنتخابي  للسباق  أعادتهم 
تم  هــاتــفــه،  عبر  رســائــل  تلقى  لكن بعضهم 
إبـــاغـــه فــيــهــا مـــا إن تـــم قـــبـــول تــرشــحــه من 
عدمه، وتعددت التكهنات املتعلقة بعدد من 
املــرشــحــني، وال سيما مــن أصــحــاب الوجوه 
واألسماء البارزة والذين لم يمنحوا األهلية 

في وقت سابق.
كــمــا نــشــرت بــعــض املـــواقـــع أن الــنــائــب علي 
مــطــهــري، قـــد نـــال األهــلــيــة مـــن قــبــل اللجنة 
للترشح لانتخابات املقبلة، بعد رفضه في 
املرحلة األولية. مطهري نائب مثير للجدل، 
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ــــب، أطـــلـــقـــت كـــوريـــا  ـ
ّ
ــرق ــ ــتـ ــ ــن الـ ــ ــرة مـ ــتــ بـــعـــد فــ

الشمالية ما زعمت أنه »صاروخ يحمل قمرًا 
اصطناعيًا قادرًا على الدوران حول األرض، 
والــتــحــلــيــق مــن ارتـــفـــاع عـــال فـــوق األراضـــي 
األميركية كل 90 دقيقة«، فجر أمس األحد، 
ــــدار سلسلة  مــمــا دفـــع األمــيــركــيــني إلـــى إصـ
ردود تمحورت حول فكرة واحدة بأال خيار 
أمام صانع القرار في البيت األبيض، سوى 
التمّسك بسياسة دفاعية لحماية األراضي 

األميركية. 
كـــمـــا أنـــــه ال مــــجــــال أليـــــة بــــدائــــل أخـــــــرى أو 
ــرات هـــجـــومـــيـــة مــــن أي نـــــــوع، فــيــمــا  ــامــ ــغــ مــ
بخطوة  بالتنديد  الدولية  املواقف  أجمعت 
ــا الــشــمــالــيــة، الـــتـــي تـــأتـــي بــعــد قــرابــة  كـــوريـ
شهر فقط على إعانها عن إجراء تجربتها 

األولى لتفجير قنبلة هيدروجينية.
ــابـــع  ــطـ ــالـ بـ األولـــــــــــي  ــن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــــــســــــم رد واشـ

ّ
ات

االحــتــجــاجــي عــلــى الــتــجــربــة الــصــاروخــيــة 
ــــدت وزارة  الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة،  بــعــدمــا أكـ
ــة )بــــنــــتــــاغــــون( إطـــــاق  ــيــ ــركــ ــيــ الــــــدفــــــاع األمــ
بت تأكيد أو نفي ما 

ّ
الصاروخ، لكنها تجن

وسارعت  اصطناعيًا.  قمرًا  بحمله  يتعلق 
مــن مجلس  الــطــلــب  إلـــى  اإلدارة األمــيــركــيــة 
األمــــن الـــدولـــي عــقــد جــلــســة اســتــثــنــائــيــة في 
أقــرب وقت ممكن، لبحث »التحدي الكوري 
الشمالي للمجتمع الدولي بإطاق صاروخ 
الـــدفـــاع  بـــالـــيـــســـتـــي«،  فــيــمــا أعــلــنــت وزارة 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة أن مـــســـؤولـــي الـــدفـــاع 
األميركيني والكوريني الجنوبيني قرروا بدء 
محادثات رسمية »حول إمكانية نشر نظام 
)ثــاد(  للصواريخ  املــضــاد  األميركي  الــدفــاع 
ــار الــجــهــود لــتــعــزيــز الـــدفـــاع املــضــاد  فــي إطــ
الجنوبية  كــوريــا  بــني  للحلف  لــلــصــواريــخ 
والــواليــات املــتــحــدة«. ويــجــري الحديث عن 

نــشــر مــنــظــومــة الــصــواريــخ هـــذه، وهـــي بني 
األحــــدث فــي الــعــالــم، فــي كــوريــا الجنوبية، 

لكن بكني تعترض بشدة. 
وفـــي الــســيــاق، أكـــد كــيــم يــونــغ-هــيــون، قائد 
الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي هـــيـــئـــة األركـــــــــان املــشــتــركــة 
لــلــجــيــش الـــكـــوري الــجــنــوبــي، أن املـــنـــاورات 
الــعــســكــريــة املــشــتــركــة األمــيــركــيــة الــكــوريــة 
الجنوبية املقبلة ستكون األوسع حتى اآلن.
ـــاء شــكــكــت بـــعـــض املـــصـــادر  ــنـ ــــذه األثــ فــــي هـ
اإلعـــامـــيـــة األمــيــركــيــة فـــي نــجــاح الــتــجــربــة 
اليابانية  التلفزة  محطة  عن   

ً
نقا الكورية، 

ل من 
ّ
»إن.إتــش.كــيــه«، لكن هــذا األمـــر لــم يقل

وأبــدت  التجربة.  تجاه  األميركية  املــخــاوف 
»الصاروخ  بأن  اعتقادها  اليابانية  املحطة 
الذي أطلقته كوريا الشمالية، في الساعات 
ــاح األحـــــــد، قــــد تــفــكــك إلـــى  ــبـ األولـــــــى مــــن صـ
ــيـــط، بــعــد  ــحـ خــمــســة أجـــــــزاء وســـقـــط فــــي املـ
وقـــت قصير مــن إطـــاقـــه«. كــمــا أعــلــن موقع 
ــــوزراء الــيــابــانــي، عــلــى اإلنــتــرنــت،  مجلس الـ

ــتــــرز«، أن  حسبما نــقــلــت وكــالــة أنــبــاء »رويــ
»أجزاء الصاروخ املتفككة سقطت على بعد 
شبه  غــربــي  جــنــوب  تقريبًا،  كيلومترًا   150
الجزيرة الكورية، في بحر الصني الشرقي، 
وعلى بعد 200 كيلومتر جنوب اليابان في 
املحيط الهادئ«. غير أن التلفزيون الكوري 
الشمالي أكد نجاح تجربة إطاق صاروخ، 
لعقوبات  تــحــّديــًا  الــدولــي  املجتمع  اعــتــبــره 
األمـــم املــتــحــدة املــفــروضــة لحظر اســتــخــدام 

تكنولوجيا الصواريخ البالستية.

ــك، هــيــمــنــت خـــطـــوة كـــوريـــا  ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
ــيـــة عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات املـــرشـــحـــني  ــالـ الـــشـــمـ
ــه الــســيــنــاتــور تــيــد كــــروز،  الـــرئـــاســـيـــني. وجــ
الساعي إلى نيل ترشيح الحزب الجمهوري 
ــة، تـــــحـــــذيـــــرًا قــــويــــًا  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــة األمــ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ ــلـ ــ لـ
أي  »تحليق  أن  مــن  األميركيني  للمواطنني 
الشمالية  كوريا  صنع  من  اصطناعي  قمر 
فــــوق األراضــــــي األمـــيـــركـــيـــة، يــضــع شــبــكــات 
الكهرباء وإنتاج الطاقة في خطر التعرض 
لتأثير مغناطيسي إشعاعي، قد يوقف هذه 
الشبكات عن العمل، األمر الذي يضع مايني 
أمام  لوجه  السواحل وجهًا  في  األميركيني 
املـــوت بـــردًا وجـــوعـــًا«. كــمــا أعـــرب كـــروز عن 
اعتقاده بأن »إيران تسير على خطى كوريا 
الشمالية إذا استمرت سياسة املهادنة مع 
»إذا أصبح  بأنه  طهران«، معلنًا استعداده 
القوة  املتحدة سيستخدم  للواليات  رئيسًا 
ــران«. واســتــدرك بــأنــه »لــن يستخدم  ضــد إيــ
امتاكها  ألن  الشمالية،  كــوريــا  الــقــوة ضــد 
القنبلة النووية يقّيد يد الواليات املتحدة«، 
بــالــتــالــي لـــن يــغــامــر كـــــروز بــــأي عــمــل ضد 
ــر لــديــه معلومات 

ّ
دولـــة نــوويــة، مــا لــم تــتــوف

ما سيتخذه  عواقب  وافية عن  استخبارية 
من قرار. 

ــروز مــســؤولــيــة الـــصـــاروخ إلدارة  وحـــّمـــل كــ
كلينتون،  بيل  األســبــق،  األمــيــركــي  الرئيس 
إلــى  بــلــجــوئــهــا  كــلــيــنــتــون  »إدارة  إن   

ً
قـــائـــا

يانغ منحت كوريا  بيونغ  مــع  املــفــاوضــات 
لتحقيق  والــوقــت  واملـــال  الفرصة  الشمالية 
ما حققته في املجال النووي وهو ذات األمر 
الــذي تفعله إدارة أوبــامــا حاليا مــع إيــران، 

وبذات األسلوب«.
أمـــا املــرشــح الــجــمــهــوري لــلــرئــاســة، دونــالــد 
تــرامــب، فــقــال إنــه ســوف يستعني بالصني، 
لــلــتــعــامــل مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، زاعـــمـــًا أن 

الصني قادرة على حل األزمة الكورية.

الرئيس حسن روحاني، يملك  ُتفيد معطيات بأن »تيار االعتدال«، برئاسة 
الغرب،  مع  النووي  االتفاق  إلى  توصله  مع  سيما  ال  كبيرة،  حظوظًا 
اإليــرانــي.  المواطن  كاهل  عن  االقتصادية  العقوبات  هــّم  وإبــعــاد 
من  المتشددين  نظر  وجهة  إهمال  يمكن  ال  نفسه،  الوقت  في  لكن 
المحافظين، الذين يتخّوفون من فتح الباب أمام الغرب، في وقت ما 

زال فيه اإلصالحيون يتخبّطون إليجاد طريقة لعودٍة أقوى للبرلمان.

دان األمين العام للحلف األطلسي، ينس ستولتنبرغ، أمس األحد، إطالق 
قرارات  لخمس  »انتهاك  أنه  معتبرًا  »بحزم«،  الشمالي  الكوري  الصاروخ 
وأكد،  االستفزازية«.  أعمالها  »وقف  إلى  يانغ  بيونغ  ودعا  دولية«، 
استخدام  استدعى  الذي  الصاروخ«،  إطالق  بحزم  »يدين  أنه  بيان،  في 
تكنولوجيا صاروخية باليستية ويأتي بعد تجربة نووية الشهر الماضي. 
ودعا ستولتنبرغ »كوريا الشمالية إلى تعليق جميع األنشطة المتعلقة 

ببرنامجها الصاروخي الباليستي«.

تيار روحاني

إدانة األطلسي

ترسم إيران مشهدها 
االنتخابي على وقع 
تذليل بعض عقبات 

ترّشح شخصيات عدة. 
ومن المتوقع أن تكون 

االنتخابات محطة 
مهمة للمحافظين 
و»المعتدلين«، بعد 

بدء عهد االتفاق 
النووي بين إيران والغرب، 

مطلع العام الحالي

استعدادات أخيرة لالنتخابات اإليرانية )عطا كناريه/فرانس برس(

■ خذالن أممي ودولي عربي 
فّرغ 

ُ
وإسامي. لصالح من ت

#حلب من سكانها األصليني؟

■ أين العرب؟ ملاذا ال نسمع 
االستنكار ملا تفعله #روسيا 
املجرمة في إخوتنا األبرياء؟ 

لَم فقط األصابع متجهة 
لـ#داعش وما يفعله غيره 

أعظم

■ يبدو أن أكثر ما نفعله كرد 
على الهجمة الشرسة على 

حلب، هو إنشاء غرف واتسآب 
أو تلغرام لنضيف إليها 

القادة

■ عدد النازحني من بلدات 
#ريف_حلب_الشمالي تجاوز 

70 ألف شخص

م من 
ّ
■ روسيا لم تتعل

#أفغانستان عندما هاجر 
العرب لغير باد العرب. أما 
اآلن الحرب أصبحت قريبة 

جدًا واملجاهدون يتدفقون إلى 
حلب باآلالف. هذا ما صنعتم

■ ما أشبه حصار حلب 
بحصار #مصراته في #ليبيا. 

صمدت فُكسر الحصار، 
وامتدت يد املحاصر إلى 

عنق من حاصره. دور النخبة 
املقاتلة اآلن هو تحويل حلب 
إلى #ستالينغراد، حتى يفهم 

الروس الدرس ويتوقفوا
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اقتصاد

تونس ـ فرح سليم

تــطــويــق مــواطــنــن  فــّجــرت عملية 
ــة  ــ ــســ ــ ــــؤســ تـــــــونـــــــســـــــيـــــــن مــــــــقــــــــر مــ
البريطانية،  النفطية  »بيتروفاك« 
أخيرًا، مخاوف من التعجيل برحيل شركات 
أجنبية جديدة عن السوق التونسي في ظل 
تصاعد االضطرابات األمنية واالحتجاجات 

الشعبية، وال سيما العشوائية. 
من  استيائهم  على  »بيتروفاك«  عمال  وأكــد 
اإلنتاج في  احتالل نحو 100 شخص ملوقع 
جــزيــرة قــرقــنــة، جــنــوب شــرقــي الــعــاصــمــة، ما 
البريطانية  الــشــركــة  نــشــاط  ــف 

ّ
تــوق إلـــى  أدى 

 200 بنحو  وتكبيدها خسائر  يومًا   18 منذ 
ألف دينار أي ما يعادل مائة ألف دوالر، نحو 
80 % منها لفائدة الدولة التونسية، ويصل 
اإلنتاج اليومي إلى نحو 700 ألف متر مكعب 

من الغاز، بحسب املسؤولن في الشركة.
وقــــام مـــا يـــقـــارب مــائــة مـــواطـــن مـــن أصــحــاب 
البطالة  بمنح  املنتفعن  العليا  الــشــهــادات 
بمنع  بقرقنة،  بيتروفاك  شركة  مــن  املسندة 
ــن مـــــغـــــادرة مـــواقـــع  ــ ــة مـ ــنــــات املــــؤســــســ شــــاحــ
اإلنتاج، إلى حن استجابة الشركة ملطالبهم 
املتمثلة في مواصلة تمتعهم بمنحة البطالة 
خالل السنة الحالية. وكانت شركة بيتروفاك 
قـــد وفــــرت لــنــحــو 262 عــاطــال مـــن الــعــمــل من 
أبناء قرقنة، بمنحة مؤقتة تقدر مقابل 450 

دينارا للفرد منذ أواخر عام 2013.
وفـــي حـــال مـــغـــادرة بــيــتــروفــاك تــونــس تكون 
تغادر  التي  الــرابــعــة  األجنبية  الشركة  بذلك 
في فترة وجيزة بعد شركة »إيني« اإليطالية 
املــتــخــصــصــة فـــي الــنــفــط والــــغــــاز الــطــبــيــعــي، 
وكـــانـــت قـــد غــــــادرت قــبــلــهــا كـــل مـــن شــركــتــي 
»شل« البريطانية الهولندية و»اينوكواست« 

البريطانية.
وتعود أسباب مغادرة هذه الشركات للبالد 
إلـــى عـــدة أســـبـــاب أهــمــهــا انـــعـــدام االســتــقــرار 
واالعتصامات  االحتجاجات  وكــثــرة  األمــنــي 

الخرطوم ـ العربي الجديد

فــشــلــت مـــحـــاوالت الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة في 
ــــدوالر  ــاع الـــحـــاد لــســعــر الـ ــفــ كــبــح جـــمـــاح االرتــ
الــســودانــي  الجنيه  أمـــام  األجنبية  والــعــمــالت 
فـــي الـــســـوق الــــســــوداء. والمــــس ســعــر الــــدوالر 
12 جنيهًا فــي الــســوق الـــســـوداء، مــؤخــرًا، في 
ظل توقعات بــأن يرتفع إلــى 15 جنيهًا خالل 
ــة، في  ــ ــ ــال اســـتـــمـــرار األزمـ ثـــالثـــة أشـــهـــر فـــي حــ
حــن يبلغ ســعــره فــي الــســوق الــرســمــيــة نحو 
6.45 جنيهات، ما يعني مزيدًا من التأثيرات 
الــخــطــرة عــلــى اقــتــصــاد الــبــالد ومــنــهــا ارتــفــاع 
البطالة والفقر، حسب محللن. وأدى النقص 
الحاد في العملة األميركية، إلى زيادة أسعار 
الــســلــع االســتــهــالكــيــة والـــخـــدمـــات.  واتــخــذت 

باإلضافة إلى ضبابية القانون املنظم لقطاع 
املــــحــــروقــــات وعـــــــدم تـــجـــديـــد بـــعـــض رخـــص 

االستكشاف، حسب محللن.
وفي هذا السياق يعتبر أمن عام اتحاد عمال 
تــونــس )مــنــظــمــة نــقــابــيــة نــاشــئــة( إسماعيل 
األجنبية  الــشــركــات  مــغــادرة  أن  السحباني، 
للبالد باتت مقلقة للغاية، مؤكدًا في تصريح 
االحتجاجات  معظم  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
العمالية غير مسنودة من النقابات العمالية 
الــفــوضــى  وأن مـــجـــمـــوعـــات تــســتــغــل مـــنـــاخ 
لــفــرض مطالبها بــالــقــوة، مــا ولــد مــوجــة من 

االستياء لدى املستثمرين األجانب.
وشّدد السحباني، على أن النقابات العمالية 
بريئة من أعمال العنف، الفتًا إلى أن النقابات 
ــــدا حـــــــــدود وأخـــــالقـــــيـــــات الـــعـــمـــل  ــيـ ــ تـــــــــدرك جـ
الــنــقــابــي، وأشــــار إلـــى مــخــاطــر تــواصــل هــذه 
الفوضى التي ستؤدي إلى خسارة االقتصاد 
الــتــونــســي ملــكــاســب قــد ال يستطيع تــداركــهــا 

لسنوات طويلة.
وكـــان املـــســـؤول األول بــمــؤســســة بــيــتــروفــاك، 
عماد الــدرويــش، قــد قــّدر حجم األمـــوال التي 
تنفقها بــتــروفــاك ســنــويــًا فــي دعـــم مــشــاريــع 
الــشــبــان واملــســاعــدات بــثــالثــة مــاليــن ديــنــار، 
أن  إلــى  أي ما يعادل 1.5 مليون دوالر الفتا 

اقتصادية  إجــراءات  الحكومة، مؤخرًا، حزمة 
تــتــصــل بــتــحــريــر أســـعـــار بــعــض املـــحـــروقـــات 
الطهو  الضرائب. ورفعت أسعار غاز  وزيــادة 
بنحو 300% فزاد سعر أسطوانة الغاز سعة 
 
ً
12.5 كيلو من 25 جنيهًا إلى 75 جنيهًا، فضال

عــن تحرير أســعــار وقــود الفيرنس )املـــازوت( 

الــشــركــة تـــقـــّدم مـــســـاعـــدات كــبــيــرة لــلــمــدارس 
بــجــهــة قـــرقـــنـــة لـــتـــكـــون مــــن أحـــســـن املــــــدارس 
فــي تــونــس، وتــســاهــم فــي تجهيز مستشفى 
الــجــهــة، وتـــابـــع قــولــه ›‹لــكــنــنــا لــســنــا الــدولــة 

لنحل جميع املشاكل‹‹.
في تصريحات صحافية،  املسؤول  وأضــاف 
أخيرًا، أن الشركة مستهدفة بشكل كبير من 
التي تشهدها  التحركات االحتجاجية  جراء 
السلطات  تعامل  سلبية  منتقدًا،  مؤسسته، 
التونسية مع هذه االحتجاجات، ما قد يعجل 
قــــرار املــؤســســة بـــمـــغـــادرة الـــبـــالد الســتــحــالــة 
الــقــانــون فــي ظــل تــهــرب الجميع من  تطبيق 

تحمل املسؤولية، حسب تعبيره.
وال تــعــد األحـــــــداث األخــــيــــرة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
نوعها، حيث  من  األولــى  النفطية،  املؤسسة 
تــتــكــرر احــتــجــاجــات املــطــالــبــن بــالــشــغــل بن 
ــر، األمـــر الـــذي أدى إلــى تعطيل  الــحــن واآلخــ

اإلنتاج في مناسبات عدة.
وتشهد تونس منذ اندالع الثورة عام 2011 
نتيجة  األجنبية  الشركات  من هجرة  موجة 
األمــنــي وتفاقم االحتجاجات  الــوضــع  تــردي 
فــي ظــل عجز  مــســبــوق  غــيــر  العمالية بشكل 
الـــدولـــة عـــن الــســيــطــرة عــلــيــهــا وحــــل مــشــاكــل 
املحتجن، كما أدت االضطرابات إلى خسارة 
االقتصاد التونسي ملئات االستثمارات التي 
ــواق األكــثــر أمنا  ــ غــيــرت وجــهــتــهــا نــحــو األسـ
واســتــقــرارًا، ما حــرم العاطلن من العمل من 

آالف مواطن الشغل الجديدة .
ــيــــم شــــــاكــــــر، فــي  ــلــ وقــــــــــال وزيــــــــــر املـــــالـــــيـــــة ســ
إن  املــاضــي،  الــثــالثــاء  صحافية،  تصريحات 
هناك مستثمرين أجانب بصدد ترك أسواق 
تونس. وأضاف أن تونس تمر بأزمة أخالقية 
احترام  وعــدم  التجاوزات  في  أساسا  تتمثل 
القوانن وانعدام الوطنية في جميع امليادين 
باسم الحرية والديمقراطية، بحسب تعبيره. 
واعــتــبــر أن مــثــل هـــذه املـــؤشـــرات تــــؤدي إلــى 
انـــعـــدام مــفــهــوم الـــدولـــة وانـــتـــشـــار الــفــوضــى 
ــع هــــش لـــلـــوطـــن، فــــي ظــــل الـــتـــهـــديـــدات  ــ ووضــ
ــفـــوضـــى األمـــنـــيـــة فـــي الـــدولـــة  اإلرهـــابـــيـــة والـ
املـــجـــاورة وهـــي لــيــبــيــا. وأكــــد أن دواًل أخــرى 
تتنافس للحصول على حصص املستثمرين 
األجــــانــــب املــــوجــــوديــــن فــــي تــــونــــس، فــــي ظــل 

العوامل السلبية املتفشية في البالد.
وتــعــكــف الــحــكــومــة الــتــونــســيــة عــلــى إعــــداد 
تنظيم  تستهدف  جــديــدة،  استثمار  قــوانــن 
حوافز  وتقديم  تشريعات  خــالل  مــن  القطاع 
ــارج، بــهــدف  ــ ــخــ ــ لـــجـــلـــب املـــســـتـــثـــمـــريـــن مــــن الــ
املـــــســـــاعـــــدة فــــــي تــــخــــطــــي تـــــونـــــس ألزمــــتــــهــــا 

االقتصادية.

استيراد  أمــام  الباب  الطائرات، وفتح  ووقــود 
تلك السلع للقطاع الخاص.

ــة الــــــــدوالر الــــدولــــة لــلــتــعــامــل مــع  ــ وقـــــــادت أزمــ
السوق السوداء وإن عمدت ظاهريًا ملحاربته 

عبر املالحقات لتجار العملة.
وأكــــد تــجــار عــمــلــة، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن 
الحكومة اضطرت لالعتراف بالسوق السوداء 
النقص الحاد في العمالت األجنبية،  في ظل 
ــدم ذكـــر  ــ وأوضـــــــح الـــتـــجـــار، الــــذيــــن فـــضـــلـــوا عـ
مع  اتفقوا  حكومين  مسؤولن  أن  أسمائهم، 
أوقــات  فــي  اعتقالهم  تــم  الــذيــن  التجار  بعض 
سابقة بمباشرة العمل مع دفع نسب محددة 
مـــن األربـــــــاح بــشــكــل غــيــر رســـمـــي لــلــحــكــومــة. 
وفقد الجنيه السوداني 70% من قيمته خالل 
العامن األخيرين، حسب إحصائيات رسمية.

وفــــي هــــذا اإلطـــــــار، أكــــد املــحــلــل االقـــتـــصـــادي، 
الجديد«،  »العربي  لـ  محجوب محمد صالح، 
عــلــى فــشــل الــحــكــومــة فـــي إدارة أزمـــــة الــنــقــد 
ــال إن مــعــالــجــتــهــا انـــطـــوت على  األجــنــبــي. وقــ
ــرارات متناقضة أثــــرت ســلــبــًا عــلــى الــســوق،  ــ قـ
موضحًا، أن قـــرار فتح بــاب االســتــيــراد بــدون 
ــــى زيـــــــادة الــضــغــط  تـــحـــويـــل قــيــمــتــهــا، أدى إلـ
على الـــدوالر، حيث أن هــذا الــقــرار فتح الباب 
ــتـــورديـــن بــتــمــويــل الــــــــــواردات عــبــر  أمــــــام املـــسـ
الــســوق املـــوازيـــة وبــذلــك تخلت الــحــكــومــة عن 

مسؤوليتها بتوفير النقد األجنبي املطلوب.
وأضــــاف صــالــح، أن ذاك الــتــنــاقــض مــن شأنه 
الرسمي  السعر  الفجوة بن  أن يقود التساع 
واملوازي للدوالر، ما يزيد موجة الغالء، مؤكدًا 
أن املدخل ملعالجة أزمــة النقد األجنبي يكمن 
في توفيره بكميات تخلق توازنًا بن العرض 
بعيد  تخطيطًا  يتطلب  الـــذي  األمـــر  والــطــلــب 
القطاعات  تمويل  عبر  اإلنتاجية  لرفع  املــدى 

اإلنتاجية ومنها الصناعة والزراعة.
االقــتــصــادي صــديــق كبلو،  الخبير  ورجـــح 
ــاديــــة فـــــي حــــال  انــــهــــيــــار قــــطــــاعــــات اقــــتــــصــ
استمرار تدهور الجنيه، وأشــار إلى ذهاب 
60% من موازنة البالد للحرب ما يزيد من 
ــال كــبــلــو، في  ــة الــعــمــالت األجــنــبــيــة، وقــ أزمــ
نـــدوة اقــتــصــاديــة عــقــدت األســبــوع املــاضــي، 
إن الحصار املفروض على البالد ساهم في 
تفاقم أزمــة الـــدوالر، مشيرًا إلــى تعرض 11 
تجاوزت  مالية  لعقوبات  أميركيًا  مصرفًا 
في  الـــســـودان  مــع  لتعاملها  مــلــيــاري دوالر 

تحويل مبالغ نقدية.
ــركـــزي األســبــوع  وأعـــلـــن مــصــرف الــــســــودان املـ
لــتــعــزيــز  دوالر  ــيـــون  ــلـ مـ  100 ضــــخ  املــــاضــــي 
تحتفظ  التي  للمصارف  الخارجية  األرصـــدة 
بأرصدة بمقاصة النقد األجنبي باملركزي في 
خطوة قال إنها ملحاصرة املضاربن بالعملة.
وتـــوقـــع املـــصـــرف أن تــمــكــن األمــــــوال الـــتـــي تم 
ــارف مــــن مـــواجـــهـــة الـــتـــزامـــات  ــ ــــصـ ضـــخـــهـــا املـ
 عــــن تـــعـــزيـــز احــتــيــاطــاتــهــا 

ً
عـــمـــالئـــهـــا فــــضــــال

وتنشيط حركتها الخارجية بجانب استقرار 

ــن الــنــقــد  ســعــر الـــصـــرف بــــزيــــادة املــــعــــروض مـ
الخاص  القطاع  احتياجات  ملقابلة  األجنبي 
املصارف لالستيراد. ووجــه املصرف  وعمالء 
لحساباتها  األرصـــدة  تلك  بإضافة  املــصــارف 
املصرفية. وقال الناطق الرسمي باسم املصرف 
ــركـــزي حــــازم عــبــد الـــقـــادر، فـــي تــصــريــحــات  املـ
صحافية، إن ضخ مبلغ 100 مليون دوالر يعد 
أرصــدة  لتغطية  االستمرار  اتجاه  في  خطوة 
بالخارج،  لحساباتهم  وتحويلها  املــصــارف 
وأشــار إلى جملة سياسات اتخذها املصرف 
للحد من السوق املــوازي للعملة عبر استالم 
نــصــيــب الـــحـــكـــومـــة مــــن أربـــــــاح »عـــيـــنـــيـــة« مــن 
 عن 

ً
الشركات العاملة في تعدين الذهب، فضال

االســتــمــرار فــي شــراء وتصدير الــذهــب املنتج 
في قطاع التعدين األهلي بجانب بدء تدفقات 

املستثمرين األجانب خالل الفترة األخيرة. 
ــة الــــســــودانــــي بـــدرالـــديـــن  ــيـ ــالـ وحــــــدد وزيــــــر املـ
محمود، الذي مثل أمام البرملان لذات القضية، 
مؤخرًا، جملة أسباب الرتفاع الدوالر واتساع 
ــــوازي منها  الــفــجــوة بــن الــســعــر الــرســمــي واملـ
عــوامــل تتصل بــالــتــوســع الــنــقــدي الــنــاتــج عن 
املــوازنــة وتمويل  الذهب وتمويل عجز  شــراء 
الــزراعــي وشــراء املحاصيل، ما يعني  املوسم 
 
ً
فضال العمليات،  تلك  لتمويل  العملة  طباعة 

عــن اتــســاع الــفــجــوة بــن املــتــاح مــن الــــدوالرات 
واملطلوب للشراء.

وأشــار محمود، إلى أسباب أخرى لتدهور 
الــعــمــلــة املــحــلــيــة، مــنــهــا اســتــمــرار تــداعــيــات 
املستقلة  دولته  وتكوين  الجنوب،  انفصال 
في عام 2011 وانسحاب أكثر من 70% من 
إلــى الحظر  النفط جنوبًا، إضــافــة  إيــــرادات 

االقتصادي األميركي.
ودعا وزير املالية السابق عبدالرحيم حمدي، 
إلـــــى تـــحـــريـــر ســـعـــر صـــــرف الـــــــــدوالر. وقــــــال لـــ 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن اإلصــــــرار عــلــى سعر 
االقتصاد،  فــي  لتشوهات  يـــؤدي  واقــعــي  غير 
السلع  مــع  التعامل  يعني  التحرير  أن  ورأى 
والـــخـــدمـــات بــســعــرهــا الــحــقــيــقــي مـــا يــحــد من 

انهيار العملة املحلية.

الرباط ـ مصطفى قماس

يترقب املــغــرب قــفــزة فــي صــادراتــه مــن الحمضيات فــي العام 
الحالي، رغم اقتناع املصدرين بأن وتيرة التصدير لن تفضي 
إلى بلوغ الهدف الذي حدد له أفق 2018، واملتمثل في تصريف 

1.3 مليون طن في األسواق الخارجية.
ويبدأ موسم التصدير باملغرب من أكتوبر/تشرين األول إلى 
يناير/ نهاية  الحمضيات حتى  مبيعات  وبلغت  مايو/أيار، 

كــانــون الــثــانــي املــاضــي 350 ألـــف طـــن، بــزيــادة بنسبة 27 %، 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتــهــا مــن الــعــام املـــاضـــي، حــســب مــا كشفت 
عنه املؤسسة املغربية املستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات 
برلن  شــهــدتــه  الـــذي  لوجستيكا«  »فــــروت  مــعــرض  بمناسبة 
املغربية  املؤسسة  وتتوقع  املــاضــي.  األســبــوع  نهاية  بأملانيا 
الــصــادرات، في تصريحات لها على هامش  ملراقبة وتنسيق 
املعرض، أن تصل صــادرات البالد من الحمضيات في نهاية 
موسم التصدير في مايو/أيار املقبل، إلى ما بن 550 و 600 
ألف طن، مقابل 480 ألف طن في الفترة ذاتها من العام املاضي. 
وتمثل تلك الصادرات حوالى ربع اإلنتاج الذي تتوقع وزارة 
الــفــالحــة والــصــيــد الــبــحــري أن يــصــل إلـــى 2 . 2 مــلــيــون طــن في 
العام الحالي، وهو اإلنتاج التي تعزز بعد الخطة التي كانت 

موضوع اتفاقية بن املهنين والحكومة منذ سبع سنوات.
ويــأتــي ارتــفــاع صــــادرات الــحــمــضــيــات، بفعل الـــصـــادرات إلــى 
إذ تمثل نسبة 44 % من  ألـــف طـــن،  الــتــي بلغت 155  روســيــا 
مــجــمــل الــــصــــادرات، عــلــمــا بـــأن تــلــك الــنــســبــة كــانــت تــمــثــل قبل 

عامن حوالى 60 %، حسب إحصائيات رسمية.
وتعتبر السوق الروسية مهمة بالنسبة للمصدرين املغاربة، 
إال أنهم أضحوا يتعاطون معها بحذر كبير، خاصة في ظل 
تراجع سعر صرف الروبل في مقابل الدوالر األميركي. ويرى 
املصدرون املغاربة ضــرورة التنسيق أكثر في ما بينهم عند 

التوجه إلى تلك السوق، من أجل عدم االرتهان لها.
وبــــدا، مــن الــبــيــانــات الــتــي وفــرتــهــا املــؤســســة املــغــربــيــة ملراقبة 
وتنسيق الصادرات، أن الحمضيات استعادت جاذبيتها في 

السوق األوروبية، حيث وصلت في منتصف موسم التصدير 
إلـــى 108 آالف طـــن، مــقــابــل 80 ألـــف طــن فــي الــفــتــرة ذاتــهــا من 
العام املاضي. وحسب إحصائيات رسمية، ارتفعت صادرات 
الــحــمــضــيــات إلـــى الــســوق الــكــنــديــة بــنــحــو 24 %، وتضاعفت 
الصادرات إلى دول الخليج كي تصل إلى 100 ألف طن، فيما 

تراجعت الصادرات إلى الواليات املتحدة األميركية 20 %.
ــــرض »فـــــــروت  ــعـ ــ ــل املـــــغـــــرب حـــــضـــــورًا واضـــــحـــــًا فـــــي مـ ــ ــــجـ وسـ
لــوجــســتــيــكــا« بــبــرلــن، الــــذي نــظــم بــن الــثــالــث والــخــامــس من 
فــبــرايــر/شــبــاط الـــجـــاري، حــيــث عــقــد صــفــقــات جــديــدة و رتــب 
تأتي  الحالين، في ظل منافسة شديدة  زبائنه  أوضــاعــه مع 

من مصر وتركيا وإسبانيا وجنوب أفريقيا.
وتعد املؤسسة املستقلة ملراقبة وتنسيق الصادرات، التابعة 
للدولة، دراسة من أجل وضع مخططات لرفع حجم صادرات 
ــواق  ــ الــحــمــضــيــات عـــبـــر الــــدفــــاع عــــن حـــصـــة املــــغــــرب فــــي األســ
التقليدية، وفتح أســواق جديدة، خاصة في أفريقيا والشرق 
الفالحية  للقطاعات  بالنسبة  ستطبق  خطة  وهــي  األوســـط. 
ــغــــرب كـــثـــيـــرا عـــلـــى صــــــادرات  األخـــــــرى املـــــصـــــدرة. ويــــراهــــن املــ
أبرمه  الـــذي  بالعقد  منتجوها  يسترشد  الــتــي  الحمضيات، 
العاملون في القطاع قبل ثمانية أعوام مع الحكومة منذ 2008 
وحــتــى 2018، لــلــوصــول إلــى األهــــداف املــحــددة على مستوى 
القطاع  هــذا  فــي  للمستثمرين  األراضــــي  توفير  بعد  اإلنــتــاج 

وغرس أشجار ذات مردودية أكبر.
غير أن صادرات املغرب ما زالت دون توقعات البرنامج، الذي 
راهن على تصريف 1.3 مليون طن من الحمضيات في السوق 
الدولية في أفــق 2018، وهــذا ما يدفع املغرب إلــى البحث عن 
تحصن حــضــوره فــي أســـواق مثل روســيــا وأوروبـــا وأميركا 

الشمالية، والبحث عن فتح أسواق جديدة مثل أفريقيا.
ويــتــطــلــع املــتــخــصــصــون فـــي الــقــطــاع إلـــى اخــتــبــار إمــكــانــيــات 
التي يستورد منها املغرب  تحويل الحمضيات إلى عصائر، 
كميات كبيرة، رغم توفر املادة األولية لديه، في الوقت نفسه 
عبروا عن رغبتهم في التوجه أكثر نحو السوق املحلية عبر 

توفير حمضيات بالجودة املطلوبة. 

االحتجاجات تعّجل 
برحيل شركات أجنبية

متهمون جدد بفساد الداخليةالمساعي الحكومية تفشل في كبح الدوالر

زيادة صادرات المغرب من الحمضيات )Getty(االضطرابات تكبد الشركات خسائر باهظة )فرانس برس(

ارتفاع أسعار السلع بسبب أزمة الدوالر )األناضول(

توقعات بقفزة لصادرات الحمضيات

تهّدد االحتجاجات 
المتواصلة في تونس 

برحيل مزيد من الشركات 
األجنبية التي تتعرض 

لخسائر باهظة في ظل 
تفاقم االضطرابات األمنية

تقرير دولي 
يكشف فساد المالكي

كشف تقرير املدقق الدولي لصندوق 
تنمية العراق )الحساب الذي تودع فيه كل 
إيرادات النفط(، صدر أمس، عن مخالفات 
مالية وتعاقدية »كبيرة« في وزارة الصحة 

العراقية، تتعلق بمشاريع فاشلة وعقود 
وهمية وأدوية غير صالحة لالستهالك 

بمليارات الدوالرات، أبرم أغلبها خالل فترة 
تولي نوري املالكي رئاسة الحكومة بني 
عامي 2006-2014.  وجاء في التقرير 

املطول الذي نشر على موقع الخبراء املاليني، 
إن »هناك 4 مشاريع بمبلغ 39 ملياًرا و339 
مليون دينار عراقي )نحو 33 مليون دوالر( 
لعام 2013 كانت نسبة اإلنجاز فيها صفًرا 

حتى عام 2015، وهناك عقدان وقعا في 
عام 2011 لبناء مستشفيني تعليميني في 

محافظتي املثنى وكربالء بمبلغ 249 مليون 
دوالر كان من املقرر إنجازهما في مارس/
آذار 2015، لكن نسبة إنجازها لم تتجاوز 
سوى 26%، و29% لغاية سبتمبر/أيلول 

 .»2015

دعم نقدي للمزارعين 
في مصر

قال وزير الزراعة املصري عصام فايد، 
أمس، إن 91% من مزارعي القمح في بالده، 

وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، 
سيحصلون على دعم نقدي قدره 1300 

جنيه )166 دوالرا( للفالح عن الفدان الواحد 
وبحد أقصى 25 فدانا. وأضاف فايد في 

مؤتمر صحفي بصحبة وزير التموين خالد 
حنفي في العاصمة القاهرة، »عدد املزارعني 

املستفيدين بالقمح يبلغ 3.108 ماليني 
مزارع عن مساحة 3.025 ماليني فدان«. 

وقالت وزارة الزراعة في بيان صحفي اليوم 
إن مساحة القمح املزروعة حتى اآلن تبلغ 
3.354 ماليني فدان مقابل 3.550 ماليني 

فدان في املحصول املاضي.

قروض عقارية في الكويت  
أظهرت إحصائية لبنك االئتمان الكويتي 

أن إجمالي قيمة القروض العقارية املقررة 
في شهر يناير/كانون الثاني املاضي بلغ 

20 مليون دينار كويتي )الدوالر = يساوي 
0.302 دينار( بواقع 663 قرضا. وقال البنك 

في إحصائيته الصادرة أمس، عن يناير/
كانون الثاني املاضي، إن القروض العقارية 

توزعت على 41 قرضا )بناء قسائم 
خاصة( بلغت قيمة املقررة منها 2.7 مليون 
دينار ووصل املبلغ املنصرف على هذا البند 

إلى حوالي 1.9 مليون دينار.

أسوق جديدة 
للمنتجات التركية

قال مسؤول دول الخليج العربي في وكالة 
دعم االستثمار )التابعة لرئاسة الوزراء 
التركية(، مصطفى غوك صو، إن األزمة 

الراهنة بني بالده وروسيا، ستفتح فرص 
استثمارات وأسواقا جديدة لتركيا. وأفاد 

غوك صو، في تصريح أمس، أن وكالة دعم 
االستثمار، تنظم ما بني 4 و9 من شهر 

فبراير/شباط الحالي »قمة أنطاليا الدولية 
األولى لدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا«، 

الرامية إلى زيادة عدد السياح القادمني إلى 
الوالية من دول املنطقة، موضًحا أن القمة 

تشارك فيها 250 وكالة سياحية.

استراتيجيات مختلفة
لشركات الطاقة 

مع قيام شركات النفط والغاز العاملية بأكبر 
تخفيض إلنفاقها في مواجهة أسوأ تراجع 

تتعرض له منذ عقود، تتبنى مجالس 
إداراتها استراتيجيات مختلفة للخروج من 

تلك األزمة. وهبطت أسعار النفط نحو %70 
خالل آخر 18 شهرًا، ما دفع إلى انخفاض 

أرباح أكبر شركات النفط في العالم. وتتبنى 
الشركات استراتيجيات مختلفة. 

منتجو النفط 
يبحثون عن االستقرار

قال وزير البترول السعودي علي النعيمي، 
إنه ناقش مع نظيره الفنزويلي أمس، التعاون 

بني أعضاء أوبك واملنتجني اآلخرين لجلب 
االستقرار إلى سوق النفط العاملية. ويقوم 

وزير النفط الفنزويلي، إيولوخيو ديل 
بينو، بجولة بني منتجي الخام للضغط من 

أجل أخذ إجراء يهدف إلى دعم األسعار. 
ونقلت الوكالة الرسمية عن النعيمي قوله إن 
االجتماع كان ناجحا وإيجابيا. وأضافت أن 
الوزيرين بحثا نتيجة اجتماعات ديل بينو 

مع املسؤولني اآلخرين التي تركزت على 
التعاون بني تلك الدول لتحقيق االستقرار 

في سوق النفط.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%20.7
وزارة  ــات  ــانـ ــيـ بـ أكــــــدت 
الدولي  والتعاون  االستثمار 
الرغم  على  أنــه  التونسية، 
ــرف االقــتــصــادي  ــظ ــن ال م
الوطني والدولي الصعب، 
االستثمارات  حققت  فقد 
 %20.7 بنسبة  نموًا  األجنبية 

خالل عام 2015.

القاهرة ـ طارق نجم الدين

»الــعــربــي  كــشــفــت مـــصـــادر قــضــائــيــة، لـــ
الـــجـــديـــد«، عـــن وجــــود أســـمـــاء متهمن 
الداخلية، منهم  جــدد في قضية فساد 
ــلـــيـــة األســـبـــقـــان مــحــمــود  وزيـــــــرا الـــداخـ
وجــدي، ومنصور العيسوي، وأشــارت 
إلــــى وجــــود تــحــقــيــقــات »تــكــمــيــلــيــة« ما 

زالت تجرى في هذا الصدد.
وأوضــحــت املــصــادر، التي رفضت ذكر 
اســمــهــا، أن أكــبــر قــضــيــة فــســاد لــــوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة املـــصـــريـــة، تــشــمــل اتــهــامــات 
بــاســتــمــرار عــمــلــيــة نــهــب األمــــــوال بعد 
اندالع ثورة 25 يناير عام 2011، حيث 
تحصل وزير الداخلية األسبق، حبيب 
العادلي، على أموال أثناء فترة سجنه.

وقـــالـــت املـــصـــادر الــقــضــائــيــة، إن هــنــاك 
القضية،  فــي  محتملن  ســيــنــاريــوهــن 
السيناريو األول هو أن تكون استمارات 
الصرف التي تم صرفها بعد ثــورة 25 
ا عليها بتاريخ استحقاق 

ً
يناير، مدون

ــهــــورة  ــمــ ــــق النـــــــــــدالع الــــــثــــــورة ومــ ــابـ ــ سـ
العادلي، ومن ثم تمت عملية  بإمضاء 
الصرف بناء على االستمارات السابقة، 
ــع  وفــــــي هــــــذه الــــحــــالــــة ســيــســتــمــر وضـ
متهمن  إدخـــال  دون  هــو  كما  القضية 
جدد إليها. وما يدعم هذا السيناريو، 
هو ما قاله الشاهد العاشر في القضية، 
الــذي أكــد أنــه لم يصرف أي أمــوال بعد 
الــثــانــي،  للمتهم  املــنــصــب خلفا  تــولــيــه 
مواجهة  »احتياطي  يسمى  بند  تحت 
ــداف األمــنــيــة«، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه لم  ــ األهـ
يدرج هذا املسمى باملذكرات املعروضة 
للمتهم  الالحقن  الداخلية  وزراء  على 
األول )الــعــادلــي(، وأنــه ال يعرف معنى 

أو مدلوالت هذا املصطلح.
ــــي واألقـــــــــرب  ــانـ ــ ــثـ ــ ــو الـ ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ أمــــــــا الــ
لــلــحــدوث، حسب املــصــادر، فهو تــورط 
وزير الداخلية األسبق محمود وجدي 

ــر، والــــذي تــولــى املــنــصــب عقب  فــي األمــ
 6 واستمر حتى  »العادلي«  بـ اإلطــاحــة 
مــارس/ آذار 2011، وكذلك تورط وزير 
العيسوي،  منصور  األســبــق،  الداخلية 
والـــــذي تــولــى املــنــصــب فـــي الــفــتــرة من 
ديــســمــبــر/   7 ــتـــى  وحـ آذار  مـــــــارس/   6
كانون األول 2011، وهي الفترات التي 
الـــــوزارة االســتــيــالء  تــم خـــالل توليهما 
الـــوزارة  أمـــوال  على مبالغ ضخمه مــن 
لصالح العادلي، وبقية أفراد عصابته.

وأشــــار املــصــدر إلـــى وجــــود تحقيقات 
الـــشـــأن، وإذا  فــي هـــذا  تــجــري  تكميلية 
ثبت هذا األمر وتورطهما فإنه سيحال 
بأمر  املحاكمة  إلى  الجديدان  املتهمان 
ــة تـــكـــمـــيـــلـــي، كـــمـــا حــــــدث ســابــقــا  ــ ــالـ ــ إحـ
أديــن  التي  الرئاسية  القصور  بقضية 
املــخــلــوع حسني مبارك  الــرئــيــس  فيها 
على  باالستيالء  ونجاله عالء وجمال 
أموال الدولة املتمثلة في ميزانية أموال 
الــرئــاســة، وقــد تــقــوم املحكمة  مؤسسة 
ــكـــل مــــبــــاشــــر بــــإدخــــال  مـــــن ذاتـــــهـــــا بـــشـ
متهمن جــدد خــالل إجـــراء محاكمتها 
املسألة  فــي  وتحقيقاتها  وتــحــريــاتــهــا 
إن رأت ذلك، حيث إن للمحكمة أن تضم 
متهمن جددًا وفقا لرؤيتها إذا وجدت 

أنهم متهمون فيها.
بالرغم  أنـــه  القضية  أوراق  مــن  وتــبــن 
مــن صـــدور أول قـــرار بحبس الــعــادلــي 
ــدءًا  ــ ــًا عـــلـــى ذمــــــة الـــتـــحـــقـــيـــق بـ ــومــ 15 يــ
وبـــدء   ،2011 شـــبـــاط  فـــبـــرايـــر/   18 مـــن 
مــحــاكــمــتــه بــقــضــيــة قــتــل املــتــظــاهــريــن 
مـــع الــرئــيــس املــخــلــوع حــســنــي مــبــارك، 
فــي 3 أغــســطــس/ آب 2011، كـــان وزيــر 
أموال  على  يستولي  السابق  الداخلية 

الوزارة بمساعدة آخرين.
وفي يوم 22 أكتوبر/ تشرين األول 2011، 
تم صرف مبلغ 21 مليون جنيه )الدوالر 
= 7.83 جنيهات(، وكان هذا الصرف هو 
استمارة  بموجب  تــم صرفه  مبلغ  آخــر 

الصرف، وقد سبق هذا الصرف، مبالغ 
أخــــرى بــعــد انــــدالع الـــثـــورة، وأنــــه خــالل 
ــان يقوم  حــبــس الــعــادلــي ومــحــاكــمــتــه كـ
ــيـــالء عـــلـــى األمـــــــــوال عـــبـــر بــقــيــة  ــتـ بـــاالسـ
املــتــهــمــن فـــي الــقــضــيــة الـــذيـــن ظــلــوا في 
وكــان  الــثــورة.  عقب  الوظيفية  أماكنهم 
جزء من هذه األموال يصل إلى العادلي، 
وأسرته، من خالل مندوبن له وهو في 
السجن، ممن وكلهم ومنحهم الثقة في 

استالم تلك األموال.
ــّرزة في  كــمــا تــبــن مــن املــســتــنــدات املـــحـ
الــقــضــيــة مـــن اســـتـــمـــارات الــــصــــرف، أن 
مبلغ قدره 688 مليونا و821 ألفا و399 
جنيها، من األمــوال التي تم االستيالء 
الداخلية، قد  عليها من ميزانية وزارة 
تم صرفها خالل الفترة من 30 يونيو/
أكـــتـــوبـــر/  22 وحـــتـــى   2009 ــران  ــ ــزيـ ــ حـ
االســتــيــالء  أن  أي   ،2011 األول  تــشــريــن 
ــــوزارة اســتــمــر حــتــى بعد  عــلــى أمــــوال الـ

اندالع ثورة 25 يناير لنحو 10 أشهر.
تفاصيل ومفاجآت القضية لم تتوقف 
عند هذا الحد، بل تشير املصادر، إلى 
آخـــريـــن دون تحديد  أشـــخـــاص  ــورط  تــ
أســـمـــائـــهـــم. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، كشف 
بــارز عن كيفية تزوير  مصدر قضائي 
مــذكــرات الــعــرض واســتــمــارات الصرف 
الـــتـــي تـــعـــرض بـــالـــضـــرورة عــلــى وزيـــر 
الداخلية قبل الصرف من أموال الوزارة.
ــد« انـــفـــردت  ــديـ ــربـــي الـــجـ ــعـ وكــــانــــت »الـ
بــنــشــر تــفــاصــيــل مــهــمــة فــــي الــقــضــيــة 
األســـــــبـــــــوع املـــــــاضـــــــي، تــــحــــت عــــنــــوان 
»تفاصيل أكبر قضية فساد في وزارة 
الــداخــلــيــة املـــصـــريـــة«. وكــشــفــت أوراق 
ورجاله  العادلي  فيها  املتهم  القضية 
ــيــــادات األمـــنـــيـــة، بــاالســتــيــالء  ــقــ مــــن الــ
على نحو 3 مليارات جنيه من أمــوال 
مــيــزانــيــة وزارة الــداخــلــيــة، بــاالشــتــراك 
مــع 102 آخــريــن مــن قـــيـــادات وضــبــاط 

وأمناء شرطة.

تقارير عربية

تونس

مصرالسودان

المغرب

الجنيه السوداني 
يفقد 70% من قيمته 

خالل عامين

شرعت الكويت في اتخاذ إجراءات 
عــاجــلــة، ملــالءمــة أوضــاعــهــا املالية 
ــعــــار الــنــفــط  ــهــــاوي أســ مــــع واقــــــع تــ
ــزءًا كبيرًا  الــتــي أفـــقـــدت الـــبـــالد، جــ
مــن مــواردهــا. وقــرر مجلس األمــة 
)الــبــرملــان( الــكــويــتــي، عــقــد جلسة 
خــــاصــــة غـــــدًا الــــثــــالثــــاء، ملــنــاقــشــة 
خــطــة الــحــكــومــة ملـــواجـــهـــة الــعــجــز 
التي ستتخذ في هذا  واإلجــــراءات 
املالية أنس  الــشــأن. وحسب وزيــر 
ــــح، ســـتـــعـــرض فــــي جــلــســة  الــــصــــال
ــيـــة، خـــطـــة واضــــحــــة خـــالل  بـــرملـــانـ
السنوات الخمس القادمة، تتضمن 
إصـــــالحـــــات اقــــتــــصــــاديــــة تــشــمــل 
ترشيد الدعم. ويبلغ العجز املقدر 
الحكومة في مشروع  أعلنته  الذي 
 12.2 نحو   ،2016/2017 مــوازنــة 
مليار دوالر(،   40.2( دينار  مليار 
ويــمــثــل رقــمــا قــيــاســيــا هــو األكــبــر 
الـــكـــويـــت، أي نــحــو %64  بـــتـــاريـــخ 
مــــن املــــصــــروفــــات املــــــقــــــدرة، كــمــا 
إلــى 24 مليار  تنخفض اإليـــرادات 
دوالر، ستغطي 71% من إجمالي 
)األناضول( األجور.  

