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سميرة توفيق تعود إلى الغناء
عادت الفنانة سميرة توفيق إلى الغناء ضمن حفلتين أحيتهما في العاصمة 

القطرية، الدوحة، في إطار مهرجان سوق واقف. ]23[

نيويورك، إسطنبول ـ العربي الجديد

ال تــدل املعطيــات علــى وجــود أيــة نوايــا إيجابيــة 
مــا  فــي  الســوري  والنظــام  روســيا  مــن  كل  لــدى 
اســتئنافها  املتوقــع  الســورية  باملحادثــات  يتعلــق 
فــي 25 فبراير/شــباط الحالــي، بينمــا عــاد التوتــر 
الكالمــي التركــي الروســي، فــي وقــت تســتمر فيــه  
أعداد القتلى من املدنيني باالرتفاع نتيجة العدوان 
الروســي علــى حلــب وريفهــا. وفيمــا  ــــ  الســوري 
اســتمع مجلــس األمــن أمــس، الجمعة، مــن املبعوث 
ميســتورا،  دي  ســتيفان  ســورية،  إلــى  األممــي 

ملضمون تقريره حول مستجدات تطورات الوضع 
الســوري، أعلــن نائــب مبعــوث األمــم املتحــدة إلــى 
سورية، رمزي عز الدين رمزي، لوكالة »رويترز«، 
لــن يتــم إدخــال تعديــل علــى الدعــوات لجولــة  أنــه 
أعلنــت  التــي  الحالــي،   25 فــي  املقــررة  املحادثــات 
املعارضة مقاطعتها في حال لم يتم تنفيذ البنود 
ميســتورا  دي  أمــا   .2254 القــرار  مــن  اإلنســانية 
ــق مــن الرغبــة فــي تحقيــق 

ّ
فــال يــزال يريــد »التحق

بالصــراع  املعنيــة  الرئيســية  الــدول  لــدى  الســالم 
الســوري« علــى حــد تعبيــره. وقــال فــي مقابلــة مع 
صحيفــة »ال ريبوبليــكا« اإليطاليــة أمــس، الجمعــة: 

»ســنذهب إلى مؤتمر األمن في 12 شــباط/فبراير 
فــي ميونيــخ، من أجل التحقق. ســيحضر الوزراء، 
الذيــن كانــوا فــي فيينــا، وســيجعلوننا نفهــم بأيــة 
وتيــرة ينــوون مواصلــة هــذا املســار«. وأوضــح أن 
الــدول التــي ســتكون حاضرة هــي مجموعة الدعم 
الدولية لسورية. من جهة أخرى، ارتفع التوتر بني 
روسيا وتركيا، إذ رّد الرئيس التركي رجب طيب 
االتهامــات  علــى  بســخرية  )الصــورة(  أردوغــان 
الروســية ألنقــرة باإلعــداد للتدخــل العســكري فــي 
ســورية، داعيــا »إلــى محاســبة موســكو التي باتت 
تشــكل قــوة احتــالل علــى األراضــي الســورية، بما 

ارتكبته من جرائم بحق السوريني«. وفي السياق 
نفســه، اعتبر األمني العام لحلف شــمال األطلسي، 
ينس ستولتنبرغ، أن الغارات الروسية في سورية 
»تقوض الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي« 
النظــام  ثانيــة، تواصلــت حملــة  مــن جهــة  للنــزاع. 
الســوري مدعومــا بالغــارات الروســية علــى مدينــة 
حلــب وريفهــا الشــمالي، ممــا تســبب فــي موجــة 
نــزوح غيــر مســبوقة، حيــث تجّمــع أكثــر مــن 50 
ألــف ســوري علــى الجانب الســوري مــن معبر باب 

السالمة الحدودي املغلق من قبل تركيا.
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بغداد ـ براء الشمري

تسعى حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر 
الــى تسوية سياسية مع  للتوصل  العبادي، 
قــيــادات تــم اقــصــاؤهــا خــال حقبة حكومتي 
نـــــوري املـــالـــكـــي مـــن خــــال أحـــكـــام قــضــائــيــة. 
»الــعــربــي  وبــحــســب مــا كــشــف وزيــــر عــراقــي لـــ
الجديد«، فإن هذه املساعي تجري بضغوط 
من واشنطن ودول أخرى على العبادي، من 
السياسية  العملية  بــوصــلــة  تصحيح  أجـــل 
ــاء الـــــى أن نـــهـــج اإلقــــصــــاء  ــركــ وتـــطـــمـــن الــــشــ
قـــد انـــتـــهـــى، تــمــهــيــدًا لــلــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة. 
ــبــرت تلك األحــكــام فــي حينها سياسية 

ُ
واعــت

ومضللة، هدفها اإلطاحة بمعارضي سياسة 
املالكي. وحملت اتهامات باإلرهاب واالنتماء 
قــيــادات  قــصــي عبرها 

ُ
»الــقــاعــدة«. وأ لتنظيم 

ســنــيــة بــــــارزة تــتــمــتــع بــثــقــل شــعــبــي، مــقــابــل 
تقريب آخرين ال يحظون بأي احترام ملجرد 
أنهم صامتون عن تجاوزات سياسة املالكي، 
أو مؤيدون لها. ومن أبرز الشخصيات التي 
رئيس  نائب  األحــكــام  تلك  بواسطة  قصيت 

ُ
أ

الهاشمي، ووزير  السابق طارق  الجمهورية 
املــالــيــة الــســابــق رافـــع الــعــيــســاوي، والنائبان 
املــعــتــقــان حــالــيــا أحـــمـــد الــعــلــوانــي ومــحــمــد 
ــــات من  ــرون تــمــكــنــوا مـــن اإلفـ ــ الـــدايـــنـــي، وآخــ
ــوار مــثــل  ــ ــجــ ــ االعــــتــــقــــال ويـــقـــيـــمـــون بــــــــدول الــ
بارز  عراقي  مسؤول  وكشف  واألردن.  تركيا 
»العربي الجديد« عن وجود حراك سياسي،  لـ
املــرتــبــط بمشروع  للملف  أمــيــركــيــة،  بــرعــايــة 
املصالحة الوطنية الذي تصّر واشنطن على 
تنفيذه بــالــعــراق خــال الــعــام الــجــاري 2016 
بأقرب وقت ممكن. ووفقا للمسؤول العراقي، 
وهــو وزيـــر حــالــي فــي حكومة الــعــبــادي، فإن 
ــة  ــيـ اجــتــمــاعــات عـــقـــدت فـــي الــعــاصــمــة األردنـ
ــة مع  ــيــ عـــمـــان بــرعــايــة االســـتـــخـــبـــارات األردنــ

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــعـــانـــي مــن  ــائـــر الــــعــــراقــــيــــة تـ ــشـ ــعـ ال تـــــــزال الـ
تهميش وإهمال حكومي كبير من جانَبي 
الرغم من  للقتال، على  والتجهيز  التسليح 
»الــدولــة  تنظيم  بانكفاء  لها  الكبير  الـــدور 
األنبار  ي 

َ
)داعــش( في محافظت اإلسامّية« 

)غرب الباد( وصاح الدين )وســط(، األمر 
وأفــقــدهــا  عــلــى معنوياتها  ـــر سلبا 

ّ
أث الـــذي 

الثقة بالحكومة، ما دفعها لتمويل نفسها 
بنفسها دفاعا عن أرضها وقضيتها.

ومـــــضـــــى أكـــــثـــــر مــــــن عــــــــام ونـــــصـــــف الــــعــــام 
ــتـــي تــطــلــقــهــا الــعــشــائــر  عـــلـــى املــــنــــاشــــدات الـ
ومــســؤولــون فــي املــحــافــظــات الــتــي يسيطر 
عليها »داعش«، إلى الحكومة التي تجاهلت 
ذلك، وتركتهم من دون ساح وعتاد، األمر 
التنظيم فرصة الرتكاب مجازر  الــذي منح 
وليس  الــشــبــاب،  مــن  املــئــات  راح ضحيتها 
بــبــعــيــد مـــا واجـــهـــتـــه عــشــيــرة الــبــونــمــر في 

األنبار.
 هــذه العشائر ال تطلب 

ّ
وعلى الــرغــم مــن أن

ســـــوى الــــدفــــاع عــــن مــنــاطــقــهــا وحــمــايــتــهــا 
مــن االعــــتــــداءات الــخــارجــّيــة، يـــرى قــــادة في 
»الــتــحــالــف الــوطــنــي« الــحــاكــم، وأخــــرى في 
قـــوة   

ّ
أن الـــشـــعـــبـــي«،  مـــلـــيـــشـــيـــات »الـــحـــشـــد 

ــد«،  ــشــ ــحــ الـــعـــشـــائـــر ال تـــصـــب لـــصـــالـــح »الــ
ويعتبرونها منافسة له، ما تسبب بالتأثير 
على أي قرار حكومي قد يصدر لصالح تلك 
العشائر، وهو أمر مرفوض أساسا من قبل 

إيران التي تمّول املليشيات وتدعمها. 
في هــذا الصدد، يقول أحــد مشايخ عشيرة 
 
ّ
البونمر في األنبار، ل»العربي الجديد«، إن
مستمر  العشائر  مللف  الحكومي  »اإلهــمــال 
ــدور الكبير  حــتــى الـــيـــوم، عــلــى الــرغــم مــن الــ
ضّد  العشائر  حققتها  التي  واالنــتــصــارات 

قـــيـــادات مــعــارضــة لــهــذا الــــغــــرض«. وبــــن أن 
»االتفاق أن تكون هناك عملية نقض ألحكام 
ــــوري املــالــكــي  ــاء حــكــم نـ ــنـ ــدرت بــحــقــهــم أثـ ــ صـ
كونها تحتوي على ثغرات كبيرة وال تتفق 
مع الدستور«. وأضاف أن العبادي يتفق مع 
الطرح األميركي، ومع بقية األطــراف السنية 
والكردية، بأن القضاء أثناء حكم املالكي كان 
مختطفا، وأن الجزء األكبر من التهم املوجهة 
ــاء نتيجة  لــلــقــادة الــســيــاســيــن املــبــعــديــن جــ
ــكـــي«. وبــــن أن  ــالـ ــع املـ لـــخـــافـــات ســيــاســيــة مـ
وسطاء التقوا مع أطراف املعارضة وعدد من 
اجتماعات  عقد  وتــم  املــبــعــديــن،  السياسين 
خــال األيـــام املــاضــيــة، إال أنــهــا لــم تفض الى 
شيء بسبب إصرار »ضحايا قضاء املالكي« 
ــات األخـــــــرى ولــيــس  ــفـ ــلـ عـــلـــى فـــتـــح جــمــيــع املـ
ملفاتهم فقط«، في إشارة الى ملف املعتقلن 
ــالـــكـــي والـــبـــالـــغ عــــددهــــم 232  ــنــــاء حـــكـــم املـ أثــ
يقبعون  بأغلبيتهم  يــزالــون  ال  شخص  ألــف 

بالسجون.
لــكــن ســـرعـــان مـــا تــســربــت تــلــك االجــتــمــاعــات 
باملنطقة  أوســـاط سياسية  الــى  والــتــطــورات 
الخضراء، من بينها حزب »الدعوة« بزعامة 
نــــوري املـــالـــكـــي، والـــــذي اعــتــبــرهــا »ضــغــوطــا 
على الحكومة إلسقاط التهم عن املجرمن«. 
الــقــانــون« بزعامة  وقــالــت عضو »كتلة دولــة 
املــالــكــي عــالــيــة نصيف فــي مــؤتــمــر صحافي 
قــبــل يـــومـــن، إن الــــرضــــوخ لـــهـــذه الــضــغــوط 
ــتــــي تــــحــــاول أن  ــول بــــاملــــســــاومــــات، الــ ــبــ ــقــ والــ
الجهات يمثل استهانة بدماء  تلك  تفرضها 
ومجلس  الحكومة  داعــيــة  الــعــراقــي،  الشعب 
القضاء األعلى لجعل العدالة تأخذ مجراها 
احــتــرامــا إلرادة الــشــعــب الـــعـــراقـــي، عــلــى حــّد 

تعبيرها.
في املقابل، رأى عضو تحالف القوى محمد 
تقتضي  الوطنية  املصالحة  أن  املــشــهــدانــي، 

 
ّ
الــتــنــظــيــم فــــي قــــواطــــع الــــقــــتــــال«، مــبــيــنــا أن
الكثير من  بــخــســارة  اإلهــمــال تسبب  ــذا  »هـ
أبنائنا في جبهات القتال«. ويشير الشيخ 
لــم يبق   »التهميش الحكومي 

ّ
أن إلــى  ذاتـــه، 

للتسليح  ن 
َ
طريق ســوى  املقاتلة  للعشائر 

والتجهيز، وهما: إّما االعتماد على أموالنا 
الخاصة وجمع التبرعات بن العشائر، أو 
 هجمات مباغتة على داعش والحصول 

ّ
شن

على أسلحته وعتاده، وهذا ما يكلفنا أيضا 
 »الدفاع 

ّ
تقديم مزيد من القتلى«. ويؤّكد، أن

عن مناطقنا أصبح أمرًا مكلفا للغاية وثمنه 
الذين  العشائر  أبناء  تــراق يوميا من  دمــاء 

يدافعون عن أرضهم ويقاتلون داعش«.
الرسمي باسم  املتحّدث  من جهته، يوضح 
ــن،  ــديـ ــــاح الـ مــجــلــس عـــشـــائـــر مــحــافــظــة صـ
 »العشائر متواجدة على 

ّ
مروان الجبارة، أن

خــطــوط الــصــد األمـــامـــّيـــة فـــي وجــــه داعــــش، 

ــاء األحــــكــــام الـــقـــضـــائـــيـــة الـــســـابـــقـــة الــتــي  ــغــ إلــ
صـــدرت بحق سياسين عــراقــيــن بــنــاء على 
تهم كيدية، موضحا خال حديثه لـ«العربي 
السياسي  )اإلبــعــاد(  »التسقيط  أن  الجديد«، 
فـــي زمـــن الــحــكــومــة الــســابــقــة وصـــل الـــى حد 
إقصاء الخصوم ورميهم بالسجون من خال 
الــضــغــط عــلــى املــؤســســة الــقــضــائــيــة إلصـــدار 

أحكام باطلة«.
ــد اســــتــــاذ الـــعـــلـــوم  ــ ــتـــصـــل، أكــ ــيــــاق مـ ــي ســ ــ وفــ
ــغـــداد، أن الــجــهــود  الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة بـ
الجارية إلسقاط التهم عن بعض السياسين 
تعد نتيجة طبيعية التفاق الرئاسات الثاث 

وتـــقـــّدم تــضــحــيــات وقــتــلــى يــومــيــا«. ويــقــول 
 »عددًا كبيرًا 

ّ
الجبارة لـ»العربي الجديد«، إن

يقاتلون  الــديــن  مقاتلي عشائر صــاح  مــن 
اليوم من دون مقابل. 