الكويت 
تلجأ لترشيد 

الدعم
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قطعت قــوات األســد مدعومة من 
الــروســي مــؤخــرًا، طريق  الطيران 
ــداد الــنــفــط، مـــن املــنــاطــق الــتــي  ــ إمـ
يــســيــطــر عــلــيــهــا تــنــظــيــم »داعـــــــش« شــمــالــي 
شـــرق ســـوريـــة، بــاتــجــاه ريــفــي حــلــب وادلـــب 
املـــحـــرران، مــا رفـــع ســعــر لــيــتــر املــــــازوت، في 
املــنــاطــق املــحــررة فــي حلب وإدلــــب، مــن 170 
-إلـــى 210 لــيــرات، بحسب مــا أفـــاد املهندس 

محروس الخطيب من ريف إدلب الغربي.
املشتقات  أســعــار  تقفز  أن  الخطيب  وتــوقــع 
الــنــفــطــيــة، أضــعــاف مــا هــي عــلــيــه الـــيـــوم، إن 
اســتــمــر زحــــف الــنــظــام وأطـــبـــق عــلــى الــقــرى 
بعد  الرقة حلب،  املتبقية من طريق  القليلة 
سيطرته أمس على حردتنني ودخوله بلدة 

مــع منظمة  العامل  الخطيب  رتــيــان. وحـــذر 
إغــاثــيــة بــالــداخــل الــســوري املــحــرر »إن فكت 
قوات األسد الحصار املفروض على بلدتي 
نبل والــزهــراء، فمعنى هــذا سيطرتها على 
الــطــريــق الـــواصـــل بــني ريـــف حــلــب الشمالي 

ومناطق النفط والقمح، ووصول سعر ليتر 
املــازوت إلى 1000 ليرة وشح الخبز واملواد 
الــغــذائــيــة«. وأكــــد خـــال اتــصــال هــاتــفــي مع 
»العربي الجديد«، أن وصول النظام الى نبل 
والزهراء يعني وصوله الى عفرين والتقائه 
بمدينة عفرين مع القوات الكردية ووصوله 
السامة،  بــاب  معبر  قــرب  التركية  للحدود 
الحسكة  »الرقة  السورية  الجزيرة  أي فصل 
الــزور« عن مناطق سيطرة املعارضة  وديــر 
فــــي إدلـــــــب وحــــلــــب، لــيــقــطــع بــــذلــــك اإلمـــــــداد 
ــامـــل«. مــــن يـــشـــاهـــد الــقــصــف  ــكـ ــالـ الــنــفــطــي بـ
واملــوت في قــرى عــنــدان، وحريتان، وحيان، 
والــطــامــورة، فــي ريــف حلب الشمالي، يعلم 
استماتة نظام األسد للسيطرة على الطريق 
وفرض الحصار والوصول إلى قريتي نبل 

والزهراء.
ويقول مراقبون إن النفط السوري دخل على 
خـــارطـــة الـــصـــراع، بــشــكــل مــتــعــمــد مـــن نــظــام 
بشار األســد، منذ تخليه عن مناطق اآلبــار 
وانسحابه املريب من مدينة الرقة في الرابع 
مــا دفـــع باملعارضة  ــارس 2013،  ــ آذار/مــ مــن 
املــســلــحــة وجــبــهــة الــنــصــرة ومـــن ثــم داعـــش، 
لــاقــتــتــال فـــي مـــحـــاوالت الــســيــطــرة وبــســط 
نــظــرًا ملــجــاورة تلك املنطقة للعراق  الــنــفــوذ، 
مقدمتها  وفــي  بالثروات  ولغناها  وتركيا، 
النفط، ما أعاد مرارًا رسم خارطة السيطرة، 
التي لم تستقر حتى الــيــوم، في واقــع تبدل 
ــيـــرًا، لصالح  الـــقـــوى الــتــي بــــدأت تـــرجـــح، أخـ

»داعش«.
ــراع، وحــــول ثـــورة  مـــا غــّيــر مـــن طــبــيــعــة الـــصـ

لعبة النفط 
السوريّة

استخدام 
عشوائي 

الستخراج النفط 
وبيعه في سورية 

)Getty(

نظام  من  متعمد  بشكل  الصراع،  السوري على خارطة  النفط  دخل 
بشار األسد، منذ تخليه عن مناطق اآلبار في الرقة، ما دفع المعارضة 

المسلحة وجبهة النصرة وداعش، لالقتتال على الحقول

60 مليار دوالر خسائر 
قطاع النفط السوري 

بحسب تصريح حكومي

عائدات »القاعدة« من 
االتجار بالنفط تبلغ 150 

مليون دوالر شهريا

احتجاجات مواطنين 
عراقيين أوقفت مد خط 

الغاز عدة مرات

تقاسم مناطق 
الحقول بين النظام 

وداعش

في  التوالي  على  الثالث  للشهر  األجنبي  النقد  من  الصني  احتياطي  انخفض 
يناير/كانون الثاني، مع قيام بنك الشعب الصيني )البنك املركزي( ببيع الدوالر 

للدفاع عن اليوان وكبح نزوح رؤوس األموال.
وأظهرت بيانات البنك املركزي تراجع االحتياطيات األجنبية 99.5 مليار دوالر 
مستوى  أدنـــى  الثاني مسجلة  كــانــون  يناير/  فــي  دوالر  تريليونات   3.23 إلــى 
اقتصاديون  الــذي توقعه  املتوسط  أعلى من  منذ مايو/أيار 2012، لكنها تظل 

استطلعت رويترز آراءهم وبلغ 3.20 تريليونات دوالر.
وهذا ثاني أكبر تراجع شهري في االحتياطيات األجنبية للصني، بعد أن هوت 
أكبر تراجع شهري  في ديسمبر/كانون األول 107.9 مليارات دوالر وكــان ذلك 
عــلــى اإلطــــاق. وكــثــف الــبــنــك املــركــزي الصيني جــهــوده لتعزيز الــيــوان بــعــد أن 
خفض قيمته على نحو مفاجئ في مطلع أغسطس/ آب. وما زالت االحتياطيات 
في  دوالر  مليار   420 نحو  فقدانها  رغــم  العالم  فــي  األكــبــر  الصينية  األجنبية 
األشهر الستة األخيرة. وكانت قد انخفضت 513 مليار دوالر في 2015 مسجلة 

أكبر تراجع سنوي لاحتياطيات األجنبية على اإلطاق. 
)رويترز(  

تقريرا  العربية  الخليج  لــدول  التعاون  لــدول مجلس  اإلحصائي  املــركــز  أصــدر 
التعاون« عام  العام ألسعار املستهلكني لدول مجلس  القياسي  بعنوان »الرقم 
2015، وهـــو الــتــقــريــر األول مــن نــوعــه الـــذي يــصــدره املــركــز كــمــبــادرة مــنــه نحو 
التعاون  مجلس  لــدول  التكتل  مستوى  على  ومنسق  مجمع  قياسي  رقــم  بناء 

الخليجي، والذي يطمح في إنجازه بحلول عام 2020.
مهمًا  يعد  املستهلكني  القياسي ألســعــار  الــرقــم  مــؤشــر  أن  إلــى  التقرير  وأشـــار 
التصحيحية  التنسيقية واإلجــــراءات  السياسات  أخــذ  أجــل  الــقــرار من  ملتخذي 
التي من شأنها أن تسهم في الحد من ظاهرة ارتفاع األسعار، وأداة هامة في 
تنسيق السياسات املالية والنقدية على مستوى دول الخليج باعتبارها ظاهرة 
اقتصادية واجتماعية، موضحًا أن التقرير يتيح ملتخذ القرار وحتى بالنسبة 
للمواطن الخليجي التعرف على تفاوت األسعار بني الدول األعضاء ومع بقية 

دول العالم والتكتات االقتصادية األخرى. 
)وكالة أنباء البحرين(

قالت الحكومة البرتغالية إنها وافقت على شراء 50% من شركة الطيران )تاب 
اير(. وبعد حفل التوقيع مساء  السبت، قال، أومبرتو بيدروسا، الذي يرأس 
الذي يستحوذ على %61   أتانتك غايتواي  كونسورتيوم )تحالف شركات( 
من شركة الطيران، إن هذا االتفاق سيقلص حصته إلى 45%  فقط، واألسهم 

املتبقية متاحة للعمال.  
)اسوشيتد برس(   

أخبار في صور

انخفاض احتياطي الصين

أول تقرير ألسعار المستهلكين بدول 
التعاون 

البرتغال تشتري 50 %من شركة 
الطيران »تاب اير«

وزير الطاقة اإليراني بيجن زنغنه مع نظيره العراقي )Getty(اليمنيون يعانون من نقص الوقود )األناضول(

صنعاء ـ فاروق الكمالي

قــال مــســؤولــون وخــبــراء يمنيون، إن سيطرة 
عــزان  مــديــنــة  عــلــى  الــقــاعــدة،  مسلحي تنظيم 
اليمن(، يهدد  بمحافظة شبوة )جنوب شرق 
النفط ومحطة  التنظيم على حقول  بسيطرة 

الغاز الطبيعي املسال.
وســيــطــر مــســلــحــون مــن الــقــاعــدة يـــوم اإلثــنــني 
املـــاضـــي، عــلــى املــديــنــة الــتــجــاريــة ذات املــوقــع 
ــــى بـــعـــد  ــلـ ــ ــــع عـ ــقـ ــ ــي تـ ــ ــ ــتـ ــ ــ االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي، والـ
ومحطة  النفط  حــقــول  مــن  قليلة  كيلومترات 
أكبر مدينة  ثاني  عــزان  الــغــاز. وتعد  تصدير 
تجارية في محافظة شبوة، وتتميز بموقعها 
االستراتيجي املهم، فهي تربط بني محافظات 

شبوة وحضرموت وأبني وعدن.
وشــبــوة مــحــافــظــة نفطية تــنــتــج أكــثــر مــن 50 
ألـــف بــرمــيــل نــفــط يــومــيــا، ويــوجــد بــهــا ميناء 
ــاز ومــحــطــة ومــنــشــآت  ــغـ بــلــحــاف لــتــصــديــر الـ

الغاز الطبيعي املسال.
وقـــــال مــحــســن صـــالـــح مـــديـــر مــكــتــب مــحــافــظ 
شــبــوة،  فــي تصريح لـــ »العربي الــجــديــد«، إن 
مــجــمــوعــة مــســلــحــة تــنــتــمــي لــتــنــظــيــم الــقــاعــدة 
ــكـــا عـــاصـــمـــة مــحــافــظــة  قـــدمـــت مــــن مـــديـــنـــة املـ
حــضــرمــوت املـــجـــاورة وســيــطــرت عــلــى مدينة 
عزان واملؤسسات الحكومية والخدمية فيها، 
املدينة  على  التنظيم  سيطرة  أن  مــن  مــحــذرا 
ومحطة  النفط  لحقول  تهديدا حقيقيا  يمثل 

بغداد ـ العربي الجديد

العمل  العراق، إن  الرسمية في  تقول الجهات 
متواصل إلكمال خط الغاز اإليراني الذي من 
املقرر أن يزود منظومة الطاقة في العراق بما 
ال يقل عن 2500 ميغاواط، مبينة أن املعوقات 
التي كانت تعترض إكمال الخط تتجه للحل، 
وأن نسبة اإلنــجــاز تقترب من 95%، إذ تؤكد 
األمنية  املعوقات  أن  العراقية  الكهرباء  وزارة 
واالعــتــراضــات من األهــالــي تم التعامل معها 
بما يمهد إكمال العمل في الخط الغازي املار 
عــبــر محافظة ديــالــى نــحــو الــعــاصــمــة بــغــداد، 
وذلـــك حسب تقرير لــوكــالــة فـــارس اإليــرانــيــة، 
ــم الــــــــــوزارة،  أمــــــــس.  وبـــحـــســـب الــــنــــاطــــق بــــاســ
ــإن »الـــعـــمـــل تـــوقـــف ملـــرات  ــــــدرس، فــ مــصــعــب املـ
عــدة، بسبب األحــداث األمنية، وعــدم استقرار 
ــالــــى الــتــي  ــنــــي فــــي مــحــافــظــة ديــ الــــوضــــع األمــ
الشركة  أن  أراضيها، السيما  عبر  الخط  يمر 
املنفذة تعرضت لاستهداف من قبل مجاميع 

إرهابية، ما أدى إلى انسحابها، إال أنها أبدت 
رغبتها في العودة للعمل«. 

ونقلت وكالة أنباء فارس اإليرانية عن املدرس 
قــولــه إن وزارة الــكــهــربــاء طــلــبــت مــن وزارتــــي 
الدفاع والداخلية تأمني األرض لعودة الشركة 

اإليرانية إلنجاز الخط.
املــــــــــدرس أن »اعــــــتــــــراضــــــات أصــــحــــاب  وأكـــــــــد 
ـــا«، 

ً
ــــي الـــزراعـــيـــة تــمــت تــســويــتــهــا أيـــض األراضــ

مضيفًا أن »الشركة املنفذة وصلت إلى نسبة 
يقوم  أن  العراق  وينتظر  بلغت %95«.  إنجاز 
بــإمــداده، بعد إكمال الخط،  الجانب اإليــرانــي 

بـ25 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، وهذه 
الــكــمــيــة تــكــفــي لــتــشــغــيــل 2500 مـــيـــغـــاواط من 

الطاقة«، وفقا لوزارة الكهرباء.
من جانبها، تقول لجنة الطاقة والنفط والغاز 
ــنـــواب الـــعـــراقـــي، إن مـــن املمكن  فـــي مــجــلــس الـ
تفعيل العمل في الخط قريبًا جًدا، ما يضمن 
وصول الغاز إلى محطات التوليد في ديالى 

والعاصمة بغداد.
وقــــال رئــيــس الــلــجــنــة، الــنــائــب إبــراهــيــم بحر 
العلوم، في حديث ملراسل وكالة أنباء فارس، 
إن »الــتــقــاريــر تــشــيــر إلـــى تـــواصـــل الــعــمــل في 
الخط إلكماله واختبار األنابيب الواصلة من 
العراقية بغداد،  األراضــي اإليرانية للعاصمة 
االكتمال،  قـــارب على  قــد  كــان  العمل  إن  حيث 
الظروف األمنية، وهو يتجه اآلن  لوال بعض 
ــاز الـــكـــلـــي، ومــــن املــمــكــن  ــتـــراب مـــن اإلنــــجــ لـــاقـ

تفعيله قريبًا جدا«.
وأضــاف بحر العلوم، أن »خط الغاز اإليراني 
الـــقـــادم مـــن كــرمــنــشــاه ســـوف يــغــذي محطات 
غازية، وإذا تم إكمال العمل سنضمن وصول 
الغاز اإليراني إلى هذه املحطات في العاصمة 
قد  العراقية  الكهرباء  وزارة  وكــانــت  بــغــداد«. 
أبــرمــت مــع الــجــانــب اإليــرانــي عــقــدا الستيراد 
ــام 2011، بما  ــران فـــي نــهــايــة عــ ــ ــاز مـــن إيــ ــغـ الـ
يضمن دخـــول الــغــاز عــبــر أنــبــوب مــن النقطة 
الـــحـــدوديـــة مـــن نــفــط خـــانـــه بـــاتـــجـــاه منطقة 
املنصورية في ديالى، شرقي العراق، ومن ثم 

يتجه إلى العاصمة بغداد.
ويــبــلــغ طـــول األنـــبـــوب 130 كــيــلــومــتــرًا، ويــمــر 
عبر منطقة املنصورية من أجل تغذية محطة 
املنصورية التي تبلغ طاقتها 730 ميغاواط، 
ويتفرع  بــغــداد،  العاصمة  إلــى  بعدها  ليتجه 
إلى فرعني إليصال الغاز إلى محطتي الصدر 

والقدس الغازيتني.
وتــتــجــه إيــــران الــغــنــيــة بــالــغــاز الــطــبــيــعــي إلــى 
اســتــغــال الــعــراق لتصدير الــغــاز إلــى العديد 
من دول املنطقة، حسب التصريحات الرسمية 

التي صدرت عن مسؤولني في طهران.

الــغــاز املـــســـال. وتــقــع الــحــقــول الــنــفــطــيــة تحت 
ســيــطــرة الــجــيــش الـــوطـــنـــي املــــوالــــي لــلــرئــيــس 
عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي واملـــدعـــوم مــن قــوات 
التحالف العربي، فيما تقوم قوة قبلية مؤلفة 
من 4 آالف فرد بحماية مشروع الغاز املسال 
ــتــــاج فـــي 19 أبــريــل/نــيــســان  مــنــذ تـــوقـــف اإلنــ
ــة إلــــى ذلــــك تـــتـــواجـــد قــوة  ــافـ ــاضــــي، بـــاإلضـ املــ
بحرية فرنسية في بحر العرب لتأمني ميناء 

بلحاف لتصدير الغاز املسال.
ويعتبر مشروع بلحاف أكبر مشروع صناعي 
للغاز  مشروع  أكبر  وثاني  اليمن،  تاريخ  في 
عـــلـــى مـــســـتـــوى املـــنـــطـــقـــة بــلــغــت تــكــلــفــتــه 4.5 
مليارات دوالر أميركي، وقد انتهى العمل في 
املشروع وتم تصدير أول شحنة في أكتوبر/
تــم إضــافــة خــط ثان  تشرين األول 2009، كما 
عام 2010، ويستخدم لتصدير النفط الخفيف. 
ــــني لــلــغــاز  ــزانـ ــ وتـــشـــمـــل مـــنـــشـــآت بـــلـــحـــاف خـ
ألــف متر مكعب   140 املــســال بسعة  الطبيعي 
مترا   680 بــطــول  خـــزان، ورصيفا بحريا  لكل 
ــاقــــات الـــغـــاز  ــال إلـــــى نــ ــاز املــــســ ــغــ لــتــحــمــيــل الــ
البحرية. وكان محافظ شبوة، العميد عبدالله 
األول  أكتوبر/تشرين  فــي  حــذر  النسي،  علي 
املــــاضــــي مــــن ســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــني أو تــنــظــيــم 

»القاعدة« على محطة بلحاف للغاز املسال.
واعتبر محللون اقتصاديون، أن تمدد القاعدة 
فـــي شـــبـــوة، ربـــمـــا يـــهـــدف الــــى تـــأمـــني تــجــارة 
التهريب التي تتم عبر الساحل الشرقي لليمن 
من ميناء املكا إلى ميناء بئر علي القريب من 
مدينة عزان. وكان وزير النقل اليمني السابق 

على صفحته  منشور  فــي  ذكــر  باسلمة،  بــدر 
ــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي )فــيــســبــوك(،  بــمــوقــع الـ
ــار بالنفط  ــقـــاعـــدة« مـــن االتـــجـ ــائـــدات »الـ أن عـ
تبلع نحو 150 مليون دوالر شهريا، مطالبا 
بالبدء  العربي  والتحالف  الشرعية  الحكومة 
في عملية عسكرية إلنهاء تواجد التنظيم في 

حضرموت والساحل الشرقي لليمن. 
وبحسب الوزير اليمني السابق، فإن عائدات 
تنظيم القاعدة من تهريب املشتقات النفطية 
تــصــل إلـــى مــلــيــار ريـــال يمني يــومــيــا )4.651 
رئيس  الشعبي،  باسم  وقــال  دوالر(.   مايني 
إن  مــســارات لاستراتيجيات واإلعـــام،  مركز 
سيطرة القاعدة على مدينة عــزان، يأتي بعد 
تــوجــيــهــات الــرئــيــس الــيــمــنــي بــقــطــع خــطــوط 
السعودية وقوات  البحرية  التهريب. وأغلقت 
الــتــحــالــف مـــؤخـــرا مــيــنــاء يــســتــخــدم لتهريب 
بئر  في سواحل  والــســاح  النفطية  املشتقات 

علي بمحافظة شبوة.
عــددا  البحرية  التحالف  قــوات  اعترضت  كما 
ــفـــن املـــحـــمـــلـــة بـــاملـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة  مــــن الـــسـ
وأجبرتها على الخضوع للتفتيش ومغادرة 
املــيــنــاء فــي حــني تــشــيــر املــعــلــومــات إلـــى توفر 
أنــشــطــة تــهــريــب وتــــجــــارة غــيــر شــرعــيــة عبر 

ميناء البيضاء في بلحاف بشبوة.
ــــت، أن  ــابـ ــ ــد ثـ ــمــ ــنــــاشــــط املــــيــــدانــــي أحــ وأكـــــــد الــ
القوات البحرية  للتحالف العربي طلبت من 
البواخر الراسية على سواحل ميناء البيضاء 
ــروج وإخــــــاء املــيــنــاء  ــخــ بــمــحــافــظــة شـــبـــوة الــ
لـ  لــدواعــي أمنية. وأوضـــح ثابت فــي تصريح 
أن  أكــدوا  املنطقة  أبناء  أن  الجديد«،  »العربي 
بواخر وسفن التهريب غادرت امليناء الذي تم 

إغاقه من قبل بحرية التحالف العربي.
ــزال تــنــظــيــم الــقــاعــدة يـــوّســـع نـــفـــوذه في  وال يــ
الحكومة  بني  الدائرة  الحرب  اليمن، مستغا 
الـــشـــرعـــيـــة املـــدعـــومـــة مــــن الـــتـــحـــالـــف الــعــربــي 
بقيادة السعودية، وبني جماعة الحوثي التي 
انقلبت على السلطات الشرعية في الباد منذ 

سبتمبر/أيلول 2014.

العراق يتجه الستيراد الغاز اإليراني»القاعدة« يهدد حقول النفط في اليمن

والــكــرامــة،  بالحرية  مــن مطالبة  الــســوريــني، 
إلـــــى حـــــرب عـــلـــى اإلرهـــــــــاب وأعــــطــــى مـــبـــررًا 
»داعــش« وأدى  للتدخات والحرب بذريعة 

إلى تدمير البنى والثروات في سورية.
ويـــقـــول الــخــبــيــر الــنــفــطــي، عــبــد الـــقـــادر عبد 
الــحــمــيــد، تتلقى مــواقــع وآبــــار الــنــفــط، التي 

الصهاريج بمنطقة »عكاشات« قرب مدينة 
الــبــوكــمــال، أدى إلـــى تـــراجـــع اإلنـــتـــاج بــهــذه 
املواقع من نحو 50 ألف برميل إلى أقل من 

20 ألف برميل باليوم اآلن.
ولـــفـــت املــتــخــصــص بــالــنــفــط، خــــال حــديــثــه 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عــنــدمــا نـــقـــول مــوقــع  لــــ

يــســيــطــر عــلــيــهــا »تــنــظــيــم داعـــــش« ضــربــات 
مــتــتــالــيــة، مـــن طـــيـــران الــتــحــالــف والــطــيــران 
ــر أكــــبــــر  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــل الـ ــ ــقـ ــ الـــــــــروســـــــــي، طـــــــاولـــــــت حـ
حــقــول ســـوريـــة، وخـــزانـــاتـــه الــثــاثــة، وحــقــل 
الــجــفــرة وبــئــر املــلــح، مــا أدى لــتــدمــيــر هائل 
ــــدات ومــــوقــــع تــجــمــيــع  ــعـ ــ فــــي الــــخــــزانــــات واملـ

آبــــار، أو حقل  ثــمــانــي  الــعــزبــة فنحن نقصد 
، فــنــحــن نــتــحــدث عــن 15 بئرا 

ً
الــجــفــرة مــثــا

نفطية، وكذلك بقية الحقول، فتنظيم داعش 
 في سورية، من 

ً
الذي يسيطر على 60 حقا

أصل 67، معظمها يقع في مناطق الحقول 
الثاثة، ما يعني أن حقول النفط السورية، 

تعرضت بمجملها لاستهداف. وحذر عبد 
الحميد من أن استمرار قصف مواقع إنتاج 
الــنــفــط، ال يــؤثــر عــلــى مــــوارد تنظيم الــدولــة 
الــدولــي، بل على  املجتمع  فقط، كما يسوق 
تــدهــور هـــذه الــثــروة الــتــي تــعــانــي مــن تهدم 
بــعــض اآلبــــــار نــتــيــجــة االســـتـــخـــدام الــجــائــر 
ـــن يــســيــطــر  وغـــيـــر الـــفـــنـــي، بـــعـــد تــصــمــيــم مـ
عليها، سواء تنظيم داعش أو حزب االتحاد 
بأي  االستخراج  على  الــكــردي،  الديمقراطي 
بصرف  الــعــائــدات،  على  للمحافظة  طريقة، 

النظر عن اآلثار.
ــلـــى الــنــفــط  ــيـــطـــرة عـ وتـــــتـــــوزع خــــارطــــة الـــسـ
بسورية، بني تنظيم »داعش« الذي يسيطر 
عــلــى مــواقــع وآبــــار مــديــنــة ديـــر الــــزور لجهة 
الــبــوكــمــال واملــيــاديــن والـــرقـــة، والــتــي كانت 
ــثــــورة نــحــو 140 ألــــف بــرمــيــل  تــنــتــج قــبــل الــ
نــفــط يــومــيــًا، كــمــا يــتــقــاســم مــع التنظيمات 
الكردية املنطقة األهم إلنتاج النفط الواقعة 
إنتاجها  وصـــل  والــتــي  الحسكة  بمحافظة 
يوميًا،  برميل  ألــف   200 لنحو  الــثــورة  قبل 
لتبقى املنطقة الثالثة، شرقي حمص وسط 
سورية، تحت سيطرة نظام األسد، والتي ال 

يزيد إنتاجها عن 9 آالف برميل يوميًا .
وتــعــانــي الـــســـوق الــســوريــة مـــن نــقــص حــاد 
السيطرة  تشتت  بعد  النفطية،  باملشتقات 
ــول  ــ ــ عــــلــــى اآلبــــــــــار ومــــــواقــــــع اإلنــــــتــــــاج ووصـ
الخسائر التي لحقت بهذا القطاع نحو 60 
لوزير  سابق  تصريح  بحسب  دوالر  مليار 
ــام وزارة  ــ الــنــفــط الـــســـوري، كــمــا  بــيــنــت  أرقـ
التتبع  تقرير  فــي  املعدنية  والــثــروة  النفط 
تــنــفــيــذ الــخــطــط اإلنــتــاجــيــة واالســتــثــمــاريــة 
لــلــمــؤســســات والـــشـــركـــات الــتــابــعــة لـــلـــوزارة 
لــعــام 2015 ، أن إجــمــالــي الــنــفــط املــنــتــج في 
ــام 2015 واملــســلــم  ــ ســــوريــــة حـــتـــى نـــهـــايـــة عـ
للمصافي بلغ 3,465 مايني برميل بمعدل 
 يوميًا، بارتفاع 

ً
إنتاج وسطي 9492 برميا

كــان اإلنــتــاج  الــعــام 2014، حيث  طفيف عــن 
املــســلــم ملــصــفــاة حــمــص 3,4 مــايــني برميل 

 يوميًا.
ً
بمعدل إنتاج وسطي 9329 برميا

وتــراجــع إنتاج النفط في ســوريــة، من نحو 
380 ألف برميل مطلع عام 2011 إلى أقل من 
9 آالف برميل يسيطر عليها النظام، ونحو 
60 ألف برميل تسيطر عليها »داعش« وأقل 
الــقــوات  بــرمــيــل تسيطر عليها  ألـــف   30 مــن 
أن ســوريــة تمتلك كميات  الــكــرديــة، ويــذكــر 
يتم  لــم  الــتــي  النفط  احتياطيات  مــن  كبيرة 
اكــتــشــافــهــا، وذلــــك بــحــســب دراســـــة أجــرتــهــا 

جامعة دمشق قبيل الثورة.

إلى   2011 عام  برميل  ألف   380 من  سورية،  في  النفط  إنتاج  تراجع 
برميل  ألف   60 ونحو  النظام،  عليها  يسيطر  برميل  آالف   9 من  أقل 
وأقل  »داعـــش«،  عليها  تسيطر 
عليها  تسيطر  برميل  ألف   30 من 

المليشيات الكردية. 
نحو  يشكل  النفط   إنتاج  وكــان 
24%  من الناتج اإلجمالي لسورية 
الــمــوازنــة  ــدات  ــائ ع ــن  م و%25 
التصدير.  ــدات  ــائ ع مــن  و%40  
السورية  النفط  صناعة  وتواجه 
ــً بــســبــب الــحــرائــق  ــام دمــــارًا ش

واالستخدام الخاطئ.

تراجع اإلنتاج إلى 99 ألف برميل

تحقيق

سيطر مسلحون من 
القاعدة على مدينة 

عزان، ما يثير قلقا من 
سيطرة التنظيم على 

حقول النفط ومحطة 
تصدير الغاز
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حسن شاهين

طـــوال أكــثــر مــن نــصــف قـــرن، عــبــرت حركة 
الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، فــتــح، 
ــار الـــوطـــنـــي  ــيــ ــتــ ــّمــــا يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه »الــ عــ
ــار الــســيــاســي  ــيـ ــتـ الــفــلــســطــيــنــي«، وهـــــو الـ
الرئيس في الثورة الفلسطينية املعاصرة، 
للشعب  الــســيــاســي  التمثيل  احــتــكــر  الـــذي 
الفلسطيني. ومن نافلة القول إن الحديث، 
ــيــــاســــي ال هــــويــــاتــــي،  هــــنــــا، عـــــن تــــيــــار ســ
فالوطنية ليست حكرًا على تيار سياسي، 

م شأنه. 
ُ
مهما َعظ

ــدار ثــــاثــــن عـــامـــا،  ــ ــ ــادت فــــتــــح، وعــــلــــى مـ ــ ــ قـ
الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة املـــعـــاصـــرة، قــبــل أن 
تــتــحــول إلـــى الــحــزب الــحــاكــم مــع تأسيس 
السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد توقيع 
ــلـــو. كــانــت »فـــتـــح«، إلـــى أن  اتــفــاقــيــات أوسـ
وأحكمت  السلطة،  تنازعها  بــدأت حماس 
يوليو/ ــزة،  غـ عــلــى  العسكرية  سيطرتها 
تــمــوز 2007؛ املــســؤول األوحـــد تقريبا عن 

الخيارات السياسية الفلسطينية. 
ادعـــت »فــتــح« تمثيلها مــا أسمته »الــقــرار 
املــســتــقــل«، لكنها،  الــفــلــســطــيــنــي  الــوطــنــي 
في الوقت نفسه، كانت تسير في االتجاه 
الـــعـــام املـــرســـوم مـــن الــتــيــار املــهــيــمــن على 
النظام العربي الرسمي، سواء أكان التيار 
الــنــاصــري، أو الــســعــودي فيما بــعــد الــذي 
لتهيمن  دعمها ماديا وسياسيا، وقّدمها 

محمد صالح المسفر

ــ 1 ــ
ــة الــعــربــيــة، فـــي هـــذه الــحــقــبــة،  تــعــيــش األمــ
أســــــــــــوأ مـــــــراحـــــــل حــــيــــاتــــهــــا الــــســــيــــاســــيــــة 
ق 

ّ
تمز طائفية  واالجتماعية.  والعسكرية 

نسيجها االجتماعي، وتمعن في ترسيخ 
جذور الكراهية والحقد بن أفراد املجتمع 
الــواحــد. نــمــوذج ذلــك فــي الــعــراق وسورية 
ــة تــعــمــق فــكــرة  ــيـ ــرقـ ــنـــان والـــيـــمـــن. وعـ ــبـ ولـ
االنـــفـــصـــال، وتــقــســيــم الــقــطــر الـــواحـــد إلــى 
كـــيـــانـــات ضــعــيــفــة هـــزيـــلـــة، يــنــصــب الــغــيــر 
حروب  مصيرها.  في  ويتحكمون  قادتها 
شــرســة عــلــى أرضـــنـــا الــعــربــيــة، ضحيتها 
ــه الــتــاريــخــيــة  ــ ــرتـ ــ ــان الـــعـــربـــي، وذاكـ ــســ اإلنــ

وثرواته ومؤسساته.
ــ 2 ــ

الــســوري  الــعــربــي  تــجــري على أرض القطر 
حرب ضــروس، تقودها روسيا االتحادية، 
جحافل  تسير  األرض،  وعلى  وجـــوًا.  بحرًا 
الــفــرس واملــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة مــن الــعــراق 
إلـــى لــبــنــان إلـــى أفــغــانــســتــان، ومــرتــزقــة من 
ــذه الــجــحــافــل  ــــرى مـــن الـــعـــالـــم. هــ أمـــاكـــن أخـ
تسير تحت ستار من نيران طيران روسيا 
ــيـــران نــظــام بــشــار األســــد الــحــاقــد على  وطـ
الــشــعــب الـــســـوري، لتقتل كــل مــن تــلــقــاه في 
طريقها. هذه القوى الغاشمة الباغية على 
سورية الحبيبة قتلت، حتى اآلن، ما يزيد 
ــن املـــدنـــيـــن الـــســـوريـــن،  ــن ثـــاثـــن ألـــفـــا مـ عـ
ودمرت ممتلكات خاصة وعامة، وأْجلت ما 
يزيد عن 40 ألف إنسان من حلب وريفها، 
إليها،  يــأوون  تركيا،  إال  أمامهم  لم يجدوا 
هروبا من الدمار الذي لحق بهم وبأسرهم.
تقول أوثــق التقارير عن الحال في سورية 
القتلى على يــد نظام بشار األســد  إن عــدد 
ــرانــــي واملــلــيــشــيــات  والــــحــــرس الــــثــــوري اإليــ
الــطــائــفــيــة يــزيــد عـــن 500 ألــــف قــتــيــل، منذ 
يزيد  مــا  هناك  وإن  الشعبية،  الــثــورة  قيام 
ــارج الــحــدود  عـــن ثــمــانــيــة مــايــن الجـــئ خــ

السورية.
ــ 3 ــ

ــذه  ــر هـ ــثـ ــه، ألــــــم تـ ــ ــــرحـ الـــــســـــؤال الـــــواجـــــب طـ
املصائب الواقعة على الشعب السوري من 
االحتال الروسي اإليراني، مشاعر الحكام 

برهان غليون

بــيــنــمــا يـــتـــابـــع جـــيـــش االحــــتــــال الـــروســـي 
سياسة األرض املحروقة في عموم األراضي 
السورية، تعزيزًا ملركز نظام األسد املتهاوي، 
ويفرض على عشرات ألوف املدنين النزوح 
عن منازلهم، والبحث عن ملجأ آمن خارج 
الباد، تعيش أوروبا في هوس مواجهة ما 
وردع  الستقرارها،  األكبر  التهديد  تعتبره 
ــــداد املــتــزايــدة مــن الــاجــئــن الــســوريــن  األعـ
وغير السورين عن مواصلة الطريق نحو 
الــقــارة الــعــجــوز. وفـــي هـــذا الــســيــاق، أعلنت 
املستشارة األملانية، أنغيا ميركل، توبتها 
الاجئن،  من  مزيد  استقبال  عن  النصوح 
الــعــائــات، بينما  لــم شمل  وألــغــت سياسة 
ــّددت الــســويــد بــطــرد عـــشـــرات اآلالف من  ــ هـ
طــالــبــي الــلــجــوء، مــن دون أن تــحــدد وجهة 
ــيـــاق نـــفـــســـه، تـــداعـــت  تــرحــيــلــهــم. وفـــــي الـــسـ
الدول لجمع املساعدات لاجئن السورين، 
وصرح مسؤول بريطاني رفيع املستوى أن 
تكاليف إدمـــاج الــاجــئ الــواحــد فــي أوروبــا 
يــســاوي عشرين ضعف إدمــاجــه فــي الباد 

املجاورة لسورية. 
ــــؤالء  ــــن هـ لـــكـــن املـــلـــفـــت لـــلـــنـــظـــر أن أحـــــــدًا مـ
لــم يظهر  السياسين فــي أوروبــــا والــعــالــم 
الروسية  الحربية  باألعمال  كبيرا  انشغااًل 
الـــتـــي أطــلــقــت مـــوجـــة الــلــجــوء الـــجـــديـــدة أو 
بــانــتــقــادهــا. بــالــعــكــس، تــفــيــض الــصــحــافــة 
إعجابها  عن  تعبر  وآراء  بمقاالت  الغربية 
ــازات«، وال  ــ ــجــ ــ ــن »إنــ بــمــا يــحــقــقــه الــــــروس مـ
ــرداد أن مــوســكــو حــقــقــت، في  ــ تــخــجــل مـــن تـ
أربــعــة أشــهــر، مــا لــم يحققه االئــتــاف الــذي 
تـــقـــوده أمــيــركــا وتـــشـــارك فــيــه أكــثــر مـــن 13 
ــن بـــــدء عــمــلــيــاتــهــا.  دولــــــة خـــــال ســنــتــن مــ
وفـــي معظم مــا يكتب ويــنــشــر، تــكــاد كلمة 
الــــــثــــــورة، تـــخـــتـــفـــي تــمــامــا  ــة، أو  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ املـ
والذين  املتمردين،  مصطلح  محلها  ليحل 
الغالب،  أو في  إليهم جميعا،  ُينظر  أصبح 
ــديــــن« ســـلـــفـــيـــن. وفـــي  ــاهــ ــجــ بـــوصـــفـــهـــم »مــ
مــــــوازاة ذلــــك، يـــــزداد الــهــجــوم عــلــى اململكة 
عموما،  الخليج  ودول  السعودية،  العربية 
ألنــهــا تــدعــم املــتــمــرديــن، وتــتــرســخ الــصــورة 
الــنــظــام  تــعــمــيــمــهــا  أراد  الـــتـــي  الـــســـرديـــة  أو 
وحـــلـــفـــاؤه بــــأن الــســبــب الــرئــيــســي لــلــحــرب 
الوهابية والجهادية  انتشار  والصراع هو 
السلفية الــتــي تــرعــاهــا الــســعــوديــة وبــلــدان 
الــخــلــيــج، والـــتـــي تــنــبــع مـــن شــــروط الــحــيــاة 
القروسطية التي فرضتها القبائل البدوية 
تعميمها  تـــمـــول  تـــــزال  وال  املــنــطــقــة،  عــلــى 
املــقــابــل، تنحسر بشكل  وانــتــشــارهــا. وفـــي 
كامل تقريبا االنتقادات للسياسة اإليرانية 
الجنسيات  املتعددة  الطائفية  واملليشيات 
الــتــي حــشــدتــهــا طــهــران لــدعــم نــظــاٍم دمــوي 
فــــاســــد، وأطـــلـــقـــتـــهـــا فــــي مـــواجـــهـــة الــــثــــورة 
الـــســـوريـــة. وبــــدل أن تــثــيــر غـــــارات الــطــيــران 
الـــروســـي الــقــاتــلــة، واملـــجـــازر الــتــي تتسبب 
فيها للمدنين، احتجاج الرأي العام العاملي 
وغـــضـــبـــه، تـــحـــصـــد بـــالـــعـــكـــس الـــكـــثـــيـــر مــن 
وتــبــدو موسكو،  واملعلن،  املبطن  اإلعــجــاب 
الفعلي، حتى ال  الــرائــد  ألول مـــرة، وكــأنــهــا 
ــدافـــع  نـــقـــول الـــقـــائـــد، لــلــغــرب املــتــحــضــر واملـ
املهددة. في  الغربية  الحضارة  الشرس عن 
هـــذا الــســيــاق، يــأتــي الــحــمــاس االستثنائي 
ملــا ســمــي بــمــحــادثــات ومــفــاوضــات جنيف 
3، وإصـــرار األطـــراف الــدولــيــة على الحفاظ 
ــأي وســيــلــة  ــ ــة  املــــفــــاوضــــات، بـ ــ ــذوبـ ــ عـــلـــى أكـ
كــانــت، وحـــرص املــبــعــوث األمــمــي، ستيفان 
دي ميستورا، لتمريرها على إرضاء الهيئة 
بدل  املباحثات  بتعليق  للمعارضة،  العليا 
اإلعان عن فشلها، أو إفشالها. فاملفاوضات 
ينبغي أن تستمر بأي ثمن من أجل تمرير 
حرب اإلبادة املنظمة للفصائل املقاتلة التي 
وتم  املعتدلة،  املــعــارضــة  فجأة صفة  فقدت 
»داعـــش«  مــن  املتطرفن  قائمة  إلـــى  ضمها 

سامر خير أحمد

ــيــــوم مــــن تـــداعـــيـــات  ــا يــــــدور الــ ــط كــــل مــ ــ وسـ
ــّمـــة تــفــاصــيــل يمكن  ــيـــع الـــعـــربـــي«، ثـ ــربـ »الـ
ــارات واملـــــآالت  ــســ ــن املــ الــتــقــاطــهــا، بــعــيــدًا عـ
لــــثــــورات حــلــمــت بــهــا الـــشـــعـــوب، وأرادتــــهــــا 
لم  لكنها  االســتــبــداد،  مــن  لانعتاق   

ً
سبيا

، ما يمكن قراءته 
ً
تنجح بعد. من ذلك، مثا

ــادة أعـــام  ــعـ ــتـ فـــي ســعــي الــــثــــورات إلــــى اسـ
استقال بلدانها عن االستعمار األوروبي، 
ــاٍت لــلــثــورة فــي مــواجــهــة  ــ واســتــعــمــالــهــا رايـ
أنــظــمــة الــحــكــم الــتــي كــانــت قـــد أبـــدلـــت علم 
في  السلطة  إلــى  وثوبها  االســتــقــال، عقب 
انقابات عسكرية، كما في ليبيا وسورية؛ 
القول،  أرادت  الــثــورات  أن هــذه  فذلك يعني 
إلــغــاء ســنــوات حكم تلك  ضمنا، إنها تريد 
األنظمة االســتــبــداديــة مــن تــاريــخ األوطـــان، 
ــعـــودة إلـــى مــرحــلــة مـــا بــعــد االســتــقــال،  والـ

ها تواصل بناء بلدانها من تلك النقطة.
ّ
عل

كــأن فــي هــذا الــســلــوك، وفــي تأييد الــشــارع 
ــورات نــفــســهــا  ــ ــثـ ــ ــلــــدان الـ ــه، فــــي بــ ــ الـــعـــربـــي لـ
وخـــارجـــهـــا، اعـــتـــذارًا جــمــاعــيــا ضــمــنــيــا عن 
امــتــازت باستعمال  عــامــا،  مرحلة نحو 40 
ــــارات الــقــومــيــة  ــعـ ــ أســــلــــوب االنــــقــــابــــات وشـ
والتقدمية، لفرض أنظمة حكم استبدادية، 
الــفــرد فقط، بــل إلى  تنتهي ليس إلــى حكم 
القذافي  الطائفة، كما فعل  أو  القبيلة  حكم 
في ليبيا، واألســد في سورية، وصــّدام في 
الـــعـــراق، وعــلــي صــالــح فـــي الــيــمــن، ونــظــام 
ــادات، الــــــذي قـــــال عــنــه  ــ ــســ ــ ــارك وريــــــث الــ ــبــ مــ
املصريون، يوما، إنه كان يمشي على خطى 

عبدالناصر »بأستيكة« )ممحاة(!
لــيــس  إذن،  الــــســــلــــوك،  هـــــذا  أراده  ــا  مــ لـــعـــل 
ــتـــي ُرفــــعــــت فــيــهــا  ــــذار عــــن املـــرحـــلـــة الـ ــتـ ــ االعـ
والتقدمية،  واالشتراكية  القومية  شعارات 
عملت فيها تلك 

ُ
الــتــي است املــرحــلــة  بــل عــن 

والقبيلة  الــعــائــلــة  الــشــعــارات ســتــارًا لحكم 
ــانـــت »كـــــــام حــــق ُيــــــــراد بــه  ــكـ ــفــــة، فـ ــائــ والــــطــ
بـــاطـــل«، فــمــرحــلــة »األنــظــمــة الــقــومــيــة«، إن 
جــــاز الــتــعــبــيــر، بـــــدأت فـــي مــعــظــم الــبــلــدان 
الــعــربــيــة بــعــد قــلــيــل فــقــط مـــن االســـتـــقـــال، 
وعــلــى أيــــدي أنــظــمــٍة وصــلــت إلـــى السلطة 
فــي انــقــابــاٍت أيــضــا، قــادهــا ضــبــاط شباب 
مــتــحــمــســون لــلــتــحــديــث والــتــحــريــر، لكنهم 
ذها، 

ّ
نف جــديــدة،  النــقــابــاٍت  تاليا  تعّرضوا 

على األغلب، زماء لهم، ألسباب قالوا إنها 
»تصحيحية«، مستعملن أسلوب »البيان 
والتقدمي  القومي  والشعار  نفسه،   »1 رقم 
طويلة،  عــقــودًا  السلطة  فــي  فمكثوا  نفسه، 
ثم وّرثوها، أو كادوا، ألبنائهم الذين ولدوا 
السيد  »أوالد  باعتبارهم  مترفن  وعاشوا 
الـــرئـــيـــس«. هـــكـــذا، اكــتــشــف الـــعـــرب أن في 

على منظمة التحرير التي أنشأها النظام 
الــرســمــي الــعــربــي نــفــســه، لــتــمــثــل الــشــعــب 

الفلسطيني وفق محدداته.
وهذا ال يمنع، بالطبع، من بروز تباينات 
ثانوية.  تناقضات  وحــتــى  هــنــاك،  أو  هنا 
لــكــن، فــي املحصلة، والــحــال هـــذه؛ مــا كان 
أن  لــه  يمكن  مغايرًا  تشق سياقا  أن  لفتح 
يــتــنــاقــض جــــذريــــا مــــع الـــســـيـــاق الــرســمــي 
الــعــربــي. والــحــال هــذه، فــإن مقولة »الــقــرار 
الــوطــنــي املــســتــقــل« كـــانـــت مـــجـــرد دعـــايـــٍة، 
في  الفتحاوية  البروباغندا  استخدمتها 

وجه الخصوم، ال أكثر.
تفردت »فتح« بقيادة الشعب الفلسطيني، 
واحتكرت قيادتها املتنفذة تمثيله، بدعٍم 
ــنـــظـــام الـــرســـمـــي الـــعـــربـــي، وحـــرفـــت  مــــن الـ
ــه، عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن كـــــل الـــتـــقـــديـــر  ــالــ نــــضــ
لــتــضــحــيــات عـــشـــرات آالف املــنــاضــلــن من 
أبناء الحركة الذين أضحى من بقي منهم 
على قيد الحياة في هامشها أو خارجها 
الـــيـــوم، مــن الــســعــي إلـــى اســتــعــادة حقوقه 
املــشــروعــة فــي أرضـــه والــعــودة إلــيــهــا؛ إلى 
مــجــرد إقـــامـــة ســلــطــة حــكــم ذاتــــي مــحــدود 
بائسة، في أراضي الضفة الغربية وقطاع 
غـــــزة. فــتــح الـــتـــي هــــي، بــحــســب دعــايــتــهــا، 
حــامــل املــشــروع الــوطــنــي املــســتــقــل، تخلت 
ــة لــلــشــعــب  ــيـ ــنـ عــــن مـــعـــظـــم الـــحـــقـــوق الـــوطـ
القضية  جوهر  عــن  وتخلت  الفلسطيني، 
)ومفاعيل(  آثــار  إزالـــة  وهــو  الفلسطينية؛ 

كان صادق دقيقا في توصيفه، فالقيادة 
التي أمسكت قرار فتح ومنظمة التحرير 
لم تكن في يوٍم تعبر عن قرار فلسطيني 
ــوا األقـــــــــــرب إلــــى  ــ ــانــ ــ ــن كــ ــ ــل مــ ــ مـــســـتـــقـــل، بــ
االستقالية في مواقفهم هم الذين ظلوا 
الفلسطينية،  متمسكن بثوابت القضية 
بــروبــاغــنــدا فتح  والــذيــن طــاملــا اتهمتهم 
ــلـــون أجــــــنــــــدات خــــارجــــيــــة،  ــمـ بــــأنــــهــــم يـــحـ
ــــهــــم فــيــهــا 

ّ
ــت ــ ــتــــي ُي بـــالـــطـــريـــقـــة نـــفـــســـهـــا الــ

االستبداد  أنظمة  ُيــعــارض  من  كل  اليوم 
تحافظ  الــذي  للخارج  بالتبعية  العربية 
معه.  العاقات  أفضل  على  األنظمة  تلك 

وبقدر ما كانت »فتح« ال تعبر عن خيار 
وطني فلسطيني مستقل، لم تكن القوى 
املعارضة في منظمة التحرير، بما فيها 
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، الــفــصــيــل الــثــانــي في 
املــنــظــمــة، تــعــبــر عـــن بـــديـــل حــقــيــقــي لــهــا، 

وهذا مبحث آخر.
ليست »فتح« التي أحيت الشهر املاضي 
انطاقتها الحادية والخمسن في أفضل 
على  أزمـــة عميقة  تعيش  فهي  أحــوالــهــا، 
املـــســـتـــويـــن، الــتــنــظــيــمــي والـــســـيـــاســـي، ال 
وال  وقياداتها.  أبنائها  مــن  أحــد  ينكرها 
يمكن تناول هذه األزمــة، بحال تناولها، 
فــي معزل عــن األفــق املــســدود الــذي وصل 
إليه مشروعها السياسي »الكياني«، الذي 
بـــات واضــحــا الــيــوم، وفـــي ظــل املعطيات 
والــتــطــورات عــلــى األرض؛ أنـــه غــيــر قابل 
ــنـــى اآلنــــــــي املـــرحـــلـــي  لـــلـــتـــحـــقـــق، ال بـــاملـــعـ

وحسب، بل حتى باملعنى التاريخي.  
في ظل الحالة التي تعيشها حركة فتح، 
اليوم، واملخاطر التي تحيط بها، وتضع 
بات  مستقبلها،  على  استفهام  عــامــات 
مــن واجــــب كــتــلــة كــبــيــرة مــن كــــوادر فتح، 
وكــل من هم جــزء من الحالة الفتحاوية، 
خـــرجـــوا مـــن إطـــارهـــا التنظيمي 

ُ
أ الـــذيـــن 

بمراجعة  القيام  املاضين؛  العقدين  فــي 
تــاريــخــيــة صـــارمـــة، تــعــتــرف بــاالنــحــراف 
الــكــبــيــر الـــــذي اقــتــرفــتــه قـــيـــادة الــحــركــة، 
وفــي مقدمة تلك الــقــيــادة يــاســر عــرفــات، 

فبقدر ما تتحمل »فتح« وزر ما آلت إليه 
الــــيــــوم، يتحمل  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــقــضــيــة 
يـــاســـر عــــرفــــات، بــوصــفــه قـــائـــدًا مــتــفــردًا، 
املسؤولية األولـــى عــن قـــرارات وخــيــارات 

الحركة في ظل قيادته املتفردة. 
إن كانت هناك نّية حقيقية إلخراج »فتح« 
مــن أزمــتــهــا، وملــلــمــة شــتــاتــهــا، واســتــعــادة 
دورهــا املفقود، ال بد على املخلصن من 
أبنائها إجــراء هذه املراجعة، على هؤالء 
الــذيــن تــســوؤهــم حـــال حركتهم الــيــوم أن 
يـــدركـــوا أنــهــا لـــم تــصــل إلـــى هـــذه الــحــالــة 
مــن فـــراغ، وال نتاج مــؤامــرة مــزعــومــة، بل 
وتبعيتها  السياسية،  خياراتها  بسبب 
ــمـــي الــــعــــربــــي، والـــتـــزامـــهـــا  لــلــنــظــام الـــرسـ
القضية  حيال  الواطئ  السياسي  بسقفه 

الفلسطينية. 
الــنــوع يمكن لها أن  إن مراجعة مــن هــذا 
ــفــضــي إلـــى تــجــديــد بــنــاء فــتــح، بــقــيــادة 

ُ
ت

ــيـــادة  ــقـ ــيـــدًا عــــن الـ ــيـــة حـــقـــيـــقـــيـــة، بـــعـ ــنـ وطـ
الحالية التي تجاوزها التاريخ، وتعّريها 
ــنــتــفــض في 

ُ
يــومــيــا جــمــاهــيــر شــعــبــنــا امل

الذين  عــن  كــذلــك  املحتل. وبعيدًا  الــداخــل 
ِليقهم، في حاضنات 

ْ
وا، أو يجري تخ

ُ
ق

ِّ
ل

ُ
خ

النظام الرسمي العربي الذين لن يكونوا، 
 مسخا 

ً
فـــي أحـــســـن األحـــــــوال، إال نــســخــة

واقترفت  قــادت  التي  التاريخية  للقيادة 
االنحراف.

)كاتب فلسطيني(

الــعــرب، وكــذلــك الشعب الــعــربــي، مــن ُعمان 
شـــرقـــا إلــــى طــنــجــة غـــربـــا؟ روســـيـــا وإيـــــران 
وإســرائــيــل يضربون فــي ســوريــة. وأميركا 
وإيــــــــران وآخــــــــرون يـــضـــربـــون فــــي الــــعــــراق، 
ــيــــل تـــضـــرب فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة  ــرائــ وإســ
ــزة، يــقــابــلــهــا صــمــت رهـــيـــب مـــن سلطة  ــ وغــ
التسول. أال توجد منظمات مجتمع مدني 
يتظاهرون  الفاعلة  العربية  العواصم  فــي 
احتجاجا على ما ُيفعل بأهلنا في العراق 
وباد الشام؟ ملاذا ال يجتمع اتحاد الكتاب 
الــعــرب، واتــحــاد املعلمن، وكــل االتــحــادات 
ــتــــال  ــــن رفــــــض االحــ املـــهـــنـــيـــة، لــلــتــعــبــيــر عـ
ــتــــداءات  األجــنــبــي لــســوريــة والـــعـــراق واالعــ
الفلسطيني؟ هل  الشعب  اإلسرائيلية على 
واملسكنة،  الــذل  العربية  أمتنا  على  ضــرب 
حتى أصبحوا با إحساس وال غيرة، وال 
حمية على إخــوانــهــم فــي الــعــراق وســوريــة 

وفلسطن.
بانتصار  يختالون  وأنصاره  األســد  بشار 
وريفها  حلب  فــي  السورية  املعارضة  على 
ودرعا وحمص، ومناطق أخرى كانت تحت 
نقول  الوطنية.  السورية  املعارضة  سلطة 
لــهــم، بــأعــلــى صــــوت، إن تــلــك االنــتــصــارات 
لــيــســت بــفــعــلــكــم وال بــقــوتــكــم، وإنـــمـــا بــقــوة 
روسية إيرانية مسنودة بجحافل املرتزقة 
واملليشيات الطائفية الحاقدة، فا تنتشوا 
الــروســي، وإنما  ملــا فعل الجيش  انــتــصــارًا 
أنفسكم ومن   من 

ً
طأطئوا رؤوســكــم خجا

الــعــالــم. جيشكم  الــعــربــي وشــعــوب  الشعب 
عشرات  مسامعنا  أرهقوا  الذين  وأعوانكم 
الــســنــن بــشــعــار »املـــقـــاومـــة واملــمــانــعــة« لم 
يجدوا نفعا أمام تصميم الشعب السوري 
على إزاحتكم، فرحتم تستنجدون بالجيش 
الروسي والحرس الثوري اإليراني وقوات 
ــن غــضــبــة شــعــب  الـــبـــاســـيـــج لــحــمــايــتــكــم مــ

سورية العظيم.
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وقـــــــع الــــــعــــــراق الـــشـــقـــيـــق تــــحــــت االحــــتــــال 
اإليراني، وال أريد أن أنكأ الجراح بالحديث 
للعراق،  البريطاني  عن االحتال األميركي 
وأسبابه ودواعيه. واليوم سورية بكاملها 
تــحــت االحـــتـــال الـــروســـي اإليــــرانــــي، فــمــاذا 
فـــعـــل أمـــــن عـــــام جـــامـــعـــة الـــــــدول الــعــربــيــة، 
وهــــو الــخــبــيــر بــالــقــانــون الـــدولـــي ومــيــثــاق 

الخائفة  الــــدول  وتطمن  الــنــصــرة،  وجبهة 
مــــن تـــوســـع دائـــــــرة الـــلـــجـــوء والـــعـــنـــف على 
مــســتــقــبــلــهــا. وفــيــه أيــضــا يــنــبــغــي أن نفهم 
موجة الكرم الحاتمي التي حملت املجتمع 
ــــن بــشــكــل خــــاص على  ــيـ ــ الــــدولــــي واألوروبـ
إنساني، هو  مواكبة مسار جنيف 3 بشق 
نوع من إظهار حسن النيات، وتقديم جائزة 
مليارات  بخمسة  املانحون  قدرها  ترضية 
دوالر أو أكثر قليا لعام 2016، لكن أقل من 

ثاثة مليارات للسنتن التاليتن.
من يتابع ما ينشر في مروحة واسعة من 
التي  املشكلة  أن  يعتقد  الغربية  الصحافة 
تشغل بال العالم واملجتمع الدولي، اليوم، 
لم تعد ضحايا الحرب التي تشنها موسكو 
عــلــى الــســكــان الــســوريــن اآلمـــنـــن للقضاء 
تــفــويــض  أي  ومـــــن دون  ــة،  ــارضــ ــعــ املــ عـــلـــى 
دولي، أو تبرير، مهما كان نوعه، وال رفض 
نظام األسد التحرك، ولو خطوة واحدة في 
اتجاه الشعب واملــعــارضــة، للبحث عن حل 
الــدمــاء املتدفق منذ  سياسي، يوقف شــال 
ســـنـــوات خـــمـــس، وال حــتــى مــشــكــلــة داعـــش 
وتفريخها في أكثر من بلد عربي وإسامي، 
وإنما هي كسر صمود املعارضة السورية 
أمــام إغـــراءات السام الــكــاذب والــتــداول في 

كيفية التحايل عليها واإليقاع بها. 
فبعد أن فشلت محاولة تشتيت املعارضة، 
ــاوض إلــــــــى جــنــيــف  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــ ــم وفــــــــد ال ــيــ ــغــ ــلــ وتــ
ــم تفلح  بــشــخــصــيــاٍت مــوالــيــة ملــوســكــو، ولــ
ــيــــة األمـــيـــركـــيـــة  تــــهــــديــــدات وزيــــــــر الــــخــــارجــ
جــون كيري فــي دفــع املعارضة إلــى القبول 
ــــذي هـــو كـــل مـــا تطمح  بــالــحــل الــــروســــي، الـ
الــدول الغربية، بما فيها  اليوم معظم  إليه 
العمل  الواليات املتحدة. اعتقدت مجموعة 
مــــن أجــــــل ســــوريــــة أن بـــعـــض الـــضـــمـــانـــات 
الــلــفــظــيــة ملــعــالــجــة املـــلـــف اإلنـــســـانـــي كــافــيــة 
لتخدير املعارضة وجّرها إلى الدخول في 
مفاوضاٍت لن يمر وقت طويل، قبل أن تجد 
 فيها على التنازل والتفريط 

ً
نفسها مجبرة

بــحــقــوق الـــشـــعـــب، أو االنـــســـحـــاب وفـــقـــدان 
الشرعية  منح  فــي  توّرطها  بعد  الصدقية، 
ملــســرحــيــة مـــفـــاوضـــات الــتــســويــة الــروســيــة 
نظام  لتعزيز  علنا  أعـــدت  الــتــي  األمــيــركــيــة 

األسد وإعادة تأهيله.  
كـــمـــا يـــتـــكـــشـــف كـــــل يــــــــوم، راهـــــنـــــت الــخــطــة 
ــذ املــعــارضــة،  الــروســيــة األمــيــركــيــة عــلــى أخـ
بــالــدارجــة، »بالعبطة« مــن خال  كما نقول 
ــــداد للمؤتمر،  االرتـــجـــال والــتــســرع فــي اإلعـ
ــاء عـــلـــى الـــغـــمـــوض الـــكـــامـــل فــــي كــل  ــ ــقـ ــ واإلبـ
مـــراحـــل اإلعـــــــداد والــتــحــضــيــر، حــتــى يجد 
وفـــد املــعــارضــة نــفــســه، مــن دون أن يشعر، 
متورطا في مفاوضاٍت ليس لديه أي فكرة 
عـــن مــســارهــا وآلــيــاتــهــا وجـــــدول أعــمــالــهــا، 
بـــل حــتــى عـــن املــشــاركــن فــيــهــا. لــكــن نجاح 
ــه  مـــؤتـــمـــر الــــريــــاض لـــلـــمـــعـــارضـــة، وخـــروجـ
بهيئة مــوحــدة، بعكس ما كــان يتوقع لها، 
ثم  صمود وفد الهيئة في جنيف، ورفضه 
التسليم بمفاوضاٍت من دون معرفة الغاية 
منها، ومن دون رؤية للمستقبل وال شروط، 
وتــمــســكــه بــحــل املــســألــة اإلنــســانــيــة، وعـــدم 
تــرّدده في اعتبارها املدخل ألي مفاوضات 
ــن دون أن  ــد أحـــبـــط مــ ــة، قــ ــديــ ســـيـــاســـيـــة جــ
ــرج الــجــمــيــع. ولــم  ــ ــدري هـــذه الــخــطــة، وأحـ يــ
الخطأ سوى  يعد هناك وسيلة الســتــدراك 
تتوصل  أن  بانتظار  املــفــاوضــات،  بتعليق 
األطراف الدولية املعنية التي تسمي نفسها 
مجموعة العمل ألجــل ســوريــة، إلــى طريقة 
لالتفاف على صمود املعارضة، وإعادتها 
ــا يشكل  ــة املــــفــــاوضــــات. وهـــــذا مـ ــاولـ إلــــى طـ
مــحــور اجــتــمــاع مــيــونــيــخ فـــي 11 فــبــرايــر/

ــمــــوازاة  شـــبـــاط الـــــجـــــاري، الــــــذي ســيــعــقــد بــ
موسكو  مــن  الخطير  العسكري  التصعيد 
والـــنـــظـــام، بـــهـــدف مـــحـــاصـــرة أحـــيـــاء حلب 
التركية،  السورية  الحدود  وإغــاق  املحّررة 

وقطع طرق اإلمداد عن مقاتلي املعارضة. 

لت 
ّ
تعط عقودًا ضائعة،  املعاصر  تاريخهم 

أفكار  على  القائمة  التحديث  مسيرة  فيها 
االســـتـــقـــال: الـــحـــريـــة، والـــعـــدالـــة، والـــوحـــدة 
أضعنا  لإلمبريالية.  والــتــصــّدي  الــعــربــيــة، 
أربـــعـــن عـــامـــا مـــن تــاريــخــنــا تــحــت ســيــاط 
هدرت الثروات العربية 

ُ
االستبداد، فكان أن أ

في حروٍب ال طائل منها، كحرب العراق مع 
إيــران، وحــروب صــّدام مع طواحن الهواء، 
فيما واصــلــت إســرائــيــل تــمــّددهــا، وظــفــرت 
معهم.  وباتفاقيات سام  العرب،  باعتراف 
ــاريـــع بـــنـــاء خـــطـــط تــنــمــويــة  وتـــــبـــــّددت مـــشـ
طــويــلــة املــــدى، تــحــّدث طـــرق إدارة الــدولــة، 
 عــــن تـــحـــديـــث هـــيـــاكـــلـــهـــا، وتــطــويــر 

ً
فـــضـــا

مــنــظــومــة الــثــقــافــة الــوطــنــيــة لـــدى الــشــعــوب 
الــعــربــيــة بــاتــجــاه قــيــم الــحــريــة والــتــعــدديــة 
ــتـــاف، واملـــواطـــنـــة وااللـــتـــزام  ــرام االخـ ــتـ واحـ
عوضا  املستقبل  إلــى  والتطلع  بــالــقــانــون، 

عن املاضي وأحامه وأوهامه.
الليبيون  فاستعاد  ذلــك،  »الــثــّوار«  اكتشف 
والهال  الثاثة  األلـــوان  ذا  االستقال،  علم 
ــة، عـــــوضـــــا عــــــن رايــــــــــة الــــقــــذافــــي  ــ ــمـ ــ ــــجـ ــنـ ــ والـ
الخضراء. وحاول السوريون استعادة علم 
اســتــقــالــهــم، ذي الــنــجــوم الــثــاث الــحــمــراء 
والــثــلــث األخـــضـــر، لــكــن مــخــرجــات الــربــيــع 
العربي ال تنبئ، بعد خمس ســنــوات على 
أخطاء  سيتجاوزون  العرب  بــأن  اندالعها، 
اللحاق  العقود األربعة املاضية، ليحاولوا 
ــان رهــنــا  ــو كــثــيــر، فـــذلـــك كــ بــمــا فـــاتـــهـــم، وهــ
لكن  بها، 

ّ
العقود وتجن تلك  بحصر أخطاء 

ــيـــوم مـــراكـــمـــة أخـــطـــاء جـــديـــدة،  الـــحـــاصـــل الـ
ــّمــــق الـــطـــائـــفـــيـــة والـــجـــهـــويـــة  ــعــ قــــوامــــهــــا تــ
يكّرس  الــذي  املحاصصة  ومــبــدأ  والقبلية، 
الــثــقــافــة األبـــويـــة فــي املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، 
ويعطي السلطة لرموز الطائفية والقبلية، 
ما يهدد بإضفاء معنى سلبي على رايات 
ــّدخـــرة  ــتـــي ظـــلـــت مــــن قـــبـــل مـ االســــتــــقــــال، الـ

ملعاني الحرية.
 ربما أخيرة، وكان 

ً
التاريخ  فرصة منحنا 

اعــتــرفــت  أن  بـــعـــد  نــــتــــذّكــــر،  أن  ُيــســتــحــســن 
ثــورات الشعوب بإهدارنا أربعن عاما من 
 لــم تــهــدر تلك 

ٌ
»شــبــابــنــا«، أيــن وصــلــت دول

العقود، في أفريقيا وآسيا، وحجم الجهود 
أردنــا،  إن  نبذلها  أن  التي علينا  فة«، 

ّ
»املكث

حقا، تجاوز هذا التأخير الحضاري، ابتداًء 
األبـــويـــة، بتجلياتها  الــثــقــافــة  مــفــارقــة  مـــن 
الطائفية والقبلية والجهوية، وليس انتهاًء 
بتجاوز الخافات السياسية العربية التي 
ظلت تفرز حروبا باردة بن األنظمة، أعاقت 
بما  العربي،  التكامل  من  أي شكل حقيقي 
بنى عليه خطط 

ُ
في ذلك االقتصادي الذي ت

التنمية الشاملة.
)كاتب من األردن(

الحرب العدوانية التي شنتها العصابات 
فلسطن  شــعــب  وجـــود  عــلــى  الصهيونية 
على أرضه، وعلى ثقافته وتراثه وتاريخه 
عام 1948، في مقابل وهم الكيان املستقل 

على أراضي 1967.
هــــي تــتــحــمــل وحــــدهــــا تـــقـــريـــبـــا وزر هـــذا 
ــّدد نــــضــــاالت مــايــن  ــ ــ ــذي بـ ــ ــ االنـــــحـــــراف الـ
فيهم  بــمــن  وتــضــحــيــاتــهــم،  الفلسطينين 
أبـــنـــاء فــتــح نــفــســهــا، وأضـــــاع وقــتــا ثمينا 
دّعم العدو فيه وجوده على األرض، فيما 
العربي بالاجئن، وعمل  النظام  استفرد 
ويعمل على تشتيتهم مجددًا وترحيل من 
بقي منهم قسرًا عن األرض العربية. نعم، 
إن فتح تتحمل وزر ذلك كله، واملسؤولية 

التاريخية عنه.
تساءل عضو املجلس الثوري لحركة فتح، 
شر في »العربي 

ُ
عدلي صادق، في مقال له ن

الجديد« عنوانه »إنكار يستوجب إنكارًا«: 
»مــــن هـــم الـــذيـــن خــــاب ســعــيــهــم، عــلــى مر 
املتشددون  الفلسطينية،  القضية  مراحل 
حيال الحقوق القصوى للفلسطينين في 
أو سماهم  أنفسهم،  أم من سّموا  وطنهم، 
ليجيب  ومعتدلن؟«  واقعين  مؤيدوهم، 
في املقال نفسه: »ما يحسم األمر، باملعيار 
الــــتــــاريــــخــــي، لـــصـــالـــح املـــتـــشـــدديـــن حــيــال 
واقعية،  أكثر  ويجعلهم  املستلب،  وطننا 
لم يمتلكوا،  أنهم  )الواقعين(؛  بكثير، من 

في أية مرحلة، القرار الفلسطيني«.

التي  والسوابق  واملمارسات  املتحدة  األمم 
ــيـــوم؟  اتــــخــــذت فــــي مـــثـــل حـــالـــنـــا الـــعـــربـــي الـ
العربية  للحكومات  مقترحا  يــقــّدم  ال  ملـــاذا 
الــتــي مــا بــرحــت مستقلة، مــثــل الــســعــوديــة 
والــجــزائــر وتــونــس واملــغــرب ودول مجلس 
الجمعية  انعقاد  لتطلب  ومــصــر،  التعاون 
»االتــحــاد  بند  تحت  املتحدة  لألمم  العامة 
من أجل السام«، بعد أن فشل مجلس األمن 
فــي تنفيذ قــراراتــه بــشــأن ســوريــة والــعــراق 
وفلسطن، وفــشــل فــي ردع روســيــا وإيـــران 
ــوريـــة؟ حــــان الــوقــت  نــتــيــجــة احــتــالــهــمــا سـ
إلزاحة األمن العام للجامعة، نبيل العربي، 
ــادرة لــحــل أي مشكل  ــبـ ألنــــه لـــم يــقــدم أي مـ
 ، مــن مــشــكــات الــوطــن الــعــربــي، ولـــم يتصدَّ
ولـــو بــكــلــمــة، لــاحــتــال الـــروســـي اإليـــرانـــي 
للممارسات  ولــم يتصد  والــعــراق،  لسورية 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وغــــزة 

وتهويد مدينة القدس.
ــ 5 ــ

ــأن الــــدولــــة الــعــربــيــة  ــراف بــ ــتــ ال بـــد مـــن االعــ
ــدة الـــــتـــــي وقـــــفـــــت فــــــي وجــــــــه املــــد  ــ ــيــ ــ ــوحــ ــ الــ
السعودية،  العربية  اململكة  هــي  الــفــارســي 
وهـــي تــخــوض حــربــا ضــد جــحــافــل الــفــرس 
وأنصارهم في اليمن من أجل عودة القيادة 
بــغــى عليها  أن  بــعــد  الــيــمــنــيــة،  الــشــرعــيــة 
ــبــــاع إيـــــــران مــمــثــلــن بــالــحــلــف الــثــنــائــي  أتــ
ــــي(. ويــــقــــف إلـــــى جــانــب  ــــوثـ ــــحـ )صــــالــــح والـ
التعاون  أشقاؤها في دول مجلس  اململكة 
في  الــعــزيــزة  مــصــر  بقيت  فيما  الخليجي، 
صمتها الــرهــيــب تــجــاه كــل مــا يــجــري على 

الساحة العربية. 
)أستاذ جامعي قطري(

وترويع  والحصار  التجويع  سياسة  وألن 
ــزء مــــن ســيــاســة  ــ املـــدنـــيـــن وتـــهـــجـــيـــرهـــم جــ
الثاثي  يــمــارســهــا  الــتــي  املــحــروقــة  األرض 
الروسي اإليراني األسدي إلقناع السورين 
واملقاتلن بأنه ال حل هناك سوى التسليم 
فلن تكون هناك أي ضغوط  واالســتــســام، 
حقيقية على مــوســكــو، ولــم تكن هــنــاك في 
الــحــقــيــقــة أيــــة ضـــغـــوط ســــوى تــصــريــحــات 
جـــــــوفـــــــاء، ال تـــــرقـــــى حــــتــــى إلــــــــى مـــســـتـــوى 
الــشــجــب أو االحـــتـــجـــاج. فـــي هــــذا الــســيــاق، 
وتــحــت الــقــصــف األعــمــى والـــدمـــار الــشــامــل، 
الــدول املعنية على املعارضة  ســوف تطرح 
وقــفــا إلطـــاق الـــنـــار، بـــدل الــبــحــث فــي امللف 
 عنه. ومثل هذا الطرح في 

ً
اإلنساني، وبديا

هــذه املرحلة من املــفــاوضــات، وخـــارج إطار 
التفاهم على طبيعة الحل ومستقبل الباد 
الــدول  منها  تهدف  مسبقا، سيكون خدعة 
إلـــى حـــرمـــان املــعــارضــة املــقــاتــلــة مـــن الــدعــم 
والــروس  النظام  يستمر  بينما  العسكري، 
 ،

ً
واإليرانيون املشاركون في القتال مباشرة

والــذيــن يمتلكون عــتــادًا كبيرًا جــاهــزًا، في 
األعمال العسكرية، باسم القتال ضد داعش، 
كما يفعلون اآلن تماما. وستكون النتيجة 
املقاتلن  الثقة بن  املعارضة، وضــرب  شق 

واملعارضة السياسية. 
الخدعة الكبيرة األولى التي أراد بها الروس 
ــقــــاع بـــاملـــعـــارضـــة كــانــت  ــيـــون اإليــ ــيـــركـ واألمـ
املــفــاوضــات مــن دون شـــروط، أي االعــتــراف 
بشرعية حرب اإلبادة الجماعية، والتفاوض 
فـــي ظــلــهــا، حــتــى تــنــتــهــي األمـــــور بالحسم 
العسكري، وال تبقى هناك قيمة ال للتفاوض 
وال للمعارضة. أما الخدعة الجديدة املقبلة 
فهي اللعب بورقة وقف شامل إلطاق النار 
بن النظام وفصائل املعارضة املسلحة، مع 
استمرار الروس وحلفائهم في القتال باسم 
الــحــرب عــلــى املــتــطــرفــن، كــمــا يــحــصــل اآلن 
تــمــامــا. ولـــن تستطيع املــعــارضــة أن تحقق 
شيئا باالحتجاج، وستجد نفسها كالزوج 
املـــخـــدوع، بــعــد أن تــكــون قــد فــقــدت قــواتــهــا 
أو  لرفضها  قيمة  ال  األرض،  على  ووزنــهــا 
قبولها. وقــف إطــاق النار مهم وضــروري، 
والعمل  املفاوضات  كانت  كما  منه،  بد  وال 
ــوقـــف الــقــتــل  ــل تـــســـويـــة ســيــاســيــة لـ ــ مــــن أجـ

والدمار.  
لكن، يتحقق بالفعل ولن يحترم من الطرف 
اآلخر، ما لم يقم منذ البدء على التفاهم على 
شروط املرحلة التي تليه، واالتفاق النهائي 
على تشكيل الحكومة أو الهيئة االنتقالية 
وصاحياتها. من دون ذلك، لن يكون وقف 
إطـــــاق الـــنـــار ســــوى خـــدعـــة، يــســتــعــيــد من 
خالها النظام وحماته الروس واإليرانيون 
ــادرة الـــســـيـــاســـيـــة، بـــعـــد أن اســـتـــعـــادوا  ــ ــبـ ــ املـ
املـــــــبـــــــادرة الــــعــــســــكــــريــــة، مـــــن أجـــــــل تـــجـــريـــد 
املــعــارضــة بشقيها مــن آخــر أوراقـــهـــا، وهو 
دعم قطاع واسع من الشعب السوري لهذه 
املعارضة، ملا تمثله من موقف الصمود في 
وجه النظام الدموي، وما ال تزال تملكه من 
شرعية سياسية، في تجسيد ثورة الكرامة 
والحرية وإرادة الخاص والتحّرر من حكم 

الطغيان ونظام اإلرهاب.  
)أكاديمي وأول رئيس 
للمجلس الوطني السوري(

»فتح« ووهم القرار الفلسطيني المستقـل

شعب يذبح وحكام يتفرّجون

عندما تصبح المعارضة المشكلة

رايات الربيع العربي

وصلت »فتح« إلى 
حالتها الراهنة بسبب 

خياراتها السياسية 
وتبعيتها للنظام 

الرسمي العربي

حان الوقت إلزاحة 
األمين العام 

للجامعة، نبيل العربي

الخدعة المقبلة 
اللعب بورقة وقف 

شامل إلطالق النار 

آراء

معن البياري

الــذي أريد  هل من رابــٍط بني مذبحة حماه في فبراير/شباط 1982 ومؤتمر جنيف 
له أن يكون ملفاوضاٍت )أو محادثاٍت؟( بني وفدي بشار األسد واملعارضة السورية، 
األسبوع املاضي؟ هل السؤال مفتعل، أم إن الرابط املمكن أن الذكرى 34 لتلك املقتلة 
املهولة مّرت بينما كانت فنادق املدينة السويسرية تستضيف املهرجان السياسي 
، وليست اإلجابة عليه هــذه، وإنما هو 

ً
السؤال مفتعال الخائب؟. ال، ليس  واإلعالمي 

األرواح،  إزهــاق  في  في دمشق،  الحاكم  النظام  به  يهتدي  الــذي  اإلسرائيلي«  »النهج 
وفي التفاوض في »عمليٍة سياسيٍة«، هنا، ُيقال إنها لحل األزمة السورية، وهناك في 
»عملية السالم« التي ُيقال إنها لحل قضية الفلسطينيني. ُيضاعف من وجاهة الزعم 
تنديٍد كالميٍّ دولــيٍّ وفير، وأميركي  به إسرائيل من  الرابط ما تحظى  هــذا  بوجود 
أحيانًا، من دون إيذائها بشيء، وما يحوزه نظام األسد، في غضون التمويت الذي 
يزاوله بهمٍة ال تفتر منذ نحو خمس سنوات، من قصٍف كالمي، من أميركا وغيرها، 
يساعده على مضّيه في ما هو فيه. وإذا كان األسد سعيدًا باإلسناد العسكري من 
روسيا، فإنه مغتبط، أيضًا، بخطابّية الثنائي، باراك أوباما وجون كيري، إذ ال تغّير 

شيئًا في خططه الحربية تجاه السوريني وثّوارهم ونازحيهم و....
أراد حافظ األســد، في حماه، أن يقتّص من نحو ثالثمائة من »اإلخــوان املسلمني«، 
وصل إليه إنهم يعتصمون في املدينة. ال مطرح للقانون في حساباِته، وال للحرص 
على أرواح الناس، وال لبدعة الحفاظ على مآثر املدينة التاريخية ونواعيرها وأسواقها. 
لذلك، ومن أجل قتل أولئك »املطلوبني«، كان قادة الحملة العسكرية، في تلك الجائحة، 
مطلقي اليدين، بترخيٍص بال سقوف، وبأي أسلحٍة يريدون. وعلى ما ينقل الكاتب 
صبحي حديدي، في مقالٍة له، عن الصحافي الوحيد الذي أشهر )وعاَين( أهم آثار 
صفت 

ُ
يومًا، وق املدينة حوصرت 27  فإن  »ليبراسيون«،  املجزرة، وهو فرنسي في 

باملدفعية الثقيلة والدبابات، قبل اجتياحها واستباحتها، فقضى بني 30 ألفًا و40 ألفًا 
من السكان، وتم تهجير نحو مائة ألف، وفقد 15 ألفًا. وجرى تهديم أحياء بكاملها، 
هبت رابعة )هل ثمة 

ُ
سفت كنيستان وُهــدم جــزٌء من ثالثة ون

ُ
ربت مساجد، ون

ُ
وض

مسيحيون إخواٌن مسلمون؟!(. يوضح هذا اإليجاز )املخل؟( ما يدأب عليه »حماة 
الديار« في الجيش العربي السوري، ومن في ركابه من الشبيحة واملليشيات الفالتة، 
ستضافة، ممن يواصلون التدمير والقتل والتهجير في حمص ودير الزور 

ُ
املحلية وامل

وحلب ومدن أخرى، وفي أرياف وقرى وحواضر بال عدد، قبل العون الروسي وبعده.
العصابات  منذ جرائم  كلها،  التوحشية  أطــواره  في  بامتياز،  إسرائيلي  هذا مسلك 
اليهودية في غير قريٍة وبلدة فلسطينية، تمهيدًا إلقامة الدولة الصهيونية في 1948، 
مرورًا بالقصف على كل من يدّب على األرض، ومن يحتمي في أي منزٍل أو ملجأ. 
بدعوى القضاء على »مخّربني« في بيروت وعموم لبنان، في اجتياح 1982 وما قبله 
وما بعده، ثم بدعوى القضاء على »إرهابيني« في غزة وعموم فلسطني. كان كافيًا 
لقى حمم املوت في 

ُ
أن ُيشاع أن ياسر عرفات يترّدد على هذه البناية أو تلك، حتى ت

القذائف العمياء عليها، بمن فيها، ومن يمّرون حواليها. وأن يكون صالح شحادة 
في بناية في حي مزدحم في غزة، فذلك ال يعني شيئًا لداني حالوتس، عندما يأمر، 
الرجل 18  البناية، فيقضي مع  بإلقاء قنبلٍة تزن طنًا على  األركــان،  بصفته رئيس 
خذ به في مخيم جنني وفي جرائم إسرائيلية 

ُ
فلسطينيًا، نصفهم أطفال. هذا نهٌج أ

غير قليلة، ُيرسل نظام األسد اإلبن وفده إلى جنيف، تواكبه مثيالٌت لها في ريف 
حلب وجواره. 

أما أن يحّدثونك عن قراٍر ملجلس األمن، رقمه 2254، فهذا مزاٌح ال يجد نظام دمشق 
نفسه مضطرًا ألن يأخذه على محمل الجد، سواء في »الدردشة« مع ستيفان دي 
ميستورا في جنيف، أو في غيرها. تمامًا كما إسرائيل، إذا حّدثت رئيس وزرائها 
الراهن، نتنياهو، عن قراراٍت ملجلس األمن تطالبه بوقف العنف، فإنه قد يسقط على 

قفاه من فرط ما سيغشاه من ضحٍك كثير، على الذقون وغيرها. 

حكيم عنكر

لم يكن الطيب الصديقي ُيرى إال وسيجاره الكوبي يالعب أصابع يديه، أو بني شفتيه. 
املهلهة، ثم سخريته ومالمحه  الطويلة واألقمصة  الهيبي واملعاطف  اللحية والشعر 
الحادة التي تكتسي طابعًا دفاعيًا. كان شديد التوجس من البشر املقتحم من فنانني 
وغيرهم، يحتفظ بدائرٍة ضيقٍة من الناس واألصدقاء، ويجعل من الوصول إليه أمرًا 
شاقًا، حتى إذا بصم لك الوسطاء صرت قريبًا، أو ُجعل بينك وبينه ستار ال ُيخترق، 

مهما جرت املحاوالت للتقريب والتقارب.
هذا بعض من الصديقي، رجل بني الناس، وعبقري في املسرح، وبقدر املحاوالت التي 
جرت لسحقه ضمن استعماالت السياسيني، أو خدمة بعض أغراض حوارييه الذين 
انفضوا عنه الحقًا، ليعيش عزلة شيخوخته مع ذويه، فإنه حافظ على موقف خاص 
من الفن، وهو حد أدنى لم يتنازل عنه أبدًا. كانت التفاهات تعذبه، ولم يكن يتوانى 
في كيل االتهام ملروجيها من أشباه الفنانني، وخصوصا في »زمن السيتكومات« 
ر باستمرار من نهاية الفن على هذه 

ّ
التي كانت محط سخرية الصديقي، وظل يحذ

الشاكلة املأساوية، التي ازدهرت في عهد التسيب التلفزيوني. وحني أطلق مشروعه 
لبناء مسرح الطيب الصديقي، اكتشف زيف الشعارات، والرنني الفارغ لعبارات املديح 
املــال واألعــمــال ومــن املسؤولني املباشرين على  التي كــان ينالها من مجتمع رجــال 
الشأن الثقافي. أصيب بصدمة، ووّجه نقدا الذعا في خرجاته )إطالالته( اإلعالمية 

للمجتمع املنافق والبرواز املخملي الذي يتعامل بسخافة شديدة مع القيم الرمزية.
الفلسطينية شأن مركزي  النبذ، فالقضية  طبعًا، فتحت عليه زيارته إسرائيل باب 
خالص بالنسبة للمغاربة. فال تساهل في هذا الشأن، مهما كانت قيمة املثقف. ومنذ 
ذلك الوقت، أصيب الصديقي في الصميم، كأنما جرى إخراجه من القبيلة، وتحولت 
تلك النبرة االنتقادية التي يتحلى بها إلى أمر مشكوك فيه، شيء من عدم املصداقية، 
بدأ يتسرب إلى مسلكه الثقافي جملة وتفصيال. الحقا، حاول الصديقي العودة. كان 
الوقت قد فات، لكنه ظل هو نفسه على يقني من أن دولة ما بعد االستقالل في املغرب 
لم تكن في مستوى الطموح، كمشروع مجتمعي وثقافي شامل، هو الذي حاول أن 
يقدم بعضًا من مالمح الهوية الثقافية املغربية في عالقتها بأفقها العربي. كان على 
وعي تام بأنه، على الرغم من األعطاب الكثيرة في ذات العروبة، فليس أمام املغاربة 
إال االتجاه نحوها، ليس كتهافت وذوبان، ولكن كإضافة وملسة ضرورية في اللوحة 

العامة لوطن عربي، مريض بعروبته، ويئن تحت هزائمها وانكساراتها. 
ومن دون شك، كان الصديقي، بما يتحلى به من ثقافة منفتحة وروح إبداعية، على 
خط النقاش نفسه حول سبل نحت مالمح نهضوية جديدة، هل من اآلخر/ الغرب، أم 
من التراث كذات، واالنطالق  إلى بناء هوية مركبة في الحاضر، منفتحة على تحديات 
املستقبل. فكان أن وجد في املقامات، وفي الوجوه التراثية املغربية، مالمح لالنطالق، 
من دون مركبات نقٍص لعيش أسئلة الوقت، وانكب على صياغة سؤاله الفني، كما 

صاغ مسرحيون غربيون، تأثر بهم، أسئلتهم الخاصة.
وعلى الرغم من معايشة الصديقي السنوات الصعبة التي عاشها املغرب السياسي، 
في سنوات الجمر والرصاص، فإنه كان على مسافٍة من الحراك السياسي العنيف 
آنذاك، ولم يتح ملسرحه أن يقترب من نبض تلك املرحلة أو يعّبر عنها. ما من تفسير 
لهذا الغياب، هو املعروف بلغته االنتقادية وجرأته العالية. هل كانت له نظرة مغايرة 
للصراع الذي جرى في مغرب الستينيات والسبعينيات والثمانينيات؟ أم أن عالقته 
الوطيدة بامللك الراحل، الحسن الثاني، جعلته يشعر بنوع من الواجب األخالقي نحوه، 
ولم يشأ أن يتحول إلى معارض له على الخشبة؟ أم أن الصديقي كان شأن عدد من 
وجوه النخبة الفنية والثقافية ذات االمتداد الفرنكفوني، والتي كانت تكتفي بمساندة 
الناشئة،  الشبابية  السياسية  الحركات  عن  بعيدًا  الكبرى،  الوطنية  لألحزاب  حــذرة 
والتي كانت ترفع وقتها شعارات عالية األفق، من دون مشروع مجتمعي شامل قابل 

للتحقق. بعد رحيله، ربما يحدث تقييم شامل لعمله الكبير.

سامح راشد

كان متوقعًا ذلك الفشل الذريع الذي منيت به محادثات جنيف التي جرت، بشكل 
غير مباشر، بني النظام السوري ووفد من املعارضة، فتلك العملية التفاوضية جرت 
على غير أساس واضح، بل ومن دون أجندة محددة متفق عليها، وإنما بأولويات 

مختلفة ومواقف أساسية متناقضة. 
ينتظر  الفشل  أن  أي شك في  لم يساورها  استثناء،  األطـــراف، كلها من دون  كل 
مباحثات جنيف. لذا، قبلت هيئة التفاوض العليا املعارضة الذهاب إلى جنيف، من 
، أو حتى البدء فقط بوقف 

ً
دون تلبية مطالبها بتنفيذ قرار مجلس األمن 2254 أوال

إطالق النار. تمت مشاركة املعارضة في جنيف، من دون قبول موسكو ودمشق 
بأيٍّ من مطالبها، على خلفية االقتناع بأن ال جدوى فعلية من مفاوضاٍت كهذه. 
في  املعارضة  ويحشر   ،

ً
كثيرة مشكالٍت  يجلب  قد  املشاركة  عن  االمتناع  بينما 

الزاوية، إذ كانت ستبدو حينها كما لو كانت تضع العصا في الدواليب. هذا على 
الرغم من أن املعارضة لم تحصل على أي من الضمانات والوعود التي تلقتها، لكي 
تقبل املشاركة في تلك املباحثات املبهمة. سواء التي قطعها مبعوث األمم املتحدة 
إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، على نفسه، مثل أن تكون هيئة التفاوض املمثل 
الوحيد للمعارضة في جنيف، أو التي قدمتها واشنطن بشأن مصير بشار األسد، 

وطبيعة هيئة الحكم االنتقالية وتركيبتها.
املــنــظــور. فليس من  املـــدى  بعد فشل جــنــيــف-3، فــإن جــنــيــف-4 ليس متوقعًا فــي 
»لــال أســس« و»الــال  املباحثات، وفقًا  إلــى قاعة  العودة  املعارضة  أن تقبل  املتصور 
أجندة« و»الال مرجعية واضحة« نفسها. وفي حني قد تعمل واشنطن على العودة 
 ،

ً
إلى مائدة التفاوض، ربما ال تتعجل موسكو هذه الخطوة. شريطة أال تتأخر طويال

حيث ال قبل لروسيا بتحمل أعباء العمليات العسكرية فترة طويلة.  
لذا، فإن النتيجة األخطر التي ستترتب على توقف مسار جنيف هي تفاقم حدة 
الصراع املسلح، واتجاه روسيا نحو تكثيف هجماتها الجوية على مواقع فصائل 
ا كانت موسكو 

ّ
املعارضة املسلحة، عقابًا لها على رفضها االنصياع في جنيف. ومل

قد صعدت هجماتها قبل جنيف لفرض أمر واقع جديد، وتحذير املعارضة من مغّبة 
االمتناع، وتذكيرها بأن بديل التفاوض هو مزيد من دماء السوريني، فإن روسيا 
ستعتبر إخفاق مسار جنيف، أو تعليقه، فرصة إلحراز مكاسب عسكرية أكبر، 
ومنح النظام أفضلية في ميزان القوة على األرض. بما يجعل أي تسوية سياسية 
 وإجحافًا بالنسبة للمعارضة. وفي 

ً
محتملة الحقًا تخضع لشروٍط أكثر صعوبة

املقابل، ال تملك املعارضة إمكانات مواجهة التمادي العسكري الروسي بمثله، حيث 
القدرات العسكرية محدودة، في ظل ضآلة املساعدات العسكرية الغربية، واستنفاد 
قدٍر غير يسير من قدرات املعارضة ومواردها في األشهر األخيرة، بني اشتباكاٍت 
تفوقًا  تملك  التي  داعــش، ومــواجــهــاٍت غير متكافئة مع موسكو  بينها ومــع  فيما 

جويًا ساحقًا. 
للنجاح.  األميركي  الــروســي-  باملفهوم  كانت نجحت،  األخــيــرة  أن جولة جنيف  لو 
كان ذلك سيعني القضاء على الثورة السورية، وتحويلها إلى صراٍع على السلطة، 
الــوزاريــة. ويظل هــذا الخطر  وتنازع على حصٍة من املناصب، وعــدد من الحقائب 
قائمًا إذا قبلت املعارضة السورية، أو أجبرت على قبول، العودة إلى جنيف، من دون 
وضع مبادئ واضحة حاكمة، تفتح الطريق نحو تحقيق مطالب السوريني، من دون 

انتقاص أو التفاف عليها. 
من دون ذلك، قد يكون االستمرار في الخيار العسكري مرهقًا للمعارضة وللشعب 
السوري في املدى القصير، لكنه أكثر إرهاقًا وتكلفة مادية وبشرية وسياسية على 

موسكو والنظام وإيران. 
األمــد. وإذا  أو هزيمة عسكرية مؤقت قصير  فمأزق االختيار بني ســالم روســي 
، فسيكون عامل الزمن في صالح 

ً
نجحت املعارضة في تجاوزه، والصبر عليه قليال

سورية، الثورة والشعب والدولة املوحدة.

من »حماه« إلى جنيف الطيب الصديقي الاّلذع

فشل جنيف خدمة للسوريين

1415

B B

عماد حجاجكاريكاتير 

االثنين 8 فبراير / شباط 2016 م   29 ربيع الثاني 1437 هـ  ¶  العدد 525  السنة الثانيةاالثنين 8 فبراير / شباط 2016 م   29 ربيع الثاني 1437 هـ  ¶  العدد 525  السنة الثانية
Monday 8th February 2016 Monday 8th February 2016



D

نهاية اإليديولوجيا الطائفية الثورات والثورات المضادة

المسلمون وعقدة النقص

16

بعض  بني  الطائفية  الدينية  اإليديولوجيا  تنتشر 
الــعــراقــيــني حــالــيــا، حــيــث بــــدأت بـــذورهـــا بــعــد عــام 
2003، واستمرت بالنمو مدعومة بجهات خارجية 
وســيــاســيــني مـــع تـــرويـــج مـــن الـــقـــنـــوات املــحــرضــة 
والداعمة لها. وبعد أكثر من عقد، أصبح تأثيرها 
ممزقا،  اليوم  العراقي  املجتمع  نــرى  حيث  كبيرًا، 
بناء  عــن  تعجز  والــحــكــومــة  ومتقوقعًا،  منقسما 
الــدولــة ووضــع الــقــوانــني خــارج هــذه اإليديولوجيا 
متى  وإلــى  الــحــال؟  هــذا  الطائفية، فهل سيستمر 
انتهت  تاريخيًا،  املوقف؟  الطائفية سيدة  ستبقى 
فشلت  ألنها  للطائفية،  املشابهة  األيديولوجيات 
في تكوين حكومة وبناء دولة والحفاظ على إيمان 
الشعب بها، هنا يمكن أن نوجه سؤالني: إلى متى 
ولــدت  الــتــي  الدينية  األيديولوجيا  هــذه  ستستمر 

الطائفية؟ كيف ستنتهي هذه األيديولوجيا؟
املــاضــي، حيث  املقارنة مع  اإلجــابــة، علينا  ملعرفة 
ــانـــت آخــرهــا  انـــتـــشـــرت أيـــدولـــوجـــيـــات كـــثـــيـــرة. وكـ
ــة، وهــــذه  ــيـ ــاركـــسـ ــتـــي ولــــــدت مــــن املـ الــشــيــوعــيــة الـ
حيث  مذهبا،  كثيرة  دول  اتخذتها  اإليديولوجيا 
ــدت فـــي االتـــحـــاد الــســوفــيــتــي، وعـــمـــل بــهــا في  ــ ولـ
ــا. آمــنــت شــعــوب هــذه  ــيـ ــانـ أملــانــيــا الــشــرقــيــة ورومـ
الدول بأن الشيوعية هي الخالص، وأساس الحكم 
الصالح، وصارت لها قاعدة شعبية واسعة ولدت 
مــنــهــا الــحــكــومــة، حــيــث كـــان واجــبــهــا بــنــاء الــدولــة 
وصياغة القوانني واألنظمة، بضمن اإليديولوجيا 
الواقع.  أرض  على  نجاحها  تثبت  لكي  الشيوعية 
وبعد عقود، انهارت هذه الدول، وألغيت قوانينها، 
وفقدت القاعدة الشعبية، حيث انتهت االشتراكية 
القوانني  الــدولــة وصياغة  بناء  في  فشلها  بسبب 
واألنـــظـــمـــة الـــتـــي تـــخـــدم شــعــبــهــا، فـــفـــي االتـــحـــاد 
الــســوفــيــتــي، اســتــمــر عــمــر الــشــيــوعــيــة 74 عــامــًا، 

منذ الثورة البلشفية في أكتوبر/تشرين أول عام 
1917، بقيادة لينني إلى عام 1991، عندما انهار 
االتحاد السوفيتي ذاتيا، وفي أملانيا 40 عام بعد 
استالمها السيادة من السوفيت في 7 من أكتوبر 
انــهــار ســور  عـــام 1949 إلـــى عـــام 1989، عــنــدمــا 
االشــتــراكــيــة، وفـــي رومــانــيــا اســتــمــرت 25 عــامــًا، 
منذ تبني االشتراكية عام 1964، إلى قيام الثورة 
الدموية عام 1989. وللمقارنة، مع حاضر العراق، 
املــدعــومــة اآلن عمرها  الــطــائــفــيــة  فــاإليــديــولــوجــيــا 
كــثــيــرون. وعلى  عــراقــيــون  عــامــًا، ويعارضها   13
الــرغــم مــن التحريض والــدعــم املستمر مــن بعض 
لكنها ستنتهي،  الــقــنــوات،  وبــعــض  الــســيــاســيــني، 
كحال االشتراكية، ألنها مستمرة الفشل في بناء 
الدولة وصياغة القوانني. كانت هذه إجابة السؤال 
الــثــانــي: ستكون  الــســؤال  االول. أمـــا اإلجــابــة عــن 
نهاية اإليديولوجيا الدينية املتمثلة بالطائفية، ومن 
االشتراكية،  الــدول  في  النهايات  بمثل  يدعمونها، 
فاالتحاد السوفيتي كان االنهيار من الداخل، حيث 
بحزبهم  إيمانهم  االشــتــراكــيــون  املــشــرعــون  فقد 
ذاتيا،  وانهاروا  وإيديولوجيتهم،  وقادتهم  الحاكم 
فأملانيا الشرقية كانت الثورة السلمية التي أطلقها 
فأسقط  للحكام،  املستمر  الفشل  بعد  الجمهور 
ــعـــازل عـــن الــعــالــم، وســقــطــت الــحــكــومــة  الــســيــاج الـ
الثورة  انطالق  كان  رومانيا،  وفي  بعده.  الشكلية 
ضد النظام االشتراكي، حيث قتل الحاكم ورجاله 

للخالص منهم إلى األبد.
نهي ثورة سلمية السياج الطائفي العازل مع 

ُ
قد ت

ثورة دمويٍة، تتخلص من رجال الطائفية وداعميها 
إلى األبد، بعد أن يفقد الطائفيون إيمانهم بحزبهم 

الحاكم وقادتهم وإيديولوجيتهم.
حسام الطائي )العراق(

خــمــســة أعـــــوام مـــرت عــلــى انـــطـــالق ثــــورة يــنــايــر املــصــريــة، لتتجدد 
العربيو،  العام 2011  الكثيرة واملؤملة حول ماهية ثــورات  التساؤالت 
وحقيقتها من عدمه، وهل هي ربيع أم خريف لتقسيم املنطقة؟ وهل 

هو بالفعل شرق أوسط جديد؟ 
ولإلجابة، ال بد من معرفة اإلشكاليات التي واجهت الثورات العربية 
ــادة، والــتــي  ــثـــورات املـــضـ الــتــي هــزمــت، عــلــى األقــــل مــرحــلــيــًا، بــفــعــل الـ
ــة، وعــدم  تمثل أبــرزهــا فــي تــجــذر الــدولــة العميقة داخـــل أركـــان الــدول
رغــبــة تلك األنــظــمــة بــتــرك الحكم واســتــمــرار حــالــة الــتــوريــث الجيني 
ــــرى، بــاإلضــافــة إلـــى حــالــة الــجــفــاف  أحــيــانــًا والــعــســكــري أحــيــانــًا أخـ
الثقافي واملعرفة بالحقوق والواجبات لدى أفراد املجتمعات العربية، 
واستمرار تغذية العقول برواية األنظمة وإرهابها في وسائل اإلعالم 
التي تمارسها السلطات، منذ وصلت إلى ديارنا، ثم رغبة االستعمار 
بإبقاء  املنطقة،  في  مكانته  على  والحفاظ  البالد،  باستثمار خيرات 
فرقاطاته وبوارجه وعمالئه ودولة الكيان في مأمن عما يجري على 

األرض. لذلك، فإن سياسة فرق تسد مستمرة، مرة باملذهب والدين، 
ومرة بالحزب، ثم بالقبلية إلى أن تتفكك منظومة العقد االجتماعي 
الــعــربــي، وهــو مــا يحصل اآلن، والــتــخــوف مــن الــوصــول إلــى مرحلة 
بــعــد صــنــاعــة داعـــش والحشد  أمـــر وارد، خــصــوصــًا  املــجــزأ  تفتيت 
الشعبي، وغيرهم الكثير. ثم إن سذاجة حركات اإلسالم السياسي 
الثورات  الواقع كانت سببًا مهمًا في فشل مشروع  التعامل مع  في 
العربية، وتحقيق سنة التدافع، فاعتقاد أفراد وقيادات تلك الجماعات 
بأن املجتمعات صورة مكبرة عن املساجد والجمعيات التعاونية التي 
يديرها هؤالء، أحدث حالة عراك داخلي وتشتت داخل تلك الجماعات، 
الرئيس املصري، محمد مرسي. وفــوق كل  خصوصًا بعد إسقاط 
تلك اإلشكاالت، كان العامل األول املتمثل في رغبة األنظمة بالتسيد 
هو السبب الرئيس، لتصير الثورة أمرًا ال يمكن تقبله، حتى لو فنيت 

الشعوب وبقيت األنظمة وحدها في البالد، كما يجري في سورية. 
يسري الغول )فلسطين(

لو تأملنا في طبيعة الصراعات الدائرة في العالم، سنجد لها منطلقات 
الفئة  هــم  املسلمني  فــإن  املنطلقات،  طبيعة  عــن  النظر  وبغض  كثيرة، 
األكثر تضررًا، حيث الدم املسفوك هو دم عربي إسالمي، وبأيٍد عربية 

وتمويل من عربي ويدعي اإلسالم. 
السؤال املطروح هنا: ملاذا يا سادة يحدث هذا؟ سننقسم هنا لقسمني، 
املؤامرة  التقصير، وينام في حضن نظرية  قسم سيبرئ نفسه من 
وآخر  اإلســـالم،  تدمير  يريد  وأهله  الغرب  وأن  اإلســـالم،  على  الغربية 
سيتلو على مسامعنا قول الله )قل هو من عند أنفسكم(، وبالتدقيق 
واملنطقية،  الصحة  درجــة من  منهما  لكل  أن  اإلجابتني سيتضح  في 
ونــتــواكــل.  املــســؤولــيــة ونعقلها  مــن  يعفينا  ملــا  نــركــن  مــا  لكننا كثيرًا 
ليتسلط  لم يكن  الغرب  أن  الرأيني، بمعنى  للمزج بني  أميل  شخصيًا، 
أننا أهنا ديننا قبله، فالدين ليس صالة وصومًا فحسب  علينا لوال 
وليس احتفاء بذكرى املولد النبوي، على أهمية هذه األمور وقداستها 

في اإلسالم، بل هو دين يشمل كل مناحي حياة اإلنسان.

إن النائم في حضن املؤامرة الغربية هو في حقيقة األمر عاجز عن 
 صدق هذه 

ً
إحداث قفزة نوعية في الحياة اإلسالمية، ولنفترض جدال

أراضــيــهــا، وربــمــا يتوفر  للعمل اإلســالمــي على  ملــاذا تسمح  النظرية، 
للمسلم حرية فيها أكثر من دولته؟ 

ياعزيزي: إن أميركا ال يهمها دين اآلخر بقدر ما يهمها منه تحقيق 
إسالمية(  وال  عربية  )ليست  الــيــابــان  ضــربــت  فأميركا  مصالحها، 
بقنابل نووية ال تزال آثارها إلى اآلن، وأميركا تعادي كوريا الشمالية 
فــنــزويــال ) ليسوا عــربــًا وال مسلمني(، ولــهــا تنافس مــع دول  وكــوبــا 
أخرى، وشنت حربًا مع دول سنية كبيرة على العراق رغم أنه سني، 
ودعمت إسرائيل في حربها ضد حزب الله رغم أنه شيعي، ودعمت 
إســرائــيــل  فــي حربها على غــزة رغــم أنها سنية، وتتحالف مــع دول 
ألن  وشيعية  سنية  ومنظمات  دول  وشيعية ضــد   سنية  ومنظمات 

مصالحها تتطلب ذلك  فالغاية عندها تبرر الوسيلة.
مصطفى أبو السعود )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

بدر اإلبراهيم

لــم يــعــد املــشــهــد الــعــربــي بسيطًا، ولــيــس من 
املمكن فهمه بثنائية األبيض واألســود، فقد 
تسارعت األحـــداث خــال الــســنــوات األخــيــرة، 
ــدت األمــــور، واخــتــلــط الــحــابــل بالنابل، 

ّ
وتــعــق

وبــات فهم ما يجري وقــول رأي فيه بحاجة 
ـــب، لــتــحــّري الــدقــة مــن جهة،  إلـــى مــوقــف ُمـــركَّ
الفكرية من  الـــذات واملرجعية  مــع  واالتــســاق 
جـــهـــة أخـــــــرى. لــــذلــــك، الــتــبــســيــط واالرتــــجــــال 
 إلــــى غـــيـــاب الـــفـــهـــم، والــعــيــش 

ً
ــادة ــ يــــؤديــــان عــ

ــم. نــحــن فـــي حـــالـــة فـــوضـــى، وهـــذا  فـــي الــــوهــ
اليوم  واضــح، ويبدو أن هناك اتفاقًا واسعًا 
 الــنــقــاشــات 

َّ
ــل ــ ــذا الــتــوصــيــف، لــكــن ُجـ عــلــى هــ

ــواًل إلــى  ــ الــعــربــيــة تــبــحــث فـــي األســـبـــاب، وصـ
البحث عــن عـــاج. وهــنــا، تظهر االخــتــافــات 
فـــي الــتــشــخــيــص وطـــــرح مــقــتــرحــات الــعــاج 
ــة هـــذه الفوضى  بــني زوايــــا مختلفة فــي رؤيـ

وأسبابها وتداعياتها.
ــثـــورات واالنــتــفــاضــات عــلــى امــتــداد  قــامــت الـ
ــــن الــــعــــربــــي، لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــتـــغـــيـــيـــٍر فــي  ــــوطـ الـ
ــثـــورات تــراجــعــت،  املــنــظــومــة الــقــائــمــة، لــكــن الـ
وبــــدأت الــفــوضــى تهيمن عــلــى املــشــهــد. يــرى 
بـــعـــض خـــصـــوم الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، وآخــــــرون 
الفوضى،  هــو جالب  الربيع  هــذا  أن  غيرهم، 
الــتــي تلتها ليست  الــثــورات والــفــوضــى  لكن 
إال نتيجة النهيار شرعية الدولة في الوطن 

منى عبد الفتاح

ــودان إلــى  ــســ ــة جـــنـــوب الــ ــ عــنــدمــا ســعــت دولـ
االنفصال، وتحقيق استقالها عن السودان 
في 2011، لم تستطع الدولة الوليدة تغذية 
الـــــوجـــــدان الـــوطـــنـــي، أو الـــقـــومـــي، لــلــشــعــب 
الجديد  الــوطــن  وجـــود  بحقيقة  الــجــنــوبــي، 
 لــقــومــيــة تــابــعــة ومـــضـــطـــهـــدة. وكـــان 

ً
بـــديـــا

استبطنت  الجنوب  زعامات   
ّ
أن ذلــك بسبب 

األســبــاب القديمة لــلــنــزاع فــي أركـــان الــدولــة 
الجديدة.