فهم ال يحصلون على رواتب من الحكومة، 
 أســلــحــتــهــم بــســيــطــة جــــــدًا، قــيــاســا 

ّ
كـــمـــا أن

الــتــي تجهزها  األخــــرى  الــفــصــائــل  بأسلحة 
ــنــا »نــاشــدنــا ونناشد 

ّ
الــحــكــومــة«، مــؤكــدًا أن

الكبير  الــــدور  إلـــى حــجــم  الــحــكــومــة بالنظر 
لــلــعــشــائــر، والـــتـــضـــحـــيـــات الـــتـــي تــقــّدمــهــا، 
واالهـــتـــمـــام بــتــمــويــلــهــا وتــســلــيــحــهــا، فهي 
الـــقـــوة املــهــّمــة فـــي قـــتـــال داعـــــش، وال يمكن 

تركها على هذه الحال«.
 »العشائر تخوض يوميا 

ّ
ويؤكد الجبارة، أن

والحكومة  دفاعا،  أو  معركة جدية هجوما 
على علم بهذا الدور الكبير، ولألسف تهمل 
هذا امللف«، مضيفا »لدينا مقاتلون أشداء 

عــلــى تــعــزيــز املــصــالــحــة الــوطــنــيــة فــي الــبــاد، 
إلى  الجديد«  »العربي  لـ مشيرًا خال حديثه 
يمّر  التي  واالقتصادية،  األمنية  األزمـــات  أن 
بــهــا الـــعـــراق تتطلب الــتــخــلــي عــن الــخــافــات 
الـــثـــانـــويـــة واإلبــــعــــاء الــســيــاســي الـــــذي ذهــب 

ضحيته أبرياء، بينهم سياسيون.
وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قد أكد 
فــي بــيــان أن املــصــالــحــة الــوطــنــيــة فــي الــعــراق 
يــجــب أال تستثني أحــــدًا، داعــيــا إلـــى إشـــراك 
جميع املؤمنن بالعملية السياسية في بناء 
الـــعـــراق، بــاســتــثــنــاء الـــذيـــن تــلــطــخــت أيــديــهــم 
بدماء األبرياء. وتشير تقارير إلى وجود أكثر 
من 100 ألف عراقي من أصل 232 ألف معتقل 
جرت إدانتهم بتهم كيدية بناء على معطيات 
قدمها من يعرف باملخبر السّري أو ألسباب 
طــائــفــيــة مـــعـــروفـــة اتـــســـم بـــهـــا حـــكـــم املــالــكــي 
قبل  املاضية  الثماني  السنوات  طيلة  للباد 
اإلطاحة به بانقاب وصف باألبيض نهاية 
باتحاد  سياسية  كتل  وتطالب   .2014 العام 
العام واإلفــراج  العفو  قانون  القوى بتطبيق 
عـــن املــعــتــقــلــن، فـــي حـــن تــرفــض كــتــل أخـــرى 

محسوبة على إيران تشريع القانون.
الزاملي قد  العراقي حيدر  وكان وزير العدل 
أعلن عن تقديم املخبرين السرين للمحاكمة 
بتهمة »االدعــاء الكيدي«، مشيرًا إلى تدقيق 
أحكام اإلعــدام املوجودة في مجلس القضاء 
األعــلــى، والــتــي صـــدرت بــنــاء على معلومات 

من املخبر السري.
كــمــا دعــــت الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة فـــي الــبــرملــان 
ــي إلــــى إطـــاق  ــاضـ ــام املـ ــعـ الـــعـــراقـــي نــهــايــة الـ
ــة املــخــبــر  ــ ــايـ ــ ســــــــراح املـــعـــتـــقـــلـــن بـــســـبـــب وشـ
الــــســــري، مــــؤكــــدة وجــــــود مـــطـــالـــب ســيــاســيــة 
بــهــذا الــخــصــوص، مــشــيــرة إلـــى إحـــالـــة نحو 
إلــى املحاكمة بعد إدالئهم  500 مخبر ســري 

بمعلومات كاذبة.

ولــهــم خــبــرة طــويــلــة فــي الــقــتــال، لــكــن ليس 
لدينا مقومات املعركة من الساح والعتاد«. 
ــه »لــوال العشائر ملــا حصلت 

ّ
ويلفت، إلــى أن

كل هــذه االنــتــصــارات في املحافظة، مشددًا 
الشكل،  بهذا  االستمرار  يمكن  »ال  ــه 

ّ
أن على 

 فسيصعب تحرير ما تبقى من املناطق 
ّ

وإال
الخاضعة للتنظيم خال الفترة القريبة«.

فــراس  السياسي  الخبير  يؤكد  جانبه،  مــن 
ــة بن   »أزمــــــة الــثــقــة واضـــحـ

ّ
الـــعـــيـــثـــاوي، أن

الحكومة وبن العشائر املتصدية لداعش«. 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن ويــقــول الــعــيــثــاوي لـــ

»توجهات الحكومة معروفة للجميع، فهي 
تقاد من قبل قوى التحالف الوطني، وهي 
ذاتها قيادات في مليشيا الحشد الشعبي، 
قوة  للعشائر وألي  أّي دور  تريد  والــتــي ال 
 
ّ
ــدا الــحــشــد«، مــؤكــدًا أن أخــــرى فــي الــبــاد عـ

»هـــذا األخــيــر لــديــه أجــنــدتــه الــخــاصــة وهــي 
العشائر، وال يمكن  تتعارض مع توجهات 

 بهذا امللف«.
ً
التساهل مستقبا

بـــــــدوره، يــــرى الـــنـــائـــب عـــن تــحــالــف الــقــوى 
»الحكومة   

ّ
أن السامرائي،  ر 

ّ
مطش العراقية، 

الــحــالــيــة لـــألســـف، لـــم تــخــتــلــف عـــن حكومة 
ــيــــاســــات  ــي بــــانــــتــــهــــاج الــــســ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ نــــــــــوري املـ
ــلـــهـــا ألبــــنــــاء  ــة، مـــــن خـــــــال تـــجـــاهـ ــئــ ــاطــ ــخــ الــ
العشائر بالدفاع عن مناطقهم وحمايتها«. 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  ــقـــول الـــســـامـــرائـــي لــــ ويـ
ــدر واألكــفــأ بــالــدفــاع   »الــعــشــائــر هــم األجــ

ّ
إن

ــه »حتى اآلن الوضع 
ّ
عــن أرضــهــم، مــؤكــدًا أن

ليس آمنا والكثير من املناطق ال تزال تحت 
خــطــر داعــــش، وقــلــنــا ونــقــول يــجــب تسليح 
الـــعـــشـــائـــر«. ويـــشـــّدد الــبــرملــانــي ذاتـــــه، على 
ـــه »يــجــب أن تنظر الــحــكــومــة إلـــى مــا فيه 

ّ
أن

الــبــاد، وتــرســم سياسة واضــحــة،  مصلحة 
وال يمكن إهمال موضوع العشائر، ملا لذلك 

من خطر يصب لصالح داعش«.

أمين محمد

ــا كـــشـــف عــنــه  ــم يـــكـــن مــفــاجــئــا مــ لــ
رئــــــيــــــس »االئــــــــــتــــــــــاف الــــــســــــوري 
ــة فــي  ــ ــــوجـ ــد خـ ــ ــالـ ــ املــــــــعــــــــارض«، خـ
حوار مع »العربي الجديد«، عن توقف الدعم 
الحر«  السوري  »الجيش  لفصائل  العسكري 
بعد بدء مباحثات فيينا في أكتوبر/تشرين 
األول املاضي، ذلك أن الوقائع امليدانية تؤكد 
النظام  مليشيات  تمكن  بدليل  خوجة،  كــام 
ــــوري الــــســــوريــــة واألجـــنـــبـــيـــة، مــدعــومــة  ــــسـ الـ
بـــغـــارات روســيــة غــيــر مـــحـــدودة، مــن احــتــال 
ــة إلـــى  ــ ــوريـ ــ ــن جــــنــــوب سـ ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ مـــنـــاطـــق عـ

شمالها منذ تلك الفترة حتى اليوم.
ــم بـــالـــتـــزامـــن مــــع الــتــدخــل  وجــــــاء قـــطـــع الــــدعــ
ــي املـــبـــاشـــر فــــي ســـوريـــة  ــ ــروسـ ــ الـــعـــســـكـــري الـ
والـــذي جــرى اإلعـــان عنه بشكل رســمــي في 

وقف دعم المعارضة
تسليم سورية لروسيا بموافقة أميركية

أوًال بأول
يجمع معارضون سوريون على أّن الدعم الخارجي لفصائل المعارضة تضاءل تزامنًا مع دخول روسيا األجواء السورية لدعم النظام 

السوري الذي تمّكن من استعادة مناطق عّدة، ما يوحي أّن واشنطن سلّمت الملف السوري لموسكو

تحّول الدعم إلى »سورية 
الديمقراطية« المتهمة 

بالتواطؤ مع النظام

23
سياسة

واشنطن تضغط إللغاء »أحكام المالكي« عشائر العراق... انتصارات ضد »داعش« ُتكافأ باإلهمال

الــثــاثــن مــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2015، إذ بــدأ 
الــطــيــران الـــروســـي مــنــذ ذلـــك الــحــن بقصف 
املدن والبلدات السورية ُموِقعا آالف املدنين 
ــّهـــدًا الـــطـــريـــق لـــقـــوات  ــمـ قــتــلــى ومـــصـــابـــن، مـ
النظام وحلفائها للتقدم، مستخدما سياسة 
األرض املحروقة، وسط صمت أميركي، يرى 
تواطؤ  املتواطئ«.  ــه »صمت 

ّ
أن مراقبون  فيه 

يــدرك السوريون جيدًا أنــه كــان سمة املوقف 
األميركي منذ اليوم األول للثورة. 

 تـــوقـــف الــــدعــــم عــن 
ّ
ــى أن ــ ــة، إلـ وأشـــــــار خــــوجــ

املــعــارضــة الــســوريــة املــســلــحــة قــابــلــتــه زيـــادة 
الدعم للنظام من قبل روسيا، وتقوية قوات 
حزب »العمال الكردستاني« تحت اسم قوات 
»مــجــلــس ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« مـــن ثــاث 
جـــهـــات، هــــي؛ الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، وروســـيـــا، 
والــنــظــام. ويــهــدف ذلـــك، إلـــى ســحــب البساط 
مما يسميه الغرب »املعارضة املعتدلة« ونقل 
الشرعية إلى »مجلس سورية الديمقراطية«، 
الذي يضم فصائل كردية وتركمانية وعربية، 
الـــروس مــن سيناريو  بــه  ملــا يفكر  والتمهيد 
لتفاهم بن »الكردستاني« والنظام السوري 

ملحاربة »اإلرهاب«، على حّد تعبيره.
 تــزامــن تــوقــف الــدعــم مع 

ّ
ويـــرى مــراقــبــون، أن

تـــدخـــل الـــــــروس، جــــاء وفــــق تـــوافـــق أمــيــركــي 
ــي يــــهــــدف إلـــــى إنــــقــــاذ نــــظــــام الـــرئـــيـــس  ــ ــ روسـ
انهيارات  إثــر سلسلة  السوري بشار األســد، 
لجيشه واملــلــيــشــيــات الــتــي تــقــاتــل مــعــه أمــام 
فــصــائــل املــعــارضــة، الــتــي اســتــطــاعــت التقدم 
في شمال وجنوب سورية. وأحكمت األخيرة 
الــســيــطــرة عــلــى كــامــل مــحــافــظــة إدلـــب شمال 
سورية، ما جعلها تهّدد بشكل مباشر معاقل 

النظام األساسية في الساحل السوري.

تحقيق  املــعــارضــة  فصائل  استطاعت  كما 
مــكــاســب مهمة جــنــوبــي ســوريــة، إذ طــردت 
قوات النظام وعناصر حزب الله من مدينة 
ــر فــــي ريـــــف درعـــــــا، وبـــاتـــت  ــريـ بـــصـــرى الـــحـ
عــلــى أعــتــاب مــحــافــظــة الـــســـويـــداء. وظــهــرت 
الـــنـــظـــام على   

ّ
مــــؤشــــرات عــســكــريــة عــلــى أن

وشك السقوط قبل أن تعلن روسيا تدخلها 
إلنقاذ ما يمكن إنقاذه منه.

ــذا الــــصــــدد، يـــؤكـــد مـــصـــدر عــســكــري  ــ فــــي هـ
الجديد«،  لـ»العربي  املعارضة  في  مسؤول 
 الدعم لم يتوقف كليا، بل تضاءل كثيرًا 

ّ
أن

بالتزامن مــع زيـــادة كبيرة فــي دعــم النظام 
والــغــطــاء الـــجـــوي الـــروســـي الــكــثــيــف، األمـــر 
ــــذي أدى إلــــى نــقــص كــبــيــر فـــي الــذخــائــر.  الـ
يـــكـــون  ــري، أن  ــكــ ــســ ــعــ الــ املـــــصـــــدر  ويـــــرجـــــح 
ــذا الــخــلــل فــي تــــوازن الــقــوى،  ســبــب خــلــق هـ
ــلــــف الــــســــوري  ــاء األمــــيــــركــــيــــن املــ ــ ــــطـ ــــو إعـ هـ
وفي  مصالح،  تقاسم  خطة  ضمن  لروسيا 
الــوقــت ذاتـــه ضغط الــواليــات املــتــحــدة على 
ــــوري وخـــصـــوصـــا  ــســ ــ ــاء الـــشـــعـــب الــ ــ ــدقــ ــ أصــ
لتخفيف  للثورة،  الداعمة  اإلقليمية  الــدول 
تقديم أسلحة  مــن  املــعــارضــة ومنعها  دعــم 
مــتــطــورة تــتــنــاســب مــع مــجــريــات املـــعـــارك«، 

وفقا للمصدر.
 عـــلـــى ذلـــك 

ً
ويـــعـــطـــي املــــصــــدر ذاتــــــــه، دلــــيــــا

ــرار مــجــلــس األمــــن  ــ ــــى »صـــــــدور قــ مـــشـــيـــرًا إلـ
النار )2254(  األخير الخاص بوقف إطــاق 
للقضاء على  لــلــروس  ذريــعــة  الـــذي يعطي 
املــعــارضــة بــحــجــة مــحــاربــة اإلرهــــــاب، وفــي 
الـــوقـــت ذاتـــــه، يــمــنــعــهــا مـــن الـــــرد، مـــا يعني 
فعليا القضاء على الثورة السورية لصالح 

ترتيب سياسي يصنعه الروس«. 
مــن جــهــتــه، يــؤكــد عــضــو املــكــتــب السياسي 
لـ«الجيش  التابعة  الزنكي«  في حركة »نور 
 
ّ
الــحــر« فــي حــلــب، بــســام حــاج مصطفى، أن

قليل  للمعارضة  املــقــدم  الــعــســكــري  »الــدعــم 
ــوات الــنــظــام  ــ ــام قــ ــ ــــاف لـــلـــوقـــوف أمــ ــيـــر كـ وغـ
األرض«.  على  تــقــّدم  وتحقيق  ومليشياته 
ــــه »دعـــم 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن ويــضــيــف لـــ

مدروس من قبل غرفة العمليات العسكرية 
التي شكلها )أصدقاء الشعب السوري( في 
تركيا كي ال تختل املوازين العسكرية على 
األرض«. ويشير حاج مصطفى، أن »الحركة 
تـــعـــرضـــت لـــحـــصـــار مــــن قـــبـــل الـــغـــرفـــة مــنــذ 
أواخــر عــام 2014، إذ قوبلت كل محاوالتنا 
للتواصل معها بالصد تحت ذرائع واهية«، 
ــقـــوى  ــنــــاك خــــافــــات بــــن الـ ــا أن هــ مـــوضـــحـ

املشتركة في الغرفة.
ــا ُيــســمــى  ــه، إلــــى أن مـ ــ ويــلــفــت الـــقـــيـــادي ذاتــ
حزب  ل 

ّ
تمث الديمقراطية«  سورية  »قوات  بـ

الفصائل  بقايا  مع  الكردستاني«  »العمال 
جبهة  مثل  الــنــصــرة«  »جبهة  فككتها  التي 
»ثــوار سورية«، و»حركة حــزم«، مشيرًا إلى 
 هذه الفصائل انضوت ضمن هذه القوات 

ّ
أن

بإيحاء ودعم أميركي، مؤكدًا أن هذه القوات، 
»ليست أكثر من مليشيات تعمل بالتنسيق 
مــع قـــوات الــنــظــام«. ويــبــّن حـــاج مصطفى، 

المعارضة  فصائل  أكبر  إحــدى  اإلسالمية«،  الشام  ــرار  »أح حركة  أعلنت 
آخر،  إشعار  حتى  جنيف  محادثات  من  انسحابها  عن  المسلّحة،  السورية 
احتجاجًا على الصمت الدولي عن جرائم النظام السوري والطيران الروسي 
والمليشيات اإليرانية. وأّكدت الحركة، في بيان صادر عن مجلس الشورى، 
»قبولها الوحدة مع جميع فصائل الثورة السورية بكافة مكوناتها من 
العربية  واألّمتين  الدولي  المجتمع  وحّملت  مسبقة«.  شروط  أي  دون 
بحق  النظام  ارتكبها  التي  المجازر  عن  المسؤولية  كامل  واإلسالمية 
والمدنيين  المعارضة  مقاتلي  تعرّض  مع  الحركة  إعالن  وجاء  الشعب. 