مــا تواجهه دولــة جنوب الــســودان مــن نــزاع 
تطور سياسي طبيعي،  نتيجة  هو  داخلي 
فــالــظــاهــرة ولــيــدة واقــــع، ولــيــســت مــصــادفــة، 
من  الجنوب  حكومة  مّكنت  التي  والــوقــائــع 
قــــرارهــــا بــتــقــســيــم الـــجـــنـــوب املــنــفــصــل، منذ 
ــة جـــديـــدة ما  ــ خــمــس ســـنـــوات، إلــــى 28 واليـ
التنمية  مــا حـــدا بهيئة  قــائــمــة. وهـــو  زالــــت 
فــي شــرق إفريقيا »إيــغــاد« الــتــي تــرعــى أمر 
الوساطة اإلفريقية إلى دعوة دولة الجنوب 
ـــه يتعارض مع 

ّ
إلــى الــتــراجــع عــن الــقــرار، ألن

ــاء الــــصــــراع فــي  ــهــ ــفــــاق الــــســــام إلنــ ــنـــود اتــ بـ
دولــة الجنوب، والــذي تم التوقيع عليه في 
أغــــســــطــــس/آب املــــاضــــي. وتـــقـــف الـــوســـاطـــة 
ــد نــقــطــة  ــنـ ــة عـ ــارضــ ــعــ اإلفـــريـــقـــيـــة وقـــــــوى املــ
الــذي  القديم  الــوضــع  إلــى  بالعودة  املطالبة 
انفصالها،  الــجــنــوب منذ  دولـــة  كــانــت عليه 

ــة الـــــدولـــــة الــعــربــيــة  ــيـ ــانــــت شـــرعـ ــي. كــ ــربــ ــعــ الــ
ــكـــاالٍت عـــديـــدة، مــنــذ نشوء  تــنــطــوي عــلــى إشـ
النظام العربي الحالي قبل مائة عام. لكن ما 
حصل في العقود الثاثة املاضية، ضرب كل 
مصادر الشرعية املمكنة للدولة العربية، ما 
أدى إلى مراكمة احتقان تفّجر في السنوات 

الخمس املاضية.
لـــم تــتــمــكــن الـــدولـــة الــعــربــيــة مـــن بــنــاء هــويــٍة 
وطــنــيــٍة تــجــمــع مــواطــنــيــهــا، وال مـــن تحقيق 
سيادة القانون وحفظ الحقوق، ولم تستطع 
ــة، لــكــن الــســلــطــة  ــويـ بـــنـــاء مـــؤســـســـات دولـــــة قـ
فـــي عــــدد مـــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، فـــي الــعــقــود 
ــاوالت  ــحــ ــل مــ ــ ــت كـ ــربــ ــة األخــــــيــــــرة، ضــ ــثــــاثــ الــ
التي  املؤسسات  وبناء  والتحديث  النهوض 
قـــامـــت فـــي الــخــمــســيــنــات والـــســـتـــيـــنـــات، بما 
األولــى  تتعلق  نقطتني:  فــي  تلخيصه  يمكن 
 للسلطة، 

ً
باعتبار العائلة والعشيرة حارسة

واالستغناء حتى عن األحزاب األيديولوجية 
الحاكمة، وتفريغها من مضمونها، ملصلحة 
العائلة وحكمها، بما أدى إلى تعزيز حضور 
الجماعات األهلية بأنواعها في الشأن العام، 
ــاٍن كـــثـــيـــرة، وســيــطــًا بني  ــيــ وجــعــلــهــا، فـــي أحــ
املــواطــن والــدولــة. كــذلــك، حصلت خصخصة 
تحت عنوان االنفتاح والتحديث االقتصادي، 
بالعائلة  املرتبطة  النخب  احتكار  إلى  قــادت 
لــلــمــوارد األســاســيــة، وبــيــع قــطــاعــات الــدولــة 
السلطة، ضمن  من  القريبني  األعــمــال  لرجال 

وهــو عشر واليـــات. كما تــرّكــز على االلــتــزام 
بتنفيذ ما نّص عليه اتفاق السام، وهو قيام 
للطرفني،  مــحــّددة  بنسب  انتقالية،  حكومة 
السلطة  وتقسيم  الــدولــة  هيكلة  على  تعمل 
لقيام  النهائية  الترتيبات  ووضع  والثروة، 

انتخابات رئاسية في الباد.
ـــه، 

ّ
ــه بــعــد أن ــ كـــان الــتــمــنــي الـــذي لــم يــتــم إدراكـ

بحصولها على حق االنفصال، تكون دولة 
ــد طـــــوت بــــني جــنــاحــي  جـــنـــوب الـــــســـــودان قــ
حدودها آثار نزاعات الحرب األهلية، حتى 
تصل بهويتها إلى رقم في املجتمع الدولي؛ 
ـــه فــي داخـــل هــذه الــدولــة الحديثة كان 

ّ
 أن

ّ
إال

يمور صراع آخر لسيادة هويات قبلية على 
أخرى. 

ــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر  ــركــ فـــمـــنـــذ قــــيــــام الــــحــ
الــــــســــــودان، بــــزعــــامــــة جــــــون قــــرنــــق، فــــي 16 
القبيلة  عــلــى  اعــتــمــدت   ،1983 /أيـــــار  مــايــو 
نفسه.  الحركة  زعيم  لها 

ّ
مث أساسيًا  مكّونًا 

واستمر ذلك الوضع، بعد أن انشقت بعض 
املجموعات عن الحركة وجيشها، فقد كانت 
ــــاس قــبــلــي، مثل  االنـــشـــقـــاقـــات تــتــم عــلــى أسـ
الــنــاصــر )نسبة  األكــبــر ملجموعة  االنــشــقــاق 
إلى مدينة الناصر( بقيادة ريــاك مشار من 
قبيلة )النوير( والم أكول من قبيلة )الشلك( 
عام 1991. وهو االنشقاق الذي ترك شروخًا 
في العاقة بني مجموعة العقيد جون قرنق 

ومجموعة )رياك مشار- الم أكول(.

من  بــد  ال  وشرعيتها.  ومؤسساتها  الــدولــة 
العودة إلى الدولة وانهيارها لفهم ما يجري 
مــن فــوضــى، غير أن املــســألــة ال تقتصر على 
عوامل التفجير الداخلي للدولة، بل تتعّداها 
ــة هـــــذه مــع  ــيـ ــلـ إلـــــى تـــضـــافـــر الــــعــــوامــــل الـــداخـ
عــوامــل خــارجــيــة، يــجــري إغفالها فــي بعض 
الــتــحــلــيــات، فـــاالحـــتـــال األمـــيـــركـــي لــلــعــراق 
عــام 2003، كــان بداية لحالة فوضى أرادتها 
قة، لكنها لم تكن كذلك، 

ّ
الواليات املتحدة خا

وهي أثرت كثيرًا على عموم املنطقة. وهنا، ال 
بد من تسجيل مساهمة حالة مثل »داعش« 
فــي تــعــزيــز الــفــوضــى، وهـــي منتج لاحتال 
األمـــيـــركـــي، وعــمــلــيــتــه الــســيــاســيــة الــطــائــفــيــة، 
أن  صحيح  الــعــربــي.  للربيع  نتاجًا  وليست 
ــوم يــعــيــش تــخــبــطــًا بــخــصــوص  ــيــ ــرب الــ ــغــ الــ
أوضاع منطقتنا، وليست لديه خطة محددة 
وبدائل جاهزة للواقع القائم، كما قد يتصور 
بعض املحللني، لكن هذا ال ينفي مساهمته، 
عبر تدخاته املباشرة أو غير املباشرة، في 

ترتقي،  أن  مــن  السياسية  لــلــوالءات  تسمح 
وتتسامى فوق تلك الوالءات القبلية.

يمكن تحليل أوجـــه الــنــزاع الــدائــر فــي دولــة 
جـــنـــوب الـــــســـــودان بـــأكـــثـــر مــــن وجــــــه: قــبــلــي 
ــبــــاب  وســــيــــاســــي واقـــــتـــــصـــــادي، وهــــــي األســ
نفسها الــتــي جعلت دولـــة جــنــوب الــســودان 
ــددة اآلن بــالــتــفــتــت  ــهــ ــًا، ومــ ــيـ ــعـ تــنــفــصــل واقـ
ــنــــزعــــات االنـــفـــصـــالـــيـــة. فــعــلــى  الـــداخـــلـــي والــ
 دولــة جنوب الــســودان مؤتلفة 

ّ
الرغم من أن

االختافات،   
ّ
أن  

ّ
إال والــديــن،  والعرق  اإلثنية 

واللهجات  الــعــديــدة  القبائل  مستوى  على 
ــار هــــذا  ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ــة، ســــاهــــمــــت فــــــي انـ ــفــ ــلــ ــتــ املــــخــ
االئـــتـــاف، وتــحــويــلــه إلـــى صـــدامـــات دائــمــة، 
باالنفصال  الــجــنــوب  دولـــة  طالبت  فعندما 
عــن الشمال، كــان شعبها يــراهــن على شكل 

الــثــورات، وتــحــويــل بلدانها إلى  ضــرب روح 
ــيـــة، وتــدمــيــر  ســاحــات مــعــارك إقــلــيــمــيــة ودولـ

املجتمع والدولة في بعض هذه البلدان.
ــفــــوضــــى يـــحـــيـــل إلـــى  ــن جــــــــذور الــ ــ الـــبـــحـــث عـ
شرعية الدولة العربية، كما يحيل إلى الفراغ 
العربي، املتمثل في غياب املشروع والرؤية، 
وتــحــّول الــدول العربية إلــى ساحات لصراع 
املشاريع اإلقليمية والدولية، وأرض خصبة 
ألنـــــواع الــتــدخــات الــخــارجــيــة. وهــــذا يشير 
مشروع  عبر  الــفــوضــى،  معالجة  أهمية  إلــى 
عـــربـــي تـــوحـــيـــدي، يــتــســامــى عـــن الــطــائــفــيــة، 
ويــعــمــل عــلــى إنـــهـــاء االنـــقـــســـامـــات األهــلــيــة، 
وإعـــادة  الــعــربــيــة،  املجتمعات  شــتــات  ومللمة 
تــأســيــس شــرعــيــة الــدولــة الــعــربــيــة عــلــى عقد 
اجــتــمــاعــي جــديــد، يحفظ حــقــوق املــواطــنــني، 
ويعزز ثقتهم ببعضهم عبر الهوية العربية 
املــفــتــوحــة للجميع،  الــجــامــعــة، واملــؤســســات 
ليس  الصهيونية،  ملواجهة  االعتبار  ويعيد 
فــقــط بــاعــتــبــارهــا عــامــل تــوحــيــد للجماعات 
األهــلــيــة، بــل أيــضــًا ألن الــحــالــة االستعمارية 
نهوض  أي  أمـــام  عــائــق حقيقي  الصهيونية 

عربي.
لن ينجح أي مشروع في إنهاء الفوضى، ما 
لم ينتبه لحاجة الناس لتغيير واقعهم، وكل 
الفوضى  يــزيــد   طائفية 

ً
رايـــة مــشــروع يحمل 

وال ينهيها.
)كاتب سعودي(

ــة، وهـــو الــشــكــل املــحــدد لرغبات  الــدولــة األمــ
انفصالية كثيرة ألقاليم أخرى، كانت جزءًا 
مــن دولــة واحـــدة. أمــا وقــد غــدت هــذه الــروح 
االنفصالية سمة  لتتويج نضال الجماعات، 
 أدوارًا أخرى ال 

ّ
في بحثها عن هويتها، فإن

بد أن تلج معادلة الصراع الداخلي املتجدد، 
من أجل تحقيق أشكال عديدة لانفصال.

الجنوبي،  االقتصاد   
ّ
أن إلــى  باإلضافة  هــذا 

ــة   ثـــــراء دولـ
ّ
 أن

ّ
ــم مـــن ضــعــفــه، إال ــرغـ عــلــى الـ

ــًا لــلــنــزاع  ــعـ الـــجـــنـــوب املــســتــبــطــن يــعــتــبــر دافـ
زًا 

ّ
الــدولــة محف الــداخــلــي، كــمــا يعتبر مــوقــع 

للقوى االقتصادية العاملية، وبروز شراهتها 
في تقاسم املــوارد، وتأمني مناطق عبورها 
االســتــراتــيــجــيــة بــشــتــى الـــســـبـــل، حــتــى ولــو 
دولة  بأركان  سياسي  نظام  لبناء  اضطرت 
أو تحفيز االنفصال، والسيطرة على الكيان 
القوى  الجديد. وبذلك، تكون هذه  املنفصل 
قــد وضــعــت يــدهــا على كــيــان سياسي مهم 
خصوصًا  مصالحها،  ليؤمن  املنطقة،  فــي 
ــنـــوب يــحــتــل مـــوقـــعـــًا مـــمـــيـــزًا عــلــى  الـــجـ  

ّ
وأن

طريق النفط. وهنا، يبرز التبرير األخاقي 
 التدخل، أو املساعدة 

ّ
من وراء املصالح بــأن

ــة، هـــو بــســبــب الـــنـــزاعـــات  ــدولــ فـــي تــقــســيــم الــ
الجنوب  والوطنية، وتعّرض شعب  اإلثنية 
لــاضــطــهــاد الــشــمــالــي ســابــقــًا، ولــلــنــزاعــات 

الداخلية حاليًا.
)كاتبة سودانية(

ــم فــي  ــاهـ ســـيـــاســـات احـــتـــكـــاٍر اقــــتــــصــــادي، سـ
توسيع الفوارق الطبقية بني الناس، وضرب 

كل شرعية اقتصادية للدولة.
النقطة الثانية هي الفراغ األيديولوجي الذي 
تركه التخلي عن حكم األحزاب األيديولوجية 
الــعــائــلــة والــعــشــيــرة، والــتــخــلــي عن  ملصلحة 
معاداة  شعارات  وعن  الفلسطينية،  القضية 
االســـتـــعـــمـــار والــصــهــيــونــيــة ومــواجــهــتــهــمــا، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــقــيــق الــــوحــــدة والــتــكــامــل 
العربيني، فلم يعد هناك مشروع أيديولوجي 
يــمــّكــن لــلــدولــة أن تــعــبــئ الـــنـــاس مـــن خــالــه. 
ــة مــصــدر  ــدولــ وهـــــذا ســـاعـــد عــلــى خـــســـارة الــ
شرعية أساسي، وأداة توحيدية لشعبها، في 
الــخــارجــي، وأصبحت مهمة  الــعــدو  مواجهة 
االستقرار،  حفظ  فــي  فقط  تتلخص  السلطة 

وزيادة جرعات القمع لتثبيت األمن.
ــاٍر ظــهــر  ــ ــــجـ ــفـ ــ انـ إلـــــــى  الــــشــــرعــــيــــة  تــــآكــــل  أدى 
عــلــى شــكــل ثــــــورات وانـــتـــفـــاضـــات، لــكــن عــدم 
قـــــدرة هــــذه الــــثــــورات عــلــى إحــــــداث الــتــغــيــيــر 
ــي ســـاهـــمـــت فــيــهــا  ــتــ ــفــــوضــــى الــ دفــــــع إلــــــى الــ
ــه املـــضـــادة،  ــورتـ شـــراســـة الــنــظــام الـــقـــديـــم، وثـ
كــمــا ســاهــمــت فيها الــقــوى الــتــي انــبــرت ملــلء 
واأليــديــولــوجــي، وتحديدًا  السياسي  الــفــراغ 
ــامـــات الــتــي  ــقـــسـ الـــحـــركـــات الـــجـــهـــاديـــة، واالنـ
ــا، ونــعــنــي  ــرهــ ــيــ ــركــــات وغــ ــذه الــــحــ ــ أفــــــــرزت هــ
ــامـــات األهـــلـــيـــة عـــلـــى أســـــس جــهــويــة  ــقـــسـ االنـ
النهيار  نتيجة  وهــي  وعــشــائــريــة،  وطائفية 

ــتـــي أعــفــتــهــا حــكــومــة  ــــذه الــشــخــصــيــات الـ هـ
ســلــفــاكــيــر أو حــقــقــت مـــعـــهـــا، أو تـــلـــك الــتــي 
رمزية  املعارضة،  بوابة  من  الــصــراع  دخلت 
الــــســــودان، جنوبه  فـــي  ثــقــل ســيــاســي  وذات 
وشـــــمـــــالـــــه. وتـــســـتـــحـــضـــر هــــــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة 
ــــؤالء الـــقـــادة  الـــصـــراعـــات الــتــاريــخــيــة بـــني هـ
يمثلها  التي  القبلية  التعقيدات  في محيط 
أن نسفت  بعد  ذلــك جلّيًا،   منهم. وظهر 

ٌّ
كــل

حادثة مقتل قرنق، عام 2005، قواعد اللعبة 
ــهــا كانت 

ّ
الــشــعــبــيــة، ألن للحركة  الــســيــاســيــة 

ــــدار بــســيــاســة  الــرجــل األوحــــد. وقـــد فقدت 
ُ
ت

قيادة الحركة الكاريزما وروح الزعامة التي 
كان يتحلى بها جون قرنق، وتجمع الرفقاء 
والــــفــــرقــــاء مــــن حــــولــــه. وبـــرحـــيـــلـــه املـــفـــاجـــئ، 
ـــه لم 

ّ
انتهت ســيــنــاريــوهــات عــديــدة، وهــي أن

يكن ليتزلزل كيان الحركة حزبًا ناهضًا من 
أجل استقال قومه، أو في حالة شراكته في 
ه هو الرجل 

ّ
الحكم مع حكومة الخرطوم، ألن

الذي بيده أوراق اللعب.
ــًا 

ّ
ــة جــنــوب الـــســـودان نــظــامــًا هــش ورثــــت دولــ

ــًا ومـــعـــقـــّدًا  ــاديـ ــتـــصـ ســـيـــاســـيـــًا، وضـــعـــيـــفـــًا اقـ
اجــتــمــاعــيــًا. فــقــابــلــيــة أن تــتــحــول الــخــافــات 
الــســيــاســيــة بـــني قـــــادة الـــحـــزب الـــحـــاكـــم في 
الــدولــة إلـــى صـــراع قــبــلــي، كــانــت واردة منذ 
الــبــدايــة، فــي ظــل الــنــزاعــات داخــــل مؤسسة 
الـــحـــكـــم، مـــدعـــومـــة بــاالنــتــمــاء والــتــحــالــفــات 
 حـــداثـــة الـــدولـــة لم 

ّ
الــقــبــلــيــة، خــصــوصــًا وأن

في مواجهة الفوضى

السودان... أرض تلد االنقسام

كل مشروع يحمل 
رايًة طائفية يزيد 

الفوضى وال ينهيها

ورثت دولة جنوب 
السودان نظامًا هّشًا 

سياسيًّا، وضعيفًا 
اقتصاديًّا ومعّقدًا 

اجتماعيًّا
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تبرّعات ليتامى بيت لحم

17

حيفا ـ ناهد درباس

 نـــحـــو أســـبـــوعـــني، أطـــلـــقـــت مــجــمــوعــة 
َ

ــل ــبـ قـ
لدعم  خــيــريــة  تــبــّرعــات  نــســاء حيفا حملة 
األطفال اليتامى في مدينة بيت لحم، تحت 
العطاء ألنفق فيه مدى  يــدرك سر  املــرء  عنوان »إذا 
الــعــمــر«. هــذه الحملة سعت إلــى مــســاعــدة األطــفــال 
فــي قــريــة الــعــائــلــة املــقــدســة »الـــكـــريـــش«، الــتــي تهتم 
في  الحملة  ونجحت  واليتامى.  املهملني  باألطفال 

عينها في حيفا، وكان أن تجاوبت ثماني نساء«. 
تضيف: »حني أطلقنا الحملة، ظننا أنها ستقتصر 
ــدًا، وقــد  ــ ــان كــبــيــرًا جـ عــلــى حــيــفــا. لــكــن الـــتـــجـــاوب كــ
تــبــرع أنـــاس مــن الــجــلــيــل«. وتـــرى أن الحملة مهمة 
إلى  باإلضافة  الخيري،  العمل  رسالة  وتحمل  جــدًا 
النساء  فوجئت  وقــد  كمجموعة.  والعمل  التكاتف 
نجحنا  أسبوعني،  فخال  الكبير.  التجاوب  بسبب 
في جمع كمية كبيرة جدًا من التبرعات«. من جهة 
أخــرى، تلفت إلى أن أهمية الحملة تكمن أيضًا في 

انخراط النساء في الحّيز العام.  
من جهتها، تقول سحر خوري، وهي إحدى النساء 
نسائية  مبادرة  بكونها  الحملة  »تتميز  مات: 

ّ
املنظ

ــم مــؤســســة تـــرعـــى أطــــفــــااًل مهملني  ــى دعــ تـــهـــدف إلــ
ويــتــامــى، وقـــد بــدأنــا فــي جــمــع املــنــتــجــات الــخــاصــة 
وغيرها،  وحفاضات  ومــابــس  حليب  مــن  لألطفال 
بحسب  طلب وحاجة املؤسسة«. أضافت أن »هذه 
املرة األولى التي أخوض فيها هذه التجربة، وأشارك 
لي  بالنسبة  التجربة  الخيرية.  الحملة  تنظيم  في 

خاصة ومثيرة جدًا، وقد سررت بالعمل«. 
مــن مجموعة  تــقــول عالية جبيلي، وهــي  بــدورهــا، 
نساء حيفا، إنها املرة األولى التي أشارك في حملة 
املــشــاركــة في  اعــتــادت  أنها  إلــى  بهذا الحجم، الفتة 
مة. 

ّ
حمات بسيطة من وراء الكواليس وليس كمنظ

تضيف أن هذه الحملة أثبتت أن لدى النساء قدرات 
كثيرة، وهذا ليس أمرًا بسيطًا. وتلفت إلى وصول 
تبّرعات من طمرة وشفاعمرو والناصرة، في إشارة 

إلى أن التجاوب فاق جميع التوقعات. 
طلقت على »فيسبوك« 

ُ
وتوضح جبيلي أن الحملة أ

، وقد قّدم الناس مابس وأحذية وحليبا لألطفال 
برأيها، يشير  األساسية.  االحتياجات  من  وغيرها 
هذا التجاوب إلى أن املجتمع ما زال معطاًء. حتى 
أن غالبية املتبرعني كانوا نساء على الرغم من أنه 

كان للرجال دورهم أيضًا.

التي  األســاســيــة  التبرعات  مــن  كبيرة  كميات  جمع 
لألطفال  غــذائــيــة  مـــواد  منها  املــؤســســة،  تحتاجها 
وحــفــاضــات، ومـــواد تموينية مــن سكر وأرز وزيــت 

وطحني، ومابس وغيرها.
فــي هــذا الــســيــاق، تــقــول راويـــة لوسيا شــمــاس )من 
املجموعة( إن املجموعة تتألف من عشر نساء، وقد 
طرحت الفكرة من قبل إحداهن بعدما الحظت حاجة 
املؤسسة إلى املساعدة. تضيف أنه بعد إطاق حملة 
التبرعات، لم نتوقع هذا الزخم والتجاوب والعطاء. 
وتجدر اإلشــارة إلى أن مجموعة نساء حيفا كانت 
التي  »كــيــان«،  عــام ضمن جمعية  قبل  قــد تأسست 
تتألف من 12 مجموعة نسائية تتوزع في 12 بلدة 
عربية. وبالعودة إلى حملة التبرعات في حيفا، فقد 
أرادت النساء العمل على »تغيير املجتمع، وإن كان 

هذا ال يتحقق من خال العمل الخيري فقط«. 
إلى ذلــك، فإن الخطوة املقبلة ملجموعة نساء حيفا 
ــل فـــي تــنــظــيــم ورش عــمــل واإلعـــــــداد لعمل 

ّ
ســتــتــمــث

جماهيري في حيفا. تتابع: »في وقت سابق، أطلقنا 
نـــشـــاطـــات مـــع جــمــعــيــة بــلــدنــا فـــي حــيــفــا وجــمــعــيــة 
والسعي  باملجتمع  للنهوض  االجتماعي  التطوير 
إلــى تــغــيــيــره«. أيــضــًا، تــهــدف املجموعة إلــى تعزيز 
مكانة املرأة، وإشراكها في الحيز العام، والتشجيع 
على الوصول إلى مناصب قيادية، وخصوصًا في 
كان  التجاوب  أن  تضيف  املحلي.  السياسي  العمل 
كبيرًا جــدًا، ما يــدل على أن مجتمعنا ما زال بألف 

خير.
املجموعة،  تــأســيــس  مــنــذ  إنـــه  عبير بخيت  وتــقــول 
»أطلقنا مبادرتني داخل مدينة حيفا. كانت األولى 
عن تاريخ مدينة حيفا العربية قبل النكبة بمشاركة 
خــمــســني امـــــرأة، بــاإلضــافــة إلـــى مــهــرجــان أنـــا أحــب 
حيفا. في وقت الحق، عرفت من خال مجموعة من 
األصــدقــاء أن هــنــاك حــاجــة لحملة تــبــرعــات ألطفال 
الفكرة  تطبيق  إلــى  فسعيت  لــحــم،  بيت  فــي  يتامى 

العثور على جثتي مهاجرتني توفيتا بسبب الصقيع في جنوب  أعلنت مصادر وزاريــة وطبية 
شرق بلغاريا قرب الحدود مع تركيا، بينما أدخل رفاقهما إلى املستشفى. وقالت وزيرة الداخلية 
البلغارية روميانا باتشاروفا: »توفيت امرأتان واحدة شابة والثانية أكبر سنًا. حملهما حرس 
 إحداهما 

ّ
الحدود البلغاري ملحاولة تأمني الدفء لهما، لكنهما توفيتا«. وذكرت وزارة الداخلية أن

يتراوح عمرها ما بني 14 و16 عامًا، والثانية ما بني 30 عامًا و40. وكانتا في مجموعة من 19 
)فرانس برس( مهاجرًا سريًا عثرت عليهم الشرطة. 

أعلنت وزارة الخارجية املصرية، أمس، أن القاهرة بدأت تسليم جنوب السودان مساعدات إنسانية 
وأشــارت  الصعبة.  اإلنسانية  الــظــروف  مواجهة  فــي  جوبا  ملساعدة  دوالر،  مليوني  بنحو  تقدر 
م وزارة الشؤون 

ّ
الــســودان، أيمن مختار الجمال، سل إلــى أن السفير املصري في جنوب  في بيان 

اإلنسانية وإدارة الكوارث، شحنة مساعدات غذائية ولوجستية ملساعدة النازحني واملهاجرين. 
وقال الجمال إن شحنة املساعدات ضمت 14 طنًا من األلبان املجففة، و22 طنًا من الخيام، الفتًا إلى 
)األناضول( العمل على إرسال قافلة طبية.  

مصر تقّدم مليوني دوالر لجنوب السودانوفاة مهاجرتين نتيجة الصقيع في بلغاريا

الرباط ـ وصال الشيخ

أعلن األمني العام للحكومة املغربية إدريس 
الضحاك، أن 149 جمعية مغربية استفادت 
بشكل فعلي من الدعم األجنبي الذي فاقت 
مليون   27 )نحو  درهــم  مليون   265 قيمته 
الــجــمــعــيــات  تــقــاريــر  إلـــى  دوالر(، اســتــنــادًا 
بحسب  للحكومة،  العامة  لألمانة  املقدمة 
الــفــصــل 32 مــن الظهير الــشــريــف )يــصــدره 

ويوقعه امللك( لتأسيس الجمعيات.
وأصــــــــدرت األمــــانــــة الـــعـــامـــة تـــقـــريـــرًا حـــول 
نــشــاطــات الــجــمــعــيــات انــحــصــر فــي الفترة 

املمتدة من بداية عام 2015 وحتى أكتوبر/
الضوء  وسلطت   ،2015 عــام  األول  تشرين 
عــلــى حــجــم الـــدعـــم األجـــنـــبـــي الـــــذي تلقته 
الجمعيات املغربية في الفترة نفسها، وقد 
وصــل عــدد الجمعيات التي تتمتع بصفة 
دل بتقاريرها 

ُ
»املنفعة العامة«، والتي لم ت

ــر الـــذي  ــ الــســنــويــة، إلــــى 166 جــمــعــيــة، األمـ
يعرضها للقضاء.

الجمعيات  عــمــل  الــتــقــريــر، يشمل  وبــحــســب 
القرى،  فــي  التحتية  البنى  تحسني  املمولة 
والرعاية االجتماعية، والنشاطات الصحية، 
والـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي، وحـــمـــايـــة الــحــيــوانــات 

النساء  وحماية  الحقوق،  وتعزيز  والبيئة، 
ثقافية  إلــى نشاطات  العنف، باإلضافة  من 

واجتماعية واقتصادية وتربوية. 
الحاصلة  الجمعيات  أن  الــتــقــريــر  وكــشــف 
على صفة املنفعة العامة بلغ عددها 216. 
ــدر مـــرســـومـــان فـــي الــجــريــدة  ــان قـــد صــ ــ وكـ
بصفة  باالحتفاظ  األول  يتعلق  الرسمية، 
املــنــفــعــة الــعــامــة لــجــمــعــيــة غـــيـــرت اســمــهــا، 
والثاني برفع القيمة القصوى للممتلكات 

التي يمكن للجمعيات أن تملكها. 
إلـــى ذلــــك، بــعــثــت مــصــالــح األمـــانـــة الــعــامــة 
للحكومة برسائل إلى الجمعيات التي لم 

املالية، وقــد وصــل عددها  تــدل بتقاريرها 
إشــــعــــارًا  ــيـــة، وتـــضـــمـــنـــت  إلــــــى 166 جـــمـــعـ
بـــوجـــوب تــســلــيــم الــتــقــاريــر طــبــقــًا للفصل 
الـــتـــاســـع مــــن الــظــهــيــر الـــشـــريـــف املـــغـــربـــي، 

املنظم لحق تأسيس الجمعيات. 
ــر املــــركــــز الــــدولــــي لــتــحــلــيــل  ــديـ ويــــوضــــح مـ
»العربي  لـ بـــودن  محمد  العامة  املــؤشــرات 
الجديد« أن »غياب الوضوح في ما يتعلق 
ــتـــي تــســتــفــيــد مــن  بـــمـــراقـــبـــة الــجــمــعــيــات الـ
 عن غياب ضوابط 

ً
الدعم الخارجي، فضا

كشف الحسابات، أدى إلى وضع التمويل 
األجــنــبــي فــي قفص االتـــهـــام«. ويشير إلى 

أن »املـــنـــظـــومـــة الــقــانــونــيــة الــحــالــيــة الــتــي 
للعمل  والجبائية  املالية  الجوانب  تحدد 
املــدنــي هــي مــجــرد قــواعــد تــقــلــيــديــة. لــذلــك، 
يــجــب إخــضــاع مــســألــة الــتــمــويــل األجــنــبــي 
لـــلـــجـــمـــعـــيـــات إلـــــــى مــــقــــاربــــة أمــــنــــيــــة وفـــقـــًا 
الستراتيجية سياسية حكومية بالشراكة 
مـــع املــجــتــمــع املــــدنــــي، وإلـــــــزام الــجــمــعــيــات 
بــتــقــديــم تــقــريــر فــصــلــي عــن املــــال األجــنــبــي 
ــافــــة إلـــــى نــفــقــاتــهــا  ــذي تـــتـــلـــقـــاه، بــــاإلضــ ــ ــ الـ
للسلطات املحلية«. ويشير إلى أنه »للدولة 
ــوال  ــ ــ الــــحــــق فــــي مـــعـــرفـــة مــــصــــدر هـــــذه األمـ

والجهات املانحة«. 

شكوك حول مصادر تمويل جمعيّات المغرب

مجموعة  في  المنظمات  إحــدى  تقول 
نساء حيفا، سحر خوري، إن األطفال اليتامى 
تعنى  التي  والمؤسسات  المهملين  أو 
فئات  مــع  بالمقارنة  ظلموا  قــد  بــهــم، 
ومجموعات أخرى. تضيف: »ال أحد يكترث 
المجتمع  يعتبرهم  وال  عنهم،  للسؤال 
دعم  إلى  بحاجة  كمجتمع  نحن  أولوية. 
وطالب  والفقراء  فاليتامى  بعضًا.  بعضنا 
الجامعات يحتاجون إلينا، وهناك نقص في 
المشاركة  من  البد  المؤسسات.  من  عدد 

في دعم الفئات المحرومة«.

دعم الفئات 
المحرومة

يوسف حاج علي

حدث ذلك قبل سنوات. الحظ صاحب 
محل امللبوسات أّن مال صندوق مبيعاته 
 يوم جمعة. في العادة، يكتفي 

ّ
ينقص كل

بإقفال الباب الزجاجي للمحل باملفتاح 
كلما ذهب ألداء الصالة، ويترك الباب 

الحديدي مفتوحًا، طاملا أنه سيعود ملتابعة 
البيع بقية النهار.

في املّرة األولى ظّن أنه أخطأ في 
الحسابات، فلم يعط األمر أهمية. في املرة 

الثانية ساوره شك سريع. راجع نفسه 
ر املرة التي سبقت. لكن عندما تكّرر 

ّ
وتذك

األمر في املرة الثالثة أدرك أّن ثمة خطبًا ما. 
كان متأكدًا أّن صندوقه ينقص كلما غادر 

املحل في هذا اليوم.
لذلك، وكي يكون حاسمًا في قراره، وضع 

مبلغًا محددًا من املال في الصندوق بعدما 
عّده مرارًا. ثم خرج وأقفل الباب الزجاجي 

كالعادة. أّدى ما عليه وعاد خالل ساعة 
أو أكثر من الوقت. فتح الباب الزجاجي 

باملفتاح وتوّجه فورًا نحو الصندوق. صار 
ه يقينًا. لقد كان صندوق املال ينقص 

ّ
شك

بالفعل.
ر وحيدًا بالطريقة التي يختفي 

ّ
جلس يفك

بها ماله. دارت عشرات األفكار في رأسه. 
أراد أن يعرف الطريقة التي يختفي فيها 
ماله، بعدما بات متأكدًا أّن في املوضوع 

سرقة مؤكدة.
ر كثيرًا قبل أن يخطو أّي خطوة. لم 

ّ
فك

يكن مهتمًا باملال الذي ُسرق بقدر اهتمامه 
بمعرفة الفاعل الذي يقوم باستغفاله 
. استشار ابنه، الذي 

ّ
كلما غادر املحل

يملك بعض املعرفة في عالم التكنولوجيا، 
فقام هذا األخير بزرع كاميرا مراقبة 

في زاوية مخفّية من محل والده بعدما 
 الزجاجي 

ّ
ز عدستها على باب املحل

ّ
رك

ر جهاز التسجيل.
ّ

وحض
ه كالعادة 

ّ
في يوم الجمعة غادر البائع محل

بعدما شّغل جهاز التسجيل. قضى ما 
ه 

ّ
عليه في ساعة من الزمن وعاد إلى محل

 ملعرفة النتيجة. 
ً
مستعجال

كانت صدمته في ذروتها عندما شاهد 
على الشاشة الصغيرة جاره، في املحل 

املالصق، يفتح الباب الزجاجي ويدخل إلى 
املحل ومن ثم يقفل الباب وراءه. ضرب 
على رأسه في تلك اللحظة. صحيح أّن 

الفاعل بات معروفًا، لكّن ما أذاه كان أبعد 
ت محدودة بنظره. كان 

ّ
من السرقة التي ظل

فعل الخيانة هو ما جعله يفقد أعصابه.
أول ما قام به كان أن خرج ليواجه »جار 

العمر« بفعلته هذه. لم يكتف بذلك، بل قام 
ه لم يّدع عليه ولم 

ّ
بصفعه على وجهه. لكن

يشتكه للشرطة. كان يعلم أّن املوضوع ال 
يستحق سجنًا وأّن عائلة جاره الفقيرة 

ال تتحّمل نكبة كخسارة معيلها الوحيد، 
لذلك قّرر االكتفاء باملواجهة التي دارت 

مان بعضهما 
ّ
بينهما. ومن يومها ال يكل

نهائيًا.
قبل يومني توفي شقيق السارق. وحده 

صاحب محل امللبوسات من كان يمسك 
بذراع الجار خالل الجنازة.

الرجل الذي 
سرقه جاره

مزاج
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حصلن على كميات كبيرة من التبرعات )العربي الجديد(

مجتمع



أنفسهم  الــنــازحــن   
ّ
أن الــبــشــري، حتى  السيل 

مــصــدومــون بــأعــدادهــم الــكــبــيــرة. لــقــد جـــاؤوا 
 
ّ
إلى الحدود على أمل الدخول إلى تركيا، لكن
ــدادًا كــبــيــرة منهم  الــحــدود املقفلة أجــبــرت أعــ
على الــعــودة إلــى أعــــزاز، فيما بقي اآلخـــرون 
قــرب الــحــدود على أمــل فتحها. الــيــوم، يبيت 
نــحــو عــشــريــن ألــفــا مـــن الــنــازحــن فـــي عــشــرة 
املحلية  الهيئات  أقامتها  صغيرة  مخيمات 
عــلــى أطــــــراف أعـــــــزاز، وفــــي مــســاجــد املــديــنــة 
وفنادقها، وفي بيوت أقاربهم ومعارفهم. ال 
يمكن ألحد أن يعرف بالضبط عدد النازحن 
 

ّ
كل في  فهم مبعثرون  أعـــزاز،  في  املوجودين 
مــكــان. ال يــوجــد مــكــان صــالــح أو غير صالح 
للسكن إال وقد امتأل بالنازحن، حتى مزارع 

الدجاج املهجورة واملباني غير املؤهلة«.
بــــــدأت مـــوجـــة الــــنــــزوح فــعــلــيــا إلـــــى املــنــاطــق 
الحدودية القريبة من مدينة أعزاز في مطلع 
األســبــوع املــاضــي بعد نـــزوح نحو ألــفــن من 
أبناء املناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم 
الــدولــة اإلســامــيــة )داعــــش( فــي ريـــف مدينة 
الباب الجنوبي، شمال شرق حلب. سيطرت 
ــــوات الــنــظــام عــلــى قـــراهـــم خــــال األســابــيــع  قـ
املاضية، أو تعرضت القرى إلى قصف روسي 
عنيف تسبب بفرار أهلها منها على مراحل 
ــع مــنــتــصــف  ــ ــى أعــــــــزاز. ومـ ــ قـــبـــل وصـــولـــهـــم إلـ

التركية  السلطات  املاضي سمحت  األسبوع 
بالنازحن  ممتلئة  بــاصــات  أربــعــة  بــإدخــال 
السامة. يذكر  أراضيها عبر معبر باب  إلى 
ــاء املــنــطــقــة،  ــنــ ــن أبــ نـــاشـــطـــون مـــعـــارضـــون مــ
 هــذه الــبــاصــات كان 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

يــفــتــرض بــهــا أن تحمل الــتــركــمــان الــنــازحــن 
أنــهــا حملت نحو  التركية، إال  إلــى األراضـــي 
ألــف نـــازح معظمهم مــن األطــفــال، وال يشكل 

التركمان أكثر من ربع عددهم.
النظام  لقوات  والكبير  املفاجئ  الهجوم  مع 
السوري وحلفائه املترافق مع أكثر من 320 
غارة جوية روسية يومي األربعاء والخميس 
ــيـــن عـــلـــى ريـــــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي، فـــّر  املـــاضـ
باتجاه  بأكملها شمااًل  بلدات وقــرى  سكان 
الحدود التركية، لتتفجر أزمة النازحن على 
الــحــدود، وتــصــدم عمال اإلغــاثــة فــي املنطقة 
ــم تــســمــح  ــلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة. األخــــيــــرة لــ والـــسـ
 منظمة اإلغاثة 

ّ
بفتح األبواب للنازحن. لكن

الــتــركــيــة »إي هــا هـــا« أعــلــنــت، يـــوم الجمعة، 
أنها قدمت مائتي خيمة باستيكية كبيرة 
ــل نــصــبــهــا عــلــى الــطــرف  لـــلـــنـــازحـــن، مـــن أجــ
األحمر  الهال  ل 

ّ
الــحــدود. وتكف السوري من 

التركي بإرسال وجبات طعام ومواد غذائية 
العشرات  إدخــال  النازحن، بعد  إلى  وطبية 
من املرضى واملصابن إلى األراضي التركية 

رامي سويد

مساحتها  تبلغ  التي  الخيمة  في 
نحو سبعن مترًا مربعا، يجلس 
مــــع أشــقــائــه  عـــلـــى األرض  ــمـــد  أحـ
ــه وأكــثــر مــن عــشــريــن عائلة  ــدتـ األربـــعـــة ووالـ
نازحة أخرى من مختلف مناطق ريف حلب. 
ــي الــخــيــمــة  نـــحـــو مـــائـــة شـــخـــص يـــقـــيـــمـــون فــ
املنصوبة على الجانب السوري من الحدود 
مــع تــركــيــا، قــرب معبر بــاب الــســامــة، شمال 
حلب. تبدو الخيمة وكأنها بيت باستيكي 
ــر، أو مــزرعــة دجــــاج صيفية امــتــألت 

َ
لــلــخــض

بالبشر بـــداًل مــن الــدجــاج. فــي هــذه الــظــروف 
الــكــارثــيــة يــتــعــايــش أحــمــد مـــع مــــرض الــربــو 
الذي يحاول أن يتناساه. ال تتوفر حمامات 
وال مصادر تدفئة، وال غيرها من مستلزمات 

الحياة األساسية.
أكــثــر مــن خمسن ألــفــا مــن ســكــان ريــف حلب 
الذي يتعرض لهجوم قوات النظام السوري 
الروسي،  الطيران  من  عنيفة  بمؤازرة جوية 
فــروا من قراهم وبلداتهم في األيــام األخيرة 
أغلقت  التركية.   - الــســوريــة  الــحــدود  باتجاه 
الــحــدود فــي وجــوهــهــم، ليبيت معظمهم في 
العراء أو في خيام جماعية تفتقر إلى أدنى 

مقومات الحياة البشرية.
يعيش هؤالء من دون ماء أو كهرباء أو تدفئة 
 إلى 

ً
في طقس تصل درجــة الــحــرارة فيه ليا

مـــا دون الـــصـــفـــر. يــقــطــن نــحــو خــمــســة عشر 
ألــفــا مــن الــنــازحــن الــجــدد فــي مــائــتــي خيمة 
جماعية كبيرة على الحدود. هؤالء على سوء 
بقوا في  مــن  قبل  مــن  أوضاعهم محسودون 
أكدة  الزيتون بن قرية  الــعــراء تحت أشجار 
والحدود التركية، أو من أولئك الذين اضطروا 
مع الهطول الغزير لألمطار، يوم السبت، إلى 
العودة ملسافة خمسة كيلومترات مشيا إلى 
اإلغاثية  الهيئات  أقامت  أعــزاز. هناك  مدينة 
عشرة مخيمات صغيرة عشوائية في األيام 
الذين  الــنــازحــن  الستقبال  املاضية  األربــعــة 

يتدفقون باستمرار إلى املدينة.
ــاثــــي فـــي أعــــــزاز مــحــمــود  يـــقـــول الـــعـــامـــل اإلغــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، واصــفــا كارثة  الــخــلــف، لـــ
ت بمنطقة ريف 

ّ
النزوح غير املسبوقة التي أمل

حلب الشمالي: »خال ثاثة أيام فقط، وصل 
إلــى املــديــنــة ومعبر بــاب الــســامــة الــحــدودي 
خمسون ألفا من النازحن، معظمهم من أبناء 
بــلــدات تــل جــبــن ومــعــرســتــا الــخــان ورتــيــان 
وحــيــان ومــســقــان، بــاإلضــافــة إلـــى مــئــات من 
النازحن السابقن من حلب وحمص وريفها 
وأريـــاف حماه، مّمن كانوا يقيمون في هذه 
الحدود  باتجاه  أهلها  مــع  ونــزحــوا  البلدات 

التركية«.
يــتــابــع الــخــلــف: »لـــم تــكــن الــهــيــئــات اإلغــاثــيــة 
واإلنـــســـانـــيـــة املــحــلــيــة تـــتـــوقـــع وصــــــول هـــذا 

نزوح
  حلب

الكارثة تطال 
من كانوا 
صامدين

منازلهم  غادروا  قليلة  أيام  في  نازح  ألف   50 من  أكثر 
وقراهم في ريف حلب هربًا من الغارات الروسية وتقدم 
وها  أراضيها،  إلى  بدخولهم  تركيا  تسمح  لم  النظام. 

هم يقيمون في ظروف إنسانية سيئة عند الحدود

اعتادت الشرطة في 
باكستان إطالق الوعود 

بمعاقبة المتورطين 
بجرائم الخطف 

واالعتداءات الجنسية 
بحق الفتيات واألطفال. 
لكن الحوادث تتكرر، من 

دون أن تتخذ الشرطة أية 
إجراءات، علمًا بأن بعض 

المجرمين مقربون من 
األجهزة األمنية

أطفال وفتيات باكستان في قبضة العصابات

حّول الجميع سورية 
إلى ساحة لتصفية 

النزاعات السياسية

الخيارات محدودة بين 
انتظار القصف الروسي 

أو النزوح 

العام الماضي، سجل 
14850 اختطافًا واعتداء 

جنسيًا في البنجاب

التباطؤ في متابعة 
القضايا يؤدي إلى انتحار 

الكثير من الضحايا 

1819
مجتمع

إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

ــّم  ــام املـــــاضـــــي، عـ ــ ــعـ ــ ــــن الـ ــــطـــــس/آب مـ ــــسـ ــــي أغـ فـ
الــغــضــب بــاكــســتــان بــســبــب جــريــمــة االعـــتـــداء 
الــجــنــســي، الــتــي وقــعــت فــي إحـــدى قـــرى إقليم 
البنجاب، والتي وقع ضحيتها أكثر من 250 
الـــ 15 عاما.  أعــمــار معظمهم   ال تتجاوز 

ً
طفا

الباكستانية  الــيــوم، وعــدت الحكومة  في ذلــك 
وأجهزة الدولة باتخاذ إجــراءات صارمة ملنع 
تكرار جرائم مماثلة، وإجراء تحقيق قضائي 

في القضية ملعاقبة املتورطن.
بــيــد أن وعـــود الــحــكــومــة بـــدت وكــأنــهــا مجرد 
أثبتته  أمــر  الجرائم.  لتتوالى  حبر على ورق، 
اإلحصائية، التي أجراها الناشط االجتماعي 
ــة »اإلنــــــصــــــاف«،  ــركــ ــــي حــــــزب حــ ــادي فـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ والـ
شـــودري ســـرور، الـــذي قــال إن »حــكــومــة إقليم 
 ذريـــعـــا فـــي الــتــصــدي 

ً
الــبــنــجــاب فــشــلــت فــشــا

لجميع امللفات االجتماعية، وخصوصا في ما 
يتعلق بقضية الخطف واالعتداءات الجنسية 

بحق الفتيات واألطفال«. 

ــه خــــال الـــعـــام املـــاضـــي،  ــه أنــ ويـــبـــن تــقــريــر أنــ
ــداء  ــتــ واعــ ــطـــاف  ــتـ اخـ قــضــيــة   14850 ســجــلــت 
جنسي في إقليم البنجاب وحــده، وقد يزداد 
العدد ليصل إلى اآلالف على مستوى الباد. 
وبــحــســب الـــتـــقـــريـــر، الـــــذي حــمــل اســــم »ورقــــة 
ــصــبــت نــحــو ألــفــي امــــرأة 

ُ
الــحــقــيــقــة«، فــقــد اغــت

وفـــتـــاة خـــال الـــعـــام املـــاضـــي فـــي ظـــل الصمت 
الحكومي.

ويــبــدو الفــتــا وقــــوع مــعــظــم هـــذه الــجــرائــم في 
مــديــنــة الهــــور عــاصــمــة اإلقــلــيــم، وهـــي إحــدى 
الــتــي ينتمي إليها  الــبــاكــســتــانــيــة،  املــــدن  أهـــم 
الـــوزراء، نــواز شريف، وشقيقه رئيس  رئيس 
وزراء حكومة إقليم البنجاب، شهباز شريف. 
كــذلــك، قــتــل عـــدد كــبــيــر مــن الــنــســاء والــفــتــيــات 
بعد تعرضهن العتداءات جنسية، مما يشير 
إلـــى مـــدى بــشــاعــة هـــذه الــجــرائــم الــتــي تــتــورط 
فيها أحيانا عصابات تحظى بدعم من داخل 

الحكومة. 
وفي ما يتعلق بجريمة االعتداء على األطفال 
مــن قــبــل عــصــابــة تحظى بــدعــم مــن الحكومة 

ــور أفــــــراد الــعــصــابــة  وأجــــهــــزة األمــــــن، فــقــد صــ
األطــفــال، وكــانــوا يرسلون الــصــور إلــى أهالي 
الضحايا بن الحن واآلخــر بهدف الحصول 
على املال. ونظرًا إلى بشاعة الجريمة، توقعت 
أوســـــــاط ســيــاســيــة وجـــمـــعـــيـــات حــقــوقــيــة أن 

ـــ 13 مـــن عــمــره فـــي مــديــريــة  عــلــى شــــاب فـــي الــ
ونتيجة  البنجاب.  إقليم  فــي  خــان  يــار  رحيم 
واعتقال  القضية  متابعة  في  الشرطة  تباطؤ 
املــتــورطــن فــيــهــا، أقـــدم الــطــفــل عــلــى االنــتــحــار 

تحت القطار. 
يقول والد الطفل ملك إقبال إن »مجموعة من 
إلى  ابني الصغير، ونقلوه  الشباب اختطفوا 
مكان مجهول واعتدوا عليه، ووجدناه مرميا 

في أحد األزقة وهو في حالة إغماء«. 
وبعد حصول الطفل على العاج، لجأ الوالد 
ويضيف  بالوعود.  اكتفت  التي  الشرطة  إلــى 
الرجل الستيني أن ابنه كان في حالة نفسية 
سيئة، وحن لم تفعل الشرطة أي شيء، أقدم 
على االنتحار. واملؤسف أن الشرطة لم تتحرك 

أيضا حتى بعد مقتل الطفل. 
ليس تباطؤ أجهزة األمن في متابعة قضايا 
الــجــنــســيــة املشكلة  االغــتــصــاب واالعــــتــــداءات 
ــوّرط أعــضــاء  ــ ــيـــدة، بـــل يـــضـــاف إلــيــهــا تــ الـــوحـ
الــــحــــزب الـــحـــاكـــم ومـــســـؤولـــن فــــي الــحــكــومــة 
املاضي،  األول  ديسمبر/كانون  وفــي  واألمـــن. 

تعرضت فتاة العتداء جنسي في مدينة الهور 
القضية  الــشــبــان. هــذه  مــن قبل مجموعة مــن 
الساسة ووســائــل اإلعـــام، وقد  جذبت أنظار 
املقرب من  الله،  تــورط عدنان ثناء  ثبت فيها 

عدد من الوزراء في حكومة إقليم البنجاب.
وفــــي الــتــفــاصــيــل، خــطــف ثــنــاء الــلــه فــتــاة في 
مدينة الهور كانت برفقة أصدقائها، ونقلها 
إلى فندق في منطقة مال رود، واعتدى عليها. 
الفتاة وأخبرها  الرجل بأسرة  بعدها، اتصل 
الــطــريــق. اعتقلت الشرطة  مــلــقــاة عــلــى  بــأنــهــا 
ستة متورطن في القضية، وقد ثبت ضلوع 
الــذي يترأس  بالجريمة، هو  الله  ثناء  عدنان 
العصابة املجرمة. مع ذلك، يخشى الناشطون 
االجــتــمــاعــيــون أن تــنــســى الــقــضــيــة، وإرضــــاء 

أسرة الضحية باملال وترك متابعة القضية.
ــإن الــــحــــد مــــن انـــتـــشـــار الــخــطــف  ــ ــــى ذلـــــــك، فــ إلــ
واالعــــــــتــــــــداءات الـــجـــنـــســـيـــة يـــتـــطـــلـــب اهـــتـــمـــام 
ــا، ومـــعـــاقـــبـــة  ــايــ ــقــــضــ الـــحـــكـــومـــة بـــمـــتـــابـــعـــة الــ
املتورطن. كذلك، يتوجب على املجتمع املدني 

واملؤسسات أن تؤدي دورها في هذا الشأن.

تــعــاقــب الــحــكــومــة أفــــراد تــلــك الــعــصــابــة. إال أن 
املنطقة،  تلك  قبائل  ورمـــوز  الضحايا  أقـــارب 
كما  القضية ستدفن  أن  إلــى  لفتوا  قــد  كــانــوا 

حدث مع قضايا أخرى، وهذا ما حدث.
ــة الــحــقــيــقــة«  ــ ــذا الـــســـيـــاق، طـــرحـــت »ورقــ فـــي هــ
مــجــمــوعــة أســئــلــة حــــول أداء أجـــهـــزة الـــدولـــة 
بشكل عام، والشرطة بشكل خاص، الفتة إلى 
دور الشرطة في التصدي لهذه الظاهرة، التي 
كانت وما زالت تهدد حياة الكثير من النساء 
والفتيات. وتشير إلى أن الشرطة تحقق بنحو 
3100 حــــادثــــة اغـــتـــصـــاب وخـــطـــف فــــي إقــلــيــم 
البنجاب، لكنها كعادتها تتباطأ في املتابعة.

ويؤكد سرور أن »الشرطة في إقليم البنجاب 
تــكــتــفــي بــتــســجــيــل الــقــضــايــا، وتـــقـــديـــم وعـــود 
مزيفة، لكنها غير جادة في املتابعة ومعاقبة 
املتورطن«. ويضيف أنه »إذا بقي أداء الشرطة 

على هذا النحو، ستزداد الجرائم«. 
إلى  يــؤدي  القضايا  التباطؤ في متابعة  هــذا 
انـــتـــحـــار الــكــثــيــر مـــن الـــضـــحـــايـــا. عــلــى سبيل 
أقــدمــت عصابة على االعــتــداء جنسيا  املــثــال، 

لتلقي العاج في مستشفى كلس القريب من 
هناك  املتكّومون  النازحون  يشعر  الــحــدود. 
أنهم باتوا اليوم ضحية مباشرة لسياسات 
يعّبر بعض من  دولية وإقليمية متضاربة. 
تحدثوا إلى »العربي الجديد« عن سخطهم 
ــظــــروف الـــكـــارثـــيـــة الـــتـــي يــعــيــشــونــهــا.  مـــن الــ
يشعرون  التي  الخذالن  حالة   

ّ
أن ويعتبرون 

بها بعد تهجيرهم من بيوتهم كانت بسبب 
تـــضـــارب الـــســـيـــاســـات الـــدولـــيـــة حــــول املــلــف 

السوري.
مــن هـــؤالء الــنــازحــن عــبــد املــعــن بــغــاجــاتــي. 
هــو مـــدّرس جغرافيا مــن حــمــص، وصــل إلى 

الــــحــــدود الــتــركــيــة أخـــيـــرًا بــعــد رحـــلـــة نـــزوح 
ل مستمرة منذ ثاث سنوات بن مناطق 

ّ
وتنق

ــة الـــســـوريـــة فـــي الــشــمــال.  ســيــطــرة املـــعـــارضـ
الــجــديــد«، عــن استيائه من  »الــعــربــي  لـــ يعّبر 
ــاد مــعــانــاة أســـرتـــه الــتــي انــفــصــل عنها  ــ ازديــ
بــحــكــم وضــعــه فـــي خــيــمــة جــمــاعــيــة لــلــرجــال 
البالغن، وبقائها في خيمة جماعية أخرى 
للنساء واألطــفــال: »الـــروس يــريــدون القضاء 
وهم  الشعبية،  وحاضنتها  املــعــارضــة  على 
على  بطائراتهم  الــســوري  النظام  يساعدون 
ــراك ال  ــ تهجير املــعــارضــن وعــائــاتــهــم. واألتـ
استقبال  يتحّملوا وحدهم عبء  أن  يريدون 
إلى  تركيا  أن تتحّول  يــريــدون  النازحن وال 
إســفــنــجــة تــمــتــص آثـــــار الـــتـــدخـــل الــــروســــي - 
اإليراني في سورية. واألوروبيون يضغطون 
ــا،  ــيـ ــلــــى األتـــــــــــراك ملـــنـــعـــنـــا مـــــن دخــــــــول تـــركـ عــ
وبالتالي قطع احتمال توجهنا إلى أوروبا. 
ال أحد في الواقع يكترث ملعاناتنا. لقد حّول 
الجميع سورية إلى ساحة لتصفية النزاعات 

السياسية، ونحن فقط من يدفع الثمن«.
ــم تــصــلــنــا حــتــى اآلن قــطــعــة خبز  يـــتـــابـــع: »لــ
ــم املــتــحــدة،  ــــاالت األمــ أو عــلــبــة حــلــيــب مـــن وكـ
ــالــــة أصـــــــدرت بــيــانــا  ــم نــســمــع عــــن أّي وكــ ــ ولـ
 
ّ
ــدو أن ــبــ بـــخـــصـــوص وضــــعــــنــــا«. يـــســـخـــر: »يــ
وأجبرتنا  أخافتنا  التي  الروسية  الطائرات 
املتحدة  األمـــم  أخــافــت موظفي  الــنــزوح  على 
القابعن في مكاتبهم في نيويورك وجنيف 

أيضا«.

يهدد التقدم البري للنظام والقصف الجوي 
الــروســي مــئــات اآلالف مــن السكان فــي حلب 
وريـــفـــهـــا. فــقــد أصــبــحــت هــــذه الـــقـــوات وســط 
مناطق سيطرة املعارضة السورية في شمال 
حــلــب. كــمــا فصلت ريـــف حــلــب الــشــمــالــي عن 
ضـــواحـــي حــلــب الــشــمــالــيــة ومــنــاطــق مــديــنــة 
حلب التي تسيطر عليها املعارضة. وال يبدو 
الــــذي ستتبناه  الــخــيــار  اآلن  واضـــحـــا حــتــى 
قوات النظام في التقدم نحو حصار مناطق 
سيطرة املعارضة في حلب أو مهاجمة ريف 

حلب الشمالي.
في مناطق سيطرة املعارضة في مدينة حلب 
الــتــي تشكل نــحــو 60 فــي املــائــة مــن املــديــنــة، 
إحصاء  بحسب  عائلة،  و500  ألفا   64 يقطن 
مــجــلــس مــديــنــة حــلــب املـــعـــارض، الــــذي يــقــّدر 
عـــدد ســكــان مــنــاطــق ســيــطــرة املــعــارضــة في 
املدينة بنحو 400 ألف نسمة، هم في الواقع 
أقـــل مـــن ربـــع عـــدد ســكــان هـــذه املــنــاطــق قبل 
ــنــــوات. هـــــؤالء جــمــيــعــا مــحــتــارون  خــمــس ســ
اليوم، فخياراتهم باتت محدودة بن انتظار 
ــي املـــتـــكـــرر واملــســتــمــر على  ــروســ الــقــصــف الــ
أحيائهم السكنية، أو النزوح باتجاه الحدود 
الـــتـــركـــيـــة، حــيــث تــنــتــظــرهــم ظـــــروف كــارثــيــة 

ومستقبل مجهول.
حالة مشابهة يعيشها من بقي في بيته من 
سكان مدن وبلدات وقرى ريف حلب الشمالي 
التي ما زالت قوات املعارضة تسيطر عليها، 
كمدينتي تل رفعت وأعــزاز وبلدات كفرنايا 

ومــنــغ وغــيــرهــا، فــهــؤالء أيــضــا ليس أمامهم 
التوجه إلى  الــروســي، أو  إال انتظار القصف 

العراء على الحدود.
ــقــــديــــرات دقـــيـــقـــة ألعــــــــداد ســكــان  ال تــــوجــــد تــ
مــنــاطــق ســيــطــرة املـــعـــارضـــة فـــي ريــــف حلب 
 املدن والبلدات والقرى في هذه 

ّ
الشمالي. لكن

املنطقة ممتلئة عن آخرها بالنازحن إليها، 
ــيـــوم بــالــرغــم  ــوا الــــنــــزوح حــتــى الـ ــن رفـــضـ ومــ
 مــا مـــّر عــلــى مناطقهم فــي الــســنــوات 

ّ
مــن كـــل

 الــقــصــف الــروســي 
ّ
الــخــمــس املــاضــيــة. إال أن

املستمر وتقدم قوات النظام، في حال حصل، 
التي  وقــراهــم  بلداتهم  تــرك  على  سيجبرهم 

تمسكوا بها طوال السنوات املاضية.
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عبد الرحمن عرابي

تــتــبــدل الــعــاقــة بـــن اإلنـــســـان والــقــطــة األلــيــفــة بــشــكــل كـــامـــل، بعد 
العطسة األولى. تصل القطة إلى املنزل الجديد، تختار أكثر الزوايا 
والــوجــوه  الــروائــح  استيعاب  تــحــاول  هــنــاك،  فيها.  وتتقوقع  عتمة 
للقيام  الجديدة. وعندما ينتصر حس االستكشاف لديها، تخرج 
قابل لألشخاص، ُيعيدها 

ُ
بجولة حذرة في املحيط. لكن الفضول امل

إلى الزاوية نفسها. تستمر الحال كذلك لساعات، قبل أن تستسلم 
لقدرها وتقبل، على مضض، التنقل بن أيدي الفضولين. وتقبل 
الــطــعــام بــعــد رفــضــه لــســاعــات. ويــشــكــل مــوضــوع تــدريــبــهــا على 
قضاء حاجتها في الرمل، الهاجس األكبر لدى كثيرين، فينسون 
االستمتاع بهفواتها األولى. وعادة ما تكون قفزة غير مكتملة أو 
ارتطام لطيف بقطعة أثــاث. تقفز القطة بعد أيام قليلة على صدر 
تتسلل   ،

ً
وليا للعب.  بحثًا عن فسحة  الجديد،  البشري  صديقها 

أو حتى  الــنــائــم  إزعـــاج  مــنــه. ال يهمهما  بــالــقــرب  لتغفو على مهل 
احتال مخدته. تبقى على هذه الحال االستعمارية، إلى أن تباغتها 

العطسة األولى منه! تدفعها الصدمة إلى التقوقع مجددًا.
قذيفة  أنــهــا  أو  طاولتها،  الثقيلة  العيار  مــن  شتيمة  العطسة  كــأن 
انفجرت فوق رأسها الصغير. بعد هذه الصدمة يختلف كل شيء، 
فتتحول الــقــطــة إلـــى »فـــرد طبيعي« فــي املــنــزل. تــتــجــّول فــيــه على 
راحتها، وتضع قوانينها الخاصة لساعات اللعب والنوم واألماكن 

القطة  وأن  الصحيح  هو  العكس  أن  كثيرون  يظن  لديها.  فضلة 
ُ
امل

إال  عليه  ما  ذلــك،  يريد  من  والقوانن.  األنظمة  يعتاد  أليف  حيوان 
القطط، فيبدو أنها لم تنَس  اقتناء كلب، فالكاب ُمطيعة جدًا. أما 

تقديس الفراعنة لها.
أن تطأ  للقطة قبل  اســم ُمسبق  اخــتــيــار  فــي  كــثــيــرون  قــد ُيخطئ 
القطة تختار اسمها بنفسها، من  تــرك  املنزل. واألصــح هو  عتبة 
موقف وضعت نفسها فيه أو طبع ُمعّن تمتاز به. للقطط أمزجتها 
الــخــاصــة وطــبــاعــهــا، بــعــضــهــا لــئــيــم »ال يــضــحــك وجــهــه للرغيف 

السخن«، وبعضها اآلخر ُيحب العشرة ويألف الضيوف سريعًا.
كــان اســم القط األول الــذي زارنــا في املنزل »سيمبا« تيمنًا بفيلم 
فضل، لكن اسم »أبو جهل« بدا ُمناسبًا أكثر 

ُ
الطفولة الكرتوني امل

بعد يومن فقط. يسير على أنبوب اإلضاءة الرفيع وال ُيمانع وضع 
رأســه أسفل الحنفية لتنساب املياه على وبــره األشقر. يكمن في 
لينقض على رجليه. ال  الحمام  كــان من  أي  الليل وينتظر خــروج 

 آمنًا بن الوسائد.
ً
تهمه نتيجة أعماله، طاملا أنه وجد لنفسه ملجأ

أما القط الثاني، »بازيا«، فقد اختارت الصدفة اسمه بعدما حمل 
اسم »باندا« بسبب لونه األبيض واألسود. خجول بعكس أبو جهل، 
ُيفضل الوحدة كالرجل الوطواط. يختار البّراد كمقّر دائم له، واذا 
بيديه.  الزاوية مغطيًا وجهه  ينام في  التخت.  نعس يتمشى حتى 
هكذا تتبدل أسماء القطط مع تنقلها بن املنازل، كما تتبدل حياة 

الطرفن بعد العطسة األولى.

صيدا ـ انتصار الدنان

ــة )أم رشـــــيـــــد(، هــــي الجــئــة  غـــــــادة ســــامــ
فلسطينية من مجد الكروم في فلسطن. 
ولــــدت فــي لــبــنــان، وتــقــيــم فــي مــخــيــم عن 
الحلوة في مدينة صيدا )جنوب لبنان(. 
لتتمكن  مختلفة  مهن  وفــي  كثيرًا  عملت 
مـــــن تــــأمــــن حــــيــــاة كــــريــــمــــة والئـــــقـــــة لــهــا 
وألفــراد أسرتها. لم تتعب يوما وأصرت 
خمسة  لديها  طموحاتها.  تحقيق  على 
بعض  حققت  غيرها،  حــال  حالها  أوالد. 
ــنـــجـــاحـــات حــيــنــا وفـــشـــلـــت فــــي أحـــيـــان  الـ
أخـــــرى. مـــع ذلــــك لـــم تــســتــســلــم، هـــي الــتــي 
الفلسطينية في إنماء  املــرأة  تؤمن بــدور 

مجتمعها.
أم رشــيــد عــضــو فــي الــهــيــئــة اإلداريـــــة في 
ــبـــرامـــج الــنــســائــيــة املــــوجــــود في  مـــركـــز الـ
مــخــيــم عـــن الـــحـــلـــوة مــنــذ ثــمــانــيــة عشر 
عاما. تعمل هناك كمتطوعة، وهي أمينة 
االجتماعية  والقضايا  الصحية  اللجان 
فـــي املـــركـــز. تــتــواصــل بــشــكــل مــبــاشــر مع 
جمعيات أخرى لتأمن مشاريع تعليمية 
ــة، وذلـــــــك مــــن خـــال  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ وبـــــرامـــــج اجـ
املشاركات.  للنساء  قام 

ُ
ت ونــدوات  لقاءات 

النساء  ــرأة، وخصوصا  املـ بــشــؤون  تهتم 
ــّدة تتعلق  عـ بــــدورات  التحقت  ــفــات. 

ّ
املــعــن

بــالــعــنــف ضــد املـــــرأة، وصــــارت تــعــمــل في 
هــذا املــجــال أيــضــا، وتــشــارك فــي الـــدورات 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة.  فــــي وقـــــت ســــابــــق، بــحــثــت 
راتــبــا ثابتا.  ــهــا تتقاضى 

ّ
عــل عــن وظــيــفــة 

عملت فــي إحـــدى املــؤســســات مــن دون أن 
يحالفها الحظ باملتابعة. ثم عرض عليها 
العمل بتقطير الــدبــس وغــيــره مــن أنــواع 

العصائر، فبدأت العمل في بيتها. 
مـــريـــض،  أن زوجــــهــــا  أم رشـــيـــد  تـــوضـــح 
وال يــســتــطــيــع تــأمــن جــمــيــع احــتــيــاجــات 
البيت وحـــده. لــذلــك، اضــطــّرت إلــى العمل 
الدبس  صنع  كيفية  وتعلمت  ملساعدته، 
املستخرج من الرمان، الفتة إلى أن »دبس 
ــان مــطــلــوب فـــي الــــســــوق. كــثــيــرًا ما  ــرمــ الــ
النساء الستخدامه في عــدد من  تشتريه 

املأكوالت«. 
تــضــيــف أن »الــــرمــــان مــتــوفــر فـــي الــشــتــاء 
فــــقــــط، ويـــــــــزداد الـــطـــلـــب عـــلـــيـــه فــــي فــصــل 
الــصــيــف«، الفــتــة إلــى أن الــدبــس املــوجــود 
فــي املــحــال واألســـــواق هــو رمــــان مــمــزوج 
الــرمــان  مــع حــامــض، »لكننا نصنعه مــن 

الخالص«. تعمل ملدة سبع ساعات يوميا 
وعــــادة مــا تطلب املــســاعــدة. فــي الــبــدايــة، 
تــشــتــري الـــرمـــان وتــغــســلــه وتــتــركــه حتى 
غليه  مــن  تتمكن  تفرطه حتى  ثــم  يــجــف، 
ثــم تــتــركــه حــتــى يــبــرد قــبــل أن تعبئه في 
كثافة.  ازداد  ما 

ّ
كل بــرد  ما 

ّ
وكل زجــاجــات. 

تضيف: »فــي بعض األحــيــان، نضع معه 
الــكــيــوي«، الفــتــة إلـــى أن الـــرمـــان فــي آخــر 

املوسم يكون عصيره أكثر.
يــنــتــهــي عــمــل أم رشـــيـــد هـــنـــا. تضيف  ال 
الزجاجات،  تعبئة  تنتهي من  بعدما  أنه 
تــنــزل إلـــى الــســوق وتــعــمــل عــلــى تسويق 
التي  املؤسسات  إلــى  تتوجه  منتجاتها. 
تحتاج إلــى شـــراء دبــس الــرمــان، مشيرة 
ــلـــب عـــلـــى إنـــتـــاجـــي كــبــيــر«.  ــــى أن »الـــطـ إلـ
وتــــوضــــح أن »عـــــــددًا كـــبـــيـــرًا مــــن مــرضــى 
السرطان ُيقبلون على شراء دبس الرمان 
ألن الرمان مفيد لهذا املرض، وخصوصا 

املصابن بسرطان الحنجرة«. 
تتابع أم رشيد أن ابنها البالغ من العمر 
اثنن وعشرين عاما شجعها على العمل، 
طبيعيا  منتجا  ع 

ّ
تصن أنها  وخصوصا 

ــــواد حــافــظــة »وبــطــبــيــعــة  لــيــس فــيــه أي مـ
الحال، يفضل الناس شراء ما هو صحي«. 
تضُع دبس الرمان في زجاجات مختلفة 
األحـــــجـــــام، وتـــشـــيـــر إلـــــى أن »أســـعـــارهـــا 
تناسب أوضاع الناس، وخصوصا سكان 

املخيم«. أما عن الفاكهة االستوائية التي 
الصيف،  تكون موجودة كثيرًا في فصل 
ل العمل فيها وتقطيرها وإعدادها 

ّ
فتفض

أقــل سعرًا  في فصل الصيف ألنها تكون 
من فصل الشتاء »عندها نستطيع بيعها 
ــع في 

ّ
ــذلـــك، تــصــن ــل لـــلـــنـــاس«. كـ بــســعــر أقــ

بيتها مختلف أنواع املخلات التي عادة 
مــا يــكــون الطلب عليها كــبــيــرًا. وبــرأيــهــا، 
مـــا يــنــتــج فـــي الــبــيــت هـــو أفــضــل مـــن ذلــك 
املوجود في املحات، وخصوصا أنها ال 
تضيف أي مواد حافظة. تقول إن »معظم 
ــلـــات، وقــلــة  ــائـــات تــحــب شـــــراء املـــخـ ــعـ الـ

تعرف تصنيعها«.
ــرأة إلى  كــذلــك، فــإن ضيق الــوقــت يــدفــع املـ
شــراء هــذه الحاجيات مــن الــســوق. لذلك، 
للعائات،  منتجات صحية  تأمن  أرادت 
زوجها  ومــســاعــدة  احتياجاتها  وتــأمــن 

في نفقات املنزل. 
مــن جهة أخـــرى، تؤمن أم رشيد لنفسها 
استقالية اقتصادية تساهم في تحسن 
وضعها وعائلتها. وتعد نفسها مساهمة 
ــا. تــضــيــف:  ــهـ ــفـــسـ ــة الــــنــــاس ونـ فــــي خــــدمــ
»مـــن خـــال عــمــلــي هــــذا، وعــلــى الــرغــم من 
إنــتــاجــي في  أنــه متعب، أستطيع عــرض 
السوق وبشكل كبير، وأستطيع التواصل 
ــات  ــاجــ ــتــ ــذه اإلنــ ــ ــ مـــــع مــــطــــاعــــم لــــتــــأمــــن هـ

الصحية لهم«.

بعد العطسة األولى

دبس الرمان أغناها عن اآلخرين

تغلي الرمان )العربي الجديد(

تتزايد االعتداءات 
الجنسية في البالد 

)Getty/رنا حسين(

ثقل النزوح ينهكها )األناضول(

400
ألف نسمة عدد سكان المناطق التي 

تسيطر عليها المعارضة في حلب. 
جميعهم معرضون للنزوح.
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منوعات قضايا

نادر فوز

يــعــيــش الــلــبــنــانــيــون مــنــذ مــايــو/ 
أيار 2014 با رئيس للجمهورية، 
أي بــــا »رئــــيــــس لـــلـــدولـــة ورمــــز 
وحــدة الــوطــن«، بحسب ما ينّص الدستور 
 13 الرقم  عقدة  هي  ربما   .)1926( اللبناني 
والــشــؤم الــذي يحمله، ما يقف وراء تمديد 
الشغور من شهر إلى آخر، ويمنع انتخاب 
الرئيس الثالث عشر للجمهورية، منذ إعان 
التاريخ  استقال لبنان )1943(. لو لم يكن 
الرئاسية، ومعقدًا  اللبناني حافًا بأزماته 
وأرضـــًا  واملــذهــبــيــة،  الطائفية  تركيبته  فــي 
االكتفاء  الوسع  لكان في  لــألزمــات،  خصبة 
مسؤولية  لتحميلهما  والــنــحــس،  باللعنة 
ــــي الــلــبــنــانــيــة منذ  مـــا يــحــصــل عــلــى األراضــ
السابق،  الجمهورية  رئــيــس  واليـــة  انــتــهــاء 
ميشال سليمان في مايو/ أيــار 2014. لكن 
الشغور املتواصل اليوم هو نتيجة بديهية 
السابق،  الــنــواب  رئيس مجلس  يعتبره  ملا 
حسني الحسيني، »تحكم قوى األمر الواقع 
ــام الـــحـــرب، أي املــلــيــشــيــات،  الـــذيـــن كـــانـــوا أيــ

بالسلطة واستياءهم عليها«.
 كل 

ّ
لـ »العربي الجديد« إن يقول الحسيني 

مــن فــي السلطة الــيــوم، وكــل زعــمــاء الحرب 
األهــلــيــة، »يــســتــولــون عــلــى الــســلــطــة، خافًا 
رئيس  مــجــيء  ويشترطون  الــشــعــب،  إلرادة 
الدستور«.  يتمّكن من تطبيق  لكيا  مكّبل، 
فــتــطــبــيــق الـــنـــصـــوص الـــقـــانـــونـــيـــة ووثــيــقــة 
الــوفــاق الوطني )اتــفــاق الطائف الــذي أقــره 
الــلــقــاء الــنــيــابــي فـــي الــســعــوديــة عـــام 1989 
إلنـــهـــاء الـــحـــرب األهــلــيــة( يــعــنــي، بــشــكــل أو 
بآخر، قطع يد زعماء الحرب، وتحول الدولة 
اللبنانية مــن واقـــع حــكــم األفــــراد إلـــى حكم 

املؤسسات، بحسب ما يقول الحسيني.
ــاســــي« فــي  ــرئــ ــارة »الـــشـــغـــور الــ ــبــ ــم تـــــرد عــ لــ
الــــقــــامــــوس الـــلـــبـــنـــانـــي ســـــوى ثـــــاث مـــــرات، 
ــة  ــ ــــاسـ ــع رئـ ــ ــوقــ ــ ــي مــ ــ ــ فـــــظـــــاهـــــرة الـــــشـــــغـــــور فـ
مــع  ــــوى  ســ أواًل،  تـــظـــهـــر،  لــــم  ــة  الـــجـــمـــهـــوريـ
انــتــهــاء واليــــة الــرئــيــس أمــــني الــجــمــّيــل عــام 
العهد  السلطة بني حكومة  1988، وانقسام 
والحكومة  املستقيلة  فــي حكم  بــاتــت  الــتــي 
ــائــــد الــجــيــش  ــتــــي شـــّكـــلـــهـــا قــ الـــعـــســـكـــريـــة الــ
الجمّيل.  من  بتكليف  عــون،  ميشال  وقتها، 
انـــتـــهـــى الـــشـــغـــور مــــع الـــتـــدخـــل الــعــســكــري 
لــيــكــّرس  ــاء  ــ ــذي جـ ــ الــ ــام 1990،  ــ عـ الــــســــوري 
اتفاق الطائف، ويضع السلطة بيد الجيش 
السوري وحّكامه. فانتخب الرئيس إلياس 
ــم الــتــمــديــد له  ــهــــراوي لــســت ســـنـــوات، وتــ الــ
ثــاث سنوات إضافية، حتى عــام 1998. ثم 
الثاني بعد األزمــة السياسية  جاء الشغور 
في  لــحــود،  إميل  الرئيس  لــواليــة  بالتمديد 
لبنانيون عديدون  ما يسميها  نهاية عهد 
حقبة »الوصاية السورية على لبنان«. وتّم 
التمديد للحود عام 2004 بطلب من النظام 
ــاء معها  ــ الــــســــوري، فــانــفــجــرت األزمــــــة، وجـ
اغــتــيــال رئــيــس الــحــكــومــة رفــيــق الــحــريــري، 
لبنان.  عن  السوري  الجيش  بعدها  ليرحل 
اليوم  مــا نعيشه  الــثــالــث، فهو  الشغور  أمــا 
منذ نحو عامني، من دون وجود أفق جّدي 

إلنهاء الفراغ الرئاسي. 
قد يكون الصراع بني فريقي 8 آذار، الحليف 
للنظامني السوري واإليراني )بزعامة حزب 
ــنـــواب نــبــيــه بـــري(  الــلــه ورئـــيـــس مــجــلــس الـ
املــســتــقــبــل( سببًا  تــيــار  )بــزعــامــة  آذار  و14 
رئيس  الحاصلة النتخاب  للعرقلة  بديهيًا 
الله، ومعه حليفه  للجمهورية. عّطل حزب 
ــقــــوي رئـــيـــس تــكــتــل الــتــغــيــيــر  املــســيــحــي الــ
واإلصــــاح، الــنــائــب مــيــشــال عـــون، جلسات 
انتخاب الرئيس منذ منتصف مايو/ أيار 
الرئيس،  النتخاب  جلسة   34 فمّرت   .2014
ــاب  ــنـــصـ الـ تــــأمــــني  مـــــن  ــّكــــن  ــمــ ــتــ الــ مـــــن دون 
الـــقـــانـــونـــيـــة. وتـــفـــعـــل الـــــحـــــوارات الــثــنــائــيــة 
والـــعـــامـــة فــعــلــهــا الـــيـــوم فـــي مــحــاولــة لعقد 
اتفاقاٍت وتفاهماٍت سياسيٍة بني املكّونات 
صيغة  تعميم  فــي  تنجح  عّلها  األســاســيــة 
رئاسية ما تنقذ املوقع املسيحي األول من 

الشغور القائم.
وإذا كان العمل جاريًا على تفعيل الجهود 
بذلها  يتم  خارجية  جــهــودًا   

ّ
فــإن الداخلية، 

أيــضــًا. مــن الــحــركــة الــســابــقــة ملــبــعــوث وزيــر 
جيرو،  فرنسوا  جــان  الفرنسية،  الخارجية 
ونــــشــــاط الـــســـفـــارة األمـــيـــركـــيـــة فــــي لــبــنــان، 
إضــافــة إلـــى املــعــلــومــات املــتــداولــة عــن طــرح 
ــــذي جمع  الــشــغــور الـــرئـــاســـي فـــي الــلــقــاء الـ
حسن  اإليــرانــي  بالرئيس  فرنسيس  البابا 
روحــانــي. كما ال يخلو أي بيان صــادر عن 
زعــمــاء الــعــالــم حــيــال لــبــنــان، بالتأكيد على 
وجوب وضع حد للشغور وانتخاب رئيس 

جديد للجمهورية.
 معسكري 8 آذار و14 

ّ
ومن البديهي القول إن

آذار يعرقان االنتخابات، وفقًا للحسابات 
القائمة على املستوى اإلقليمي، وانسجامًا 
مع مصالح الرعاة اإلقليميني في السعودية 
أو في ايران. يتمّثل الرهان اللبناني، اليوم، 
نظر  فــي  اللبنانية،  الساحة  تــكــون  أن  على 
مدخًا  والدوليني،  اإلقليميني  املتصارعني 
 الــعــام فــي املــنــطــقــة، ولــيــس جــــزءًا من 

ّ
لــلــحــل

الصراع. سبق وأن عاش اللبنانيون مرحلة 
-1975( األهلية  الحرب  انتهاء  مع  مشابهة 
الحقبة،  تــلــك  فــي  املــعــنــيــون  1990(، ويــقــول 
»االتفاق على   

ّ
إن الحسيني،  ومنهم حسني 

السلم في لبنان تّم كمدخل لحلحلة األمور 
في املنطقة، بعد صراعات إقليمية كبرى في 
املفاجأة  العراق وإيــران وفي فلسطني، لكن 
كانت في تراجع الرعاة الدوليني عن خيار 
ــًا لـــحـــل أزمــــــة املــنــطــقــة،  ــدخــ كـــــون لـــبـــنـــان مــ
والعمل على إيجاد حل عــام ألزمــة املنطقة 
تراجعت  املرحلة،  تلك  وفــي  لبنان«.  ومنها 
ــّلـــقـــة عـــلـــى اتــــفــــاق الــطــائــف  كــــل اآلمــــــــال املـــعـ
ــات الــدســتــوريــة واملــؤســســاتــيــة  واإلصــــاحــ
والــوطــنــيــة الــتــي تـــّم إقـــرارهـــا، ودخـــل لبنان 
فــي مــرحــلــة الــوصــايــة الــســوريــة عــلــى قـــراره 
الرسمي، مع وجود جيش النظام السوري 

في أراضيه.
جديدة  للخارج  السياسية  التبعية  ليست 
عن طواقم الحكم في لبنان. ومن الطبيعي 
أن يــتــأثــر بــلــد صــغــيــر، مــتــعــّدد االنــتــمــاءات 
السياسية،  واألهــــواء  واملــذهــبــيــة  الطائفية 
التاريخ  فيشهد  بــه،  املحيطة  األزمـــات  بــكــّم 
الــوطــنــي أزمـــــاٍت ســيــاســيــة عــديــدة متعّلقة 
الدولية وانقساماتها ونزاعاتها،  باملواقف 
وانعكاسها مباشرة على الرئاسة اللبنانية. 
بدءًا من الصراع العربي -اإلسرائيلي، مرورًا 
بــالــحــقــبــة الــنــاصــريــة، وقــبــلــهــا الــصــراعــات 

الخاصة بالهوية اللبنانية.

اختالف الهويات اللبنانية
األزمــــــة   

ّ
إن ــيـــون  ــانـ ــنـ ــبـ لـ مــــشــــّرعــــون  يــــقــــول 

الــلــبــنــانــيــة األســـاســـيـــة كــمــنــت فــــي ثـــغـــرات 
لـــبـــنـــان مـــنـــذ عــــــام 1920.  تـــأســـيـــس دولــــــــة 
اخــتــلــف الــلــبــنــانــيــون عــلــى تــحــديــد الــهــويــة 
 قــائــمــًا بني 

ّ
الــوطــنــيــة، فـــي ظـــل انــقــســاٍم ظـــل

املـــكـــّونـــات الــلــبــنــانــيــة عــلــى تــوســيــع حـــدود 
ــلـــى الــتــعــدديــة  لـــبـــنـــان، أو تــحــجــيــمــهــا، وعـ
تجميع  فــتــّم  مجتمعه.  منها  يتّشكل  الــتــي 
األقـــضـــيـــة الــجــغــرافــيــة )الـــخـــاضـــعـــة ســابــقــًا 
لــحــكــم الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة( حــــول جــبــل 
الجديد،  الكيان  تأسيس  وأعلن عن  لبنان، 
لــتــنــبــت األزمـــــــات املــتــاحــقــة حــــول الــهــويــة 

يــولــيــو فـــي مـــصـــر، والــنــهــج الـــنـــاصـــري في 
في  الرئاسية  األزمـــة  مــثــًا  فكانت  املنطقة، 
 )1958-1952( شمعون  كميل  الرئيس  عهد 
والتي انتهت بحرب أهلية مصّغرة، نتيجة 
ــلــــف بـــــغـــــداد«. فــوضــع  انـــضـــمـــامـــه إلـــــى »حــ
فـــؤاد شــهــاب حــدًا لتلك الــحــرب، بعد أن تم 
على  وحافظ  للجمهورية،  رئيسًا  انتخابه 
مــســافــة واضـــحـــة مـــن الــجــمــيــع فـــي الــداخــل 
 أبـــرز ســمــات تــلــك الحقبة 

ّ
والـــخـــارج. ولــعــل

العربية  »الجمهورية  زيـــارة  شهاب  رفــض 
املوحدة« للقاء الرئيس جمال عبد الناصر، 
فــتــّم نــصــب خــيــام عــلــى الــحــدود بــني لبنان 
وسورية، وتم اللقاء في إحداها. واستمرت 
األزمــــات الــســيــاســيــة، وتــحــديــدًا الــرئــاســيــة، 
الرئيس شارل حلو )1970-1964(  في عهد 
الـــذي شــهــد انــطــاق نــشــاط الــعــمــل الــفــدائــي 
الــفــلــســطــيــنــي، وصــــواًل إلـــى تــوقــيــع »اتــفــاق 
ــة أيـــضـــًا على  ــ ــّرت األزمــ ــمـ ــتـ الـــقـــاهـــرة«. واسـ
مستوى الرئاسة في والية الرئيس سليمان 
فرنجية )1970-1976(، حيث وقعت الحرب 
الجيش  بعدها  وتدخل  اللبنانية،  األهلية 
إلياس سركيس  الرئيس  ليفرض  السوري 
رئيسًا والية كاملة بني أعوام 1976 و1982. 
كانت الصراعات اإلقليمية والدولية تطبع، 
بشكل واضح، رئاسة الجمهورية اللبنانية، 
ــز لــلــدولــة والــقــانــون  مــثــل مــنــصــب أول ورمــ
الرئيس  إلــى أن جــاء اغتيال  والــقــرار فيها، 
ــّيـــل، فــــي مــنــتــصــف  املـــنـــتـــخـــب، بــشــيــر الـــجـــمـ
ــلـــول 1982، قــبــل عـــشـــرة أيـــام  ســبــتــمــبــر/ أيـ
مــن مــوعــد تسّلمه الــرئــاســة. وكـــان الجيش 
ــلـــي قــــد اجــــتــــاح بــــيــــروت، وفــــرض  ــيـ اإلســـرائـ
البرملان، ويصّوت  ليعود  الجمّيل،  انتخاب 
 )1988-1982( رئيسًا  الجمّيل  أمــني  ألخــيــه 
مــــع اشــــتــــداد الــــحــــرب األهـــلـــيـــة، وانــتــقــالــهــا 
ــل املــنــاطــق  مـــن املـــحـــاور الــطــائــفــيــة إلـــى داخــ
ــيـــة مـــذهـــبـــيـــًا أو عـــقـــائـــديـــًا. لــتــعــود  ــافـ الـــصـ
الحرب  الــدولــيــة، وتــضــع خــواتــيــم  التسوية 
الــوطــنــي،  الــوفــاق  بــــوالدة وثــيــقــة  اللبنانية 
والــقــيــام بــتــعــديــات واســعــة عــلــى مستوى 
ــم اغـــتـــيـــال  ــتــ ــة وصـــاحـــيـــاتـــهـــا. ويــ ــاســ ــرئــ الــ
ــّوض، الـــرئـــيـــس األول  ــعــ الـــرئـــيـــس ريـــنـــيـــه مــ
بعد اتفاق الطائف، عام 1989 ليكون ثاني 

رؤساء الجمهورية الذين ُيغتالون. 

الدولة مستمرة بال رئيس
طوال الحرب األهلية اللبنانية، وما سبقها 
مــن أزمــــات جــديــة، لــم يــشــغــر مــوقــع رئــاســة 
ــام االســـتـــقـــال 1943  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة. مـــنـــذ عـ
وحتى 1988، حافظ اللبنانيون على تاريخ 
23 سبتمبر/ أيلول موعدًا النتخاب رئيس 
كل ست سنوات. يدفع هذا الواقع إلى القول 
كانوا  الخارجيني،  اللبنانيني، ورعاتهم   

ّ
إن

الــدولــة  شكل  على  املحافظة  على  يــصــّرون 
ــاور  ــنــــة املـــحـ ومـــؤســـســـاتـــهـــا، حـــتـــى فــــي أزمــ
العسكرية والصراعات املسلحة، وهو ما لم 
يعد مــوجــودًا اليوم في زمــن السلم. وينبع 
هــــذا الـــحـــرص الـــســـابـــق عــلــى الـــرئـــاســـة من 
 مــوقــع رئــاســة الــجــمــهــوريــة كـــان العمود 

ّ
أن

ــــع اتــــفــــاق الـــطـــائـــف،  ــدولـــة. ومـ ــلـ ــي لـ ــاســ األســ
وبــعــد تعديل الــصــاحــيــات، لــم تعد األمــور 
برئيس  مــحــصــورة  والتنفيذية  اإلجــرائــيــة 

التنفيذية  السلطة  تــّم منح  بل  فقط،  الباد 
جزءًا أساسيًا من الصاحيات. بحيث بات 
الحياة  فــي  تستمر  أن  الجمهورية  بإمكان 
بــدون رئيس، تمامًا كما هو حاصل اليوم. 
وقـــد يــكــون هـــذا مــن أســبــاب تــمــادي الــقــوى 
السياسية، ورعاتها الخارجيني أيضًا، في 
واالستمرار  االنتخابية  الجلسات  إســقــاط 
فــــي الـــرئـــاســـة الـــشـــاغـــرة مــــن دون ضــغــوط 

فعلية تهّدد الدولة والنظام.

ضعف الموقع من ضعف الطائفة
 أَي طــرف 

ّ
ويــقــول تــاريــخ لــبــنــان، أيــضــًا، إن

لــم يتمكن مــن الــحــكــم بــشــكــل فــــردي. حــاول 
الــــخــــوري، ذلــــك من  الــرئــيــس األول، بـــشـــارة 
الــتــجــديــد لنفسه فــســقــط. كــمــا كانت  خـــال 
الرئيس  تمّرد  نتيجة  أهلية مصّغرة  حرب 
ــــات  ــّونـ ــ ــكـ ــ ــلــــى بـــــاقـــــي املـ ــعــــون عــ ــمــ كـــمـــيـــل شــ
اللبنانية. تكّر السبحة، قبل الحرب األهلية 
 مــــوقــــع رئـــاســـة 

ّ
ــا، لــتــشــيــر إلـــــى أن وبــــعــــدهــ

وسطيًا  موقعًا  بــات  لبنان  في  الجمهورية 
وحكمًا بني القوى املتصارعة في الحكومة 
وفي املجلس النيابي. هكذا كانت التجربة 
الذي  الرئيس ميشال سليمان  مع  األخيرة 
ــّرر املـــواجـــهـــة، حــتــى كـــاد ُيـــعـــزل في  مـــا أن قــ
قصره، نتيجة صدامه مع حزب الله. وواجه 
الرئيس األسبق، إميل لحود، سياسة العزل 
رئيس  فيصبح  آذار.   14 فــريــق  مــن  نفسها 
الــدولــة بــا أيــد سياسية، وال قــدرة لــه على 
الــحــركــة، وهـــذا هــو الــواقــع الــراهــن منذ عام 

.2005
اليوم  أزمــة رئــاســة الجمهورية  تــكــون  وقــد 
 

ّ
من أزمة الطائفة املسيحية، على اعتبار أن

الجمهورية،  املوارنة رئاسة  الدستور منح 
ــل رئــــاســــة مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء لــلــســنــة  ــابـ ــقـ مـ
ورئاسة املجلس النيابي للشيعة. في عهد 
»الوصاية  مرحلة  شّكلت  الطائف،  بعد  ما 
فيها  لبس  ال  لبنان ضربة  على  السورية« 
لــلــقــوى املــســيــحــيــة. نــفــي الــزعــيــم املسيحي 
عــون،  ميشال  وقــتــهــا،  الجيش  قــائــد  األول، 
إلــــى الــــخــــارج. ووضــــع قـــائـــد حــــزب الـــقـــوات 
تم  الــســجــن.  فــي  جعجع،  سمير  اللبنانية، 
معارضة  أي  من  املسيحية  الساحة  تفكيك 
للنظام  وإدارتــه  السوري  للوجود  محتملة 
الــلــبــنــانــي. وجـــــاء ذلــــك فـــي ســـيـــاق تــعــديــل 
الكثير  للمسيحيني  يعد  فلم  الصاحيات، 
ــيـــات مــســتــقــلــة  ــد، ســــــوى شـــخـــصـ ــلــ ــبــ ــي الــ ــ فـ
ــايـــة.  ــلـــوصـ لـ ــر،  ــ ــآخـ ــ بـ ــة، بـــشـــكـــل أو  ــعــ خــــاضــ
اليوم  املسيحية  القوة  بناء  إعــادة  وعملية 
تـــمـــّر بــمــراحــلــهــا الــصــعــبــة، أواًل مـــن خــال 
الــذي تّم بني عون وجعجع، وهما  التوافق 
املسيحية  الساحة  على  تاريخيان  عـــدّوان 
ثم من خال  ومــن  والسياسية،  الحرب  في 
تــمــّكــن املـــكـــّون املــســيــحــي مـــن فـــرض قــانــون 
ــدأ املـــنـــاصـــفـــة )بـــني  ــبــ ــتــــخــــابــــي، يـــعـــيـــد مــ انــ
املسيحيني واملسلمني الذي أقّره الدستور( 
إلـــى التمثيل الــنــيــابــي. ويــقــول هـــذا الــواقــع 
 الــجــمــهــوريــة مــســتــمــرة بــا رئــيــس، فما 

ّ
إن

الحاصل  الكباش  اســتــمــرار  مــن  إذًا  الضير 
على  والخارجية،  الداخلية  القوى،  كل  بني 
ترضية  جــائــزة  الجمهورية،  رئــاســة  مــوقــع 

للفريق الفائز؟

أزمات لم تهدد الدولة والنظام... واللجوء إلى التمديد تكرر مرات

رئاسة الجمهورية اللبنانية
صراعات الداخل والخارج في الدولة الفاشلة

ظاهرة الشغور في 
موقع الرئاسة لم 
تظهر،  سوى مع 

انتهاء والية الرئيس 
أمين الجميّل عام 1988، 

وانقسام السلطة 
بين حكومة العهد 

والحكومة العسكرية 
التي شّكلها عون

يقول مشّرعون 
لبنانيون إّن األزمة 

اللبنانية األساسية كمنت 
في ثغرات تأسيس 

دولة لبنان منذ عام 
1920

ليســت المرة األولى التي يعرف فيها لبنان شــغور موقع الرئاســة األولى فــي لبنان، الحادث منذ نحو عامين، فقد شــهد في 
تاريخه الحديث منذ االستقالل عدة أزمات تتعلق بهذه الرئاسة، وإن طرأت وقائع شغور المنصب منذ 1988 غير مرة

أمين الجميل وميشال عون في 23 سبتمبر 1988.. أزمة الشغور الرئاسي األولى في لبنان )فرانس برس(

وبعد  اللبنانية،  األهلية  الحرب  رسميًا  أنهى  الذي  الطائف  اتفاق  مع 
تعديل الصالحيات، لم تعد األمور اإلجرائية والتنفيذية محصورة برئيس 
البالد فقط، بل تّم منح السلطة التنفيذية جزءًا أساسيًا من الصالحيات. 
بحيث بات بإمكان الجمهورية أن تستمر في الحياة بدون رئيس، تمامًا 
القوى  تمادي  أسباب  من  هذا  يكون  وقد  اليوم.  حاصل  هو  كما 
االنتخابية  الجلسات  إسقاط  في  أيضًا،  الخارجيين  ورعاتها  السياسية، 
واالستمرار في الرئاسة الشاغرة من دون ضغوط فعلية تهّدد الدولة 

والنظام.

ما بعد اتفاق الطائف

20

اللبنانيون،  أيضًا، والتي حسمها  العربية 
فـــي تــلــك الــفــتــرة، بــعــبــارة »لــبــنــان ذو وجــه 
عربي، ال يحكم من الشرق وال من الغرب«، 
ــيــــس دولـــــــــة لـــبـــنـــان  ــأســ ــة تــ ــقــ ــيــ بـــحـــســـب وثــ
اللبناني  الــواقــع  اصــطــدم  أن  فــكــان  الكبير. 
بــثــورة 23  املــاضــي  الــقــرن  فــي خمسينيات 
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MEDIA

جريمة التصوير... عن 
عمر عبد المقصود

استدع سيارتك عبر ساعة »آبل«

القاهرة ـ محمد كريم

»ممنوع االقتراب والتصوير« شعار تؤمن 
به األنظمة القمعية، ومن ثم تجد في حمل 
كاميرا جريمة تستحق العقاب بتلفيق تهم 
معلبة. وقد صار إلقاء القبض على مصور 
يتم  إذ  مألوفًا،  خبرًا  عمله  أثــنــاء  صحافي 
إيجاد تهمة يحتجز  إخفاؤه قسريًا لحني 
فـــي إطـــارهـــا. حـــدث ذلـــك مـــع كــثــيــريــن ممن 
يحملون كاميرا تفضح الواقع وتعريه؛ من 
إسراء الطويل وإسام جمعة وعبدالرحمن 

عرفة ياقوت، وال يزال يحدث مع غيرهم.
الكاميرا،  مَسك 

ُ
ت كيف  نسيُت  أنــي  »أعتقد 

هل سأعود لضبط الـ iso والـ focus، ثم أحدد 
 ،flow أو  out of focus فــي جعله  أرغـــب  مــا 
ومـــا أرغــــب فــي الــتــركــيــز عــلــيــه، هــل ســأذكــر 
مــكــان زر االلــتــقــاط ذي الــضــغــطــتــني؟ أذكــر 
تماًما كيف كنت أتنقل بني عدسة وأخرى، 
لــكــن تــخــونــنــي ذاكـــرتـــي فــي تــذكــر أرقــامــهــا 
وأنــــواعــــهــــا ومــــتــــى تـــســـتـــخـــدم. فــــي أيـــامـــي 
كان  ذهبت،  أينما  تازمني  كانت  األخــيــرة 
ارتباطي بها عادًيا حتى فقدت أقربها إلى 
قلبي، إثر قضيتي األولى، وأصَبَحْت ِحرزًا، 
فأدركت بعدها أهميتها، فصارت الجديدة 
تازمني أينما ذهــبــت، أحــن إلــى صــوت الـ
Shutter: »تششك«.. أحن إلى كاميرتي«. هذا 
جزء من رسالة املصور الصحافي عمر علي 
عبد املقصود، الذي اعتقل 14 أبريل/نيسان 
2014، أثناء تغطيته حفل »سبوع« الطفلة 
»حـــريـــة« الــتــي أنــجــبــتــهــا والــدتــهــا »دهـــب« 
أثناء  عشوائي  بشكل  عليها  القبض  بعد 
مـــرورهـــا بـــجـــوار تـــظـــاهـــرة، حــيــث وضــعــت 
طفلتها وهي مكبلة بالقيود الحديدية في 
قت 

ّ
ف

ُ
املستشفى. والقضايا واألحكام التي ل

لعمر تنوعت بني التظاهر )حكم بسنتني( 
وحرق سيارات شرطة )حكم باملؤبد(!

ألقى  بــل  عــمــر،  باعتقال  النظام  يكتف  ولــم 
الـــقـــبـــض عـــلـــى شــقــيــقــيــه أنـــــس وإبــــراهــــيــــم، 
وأخيرًا على والــده أيضًا. يتحدث عمر عن 
ِلــَم كان السجن عقابا  : »ال أعــرف 

ً
ذلك قائا

 هو 
ٌ

لنصف عائلة. وليس أي نصف؛ نصف
كــل الــســنــد وكـــل الــقــوة وكـــل الــحــمــايــة، وكــل 
الـــبـــراءة، أصــبــح الــبــيــت بــعــدهــم خــاويــا من 

االطمئنان واألمان«.
مجموعة رسائل عمر عبد املقصود تكشف 
ما يشعر به النظام من خطر الصورة، غير 
أن قــــدرة عــمــر عــلــى الــتــعــبــيــر نــقــلــت صــورة 
أكثر قتامة من داخل املعتقات، حني يقول 
عن إقامته في قسم السنباوين: »تم تقييد 
يدّي بقيد حديدي بشكل خلفي وتعصيب 
عــيــنــّي بــقــطــعــة قــمــاش ســـــوداء ملـــدة 3 أيـــام 
التقييد بحلقة  التحقيق مع  متواصلة من 
)الــثــاجــة(، وهي  الغرفة  أرضية  مثبتة في 
غــرفــة مــوجــودة فــي جميع أقــســام الشرطة 
في مصر تكون في مكان مخفي عن األنظار 
 

ً
مكبا أيــام  لعدة  املتهم  فيها  يــودع  تماًما 
ثم  والتحقيق.  التعذيب  ألغـــراض  ومغّمى 
مثبتة  حديدية  بحلقات  وقيدنا  القيد  فــك 
فــي أرضــيــة الــغــرفــة. بــعــد دقـــائـــق، انــتــزعــت 
وإبراهيم وأنس ومنعم العصابات من على 
أعيننا، وكأن ما رأيناه غرفة حمام، مثبتني 
بقيود حديدية )كابشات( من  األرض  في 
لثمانية  كــــان وضــعــنــا  ــذا  ــ وهـ حـــــراك،  دون 
أيــام، فقط تفك القيود مرتني يومًيا، لألكل 
والحمام«. لكن أخطر لقطاته التي صورها 
بكامه بعد أن فقد كاميرته تلك التي يقول 

فيها: »إن لم تمت فأنت على ما يرام«!
»َمن أنا؟ شوكان »محمود أبو زيد«. مصور 
صحافي حر. أعاقب بالسجن ألنني رغبت 
الــتــوثــيــقــي. وألنـــي مصور  أقـــوم بعملي  أن 

تسبّب مشاهد النزوح الجماعي للسوريين تغريد
من حلب نحو الحدود التركيّة، والتي 

تناقلتها مواقع التواصل االجتماعي 
بشكل كثيف، غضبًا وجدًال واسعين على 

»تويتر«، إذ أطلق المستخدمون وسم 
»#نزوح_حلب« و»#كلهم_خذلونا«، حيث 
عبروا عن غضبهم من عدم التفات أحد 
للسوريين، وقال أحدهم: »من خرج في 
ثورته ضد الظلم قال ما لنا غيرك يا اهلل«.

تصدر وسما »#صرخة_العشرين« و»افتح_
بنموت« الئحة األكثر تداوًال على »تويتر« 

في مصر، إثر الذكرى األولى لمذبحة 
الدفاع الجوي، التي قتل فيها عشرون 

مشجعًا من جماهير نادي الزمالك. 
وأطلقت رابطة »وايت نايتس« أغنية »صرخة 
العشرين« تزامنًا مع الذكرى. وقال أحدهم: 

#صرخه_العشرين قصاصكم جي احلف 
بيمين«.

سخر المغردون السعوديون من إعادة 
حجب مكالمات »واتساب«، عبر وسم 

»#إعادة_حجب_مكالمات_واتساب« على 
»تويتر«، بينما اتضح أّن الحظر لم يرفع في 

األصل، بل كان هناك خطأ فني وراء رفع 
الحظر المفروض منذ إطالق التطبيق 

لخدمة المكالمات المجانية. 
وقال أحدهم »كان متوقعًا ذلك منذ 

البداية«.

حــر؛ فــا أحــد سمع بما يحدث وحــدث لي. 
ــا هــــي ضـــريـــبـــة أنـــنـــي أعـــمـــل كــمــصــور،  ــ وهـ
ــــق من  ــــع ثــمــنــهــا مـــن عـــمـــري.. لــكــنــي واثـ أدفـ
شوكان  يظل  باملستقبل«.  ومتفائل  الفرج 
معتقا بالرغم من أنه ال ينتمي ألي فصيل 
ــه كـــان شــاهــد عــيــان على  ســيــاســي، غــيــر أنـ
عدد من األحداث التي لم تلتقطها عدسته.