شمالي حلب للقتل والحصار من قبل النظام وحلفائه.

أعلن البيت األبيض أن الضربات الجوية التي نفذها التحالف الدولي بقيادة 
العام 2015، ضد تنظيم »داعش«، أسفرت عن  المتحدة، خالل  الواليات 
البيت  باسم  المتحدث  وقال  التنظيم.  عناصر  من  آالف   6 من  أكثر  مقتل 
األبيض، جوش إيرنست، إن »طائرات بالده وأعضاء تحالف محاربة داعش، 
نفذت عدًدا كبيًرا )لم يحدده( من الغارات الجوية ضد عناصر ومقرات 
التنظيم في العراق وسورية، وقتل في هذه الغارات 6 آالف من عناصر 
التنظيم«. واعتبر إيرنست التقييم الجديد لعدد مسلحي داعش »شهادة 

نجاح إليقاف تدفق المقاتلين األجانب في العراق وسورية«.

اإلنسان، وقوع 58 مجزرة في سورية  لحقوق  السورية  الشبكة  وثّقت 
المتحاربة. وبين  النزاع  أطراف  يد  الماضي، على  الثاني  يناير/ كانون  خالل 
 22 ارتكبت  الحكومية  القوات  أن  الجمعة،  أمس  الشبكة،  نشرته  تقرير 
مجزرة، معظمها في ريف دمشق وإدلب. أما القوات الروسية، ارتكبت 
33 مجزرة، معظمها في دير الزور وحلب. وارتكب تنظيم »داعش« 3 
تلك  أن  إلى  التقرير،  الزور. وأشار  مجازر في كل من حمص والرقة ودير 
المجازر تسببت بمقتل 699 شخصًا، 41 في المائة منهم نساء وأطفال. 
»حاالت  إّن  الجديد«،  لـ»العربي  الغني  عبد  فضل  الشبكة،  مدير  وقال 
وعشوائية،  متعمدة  كانت  النظام  قــوات  بها  تقوم  التي  القصف 

وموّجهة ضد أفراد مدنيين عزل، وهي ترقى إلى جريمة حرب«.

انسحاب »أحرار الشام«

6 آالف قتيل من »داعش«

55 مجزرة روسية وحكومية

نضال محمد وتد

ال يشكل انضمام رئيس 
الحكومة اإلسرائيلية بنيامني 

نتنياهو إلى املطالبني 
برؤوس نواب التجمع الوطني 

الديمقراطي، جمال زحالقة 
وباسل غطاس وحنني زعبي، 

ووصفهم بأنهم ليسوا 
جديرين بأن يكونوا أعضاء 
في الكنيست، مفاجأة ألحد. 
فقد كان نتنياهو على رأس 

املحرضني ضد نواب التجمع 
الوطني ألنهم يرفضون قبول 

الوصاية اإلسرائيلية، ويرفضون 
استجداء »كلمات الثناء« من 

أحزاب إسرائيل وسياسييها. 
مع ذلك، فإن إعالنه أنه يعتزم 

تقديم شكوى شخصية باسمه 
للجنة الكنيست، ضدهم، 
ألنهم لبوا دعوة عائالت 

شهداء االنتفاضة وتعهدوا 
ببذل ما استطاعوا من جهد 
لحمل حكومة االحتالل على 
اإلفراج عن جثامني الشهداء، 

يشكل نقطة تحول خطيرة في 
عالقات الدولة ومؤسساتها 
مع الفلسطينيني في الداخل 

املحتل، ونقل هذه العالقة إلى 
صعيد تحديد هوية من يمثل 

الفلسطينيني في الداخل في 
الكنيست. حتى لو لم تتمخض 

الحملة التحريضية الجديدة 
التي يقودها نتنياهو حاليًا 

ضد هوية وحدود العمل 
البرملاني للفلسطينيني في 

الداخل، عن نتائج فورية وعملية 
لجهة إخراج النواب الثالثة 

من الكنيست، بفعل ضوابط 
قانونية وهامش ضيق للغاية 

بقي للعبة الديمقراطية في 
إسرائيل، فإن هذه الحملة 

تنذر بمرحلة جديدة قد 
يضطر فيها الفلسطينيون 

في الداخل إلى إعادة النظر في 
مجرد مشاركتهم في اللعبة 

السياسية في إسرائيل. وحتى 
لو كان نتنياهو يتجاهل أو 

ربما يجهل حقيقة أساسية 
بخصوص التجمع، فال بأس 

من التذكير بها؛ أن حزب 
التجمع الوطني الديمقراطي، 
الذي اضطر زعيمه وقائده 
عزمي بشارة إلى الخروج 

للمنفى، يعتبر خالفًا لباقي 
األحزاب العربية، أن الكنيست 

مجرد منبر وأداة وليست غاية. 
كما أن املشاركة فيه تشكل 

 
ً
 كبيرًا إن لم يكن هائال

ً
تنازال

من فلسطينيي الداخل يمنح 
الكيان اإلسرائيلي اعترافًا 

به وتسليمًا بوجوده، بشرط 
الوصول إلى »الحل املمكن«. 

الحملة اإلسرائيلية الجديدة، مع 
ما سبقها من مالحقة لبشارة، 
وإخراج للحركة اإلسالمية عن 
القانون، قد تكون نقطة تحول 

جذرية لدى فلسطينيي الداخل 
وأحزابهم إلعادة النظر في البقاء 

في هذه اللعبة، تمامًا مثلما 
يمثل موقف نتنياهو نقطة 

تحول لجهة إشهار الفاشية 
اإلسرائيلية وتكريسها من دون 
قناع أو حتى مساحيق تجميل.

للحديث 
تتمة

نقطة تحول 

رامي سويد

أربعة  منذ  روســيــا  ها 
ّ
تشن التي  الــجــوي  القصف  تسّببت حملة 

ــزوح غير  ــام عــلــى مــديــنــة حــلــب وريــفــهــا الــشــمــالــي، بــمــوجــة نــ أيــ
التركية شمال  السورية  الحدود  باتجاه  اإلطــاق  مسبوقة على 
الــتــي سيطرت  قــراهــم وبــلــداتــهــم  املــديــنــة، نتيجة تهجيرهم مــن 
عليها قوات النظام السوري، أو ال تزال تحاول السيطرة عليها، 
ــف وراءه الكثير من 

ّ
بــدعــم مــن قــصــف جـــوي روســـي عــنــيــف، خــل

املجازر. وأعلنت هيئة اإلغاثة التركية »أي ها ها« أمس، أن عدد 
باب  من معبر  الــســوري  الجانب  على  الذين تجمعوا  السورين 
السامة الحدودي قد بلغ 50 ألفا، مشيرة إلى أنها قدمت مائتي 
الثالث  لليوم  بها. وتواصل  يبيتوا  كي  النازحن  لهؤالء  خيمة 
على التوالي في معبر باب السامة الحدودي شمال حلب، الذي 
يصل األراضي السورية التي تسيطر عليها املعارضة باألراضي 
التركية، تدفق املــزيــد مــن الهاربن مــن قــرى وبــلــدات ريــف حلب 
املعبر عشرات  فــي  إغــاثــيــة،  الشمالي. وتــجــّمــع، بحسب مــصــادر 
آالف الــنــازحــن مــســاء الــخــمــيــس، بـــات معظمهم فــي الـــعـــراء، في 
أجــواء بــاردة وقاسية، بعدما منعت السلطات التركية دخولهم 
إلى أراضيها. وأكــد الناشط اإلعامي حسن الحلبي في حديث 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن تــدفــق الــنــازحــن إلــى الــحــدود السورية 
التركية شمال حلب مستمر، في ظل استمرار القصف الروسي 
على مناطق سيطرة املعارضة شمال حلب. وأشار إلى أن معظم 
الــنــازحــن مــن ســكــان بــلــدات تــل جــبــن ومــعــرســتــا الــخــان ومــايــر 
التي سيطرت عليها قوات النظام السوري مدعومة باملليشيات 
األجنبية، ومن بلدات مسقان وبيانون ورتيان، التي تحاول قوات 
الغارات  من  ملزيد  اآلن  عليها، وتتعرض حتى  السيطرة  النظام 
من ظروف  يعانون  النازحن  فــإن  الحلبي،  الروسية.  وبحسب 
ــي الــتــركــيــة نتيجة عجز  كــارثــيــة بــعــد منعهم مــن دخـــول األراضــ
املنظمات والهيئات اإلغاثية العاملة شمال حلب عن االستجابة 
لهم إثر تدفق اآلالف منهم خال اليومن املاضين إلى الجانب 

السوري من الحدود مع تركيا. ووجه عشرات النشطاء نداءات 
على مواقع التواصل االجتماعي إلى حكومة أنقرة لفتح أبواب 
مــعــبــر بــــاب الــســامــة لـــدخـــول الـــنـــازحـــن الـــذيـــن يــنــتــظــرون على 
ــان اآلالف قــد نــزحــوا كــذلــك من  الــجــانــب الــســوري مــن املــعــبــر. وكـ
تتعرض  التي  حلب  شمال  السورية  املعارضة  سيطرة  مناطق 
لهجوم غير مسبوق من قوات النظام السوري إلى منطقة عفرين، 
التي تسيطر عليها »وحــدات حماية الشعب« الكردية. كما نزح 
آخرون إلى مدينتي تل رفعت وإعزاز اللتن تخضعان لسيطرة 

املعارضة السورية بريف حلب الشمالي أيضا.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، تــمــّكــنــت قـــــوات املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة من 
استعادة السيطرة على بلدة رتيان الواقعة جنوب خط اإلمداد 
الــــذي فتحته قــــوات الــنــظــام الـــســـوري قــبــل يــومــن لــبــلــدتــي نّبل 
ت فصائل املعارضة السورية هجوما 

ّ
والزهراء شمال حلب. وشن

معاكسا على قوات النظام واملليشيات العراقية واإليرانية، التي 
تسللت إلى القرية، وتمّكنت من استعادة السيطرة على البلدة 
بعدما قامت بعملية التفاف حاصرت من خالها القوات املوالية 
املــعــارضــة فــي هجومها هــذا وضع  قـــوات  للنظام. واســتــثــمــرت 
االشتباك من مسافة قريبة في شوارع البلدة، األمر الذي أعطاها 

األفضلية على قوات النظام واملليشيات املوالية لها.
ــوات الــنــظــام الــســوري قــد قصفت بــلــدة رتــيــان بمئات  وكــانــت قـ
الــذي خلف دمــارًا كبيرًا في البلدة،  القذائف والصواريخ، األمــر 

وأربك قوات املعارضة التي تتحصن بها.
ــارك مـــع قــصــف روســــي عــلــى أحـــيـــاء مدينة  ــعـ وتــرافــقــت هـــذه املـ
حلب، حيث أعلن الدفاع املدني في حلب عن مقتل ستة مدنين 
نتيجة قــصــف بــصــاروخ مــن طــائــرة روســيــة عــلــى أحـــد شـــوارع 
الجمعة. وشنت طــائــرات يعتقد  يــوم  الصاخور بعد ظهر  حــي 
أنها روسية غارات جوية على بلدات حريتان وحيان وأحرص 
ومسقان وتل مصيبن بريف حلب الشمالي، وتقع هذه جميعها 
قــرب املــنــاطــق الــتــي تــقــّدمــت إليها قـــوات الــنــظــام الــســوري بدعم 

روسي خال األيام األخيرة.

مأساة تهجير حلب

مع الحدث

خاص متابعة

أن »قوات سورية الديمقراطية حصلت في 
البداية على دعم من وزارة الدفاع األميركية 
)البنتاغون(، والحقا تلقت دعما من النظام 
ــإشـــراف  بـــعـــد مــجــمــوعــة تـــفـــاهـــمـــات تـــمـــت بـ
الروس«، موضحا أنه يجري حاليا تحويل 
هـــذه الــقــوات الــتــي وصــفــهــا بـــ»الــعــصــابــات« 
إلـــى جــيــش تــحــت إشــــراف روســــي أمــيــركــي. 
 الغاية من وراء هذا 

ّ
ويرى حاج مصطفى، أن

»قوات سورية  الدعم العسكري الذي ُيقدم لـ
على  املتواصل  الضغط  الديمقراطية«، هي 

ــة »داعـــــــــش«، واملـــعـــارضـــة  ــاربـ ــحـ تـــركـــيـــا، ومـ
ــذه الــقــوات  »املــعــتــدلــة«، مــتــوقــعــا تــحــمــيــل هـ

مشروعا سياسيا في املستقبل.
السيطرة  انتزاع  النظام من  وتمّكنت قوات 
على بلدة الشيخ مسكن االستراتيجية في 
محافظة درعـــا جــنــوب ســوريــة، إثـــر قصف 
ــار،  مـــن الـــطـــيـــران الـــروســـي أحــالــهــا إلــــى دمــ
فاضطرت فصائل »الجيش السوري الحر« 
ــاري كــثــيــف من  لــانــســحــاب تــحــت ضــغــط نــ

الطيران.

ــه، يــؤكــد نــائــب قــائــد فــرقــة  ــ فـــي الــســيــاق ذاتـ
الحر«،  لـ»الجيش  التابعة  »عامود حــوران« 
أبو كفاح الحريري، أن »املعارضة ال تقاتل 
ــل الـــــــروس ومـــن  ــام فـــحـــســـب، بــ ــظـ ــنـ قــــــوات الـ
قبلهم إيران وحزب الله«، مضيفا لـ»العربي 
ـــه »لـــو بــقــي األمـــر عــلــى النظام 

ّ
الــجــديــد«، أن

ــلــــة«. ويـــشـــيـــر أبـــو  لــســقــط مـــنـــذ فـــتـــرة طــــويــ
الــروس يستخدمون سياسة  أن  إلــى  كفاح، 
املعارضة  داعــيــا فصائل  املــحــروقــة،  األرض 
»الوحدة ورّص الصفوف، وعدم  العسكرية لـ
ــانـــة، وفــتــح  الـــرنـ ــايـــات  الـــدعـ ــرار وراء  ــجــ االنــ

معارك جديدة في جنوب سورية«.
ــقــــائــــد املــــيــــدانــــي فــي  ــقــــول الــ ــبــــه، يــ ــــن جــــانــ مـ
 
ّ
الــجــبــهــة الــســاحــلــيــة، الــعــقــيــد أبـــو عــــاء، إن

»هناك مؤامرة واضحة املعالم على الشعب 
الــســوري، إذ لــم تعد تــرد للجيش الــســوري 
أسلحة وذخــائــر تساعدنا على وقف  الحر 
هذه الحملة البربرية من قبل قوات النظام 
ــــى أن املـــعـــارضـــة  ومـــلـــيـــشـــيـــاتـــه«، مـــشـــيـــرًا إلـ

املسلحة بحاجة إلى مضاد طيران. 
 »هـــذه 

ّ
ويــضــيــف الــقــائــد املـــيـــدانـــي ذاتـــــه، أن

حــقــيــقــة واضــــحــــة أمـــــــام أصـــــدقـــــاء الــشــعــب 
لتأمن  لم يتحركوا إطاقا  الــســوري، ولكن 
هذا الساح القادر على تغيير املعادلة على 
ملــضــاد  الــفــصــائــل  حـــاجـــة  ــدًا  مـــؤكـ األرض«، 
دبابات، ومناظير ليلية، وأجهزة اتصاالت 
ــــط  ــائـ ــ ــات، ووسـ ــ ــاصــ ــ ــنــ ــ ــة، وقــ ــرقــ ــتــ ــخــ ــر مــ ــيــ غــ
ويدعو  ولوجستي.  مــادي  ودعــم  مصفحة، 
أبـــو عـــاء، الــفــصــائــل »إلـــى الــوحــدة فــي هــذا 
الوقت العصيب، ملواجهة هذه الهجمة غير 