صالح النعامي

ــددت الــرقــابــة الــعــســكــريــة الــتــي يفرضها  شــ
الجيش اإلسرائيلي على وسائل اإلعام من 
قيود  لفرض  وانتقلت  الرقابية،  اتــهــا  إجــراء
االجتماعي. وقد جاء  التواصل  على مواقع 
هذا التطور غير املسبوق بعد كشف النقاب 

تــبــدي حساسية  العسكرية  الــرقــابــة  أن  عــن 
مفرطة إزاء املعلومات واألخبار التي تتعلق 
بــطــابــع الــعــاقــة الــخــاصــة واالســتــراتــيــجــيــة 
التي تربط تل أبيب بنظام الرئيس املصري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، لـــدرجـــة أنــهــا بــاتــت 
تحظر على وسائل اإلعام إعادة ما نشرته 
ــــام األجــنــبــيــة حــــول تــفــاصــيــل  ــائـــل اإلعــ وسـ
ــــى من  هـــذه الــعــاقــة. وفـــي ســابــقــة هـــي األولـ
القائمني  العسكرية  الــرقــابــة  أمـــرت  نــوعــهــا، 
عــلــى الـــعـــشـــرات مـــن املــــدونــــات والــصــفــحــات 
عـــلـــى مـــوقـــع »فـــيـــســـبـــوك« بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
إذن مسبق منها قبل نشر أية مــواد تتعلق 
وقالت  الجيش.  األمنية وشــؤون  بالقضايا 
الرقيبة العسكرية العقيد أرئيا بن إبراهام، 
إنــهــا أقـــدمـــت عــلــى هـــذه الــخــطــوة لتقليص 
الــتــي يمكن أن يتعرض لها األمــن  األضــــرار 
الــقــومــي اإلســرائــيــلــي نــتــاج نــشــر معلومات 
أمنية على مدونات وصفحات ذات حضور 
ــلــــت صــحــيــفــة  ــقــ ــبــــوك. ونــ ــيــــســ ــلــــى فــ قـــــــوي عــ
ــام  ــراهـ ــارتــــس« أول مـــن أمــــس عـــن بـــن إبـ »هــ
قــولــهــا إن قـــوانـــني الــــطــــوارئ، املــعــمــول بها 
في إسرائيل، تمنحها الحق في إلــزام حتى 
ــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي بــالــحــصــول  مـــواقـ
قبل  العسكرية  الرقابة  من  إذن مسبق  على 
نشر املواد املتعلقة بأمن الدولة. وحسب بن 
 القرار الجديد يشمل 30 صفحة 

ّ
إبراهام، فإن

ومدونة تمتاز بانتشارها الواسع. 
الــرقــابــة العسكرية فــي إســرائــيــل  أن  ويــذكــر 
فــرضــت حــتــى اآلن قــيــود نــشــر عــلــى وســائــل 
اإلعام املرئية واملكتوبة واملسموعة ومواقع 
اإلنترنت اإلخبارية، لكن لم يحدث أن تمت 
مطالبة مواقع التواصل بالحصول على إذن 

مسبق قبل نشر املعلومات.
ويـــتـــضـــح أن الـــصـــفـــحـــات واملـــــدونـــــات الــتــي 
ــي الـــتـــي تــعــنــى بــنــشــر  ــرار هــ ــ ــقـ ــ يـــطـــاولـــهـــا الـ
األخبار العاجلة وتحظى برواج كبير. وقد 
الــذي يدير صفحة  كتب يوسي غوربيتش، 
»أصدقاء جورج«، والتي تمثل مدونة تعنى 
والسياسي  واالجــتــمــاعــي  اإلعــامــي  بالنقد 
واألمــــنــــي عـــلـــى حـــســـابـــه عـــلـــى »تـــويـــتـــر« أن 
الرقيبة العسكرية طلبت منه الحصول على 
املـــواد اإلعــامــيــة على  إذن مسبق قبل نشر 
الرقيبة  املــدونــة. وأضـــاف: »لقد طلبت مني 
التي  أن أعــرض عليها كل املناشير واملـــواد 
املدونة في حال تعلقت بقضية  تنشر على 
وأعلن  األمنية«.  واملؤسسة  الجيش  تخص 
غـــوربـــيـــش أنــــه غــيــر عـــــازم عــلــى االنــصــيــاع 
العقيد  تعليمات  وتعد  الرقيبة.  لتعليمات 
بن إبراهام الجديدة تجاوزًا إلرث سابقتها 
فـــي املــنــصــب الــعــمــيــد ســيــمــا فــاكــنــني جــيــل، 
أنها  التي أعلنت قبل تسرحها من الجيش 
ال تنوي وضع مواقع التواصل تحت دائرة 

الرقابة العسكرية.
كــمــا كــشــف الــصــحــافــي اإلســرائــيــلــي يوسي 
الــرقــابــة العسكرية  أن  الــنــقــاب عــن  مــيــلــمــان 
ــلــــومــــات  املــــعــ إزاء  كــــبــــيــــرًا  تــــــشــــــددًا  تــــظــــهــــر 
ــتـــعـــاون األمــنــي  الـــتـــي تــتــعــلــق بــتــفــاصــيــل الـ
واالستخباري والشراكة االستراتيجية بني 
إســرائــيــل ونــظــام السيسي فــي مــصــر. وفــي 
مقال نشرته صحيفة »معاريف«، أمس، نوه 
ميلمان إلى أن الرقابة العسكرية ترفض أن 
اإلعــام اإلسرائيلية حتى ما  تنشر وسائل 
ســبــق أن نــشــرتــه وســائــل اإلعــــام األجنبية 
عــن طابع العاقة بــني مصر وإســرائــيــل في 
عهد السيسي. وقد جاءت ماحظة ميلمان 
يوفال  اإلسرائيلي  الوزير  كشف  أعقاب  في 
شطاينتس خـــال مــؤتــمــر نــظــم الــســبــت في 
السيسي  أن  عــن  الــنــقــاب  السبع  بئر  مدينة 
أمر بتدمير األنفاق على الحدود بني مصر 

وغزة بناء على طلب إسرائيل.

محمد دنكر

 TESLA »ــــذي أطــلــقــتــه »تـــســـا مــــوتــــورز بــعــد الــتــحــديــث الـ
الـــكـــهـــربـــائـــّيـــة،  ســـيـــارتـــهـــا  لـــنـــظـــام  األمـــيـــركـــّيـــة   MOTORS
ُبعد  أصبح بإمكان املستخدمني ركن سياراتهم ذاتيًا عن 
الذي يتواجدون فيه بسهولة وأماٍن  واستدعائها للمكان 
برنامج  مــن  »V7.1« وهــو جــزء  اســم  التحديث حمل  تـــام. 
طــرازي  على  فقط  التحديث  هــذا  يعمل  كــيــف؟   .Autopilot
سيارات »Model S« و»Model X«، ويسمح بتقييم مساحة 
مــكــان الــركــن والــتــحــّرك عــلــى أســاســه لــلــداخــل أو لــلــخــارج. 
املــيــزة كانت متاحة بشكل بسيط في   هــذه 

ّ
وُيــذكــر هنا أن

 .»series 7« من طراز ،»BMW« سيارة
 

ٌ
 الــنــظــام الــجــديــد فــّعــال

ّ
وأّكــــدت شــركــة »تــســا مـــوتـــورز« أن

السيطرة على  ُيمكن  بطريقة ممتازة، ومن خاله  ويعمل 
ر على الهواتف الذكية 

ّ
السيارة بسهولة عبر تطبيق متوف

.»iOS«العاملة بنظامي آندرويد و
 ســيــارة »تــســا« مــن طــراز 

ّ
ووفــقــًا ملوقع Motherboard، فــإن

»S« مــزّودة بمجموعة من الكاميرات وأجهزة االستشعار 
الفائقة التطور، والتي تساعد املستخدم على التحّكم بها 

والتعّرف على محيط السيارة، وركنها واالتصال بها بدقة 
وسهولة. إذًا ميزة االستدعاء من »تسا«، بحد ذاتها ميزة 
ها أصبحت أفضل بكثير وذلــك عبر 

ّ
أن إال  فريدة ومميزة، 

تطبيق خــاص بساعات »آبـــل«. وفــي حــني أن التطبيق لم 
ه يسمح بتفعيل 

ّ
ُيعتمد بعد رسميًا من قبل »تسا«، إال أن

ميزة استدعاء السيارة عن طريق الضغط على زّر موجود 
على التطبيق الخاص بالساعة. 

ُيظهر طريقة  »يوتيوب«  على  فيديو  مقطع  وانتشر  هــذا، 
ــارات »تــــســــا«.  ــيــ ــســ ــّكـــم الـــســـاعـــة وعـــمـــلـــهـــا الــــخــــاص بــ تـــحـ
والتطبيق من اختراع املبرمجة واملطورة ألني ونغ، ويتيح 
رؤيـــة بــعــض املــعــلــومــات األســاســيــة حـــول ســيــارة »تــســا« 
السرعة،  الشحن،  ذلــك حالة  في  بما  باملستخدم،  الخاصة 
ــًا أداء بــعــض  ــة الـــــحـــــرارة، كـــمـــا ُيـــتـــيـــح أيـــضـ ــ ــ مـــوقـــف ودرجـ
فتحها. ووفقًا  أو  السيارة  كبدء تشغيل  األساسية،  املهام 
ملــاحــظــات اإلصــــدار مــن ونـــغ، ُيمكن اســتــخــدام االســتــدعــاء 
حتى وإن كان مفتاح السيارة بعيدًا، بينما عادة، يجب أن 
تكون هنالك مسافة 39 قدمًا كحد أقصى. وقالت ونغ عن 
ذلــك: »هــذا هو املستقبل، دمج أحــدث املّيزات واستعمالها 

من معصم اليد«.

عمر عبدالمقصود 
معتقل مع شقيقيه 

أنس وإبراهيم ووالدهم

تتشدد إسرائيل بحظر 
المعلومات عن العالقات 

مع نظام السيسي
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تكنولوجيا

فلسطين

تكررت حاالت إلقاء القبض على مصورين )األناضول(

رقابة عسكرية إسرائيلية 
على »فيسبوك«



محال« صــدام األلــتــراس، والنظام واإلعــام 
أنهم أطلقوا  كــان مبكرًا، لدرجة  له  املــوالــي، 
 All Cops أي )ACAB( الشرطة على رجــال 
Are Bastards، أي: »كل رجال األمن أوغاد«. 
ــا بــعــض اإلعـــامـــيـــن إلــــى شن  ــا دعــ ــو مـ وهــ
ــتـــراس، وتحريض  هــجــوم عــلــى ظــاهــرة األلـ
األمن ضدها. اللغة السوقية واملباشرة في 
هــتــافــات األلـــتـــراس، وأغــانــيــهــم ضــد النظام 

دعمت بقوة هذا الصدام. 
وجـــــدت روابــــــط األلــــتــــراس 25 يــنــايــر فــرصــة 
مفاجأة  وكــانــت  لــلــثــورة،  لانضمام  سانحة 
لــلــمــتــظــاهــريــن أن يـــجـــدوا دخـــــات ريــاضــيــة 
مــمــيــزة لــألــتــراس إلـــى مــيــدان الــتــحــريــر. أفــاد 
أعضاء األلتراس املتظاهرين كثيرًا في تنظيم 
الصفوف، ومواجهة األمن واملرتزقة بصورة 
الثورية:»قولنها  أغانيهم  مــن  وكـــان  كــبــيــرة. 
ــد. قــالــوا  ــان لــلــمــســتــبــد/ الــحــريــة جــايــة البــ زمــ
يا  فــى دمــنــا/ وازاى بنطلب حــقــنــا.  الــشــغــب 
نــظــام غــبــى/ إفــهــم بقى مطلبي. حــريــة حرية 
حرية حرية. ِم املوت خاص مبقتش اخاف/ 
وسط إرهابك قلبى شاف. الشمس هتطلع من 

جديد/ اسرق أمان خّرب بيوت. دا كان زمان 
وقـــت الــســكــوت / الــحــلــم خـــاص مــش بعيد. 
قال النظام: إيه العمل/ كده النهاية بتكتمل. 
افهم بقى/ ارحل بقى/ سقط الطاغوت. حرية 

حرية حرية حرية«.
ــام مـــــبـــــارك، وبـــــدايـــــة حــكــم  ــقــــوط نــــظــ ــع ســ ــ ومــ
املجلس العسكري، لم يفوت األلتراس فرصة 
الــنــيــل مـــن جــهــاز الـــشـــرطـــة، الــخــصــم الــقــديــم، 
الثانية  الــثــوريــة  للموجة  انــضــمــامــهــم  وكـــان 
فـــي شــــارع مــحــمــد مــحــمــود حــدثــا مــهــمــا. أمــا 
في مباريات كرة القدم فكانت هتافاتهم ضد 
أغانيهم  مــوجــعــة، وال تخلو  الــشــرطــة  فــســاد 
بأنها  ألفاظ جــارحــة، يصفها خصومهم  من 

القاهرة ـ ياسر غريب

ارتبطت  األلــتــراس ظــاهــرة عاملية، 
لبعض  ومــنــظــم  عــنــيــف  بتشجيع 
ــة. صـــــــارت لــهــا  ــيــ ــاضــ ــريــ ــــرق الــ ــفـ ــ الـ
ــة،  ــتـ ــابـ ــثـ ــا الـ ــهــ ــادئــ ــبــ ــة ومــ ــاصــ ــخــ أنــــمــــاطــــهــــا الــ
الرياضية  املنتجات  بن  إبداعاتها  وتتنوع 
والــتــشــكــيــات الــحــركــيــة والـــهـــتـــافـــات. أصــبــح 
ألغـــانـــي األلــــتــــراس جـــمـــهـــوٌر ريـــاضـــي كــبــيــر، 
تلك  تــجــاوزت  أن  بعد  الجماهيرية  زادت  بــل 

األغاني الرياضية إلى السياسة.
أول مجموعة  أنشئت  رســيــمــة؛  غير  بــصــورة 
ألتراس مصرية سنة 2007، لتشجيع النادي 
األهلي، ألتراس أهاوي، تبعه إنشاء »الوايت 
الــزمــالــك، تــاهــمــا إنــشــاء  نــايــتــس« لتشجيع 
ــــرى. غـــيـــرت تــلــك الــــروابــــط صـــورة  ــــط أخــ روابــ
مـــاعـــب الـــكـــرة وأجـــــواءهـــــا الــتــقــلــيــديــة، عبر 
الهتافات الحماسية التي ال تنقطع، وأغاني 
ــلـــنـــادي. كــمــا قـــدمـــت أغـــانـــي نــقــديــة  الــعــشــق لـ
والفتات تحذيرية وهتافات مسيئة لاعبن 

في أوقات االنتكاسات!
ويــمــكــن تــفــهــم نــمــط خــــاص مـــن اإليــقــاعــات 
الـــجـــديـــدة الــســريــعــة، الــتــي اســتــخــدمــت في 
تلحن تلك األغاني لتناسب الكورال املكون 
ــقـــن بــحــمــاس شــديــد  ــزاعـ مـــن املــشــجــعــن الـ
وفـــــي صـــــوت واحـــــــد، واملـــنـــاســـب لــلــكــلــمــات 
املباشرة الصادمة أيضا، بحيث يعالج خلل 
األوزان الشعرية الذي يتسرب إليها كثيرًا. 
وال يــســتــخــدم مـــن أدوات مــوســيــقــيــة داخـــل 
مــدرجــات »الـــدرجـــة الــثــالــثــة« ســـوى الـــدفء. 
تــحــكــي لــنــا كــلــمــات إحــــدى أغـــانـــي ألــتــراس 
أهــاوي بدايات التشجيع ونوعه وأدواتــه: 
»املدرج حتة مني/ عرفت فيه طعم الحياة. 
املدرج حته مني/ فريقى هكون دايما معاه. 
مــعــرفــش كــلــمــة: هــي فــرجــة/ أوام بتخلص 
فـــي ســـاعـــات. دى حــيــاة هــفــضــل عــايــشــهــا/ 
لــحــد يـــــوم.. يــــوم املـــمـــات. شـــمـــروخ بــيــولــع/ 
جــون بــنــفــرح/ هــى لحظة احــتــفــال. حكومة 
تمنع/ إعام بيشتم/ ال يوم شكينا/ عشان 
رجال. احبسونا وامنعونا/ البعد عن أهلي 

راغب عالمة سعى لتذكير 
الناس بأن فضل شاكر 
حارب الجيش اللبناني

عو األلتراس  أطلَق مشِجّ
في أغانيهم عبارة: »كل 

رجال األمن أوغاد«

2223
منوعات

»مــبــتــذلــة«، ومـــن أشــهــر أغــانــيــهــم الــتــي مــأت 
املـــدرجـــات: »كـــان دايــمــا فــاشــل فــي الثانوية/ 
يــا دوب جــاب 50 فــي املــيــة. بالرشوة خاص 
الــبــاشــا اتــعــلــم/ وخــد شــهــادة بــــ100 كلية. يا 
غراب ومعشش جوا بيتنا/ بتدمر ليه متعة 
ارحمنا  مزاجك/  حياتنا. مش هنمشي على 

من طلة جنابك«.
ــتــــراس املــجــلــس الــعــســكــري الـــذي  ويــتــهــم األلــ
حكم الباد بعد تنحي مبارك بتدبير مجزرة 
 ،2012 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  أول  فــــي  بـــورســـعـــيـــد 
انتقاما من مشاركة األلتراس في ثورة يناير، 
وموقفه من الدولة العميقة ممثلة في الشرطة. 
وكانت املجزرة، التي راح ضحيتها 74 شابا، 
العسكري محور  املجلس  وضــرورة محاكمة 
بــعــض أغـــانـــيـــهـــم: »فــــي بــــور ســعــيــد ضــحــايــا 
شــافــوا الــغــدر قبل املــمــات. شــافــوا نــظــام خير 
ما بن حكمه والفوضى في الباد. كان فاكر 
حكمه يوم هيخليه في أعلى مكان. والشعب 
الـــثـــوري يــركــع للعسكر زي زمــــان. اطــلــق فى 
كابك كمان/ والفوضى في كل مكان. عمري 
ماهديك األمـــان/ وال تحكمني يــوم كــمــان. اه 

الــحــرام/ بعت دم الشهيد  ابــن  يــا مجلس يــا 
بــكــام. لجل مــا تحمى فــى الــنــظــام/ الــلــي أنت 

منه كمان«. 
»الــــوايــــت نـــايـــتـــس« لـــم يــســلــم هـــو اآلخـــــر من 
مجزرة بشعة في 2015، حن دخلت مجموعة 
الوايت نايتس في صدام مع الداخلية ووقع 
العشرات.  وإصابة  مشجعا   22 ضحاياه  من 
وهــو الــذي قــدم أغنية »حكاية ثـــورة« وفيها 
ــداث، بــدءًا  تــأريــخ لكل مــا ألــم بــالــثــورة مــن أحــ
من االنبهار بالثورة التونسية والتجمع في 
كوبري  ومعركة  الغضب  جمعة  ثــم  التحرير 
قصر النيل وهروب الشرطة وفرم مستندات 
أمن الدولة وأحداث محمد محمود، وغيرها. 
وفي ختام األغنية : »والثوره مستمره/ فكره 
تطارد الطغاه. النضال هو عقيدتى/ هو ده 
اللى  العالى/  أنــا صــوت الحق  النجاه.  طــوق 
يــوم خضوع. علم الحريه مرفوع/  ما يعرف 

والظلم ف وطنى ممنوع«.
وفــــي فــوضــى األحـــكـــام الــقــضــائــيــة صــــدر في 
األلــــتــــراس  ــبـــار  ــتـ بـــاعـ يـــقـــضـــي  قــــانــــون   2014
جماعات إرهابية محظورة. متزامنا مع قرار 
املباريات،  حضور  من  كافة  الجماهير  بمنع 
لــكــن صــــوت األلــــتــــراس كــــان أعــلــى مـــن صــوت 
الــقــضــاء املــســيــس والــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة. فهم 
يــشــاركــون فــي املــظــاهــرات، ويتجمعون أمــام 
االستادات، ويتواصلون عبر اإلنترنت. وكان 
الصوت املدوي ألغانيهم األخيرة، حن سمح 
لهم بحضور تدريبات النادي األهلي، مزعجا 
للدولة العميقة، لدرجة مطالبة السيسي لقاء 
ــوا في 

ّ
وفـــد مــن األلـــتـــراس لــلــحــوار بــعــد أن غــن

إستاد مختار التتش: »خافي منا يا حكومة/ 
عوها 

ّ
ول الثورة  ناوين. شباب  الليلة  جاين 

/... أم الظابط ع األمن«.
تفتقر ظاهرة األلتراس في مصر، حتى وقتنا 
هــذا، إلى الــدراســات املتخصصة التي تكشف 
عــن أســـرار الــصــدام املبكر لــروابــط املشجعن 
الــنــظــام، وتــحــّولــهــا بكل ثقلها مــن املسار  مــع 
الـــريـــاضـــي إلــــى املـــســـار الــــثــــوري. كــمــا تفتقر 
إبـــداعـــاتـــهـــا إلــــى االهـــتـــمـــام بــالــتــحــلــيــل الــفــنــي 

والتوجيه النقدي.

I I

سينماقضَيّة

صّحةرصد

سالم داود

أوقــات  إلــى  السهر  لون 
ّ

يفض ِمــَمــن  كنتم  إن 
 إنتاجّيتهم أعلى في 

ّ
رة ويشعرون أن

ّ
متأخ

 ميولكم 
ّ
ساعات الليل، عليكم أن تعلموا أن

الــجــيــنــّيــة، وال  تــلــك مــحــفــورة فــي تركيبتكم 
تستطيعون تغييرها. 

فــبــعــد دراســـــــة الـــحـــمـــض الــــنــــووي الـــخـــاّص 
ـــل مــنــهــم 

ِّ
بـــحـــوالـــي 90 ألـــــف شـــخـــص ُيـــفـــض

الــصــبــاح وآخــــرون الــلــيــل، وبعضهم مــا بن 
ُد  ــدِّ االثــــنــــن، اكـــتـــشـــفـــوا تـــأثـــيـــر جـــيـــنـــاٍت تـــحـ
ــــوزن واملــــــزاج، وغــيــرهــا فـــي مــيــل اإلنــســان  الـ
 
َّ
ــيــــوم، كــمــا تـــبـــنَّ أن ٍ مـــن الــ

إلــــى وقــــت ُمــــعــــنَّ
أكثر من  الصباح  لن 

ّ
اإلنــاث باإلجمال يفض

اإلعجاب  يزيد من  العمر  تقّدم   
ّ
وأن الذكور، 

لون 
ّ

يفض الــذيــن   
ّ
أن حيث  الصباح،  بفترات 

االســتــيــقــاظ والـــنـــشـــاط فـــي ضــــوء الــشــمــس، 
هم أكثر بمرتن في الستينات من أعمارهم 

تحضيراته إلصدار عمل غنائي جديد. حكاية 
كاد أن ينساها الناس، لكن راغب أعادها إلى 
الـــذاكـــرة، بــعــد مــعــلــومــات كــثــيــرة تقاطعت عن 
عـــزم عــــودة الــفــنــان فــضــل شــاكــر إلـــى الــســاحــة 
الــغــنــائــيــة، بــعــد تــســويــة ســيــاســيــة وقــانــونــيــة 
ُيــحــكــى عــنــهــا، مــا أثـــار حفيظة زمــيــلــه عــامــة، 
لـــيـــذّكـــر الـــنـــاس بــــأن فــضــل شـــاكـــر شـــــارك في 
عــام 2013،  فــي  اللبناني  الجيش  معركة ضــد 
في ما ُسمي معركة »عبرا« في مدينة صيدا 

جنوب لبنان.
لــكــن تــحــامــل راغــــب عــامــة عــلــى فــضــل شــاكــر 
مــع رأي زميل ثالث لهما،  لــم يتوافق  مــجــددًا 
وهــو فـــارس كـــرم. إذ قــدم فـــارس فــي مهرجان 
الــــدوحــــة شــــهــــادة عــــن فـــضـــل شــــاكــــر، مــطــالــبــا 
بــعــودتــه إلـــى الــســاحــة الــغــنــائــيــة، طــبــعــا بعد 
تــســويــة وضـــعـــه الـــقـــانـــونـــي. طـــلـــٌب لـــم يعجب 
ــاكـــر وغـــيـــرهـــم، فــاســتــغــلــه  مــنــتــقــدي فـــضـــل شـ
الفنان، رامــي عــيــاش، والـــذي اختلف  معجبو 
هو اآلخــر مع فــارس كــرم في الــدوحــة مؤخرًا، 
وذلــك في مهرجان »ســوق واقــف« على بعض 
منهم  واحــد  كل  الخاصة بصعود  الترتيبات 

بيروت ـ العربي الجديد

يصح القول إن األسبوع املاضي كان أسبوع 
ــعــــرب،  ــنـــن الــ ــغـ ــدد مــــن املـ ــ الــــصــــراعــــات بــــن عــ
والــذيــن فــتــحــوا نـــار الــتــصــريــحــات اإلعــامــيــة، 
وتــمــادى بعضهم فــي االتــهــامــات ضــد اآلخــر. 
ة  ان راغــب عامة الجمهور بكيفيَّ

َّ
الفن ــر  إذ ذكَّ

ــه قبل  تــهــديــد زمــيــلــه املـــعـــتـــزل فــضــل شـــاكـــر لـ
ــع ســـنـــوات، عــلــى خــلــفــيــة واقـــعـــة الــطــائــرة  ــ أربـ
راغــب عامة  الفنان   

َّ
إن يومها  وقيل  بينهما. 

تعرض بالسّب آلل الحريري في طائرة كانت 
للرد  األخير  اضطرَّ  إذ  بفضل شاكر،  تجمعه 
عــلــيــه وتــوبــيــخــه، ووصــــل األمــــر إلـــى التهديد 
والتهديد املباشر بن املغنين، إلى أن انتهت 
ِل عدٍد 

ُّ
ة بعد اعتزال فضل شاكر، وتدخ القصَّ

ر   راغب عامة قرَّ
َّ
من السياسين. لكن، يبدو أن

إحياء هذا الخاف بعد فترة ركود فنّيٍة، وقبل 

من الذين تتراوح أعمارهم بن العشرينات 
 مــحــّبــي 

ّ
ــرى الـــعـــلـــمـــاء أن ــ والـــثـــاثـــيـــنـــات. ويــ

ا من مقابليهم 
ً
الصباح أكثر إصراًرا وتعاون

هم يمتازون بشخصية 
ّ
في تلك الفئة، كما أن

واالنفتاح  القبول  إلــى  مّيالة  إيجابية  أكثر 
 محّبي 

ّ
 الباحثن أثبتوا أن

ّ
والتسامح. مع أن

السّكري  مــرض  لتطوير  عــرضــة  أكــثــر  الليل 
ر بنظام 

ّ
املتأث بسبب نظام األكل العشوائي 

هم أكثُر 
ّ
النوم غير العادي، باإلضافة إلى أن

عــرضــة اللــتــقــاط عـــــادات ســّيــئــة كــاســتــهــاك 
الكثير للكحول والتدخن وصعوبة اإلقاع 
 العلم أنصفهم في عّدة دراسات 

ّ
 أن

ّ
عنه. إال

هم 
َّ
ذكرت مميزات صنفهم من الناس، على أن

زوا  بشكٍل عام، أشخاٌص يطمحون ألن يتميَّ
عن غيرهم بنمط حياتهم. 

ــات إلــــى الــعــام  ــ ــــدراسـ وتـــعـــود إحـــــدى تــلــك الـ
النفس  فــي علم  الــبــاحــثــان  قــام  1999، حيث 
ريـــتـــشـــارد روبــــرتــــس مــــن جـــامـــعـــة ســيــدنــي 
وباتريك كايلونن من مركز بحوث أميركي، 
بـــ420 مشترك  الكرونوتايب الخاّص  بجمع 
 فرد نوعن من اختبارات الذكاء 

ّ
وأعطيا كل

ــارف املــهــنــّيــة  ــ ــعـ ــ ــدرات واملـ ــ ــقـ ــ الـــتـــي تــقــيــس الـ
والسرعة.  الــذاكــرة  واســتــعــدادات  والنظرية، 
وقـــد مــالــت الــنــتــائــج لــصــالــح مــحــّبــي الــلــيــل، 
ــارق لـــم يــكــن كــبــيــًرا جـــــًدا، حيث  ــفـ  الـ

ّ
ولــــو أن

هم سّجلوا أداًء أفضل في معظم مقاييس 
ّ
أن

ى في 
ّ
 النتائج بقيت ثابتة حت

ّ
الذكاء، كما أن

فترة   
ّ

أقــل يعتبرونها  التي  الصباح  أوقـــات 
إنتاجية لديهم.

ــول هــنــدســة الـــصـــوت الــتــي  ــ ــى املــــســــرح، وحـ إلــ
أســاءت إلى غناء وصــوت وأداء رامــي عياش، 
بــعــدمــا قــطــف فــــارس كــــرم الــنــجــاح فـــي بــدايــة 
املـــهـــرجـــان مـــن الـــنـــاس، وســـحـــب الــبــســاط من 
ــــذي فــضــل أن  تــحــت قــدمــي زمــيــلــه عـــيـــاش، والـ

يصعد ثانيا إلى املسرح.
جمهور عياش ذّكر املتابعن بتعاطف فارس 
كـــرم مــع قضية الــفــنــان املــعــتــزل فــضــل شــاكــر، 
ــل تــعــرض  ــلـــى وتــــــر أن فـــضـ ــعــــب هـــــــؤالء عـ ولــ
للجيش اللبناني وأن مناصرة كرم له تعتبر، 
وفق ما نشر، بأنه خائن ويعمل ضد الجيش 
ــارس كــــرم،  ــ ــذي لــــم يـــثـــر فــ ــ ــر الــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي، األمــ
واعتبره مجّرد هراء صادر بحقه، وخصوصا 
ــرم،  ــ ــع فــــــــارس كـ ــ ــنـــت مـ ــامـ أن الـــصـــحـــافـــة تـــضـ

وانتقدت مواقف مواطنه رامي عياش.
ــا الــفــنــانــة شــيــريــن فــحــلــت ضــيــفــة فـــي أحــد  أمــ
ــي ســلــســلــة ردود  الـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة، وفــ
عمرو  املــصــري  لحن 

ُ
امل تــجــاه  الخاصة  فعلها 

مصطفى، انتقدته مجددًا في الحلقة نفسها، 
ه ليس ُملّحنا، بل يعزف على الغيتار 

َّ
وقالت إن

ن. ما أثار  وكأنه »طبلة«، عندما يريد أن ُيلحِّ
بالرد  فقام  مصطفى،  الــشــاب  امللّحن  حفيظة 
عــلــى شــيــريــن مـــذّكـــرًا بــبــدايــاتــهــا، عــنــدمــا كــان 
يــوصــلــهــا إلــــى مــنــزلــهــا مــتــحــدثــا عـــن رائــحــة 
قدميها، في إشارة اعتبرها كثيرون بأنها ال 
تليق بمصطفى كملحن، وال بشيرين كفنانة 
أيــام،  لها مكانتها. كــل ذلــك حصل فــي ثــاثــة 
وبــوقــت قياسي وهــو دون أدنــى شــك ينم عن 

حقد بن فناني الوطن العربي.

محبّو الليل أذكياء أكثرأسبوع الشتائم والتهديدات بين الفنانين
شِهد األسبوع الماضي 
مات  سلسلًة من التهُجّ

بين الفنانين العرب. راغب 
ر تهديد  عالمة تذَكّ

فضل شاكر له، وشيرين 
قالت إن عمرو مصطفى 

ليس ملّحنًا

ظهر اسم السبكي في 
عالم اإلنتاج السينمائي في 

بداية التسعينيات، وبدأ 
يستحوذ شيئًا فشيئًا على 

صناعة األفالم المصريّة

استنتج باحثو 
الجينات، أَنّ مورثّات 
د نظام  اإلنسان ُتحَدّ

نومه. وتقرر إذا ما كان 
ل العمل واإلنتاج  يُفِضّ

ليًال أو نهارًا

رشا بخيت

في بداية التسعينيات ظهر اسم السبكي في 
السينما، وبدأ شيئا فشيئا يستحوذ  عالم 
ــة، كــانــت بداية  على صناعة األفـــام املــصــريَّ
قــويــة أعـــادت ترتيب مــوازيــن الــقــوة فــي تلك 
ه 

َّ
الصناعة الكبيرة. ورغم اعتبار بعضهم أن

دخــيــل عــلــى تــلــك الــصــنــاعــة، نــظــرًا الشتغال 
عائلة »السبكي« في اللحوم والجزارة على 
 أحمد السبكي، تحديًدا، 

َّ
مدى سنوات، إال أن

كان قد اقترب من تلك الصناعة في منتصف 
ــه نــادي  ــ الــثــمــانــيــنــيــات، مــع افــتــتــاحــه وإدارتــ

فيديو لتسويق األفام األجنبية.
ورغم »اللغط« املثار حول أفام »السبكي«، 
ــداول عــــن تـــدنـــي مـــســـتـــوى األفـــــام  ــ ــتـ ــ ومـــــا يـ
التجارية التي تقدمها تلك العائلة اإلنتاجية، 
إال أن هناك عــددًا من األفــام املهمة التي لن 
تصدق أنها من إنتاج »السبكي«، ملا تقدمه 
إلى  الكثير  من قيمة فنية حقيقية، أضافت 
ذاكـــرة السينما، وأصــبــحــت مــن أهــم األفــام 
التي  التسعينيات،  فــتــرة  فــي  اإلطـــاق  على 
شهدت، بوجه عام، انحسار صناعة األفام. 
األفـــام بشكل ملحوظ في  إنــتــاج  فقل عــدد 

تــلــك الـــفـــتـــرة، لــكــن األفــــــام تــمــيــزت بــقــوتــهــا 
وقــيــمــتــهــا الــفــنــيــة الــكــبــيــرة. ويـــرجـــع بعض 
تراجع  فــي  السبب  السينمائين  املــؤرخــن 
صناعة األفـــام فــي تلك الــفــتــرة، إلــى ظهور 
املـــحـــطـــات الــفــضــائــيــة، والـــقـــنـــوات املــشــفــرة 
الــتــي كــانــت تــعــرض األفــــام الــحــديــثــة، ومــع 
ــك أنـــتـــج األخــــــوان الــســبــكــي أفـــامـــا الفــتــة  ذلــ
خال التسعينيات، رغم قلة عددها الذي لم 

يتجاوز ستة أفام. 
األخــويــن  لعمل  عــائــدة  أهميتها  أن  ويــبــدو 
املــشــتــرك، فـــاألفـــام الــتــي قــدمــهــا كــل منهما 
على حــدة بعد االنــفــصــال فــي بــدايــة األلفية 
»اللي  أفامهما سويا  آخر  وإنتاج  الثانية، 
ــا دون املــســتــوى  بـــالـــي بــــالــــك«، كـــانـــت أفـــامـ
الـــفـــنـــي. إذ اعـــتـــمـــدت بــشــكــل أســــاســــي عــلــى 
السينمائي.  املالية دون املحتوى  اإليــرادات 
ــكـــل واضـــــــــح عـــــن مـــــزاج  ــبــــر بـــشـ وهـــــــو مـــــا عــ
تــلــك املـــرحـــلـــة، فــبــعــد قــلــة إنـــتـــاج األفـــــام في 
التسعينيات، وقلة دور العرض كذلك، عادت 
صناعة األفــام للرواج مــرة أخــرى وازدادت 
األفــام  العرض من جديد، لكن طبيعة  دور 
ــتـــاف جــمــهــور الــســيــنــمــا،  ــع اخـ اخــتــلــفــت، مـ
ــــام الــنــقــد  وتـــحـــديـــدًا، الــشــبــاب الـــرافـــض ألفـ

االجــتــمــاعــي والــســيــاســي. فــاتــجــه املنتجون 
ومـــن بينهم »الــســبــكــي«، إلـــى إنــتــاج األفـــام 
فنان  على  تعتمد  التي  الخفيفة  الكوميدية 
كــومــيــدي واحــــد مــثــل »مــحــمــد ســعــد، أحمد 

حلمي، محمد هنيدي«.
ومــــن األفــــــام املــهــمــة الـــتـــي أثـــمـــرهـــا تــعــاون 
األخوين السبكي، وشكلت عامة فارقة في 

تاريخ السينما املصرية:
، بطولة  إنتاج 1992  الصقر«  فيلم »عيون   
ــيـــف وإخــــــراج  ــألـ نـــــور الـــشـــريـــف ورغــــــــدة، وتـ

إبراهيم املوجي.
إنــتــاج 1993، بطولة  كــاراتــيــه«  فيلم »مستر 
أحـــمـــد زكــــي ونــهــلــة ســـامـــة، تــألــيــف رؤوف 

توفيق، إخراج محمد خان.
إنــتــاج 1994، بطولة  الــهــانــم«  »ســــواق  فيلم 
أحــمــد زكـــي وســنــاء جــمــيــل، تــألــيــف يوسف 

جوهر، إخراج حسن إبراهيم.
بطولة   ،1995 إنتاج  الثالث«  »الــرجــل  فيلم   
ــلـــى عــــلــــوي، إخــــــــراج عــلــي  ــيـ ــمــــد زكــــــي ولـ أحــ

بدرخان.
 فيلم »امرأة هزت عرش مصر« إنتاج 1995، 
بــطــولــة نـــاديـــة الــجــنــدي ومــحــمــود حــمــيــدة، 

تأليف بشير الديك، إخراج نادر جال.

)Getty( النوم

ظاهرة عالمية ترافق مباريات كرة القدم، وهي تشجيع عنيف باستخدام لغة، تكون أحيانا 
بذيئة. ويشكل مشجعو األلتراس كتلة بشرية لها موقف سياسي واحتجاجي ضد السلطة

أغاني
   األلتراس

أفالم السبكي

اصطباحة

بالل فضل

ما الذي يحدث لإلنسان بعد أن يصبح رئيسا في دولة سلطوية متخلفة؟ 
ما الذي تفعله به السلطة؟ هل تتغير بفعلها شخصيته من النقيض إلى 
الــكــامــنــة داخــل  السلبيات  بــمــســاعــدة  فــقــط  تــقــوم  السلطة  أن  أم  الــنــقــيــض؟ 
شخصيته على الظهور؟. ال تقدم يوميات الدكتور، بطرس بطرس غالي، 
التي يحكي فيها وقائع عمله مع الرئيس املخلوع، حسني مبارك، إجابات 
شافية على هذه األسئلة، لكنها تقدم مالحظات يمكن من خاللها رصد 
الـــذي حــدث فــي شخصية مــبــارك، مــع مالحظة أن  التغيير  بعض مــالمــح 
بطرس غالي لم ينشر أبدا يومياته في عام 1982 ألسباب غامضة تشبه 
العام تحديدا كان  أن ذلك  غموض شخصية بطرس غالي نفسه، خاصة 
يمكن أن يقدم تفاصيل مهمة لتحوالت شخصية مبارك بعد أن مأل يده 

من السلطة أكثر. 
في يوميات عام 1983 يروي بطرس غالي وبتاريخ 22 فبراير/شباط، واقعة 
لــه، خصوصا  املعارض  بالرأي  مبارك  فيها مالمح مبكرة لضيق  ظهرت 
إذا كان رأيا منشورا في الخارج، ويمكن له أن يؤثر على عالقات مبارك 
الذين ورث مبارك عن سلفه السادات إيمانه بأنهم يمتلكون  باألميركان، 
99 في املائة من أوراق اللعبة. حدث ذلك حني قرر مبارك أال يحضر حفل 
تخرج ابنه البكر عالء من الجامعة األميركية في القاهرة، ملجرد أن رئيس 
انتقد سياسات  الــذي  األميركي مايكل كير،  البروفيسور  الحفل سيكون 
مبارك في مقال نشرته له صحيفة أميركية. وأملح مبارك لبطرس غالي أنه 
سيحضر الحفل لو قام بطرس غالي برئاسته، وهو ما نقله بطرس لرئيس 
الجامعة األميركية، الذي اعتبر تلميح الرئيس طلبا يستوجب التلبية، فقام 
بإبعاد البروفيسور األميركي عن الحفل الذي ترأسه بطرس، الذي لم يكن 

أصال قد سبق له التدريس في الجامعة األميركية.
يروي   ،1984 الثاني  نوفمبر/تشرين   28 في  وبالتحديد  التالي،  العام  في 
بطرس غالي أن مبارك كان واسع الصدر بشكل أدهشه، خالل تلقيه أسئلة 
الطيارين الشبان في قاعدة أنشاص الجوية، الذين سألوا مبارك أسئلة كان 
محظورا على الصحافة أن تطرحها عليه، مثل »هل أنت رئيس لألغنياء أم 
للفقراء؟ ومتى ستطلق سراح البابا شنودة؟ ومتى تنوي تطبيق الشريعة 
في مصر؟«، كتب بطرس معلقا على ذلك: »أعجبتني شجاعة هؤالء الشبان 
فربما سيكون  يعرف،  من  بالسياسة،  أبــدوه  الــذي  واالهتمام  العسكريني 
بينهم من يسعى يوما إلى الوصول إلى الحكم«، وهو سؤال ستجد نفسك 
تعلق عليه بسؤال »ومن يعرف من بقي منهم أصال في القوات املسلحة، 

ولم تتم زحلقته من الخدمة بعد انتهاء االجتماع«. 
بعد ثالثة أعوام وفي 29 سبتمبر/أيلول 1987، يروي بطرس غالي أن مبارك 
الــجــدد، كــان مــزاجــه ممتازا فأخذ  الــســفــراء  بعد أن شهد تقديم عــدد مــن 
يتحدث مع بطرس عن السلطة بمرح، فقال له بطرس »إنها تدير الرأس مثل 
الخمر القوية«، فرد عليه مبارك ردا يظهر استنكاره ملا قال، لدرجة أنه لم 
ينتبه إلى املجاز الذي قاله بطرس، حيث قال: »أنا ال أشرب الخمر«، لم يعلق 
بطرس طبعا، لكن بطرس غالي كان في ذلك اليوم على ما يبدو في مزاج 
تأمل ملا تحدثه السلطة من تغييرات في نفوس البشر، فسأل رئيس زامبيا 
ِدر السلطة رأسك؟«، فانفجر 

ُ
كينيث كاوندا، الذي كان يمر بالقاهرة: »ألم ت

الغير ال  الداللة »عندما تقتسمها مع  له ردا شديد  وقــال  كاوندا ضاحكا 
يمكنها أن تدير رأسك«. ورغم أن الحذر من وقوع املذكرات في يد أحد، دفع 
بطرس غالي »الحويط« إلى اإلشادة بعدم تغيير السلطة ملبارك، إال أنه كتب 
معلقا على ما حدث بصيغة مفعمة بالدالالت: »احترامي للرئيس كاوندا 
منعني من التعقيب على ما قاله، فالسلطة الحقيقية غير قابلة للقسمة. كم 
من رؤساء دول وكم من الــوزراء كانوا بسطاء للغاية لكنهم تبدلوا تماما 
عندما وصلوا للسلطة، فأصبحوا يستمعون ألنفسهم أكثر من استماعهم 
بعصبية  الــجــرائــد  يتصفحون  وأصــبــحــوا  محدثيهم...  ويقاطعون  للغير 
باحثني عن أسمائهم وصورهم«. مع مرور اليوميات من عام إلى آخر يبدو 
مبارك وهو يتلبس يوما بعد يوم شخصية الفرعون، الذي ال ينازعه أحد 
في قراراته وال يجرؤ أحد على مشاركته أو مراجعته فيها، فنرى بطرس 
غالي يتوقف بالتعليق عند اليوم الذي يكون فيه مزاج مبارك طيبا ورائقا، 
لكي يمكن له أن يفاتحه في اقتراحات أو مشاريع زيــارات خارجية، كأن 
روقان مزاج الرئيس حدث يستحق التسجيل، ونرى كيف يفضل مبارك 
االستماع إلى تقارير أجهزة املخابرات، حتى لو كانت مناقضة للمعلومات 

التي يقدمها املتخصصون في الشؤون الخارجية.  
)جزء من كتابي »تحت حكم الفرد« يصدر قريبًا بإذن الله( 

مبارك وخمر السلطة!
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صحافيًا،  يعمل  حاليًا  وهــو  الكتابة،  نحو 
وله كتابات أخرى.

»عــانــيــُت مــن صــعــوبــة اقــتــنــاء الــكــتــب.. كنت 
أقــرؤهــا فــي مكتبات الــجــامــعــة فــقــط. وحــن 
خلف،  يحيى  الفلسطيني،  الروائي  التقيت 
أثناء توقيع كتاب له في واحدة من مكتبات 
الــزمــالــك، شــكــوُت لــه غـــاء أســعــارهــا، وعــدم 
قـــدرتـــي عــلــى دفــــع مـــا ال يــقــل عـــن خمسن 

جنيهًا مقابل كتاب واحد«.
بدأ الشاب القادم من صعيد مصر، في تتّبع 
املصرية«،  للكتاب  العامة  »الهيئة  معارض 
أعلنت  ــــرة، وال ينسى حــن  األسـ ومــكــتــبــات 
ــل عـــشـــريـــن كـــتـــابـــًا بــخــمــســة  الـــهـــيـــئـــة بـــيـــع كــ
ــورًا إلـــى الــهــيــئــة،  جــنــيــهــات فــقــط: »ذهـــبـــُت فــ
تشّدني،  التي  الكتب  عناوين  أنتقي  وكنت 
الــعــام في  ألجمع عشرينات منها، وأقــضــي 

قراءتها«.
كــان عليه أن يــبــدأ رحــلــة البحث عــن الكتب 
املكتبات  لفكرة  تفتقر  فمصر  الــقــاهــرة؛  فــي 
 األجيال الجديدة على القراءة، 

ّ
العاّمة، وحث

بحسب الشاب الصعيدي الذي يضيف »إن 

ـــر رب أســــرة عــلــى شــــراء طــعــام أو كتب  ـــيِّ
ُ

خ
ألبنائه، فإنه بالطبع سيشتري الطعام«.

من حيث انتهى عبد الحميد، بدأ املحامي 
والناشط الحقوقي، جمال عيد، حديثه عن 
العاّمة في مصر، بدحض  املكتبات  تجربة 
مقولة »الفقراء ال يهتّمون بالقراءة. هم فقط 
الــطــعــام والـــشـــراب«. على هذا  يبحثون عــن 
األســـــاس، قــامــت فــلــســفــة تــأســيــس مكتبات 
ــدد مـــن األحــــيــــاء الــشــعــبــيــة في  ــة فـــي عــ ــاّمـ عـ
أعقاب ثورة 25 يناير تحت اسم »الكرامة«؛ 
والفقر  الجهل  مــن  منتفعون  دائــمــًا  »هــنــاك 
والتغييب«، يقول عيد الذي أّسس سلسلة 
ــيــــاء الــشــعــبــيــة،  مــكــتــبــات فـــي عــــدد مـــن األحــ

فن.
ّ
اب واملثق

ّ
بمساعدة عدد من الكت

انطلقت املبادرة أوائل 2012، بإنشاء خمس 
مــكــتــبــات عــامــة فــي خــمــس مــنــاطــق شعبية؛ 
هي الخانكة ودار السام وطره البلد وبوالق 
الدكرور في القاهرة، والزقازيق في الشرقية، 

في انتظار فتح ثاث مكتبات أخرى.
»الكرامة«  مجموعة  مكتبات  أولــى  نشئت 

ُ
أ

باسم »خطوة« في حي دار السام جنوبي 
ــق عــلــيــه اســـم »الــصــن 

َ
الـــقـــاهـــرة، الــــذي ُيــطــل

الشعبية«، بسبب احتوائه على أكبر كثافة 
سكانية في القاهرة. وقد أعلنت عن هدفها 
مــنــذ الـــبـــدايـــة: »املـــعـــرفـــة والــتــفــكــيــر العلمي 
الفرد  لتقّدم  الوحيد  الطريق  هــو  واملنطق 
ر األمم. تهدف املكتبة لنشر املعرفة 

ّ
وتحض

وخصوصًا  املنطقة  أهــل  وجـــدان  وتشكيل 
الــشــبــاب واألطـــفـــال، والــتــفــاعــل مــع أصحاب 
الفكر«. ال تتجاوز مساحة املكتب مائة متر 
املكتبات  مساحة  ضيق  عيد  يفّسر  مــربــع. 
بكونها »كانت في األصل أكشاكًا أو مقاهَي 

شعبية«.
تفتح املكتبة أبوابها يوميًا من الرابعة عصرًا، 
ــى الــعــاشــرة مــســاًء، عــدا الجمعة وأيــام 

ّ
وحــت

ثقافية  فعاليات  م 
ّ
وتنظ الرسمية،  العطات 

وتــعــلــيــمــيــة؛ مــنــهــا دورات خــاصــة بــالــلــغــات 
والــكــمــبــيــوتــر، ونـــــــدوات حــــول مــوضــوعــات 
والتمييز  والتقاليد  الــعــادات  مثل  وقضايا 
ــفـــنـــون الــشــعــبــيــة، وعــــــروض ســيــنــمــائــيــة  والـ
 إلــى 

ً
ومــســرحــيــة وكــــــورال لـــأطـــفـــال، إضـــافـــة

أنشطة الرسم والتلوين، ومسابقات األعمال 
الفنية واألبحاث العلمية.

يــعــتــبــر عـــيـــد أن مـــكـــتـــبـــات »الــــكــــرامــــة« مــن 
أنجح املــبــادرات بعد الــثــورة: »لــم يتحّمس 

القاهرة ـ نادين ثابت

 يـــاحـــق شــقــيــقــه األكــبــر 
ً
كــــان طـــفـــا

فـــي طــريــق مــكــتــبــة مـــدرســـة »دروة 
االبـــتـــدائـــيـــة املـــشـــتـــركـــة« فــــي قــريــة 
ملوي في محافظة املنيا، جنوبي مصر. لم 
يكن يدرك حينها أنه كان ياحق حلمه في 

أن يصبح كاتبًا.
قــرأ إسماعيل عبد  االبــتــدائــيــة،  املرحلة  فــي 
الحميد )26 عامًا( »املكتبة الخضراء«، وهي 
وفــي  لــأطــفــال.  مـــصـــّورة  سلسلة قصصية 
املرحلة اإلعدادية، كان كأبناء جيله، يسعى 
لقراءة سلسلة »الرجل املستحيل«، وغيرها 

من كتب اإلثارة والتشويق.
ــَهــــم عــبــد  ــ

َ
ــة، تــــحــــّول ن ــويـ ــانـ ــثـ ــلـــة الـ فــــي املـــرحـ

ــعــــراض«؛ إذ  ــتــ ة إلــــى »االســ الــحــمــيــد لـــلـــقـــراء
راح يتفاخر بكّم الكتب التي قرأها، وإملامه 
الجامعة،  وفــي  والــشــعــراء.  اب 

ّ
الكت بأسماء 

دفعته املراهقة إلى قراءة أشعار نزار قّباني 
وقــــصــــص يــــوســــف إدريـــــــــــس، وخـــصـــوصـــًا 
»نظرة«، ثم اكتشف أن كل ما قرأه يسير به 

الرباط ـ عبدالحق ميفراني

تـــســـارع فـــي الـــوســـط الــثــقــافــي املــغــربــي، في 
الفترة األخيرة، تمرير ترسانة من القوانن 
الفني  الوسط  في  العمل  لتقنن  املصاحبة 
والثقافي في الباد. كما تم اإلعان، الشهر 
ــار مـــدنـــي جــديــد  ــ ــي، عــــن تــشــكــيــل إطــ ــاضــ املــ
ــــاف املــغــربــي  ــتـ ــ ـــ »االئـ وســـمـــه مـــؤســـســـوه بــ
الــفــكــريــة«، وهــو إطـــار تـــّوج مسارًا  للملكية 
 مـــن الـــلـــقـــاءات والـــتـــحـــضـــيـــرات بن 

ً
طـــويـــا

قطاعات  فــي  املشتغلن  والــخــبــراء  املثقفن 
الثقافة والفن وبعض من أصحاب املهارات 
واملــــعــــارف والـــخـــبـــرات املــغــربــيــة ضــمــن ما 
ــوان »الـــــتـــــراث  ــه تـــحـــت عـــــنـــ ــمـ ــقـــديـ يــــجــــري تـ

الامادي«. 
هــذه،  والفنية  الثقافية  التنمية  مــحــاوالت 
تــأتــي فــي زمـــن نـــزول الــعــديــد مــن الــقــوانــن 
ــل املــــؤســــســــات وأيـــضـــًا  ــ ــ إلـــــى الـــنـــقـــاش داخـ
بموازاة انعقاد اللجنة التنظيمية لتشكيل 
ـــ »املـــجـــلـــس الــوطــنــي  الـــقـــوانـــن املــتــعــلــقــة بــ
لــلــغــات والــثــقــافــة«، وهـــي الــهــيــئــة الــتــي من 
الثقافية  السياسة  أن ترسم معالم  املنتظر 

في املغرب.
الثقافي في  الــوســط  وتــبــدو الحاجة داخـــل 
املغرب اليوم إلى هذا اإلطار والذي سيشكل 
ــة، خــــصــــوصــــًا تــلــك  ــلــ ــاعــ ــة فــ ــيــ ــراحــ ــتــ ــوة اقــ ــ ــ قـ
قــواعــد واضحة  بــرســم  املرتبطة  املــواضــيــع 
ــرام املــلــكــيــة الــفــكــريــة،  ــتـ وتــرســيــخ ثــقــافــة احـ
اليوم  ق 

ّ
يتحق بما  ترتبط  وتقديم مشاريع 

عــلــى مــســتــوى تــحــســيــس الـــوســـط الــثــقــافــي 

أجل، الفقراء 
يحبّون القراءة

»الفقراء ال يهتّمون بالقراءة. هم فقط يبحثون عن لقمة العيش«، لدحض هذه 
المقولة قامت فلسفة تأسيس مكتبات عاّمة في عدد من األحياء الشعبية في 

أعقاب ثورة 25 يناير تحت اسم »الكرامة«. »هناك دائمًا منتفعون من الجهل والفقر 
والتغييب«، يقول جمال عيد مؤّسس المشروع في حديث إلى »العربي الجديد«

مع بروز الحاجة إلى تغيير 
ضوابط العمل الثقافي، 
دخل خبراء ومثقفون 

في عملية تأسيس ائتالف 
للملكية الفكرية، من 

المتوقع أن يكون قوة 
اقتراحية

الملكية الفكرية بافتراض أنها تنمية ثقافية

مكتبات الكرامة محاولة لعبور الحواجز

شغف القراءة يصطدم 
باإلرادة السياسية 

والطبقية المجتمعية

تخّوفات من تعميم 
الفكرة بسبب التوّجهات 

األمنية للدولة

تبدو العالقة الرسمية بالكتاب، في مجمل البالد العربية، عالقة باردة، 
هي  والتي  الثقافية،  بالسياسة  يسمى  بما  محكومة  الغالب  في  إنها 
بقية  هامش  على  تكون  سياسة 
أولى  بدرجة  األمنية  السياسات؛ 
من  واالجتماعية.  واالقتصادية 
في  الرسمية  المبادرات  كانت  هنا، 
مقروئية  نحو  بالكتاب  الــدفــع 
تعلق  ما  في  إال  محتشمة،  أكبر 
الدولة.  تتبنّاها  دعائية  بمصالح 
هكذا، فال يوجد في األفق سوى 
على  المدنية  المبادرات  مخارج 

محدودية قدراتها.

الكتاب والدولة العربية
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محمد األسعد

اتجاهها  خاصة  الحديثة،  الفلسفة  اتجاهاِت  على  يحتّجون  كثيرين   
ُ

أعــرف
نحو تنقية اللغة، أو اعتماد املنطق الرياضي في التحليل، للتمييز بني القضايا 
املناقشات على جــادة واحــدة،  املعنى، وبالتالي وضع  الفارغة والقضايا ذات 
ومنع »زنجويه الحّمال« من التقافز من جادة إلى أخرى، وتمكني »أبو الهذيل 

ه إلى سنن الطريق.  العالف« من ردِّ
لم أشعر بالحاجة إلى هذه االتجاهات الفلسفية قدر ما شعرُت بها في مواجهة 
تحديدًا  أعــنــي  بالطبع،  الصحافي  وقبله  الــفــضــائــي،  اإلعــالمــي  الــطــوفــان  هــذا 
طوفان املفاهيم والتعابير، الحقيقي والزائف على حد سواء. وبتبسيط أكثر؛ 
ث  رتكب بقصٍد مسبق، وبشفاٍه باردة وتكرار متعمد، فتلوِّ

ُ
هذه الجرائم التي ت

اللغة والفكر وحواشي الطرقات ذات االتجاهني؛ االتجاه نحو املاضي واالتجاه 
نحو املستقبل.