املسبوقة على السورين«.
بلغ عدد الهاربين إلى الحدود التركية من حلب 50 ألفًا )مصطفى سلطان/األناضول(

طارق الهاشمي من أبرز المحكومين في عهد 
المالكي )العربي الجديد(

أخضر
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وائل قنديل

كان اسمها الثورة السورية، اآلن 
صارت الحرب السورية. نزلوا كلهم 

عند مشيئة بوتني، باتت املسألة 
تتعلق بإعاشة النازحني والالجئني، 
التي هي في الحقيقة إعاشة بشار 

األسد وإنعاش نظامه، وإفاقة 
استبداده. تدفع الثورة السورية من 

لحمها الحي ثمن ما يجري في 
اليمن، وفي مصر، وفي ليبيا، يسقط 

الحوثي وصالح، ليعيش بشار 
والسيسي، ينخفض سعر برميل 
النفط، لترتفع فرص بشار األسد 
في البقاء، يعصرون عنب اليمن، 

كي يثمر بلح الشام، ويتساقط رطبا 
جنيا في حجر بوتني، ليتغذى بشار، 

ويسمن إجرامه.
كلهم يتناوبون افتراس الثورة 

السورية، في فراش داعشي وثير، 
ليصبح جل أصدقاء سورية، أصدقاء 

روسيا البوتينية، في اللحظة ذاتها، 
والوضع ذاته، وال يبقى سوى أن 

تتحول املأساة السورية إلى صندوق 
تبرعات أمام مساجد، تدعو منابرها 

على بشار، وبوتني، وفي الوقت 
ذاته تدعو بطول البقاء ملن ينزلون 

عند الرؤية البوتينية للمستقبل. 
قلنا من زمن بعيد جدا إنها الثورة 
اليتيمة، يلعب بها وعليها كثيرون، 

وإن ظهروا وكأنهم يلعبون لها، منذ 
البداية كانت األرض السورية ميدانا 

لجولة اإلعادة من املباراة التي انهزمت 
فيها روسيا، على امللعب الليبي.. حني 

خرج القيصر خالي الوفاض، فقرر 
التعويض، باالنتقام، في سورية، وفي 

اليمن ومصر، مشعال النيران في 
الحدائق الخلفية ملن أهانوه وجرحوه 

في ليبيا.
أدعوك مجددا لكي تقارن بني خارطة 

املنطقة قبل أربع سنوات، مع بزوغ 
فجر الربيع العربي، وبني الكابوس 

اإلقليمي الذي يحاصر الجميع اآلن، 
ستدرك أن العالم كان أكثر إنسانية 

وسالمة نفسية حني كان هناك 
احترام لحق الشعوب في الحلم 

بالتغيير.. أما وقد تكأكأت الضباع 
والسباع على مروج الربيع، فقد نشب 

الحريق.. جاء السيسي فانتعش 
»داعش« فاستأسد الحوثي فاستقر 

األسد، وهكذا قضت متوالية االنقالب 
على أجمل ما أنجزه العرب في العام 

2011، فصار العالم أقل تحضرا 
وأوهن أمنا.

قليلون جدا من الالعبني باسم الربيع 
السوري، يحبون الربيع بإطالق، فيما 

جلهم كاره للربيع، وإن استخدمه 
ورقة في اللعبة اإلقليمية أحيانا.. 
وهكذا تتحول الثورات إلى مجرد 

ورقة في لعبة البوكر السياسي 
باملنطقة، بعناصرها الطائفية، 

واملذهبية، لتتحقق بوضوح نظرية 
األواني املستطرقة، خذ في الشام، 

واترك في اليمن، والعكس أيضا 
صحيح، فيما ينشط الالعبون في 
تقديم كميات إضافية من مظاهر 
التعاطف مع الضحايا، مساحات 

لجوء، وحسابات تبرع، ليهنأ 
السفاحون باالستمرار.

وطبيعي والوضع على هذا النحو أن 
تنسحب مفردة »الثورة« من قاموس 

املوضوع السوري، لتحل مفردات 
الحرب والتفاوض والتفاهم، الصفقة، 
في كلمة واحدة. قالها أحدهم مبكرا: 
ليس الحل استقبال ماليني الالجئني 

السوريني، بل هو استقبال الجئ 
واحد اسمه بشار األسد.. واآلن 
مأساة اللجوء السوري تتفاقم، 

فيما تتعاظم فرص بقاء قاتلهم. 
اقتل ثورة واغسل يديك من دمائها 

بداعش، هكذا يسلك كل جنراالت 
االنقالبات والثورات املضادة، 

يغسلون انقالباتهم وجرائمهم 
ضد اإلنسانية في بحيرة »داعش« 

ويلبسونها أزياء الحرب على 
اإلرهاب، ال يستطيع السوريون دفن 
شهداء القصف الروسي، واألسدي، 
لكن هناك من يصمت ألن محاربة 

تنظيم الدولة تتطلب تضحيات.. حتى 
في مصر يختطف الباحث اإليطالي 

»جوليو« بالقاهرة، ثم تظهر جثته 
معذبة، مشوهة، فال يتورع نظام عبد 
الفتاح السيسي في نعيه، مستخدما 

موسيقى داعش الجنائزية، بل إن 
»روما« ذاتها تبدو مستعدة البتالع 
هذه الرواية، التي تجري صياغتها 

اآلن، داخل ورش السيناريو املصرية. 
كلهم بوتني.. كلهم يحبون داعش، 

وإن تظاهروا بالحرب عليه.

اقتل ثورة واغسل 
يديك بـ»داعش«

مرور
الكرام



لتجنّب  تونسية  استعدادات  مع  ليبيا،  في  األجنبي  العسكري  التدّخل  موعد  اقتراب  المتقاطعة  المعطيات  تؤكد 
انعكاساته عليها، فيما ال تزال بعض األطراف تعمل إلعادة تعويم االتفاق الليبي تجنّبًا للسيناريو العسكري

القاهرة ـ العربي الجديد

الــتــذّمــر فــي صفوف قــوات  تنتشر حالة مــن 
الــشــرطــة املـــصـــريـــة، بــعــد تــصــاعــد عــمــلــيــات 
القليلة  ــام  األيــ فــي  ــة ســيــنــاء«،  تنظيم »واليــ
ــيــــاء، لم  املـــاضـــيـــة، وامــــتــــداده إلــــى مــــدن وأحــ
يكن له وجــود واضــح فيها ضمن محافظة 
شمال سيناء، على الحدود الشرقية ملصر، 
بحسب مصادر في وزارة الداخلية املصرية. 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وتــقــول هـــذه املــصــادر لـــ
إن أفراد الشرطة أرسلوا عددًا من املذكرات، 
بــعــضــهــا بـــشـــكـــل جـــمـــاعـــي وأخــــــــرى فـــرديـــة 
األمن  ومدير  األمنية  القيادات  إلى  شفوية، 
الــجــديــد، بــشــأن الــتــخــوف مــن اســتــهــدافــهــم، 
توفير معدات وأسلحة ملجابهة هذا  وعــدم 
الــخــطــر. وتــضــيــف، أن عــمــلــيــات اســتــهــداف 
قوات الشرطة بكثافة، خال الشهر املاضي، 
ــــرت سلبا على 

ّ
فــي قــلــب مــديــنــة الــعــريــش، أث

معنويات األفراد والضباط، وهو ما تحاول 
القيادات التخفيف من وطأته، من خال بث 
الطمأنينة. وتشير املصادر الوزارية، إلى أن 
مطالب األفراد ترتبط بوضع خطة محكمة 

الجزائر ـ عثمان لحياني

يـــتـــزايـــد الـــتـــخـــّوف والـــقـــلـــق فـــي الـــجـــزائـــر من 
حــالــة الــفــوضــى والــااســتــقــرار الــتــي تسيطر 
عــلــى لــيــبــيــا، وهـــي مـــخـــاوف تـــعـــززت فـــي ظل 
العسكري  ل 

ّ
التدخ قــرب  عــن  الحديث  ارتــفــاع 

األجنبي ملواجهة تنظيم »الدولة اإلسامية« 
)داعــــــــــش( فــــي األراضــــــــــي الـــلـــيـــبـــيـــة، مــــا دفـــع 
ــى تـــعـــزيـــز تـــواجـــد  ــ ــة إلـ ــريـ ــزائـ الـــســـلـــطـــات الـــجـ
ليبيا  مــع  عــلــى حــدودهــا  العسكرية  قــواتــهــا 
وتــــونــــس. وبـــــدأ الــجــيــش الـــجـــزائـــري بخطة 
ــدود الــــبــــاد مــن  ــ ــ أمـــنـــيـــة اســـتـــبـــاقـــيـــة عـــلـــى حـ
للمتطرفن  تــســلــل  أي  تــأمــيــنــهــا ومــنــع  أجـــل 
وعــنــاصــر تــنــظــيــم »داعـــــــش«. وســـبـــق لــنــائــب 
وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش 
الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أن كشف 
عــن »إجــــــراءات اســتــبــاقــيــة« اتــخــذتــهــا قــيــادة 
الجيش الجزائري بغية تأمن كافة الحدود 
الجزائرية، وذلك »ملواجهة أي طارئ ومهما 
كانت طبيعة التهديدات«، كما أعلن في زيارة 
في  العسكرية  املنطقة  إلــى  بها  قــام  ميدانية 

مدينة قسنطينة شرق الجزائر.
اجـــتـــمـــاعـــات حــثــيــثــة قــــام بــهــا رئـــيـــس أركــــان 

بدر الراشد

تــبــدو الــفــكــرة الــتــي طــرحــهــا مــســتــشــار وزيــر 
ــاع الــســعــودي الــعــمــيــد أحــمــد عــســيــري،  الـــدفـ
بقوات  للمشاركة  السعودية  استعداد  حــول 
أيــة عمليات عسكرية ضــد تنظيم  فــي  بــريــة 
ــيــــة« )داعـــــــــش(، مــطــروحــة  ــة اإلســــامــ ــ ــدولـ ــ »الـ
فـــي األروقـــــــة الــســيــاســيــة املــهــتــمــة بــمــحــاربــة 
اإلرهــــــاب، خــصــوصــا فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة 
األميركية، ومنسجمة مع األجندة السعودية 
ــرًا، والـــتـــي  ــ ــيــ ــ ــــاض أخــ ــريــ ــ ــا الــ ــهـ الــــتــــي تـــطـــرحـ
ّوجت بإعان ولي ولي العهد وزيــر الدفاع 

ُ
ت

الــســعــودي األمــيــر محمد بــن سلمان، فــي 15 
التحالف  عــن   ،2015 األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
اإلســامــي ملكافحة اإلرهـــاب. ومــن هنا يأتي 
الترحيب السريع، من وزير الدفاع األميركي 
أشــتــون كــارتــر، بــاإلعــان الــســعــودي، والـــذي 
اجتماعات  خــال  شأنه  فــي  التباحث  سيتم 

بروكسل، األسبوع املقبل.
السعودي  التصريح  املـــرة، هــو  الجديد هــذه 
ــن شـــخـــصـــيـــة عــالــيــة  ــ ــمــــي املــــبــــاشــــر، مـ الــــرســ
السعودية، حول  الــدفــاع  وزارة  في  املستوى 
ــداد الـــســـعـــوديـــة إلرســــــال قـــــوات بــريــة  ــعـ ــتـ اسـ
ملــواجــهــة »داعـــــش«، املــواجــهــة الــتــي ال يمكن 
فصلها عن الصراعات اإلقليمية، والتي يأتي 
عــلــى رأســـهـــا، مــواجــهــة الــنــفــوذ اإليـــرانـــي في 
املنطقة، وفي سياق الضغط باتجاه تسوية 

في سورية.
ــبــــن الــــتــــي تـــشـــيـــر إلـــــى أن  ــراقــ تــخــمــيــنــات املــ
ــة ملــواجــهــة  ــات املــتــحــدة ال تــمــتــلــك رؤيــ الـــواليـ
الـــعـــراق وســـوريـــة غير  تنظيم »داعـــــش« فــي 
دقــيــقــة. بــل يــبــدو أن الــواليــات املــتــحــدة تملك 
رؤيــة واضحة تماما، لكنها غير قــادرة على 
فـــرضـــهـــا، بــســبــب األوضـــــــاع الــســيــاســيــة في 
ل املباشر على 

ّ
املنطقة، وعدم رغبتها بالتدخ

غرار سياسات الرئيس السابق جورج بوش 
االبن. فإدارة الرئيس األميركي باراك أوباما 

ــاوالت الــتــنــظــيــم اســـتـــهـــداف  ــ ــحـ ــ ملـــواجـــهـــة مـ
التسليح وتوفير  زيــادة  الشرطة، من خــال 
ــداًل مـــن ســــيــــارات الــشــرطــة  ــ ــيـــات حــديــثــة بـ آلـ
ها »ليست املرة األولى 

ّ
التقليدية، موضحة أن

التي تشهد سيناء حالة تذمر من قبل أفراد 
األمـــــن، خــصــوصــا فـــي ظـــل الــعــمــلــيــات الــتــي 
ينفذها التنظيم اإلرهابي، منذ ما يزيد عن 

عامن«، على حّد وصفها.
 »األزمــــة 

ّ
ــادر أنــفــســهــا، إلــــى أن وتــلــفــت املـــصـ

تكمن فــي اســتــهــداف التنظيم أمــنــاء وأفــراد 
تنفيذ  عــن   

ً
فــضــا منفصل،  بشكل  الــشــرطــة 

عمليات اغتيال في الشوارع«، مشددة على 
قيادات وزارة  إلى  والتخوفات  املطالب  رفع 
 األزمة التي وإن استمرت 

ّ
الداخلية لبحث حل

ــيـــرة، تـــهـــدد بــاخــتــال  ــبـ ــتــــؤدي ملــشــكــلــة كـ ســ
الحالة األمنية في العريش، آخر نقطة آمنة 
فــي سيناء. وتــرّجــح مــصــادر وزارة  متبقية 
الـــداخـــلـــيـــة، عــقــد اجـــتـــمـــاعـــات مــســتــمــرة بن 
الــقــيــادات األمــنــيــة وأفــــراد وضــبــاط الشرطة 
املقبلة، مع  القليلة  األيــام  في سيناء، خــال 

اإلمداد بآليات وأسلحة حديثة.
أعــلــن مبايعة  الـــذي  املــســلــح،  التنظيم  وبـــدأ 

ــيــــرة،  ــــال األيـــــــام األخــ الـــجـــيـــش الــــجــــزائــــري خـ
ضــمــت مــخــتــلــف كــــــوادر الــجــيــش الـــجـــزائـــري 
عدة  عبر  األمــنــيــة  األســـاك  وممثلي مختلف 
مــــراكــــز عــســكــريــة فــــي الــــجــــزائــــر، وخــصــوصــا 
املراكز العسكرية املتاخمة للحدود الجزائرية 
مــع ليبيا فــي كــل مــن واليـــات أدرار وغــردايــة 
وبشار وقسنطينة. ولفت املسؤول العسكري، 
القوات  أن  إلى  الدفاع،  بيانات وزارة  بحسب 
الــــجــــزائــــريــــة بــــاشــــرت تــــأمــــن كــــافــــة الــــحــــدود 
والجنوبية  األفريقية  البلدان  مع  الجزائرية 

الشرقية في الحدود مع ليبيا.
كــمــا تــفــيــد بــعــض املــعــلــومــات عـــن تـــواجـــد ما 
يزيد عن 35 ألف جندي مرابض على الحدود 
الــجــزائــريــة الــشــرقــيــة، أي املــتــاخــمــة لــكــل من 
تـــونـــس فـــي الـــشـــمـــال، ولــيــبــيــا فـــي الــجــنــوب، 
مـــن بــيــنــهــم اآلالف مـــن الــجــنــود فـــي الــحــدود 
الــجــنــوبــيــة مـــع كـــل مـــن الــتــشــاد ومـــالـــي. كما 
ــــوالت اســتــطــاعــيــة  تــشــيــر املــعــلــومــات إلــــى جـ
املــيــدان لبحث  الــجــزائــري فــي  لقيادة الجيش 
مختلف الخطط للرد على أي تهديدات أمنية 
ــــاب  وإرهـــابـــيـــة مــحــتــمــلــة، مـــا دام خــطــر اإلرهـ
ــنـــاصـــر »داعـــــــــش« قـــائـــمـــا. ويــــرى  ووجــــــــود عـ
متابعون للشأن األمني في دول جوار ليبيا، 

ال تــريــد أن تتحمل عـــبء مــواجــهــة »داعـــش« 
وحــدهــا على األراضــــي الــســوريــة والــعــراقــيــة. 
ومن جهة أخــرى، ستكون مواجهة الواليات 
»داعــــش«، بــمــثــابــة هــديــة  ـــ املــتــحــدة مــنــفــردة لــ
إليران، وتخفيفا للعبء عن النظام السياسي 
ــداد، مـــن هــنــا كــانــت  ــغـ ــوالـــي لــطــهــران فـــي بـ املـ
منذ سنوات،  رؤيــة مختلفة  واشنطن تطرح 
تــواجــه مــن خالها اإلرهــــاب، وتــقــوم بــإجــراء 
تغيير كبير على النظام السياسي في العراق 
فــي الــوقــت نــفــســه، وهـــذا مــا كـــان خــطــا أحمر 

إيرانيا.
فــقــد كــانــت خــطــة الـــواليـــات املــتــحــدة ملواجهة 
»داعــــش« شــديــدة الــوضــوح والــبــســاطــة، كما 
عّبر عنها منذ سنوات، رئيس هيئة األركان 
مارتن  حاليا،  املتقاعد  األميركية،  املشتركة 
ة 

ّ
ديمبسي. الرؤية تتلخص في تسليح السن

الـــعـــراقـــيـــن، وهــــم مـــن يـــقـــوم بـــطـــرد »داعـــــش« 
من مناطقهم، بدعم من حكومة بغداد، ومن 
جويا  غطاء  توفر  التي  األميركية  الحكومة 
األمــر  هــذا  لكن  للمقاتلن.  لوجستيا  ودعــمــا 
الحكومة  تــنــازل  دون  مــن  تحقيقه  يــمــكــن  ال 
الــعــراقــيــة عـــن ســيــاســاتــهــا، والــقــبــول بنفوذ 
ــي فــاعــل فـــي الـــعـــراق. هـــذه الــخــطــة تــأتــي 

ّ
ســن

في  العشائر  مقاتلو  مهم، سّجله  نجاح  إثــر 

تــنــظــيــم »الـــدولـــة اإلســـامـــيـــة« )داعــــــش(، في 
الــتــمــدد إلـــى مــديــنــة الــعــريــش، الــتــي تعتبر 
مركز ثقل عمليات الجيش والشرطة وكانت، 
حتى فترة قصيرة، تعتبر »املدينة اآلمنة«. 
املاضين،  األسبوعن  خــال  التنظيم  ذ 

ّ
ونف

نــحــو 30 عــمــلــيــة ضـــد الــجــيــش والـــشـــرطـــة، 
األغلبية منها كانت في قلب مدينة العريش، 
بواقع ثاث عمليات كبيرة. وبحسب إحدى 
املــــبــــادرات الــحــقــوقــيــة، »مـــرصـــد ســيــنــاوي«، 
ق انتهاكات الجيش والشرطة ضد 

ّ
التي توث

املدنية ال  الشرطة  أفــراد  فــإن  أهالي سيناء، 
يتواجدون بشكل كامل في املدينة، خوفا من 

استهدافهم من قبل التنظيم.
»العربي  في هذا السياق، يقول شيخ قبلي لـ
الشيخ  فــي  التنظيم  عمليات   

ّ
إن الــجــديــد«، 

زويـــد ورفـــح، أســفــرت عــن عــدم تــواجــد أفــراد 
الشرطة أو قوات الجيش، وهو ما سيتكرر 
ويضيف  العريش.  فــي  املقبلة  الفترة  خــال 

ه »ال يمكن اعتبار 
ّ
الشيخ القبلي، أن

ــورة طـــبـــيـــعـــيـــة فــي  ــ ــــصــ ــة بــ ــ ــــرطـ ــــشـ وجـــــــــود الـ
ولكن  املسلحة،  العمليات  بفعل  ــن، 

َ
املــديــنــت

أنــــه بعمليات  األمــنــيــة  الـــقـــيـــادات  ــت 
ّ
ظــن إذا 

أن هذه اإلجــراءات تأتي على خلفية مخاوف 
للقيادة الجزائرية والسلطات من أي ارتدادات 
ألي عمل عسكري ضد معاقل تنظيم »داعش« 

في ليبيا.
ــشــــؤون األمـــنـــيـــة عبد  ويـــقـــول الــخــبــيــر فـــي الــ
»العربي الجديد«، إن الجزائر  القادر عماني، لـ
ــا فـــي عملية  بـــاشـــرت فـــي تــحــصــن حــــدودهــ
بعد  خصوصا  مــحــدق،  خطر  ألي  استباقية 
ــل عسكري 

ّ
تــواتــر املــعــلــومــات بــاحــتــمــال تــدخ

في ليبيا، ما دفع الجزائر لتصبح »يقظة ملا 
يجري من حولها«. ويعتبر أن توجيه ضربات 
عسكرية ملعاقل »داعش« في ليبيا، معناه أن 
الخطر محدق بالجزائر ال محالة، خصوصا 
أن أية ضربة قد تدفع عناصر التنظيم للتقّدم 
نحو الجزائر بحثا عن مناطق آمنة والهروب، 
وهــو مــا معناه أنــه سيتم جــر الــجــزائــر نحو 
خــاســرة،  بدايتها  فــي  الــبــاد  معركة ستكون 

ونحو حرب رفضتها في البداية.
الوضع  مجريات  بخصوص  الجزائر  موقف 
الحل  إلــى  الدائمة  ثــابــت، بدعوتها  ليبيا  فــي 
السلمي لألزمة الليبية وإصرارها على الحل 
أجــل تشكيل  مــن  دولــيــة،  السياسي بوساطة 
ــنـــي وبـــســـط املـــؤســـســـات  حـــكـــومـــة تــــوافــــق وطـ

2007 بمواجهة تنظيم »القاعدة« وطرده من 
الحكومة  رئــيــس  أراضــيــهــم. ولــكــن سياسات 
اإلقصائية،  املالكي  نــوري  السابق  العراقية 
أدت إلـــى عــــودة االحــتــجــاجــات إلـــى األقــالــيــم 
يعود  »داعـــش«  جعل  مما  ية، 

ّ
السن العراقية 

إلــى املنطقة الحقا، في ظل رفــض سياسين 
ــة مـــحـــاربـــة  ــربـ ــجـ ــرار تـ ــ ــكـ ــ ــر تـ ــائـ ــشـ ــعـ وقـــــــــادة الـ
»القاعدة«، بسبب عدم ثقتهم بحكومة بغداد، 

الــجــوي وقــتــل األبــريــاء  التهجير والــقــصــف 
واملدنين واألطفال سيكونون بعيدًا عن يد 

املسلحن، فهم على خطأ«، على حّد قوله.
ويشدد الشيخ القبلي، على ضــرورة التنبه 
إلــى كــارثــة محدقة بسيناء، فــي حــال وصل 
تــذمــر الــعــنــاصــر مــن الــجــيــش والــشــرطــة إلــى 
مرحلة شديدة، وبالتالي رفض املشاركة في 

العمليات ضد املسلحن.
مــن جــانــبــه، يــقــول الــخــبــيــر األمــنــي محمود 
 أمــنــيــا كــبــيــرًا في 

ً
 »هـــنـــاك خـــلـــا

ّ
قـــطـــري، إن

ــاء. ومـــا  ــنــ ــيــ ــــي ســ ــة اإلرهـــــابـــــيـــــن، فـ ــهــ مــــواجــ
ر كثيرون 

ّ
يحصل ليس ولــيــد األمـــس، وحـــذ

مــــــن تــــــأثــــــيــــــرات ذلــــــــــــك«. ويــــضــــيــــف قـــطـــري 
 األزمـــــة تــكــمــن في 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن لـــ

عــدم االعــتــمــاد على األســالــيــب الحديثة في 
مــواجــهــة اإلرهـــــــاب، مــوضــحــا أنــــه لــيــس من 
الــعــيــب االســتــفــادة مــن خــبــرات أجــنــبــيــة في 
هــذا املــجــال. ويشير الخبير األمــنــي، إلــى أن 
»الكل يعلم أن مواجهة اإلرهاب تحتاج فترة 
 أن الفشل األمني 

ّ
طويلة القتاع جذوره، إال

املواجهة«،  مــدة  ويطيل  املسألة  من  يصّعب 
بحسب الخبير ذاته.

الــســيــاســيــة واألمـــنـــيـــة فـــي هــــذا الــبــلــد الــجــار، 
وهي املؤسسات التي يمكنها أن تعيد الهدوء 
تدريجيا وتخرج ليبيا من الفوضى، رافضة 
 ،

ً
ل العسكري في ليبيا جملة وتفصيا

ّ
التدخ

كمبدأ من مبادئ الجزائر في حلحلة األزمات 
الداخلية للدول.

الدبلوماسية الجزائرية في أكثر  كما حذرت 
ـــل عــســكــري فـــي لــيــبــيــا، 

ّ
ــرة مـــن أي تـــدخ مـــن مــ

ــود عــنــاصــر »داعـــــش« يــبــقــى تــهــديــدًا  ألن وجــ
ل 

ّ
التدخ أن  كما  الــجــزائــر،  الســتــقــرار  مستمرًا 

الـــعـــســـكـــري مــــن شـــأنـــه أن يـــأخـــذ لــيــبــيــا إلـــى 
بحر مــن الــدمــاء واملــآســي اإلنسانية وهــروب 
اآلالف مـــن أبــنــائــهــا نــحــو الــبــلــدان املـــجـــاورة. 
ــة تـــجـــربـــة فــي  ــريـ ــزائـ ــجـ وعــــرفــــت الـــســـلـــطـــات الـ
 20 اإلرهــاب ومكافحة معاقله طيلة  محاربة 
عاما، وهو مؤشر يعزز القناعة لدى القيادة 
العسكري  ل 

ّ
التدخ بــأن  الجزائرية  العسكرية 

لـــن يــكــون الــحــل لـــألزمـــة فـــي لــيــبــيــا، مـــن دون 
الليبي  الشعب  أبناء  بن  الوطنية  املصالحة 
والفرقاء السياسين وإحال السلم عن طريق 
ُيمّكن  قــد  مــا  فــي مــا بينهم،  الــحــوار السلمي 
الزجاجة وبسط  الــخــروج من عنق  ليبيا من 

األمن واالستقرار.

واعتقادهم بأن أية مشاركة منهم في هزيمة 
»داعــش«، لن تــؤدي إلى إنهاء تهميشهم في 

بلدهم.
األمر اآلخر، من وجهة نظر عراقية، أن بغداد 
ــيــة تسليحا 

ّ
الــســن الـــقـــوى  ــح 

ّ
ال تــريــد أن تــســل

ــن أن  ــ ــة »داعــــــــــــش«، خــــوفــــا مـ ــهــ  ملــــواجــ
ً
ــا ــ ــاعـ ــ فـ

يستخدموا هذه القوة الحقا لتغيير موازين 
القوى في النظام السياسي العراقي.

التجربة العراقية في هزيمة »القاعدة« مهمة 
آفـــاق مــا يمكن أن يــحــدث فــي ســوريــة.  لفهم 
ــاع  ــة مـــشـــابـــه لــــألوضــ ــ ــــوريـ ــــي سـ ــالــــوضــــع فـ فــ
الــعــراقــيــة إلـــى حـــد مـــا، إذ أن رئــيــس الــنــظــام 
السوري بشار األســد يعتمد على مليشيات 
طــائــفــيــة ارتــكــبــت مـــجـــازر وقـــامـــت بعمليات 
ــإن مــحــاربــة  ــ انـــتـــقـــامـــيـــة. فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، فـ
»داعش« من دون وجود قوات معارضة قوية، 

سيقّوي من سيطرة األسد على سورية.
ــرح الـــيـــوم فـــكـــرة جـــديـــدة بــــأن مــحــاربــة  ــطــ ــ

ُ
وت

»داعش«، قد تكون بداية جيدة ملواجهة إيران 
الـــذي تــبــدو حظوظ  الــوقــت  فــي املنطقة. ففي 
عــقــد أيـــة تــســويــة ســيــاســيــة فــي ســوريــة شبه 
معدومة، في مقابل عدم ثقة األطراف العراقية 
بــبــعــضــهــا، مـــع هــيــمــنــة إيـــرانـــيـــة عــلــى الــدولــة 
ـــل مـــن خــــال تــحــالــف 

ّ
الــعــراقــيــة، يــأتــي الـــتـــدخ

ــــؤدي فــيــه الـــريـــاض دورًا كــبــيــرًا،  عــســكــري، تـ
كعامل جديد، قادر على تغيير أوراق املنطقة.

إلــى تقوية موقف  الروسي  ل 
ّ

التدخ أدى  فقد 
األســــــــد، وبــــاتــــت األراضـــــــــي الــــتــــي تــخــســرهــا 
املــعــارضــة، أو »داعـــــش«، تــقــع تــحــت سيطرة 
قـــــوات مـــوالـــيـــة لــلــنــظــام الــــســــوري، وكــــل هــذا 
بـــحـــجـــة »مــــحــــاربــــة اإلرهــــــــــــــاب«، كـــمـــا تــعــلــن 
روســيــا. وبــالــتــالــي يــطــرح ذلــك إمكانية أمــام 
ــطـــوة مـــشـــابـــهـــة،  ــقــــوم بـــخـ الــــســــعــــوديــــة ألن تــ
ــلــهــا الــعــســكــري فـــي ســــوريــــة، والـــبـــري 

ّ
فــتــدخ

السورية،  املعارضة  لتقوية  تحديدًا، سيأتي 
وعسكريا،  سياسيا  مصلحتها  فــي  ويصب 
األمـــر الـــذي سيبدو مهما جــدًا لــلــريــاض، في 
اإليراني في  النفوذ  حال رغبت في مواجهة 
ســـوريـــة والــــعــــراق. ومـــن املــســتــبــعــد أن تــكــون 
أن  كما  منفردة،  ل 

ّ
للتدخ السعودية  الخطوة 

الفكرة هــو سياق  ــرحــت فيه 
ُ
الــذي ط السياق 

تحالف واســـع، لــذا تــبــدو فــكــرة إرســـال قــوات 
ــي، أو تــحــت  ــ ــ ــة، ضـــمـــن تـــحـــالـــف دولـ ــعـــوديـ سـ
اإلرهــاب،  اإلســامــي ملكافحة  التحالف  مظلة 
خـــيـــارًا مــمــكــنــا، وفـــكـــرة مــطــروحــة مــنــذ فــتــرة 
ليست بقصيرة. فالسعودية تريد أن تواجه 
األول  رئــيــســيــن:  لسببن  ــــش«،  »داعــ تنظيم 
 
ّ
وهـــو شــن عليها،  خــطــرًا  ُيــشــّكــل  التنظيم  أن 
أسفرت عن  أراضيها،  داخــل  هجمات دموية 
مقتل عشرات املواطنن خال العام املاضي. 
ــر الــثــانــي، أن مــواجــهــة »داعــــش«، يمكن  واألمـ
في  للسعودية  واســع  نفوذ  مفتاح  تكون  أن 
ل في تسليح فصائل 

ّ
العراق وســوريــة، يتمث

جدية  محاولة  يعني  مما  إليـــران،  مناهضة 
إلنهاء النفوذ اإليراني في املنطقة، وهو األمر 
الــــذي تــســعــى الـــريـــاض إلــيــه بــقــوة، مــع تغير 
وإعانها   ،2015 منذ  الخارجية  سياساتها 
منذ  تجاه طهران،  راديكالية  أكثر  سياسات 
إعــــان الــتــحــالــف الــعــربــي فــي الــيــمــن، وحتى 

قطع العاقات الدبلوماسية مع طهران.