األكاذيب  من  فالكثير  يعني صحتها،  ال  املفهوم  أو  املقولة  تكرار  أن  نعرف 
بــالــتــكــرار. ولنأخذ  الــنــاس إال  أذهـــان عــمــوم  لــم تثبت صحته فــي  والتلفيقات 
الصهيوني،  اإلعالم  املكرورة في  اليهودية«  »الجالية  الشارحة؛ عبارة  األمثلة 
ومنه تغلغلت في اإلعالم الغربي، فالعربي، خصوصًا على ألسنة اإلعالميني 
اليهود  العرب املتربعني في ديوانيات الفضائيات. فهم يتحدثون عن الروس 
جالية  بوصفهم  اليهود  والفرنسيني  روســيــا،  فــي  يهودية  جالية  بوصفهم 
أي  األول،  أنــاٌس مهاجرون من »وطنهم«  أنهم  ذلــك  في فرنسا، واملعنى وراء 

فلسطني التي ألصقوا بها االسم املختلق »إسرائيل«. 
إيرلندا  فــي  الكاثوليك  أن  سنكتشف  نهايته،  حتى  املنطق  بهذا  مضينا  إذا 
»جالية« وطنها روما، والبروتستانت »جالية« في إنجلترا وطنها »أملانيا«. وإذا 
وصلنا إلى املسلمني، اكتملت امللهاة، فاملسلمون في الهند وباكستان »جالية« 
في القارة الهندية كما يزعم »نيبول«، واإلندونيسيون املسلمون »جالية« في 

إندونيسيا.. وهكذا. 
إلى أين يمضي بنا هذا املنطق السخيف الذي قّررته الصهيونية على الثقافة 
الغربية والعربية؟ سيمضي من عبث إلى عبث، وسنصل إلى قمة امللهاة حني 
اليهودية،  اعتنقوا  إذا  أوطانهم  في  غرباء  إلى  األرضية  الكرة  يتحول سكان 
وبدأوا يتحدثون عن أسوار »جيريشو« أو »أورشليم«، فوطنهم هو فلسطني 
الــذي يفعل فعل حجر الفالسفة، فما أن  الدين العجيب  النوع من  بحكم هذا 
يمس شعبًا حتى يحوله إلى شعب من معدن آخر، ويجعله غريبًا في وطنه، 

غريبًا عن لغته وتاريخه وأدبه.. إلخ. 
وماذا عن مفهوم »األقليات« في الوطن العربي؟ هذا املفهوم املستورد من عتاة 
خبراء وزارات املستعمرات؟ سيعني أن أي مجموعة سكانية عربية اختارت 
عقيدة غير عقيدة األغلبية، أو حتى مذهبًا مختلفًا، ستكون مجموعة غريبة 
عن وطنها، تفقد هويتها العربية ومواطنتها، وسيقال إن لها أن »تتحرر« من 

هيمنة األغلبية العربية!
هذه النوافذ التي توضع بإصرار أمام العقل العربي في أحرج لحظات تاريخه، 
كشف، 

ُ
أو أمام عقل أي شعب يريد التحالف الغربي تمزيق وحدته، آن لها أن ت

وأن يوضع لها حــٌد في صفحات وشــاشــات ال تعرف كما يبدو رأسها من 
رجليها.

حتى الثقوب التي نطّل منها

مشهد

إصدارات

ــاهــا 
ّ
الـــجـــمـــهـــور لـــلـــفـــكـــرة فـــحـــســـب، بــــل تــبــن

ــّرعـــات  ــبـ ــتـ ــالــــت الـ ــهــ ــفــــون، وانــ ــ
ّ
ــق ــثــ ــــاب ومــ

ّ
كــــت

عـــلـــى املـــكـــتـــبـــات مــــن كــــل اتــــجــــاه«. يــضــيــف: 
ــة، حـــوالـــي ثــمــانــيــة  ــبـــدايـ »اســتــقــبــلــنــا فـــي الـ
ــر الكثير مــن األمــوال، 

ّ
آالف كــتــاب، وهــذا وف

لــتــوجــيــه إنــفــاقــهــا عــلــى تــطــويــر املــكــتــبــات 
وشــراء أدوات ومعّدات حديثة، قــادرة على 
اســتــقــبــال أنــشــطــة ثقافية وعــلــمــيــة«. يــؤّكــد 
عيد أن املبادرة تحرص على استقاليتها: 
ــاد عــــن الــجــانــبــن  ــعــ ــتــ ــلـــى االبــ »نــــحــــرص عـ
أنشطتنا.  جميع  فــي  والــديــنــي  الــســيــاســي 
هناك بالطبع كتب سياسية ودينية، ولكن 
أو  حزبية  أنشطة  أيــة  عن  تنأى  فعالياتنا 

دينية أو انتخابية«.
ــاح مـــكـــتـــبـــات »الــــكــــرامــــة«  ــجــ ــن نــ ــ ــم مـ ــالــــرغــ بــ
الــخــمــس، يـــؤّكـــد عــيــد أن ثــّمــة تــخــّوفــات من 
روافـــدهـــا، بسبب  الــفــكــرة وتــوســيــع  تعميم 
األوضاع السياسية واألمنية التي تعيشها 
ــزّج  ــ الــــبــــاد مـــنـــذ قــــرابــــة عــــامــــن، وخـــشـــيـــة الـ
الــعــام فــي إطــار  بالعمل األهــلــي واملجتمعي 
ــمــات الــحــقــوقــيــة والــعــمــل 

ّ
الــحــرب عــلــى املــنــظ

الحقل  داخــل  الجديدة  بالتعاقدات  والفني 
الفني.

ويتجه »االئتاف املغربي للملكية الفكرية« 
إلــى طــرح وبــلــورة استراتيجية عمل تعقد 
املختلفة،  الثقافية  املؤسسات  مع  شراكات 
رسمية وغير رسمية. ويهدف إلى أن يكون 
فــضــاء لــلــحــوار وتــبــادل الــخــبــرات لإلسهام 
ــنـــاعـــات  ــالـــصـ ــــي فـــــي الــــنــــهــــوض بـ ــابـ ــ ــجـ ــ اإليـ
التحسيس  األهــم،  باملغرب. ويظل  الثقافية 
ــــدع والــــفــــنــــان وذوي  ــبـ ــ ــر بـــوضـــعـــيـــة املـ ــثــ أكــ
الحقوق املادية »واألدبية« وتحقيق نهضة 
مــجــتــمــعــيــة فـــعـــلـــيـــة عـــبـــر اســـتـــثـــمـــار أمـــثـــل 

للرأسمال الامادي. 
ويــأتــي هــذا االئــتــاف فــي سياق مــا يشهده 
الوسط الثقافي في املغرب من نقاش حول 
قانون الفنان، والــذي أقّر أمس. ويبدو هذا 
التطّور مفيدًا، خصوصًا في ظل ما أضحت 

تفرضه »العوملة« على املمارسة الفنية. 
بموازاة هذا املعطى، يندرج الوعي الجديد 
إلى  املـــجـــاورة،  والــحــقــوق  التأليف  بحقوق 
تــرســيــخ ثــقــافــة حــقــوق املــلــكــيــة الــفــكــريــة في 
املغرب. إذ طاملا طالبت العديد من الهيئات 
ــي املـــجـــال الــثــقــافــي والـــفـــنـــي إلــى  املــهــنــيــة فـ
تــحــويــل »املــكــتــب املــغــربــي لــحــقــوق املؤلفن 
ــع اضــــطــــاع  ــ إلـــــــى »مــــؤســــســــة عـــمـــومـــيـــة مــ
أن يتكّون  بــأدوار ينبغي  مجلسها اإلداري 
مــن ذوي الــحــقــوق وخــاصــة الــفــنــانــن. هــذا 
الجهد يظل »مهّددًا في عمقه« ما لم يتاءم 
التي وقع  الدولية واالتفاقيات  مع املعايير 

عليها املغرب في مجال امللكية الفكرية.

األهلي: »لدينا اإلمكانيات، ولكن الخوف من 
الدولة،  أجهزة  وبعض  األمنية،  التوّجهات 
سواء املعادية منها للثقافة، أو التي تخشى 
اتخاذ القرار. الكرة حاليًا في ملعب الدولة«.

ــى أيضًا 
ّ
عـــدد مــن األحـــــزاب الــســيــاســيــة تــبــن

ــنـــهـــا حــــزب  ــة، مـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ تــــجــــربــــة املــــكــــتــــبــــات الـ
»الــدســتــور« الـــذي شـــارك فــي تأسيس عدد 

من املكتبات العامة على غرار »الكرامة«.
عــدد من  إلــى  التجربة، يستند عيد  لتقييم 
مثل:  باإليجابية؛  يصفها  الــتــي  ــرات 

ّ
املــؤش

»اإلقبال على املكتبات، ومشاركة الجمهور 
في األنشطة الثقافية والتعليمية املتنّوعة، 
وظهور بعض النماذج واألعمال الرائدة من 
املكتبات«. ويبلغ متوسط  خال مسابقات 
العامة،  »الكرامة«  مكتبات  من  املستفيدين 
شهريًا، قرابة خمسة آالف شخص، بحسب 
دراســــــات الــتــقــيــيــم الــتــي أجــرتــهــا »الــشــبــكــة 
رًا. 

ّ
العربية ملعلومات حقوق اإلنسان«، مؤخ

ــال عــلــى املــكــتــبــات فـــي فــتــرات  ــبــ يــــــزداد اإلقــ
والعطات  ــدارس،  املــ مــن  الصيفية  اإلجــــازة 
زائــرًا  الرسمية واألعــيــاد، ليصل قرابة 120 

الــدراســة  يــومــيــًا، فيما ينحصر فــي أوقــــات 
إلى قرابة 40 زائرًا يوميًا، بحسب مدير عام 

املكتبات، إبراهيم اللبان.
يــؤّكــد عــيــد أهــمــيــة مــثــل هـــذه املـــبـــادرات في 
الجميع.  متناول  في  والكتب  الــقــراءة  جعل 
هنا يستعيد تجربة مكتبة »األســرة« التي 
ــت عــلــيــهــا زوجــــــة الـــرئـــيـــس الــســابــق  ــرفــ أشــ
حسني مبارك: »رغــم عدائي الشديد لنظام 
ــتـــراف بــأن  مـــبـــارك، فــإنــي لــن أتـــــرّدد فــي االعـ
ــيــــدة«. يــضــيــف:  ــفــ مــكــتــبــة األســــــــرة كــــانــــت مــ
»صــحــيــح أن ســــــوزان مـــبـــارك كـــانـــت تضع 
ــاب، ولـــكـــن تــجــربــة  ــتــ ــل كــ ــهـــا عـــلـــى كــ صـــورتـ
للجميع،  الــقــراءة  ومهرجان  األســـرة  مكتبة 
أسهم بشكل كبير في ترويج ثقافة القراءة 
فــي مــصــر، مــن خـــال طـــرح الــكــتــب بــأســعــار 

متواضعة للغاية«.
بدأت مشروع »مكتبة األسرة« خال اللجنة 
العليا لـ »مهرجان القراءة للجميع« برئاسة 
ســــوزان مــبــارك عـــام 1994، وتــخــّصــص في 
والفلسفية  والفكرية  األدبــيــة  األعــمــال  نشر 

وبيعها بأسعار رمزية.

إطاللة
تصويب

شوقي بن حسن

ولــــدو  رالـــــــف  ــتـــب  كـ  ،1837 فــــي 
إمرسون »على اإلنسان أن يكون 
جيدًا«،  الــقــراءة  أراد  إذا  مخترعًا 
كان ذلك في زمن مبكر من أزمنة 
الــحــداثــة بـــدت فــيــه الـــقـــراءة رافـــدًا 
لــصــعــودهــا. مــن كــان يــصــّدق أن 
الحداثة نفسها هي التي ستحفر 
أن  تستطع  لم  وإن  قبرًا،  للقراءة 
تضعها فيه وتعيد التراب فوقها. 
لعل محنة القراءة، بني املوت الحياة، 
تــذكــرنــا بــنــبــوءات أخــــرى أطلقها 
 قال أغوست كونت 

ً
املفكرون، مثال

إن البشرية دخلت املرحلة العلمية 
الدين،  مرحلة  وتــجــاوزت  العقلية 
ولـــكـــن تــمــازجــت املــرحــلــتــان ومــا 
زالتا كذلك. وقال هيغل بموت الفن 
ومــوت الشعر، فــإذا بهما يظهران 
ــي إخـــــراجـــــات جــــديــــدة. وحــتــى  فــ
األســاطــيــر واملــيــثــولــوجــيــات الــتــي 
بـــدت وقـــد انــتــهــى دورهــــا نهائيًا، 
ظــهــرت مــن جــديــد. إنــهــا لــم تمت، 
لــكــن جـــرى اســتــبــدالــهــا، فأنشأت 
الـــــدول الــحــديــثــة أســاطــيــرهــا، من 
 إلــى 

ً
نــابــلــيــون إلــــى هــتــلــر وصـــــوال

الحالي،  القرن  ديكتاتوريات  آخر 
عبادتها  على  الناس  وأجبرت  بل 

بالقوة. 
هكذا هو حال القراءة إنها تعيش 
تـــحـــت ســـقـــف الــتــنــبــؤ بــفــنــائــهــا، 
لـــكـــنـــهـــا تـــــعـــــرف أنـــــهـــــا ســتــجــد 
مــخــرجــًا ملــواصــلــة الـــحـــيـــاة. هــذه 
املـــواصـــلـــة ال تــحــتــاج ســــوى إلــى 
»قــــــارئ مـــخـــتـــرع«، يــســتــطــيــع أن 
القراءة في نفسه  يحيي طقوس 
رغم كل شيء. هكذا تبدو مقولة 
ــًا فــي  ــة أيــــضــ ــالـــحـ إمـــــرســـــون صـ
زمــن مــا بعد الــحــداثــة. فــي داخــل 
اإلنسان ثمة عالقة منفعية ثابتة 
التنبؤ  الــتــي جــرى  بكل األشــيــاء 
بـــزوالـــهـــا: الــفــن والـــديـــن والـــقـــراءة 
ــيـــرهـــا، لـــذلـــك فـــال شــــيء مما  وغـ
اخترعه اإلنسان أو وجده يموت.

جاكلين رأس المال الالمادي محاوالت اسـتثمار لمؤلفته  مترابط  عالم  في  والفقراء  األغنياء  بين  الفجوة  سد  كتاب  يعد 
نوفوجريتس، أحد الكتب التي حققت نسب قراءات كبيرة لدى صدوره عام 2009، وها 
تحّول  التي  المؤلفة  سيرة  فيه  الكتاب  جرير.  مكتبة  دار  عن  مؤخرًا  تصدر  ترجمته  هي 

مسارها المهني من خبيرة مصرفية دولية إلى مؤسسة أعمال اجتماعية.

علي الوردي في ملّفه األمني كتاب صدر حديثًا عن دار سطور في بغداد، مع ملحق 
بعنوان »أوراق من حياتي« وعبارة »سرّي وشخصي، مديرية األمن العامة« ترويسة للغالف. 
الكتاب أعّده وقّدمه سعدون هليل، الذي أعّد سابقًا كتابًا آخر عن عالم االجتماع العراقي 

جمع في الحوارات التي أجراها الوردي مع نفسه. 

نصر  أبي  فلسفة  في  دراســات  كتاب  العربية  الوحدة  دراســات  مركز  عن  حديثًا  صدر 
ودراســات  بحوث  مجموعة  الكتاب  يتضّمن  راشــد.  رشدي  ومراجعة  بتحرير  الفارابي 
ومراجعات معاصرة في فلسفة الفارابي، وبخاصة في المنطق، وفي العالقة بين الدين 
نصوص  وهي  والفلسفة،  العلوم  تاريخ  في  لباحثين  المعرفة،  نظرية  وفي  والسياسة، 

ميزتها أنها تقرأ الفارابي بعيوٍن جديدة لجهة المعنى العميق لفلسفته.

المسرح والسياسة كتاب األكاديمي البريطاني المتخصص في نقد المسرح جو كيهلر، 
صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة بترجمة لبنى إسماعيل. يبحث الكتاب في تاريخ 
العالقة المعقدة بين المسرح والسياسة، وكيف تهّكم المسرح منها تارة واستفاد منها 

تارة أخرى، ويناقش مفهومي الترفيه واالتصال وعالقتهما بالمسرح.
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يعتبرها  إذ  المؤقت،  الدولي  التواجد  بعثة  عمل  الستمرار  ومعارض  مؤيد  بين  ما  المحتلة  الخليل  مدينة  في  جدل 
المؤيدون أمانًا معنويًا ضد المستوطنين لتوثيق انتهاكاتهم، فيما يراها الرافضون تشرعن االستيطان

18 عامًا من العمل المؤقت 
وتباين في جدوى البقاء

بعثة الخليل 
الدولية

الخليل ـ حمزة الحطاب

ــرم  ــــزرة الـــحـ ــــجـ ــلـــى وقــــــع دمـــــــاء مـ عـ
اإلبــــراهــــيــــمــــي فـــــي الــــخــــلــــيــــل، قــبــل 
ســـبـــعـــة عـــشـــر عــــامــــًا، بـــــــدأت بــعــثــة 
التواجد الدولي املؤقت )TIPH( العمل بمدينة 
الــخــلــيــل، جــنــوبــي الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة، 
االحتال  انتهاكات  لرصد وتوثيق وتصوير 
ومراقبة  املــديــنــة،  مواطني  بحق  اإلســرائــيــلــي 
األوضــــــاع وكــتــابــة الــتــقــاريــر حــــول خـــروقـــات 
بني  الخليل،  مدينة  حــول  املوقعة  االتفاقيات 
إلــى  إضــافــة  والفلسطينيني،  االحـــتـــال  كــيــان 
الــقــانــون الـــدولـــي اإلنــســانــي وقـــوانـــني حــقــوق 

اإلنسان.
مهام بعثة التواجد الدولي املؤقت، بدأت بعد 
مـــجـــزرة الــطــبــيــب الـــيـــهـــودي املــتــطــرف بــــاروخ 
غـــولـــدشـــتـــايـــن الـــتـــي وقـــعـــت فــــي 25 شـــبـــاط/ 
فبراير العام 1994، داخل املسجد اإلبراهيمي 
ــان الــهــدف مــن تــواجــد  فــي مــديــنــة الــخــلــيــل. وكـ
ــد الــفــلــســطــيــنــيــني بــالــشــعــور  ــ ــزويـ ــ الـــبـــعـــثـــة »تـ
بـــاألمـــان فـــي مــديــنــة الــخــلــيــل، واملـــســـاعـــدة في 

تحقيق االستقرار«.

مهام البعثة
التواجد  بعثة  فــي  اإلعـــام  قسم  رئيسة  تبني 
»العربي الجديد«، أن أفراد  الدولي ميري أنل لـ
والعبرية  العربية  يتحدثون  مدنيون  البعثة 
واإلنـــجـــلـــيـــزيـــة، يــتــنــقــلــون بــشــكــل يـــومـــي، من 
أجــل رصــد أي انــتــهــاك أو اعــتــداء يتعرض له 
فــي شكوى رسمية  الــحــدث  وتوثيق  السكان، 

من املواطنني.
ويتم كتابة تلك األحــداث ورفعها في تقارير 
ــة  ــ ــم تــجــمــع وتــــرســــل بــصــفــة دوريـ ــة، ثــ شـــهـــريـ
ــــى الــــــــدول الـــشـــريـــكـــة مــن  كــــل ثــــاثــــة أشــــهــــر إلــ
أجـــل مــنــاقــشــتــهــا، والــعــمــل عــلــيــهــا مـــن ناحية 
حقيقة  إلــى  الـــدول  انتباه  ولفت  دبلوماسية، 
الــتــقــاريــر بمثابة  كــتــابــة  إذ تعتبر  ــاع،  ــ األوضـ
التواجد  الــزاويــة في طبيعة عمل بعثة  حجر 

الدولي املؤقت في الخليل، كما تقول أنل. 
ال تــقــف مـــهـــام الــبــعــثــة الـــدولـــيـــة عــلــى تــوثــيــق 
تقديم مساعدات  إلى  تتعدى  بل  االنتهاكات، 
ألماكن العوز في املناطق املستهدفة من جيش 
ــل: »بــابــنــا  ــ االحــــتــــال ومــســتــوطــنــيــه. تـــقـــول أنـ

سواتر حديدية »حمايات« على نوافذ منازل 
املـــواطـــنـــني الـــتـــي تـــتـــعـــرض لـــقـــذف الـــحـــجـــارة 
أو املــــواد الــســامــة مــن املــســتــوطــنــني، وأحــيــانــًا 
يقدمون خزانات لجمع املياه إذا ما تعرضت 
ــد املـــســـتـــوطـــنـــني والـــجـــيـــش.  ــاد عـــلـــى يــ لـــإفـــسـ
»العربي  لـ في تصريح خــاص  اللجنة  وتؤكد 
الــجــديــد«، أن »بــعــثــة املــراقــبــني املـــوجـــودة في 
الخليل ال تملك أداة ملنع االعتداء سواء كانت 

من الجيش أو املستوطنني«.

دور قاصر قد يشجع االستيطان 
ــــود الــبــعــثــة وعــمــلــهــا في  يــبــقــى اســـتـــمـــرار وجـ
السياسي  بــاالتــفــاق  ــا 

ً
مــرهــون الخليل،  مدينة 

الذي وقع بشكل مؤقت، كما يبني أبو سنينة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، لــكــن نــائــب  فـــي حــديــثــه لـــ
رئــيــس بــلــديــة الــخــلــيــل، يـــرى فـــي االتـــفـــاق أنــه 
كــغــيــره مــن االتــفــاقــات الــتــي وقــعــتــهــا السلطة 
»نتحدث   

ً
قائا دائمة،  أصبحت  الفلسطينية 

عن 18 عاًما من توقيع هذه االتفاقية، ونرى 
أن وجودهم ضروري ومهم بمدينة الخليل«، 
ويعود للمتابعة »ما دام هذا االتفاق ساريًا، 
إلــى أن يعاد فتح بحث االتفاق  نحن بحاجة 
ــبـــني فــي  ــراقـ ــــود املـ ــرورة وجــ ــرى، لــــضــ ــ ــ ــــرة أخـ مـ

املدينة«.
ــار الــخــلــيــل، وإن كـــانـــت تــرى  ــمـ لــكــن لــجــنــة إعـ
أهمية اســتــمــرار وجـــود املــراقــبــني فــي الخليل 
لتوثيق االعــتــداءات، فــإن عــددًا من أعضائها، 
الفعل،  التوثيق وردة  النتيجة من هــذا  يــرون 
غير ملموسة على أرض الواقع من الدول التي 

ينتمي إليها املراقبون وال من األمم املتحدة.
ــد االعـــــــتـــــــداءات  ــ ــزايــ ــ ــفــــت الـــلـــجـــنـــة إلـــــــى تــ ــلــ وتــ
وتسجيل  األخــيــرة،  السنوات  في  وتضاعفها 
عــشــرات االعــتــداءات مــن املستوطنني وجنود 
الفلسطينيني  بــحــق  اإلســـرائـــيـــلـــي  االحــــتــــال 
العزل، على مرأى ومسمع من هؤالء املراقبني، 
الخليل،  إعــمــار  لــجــنــة  ــام  عـ ــا مــديــر  بينما دعـ
»الــعــربــي  غـــســـان إدريـــــــس، فـــي تــصــريــحــات لـــ
ــــذا رحــيــل  الـــجـــديـــد«، الــبــعــثــة إلــــى الــرحــيــل وكـ
 »هم قدموا نتيجة للمجزرة 

ً
االستيطان، قائا

أنا  االستيطان،  يثبت  التي وقعت، وجــودهــم 
هــذا هو  االستيطان،  لرحيلهم ورحــيــل  أدعــو 

الصواب«.
ــابـــق مــن  ويـــتـــفـــق مـــواطـــنـــون مــــع الــــطــــرح الـــسـ
بــيــنــهــم أبـــــو مــحــمــد املـــحـــتـــســـب، الــــــذي شــهــد 
الــعــام 1994،  فــي  اإلبراهيمي  املسجد  مــجــزرة 
إذ  املــســجــد،  داخـــل  راح ضحيتها 29 شــهــيــدًا 
لــوا  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »الــســكــان تــفــاء قـــال لـــ
بادئ األمر بعد وصول املراقبني ورؤيتهم في 
الــحــارات واألســــواق وأمـــام حــواجــز االحــتــال، 
 وسرعان ما ظهر 

ً
التفاؤل لم يــدم طويا لكن 

االنتهاكات  املراقبني، وتضاعفت  عجز هؤالء 
واســتــمــرت أمــامــهــم وعــلــى أعــيــنــهــم، وكــأنــهــم 
جــاءوا إلعطاء االحتال غطاء، ولم نسمع أن 
تقاريرهم أحدثت أي صدى ســواء في دولهم 

أو العالم«.

قتل في ظل الرقابة الدولية
تسود حالة من التباين في الرأي بني املرحبني 
بــاســتــمــرار عــمــل البعثة ورافــضــيــهــا، إذ يــرى 
املـــؤيـــدون إمــكــانــيــة حــل الــعــديــد مــن املشكات 
عبر وجــود املراقبني، من خــال تنسيقهم مع 
الفلسطينية  السلطة  بني  العسكري  االرتباط 
و)إسرائيل( واألجهزة األخــرى، في حني يرى 
الفائدة،  أن وجــودهــم عديم  السكان  كثير من 
كما تعتقد الحاجة أم عبدالله السايمة، التي 

تقطن، منذ عشرات السنني، في شارع الشهداء 
ــبــــؤرة االســتــيــطــانــيــة »بـــيـــت هـــداســـا«  أمـــــام الــ
ــي الــفــلــســطــيــنــيــني، وتــقــول  ــ املــقــامــة عــلــى أراضـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »مــســافــة  أم عــبــدالــلــه لـــ
العشرة أمتار التي تقع أمام املنزل، استشهد 
فيها، منذ أن بدأت الهّبة الفلسطينية الحالية، 
خمسة شهداء، على يد املستوطنني والجيش 
نــفــذوا عمليات طعن، وهــذا غير  أنهم  بحجة 

صحيح تمامًا«.
وتتساءل السايمة عن دور املراقبني من هذه 
اإلعـــدامـــات املــيــدانــيــة، وتــقــول إن »انــتــهــاكــات 
االحـــتـــال ومــســتــوطــنــيــه تــتــعــدى لــتــصــل إلــى 
مــنــطــقــة تـــل رمـــيـــدة وشــــــارع الـــشـــهـــداء، حيث 
استشهد عشرات الشبان في هذين الشهرين، 
ــن الــجــيــش  ووقـــــع أيـــضـــًا آالف االنـــتـــهـــاكـــات مـ
واملستوطنني على مرأى من كاميرات املراقبني 
ــم، ولـــــم يــتــغــيــر شــــــيء، هــــــؤالء لــم  وحــــضــــورهــ
القضية  يغيروا في مواقف حكوماتهم تجاه 

الفلسطينية، وجودهم كعدمه«.
لــتــجــربــة الــخــلــيــلــي عــمــاد أبـــو شــمــســيــة، الـــذي 
ــدة وســــــط مــديــنــة  ــ ــيـ ــ ــل رمـ ــ يـــســـكـــن بــمــنــطــقــة تـ
الــخــلــيــل، مــع املــراقــبــني الــدولــيــني خصوصية، 
قتل عديدة من  إذ تعرض وعائلته ملحاوالت 
قبل املستوطنني، واالعتداءات لم تبرحه منذ 
املراقبون  يتمكن  لم  فيما  املنطقة،  في  إقامته 
يمكن  نتيجة  تحقيق  أو  عائلته  حــمــايــة  مــن 
 »وجـــودهـــم لـــم يتسبب 

ً
الــبــنــاء عــلــيــهــا، قـــائـــا

الـــتـــي  ــان أو االعــــــــتــــــــداءات  ــيــــطــ ــتــ بــــوقــــف االســ
تــطــاول الــســاكــنــني«، وأضــــاف »قــيــل إن سبب 
وجـــودهـــم تــعــزيــز الــشــعــور بـــاألمـــن لــلــســكــان، 
ــا أو اســتــقــراًرا، األمــور 

ً
إال أنهم لــم يــعــززوا أمــن

بــعــد حــضــورهــم زادت تــعــقــيــدًا بــالــنــســبــة لنا 
كـــمـــواطـــنـــني«. وفــــق مـــا وثـــقـــه مــعــد الــتــحــقــيــق 
فــإن نحو أربــعــني مواطنًا مــن أهــالــي الخليل، 
اســـتـــشـــهـــدوا ضــمــن أحــــــداث الـــهـــّبـــة الــحــالــيــة، 
جميعهم قتلوا بــدم بــارد وبسبق إصــرار من 
ــود الــكــامــيــرات  ــ جـــنـــود االحــــتــــال فـــي ظـــل وجـ

ا.
ً
واملراقبني الذين لم يحركوا ساكن

األمان المعنوي
بــعــض قــاطــنــي الــبــلــدة الــقــديــمــة فـــي الــخــلــيــل، 
والـــذيـــن يــحــتــكــون بــشــكــل يــومــي مـــع عناصر 
بعثة التواجد، أكدوا أهمية عمل تلك البعثة، 
تجاري  محل  صاحب  مرقة  جمال  يقول  كما 
بــالــبــلــدة الــقــديــمــة فــي الــخــلــيــل، مــتــابــعــًا »قبل 
مجزرة الحرم لم تكن الجهات الدولية تعرف 
شيئًا عن مدينة الخليل، وبعد قدوم املراقبني، 
فإن املعادلة تغيرت«، يتابع: اآلن العالم أجمع 
على علم بما يحصل بمدينة الخليل، فأعمال 
الــبــعــثــة ال تقتصر عــلــى مــراقــبــة االنــتــهــاكــات، 
عبر  الــعــالــم  دول  كــل  مــن  زوارًا  تستقطب  بــل 

سفاراتهم وقنصلياتهم، ملدينة الخليل.
ويعتبر التاجر الخليلي أن هذا اإلنجاز كبير، 
قدموا  فقد  عملهم،  واحــتــرم  »احترمهم   

ً
قــائــا

يتعرضون  قد  إنهم  بل  املساعدات،  كثيًرا من 
الساح«.  أيضًا، ألنهم مجردون من  لاعتداء 
لكن ليلى العواودة من قاطني البلدة القديمة، 
ترى أن وجود أعضاء البعثة الدولية املؤقتة، 
منها،  يقلل  إنــمــا  االنــتــهــاكــات  ال يقضي على 
ألن املستوطنني ال يقدمون على عمل أي شيء 
إلــى أن وجــودهــم يشعر  أمــامــهــم، فيما تلفت 
»العربي  لـ قائلة  املعنوي،  بــاألمــان  املواطنني 
الــجــديــد«، »نــعــم أدعــــم وجـــودهـــم ألنـــي أشعر 
ــان، حــتــى لـــو كـــانـــوا مــقــيــديــن فـــي عملهم  بـــأمـ

بكتابة التقارير إال أنهم فعالون«.

أجل  مــن  املحلية،  املــؤســســات  لجميع  مفتوح 
املستهدفة  الفئة  على  بــنــاء  املــشــاريــع،  تقديم 
لــكــل مــؤســســة، ســـواء كــانــوا أطــفــااًل أم شبابًا 
أم كــبــار ســـن، وبــعــد دراســــة املــشــاريــع املقدمة 
نختار األكثر فعالية وخدمة ألهالي الخليل، 
ونعمل على تمويلها من أجــل تطوير بعض 
القطاعات املختلفة، كالرياضة أو االقتصاد أو 

حتى الجانب السياحي وغيرها«.
ــقـــاريـــر يــحــظــر  ــتـ ــن أن تـــلـــك الـ ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
أنــه يتم مشاركتها مــع االحــتــال  نــشــرهــا، إال 
والجهات الفلسطينية، وينبغي على الطرفني 
تــقــديــم إجـــابـــات رســمــيــة حـــول االســتــفــســارات 
ــل إيـــجـــاد حــلــول  املـــقـــدمـــة مـــن الــبــعــثــة، مـــن أجــ
مــنــاســبــة لــلــحــوادث املــســجــلــة، وتــقــوم البعثة 
املشاركة  الست  الــدول  مع  التقارير  بمشاركة 
فـــي الــبــعــثــة )الـــنـــرويـــج، الـــدنـــمـــارك، إيــطــالــيــا، 
الــســويــد، ســويــســرا، تــركــيــا(، والــتــي بــدورهــا 
باستخدام وسائل  الــحــاالت  بعض  فــي  تقوم 
دبــلــومــاســيــة إليـــجـــاد حـــلـــول لــلــخــروقــات في 

املدينة.

عالقة البعثة 
بالهيئات المحلية الفلسطينية

الــبــعــثــة، اســتــطــلــع معد  لــتــقــيــيــم فــعــالــيــة أداء 
التحقيق آراء مسؤولني ومواطنني، من بينهم 
نائب رئيس بلدية الخليل، جودي أبو سنينة، 
»الــعــربــي  الـــذي قـــال فــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
الجديد«، إن »مهام البعثة تتلخص بالرقابة 
 عن مهام إنسانية 

ً
وتسجيل الخروقات، فضا

قـــدمـــتـــهـــا الـــبـــعـــثـــة بـــالـــتـــواصـــل مــــع املــجــتــمــع 
البلدة  املحلي ومؤسساته، خاصة بموضوع 

القديمة«. 
يـــبـــدو الـــرضـــا عـــن أداء الــبــعــثــة فـــي كــــام أبــو 
يــقــومــون بمهامهم  أنـــهـــم  ســنــيــنــة، مــوضــًحــا 
ــفــــاق والــــواقــــع املــــوجــــود، ألنـــهـــم ال  ضــمــن االتــ
السياسية،  بالقضايا  الــتــدخــل  يستطيعون 
ملموسة  ليست  »أعمالهم  للقول  يعود  لكنه 
ــابـــي، وتــتــمــتــع الــبــلــديــة معهم  ألن دورهـــــم رقـ

بعاقة إيجابية، وتواصل متبادل بينهم«.
وتــصــف لــجــنــة إعـــمـــار الــخــلــيــل، تــعــاونــهــا مع 
االعــتــداء، على  »البسيط«، في حالة  بـ البعثة، 
البعثة  إذ تقدم  القديمة،  البلدة  املواطنني في 
دعــمــًا مــالــيــة إلـــى الــلــجــنــة، الــتــي تــقــوم بوضع 

استشهاد نحو 40 
من أهالي الخليل 

منذ بدء الهبّة 
الفلسطينية األخيرة

البعثة تقدم 
تقارير دورية إلى 

6 دول وتوثق 
االنتهاكات

)Getty( مراقبو بعثة التواجد الدولي المؤقت يتجولون في الخليل
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نفى اإليطالي 
ماسيمليانو 
أليغري، مدرب 
يوفنتوس 
اإليطالي، ما 
تردد من أخبار 
حول وجود 
مفاوضات 
متقدمة مع 
نادي  تشلسي 
اإلنجليزي 
خالل الموسم 
القادم.
وقال أليغري: 
»أريد أن أقفل 
النقاش حول 
ما سأفعله 
الموسم القادم، 
لدي عقد مع 
يوفنتوس حتى 
2017. أشعر 
بالراحة هنا 
ونحن نخطط 
لمستقبل 
أليغري سعيد بتواجده مع يوفنتوس )Getty(الفريق«.

أليغري ينفي خبر الرحيل

أعرب العب الوسط البلجيكي والعب تشيلسي 
اإلنجليزي، إيدين هازارد، عن رغبته في اللعب 
تحت قيادة املدير الفني الفرنسي لريال مدريد، 

زين الدين زيدان. مضيفا، في الوقت ذاته، أن 
النجم الدولي السابق كان العبه املفضل عندما 

كان طفا. وقال النجم الدولي البلجيكي في 
تصريحات إعامية »أريد التدّرب تحت قيادة 

زيدان«. إال أنه أكد، في الوقت ذاته، أن عقده ما زال 
ممتدا مع البلوز حتى عام 2020.

دافع نادي برشلونة عن والد البرازيلي نيمار دا 
سيلفا، الذي اشتبك مع العديد من الصحافيني 
أمام بوابة أحد املطاعم، حيث كان يحتفل بعيد 

مياد نجله الـ24. وطالب برشلونة عبر بيان 
له بـ«احترام إرادة األشخاص الذين يشكلون 
ا من النادي عندما يمتنعون عن اإلدالء  جزء

بتصريحات أو الرد على أسئلة«. وإزاء إصرار 
مجموعة من الصحافيني على تصويره، فقد 

نيمار األب أعصابه ودخل في شجار مع أحدهم.

سخر املذيع اإلنجليزي الشهير، بيرث مورغان، 
من مواطنه، رحيم ستيرلينغ، وأشاد بطريقة غير 

مباشرة بالنجم الجزائري، رياض محرز، الذي 
تألق صحبة ناديه ليستر سيتي في مسابقة 

البريمييرليغ، وخطف األضواء ليصبح الاعب 
األكثر حظًا لنيل جائزة أفضل العب. وقال 

مورغان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل 
ف أكثر من 

ّ
االجتماعي في »تويتر«: »ستيرلينغ كل

محرز بمائة مرة« وأردفها بوجوه ضاحكة.

هازارد يرغب 
في اللعب تحت قيادة 

مدرب ريال مدريد

برشلونة يدافع 
عن والد نيمار ويطالب 

باحترامه

مذيع إنجليزي 
يسخر من ستيرلينغ 

ويشيد بمحرز
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رياض الترك

الدولي  االتحاد  انتخابات  تنطلق 
فبراير/ شباط   26 في  القدم  لكرة 
2016، لكن االنتخابات ليست أهم 
ما في املــوضــوع حاليًا داخــل أروقــة االتحاد، 
وذلــك ألن قضية الفساد لم تنته حتى اليوم، 
ــدد كــبــيــر مـــن مـــســـؤولـــي الــفــيــفــا فـــي قبضة  عــ
الــعــدالــة حــالــيــًا، ويــعــيــشــون يــومــيــًا تحقيقات 
ينتظرها  الــتــي  الحقيقة  إلـــى  الــوصــول  بغية 
الــشــارع الــريــاضــي قــريــبــًا. »الــعــربــي الــجــديــد« 
يفتح هـــذا املــلــف ويــنــشــُر بــاألســمــاء املحققني 

هم.
ُ
واملتهمني والت

الُمحققة لوريتا لينش
لوريتا لينش، رئيسة املكتب النيابي األميركي 
التابع لـــوزارة الــعــدل األمــيــركــيــة، ظــهــرت على 
الــســاحــة فــي 27 أيـــار/مـــايـــو مــن الــعــام 2015، 
اليوم الذي تفجرت فيه قصة الفساد في أروقة 
االتحاد الدولي لكرة القدم. وهي ظهرت على 
اإلعالم وكشفت عن تورط تسعة مسؤولني من 
الفيفا وخمسة مسؤولني من قسم التسويق، 
بالفساد  املــســؤولــني  لــهــؤالء  اتــهــامــهــا  علن 

ُ
لت

والـــرشـــوة واالحـــتـــيـــال بــاإلضــافــة إلـــى غسيل 
األمــوال. لينش كشفت عن األسماء واستلمت 
املــلــف وبـــــدأت الــتــحــقــيــقــات، ويـــومـــًا بــعــد يــوم 
كشف 

ُ
تــســربــت املــعــلــومــات إلـــى الــصــحــافــة، لت

وجوه املتورطني.

شاك باليزر
شاك باليزر عضو في اللجنة التنفيذية للفيفا 
والرئيس  الــعــام 2013،  الــعــام 1997 حتى  مــن 
التنفيذي التحاد »الكونمبول« من العام 1990 
حــتــى الــعــام 2011. شـــاك بــاليــزر كـــان بمثابة 
الذي أفشى على كل املسؤولني  »الجاسوس« 
املتورطني، وكان الخيط األول في التحقيقات 
األميركية. باليزر ُمتهم بقضايا غسيل أموال 
واحــتــيــال وتــالعــب بــالــضــرائــب، فــي وقـــت هو 
ُمتهم بأنه دفع رشاوى مالية من أجل تغيير 

تحقيقات الفيفا: مسؤولون واتهامات

ال  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  الذي ضرب  الزلزال 
ستنشر  بدورها  الجديد«  و»العربي  ُمستمرًا.  يزال 
الُتهم  مع  والمتورطين  المحققين  أسماء 

في  لهم  سيحصل  وماذا  إليهم،  الموجهة 
المستقبل قبل المحاكمة وبعدها. أكثر من 20 
اسمًا من بينها أسماء رفيعة المستوى متورطة 

برشاوى، وعمليات احتيال، وغسيل أموال وغيرها 
لكرة  الدولي  االتحاد  كيان  هزت  التي  الُتهم  من 

القدم في شهر أيار من العام 2015
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قضية

العالم  لكأس  التصويت  في عملية  األصـــوات 
ــهــم، بيعه 

ُ
الــت إلــى هــذه  ُيــضــاف  1998 و2010. 

وحقوق  و2002،   1994 مــونــديــال  فــي  للتذاكر 
التسويق التحاد »الكونكاكاف« بطريقة غير 
الــتــي كــان يشغل  شرعية، وذلـــك خــالل الفترة 

فيها منصب املدير التنفيذي لالتحاد.
ويــعــتــبــر وضـــع بـــاليـــزر خــاصــًا لـــدى املحققة 
القضية  كــان مفتاح  لينش، وذلــك ألن باليزر 
وقدم معلومات مهمة قبل انطالق التحقيقات، 
العقوبات  االتفاق معه على تخفيف  لذلك تم 
مقابل إفشائه بكل شيء يعرفه عن الفساد في 
»الفيفا«. لذلك ووفقًا لالتفاق املنصوص بني 
 2 حوالى  سيدفع  األميركية  والنيابة  باليزر 
مليون دوالر، وهذا املبلغ يتضمن كل ما فعله 
بــاليــزر مــن تهرب ضريبي وتــالعــب واحتيال 

وغسيل أموال.

جاك وارنر
نائب رئيس الفيفا السابق وعضو في اللجنة 
التنفيذية للفيفا، رئيس اتحاد »الكونكاكاف« 
الـــعـــام 2011، ورئــيــس  الـــعـــام 1983 حــتــى  مـــن 
الــــعــــام 1990 حــتــى  اتــــحــــاد »الـــكـــاريـــبـــي« مــــن 
لــالتــحــاد  الـــخـــاص  الـــعـــام 2011، واملــســتــشــار 
الترينيدادي لكرة القدم من 1990 حتى 2011.

اتـــهـــمـــتـــه املـــحـــكـــمـــة بــتــلــقــيــه رشــــــــاوى مـــالـــيـــة، 
خــصــوصــًا فــي عملية الــتــصــويــت ملــونــديــالــي 
1998 و2010، كما أنه سرق أموااًل من مشاريع 
ريــاضــيــة، وذلـــك بغية بــنــاء مــبــان تجارية في 

مدينة ميامي األميركية. 
وبعد كــل هــذه التهم التي قــام بها وارنـــر في 
ــان مـــن أول وأهـــم  ــر كــ ــ حـــوالـــى 15 ســـنـــة، وارنــ
ــة لــيــنــش  ــقـ ــقـ ــحـ ــا املـ ــهـ ــتـ ــرحـ األســــــمــــــاء الــــتــــي طـ
فـــي بــيــانــهــا الـــرســـمـــي األول، ورغـــــم كـــل هــذه 
االتــهــامــات إال أنــه لــم يكن مــن بــني املسؤولني 

الذين تم القبض عليهم في زيورخ.
وجــاك وارنــر هو من أبــرز املتهمني في قضية 
فــســاد الــفــيــفــا، وهـــو املــســؤول الـــذي ربــمــا كــان 
أول من هرب قبل أن تنفجر القضية في العام 
2015، ألن الفيفا أوقفه في العام 2011 وابتعد 
بذلك عن كــرة القدم بشكل كبير، وكــان وارنــر 
قال: »اعتزل كرة القدم، وأنا بريء من كل هذه 

االتهامات املوجهة ضدي«.
  

جوزيف بالتر
االتحاد  التعريف فهو رئيس  بالتر غني عن 
الدولي لكرة القدم من العام 1998 حتى العام 
ــه لــــم يـــكـــن مــــن بــــني األســـمـــاء  ــ ــم أنـ ــ 2015، ورغــ
املــتــورطــة فـــي قــضــايــا فــســاد مــالــي فـــي بــدايــة 
األمـــــر، إال أنــــه وبــعــد أشــهــر قــلــيــلــة تـــم إيــقــاف 
تورطه  التي كشفت  التحقيقات  بالتر بسبب 
فـــســـاد مـــالـــي وإداري.  ــن قــضــيــة  أكـــثـــر مــ فــــي 
ـــهـــم الـــتـــي وجـــهـــت إلــــى بــالتــر 

ُ
وتـــمـــحـــورت الـــت

حول تلقيه رشاوى مالية من رئيس االتحاد 
األوروبــــــي لــكــرة الــقــدم )1,35 مــلــيــون يــــورو(، 
وذلك لكي يعمل بالتيني من العام 1999 حتى 
2002 في مشاريع رياضية غير شرعية.  وبعد 
ذلــــك أعــلــنــت الــلــجــنــة األخـــالقـــيـــة فـــي االتـــحـــاد 
الدولي لكرة القدم، عن إيقاف بالتر وبالتيني 
ملدة تسعني يومًا بسبب الفساد املالي، قبل أن 
نزل عقوبة بحقهما وهي اإليقاف ملدة ثماني 

ُ
ت

سنوات عن العمل في أي نشاط بكرة القدم.

جيروم فالكه
فـــالـــكـــه هــــو األمـــــــني الــــعــــام لـــالتـــحـــاد الــــدولــــي 
الــقــدم مــن الــعــام 2007 حتى 2015، وهو  لكرة 
املشرفني  كبير  الـــذي شــغــل منصب  املــســؤول 
وإدارتــهــا،  الــعــالــم  كــأس  على منظمي بطولة 
ذلــك بسبب تورطه في  لكن تم تسريحه بعد 

قضية بيع تذاكر لبطولة كأس العالم. 

بعد ذلك تم إيقافه لحوالى 90 يومًا عن العمل، 
ــنــزل عقوبة 

ُ
ثــم أوقـــف ملــدة 45 يــومــًا، قبل أن ت

بــحــقــه وهــــي اإليـــقـــاف ملــــدة تــســع ســـنـــوات مع 
دفع غرامة وقدرها 100 ألف فرنك سويسري. 
وفــالــكــه مــن أشــهــر املــســؤولــني املــتــورطــني في 
رشاوى مالية وفساد إداري وصاحب سوابق 
ــــرد مـــن قسم 

ُ
فـــي الــفــيــفــا. فــفــي الـــعـــام 2006 ط

الــتــســويــق بــعــد أن شــغــل مــديــر الــقــســم آنــــذاك، 
وذلــــك بــســبــب تــصــرفــات غــيــر أخــالقــيــة خــالل 
مــفــاوضــات الــتــجــديــد لــعــقــود شــركــة »ماستر 

كارد« و»فيزا«. 
ــيــــوم الــــــذي تـــفـــجـــرت فــيــه  وفـــــي أيــــــار 2015 الــ
هم فالكه بالفساد اإلداري واملالي، 

ُ
القضية، ات

ماليني   10 بقيمة  رشـــاوى  بتلقيه  خصوصًا 
دوالر من مسؤولني في اتحاد »الكونكاكاف«، 
وذلــك بغية دعم ترشيح ملف مونديال كأس 
الــعــام 2016، كشف  الــعــالــم 2010، ومــع بــدايــة 
فــالــكــه أنـــه ســيــتــرك مــنــصــبــه مـــع االنــتــخــابــات 

الجديدة.

رافاييل إسكيفيل
رئــيــس »الــكــونــمــبــول« هــو عــضــو فــي اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــفــيــفــا، ورافـــايـــيـــل إســكــيــفــيــل هو 
رئــيــس االتـــحـــاد الــفــنــزويــلــي مـــن الـــعـــام 1988 
هم إسكيفيل بأنه تلقى رشاوى 

ُ
حتى اليوم. ات

مــالــيــة تــســاوي مــاليــني الـــــــدوالرات، وذلــــك في 
عملية احتيال من خالل بيع حقوق تسويقية 
 ،2015  ،2007 أعــــــوام  أمـــيـــركـــا  كـــوبـــا  لــبــطــولــة 
2016، 2019 و2023. اآلن ومع بدء التحقيقات، 
ــلـــطـــات الـــســـويـــســـريـــة مــــا زالـــــــت تــحــتــجــز  الـــسـ
فيد 

ُ
إسكيفيل، وذلك بعد أن قدم تقارير طبية ت

A A

اُتهم فالكه بالفساد، 
خصوصًا بتلقيه رشاوى 

بقيمة 10 ماليين دوالر

أنه رجل ال يمكنه السفر، لكن املحكمة نظرت 
قــادر  إسكيفيل  أن  واكتشفت  التقارير،  بهذه 
على السفر لكنه يتهرب من العقوبات. ووفقًا 
ــهــم املــوجــهــة إلـــيـــه، فـــإن إســكــيــفــيــل يــواجــه 

ُ
لــلــت

عقوبة الحبس ملدة 20 سنة.

أوجينيو فيجيريدو
الفيفا  رئيس  نائب  هو  فيجيريدو  أوجينيو 
ــــي الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــالتـــحـــاد  ــو فـ وعــــضــ
الــدولــي لكرة الــقــدم، وعضو سابق في اتحاد 
»الكونمبول«، ورئيس االتحاد األوروغواياني 

لكرة القدم من العام 1997 حتى العام 2006.
ــم  ــهــ ــ

ُ
ــت ــة الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــ ــمــ ــكــ ــحــ ووجــــــهــــــت املــ

الــذي استعمل طرقًا  الرجل  لفيجيريدو، هو 
عــديــدة إلصــــدار فــواتــيــر مــالــيــة بــدفــعــات غير 
شرعية، وتلقى ماليني الدوالرات من شركات 
تعمل في مجال التسويق الرياضي من أجل 
الـــحـــصـــول عــلــى ربــــح مـــالـــي مـــن بــيــع حــقــوق 
ــتــهــم 

ُ
الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي. وهــــو الـــرئـــيـــس امل

بالحصول  ليوز  ونيكوالس  إسكيفيل  رفقة 
على حــوالــى 3,5 مــاليــني دوالر خــالل خمس 

سنوات.
ألف   33 على  حصل  فهو  للتحقيقات  ووفــقــًا 
دوالر في شهر واحــد، وهو الرقم الذي وضع 
املحققني في حيرة، ألنه كشف في وقت سابق 
ــه يــحــصــل عــلــى 27 ألــــف دوالر كـــراتـــب من  أنــ
التي  والعقوبة  »الكونمبول«،  اتــحــاد  رئــاســة 
تــلــقــاهــا فــيــجــيــريــدو هـــي تــســلــيــمــه للسلطات 

األوروغوايانية.

ألفريدو هاويت
ألــفــريــدو هـــاويـــت لــعــب دور الــرئــيــس املــؤقــت 
 ،2012-2011 فترة  في  »الكونكاكاف«  التحاد 
وشغل منصب نائب رئيس »الفيفا« في العام 
2015. املحكمة اتهمت هاويت بأنه حصل على 
رشوة قدرها 250 ألف دوالر أميركي، وذلك في 
الفترة التي أصبح فيها رئيسًا مؤقتًا التحاد 
»الــكــونــكــاكــاف«، وهـــو اســتــلــم الــرئــاســة خلفًا 

لجاك وارنــر الــذي أوقفه الفيفا بسبب قضية 
الرشاوى املالية. تم إلقاء القبض على هاويت 
في الثالث من ديسمبر/ كانون األول من العام 
2015، وهو ينتظر سفره إلى الواليات املتحدة 

ملواجهة املحكمة وانطالق املحاكمة ضده.

نيكوالس ليوز 
هو عضو سابق في اللجنة التنفيذية للفيفا 
مــن الــعــام 1998 حــتــى 2013، ورئــيــس اتــحــاد 

»الكونمبول« من العام 1986 حتى 2013.
ــــاوى مالية  لــيــوز مــتــهــم بــالــحــصــول عــلــى رشـ
 ،2013 العام  1990 حتى  العام  منذ  باملاليني، 
وهو متهم بقضايا ابتزاز مالي، ودفع وتلقي 
إلــى غسيل األمــوال.  رشــاوى مالية باإلضافة 
لــيــوز مــحــتــجــز حــالــيــًا فـــي بــلــده الـــبـــاراغـــواي، 
أميركا، وذلك  املحكمة في  إلــى  لكنه سيذهب 
ألن الــنــيــابــة الــعــامــة األمــيــركــيــة فـــازت بجلسة 
االستئناف التي طلبها ليوز في 15 ديسمبر 

/ كانون األول من العام 2015.