تونس ـ وليد التليلي

باتت األجواء الحربية التي تحوم 
فوق األراضي الليبية أقوى من أي 
تفيد  عديدة  يــوم مضى. معطيات 
بتلك الخاصة، ملستها »العربي الجديد« من 
جميعها  وأجنبية،  وتونسية  ليبية  مــصــادر 
تــفــيــد بــــأن الــعــد الــعــكــســي لــتــوســيــع »الــحــرب 
على اإلرهاب« باتجاه األراضي الليبية تحت 
شعار »محاربة داعش«، انطلق بالفعل. أحدث 
املعطيات اختصرها كام األمن العام لحلف 
شـــمـــال األطـــلـــســـي، يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، أمــس 
ــوزراء  الــجــمــعــة، لـــدى وصـــولـــه إلـــى اجــتــمــاع لــ
دفاع بلدان االتحاد األوروبــي، في أمستردام، 
وحــرفــيــتــه أن »الــحــلــف عــلــى اســـتـــعـــداد لــدعــم 
محاربة تنظيم الدولة اإلرهابي في ليبيا، لكن 

فقط بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية«.
ــكــــل واضــــــح  ــــص هــــــــذا الــــتــــصــــريــــح بــــشــ

ّ
يــــلــــخ

في  العسكري  ل 
ّ

للتدخ الدولية  االســتــعــدادات 
لــيــبــيــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن بــعــض الــتــصــريــحــات 
التي تؤكد على املسار السياسي، وتحاول أن 
ل عسكري 

ّ
تغطي على الرغبة الدولية في تدخ

في ليبيا، يبدو وشيكا جدًا بحسب املعلومات 
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ الــتــي وصــلــت  املتقاطعة 

من مصادر متنوعة.
لـــم يــكــن تــصــريــح ســتــولــتــنــبــرغ مــفــاجــئــا، فقد 
سبقته زيــــارة رئــيــس الــلــجــنــة الــعــســكــريــة في 
الــحــلــف األطــلــســي، الــجــنــرال بــيــتــر بــافــال إلــى 
ــبــــوع، عــقــد خــالــهــا سلسلة  تـــونـــس مــنــذ أســ
التونسي  الدفاع  بوزير  جمعته  اللقاءات  من 
فرحات الحرشاني، وقائد الجيوش التونسية 
توفيق  والــجــنــرال  فتحي،  إسماعيل  الــجــنــرال 
الــرحــمــونــي. كــذلــك حــضــر بــافــال جــلــســة عمل 
مـــع أعـــضـــاء لــجــنــة املــتــابــعــة لــلــســام واألمــــن 
فــي املــتــوســط، وعــّبــر عــن ارتــيــاح »األطــلــســي« 

للتعامل مع تونس.
التونسيون عن  املــســؤولــون  املــقــابــل، عّبر  فــي 
مــخــاوفــهــم مـــن تـــدهـــور األوضــــــاع فـــي لــيــبــيــا، 
وهو ما أكده أول من أمس الرئيس التونسي 
ــل 

ّ
الــبــاجــي قــايــد الــســبــســي، مــحــذرًا مــن الــتــدخ

الــعــســكــري مــن دون اســتــشــارة تــونــس. ولكن 
هـــذا الــتــصــريــح يــعــكــس أيــضــا عــلــم السلطات 
ـــل، واشـــتـــراطـــهـــا فــقــط أن 

ّ
الــتــونــســيــة بـــالـــتـــدخ

الــجــوار، ألنها  يتم التنسيق معها، ومــع دول 
الفاتورة األكــبــر، كما حــدث في 2011  ستدفع 

عند اإلطاحة بالعقيد الليبي معمر القذافي.

التدّخل 
في ليبيا
تونس تستعد إنسانيًا وإيطاليا 

تنشر بوارجها
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سيناء: تململ وشكاوى في صفوف الشرطة 

الجزائر تستعّد للحرب باستنفار على الحدود السعودية تحارب »داعش« لمواجهة إيران؟

هناك،  املضطربة  السياسية  البيئة  في ضوء 
اإلرهــابــي من االستياء  التنظيم  حيث تمّكن 
على فضاء يقوم من خاله بترويع املواطنن 
ــو مـــا تــحــاول  ويـــدبـــر مــخــطــطــات إرهــابــيــة وهـ
الواليات املتحدة تفاديه. وأوضح، أن الواليات 
دول  مع  بالتعاون  استعدادها  أبــدت  املتحدة 
أخرى ملساعدة الليبين لضمان أمن بادهم، 
اتخاذ  عزمها  أعلنت  إيطاليا  أن  إلــى  مشيرًا 
ــبــــادرة وهــــو مـــا تـــرحـــب بـــه الـــواليـــات  ــام املــ ــ زمـ

املتحدة.
تــعــكــس هــــذه الــتــصــريــحــات عــمــق الــتــنــســيــق 
ــبـــايـــن مــــع رؤى  ــركــــي االيــــطــــالــــي، فــــي تـ ــيــ األمــ
بــعــض الــــدول األوروبـــيـــة األخـــــرى. ويــبــدو أن 
الـــقـــرار األمــيــركــي مــحــســوم فـــي هـــذا االتـــجـــاه، 
ومرتبط مباشرة بالوضع الداخلي األميركي 
وباالنتخابات األميركية تحديدًا، حيث يسعى 
في  الجمهورين  منافسة  إلى  الديمقراطيون 
أهــــم شـــعـــاراتـــهـــم، لــنــاحــيــة اســـتـــعـــراض الــقــوة 
و»اســــتــــعــــادة صـــــورة أمـــيـــركـــا الـــقـــويـــة«. وفــي 
ــذا الـــســـيـــاق، تــشــيــر مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة  ــ هـ
أن  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ عاملة في تونس 
الــديــمــقــراطــيــن يميلون نــحــو ضــــرورة تــزامــن 
االنتخابات مع ضربات عسكرية في أكثر من 

مكان، ومن بينها ليبيا.
تونسيا، يبدو الخيار السياسي محسوما في 
الــدولــيــة،  الــجــهــود السياسية  خــصــوص دعــم 
ــاق الــســيــاســي، والــحــكــومــة الــجــديــدة.  ــفــ واالتــ
ويبدو أيضا أن قرار حركة »النهضة« متناسق 
مع الخيار الرسمي، نظرًا لدورها في السعي 
إلـــى تــقــريــب وجــهــات الــنــظــر. وتــؤكــد مــصــادر 
»العربي الجديد«، أن كل  قيادّية في الحركة لـ
مساعي »النهضة« ليبيا تتم بعلم السلطات 

التونسية وبالتنسيق معها.
التونسية-الليبية  الــلــقــاءات  حــركــة  وتتكثف 
الساعية إلى تفادي الهجوم العسكري. أحدث 
راشــد  »النهضة«  زعيم  سّجلها  االجتماعات 
الغنوشي أخــيــرًا فــي تونس مــع رئيس حزب 
»العدالة والبناء« الليبي، محمد صوان، ولقاء 
األخـــيـــر مـــع املــكــلــف بــتــألــيــف حــكــومــة ليبية 
جــديــدة، فــايــز الــســراج، واملــكــاملــة الــتــي جمعت 
لقاءات  عن   

ً
فضا بالسراج،  أيضا  الغنوشي 

السابق  التونسي  الخارجية  صوان مع وزير 
الطيب البكوش. وتشير مصادر مطلعة على 
مجرى هذه اللقاءات إلى أن »النهضة« كانت 
إقناع صــوان بضرورة االنضمام  إلــى  تسعى 
إلى الوفاق الليبي واملساعي لتشكيل حكومة 

بغداد  إلى  غراهام،  ليندزي  ونظيره  ماكين،  جون  السيناتور  زيارة  خالل 
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كان في جعبتهما خطة لمواجهة 
من  قواته  أغلب  تكون  عسكري،  تحالف  بناء  في  تتلخص  »داعش«، 
تم  الخطة  أن  السيناتوران  وأكد  التنظيم.  لمواجهة  السنّية«  »الدول 
التباحث فيها مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، عندما كان 
وليًا للعهد، وزيرًا للدفاع، وأن السعودية وافقت على المشاركة في 

هذا التحالف، شرط أن يواجه نظام األسد مع »داعش«.

قال رئيس منظمة الهالل األحمر التونسي، الطاهر الشنيتي، إّن نحو ثالثة 
استعداد  مؤكدًا  أيام،  ثالثة  منذ  تونس  إلى  يوميًا  يعبرون  ليبي  آالف 
تونس بشكل أفضل مما كان عليه الوضع في 2011. وتابع أن لقاءات 
ستجمعه مع ممثلي االتحاد األوروبي يوم اإلثنين المقبل للتباحث في 
هذا الشأن، مؤكدًا أن االتحاد رصد موازنة كبيرة لهذا السيناريو. ولفت 
كما  »المشوشة«  مخيم  سيناريو  تكرر  لن  التونسية  الحكومة  أن  إلى 

حدث سابقًا.

موازنة أوروبية كبيرة

مواجهة األسد و»داعش«

خاص

مع الحدث تحليل

ــا تـــم بــالــفــعــل فـــي التشكيلة  ــو مـ ــاق، وهــ ــوفــ الــ
الحكومية التي رفضها برملان طبرق.

ــي ســـيـــاق مــــحــــاوالت »الـــنـــهـــضـــة« لــتــأمــن  ــ وفـ
ــب ليبيا 

ّ
إجـــمـــاع ســيــاســي مـــن شــأنــه أن يــجــن

ــــراب،  ــــخـ ــم الـ ــــن حـــجـ ــد مـ ــزيــ  أجـــنـــبـــيـــا يــ
ً
ــــا ــــدخـ تـ

النظر بن  تحاول »النهضة« تقريب وجهات 
جميع األطــــراف، واضــطــرت لــهــذا الــهــدف إلى 
القذافي.  رمــوز نظام  االتــصــال بمجموعة من 
فــقــد عــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد« أن الغنوشي 
اتصل بأحمد قذاف الدم وعبد الرحمن شلقم 
ــِريــل وغــيــرهــم، إليــمــان الــحــركــة  ومــحــمــود ِجــْب
كحل  ليبيا،  في  الشاملة  املصالحة  بــضــرورة 
وحيد إلنهاء الصراعات الدائرة هناك. وتؤكد 
مصادر »العربي الجديد« أن مكاملة الغنوشي 
مــع الــســراج أخــيــرًا صــّبــت فــي االتــجــاه نفسه، 
وكــان موضوع دخــول الحكومة الجديدة إلى 
طــرابــلــس مـــن بـــن مــواضــيــعــهــا. ولــفــتــت هــذه 
املــصــادر إلـــى أن زيــــارة الــغــنــوشــي إلـــى تركيا 
»الــعــدالــة  لــحــزب  املــتــأخــرة  التهنئة  بمناسبة 
والــتــنــمــيــة« بـــفـــوزه فـــي انــتــخــابــات نــوفــمــبــر/

الشأن  أيضا  تناولت  املاضي،  الثاني  تشرين 
الــلــيــبــي والـــتـــطـــورات املــتــســارعــة فــي املنطقة، 
بــاإلضــافــة إلـــى ســبــل دعـــم تــونــس اقــتــصــاديــا 
في هذه املرحلة. تبقى املشكلة األكبر في هذا 
الــســيــاق، الــحــيــرة الــتــركــيــة الــكــبــيــرة إزاء قــرار 
ل العسكري، بن املوقف التركي املبدئي 

ّ
التدخ

ل العسكري األجنبي من جهة، 
ّ

الرافض للتدخ
ووضع تركيا كدولة أساسية في حلف شمال 

األطلسي من جهة ثانية.

وتتقاطع هذه املعلومات مع ما سبق أن ذكره 
أن هناك  الجديد«، عن  »العربي  لـ ليبي  وزيــر 
ــل عــســكــري، مع 

ّ
اســتــعــدادًا فــي إيــطــالــيــا لــتــدخ

وجود بواخر في الجنوب اإليطالي مستعدة 
لذلك، وهو ما أكدته منذ يومن وزيرة الدفاع 
ــا بــيــنــوتــي، بــإعــانــهــا عن  ــرتــ اإليـــطـــالـــيـــة روبــ

وفي  ليبيا.  ســواحــل  قبالة  بحرية  قطع  نشر 
السياق، شّدد وزير الدفاع األميركي، أشتون 
نيفادا، على  قاعدة  الجمعة، من  أمس  كارتر، 
الجارية  األحــداث  املتحدة تراقب  الواليات  أن 
في ليبيا عن كثب. ولفت كارتر إلى أن تنظيم 
»داعش« يسعى إلى كسب موطئ قدم بليبيا 

الــرئــاســي  المجلس  فــي  عــضــو  قـــال 
لــحــكــومــة الـــوفـــاق الــلــيــبــيــة، أمــس 
الجمعة، إّن أعضاء المجلس توافقوا 
على تشكيل حكومة مكونة من 12 
المجلس  أعضاء  إلى  باإلضافة  وزيــرًا، 
لوكالة  المصدر  وكــشــف  الــرئــاســي. 
الحكومة  تقسيم  أن  عن  »األناضول« 
آخرين  و4  ليبيا،  لغرب  وزراء   5 سيمنح 
من الشرق، و3 من الجنوب، موضحًا 
أن خالفًا ال يزال قائمًا بين األطراف، حول 
مصير وزارة الدفاع. وال تزال مشاورات 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 

مستمرة في مدينة الصخيرات.

الخالف حول 
الدفاع متواصل

أعلنت 
السعودية 
أخيرًا عن 
التحالف 
اإلسالمي 
لمكافحة 
اإلرهاب )فايز 
نورالدين/فرانس 
برس(

تــبــدو املـــخـــاوف الــتــونــســيــة كــبــيــرة مـــن تــكــرار 
ذلــك السيناريو، وإن كــان ما قد يحدث اليوم 
إرهابين  ل 

ّ
تسل إمكانية  بحكم  بكثير  أخطر 

إلى الباد، وأكــد السبسي في هذا الصدد أن 
 
ً
لــن تغلق حــدودهــا مــع ليبيا، محّما تــونــس 

املجتمع الدولي مسؤوليته في ذلك.
وتـــؤكـــد مــعــلــومــات حــصــلــت عــلــيــهــا »الــعــربــي 
الــجــديــد« أن منظمات اإلغــاثــة الــدولــيــة بــدأت 
تــســتــعــد فـــي الـــجـــنـــوب الــتــونــســي الرتـــــــدادات 
الضربات العسكرية على اعتبار أن »الضربات 
صــارت حتمية«. واقــع لم ينفه رئيس منظمة 
الــهــال األحــمــر الــتــونــســي الــطــاهــر الشنيتي، 
ــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، مـــؤكـــدًا  فــــي حـ
بــدايــة االســتــعــداد لكل الــســيــنــاريــوهــات. وقــال 
بالفعل  تــتــم  التنسيق  عمليات  إن  الشنيتي 
منذ مدة مع املنظمات الدولية، وستجري غدًا 
)تــمــريــن(، بمساهمة  بــيــضــاء«  األحـــد »عملية 
املدني  والــدفــاع  التونسية  الصحة  وزارة  مــن 
ــدود«  ــ الـــتـــونـــســـي ومــنــظــمــتــي »أطــــبــــاء بــــا حـ
و»أطباء العالم« الدوليتن، و»اللجنة الدولية 
للصليب األحمر«، استعدادًا لتدفق الاجئن 
ــل الــعــســكــري  ــ

ّ
ــدخ ــتــ واملـــهـــجـــريـــن فــــــور بــــــدء الــ

الخارجي.

تعود فكرة مشاركة 
السعودية بقوات برية 

في مواجهة »داعش«، 
لتُطرح في األروقة 

السياسية، خصوصًا أن 
هذه المشاركة قد تصب 

في مصلحة المملكة 
سياسيًا وعسكريًا

السبت 6 فبراير / شباط 2016 م   27 ربيع الثاني 1437 هـ  ¶  العدد 523  السنة الثانيةالسبت 6 فبراير / شباط 2016 م   27 ربيع الثاني 1437 هـ  ¶  العدد 523  السنة الثانية
Saturday 6th February 2016 Saturday 6th February 2016

  شرق
      غرب

القوات المصرية تعتقل 
7 في الزقازيق

ــــن املـــصـــريـــة، 7  ــــوات األمـ اعــتــقــلــت قـ
أشــخــاص مــن داخــــل شــقــة سكنية 
ــازيـــق فـــي الــشــرقــيــة،  ــزقـ بــمــديــنــة الـ
وحتى  ووالــدهــمــا،  طفان  بينهما 
من  املعتقلن  أســـر  تتمكن  لــم  اآلن 
ــان إخـــفـــائـــهـــم.  ــكــ الـــــوصـــــول إلــــــى مــ
املعتقل أحمد  الطفل  وقالت والــدة 
يـــونـــس، عــــزة مــحــمــد عــبــدالــرحــمــن 
ــوات  ــ الــــجــــديــــد«، إن »قـ ــربـــي  ــعـ ـــ«الـ لـ
األمـــن خطفت ابــنــي أحــمــد يونس، 
15 عـــامـــا، ووالـــــــده مــحــمــد يــونــس 
ــبـــرايـــر/ شـــبـــاط الــحــالــي،  مــنــذ 4 فـ
بعد اعتقالهما تعسفيا من إحدى 
الـــشـــقـــق الــســكــنــيــة فــــي الـــزقـــازيـــق، 
ــهــا 

ّ
شــرقــي مـــصـــر«، مــشــيــرة إلـــى أن

تــلــقــت اتـــصـــااًل مــن حــــارس الــشــقــة، 
 رجــااًل بزي رسمي 

ّ
أخبرها فيه أن

اقتحموا الشقة واعتقلوا من فيها.
)العربي الجديد(

لبنان: القوى األمنية 
تحّرر مخطوفًا كويتيًا

تمّكن فرع املعلومات في قوى األمن 
الجمعة،  أمــس  اللبناني،  الداخلي 
مــــن تـــحـــريـــر املـــخـــطـــوف الــكــويــتــي 
مـــحـــســـن بـــــــــراك املـــــاجـــــد فـــــي بـــلـــدة 
تعنايل، في البقاع األوســط )شرق 
لبنان(. وخطف املاجد من مزرعته 
في قب الياس، في 17 يناير/كانون 
الثاني املاضي، على يد مجهولن.

)العربي الجديد( 

... وسالم ينفي تلّقي 
بيروت طلبًا بتوطين 

السوريين
أعـــــرب رئـــيـــس الــــــــوزراء الــلــبــنــانــي، 
ــام ســــــــام )الـــــــــصـــــــــورة(، أمــــس  ــ ــمـ تـــ
ــيـــاحـــه ملــجــريــات  الــجــمــعــة، عـــن ارتـ
مــؤتــمــر املــانــحــن فــي لــنــدن، نافيا 
ــت إلـــى  ــ ــهـ ــ »االتـــــهـــــامـــــات الــــتــــي ُوجـ
املؤتمر بمحاولة توطن الاجئن 

السورين في لبنان«. 
وقـــــال ســــام فـــي حـــديـــث إعـــامـــي، 
خــتــام مــشــاركــتــه فــي مــؤتــمــر »دعــم 
ســوريــة واملــنــطــقــة«، إن »لــبــنــان لم 
يـــتـــخـــذ حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة أي إجـــــراء 
لــديــنــا   

ّ
أن خـــصـــوصـــا  ــتـــوطـــن،  ــلـ لـ

خــــبــــرة مـــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، ولــــم 
يــومــا عــن مطلب عودتهم  نــتــنــازل 
بــادهــم، فلماذا نغير موقفنا  إلــى 
اآلن؟«. واعترف سام أن »لبنان لم 
اللجوء  مــلــف  معالجة  مــن  يتمكن 

كما يجب منذ 3 سنوات«. 
)العربي الجديد(

العراق: أول صالة جمعة 
موحدة في الرمادي

أقــيــمــت، أمـــس الــجــمــعــة، فــي جامع 
أول  الرمادي  الكبير، وسط  الدولة 
صاة مّوحدة في املدينة بحضور 
عدد كبير من رجال الدين والقادة 
واإلداريـــن  واألمــنــيــن  العسكرين 
في املحافظة، بعد استعادة القوات 
العراقية السيطرة عليها منذ نحو 
شهر إثر معارك ضارية مع تنظيم 
الــدولــة اإلســامــيــة »داعــــش«. وقــال 
الرمادي، عبد  الجمعة في  خطيب 
الــلــطــيــف هـــمـــيـــم، »أطـــلـــقـــنـــا حــمــلــة 
ــاء مــــدن  ــ ــنــ ــ ــيـــة لـــتـــنـــظـــيـــف وبــ ــبـ شـــعـ
األنبار وعلى كافة أهالي املحافظة 
ــــب وأن  ــــواجـ املــــشــــاركــــة فــــي هـــــذا الـ

يتحملوا مسؤولياتهم«.
)العربي الجديد(

... ومقتل 20 في حريق 
بفندق في كردستان

ــادي،  ــ ــيــــل نـــــــوزاد هـ ــاكـــم إربــ ــال حـ ــ قـ
أمس الجمعة، إن حريقا بفندق في 
عــاصــمــة إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق، 
وأّكــــد  شــخــصــا.   20 بــحــيــاة  أودى 
الــقــتــلــى ليسوا  مــن   14 

ّ
أن الــحــاكــم 

من أبناء اإلقليم، لكنه لم يحدد أي 
جنسيات.

)رويترز(

استعدادات دولية وإقليمية لمحاربة »داعش« في ليبيا )محمود تركية/فرانس برس(



عادل األحمدي

املوالية  الجيش  »املــقــاومــة« وقـــوات  ــواصــل 
ُ
ت

لــلــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، تــقــّدمــهــا فـــي األطــــراف 
ــتـــرب مــن  ــقـ ــاء، وتـ ــعـ ــنـ الـــشـــرقـــيـــة ملــحــافــظــة صـ
الــعــاصــمــة، فـــي وقــــت تـــبـــرز فــيــه الـــعـــديـــد من 
الــســيــنــاريــوهــات الحــتــمــاالت تــطــور املــعــركــة 
ــح  ــع واضــ ــراجــ ــرة املـــقـــبـــلـــة، وســـــط تــ ــتـ ــفـ ــي الـ فــ
علي  املــخــلــوع،  للرئيس  واملــوالــن  للحوثين 
ــوات الــجــيــش  ــ ــالـــح. وســـيـــطـــرت قـ عــبــدالــلــه صـ
و»املقاومة« التي قدمت من جهة مأرب، خال 
األيــــام املــاضــيــة، عــلــى منطقة »فــرضــة ِنــهــم« 
استراتيجيا بن صنعاء  موقعا  تحتل  التي 

ومأرب.
ووفــــقــــا لــلــمــعــطــيــات املـــيـــدانـــيـــة وتــــقــــديــــرات 
الجديد«،  »العربي  لـ »املــقــاومــة«  فــي  مــصــادر 
التقّدم  الــذي يبرز بعد  األول  السيناريو  فإن 
ــو اســــتــــمــــرار املـــعـــارك  ــــم« هــ ــهـ ــ فــــي مــنــطــقــة »ِنـ
جــديــدة،  مناطق  باتجاه  العسكري  والــتــقــّدم 
ــــوات  ــالــــح قــ ــاء فـــــــــارق الـــــــتـــــــوازن لــــصــ ــ ــقـ ــ ــع بـ ــ مــ
الشرعية. وفي حال استمرار املعارك والتقّدم 
املــيــدانــي عــلــى هـــذا الــنــحــو، مــن دون حــدوث 
تطّورات مفاجئة مثل انشقاقات في صفوف 
املعركة قد تطول،  فإن  الحوثين وحلفائهم، 
بسبب الــتــضــاريــس الـــوعـــرة، بــاإلضــافــة إلــى 
حرص الحوثين وحلفائهم على إعاقة تقّدم 
خصومهم أكبر قدر ممكن، على أن السيطرة 
على »ِنهم« تفتح الطريق إلى أرحب، لتصبح 
أجـــــزاء مــهــمــة مـــن صــنــعــاء )الـــضـــواحـــي( في 

قبضة الشرعية.
إلى ذلك يبرز سيناريو ثاٍن تذهب إليه العديد 
من آراء املحللن، وهو أن معركة صنعاء قد 
الشرعية،  لــصــالــح  مــيــدانــيــة  مــفــاجــآت  تحمل 
بسبب شراء الوالءات واالنشقاقات املحتملة 
م 

َّ
التي سل واألمنية،  العسكرية  الوحدات  في 

جــــزء مــنــهــا فـــي األصــــل لــصــالــح والــحــوثــيــن 
باعتباره ذلــك أمـــرًا واقــعــا، ولــعــوامــل نفسية 

مرتبطة بمسار الحرب والخسائر املتراكمة، 
وعدم جدوى املواجهة في ظل غياب التوازن 
تستهدف  التي  الجوية  والــغــارات  العسكري 

أية تحركات عسكرية.
سياسية،  بجوانب  السيناريو  هــذا  ويرتبط 
وتــحــديــدًا مــا يخص الــخــافــات بــن شريكي 
االنقاب، واللذين انتقا من مرحلة الهجوم 
الدفاع  إلى مرحلة  والتوّسع في املحافظات، 
ــنـــاطـــق الـــقـــريـــبـــة مــــن مــعــاقــلــهــمــا، ولـــم  فــــي املـ
تــعــد ثــمــة مــكــاســب مـــن اســتــمــرار تحالفهما 
ســـوى أنــهــمــا هـــدف مــشــتــرك، فـــي حـــن فشا 
الــتــوافــق على خــطــوات سياسية محددة  فــي 
إلصــاح وضــع سلطة االنــقــاب، وكــل ذلــك قد 
يــؤدي إلــى سقوط صنعاء سريعا فــي أيــدي 
الحوثين  أيدي  الشرعية، مثلما سقطت في 
2014 بعد معارك محدودة، ولكن بالتحالف 

مع طرف من داخلها.
أمـــا الــســيــنــاريــو الــثــالــث، الــــذي يــبــرز بسبب 
له الــتــقــّدم 

ّ
الــضــغــط غــيــر املــســبــوق، الـــذي يمث

الهزائُم  تدفع  أن  فهو  فــي ضــواحــي صنعاء، 
املــيــدانــيــة الــحــوثــيــن وحــلــفــاءهــم إلـــى تقديم 

تـــنـــازالت ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة، مـــن شــأنــهــا أن 
تفضي إلى تطبيق القرار الدولي 2216 الذي 
ــه الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، وانــســحــاب  تــطــالــب بـ
املليشيات مــن املــؤســســات فــي صــنــعــاء، بما 
املوالية  والــقــوات  الشرعية  للحكومة  يسمح 
العاصمة، وغير ذلــك مما  إلــى  بــالــعــودة  لها 
يــمــكــن أن يــنــتــج عـــن اســـتـــســـام االنــقــابــيــن 
بطريقة أو بأخرى. وما يدعم هذا السيناريو 
وجــود دعــوات لتجنيب صنعاء آثــار معركة 
قد تودي بما تبقى من مؤسسات، لكن تبقى 
األقــل،  السياسي غائبة على  الحل  مــؤشــرات 

حتى اليوم.
ــة  ــارطــ ــخــ ــر إلـــــــى الــ ــظــ ــنــ ــالــ ــل عـــــــــام، وبــ ــكــ ــشــ وبــ
الجغرافية لصنعاء، املحاطة بالجبال بشكل 
كبير، والخارطة القبلية والعسكرية الخاصة 
بالوالءات، باإلضافة إلى االعتبارات واملكانة 
املعركة  تطورات  ذلــك، يجعل  كل  السياسية، 
فــي صــنــعــاء مــفــتــوحــة عــلــى كــل االحــتــمــاالت، 
السابقة هي  الثاثة  السيناريوهات  أن  غير 
األقـــوى وفــقــا ملعطيات تــطــورات املــعــارك في 

منطقة »ِنهم«، بن صنعاء ومأرب.

طــبــيــعــيــة قــابــلــة لــلــنــقــاش والـــعـــمـــل عــلــيــهــا، 
قــادة الحركة عــن قائمة  مثل شطب أســمــاء 
الدستور. وفيما  التغيير في  أو  املطلوبن، 
يتعلق بــالــوجــود األجــنــبــي فــي الــبــاد، فإن 
العام  انتهى نهاية  قد  الدولية  القوات  دور 
2014، وهي اآلن في مهمة جديدة. خاصة 
القول أن شروط »طالبان« شروط طبيعية 
ــظــهــر حصول 

ُ
يــمــكــن الــعــمــل عــلــيــهــا، وهـــي ت

أوقــات  فــي  الحركة.  فــي موقف  تغيير كبير 
بالتفاوض  ترضى  الحركة  تكن  لم  سابقة، 
مع الحكومة إال بعد خروج القوات الدولية 
من أفغانستان، ولكنها تفعل ذلك اآلن وقد 
فعلت في يوليو/تموز املاضي، حن جلست 
عـــلـــى طــــاولــــة املــــفــــاوضــــات مــــع الـــحـــكـــومـــة. 
سياسيا »طالبان« لم تكن ترضى بالحديث 
حول الدستور الحالي، ولكنها اآلن تتحدث 
حــــول الــتــغــيــيــر فـــي الـــدســـتـــور األفـــغـــانـــي أو 
التعديل فيه. ومن املعلوم أن الدستور قابل 
من  الكثير  والتعديل. وهو مطلب  للتغيير 

األفغان وليس »طالبان« فحسب.

■ بعد مقتل املال عمر، انقسمت حركة »طالبان« 
إلــى عــدة جــمــاعــات. إلــى أي مــدى تعتبرون األمــر 

عقبة في سبيل نجاح عملية املصالحة؟
»طالبان«  صفوف  فــي  الداخلية  الــخــافــات 
هي  إنما  ومستمرة،  دائمة  خافات  ليست 
ــبــذل 

ُ
مــؤقــتــة. إذ هـــنـــاك جـــهـــود لــلــوســاطــة ت

الحــتــواء تــلــك الــخــافــات. ثــمــة لجنة علماء 
بالتالي  الــحــركــة.  توحيد صــف  على  تعمل 
نــأمــل أن تــشــارك »طــالــبــان« فــي الــحــوار مع 
ــادة واحـــــــدة. ولـــكـــن إذا  ــيـ الــحــكــومــة تــحــت قـ
استمرت الخافات، حينها ال بد من دعوة 
الــحــوار،  طــاولــة  إلــى  الجماعات  تلك  جميع 
املعارضة  الجبهة  فــي  أي جماعة  بــقــاء  ألن 
األزمــة ويمهد الستمرار دوامــة  بقاء  يعني 

الحرب. 

تعارض  »طالبان«  غير  أخــرى  هناك جماعات   ■
ــي أفـــغـــانـــســـتـــان وتـــقـــاتـــل  ــ ــي فـ ــبــ ــنــ ــود األجــ ــ ــوجــ ــ ــ ال
»الحزب  كـ األفغانية،  والحكومة  األجنبية  الــقــوات 
اإلسالمي« بقيادة قلب الدين حكمتيار، هل ُدعيت 

تلك الجماعات للحوار؟
»الــحــزب اإلســامــي« لقد جــاءت  لـــ بالنسبة 
هيئات ووفــود مختلفة من الحزب والتقت 
ــة ومـــــســـــؤولـــــن فــي  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــيــــس الــ ــرئــ بــ
اقــتــراحــات  الــحــكــومــة، وكــانــت تحمل معها 
اآلن مع  القضية ولكن ال نتائج حتى  لحل 
األســـف. ومــا نــؤمــن بــه هــو أن تــكــون عملية 
املعارضة  األحـــزاب  لجميع  شاملة  الصلح 

مهما كان اسمها.