حسين غازي

الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود، 
الحديث هنا عن أضخم مؤسسة كروية 

في العالم، »welcome fifa«... شهدت 
الفترة األخيرة الكثير من األحداث غير 

املتوقعة، سلسلة من قضايا الفساد 
وعمليات الرشاوى، ضربت االتحاد 

الدولي لكرة القدم، البداية كانت صادمة 
قلياًل، أسماٌء عادية دخلت ضمن دائرة 

االتهامات، جاءت االنتخابات، ونجح 
السويسري جوزيف بالتر من التفوق 

على األردني األمير علي بن الحسني.
أيام قليلة واستقال بالتر، ملاذا ما 
األسباب، ال أحد يعلم، مرت بعض 

األشهر، والوضع كان يزداد سوءًا، مع 
سقوط الكثير من األوراق، فضيحة 

هنا وفساد هناك، اإلمبراطورية أخذت 
باالنهيار، ذكرتنا بلعبة الشطرنج، يسقط 

الجندي األول، ثم تتوالى األسماء حتى 
تصل إلى امللك أو الشاه.

خرج البعض للقول، كيف يترشح بالتر 
لالنتخابات مرة أخرى وهو ضمن دائرة 

االتهامات، فضرب الرجل األول في 
االتحاد األوروبي بقوة »ميشيل بالتيني« 
وأعلن ترشحه أمام الجميع، حينها قيل، 
إنه الرجل األنسب، لم يمض الكثير من 
الوقت حتى خرجت الفضيحة األكبر، 

»بالتر بالتيني« طرفان في قضية فساد 
كبيرة، فتم إيقافهما بشكل مؤقت، 

قبل أن يأتي القرار الحاسم بمنعهما 
من مزاولة أي عمل رياضي ملدة ثماني 

سنوات.
قد يظن القارئ البعيد عن عالم كرة 

القدم، أننا نروي هنا حكاية من قصص 
ألف ليلة وليلة، لكنها الحقيقة املرة، العالم 
بأسره تشارك في قضية فساد ورشى، 

من أوروبا إلى آسيا، إلى األميركيتني 
وأفريقيا، رموز السلطة القديمة خرجت 
اآلن من الحسابات الرئاسية التي اقترب 

موعدها في 23 الشهر الحالي، ومعها 
سيشهد العالم رئيسًا جديدًا، سيحمل 
عبء مؤسسة تعيش أزمة حقيقية، في 

ظل تخوف الكثير من الرعاة وتراجع 
بعضهم، في حال لم تتغير األمور 

سريعًا.

نــتــابــع فـــي »الــعــربــي الــجــديــد« نــشــر األســمــاء 
ــاد الـــفـــيـــفـــا، بــشــكــل  املـــتـــورطـــة فــــي قــضــيــة فـــسـ

مباشر أو غير مباشر، ومنها:

إدواردو لي
هـــو عــضــو فـــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــالتــحــاد 
ــكــــرة الـــــقـــــدم، وعــــضــــو فــــي الــلــجــنــة  الـــــدولـــــي لــ
التنفيذية التحاد »الكونكاكاف«، وهو رئيس 
اتحاد كوستاريكا لكرة القدم من العام 2013 

حتى اليوم. 
ُمــتــهــم بــحــصــولــه عــلــى رشــــاوى  لـــي  إدواردو 
مالية من بيع حقوق نقل تلفزيوني لتصفيات 
الحقوق  مونديال 2018 في روسيا، وتم بيع 
لــشــركــة تــســويــق أمــيــركــيــة. وبــالــنــســبــة ملــا هو 
قــادم فإن لي رفض أن يتم نقله إلى الواليات 

أنه  الشركات، كما  التلفزيوني مع هذه  النقل 
وزع هــذه األمـــوال على مسؤولني آخــريــن في 

االتحاد.

ماركو ديل نيرو
يشغل منصب رئيس االتحاد البرازيلي لكرة 
التنفيذية في  اللجنة  فــي  الــقــدم، وهــو عضو 
العام 2015، وهو  العام 2012 حتى  العام من 
ُمتهم بالتالعب بفواتير مالية خاصة بحقوق 
بث بطوالت في قارة أميركا الجنوبية. اتهمت 
املحكمة األميركية ديل نيرو وطلبت نقله إلى 
نقله  عــدم  بغية  يــحــارب حاليًا  لكنه  أمــيــركــا، 
أنه  األميركية. ورغــم  السلطات  إلى  وتسليمه 
عـــاد فــي فــتــرة لــرئــاســة اتــحــاد الــبــرازيــل لكرة 
القدم، إال أن توقف لفترات طويلة، حتى توقف 

عن العمل لحوالى 150 يومًا.

إدواردو ديلوسا
وهـــو األمـــني الــعــام التــحــاد »الــكــونــمــبــول« من 
من  الــكــثــيــر  تــلــقــى   ،2011 حــتــى   1986 الـــعـــام 
الرشاوى املالية من قنوات إعالمية وشركات 
ــل الـــحـــصـــول على  تــســويــق ريـــاضـــيـــة، مـــن أجــ
ــقـــدم. وأصــبــحــت  حــقــوق بـــث لــبــطــوالت كـــرة الـ
هذه االتهامات رسمية قبل نهاية العام 2015، 

وينتظر العقوبة التي ستنزل بحقه.

مــفــاوضــات بني  األمــيــركــيــة، لكن بعد  املتحدة 
الـــســـلـــطـــات الـــســـويـــســـريـــة واألمـــيـــركـــيـــة ذهـــب 
لــلــمــحــاكــمــة وهــــو حــالــيــًا مــحــتــجــز فـــي مــديــنــة 

بروكلني بدون ُتهم رسمية حتى اآلن.

جوزي ماريا مارين
جــــوزي مـــاريـــا مـــاريـــن هـــو عــضــو فـــي اللجنة 
القدم  كــرة  اتــحــاد  ورئــيــس  للفيفا،  التنفيذية 

األوملبي من العام 2012 – 2015. 
مارين ُمتهم بحصوله على رشاوى مالية في 
عمليات تسويقية غير شرعية، وحصل على 
ــوال طــائــلــة مــن شــركــات تــســويــق ريــاضــيــة،  أمــ
وذلك بسبب بيعه لحقوق بث مباريات متعلقة 

ببطولة »كوبا أميركا« وكأس البرازيل.
نقله  تم  سنة(،   83( مارين  ملستقبل  بالنسبة 
إلى الواليات املتحدة األميركية في 3 نوفمبر 
/ تــشــريــن الــثــانــي 2015، وتـــم إطـــالق ســراحــه 
دوالر، وهو  مليون   15 دفــعــه  مقابل  بــشــروط 
مــا زال تحت االحــتــجــاز املــنــزلــي فــي الــبــرازيــل 

ينتظر محاكمته.

خوان أنخل نابوت
 2007 العام  الباراغواي من  اتحاد  رئيس  هو 
حــتــى 2014، ونــائــب رئــيــس الــفــيــفــا، ورئــيــس 

اتحاد »الكونمبول« في العام 2015. 

جوليو روكا
يــعــمــل جــولــيــو روكــــا فــي مــكــتــب الــتــطــويــر في 
الفيفا، وهو رئيس اتحاد نيكاراجوا، اتهمته 
أمــوال،  املحكمة بفساد مالي وإداري وغسيل 
بتلقيه رشــاوى مالية  إليه  ُوّجهت تهمة  كما 
وصــلــت قيمتها إلــى حــوالــى 150 ألــف دوالر، 
من أجل بيع حقوق بث ملباريات في تصفيات 
كــأس العالم. الــرجــل الــذي يبلغ مــن العمر 65 
ســنــة، تلقى كــذلــك رشـــاوى مــن مــســؤولــني في 

اتحاد نيكاراجوا بحوالى 100 ألف دوالر. 
ــم أن  ــازال مــحــتــجــزًا فـــي ســويــســرا، رغـ ــ ــا مـ روكــ
الحكومة السويسرية منحت الضوء األخضر 
للسلطات األميركية بغية نقله وتحويله إلى 
املحكمة، ومواجهته للمحكمة لن تكون بعيدة 
وأصبحت قريبة جدًا، وذلك ألن الُتهم املوجهة 
إليه مثبتة في محاضر التحقيقات األميركية.

بالتيني قد يعود للواجهة
ــي لكرة  وأخــيــرًا ملف رئــيــس االتــحــاد األوروبــ
ــا زال قــيــد  ــقــــدم مــيــشــيــل بــالتــيــنــي الــــــذي مــ الــ
الدراسة، ألن التحقيقات لم تشمله في قضايا 
فساد مالي وإداري، برغم أن الفيفا أوقفه عن 
العمل لحوالى ثماني سنوات بسبب عالقته 

املشبوهة مع رئيس الفيفا السابق بالتر.
رياض...

هـــــو أحـــــــد املــــســــاهــــمــــني فـــــي نــــجــــاح صـــفـــقـــات 
ــه يــلــعــب  ــ ــلـــة، أي أنـ ــنـــوات طـــويـ ــاوى لـــسـ ــ ــرشـ ــ الـ
مباشر  بشكل  ُمتهم  ونــابــوت  الــوســيــط،  دور 
بحصوله على رشــاوى مالية تتعلق بحقوق 
الــبــث لــبــطــولــة »كــوبــا أمــيــركــا«، إذ كـــان يبيع 

الــحــق الــرســمــي بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة وغــيــر 
قانونية. 

صدر الُحكم بحق نابوت على أنه غير متورط 
بــقــضــايــا الـــرشـــاوى املــالــيــة، لــكــنــه مـــا زال في 

مدينة نيويورك محتجزًا من قبل املحكمة.

رافاييل سالجيرو
رافاييل سالجيرو هو رئيس اتحاد غواتيماال 
لكرة القدم، وهو عضو في اللجنة التنفيذية 
للفيفا من العام 2007 حتى العام 2015. وهو 
املسؤول امُلتهم بالحصول على 450 ألف دوالر 
ــاوى مــالــيــة لــشــركــات تــســويــق ريــاضــيــة.  ــ رشــ
اتــهــمــتــه املــحــكــمــة بــشــكــل رســـمـــي قــبــل نــهــايــة 
العام 2015، وهو حاليًا ينتظر العقوبة التي 

سُتنزلها املحكمة بحقه.

مانويل يورغا وتشافيز 
البيرو  اتــحــاد  رئــيــس  منصب  بــورغــا  يشغل 
العام 2014،  العام 2002 حتى  القدم من  لكرة 
االتحاد  التطوير في  وهــو مسؤول في لجنة 
الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم، وُوجـــهـــت إلــيــه اتــهــامــات 
ــاوى مــالــيــة مـــن شــركــات  ــ مــتــعــلــقــة بــتــلــقــيــه رشـ
تلفزيوني  لبيع حقوق بث  أرجنتينية، وذلك 
لنيل بــطــوالت فــي كــوبــا أمــيــركــا. وتــم القبض 
ــو الــيــوم ينتظر  عــلــى بــورغــا فــي الــبــيــرو، وهـ
نقله إلى الواليات املتحدة األميركية لكي تبدأ 
املــحــاكــمــة. أمـــا كـــارلـــوس تــشــافــيــز هـــو رئــيــس 
االتـــحـــاد فـــي بــولــيــفــيــا مـــن الـــعـــام 2006 حتى 
العام 2015، وهو ُمتهم بتلقي رشــاوى مالية 
بــشــكــل مــنــتــظــم وبــشــكــل شـــهـــري مـــن شــركــات 
ــقــــاء حــقــوق  تـــســـويـــق أرجــنــتــيــنــيــة، وذلــــــك إلبــ

بالتيني قيد »الدراسة« وتورط شخصيات في االتـحادات الكروية

جديد  رئيس  انتخاب  يتم  عندما 
في  القدم  لكرة  الدولي  لالتحاد 
سيكون  الجاري،  شباط  فبراير/   26
عاصفة،  ريـــاح  مــواجــهــة  ــي  ف
حل  في  كبيرًا  دورًا  سيلعب  ألنــه 
الفيفا،  منها  يعاني  التي  ــة  األزم
منذ  ــيــس  ــرئ ال فيها  ــاول  ــح ــي وس
الفاسدين  اكتشاف  األول  الــيــوم 
ومساعدة  الفيفا،  أروقــة  داخل 
للكشف عن  األميركية  التحقيقات 
صورة  تشويه  في  تورط  من  كل 
العالم،  في  رياضية  منظمة  أكبر 
ستكون  الجديد  الرئيس  باختصار 
وهــي  كــبــيــرة  مــســؤولــيــة  عليه 
إعادة ترتيب األوراق داخل االتحاد 

الدولي من جديد. 

مهمة الرئيس 
الجديد

على هامش الحدث

قالوا
»ال أريــد اختالق أعــذار. ليستر كان أفضل مّنا وإذا استمر بهذه الطريقة سيكون األقــرب إلحــراز اللقب. إنه 
يلعب بشكل مميز وفارق النقاط لصالحه..األمر سيتوقف على ما سيفعله، من اآلن وحتى نهاية املوسم، ومن 

الصعب توقع ما سيحدث مع تبقي 13 مباراة«. 
مانويل بيليغريني )املدير الفني ملانشستر سيتي اإلنجليزي(

¶  ¶  ¶
»سيسعى فريقي إلحراز اللقب. بذلنا جهودًا كبيرة أمام السيتي، اآلن من املهم أن يستعيد الالعبون طاقاتهم. 
نحن سعداء وواثقون جدًا، ولكن املهم هو تحويل التركيز نحو مواجهة أرسنال. نحن مستعدون للقتال هناك«.
كالوديو رانييري )املدير الفني لليستر سيتي اإلنجليزي(

¶  ¶  ¶
»الهدف الذي أحرزته بمثابة الهدية، باإلضافة إلى مواصلة املسيرة داخل امللعب بعد كل هذه السنوات مع النادي 

الذي بدأت فيه مسيرتي. إنه لشرف وهدية كبيرة إحراز 100 هدف والتواجد ضمن أفضل هدافي النادي«. 
فيرناندو توريس )مهاجم أتلتيكو مدريد اإلسباني(

¶  ¶  ¶
»بالعودة إلى اجتماعات مجموعة العمل الفنية األصلية وبعض اللحظات في الفترة ما بني 2012 و2013 ستجد 
أن االتفاق، في ذلك الوقت، يتعلق بتجميد تطوير املحركات، بينما سيحق لفرق مؤخرة الترتيب مواصلة التطور 

)في فورموال 1(. هذا لم يحدث«. 
أدريان نيوي )مسؤول القطاع الفني في فريق رد بول(

أسماء كثيرة تعمل في 
االتحاد الدولي لكرة 

القدم أو في اتحاداتها 
الرياضية الوطنية 

متورطة أيضًا في الفساد

)Getty( جوزيف بالتر رئيس الفيفا السابق والُمتهم األبرز

)Getty( »شاك باليزر المتهم و»الجاسوس

)Getty( لوريتا لينش الُمحققة األميركية التي تتابع التحقيقات

)Getty( جاك وارنر اليد الُيمنى لبالتر

)Getty( بالتيني ليس مذنبًا)Getty( فالكه ُمتهم من الدرجة األولى

ألف ليلة وليلة

االثنين 8 فبراير / شباط 2016 م   29 ربيع الثاني 1437 هـ  ¶  العدد 525  السنة الثانيةاالثنين 8 فبراير / شباط 2016 م   29 ربيع الثاني 1437 هـ  ¶  العدد 525  السنة الثانية
Monday 8th February 2016 Monday 8th February 2016



حسين غازي

ــكــــروي الــحــالــي  يــقــتــرب املـــوســـم الــ
من النهاية، مع اقتراب بطولة أمم 
ــع الفصل  أوروبـــــا لــكــرة الـــقـــدم، ومـ
األخير لهذه املنافسات سيجد بعض الالعبني 
أنفسهم أمام خيارات عدة، فمنهم من سيرحل 
ــادي، وبــعــضــهــم اآلخـــر  ــنــ مـــن دون شـــك عـــن الــ
سيبقى بنسبة كبيرة، فيما لم يعرف مصير 
ــد الـــالعـــبـــني املـــمـــيـــزيـــن وجـــهـــتـــهـــم، حــيــث  ــديـ عـ
الرحيل، ونستعرض  البقاء أو  يمتلكون قرار 
في هذا التقرير أهم الالعبني، الذين ستنتهي 

عقودهم مع أفول املوسم الحالي.

الملك توتي
يعتبر النجم اإليطالي فرانشيكو توتي، أحد 
ــاًء لــنــاديــه، وهـــو الــالعــب  ــ الــالعــبــني األكـــثـــر وفـ
الــوحــيــد الــــذي تــبــقــى مـــن املــنــتــخــب اإليــطــالــي 
الــســابــق رفــقــة الــحــارس، جانلويجي بــوفــون، 
ــا كــمــا يطلق  فــي الــــدوري اإليــطــالــي، مــلــك رومـ
الــطــرق في  أمـــام مفترق  قــد يجد نفسه  عليه، 
نهاية املوسم الحالي، فالعقد سينتهي، وهو 
لم يجدده حتى اللحظة، وفي حال لم يتم هذا 
األمر قد يتجه إلى ناٍد آخر على غرار العبني 
عدة مخضرمني، مثل مواطنه بيرلو والمبارد 

نجوم بين 
التجديد والرحيل

يجدد  وقد  الحالي،  الموسم  نهاية  مع  الالعبين  من  كثيٍر  عقود  تنتنهي 
بعضهم في األيام المقبلة أو حتى األشهر المقبلة، فيما حسم كثيرون 
مصير رحيلهم عن النادي ألسباب عدة، منها عدم المشاركة بشكل أساسي، 

فيما قررت بعض اإلدارت عدم تجديد عقود العبيها ألسباب عدة

3031
رياضة

تقرير

وجــيــرارد وديــل بييرو، وربــمــا يقرر االعــتــزال 
مثلما فــعــل بــعــض الــالعــبــني اآلخـــريـــن، الــذيــن 
باولو  أمثال  الــنــادي،  في  اختتموا مسيرتهم 
مــالــديــنــي مــع مــيــالن، واألرجــنــتــيــنــي خافيير 
زانــيــتــي مـــع إنـــتـــر. وانـــضـــم تـــوتـــي إلــــى فــريــق 
الذئاب موسم 1989، ولم ينتقل ألي نــاٍد آخر 
على الرغم من العروض الكبيرة التي تلقاها، 
املفضل  فريقه  بقميص  مــبــاراة   748 وخـــاض 

وسجل 300 هدف وصنع 188 أخرى.

إبراهيموفيتش والفيتزي
الــنــجــم الـــســـويـــدي، زالتـــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش، 
ينتهي هو اآلخر عقده مع النادي الباريسي، 
ــرات،  ــ ــارت فـــي كــثــيــٍر مـــن املـ ــ إدارة الــــنــــادي أشــ
تــمــنــيــهــا بــقــاء إبــراهــيــمــوفــيــتــش فـــي الــفــريــق، 
وهـــو مـــن دون شـــك لـــن يـــغـــادر الـــنـــادي، حتى 
نــهــايــة املـــوســـم الــحــالــي، حــيــث يــحــلــم الــالعــب 

ولم  ــــي،  األوروبـ األبــطــال  دوري  لقب  بتحقيق 
تعرف وجهته حتى اآلن، لكن نادي شنغهاي 
شــيــنــوا الــصــيــنــي، يــحــلــم بــضــمــه، وهــــو ذات 
النادي الصيني الذي دخل مفاوضاٍت متقدمة 
مــع الــنــجــم األرجــنــتــيــنــي، إزيــكــيــيــل الفــيــتــرزي، 
ــإن شــيــنــوا  ــ وبـــحـــســـب »لــيــكــيــب الـــفـــرنـــســـيـــة« فـ
السابق،  نابولي  التعاقد مع العب  اقترب من 
مقابل مبلغ 10 ماليني يورو تقريبًا مع راتب 
سنوي يتراوح بني 10 و15 مليون يورو، وهو 
مــن دون شــك رقــم ضخم لصاحب الــــ30 عامًا، 
والـــذي يـــالزم دكــة الــبــدالء فــي الــفــتــرة الحالية 

صحبة النادي الباريسي.

خماسي الميالن
خــمــســة العـــبـــني مــــن نــــــادي مـــيـــالن اإليـــطـــالـــي 
األول  الــجــاري،  املوسم  في  ستنتهي عقودهم 
الفريق ريكاردو مونتوليفو، والذي  قائد  هو 
يرجح أن تجدد اإلدارة عقده قريبًا، خصوصًا 
أنه يقدم مستوى مميزًا مع الفريق في الفترة 
إن  تعويضه،  الصعب  من  وسيكون  الحالية، 
الــروســونــيــري  فــي تشكيلة  مــن حــيــث مكانته 
أو خبرته، في املقابل لم تحدد اإلدارة موقفها 
لكن  أليكس،  البرازيلي  املدافع  لعقد  بالنسبة 
األخبار القادمة من أروقة النادي اللومباردي، 
تؤكد وجــود نية لإلبقاء عليه موسمًا واحــدًا 
على األقل، أما كيفن برينس بواتينغ فمصيره 
حــتــى هـــذه اللحظة مــجــهــول، وهـــو الـــذي عــاد 
لــلــنــادي مـــن شــالــكــه، لــكــن غــالــبــًا ســيــبــقــى في 
الــســان ســيــرو مــع اســتــعــادة مــســتــواه ولياقته 
البدنية، الالعبان األخيران، واللذان سيغادران 
بــنــســبــة كــبــيــرة جـــــدًا، هــمــا املــــدافــــع الــفــرنــســي 
فــيــلــيــب مــيــكــســيــس والــكــولــومــبــي كــريــســتــيــان 
زاباتا، ويبدو أن اإلدارة تسعى لبيعهما، من 
ِأجل توفير بعض األموال، لشراء مدافع شاب 
مــمــيــز، كـــي يــؤمــن عــلــى مــرمــى مــيــالن صحبة 

الشاب اآلخر رومانيولي.

فيغولي مع »الخفافيش«
تــشــيــر األخـــبـــار الـــصـــادرة مــن نــــادي فالنسيا 
اإلسباني، إلى أن نجم الفريق ومتوسط ميدان 
سيبقى  فيغولي،  سفيان  الجزائري،  الخضر، 
ضــمــن صــفــوف الــخــفــافــيــش، وســيــجــدد عــقــده، 
اإلدارة  قبلت  حيث  املقبلة،  القليلة  األيـــام  فــي 
بــشــروط تحسني عــقــده، ورفـــع راتــبــه السنوي 
ــــذي ســعــى خلفه  ــر الـ ــ ــذا األمـ ــ ــبـــر، وهـ بــشــكــل أكـ
الالعب الجزائري، خصوصًا مع اهتمام كثير 
من األندية األوروبية به في الفترة املنصرمة، 
حيث انتشرت كثير من الشائعات، عن اتفاق 
موكله مع نادي إنتر ميالن اإليطالي، من أجل 
االنتقال إلى املدينة اإليطالية ليدافع عن ألوان 

النيراتزوري في املواسم املقبلة.

أربيلوا وريال مدريد
يحاول املدرب الجديد لريال مدريد، الفرنسي 
زين الدين زيدان، بناء فريق قوي، للمنافسة 

إبراهيوفيتش لم يحدد 
مصيره حتى هذه اللحظة 

في سان جيرمان

مولودية الجزائر ينفصل عن مدربه ايغيل
انفصل مولودية الجزائر عن مدربه مزيان ايغيل بعد سلسلة من النتائج املتذبذبة في 
مولودية  مع  »انتهت قصتي  ايغيل  وقــال  القدم.  لكرة  الجزائري  األولــى  الدرجة  دوري 
الجزائر وسأغادر الفريق مرتاًحا«. وعني ايغيل في أكتوبر/تشرين األول مدربا ملولودية 
الجزائر صاحب الشعبية الضخمة خلفا للبرتغالي ارتور جورج، ورغم هزيمته مرتني 
فقط في 12 مباراة بالدوري فإن الفريق يحتل املركز الخامس برصيد 28 نقطة بعد 

19 مباراة بفارق 13 نقطة عن اتحاد العاصمة املتصدر.

توريس يحرز هدفه رقم 100
البديل فرناندو توريس هدفه رقم مئة  سجل 
مع أتليتيكو مدريد الذي عوض تأخره بهدف 
ليفوز 3-1 على ضيفه إيبار، وسيسعد املدرب 
دييغو سيميوني بهذه النتيجة بعد ابتعاده عن 
الفوز خالل أربــع مباريات في الــدوري وكأس 
امللك. وسجل توريس في الوقت املحتسب بدل 
فشله  بعد  التهديف  ذاكـــرة  ليستعيد  الضائع 
في هز الشباك منذ مباراة إيبار في سبتمبر/

أيلول املاضي ويحتفل بهدفه رقم مئة.

4 العبين عرب في ريو 
تأهل أربعة العبني عرب ملنافسات التايكوندو في ألعاب ريو دي جانيرو األوملبية هذا 
العام عقب اليوم األول من التصفيات االفريقية في أغادير. وفاز املغربي عمر حجامي 
يوسف  الليبي  على  النهائي  في  تغلبه  بعد  كيلوجراما   58 من  أقــل  وزن  بمنافسات 
املركز  التونسي ياسني طرابلسي في  الذي تأهل أيضا ألوملبياد ريو. وجاء  شريحة 
األول لوزن أكثر من 80 كيلوغراما عقب فوزه على عبدول ايسوفو من النيجر، بينما 
أقل من 67  الصوالحي ألوملبياد ريو بعد بلوغها نهائي وزن  تأهلت املصرية سهام 

كيلوجراما.

هيدينك يكشف حقيقة العرض الصيني
كشف الهولندي غوس هيدينك مدرب تشلسي 
اإلنــجــلــيــزي أنـــه تــلــقــى عـــروضـــا لــلــتــدريــب في 
الدوري الصيني لكرة القدم. وعاد هيدينك الى 
ملعب »ستامفورد بريدج« مرة ثانية بعد اقالة 
األول/ كانون  في  مورينيو  جوزيه  البرتغالي 
ديسمبر املاضي. وقال هيدينك من دون إعطاء 
العروض  تفاصيل إضافية: »قدمت لي بعض 
في املاضي القريب«. ويشرف على جيانغسو 
ــــذي اســتــقــدم الـــبـــرازيـــلـــي الــيــكــس  ســونــيــنــيــغ الـ
تكسييرا مقابل 50 مليون يورو من شاختار 
دانيتسك االوكراني ومواطنه راميريش مقابل 
الــرومــانــي دان  28 مليون يــورو مــن تشلسي، 
بيتريسكو مدافع تشلسي السابق، كما يتواجد املدربان املخضرمان السويدي زفن 

غوران اريكسون والبرازيلي لويز فيليبي سكوالري.

انهيار ليفربول واحتجاجات المشجعين
إن احتجاجات املشجعني على رفع أسعار  ليفربول  مــدرب  ليندرز مساعد  قال بيب 
ففي   .2-2 بالتعادل  لسندرالند  والسماح  الفريق  انهيار  وراء  السبب  ليست  التذاكر 
الدقيقة 77 في ملعب أنفيلد كان ليفربول متقدما 2-صفر بينما غادر ألوف املشجعني 
امللعب في خطوة مخطط لها قبل اللقاء كنوع من التعبير عن عدم الرضا بسبب أسعار 
التذاكر. وكان ليندرز - أحد أفراد الجهاز الفني املسؤولني عن قيادة الفريق األول بسبب 
غياب يورغن كلوب لخضوعه لجراحة الزائدة الدودية - شاهدا على استقبال مرمى 

فريقه هدفني في آخر ثماني دقائق. 
وتقدم ليفربول بفضل هدفي روبرتو فيرمينو وآدم الالنا، قبل أن ينتفض سندرالند 
للصحافيني  ليندرز  وقــال  ليتعادل.  ديفو  آدم جونسون وجيرمني  بواسطة  ويسجل 
»لدينا واحدة من أفضل مجموعات املشجعني في العالم.. وإذا كان لديهم الرغبة في 

إيصال رسالة فلهم كل الحق«.

ــيــــة، ســجــلــه مــهــاجــم أتــلــتــيــكــو مــدريــد الــحــالــي،  األمــــم األوروبــ
تــوريــس. ولـــن ينسى عــشــاق املنتخب اإلســبــانــي  فــرنــانــدو 
ألراغونيس هذا األمر، حيث كانت هذه الليلة التي بدأت فيها 
الحقبة الذهبية للكرة اإلسبانية والتي قضت على 44 عامًا 
من غياب األلقاب عن الـ«ماتادور«. »الخلطة السحرية« التي 
نجح أراغونيس في التوصل إليها، وتوج بسببها بـ »يورو 
حققها  الــذي  لإلنجازات  الفقري  العمود  هي  كانت   »2008
فيسنتي ديل بوسكي في 2010 بالتتويج بمونديال جنوب 
أفريقيا ويورو 2012 للمرة الثانية على التوالي، حيث لم يطرأ 
على األسلوب الذي كان يتبعه املدرب الراحل وقوام الفريق 
فــي هورتاليزا  الــراحــل  ــدرب  املـ ولــد  كــبــيــرة.  تغييرات  نفسه 
ألتلتيكو  وانضم   ،1938 يوليو/تموز   28 في  مدريد  بإقليم 
مدريد في أبريل/نيسان 1964، وبعدها بثالثة أسابيع تولى 
فيسينتي كالديرون رئاسة الـ »روخيبالنكوس«. قبلها كان 

أراغونيس يلعب لريال بيتيس اإلسباني، حيث تمت صفقة 
االنتقال وعمره 26 عامًا، حيث ظل يرتدي قميص أتلتيكو 
منذ 1964 وحتى 1974. ولعب األســطــورة 372 مباراة مع 
ـــ »روخــيــبــالنــكــوس«، 265 مــنــهــا فــي الــلــيــغــا وســجــل معه  الـ
الليغا(، هــذا فضاًل عن تتويجه  172 هدفًا )123 منها في 
بلقب الدوري اإلسباني ثالث مرات في مواسم 1966-1956 
في  مــرتــني  إسبانيا  وكـــأس  و1973-1972  و1970-1969 
لليغا  هــدافــًا  وكـــان   ، و1972-1971   1965-1964 موسمي 

بجانب جاراتي وأمانسيو في 1970-1969.
ويــحــمــل الـــراحـــل فـــي جــعــبــتــه الـــرقـــم الــقــيــاســي ألكــبــر عــدد 
مــن املــبــاريــات، يــقــودهــا مـــدرب ألتلتيكو مــدريــد، وهــو 407 
مبارايات، وأكبر عدد مباريات يقودها مدير فني في الليغا 
)757 مباراة(، حيث درب فرقًا أخــرى داخــل إسبانيا، مثل 

ريال بيتيس وبرشلونة وإسبانيول وفالنسيا وإشبيلية.

محمد الفولي

للمنتخب  الــســابــق  الــفــنــي  املــديــر  أراغــونــيــس،  لــويــس  يعتبر 
اإلســبــانــي، الـــذي تــوفــي فــي فــبــرايــر/شــبــاط 2014 عــن عمر 
يناهز 75 عامًا نتيجة إصابته بسرطان الدم، األب الروحي 
للحقبة الذهبية لكرة القدم اإلسبانية، والتي بدأت في 2008 

بفضل قيادته مرحلة لم يسبق لها مثيل في تاريخها.
أبرز وأشهر إنجازات أراغونيس كمدرب، هي في تلك الفترة 
لعبه  الــذي غير طريقة  اإلسباني  املنتخب  قــاد خاللها  التي 
الفعلي  القائد  كــان  حيث  جذرية،  بصورة  العاملية  وسمعته 

لعملية تحسني الجينات الكروية الفكرية لالعبني.
أراغونيس في تحويل فريق كان معتادًا  بكل بساطة نجح 
على الخسارة إلى بطل، وهو األمر الذي حققه في 29 يونيو/

نهائي كأس  في  بهدف  أملانيا  على  بالفوز  حــزيــران 2008 

لويس أراغونـيس

على هامش الحدث

ترتيب الدوريات العربية

يعد أراغونيس من 
أهم رموز أتلتيكو 
مدريد الذي لعب 
له أغلب مسيرته 

الكروية وقاد 
جهازه الفني، 

أيضًا، عدة مرات

توتي أسطورة 
روما ينتهي 
عقده الموسم 
)Getty( الحالي

السابق، عاش فترة عصيبة بعد  فيكتور فالديز، حارس مرمى برشلونة 
إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها، وغاب عن المالعب فترًة طويلة، 
أبدًا،  مكانًا  يجد  لم  اإلنجليزي،  يونايتد  مانشستر  نادي  إلى  انتقل  وحين 
نهاية  ينتهي  لويس فان غال، وعقده  الهولندي  وخرج من حسابات 
البلجيكي،  لييج  نادي ستاندر دي  إلى  الحالي، لكنه أعير، أخيرًا،  الموسم 
ويحاول استعادة مستواه، وفي حال قدم مستوى جيدًا معه، قد 

يغادر فريق الشياطين الحمر.

فالديز واأليام العصيبة

وجه رياضي

املقبلة، خصوصًا  املــواســم  فــي  األلــقــاب  على 
بعد الفترة السيئة لإلسباني رافائيل بينيتز، 
على  السابق  الفرنسي  الــالعــب  اعتماد  ومــع 
كــاربــاخــال ومــارســيــلــو فــي الـــرواقـــني األيــمــن 
ــانـــدرو أيــضــًا،  واأليـــســـر، ووجـــــود ألــيــكــس سـ
وإمــكــانــيــة لــعــب نــاتــشــو فــي هـــذا املـــركـــز، فــإن 
التوقعات تسير إلى عدم تجديد عقد الالعب 

املـــــدرب اإلســـبـــانـــي بــيــب غــــوارديــــوال، والــــذي 
ينوي إجراء كثير من التبديالت في تشكيلة 
الــســيــتــيــزيــن، ال ســيــمــا عـــلـــى مـــســـتـــوى خــط 
الــدفــاع، الـــذي يعاني فــي كثير مــن األحــيــان، 
ويتلقى أهــدافــًا كــثــيــرة، مــنــذ تــكــرر إصــابــات 
ــد يــخــرج  ــ الـــقـــائـــد فــيــنــســيــنــت كـــومـــبـــانـــي، وقـ

ديميكليس من الفريق.

اإلســبــانــي ألــفــارو أربــيــلــوا، مــا يعني انتهاء 
مسيرته مع النادي امللكي.

مارتين ديميكيلس
قــــد يـــخـــرج املــــدافــــع األرجـــنـــتـــيـــنـــي مــــن نــــادي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــنــهــايــة املــوســم الــحــالــي، 
ــقــــده، خـــصـــوصـــًا مــــع قــــدوم  حـــيـــث يــنــتــهــي عــ

كاسيريس وإيفرا
الالعبان ينتهي عقدهما قريبًا مع يوفنتوس، 
من  قريبًا  بــات  إيــفــرا،  باتريس  الفرنسي  لكن 
الــتــجــديــد فـــي الــســاعــات الــقــريــبــة، وقـــد تــكــون 
ــارتـــن كــاســيــريــس  ــابـــة األوروغــــوايــــانــــي مـ إصـ
ــقـــده، حــيــث خضع  ــدم تــجــديــد عـ ســبــبــًا فـــي عــ
لعميلة جراحية، ستبعده حتى نهاية املوسم.
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قرّر البارون البلجيكي، إدوارد إمبان، إنشاء مدينٍة كاملة محورها قصره، وتبعد عن القاهرة عشرة كيلومترات. قام ببناء القصر 
»التحفة الهندية« المعماري الشاب إرنست غاسبير

قصر البارون
منزل األساطير المتجّددة في مصر الجديدة

القاهرة ـ محمد كريم

ومشروعات  ناجحة  رحـــاٍت  بعد 
ــاء الـــعـــالـــم شــرقــا  مــربــحــة فـــي أنـــحـ
البلجيكي  ــبــــارون  الــ قــــرر  وغـــربـــا، 
أن يستقر في   )1929 -1852( إمبان  إدوارد 
مــصــر، كــمــا وّصـــى بـــأن يــدفــن فــي الكنيسة 

امللكية التي بناها في هليوبوليس.
لــم يكتف إمــبــان بالتفكير فــي إنــشــاء مكان 
يــــأوي إلـــيـــه، بـــل صــاحــبــه قــــرار طــمــوح بــأن 
قصره  عــلــى  تــرتــكــز  بأكملها  مــديــنــة  يبني 
الــذي اختار له منطقة في الصحراء بعيدًا 

عن شرق القاهرة بعشرة كيلومترات!
ــان إرنــــســــت غـــاســـبـــيـــر، املــهــنــدس  ــبــ دعـــــا إمــ
ــــي تــلــك  املــــعــــمــــاري الـــبـــلـــجـــيـــكـــي الـــشـــهـــيـــر فـ
ــام، وكــان ال يــزال شــابــا، إلــى رحلة على  األيـ
السويس،  إلــى صــحــراء طريق  الخيل  ظهر 
وأشـــار إلــى هضبة شاسعة خــاويــة، وقــال 
 هنا، سوف تسمى 

ً
له: »أريد أن أبني مدينة

هــلــيــوبــولــيــس.. مــديــنــة الــشــمــس. وأريــــد أن 
بة. وأوّد أن يتفق طرازها 

ّ
تكون باهرة خا

املعماري مع تقاليد هذا البلد. وأبحث اآلن 
عــن متخصص فــي الــفــن اإلســـامـــي. وأنــت 
مــهــنــدس مــعــمــاري وتــحــب املـــســـاجـــد، فهل 
تــقــدم لــي تصميما يــوضــح تـــصـــّورك لهذه 

املدينة الصحرواية«؟!

بسعر جنيه واحد
كـــان إمــبــان يــعــيــد فــكــرتــه الــتــي نــجــحــت في 
ــا ثــــروة طــائــلــة،  ــهـ بــلــجــيــكــا وحــقــق مـــن ورائـ
حــن خــطــرت لــه فــكــرة يــتــجــاوز مــن خالها 
ــار الـــبـــاهـــظـــة لـــلـــعـــقـــارات عـــبـــر شــــراء  ــعــ األســ
ــي الــرخــيــصــة املــتــاخــمــة لــلــمــدن، ثم  ــ األراضــ
للذهاب  مريحة  مــواصــات  وســائــل  توفير 
والــــعــــودة إلــــى وســــط الـــبـــلـــد، فــأنــشــأ قــطــار 
ــــد«، الـــــــذي يـــصـــل مــديــنــتــه  ــديـ ــ ــــجـ ــر الـ »مــــصــ
الـــجـــديـــدة، الــتــي صــــارت حــيــا فـــي مـــا بــعــد، 
إلى وسط القاهرة في مدة تستغرق نصف 

ساعة فقط.
أثــــار طــلــب الـــلـــورد إمــبــان بــالــحــصــول على 
أرض فـــي الـــصـــحـــراء اســـتـــغـــراب الــحــكــومــة 
املصرية، وزاد من استغرابها أنه عرض أن 
الــفــدان  على  حصل  وبالفعل  ثمنها،  يــدفــع 
بسعر جنيه واحد. كان الهدف إنشاء واحة 
خضراء في الصحراء تبلغ نسبة الحدائق 
واملاعب واملتنزهات فيها 8% من املساحة 
األساسية، كما كان ال يسمح بالبناء على 

أكثر من 50% من مساحة األرض. 

هوية القصر
كــان   ،)1910-1907( الــقــصــر  ُبـــنـــي  عــنــدمــا 
 البارون كان 

َّ
 على الصحراء. ويقال إن

ُّ
يطل

مــن شرفته  األهـــرام  إلــى  بالتطلع  يستمتع 
الواسعة. وهو يعد واحدًا من أفخم القصور 
اإلطـــاق. ويقع على مساحة  املصرّية على 
مــــربــــع. وجـــــــاء تــصــمــيــمــه  ــتـــر  مـ ــــف  ألــ  12.5
ليسمح بدخول الشمس إلى جميع الغرف 

والردهات.
وبــالــرغــم مــن إعـــان الــبــارون إدوارد إمبان 
أنه يرغب في تصميم يتفق طرازه املعماري 
مع التقاليد املصرية، فإنه أنشأ قصره على 
الـــطـــراز الــهــنــدي، حــيــث اســتــلــهــم تصميمه 
من معبد أنكور وات في كمبوديا، ومعابد 
أوريسا الهندوسية، ويبرز ذلك الكم الكبير 

هوامش

)Getty( قصر البارون عانى من الهجران فترة من الزمن

الصيني والفيلة  من تماثيل بوذا والتنن 
الهندية والعاج املنتشر في جنبات القصر. 
الــقــصــر متحفا يــضــمُّ تماثيل من  كـــان  لــقــد 
الذهب والباتن جلبها البارون من الهند.

جــــاء اخـــتـــيـــار املـــكـــان الـــــذي ســيــبــنــى عليه 
الصور  على  االطـــاع  ويمكن  أواًل،  القصر 
األولــى للقصر، حيث لم تكن املباني حوله 
ــّونــــت مـــا ُيـــعـــرف اآلن  قـــد أنــشــئــت بــعــد وكــ
ــــور الحـــقـــة،  ــــي صـ ــدة«. وفـ ــديــ »مـــصـــر الــــجــ بــــ
يــمــكــن الـــتـــعـــرف مــــن واجــــهــــة الـــقـــصـــر عــلــى 
لــلــشــوارع، حيث  الجغرافية  الخطوط  أبــرز 
على  الشمال  ناحية  من  املواجهة  في  يطل 
الــبــارون إمبان  شــارع نزيه خليفه )طــريــق 
اليمن  على  بدايته  فــي  يقع  الــذي  سابقا(، 
ملك  السلطانة  )قصر  حسن  األمــيــر  قصر 
فــي مــا بــعــد(. كــمــا تـــرى فــي املــواجــهــة على 
البارون على  جهة اليمن أيضا من طريق 
بــعــد حـــوالـــي 150 مـــتـــرًا الــكــنــيــســة املــلــكــيــة 

)البازيليك(.

تصميمه الداخلي
يحتوي القصر على طابقن فقط، يضمان 
سبعة غرف، باإلضافة إلى غرف التسوية 
الواسعة نسبيا،  والردهات  األرض،  تحت 
إضافة إلى الحديقة الفسيحة املحيطة به. 
تحتوي  كبيرة  صالة  األول  الطابق  يضم 

ــــواب  عــلــى عــــدد كــبــيــر مـــن الـــشـــرفـــات واألبــ
املحمولة على تماثيل هندية، إضافة إلى 
ثـــاث حـــجـــرات، اثــنــتــان مــنــهــمــا للضيافة 
والثالثة كانت مخصصة للعب البلياردو. 
أما الطابق العلوي فيتكون من 4 حجرات 
للنوم. في حن يتضمن »البدروم« )طابق 
الـــتـــســـويـــة( مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــغــــرف تــضــم 
املطابخ وحجرات الخدم وأفران ومغاسل 

تتصل بحجرة الطعام عن طريق مصعد.
بالرخام وخشب  مغطاة  القصر  وأرضــيــة 

الباركيه. 
ـــخـــِدم املـــرمـــر والـــرخـــام فـــي بــنــاء 

ُ
وقـــد اســـت

تــــي بــهــذه املـــواد 
ُ
الــعــديــد مــن الـــجـــدران، وأ

الــبــرج الكبير  مــن بلجيكا وإيــطــالــيــا، أمــا 
ف 

ّ
ــِيــدَّ على الجانب األيــســر، فيتأل

ُ
الــذي ش

ــم حــلــزونــي  ـ
ّ
ــل مــــن 4 طــــوابــــق، يــربــطــهــا سـ

تتحلى جوانبه الخشبية بالرخام، وعلى 
والزخارف  النقوش  تكثر  السالم  أســوار 
دقيقة.  ة  هنديَّ بتماثيل  املزينة  البرونزية 
 غــــرفــــة مـــــن غـــــــرف الــــقــــصــــر حـــمـــام 

ّ
ولـــــكـــــل

واأللـــوان  الفريدة  بالنقوش  مزين  خــاص 
ــا ســطــح الــقــصــر، فــقــد صنع  الــبــديــعــة. أمــ
على طــراز فريد، حيث تكثر على جدرانه 
 النقوش والزخارف، وعلى أركانه تماثيل، 
ــــد رخــــامــــيــــة، لــيــســــــــتــخــدم فــي  ــوائـ ــ وبــــــه مـ

الحفات. 

وتــوجــد بــالــقــصــر عـــدة أنـــفـــاق، مــن بينها 
نفق يربط بينه وبن الكنيســة امللكية.

تاريخ غريب
كــان القصر من الفخامة بحيث كــان مهيئا 
الســتــقــبــال ضــيــوف كـــبـــار، مـــن أمـــثـــال املــلــك 
أســرة  مــلــك بلجيكا. وواصــلــت  األول  ألــبــيــر 
الوالئم  وتقديم  الكبار  استضافة  الــبــارون 
وإقـــامـــة الــحــفــات عــلــى مـــدى جــيــلــن، حتى 
 1956 سنة  الــفــاخــرة  وحديقته  القصر  بيع 
ــــودي( فـــشـــا فــي  ــعـ ــ لــشــريــكــن )ســـــــوري وسـ
الحصول على موافقة من الحكومة املصرية 

لتحويله إلى فندق أو ملهى عام.
ــال الـــقـــصـــر، خــــال نــصــف الــقــرن  تـــدهـــور حــ
األخــيــر، حــتــى صـــار عــامــة مــهــجــورة تــدور 
ــيــــر فــــي أذهــــــــان الـــقـــادمـــن  حـــولـــهـــا األســــاطــ
والــذاهــبــن فــي طــريــق الــعــروبــة بــالــقــاهــرة، 
 ،2005 سنة  ترميمه  الحكومة  قـــررت  حتى 
مـــن أجـــل فــتــحــه لــلــجــمــهــور بــوصــفــه معلما 
»هليوبوليس  كتاب  مؤلفا  يقول  سياحيا. 
تــشــرق مــن جــديــد« إن كــثــرة القصص التي 
ترددت عن ذلك املبنى تجعلنا في حيرة إزاء 
مــا نــصــدقــه ومـــا نــكــذبــه مــنــهــا. وقـــد تفرعت 
تلك القصص إلى حكايات خيالية تتداخل 
فيها األشــبــاح واألرواح؛ ووصــلــت إلــى حد 

االعتقاد بأنه أحد معابد عبادة الشيطان.

ُبني القصر بني أعوام 
)1907-1910(، على 

مساحة 12.5 ألف متر 
مربع، وكان البارون 
يستمتع بالتطلع إلى 
األهرام من شرفته 

الواسعة. 

■ ■ ■
يحوي الطابق األول 
من القصر صالة 

كبيرة وتماثيل هندية، 
وحجرة للعب البلياردو. 

أما الطابق العلوي 
فيتكّون من 4 حجرات 

للنوم.

■ ■ ■
خِدم املرمر والرخام 

ُ
است

في بناء جدرانه، أما 
ف 

ّ
البرج الكبير، فيتأل

من 4 طوابق، يربطها 
م حلزوني.

ّ
سل

باختصار

أمجد ناصر

واملوضوع عن  الرحباني،  زياد  لفيروز/  أغنية  العنوان 
 

ّ
كل مــن  الــرغــم  املــصــري. على  القضاء  مصر. تحديدًا 

األهاجي التي كيلت في حقه، في أثناء التقلبات الدرامية 
الــتــي عــرفــتــهــا الــحــيــاة الــســيــاســيــة املــصــريــة مــنــذ ثــورة 
يناير، فإنَّ التراكم التاريخي لنضال القضاء املصري، 
ب على 

َّ
التنفيذية، تغل السلطة  من أجل االستقالل عن 

محاوالت التسييس. أو هكذا يبدو األمر ملراقب خارجي 
 ،

ً
مثلي. للقضاء في مصر، مؤسسة ونصوصًا وقضاة

جذر تاريخي، يعود إلى بدايات تحديث الدولة املصرية، 
، من الباب العالي العثماني على يد 

ً
بل انتزاعها، واليــة

املــحــروســة بــني عــامــي 1804-  الـــذي حكم  محمد علي 
1848. قد تكون بذور تحديث النظام القضائي املصري 
م 

ّ
بدأت مع الحملة الفرنسية، أبكر ببضع سنني من تسل

الضابط األلباني حكم مصر، غير أن األمر احتاج وقتًا 
ن سلطة قضائية باملفهوم الحديث.   وتراكمًا، لكي تتكوَّ
قضاء  على  يتوفرون  بأنهم  يفخرون  املصريون  كان 
العربي في جيب  القضاء  فيه  كــان  وقــٍت  مستقل، في 
. ثمة 

ً
السلطة التنفيذية، هذا إن كان هناك قضاء أصال

باملعنى  لسلطٍة قضائية،  فيها  وجــود  ال  عربية  بلدان 

أن  للمصريني  يحق  وكــان  اآلن.  للكلمة، حتى  الحديث 
يفخروا بتميزهم )النسبي( على هذا الصعيد، فحتى 
ــام حــكــم حــســنــي مـــبـــارك، كــانــت للقضاء  ــوأ أيــ فــي أســ
النسبية،  استقالليته،  أكـــدت   

ٌ
جــريــئــة وقــفــاٌت  املــصــري 

دائــمــًا،  تسعى،  األخــيــرة  وهـــذه  التنفيذية.  السلطة  عــن 
ــًا تــكــن هــويــتــهــا الــســيــاســيــة، إلـــى الــحــّد مــن سلطات  أيـ
والتنفيذي  التشريعي  بني  الصراع  القضاء لصالحها. 
 في 

ً
الـــدول عــراقــة تاريخي، ومــتــواصــل، حتى فــي أكثر 

 لــلــقــضــاء فــيــهــا. شــاهــدنــا 
ً
ديــمــوقــراطــيــتــهــا واســتــقــالال

التي حاولت حكومتها سنَّ  بريطانيا  في  يحدث  ذلــك 
قوانني متشددة في مواجهة أخطار داخلية، كاإلرهاب 
. كم مّرة عاكست فيها أحكام القضاء البريطاني 

ً
مثال

املدنية  للحقوق  انتصرت  مــّرة  وكــم  الحكومة،  رغــبــات 
 
ً
التي ناضل البريطانيون قرونًا من أجل جعلها حقيقة

إلــى حرب  انــظــروا  لالستئناف.  وال  للطعن  قابلة  غير 
عها، وجعلها تبدو كدولة  فرنسا ضد اإلرهاب الذي روَّ
من العالم الثالث، في قدرتها على حفظ أمن مواطنيها، 
لقد انتزعت السلطة التنفيذية، في ظل وضع شعوري 
فــرنــســي اســتــثــنــائــي، بــعــض اإلجـــــراءات الــتــي تــحــّد من 
ر  حركة الناس وتجمعهم، وأغلقت الحدود، في إجراء عبَّ
ب دولة عظمى في التعامل مع حاالٍت 

َ
عن اصطكاك ُرك

ها  ولكن،  يوميًا.  الثالث  العالم  بلدان  في  يوميًا  تحدث 
الحالة  هــذه  استمرار  يتظاهرون ضد  الفرنسيون  هم 
يتأخر  ولن  إجــراء طبيعي.  إلى  االستثنائية، وتحولها 
الفرنسيون في استعادة مساحة الحرية، والتحرك التي 
انتزعتها منهم السلطة التنفيذية. هذا يعني أن حقوق 
الناس وحرياتهم التي يضمنها لهم القانون والعرف ال 
تؤتمن عليها السلطات التنفيذية التي تنزع، دائمًا، إلى 

التوّسع في تحركها.
لــكــن، هــذا كله كـــوم، ومــا عــرفــه الــقــضــاء فــي عهد عبد 
أيام  فلم يحدث، حتى في  آخــر.  كــوم  السيسي  الفتاح 
انــقــضــاض الـــســـادات عــلــى إرث عــبــد الــنــاصــر، وال في 

أيام ضربه العشوائي اليسار واليمني، أن حوكم مئات 
األشخاص، على شبهة االنتماء السياسي )دعكم من 
السيسي.  فــي عهد  العنف( كما حــدث  فــي  املــتــورطــني 
آالف املعتقلني دفعة واحدة. مئات أحكام اإلعدام واملؤبد 
دفعة واحــدة. كان أمــرًا مرّوعًا أن يسمع املــرء بأحكام 
إعدام في محاكماٍت سريعة ال تتناسب، قط، مع خطورة 
التهم، وتعّددها، املوجهة إليهم. لحظتها، شعر املرء أن 
هذا ليس القضاء املصري املشهور في طول باله. كيف 
ة قلم؟ لكن، يبدو أن ليست كل دوائر  يحدث هذا بجرَّ
الهمايونية  املــصــري ســـواء. فها هــي األحــكــام  القضاء 
ــر أرفـــع فــي الــقــضــاء املــصــري،  تسقط تباعًا أمـــام دوائـ
بدءًا مما تسمى »قضية مكتب اإلرشــاد« إلى »قضية 
ت  كــرداســة«. وهــذه أحــكــام إعـــدام ومــؤبــد جماعية، هــزَّ
الثقة في القضاء املصري، فال يعقل أن تصدر أحكام 
بــإجــراءات   ، تـــامٍّ باستخفاف،  العقوبات  أقصى  تحمل 
بــالــفــعــل محكمة  أكــدتــه  مــا  وهـــو  الطبيعية،  الــتــقــاضــي 
النقض املصرية. فساد القضاء في بلٍد يعني على البلد 
السالم. فال تأمل في حياٍة سياسيٍة، وال استثمارية، 
القضاء  ُيباع فيه  وال حتى اجتماعية، معقولة في بلد 
فإذا  األرض،  ملح  هو  املعنى،  بهذا  القضاء،  وُيشترى. 

ح، على حد قول السيد املسيح. 
ِّ
فسد امللح، بماذا نمل

إيه.. في أمل

وأخيرًا

الصراع بين التشريعي 
والتنفيذي تاريخي، ومتواصل، 

حتى في أكثر الدول عراقًة
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