كباكستان  الـــجـــوار  دول  دور  تــقــّيــمــون  كــيــف   ■
وإيران في عملية املصالحة؟

الــجــوار دور هـــام للغاية ولـــن تتكلل  لـــدول 
تــلــك  تــــــعــــــاون  دون  مــــــن  الــــــســــــام  جـــــهـــــود 
ــعــــاون، ولـــكـــن مــا  ــتــ الــــــــدول. نــطــلــب مــنــهــا الــ
حـــدث أن كــل دول املنطقة لــهــا مــصــالــح في 
أحيانا  مصالحها  وتتعارض  أفغانستان، 
سبيل  على  أفغانستان.  فــي  املصالحة  مــع 
املثال مشروع »تابي« الذي بفضله سيصل 
ــاز تــركــمــانــســتــان إلـــى بــاكــســتــان والــهــنــد،  غـ
تعارضه إيران، وبالتالي تلجأ األخيرة إلى 
اســتــخــدام طــرق مختلفة إلفــشــال املــشــروع، 
واســـتـــمـــرار دوامـــــة الـــحـــرب فـــي هـــذه الــبــاد 
وسيلة ألن تصل تلك الــدول إلــى مبتغاها. 
دول  ملصالح  ضحية  أفغانستان  وبالتالي 
املــنــطــقــة والـــقـــوى الــعــاملــيــة. لــــذا فــــإن نــجــاح 
القوى  بــإخــاص  مــرهــون  املصالحة  جهود 
باكستان  سيما  ال  املنطقة،  ودول  العاملية 

وإيران.

فــي وجــه جهود  أفغانستان  العقبات داخــل  مــا   ■
املصالحة؟

مع األسف الشديد ثمة أحزاب وشخصيات 
لها مصالح مالية وسياسية وعرقية، وتلك 
املصالح تستدعي استمرار الحرب والعنف. 
الــحــوار وضد  بالتالي هـــؤالء يعملون ضــد 
ولو  نجاحا  نحرز  وكلما  املصالحة،  عملية 
نسبيا في املصالحة، ترفع تلك الشخصيات 
واألحـــــــــــــــزاب أصـــــواتـــــهـــــا وتـــــقـــــف فــــــي وجــــه 
املــصــالــحــة وعــمــلــيــة الـــحـــوار وتــتــبــنــى شتى 

األساليب ألجل إفشالها.

■ كــيــف تــقــّيــمــون مــوقــف الــحــكــومــة األفــغــانــيــة من 
املصالحة مع الجماعات املسلحة، ومع دول الجوار؟
الــحــكــومــة تــســعــى لـــوقـــف الــعــنــف وإنـــجـــاح 
املصالحة. الرئيس أشرف غني يعمل لذلك، 
وألجـــل الــوصــول إلـــى ذلـــك الــهــدف ال بــد من 
تحسن العاقات مع دول الجوار، إذ من دون 
للمصالحة  إذًا،  الــعــنــف.  ذلــك ال يمكن وقــف 
املصالحة  وهــي:  الحكومة  تقول  كما  شقان 
مع الجماعات املسلحة، واملصالحة مع دول 
الجوار. ومن دونهما ال يمكن حلحلة األزمة.

■ ماذا بالنسبة للمجلس األعلى للمصالحة؟
خال   2010 العام  في  ّكل 

ُ
ش األعلى  املجلس 

حكومة حامد كــرزاي بعد أن قــرر االجتماع 
الــقــبــلــي تــشــكــيــل شـــــورى لــلــصــلــح. املــجــلــس 
يضم 73 عضوًا منهم العلماء والسياسيون 
وزعـــمـــاء األقـــــوام والــعــشــائــر وقــــادة الــجــهــاد 
ــــان الــرئــيــس األفــغــانــي  وبـــعـــض الـــنـــســـاء. وكـ
الـــراحـــل بـــرهـــان الـــديـــن ربـــانـــي، أول رئــيــس 
لــلــمــجــلــس بــعــد تــشــكــيــلــه، وبــعــد مــقــتــلــه إثــر 
 ،2011 سبتمبر/أيلول  في  انتحارية  عملية 
ــانـــي خــلــفــا لــه.  ــّن نــجــلــه صــــاح الـــديـــن ربـ ــ ُعـ
وبعدما تم تعين األخير وزيــرًا للخارجية، 

أصبحت أنا القائم بأعمال الرئيس.

■ ما رأيكم بجهود املصالحة الحالية، 
بعد انــعــقــاد االجــتــمــاع الــربــاعــي األول 
بــني أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان والــصــني 
والــواليــات املتحدة فــي إســالم آبــاد فــي 11 يناير/

 19 في  كابول  في  والثاني  املاضي،  الثاني  كانون 
األفغاني في  الحوار  ثم جلسات  أيضًا،  يناير  من 
ــإشـــراف مــؤســســة بـــغـــواش فـــي 22 من  ــة بـ الـــدوحـ

الشهر املاضي؟
ــات نـــــافـــــعـــــة ومـــــثـــــمـــــرة.  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ تـــــلـــــك االجـ
التفاهم  الرباعية تأتي نتيجة  االجتماعات 
بــن باكستان وأفــغــانــســتــان، والـــذي حصل 
عـــلـــى هـــامـــش مـــؤتـــمـــر قـــلـــب آســـيـــا لــعــمــلــيــة 
ــاد فـــي ديــســمــبــر/ ــ ــــام أبـ إســطــنــبــول فـــي إسـ

ــل أن  ــ كـــانـــون األول مـــن الـــعـــام املـــاضـــي. وآمـ
قريبا، شرط  نتائج  االجتماعات  تثمر هذه 
ــات املــتــحــدة  ــ ــــواليـ ــــدى كــــل مــــن الـ ــكـــون لـ أن تـ
إزاء  نــوايــا صــادقــة  املنطقة  ودول  والــصــن 
االجتماعات  تلك  كــل  األفــغــانــيــة.  املصالحة 
واألعمال تهدف لوضع آلية شاملة لعملية 
الـــحـــوار، وستكتمل اآللــيــة خـــال االجــتــمــاع 
ــاد في  ــ ــــام آبـ املــقــبــل، املــرتــقــب عـــقـــده فـــي إسـ
غضون أيام. بعد ذلك نتوقع انطاق عملية 
الحوار املباشر بن الحكومة األفغانية وبن 
املسلحن. الجديد هذه املرة، وهو ما يعطي 
املتحدة والصن  الــواليــات  األمــل، ضمانات 
أو إشرافهما على العملية، حسب تعبيرين 
ــــرى على  ــرة أخـ ــدد مــ ــ مــخــتــلــفــن. ولــكــنــي أشـ
أن تــعــاون دول املنطقة والــقــوى الــدولــيــة، ال 
سيما بكن وواشــنــطــن، هــو األســـاس، ومن 
املصالحة  لــن يكون نجاح عملية  ذلــك  دون 

إال حلما من املستحيل أن يتحقق.

عبد الحكيم 
السباق الرئاسي األميركيمجاهد

ساندرز وترامب في الطليعة
التعاون الدولي 

شرط لنجاح المصالحة 
األفغانية

تراجعت الديمقراطية هيالري كلينتون في 
االستطالعات أمام منافسها بيرني ساندرز. وفي الحزب 

الجمهوري، عاد دونالد ترامب إلى الطليعة

تشهد إسالم آباد 
اليوم السبت االجتماع 

الرباعي الثالث حول 
المصالحة األفغانية، 

وعن هذا الموضوع 
كان لـ»العربي الجديد« 

حديث مع القائم بأعمال 
رئيس المجلس األعلى 
للمصالحة المولوي 
عبد الحكيم مجاهد

الحكومة تسعى 
إلنجاح المصالحة لذلك 
يجب تحسين العالقات 

مع دول الجوار

انفالت أعصاب هيالري 
أثناء المناظرة بدا مفتعًال 

أكثر مما كان تلقائيًا

»حماس« تمّكنت من »كّي 
الوعي اإلسرائيلي« وتكريس 

حقيقة سالح األنفاق

تغير كبير في 
موقف »طالبان« فجميع 

مطالبها باتت قابلة 
للنقاش

67
سياسة

متابعة حوار

تحليل

أنفاق غزة... تهويل إسرائيلي يرفع أسهم عدوان جديد3 سيناريوهات لمعركة صنعاء

يقول المولوي عبد الحكيم مجاهد إن المجلس األعلى للمصالحة كان 
يواجه في السابق الكثير من العقبات، وكانت أحزاب سياسية وقومية 
أن  الجميع  نقنع  أن  استطعنا  ويضيف:  المصالحة.  وجه  في  تقف 
إلى  يدعون  الجميع  اليوم  ونشاهد  الحل،  هو  والحوار  المصالحة 
المصالحة وال أحد يدعو إلى الحرب. ويلفت إلى أن »طالبان« والجماعات 

المسلحة كانت ترفض الحوار ولكنها اآلن تقبل به وتدعو إليه.

نتائج جهود المجلس األعلى

أما جلسات الحوار في الدوحة التي ُعقدت في 
22 من الشهر املاضي بإشراف منظمة بغواش، 
والـــتـــي شــــارك فــيــهــا وفــــد مــهــم مـــن »طــالــبــان« 
الجلسات  فهذه  األفــغــان،  السياسين  وبعض 
كـــانـــت نـــافـــعـــة، وهــــي تــســتــكــمــل االجــتــمــاعــات 
في  إيجابية  بنتائج  تــأتــي  ولعلها  الــربــاعــيــة 
ــدًا إزاء  ــك أتـــأســـف جــ الــعــاجــل الـــقـــريـــب. مـــع ذلــ
تــصــريــحــات املــســؤولــن األمــيــركــيــن األخــيــرة 
التي مغزاها أن األزمة األفغانية قد تدوم، وأن 
الوضع األمني نحو األسوأ. تلك التصريحات 
تلّمح إلى أن جهود املصالحة لن تلفح. ولكني 
الــصــراع  أرى غير ذلـــك، أرى أن جميع أطـــراف 
األفـــغـــانـــي راضـــيـــة عــلــى الـــحـــوار مـــع بعضها 

البعض وأنها تريد إيجاد حل للمعضلة.

ــة األخــــيــــرة، هل  ــــدوحــ ■ بــالــنــظــر إلــــى جــلــســات ال
تالحظون أي تغيير في موقف »طالبان«؟

ــيـــر فـــــي مـــوقـــف  ــبـ ــيـــر كـ بـــالـــتـــأكـــيـــد ثــــمــــة تـــغـ
»طـــالـــبـــان«، فــجــمــيــع مــطــالــب الــحــركــة الــتــي 
ــور  جـــــاءت خــــال جــلــســات الــــدوحــــة هـــي أمـ

واشنطن ـ منير الماوري

لـــم يــفــلــح األداء املــتــمــيــز ملــرشــحــة الــرئــاســة 
املــحــتــمــلــة هــيــاري كــلــيــنــتــون، فــي املــنــاظــرة 
الــســاخــنــة الــتــي جــمــعــتــهــا مــســاء الخميس 
ــقـــراطـــي الــســيــنــاتــور  ــمـ ــع مــنــافــســهــا الـــديـ مــ
املتصاعد،  تفوقه  لجم  فــي  ســانــدرز  بيرني 
بحيث وصلت نسبة املؤيدين له في والية 
املــائــة، مقابل 34  فــي  إلــى 61  نيوهامبشير 
املائة لكلينتون، بحسب آخر استطاع  في 

أجرته شبكة »سي إن إن« التلفزيونية.
ــدة الـــتـــاســـن بــــن كــلــيــنــتــون  ــ ــعــــت حــ ــفــ وارتــ
وســـانـــدرز خـــال املــنــاظــرة، إذ أبـــدت األولـــى 
غــضــبــهــا مــمــا وصــفــتــه بــالــتــشــويــه »الـــقـــذر« 
ــــدرز وحــمــلــتــه  ــانـ ــ ــن جـــانـــب سـ لــســمــعــتــهــا مــ
االنــتــخــابــيــة. لــكــن انـــفـــات أعــصــابــهــا أثــنــاء 
 ومـــدروســـا أكــثــر مما 

ً
املــنــاظــرة بـــدا مــفــتــعــا

اتهمت ساندرز بشخصنة  إذ  تلقائيا،  كان 
الهجوم عليها ومحاولة اإليحاء أنها تتلقى 
الـــرشـــى مـــن جــمــاعــات الــضــغــط والــشــركــات 

الكبرى.
ــل، فــــي إظـــهـــار  ــابـ ــقـ ــــدرز، فــــي املـ ــانـ ــ ونـــجـــح سـ
ــع الــيــمــن  كــلــيــنــتــون وكـــأنـــهـــا مـــتـــواطـــئـــة مــ
»الـــجـــمـــهـــوري«، ومــــع أصـــحـــاب رأس املـــال 
واألعـــــمـــــال فــــي »وول ســــتــــريــــت«. فــــي حــن 
أداء  تباهت هي بخبراتها وجاهزيتها في 
مهام الرئاسة منذ اليوم األول، في تكرار ملا 
كانت تطرحه عام 2008 أمــام منافسها في 
ــاراك أوبــامــا.  ذلــك الــحــن الــرئــيــس الــحــالــي بـ
وعقب املناظرة، قالت إحدى الناخبات إنها 
كـــإمـــرأة تـــود أن تــدلــي بــصــوتــهــا لــهــيــاري، 
ــا تــفــتــقــتــده  ولــكــنــهــا لــــن تــفــعــل ذلــــــك، ألن مــ
كــلــيــنــتــون فــــي رأيــــهــــا هــــو شـــعـــور الــنــاخــب 
الــتــي يتفوق  الــســمــة  بالثقة نــحــوهــا، وهـــي 
بــهــا ســـانـــدرز. ومـــن الــعــوامــل األخــــرى التي 
الحزب  أن مرشحي  لصالح ساندرز  تلعب 
»الجمهوري« املحتملن يتسمون بالتطرف 
ــيـــمـــن، األمــــــر الــــــذي يــجــعــل  نـــحـــو أقـــصـــى الـ
طــروحــاتــه الــثــوريــة أكــثــر قــبــواًل لــدى شباب 
الحزب »الديمقراطي«، في مواجهة التطرف 
ــتــــي تــــحــــاول كــلــيــنــتــون  »الــــجــــمــــهــــوري«، الــ
مواجهته بقدر من عقانية ال تلقى تجاوبا 

مع جيل جديد من الناخبن »الثورين«.
ورغم اتهام كلينتون لساندرز بالشخصنة 
أثــنــاء تاسنها معه فــي املــنــاظــرة األخــيــرة، 
إال أن مراقبن رأوا أن الضرر الذي أصابها 
ــدرز ألجـــنـــدة  ــانــ  يــتــمــثــل فــــي تــبــنــي ســ

ً
فـــعـــا

ومجانية  التعليم  بمجانية  تتعلق  ثــوريــة 
الــتــأمــن الــصــحــي. وهـــي الــقــضــايــا الــتــي لم 
إن  بالقول  واكتفت  كلينتون،  لها  تتحمس 
ألبناء  متاحا  التعليم  يــكــون  أن  هــو  أملها 
)املــرشــح  »ألبــنــاء  ولــيــس  املتوسطة  الطبقة 
الــجــمــهــوري( دونـــالـــد تـــرامـــب وأمـــثـــالـــة من 

األثرياء فقط«. 
وفـــي املعسكر الــجــمــهــوري، عـــاد املــلــيــارديــر 
املتنافسن  قائمة  ليتصدر  تــرامــب  دونــالــد 
فيما  ــرأي،  الـ استطاعات  فــي  الجمهورين 

يتعلق  فيما  االنتخابية  للعملية  السابقة 
تجري  أن  املقرر  ومــن  الجمهوري.  بالحزب 
التمهيدية  التصفيات  مــن  الثانية  الجولة 
املــنــفــصــلــة فـــي الــثــامــن مـــن الــشــهــر الــجــاري 
لتكون  الــصــغــيــرة،  نيوهامبشير  واليـــة  فــي 
آيـــوا،  ــة  واليـ نــتــائــج تصفيات  مــع  نتائجها 
ملــا يمكن أن يسفر عنه  أولــيــة  بمثابة عينة 
من  الكبيرين  الحزبن  تمثيل  على  السباق 

نتائج قبل حلول يوليو/ تموز املقبل.
ــر يــولــيــو/تــمــوز  ــ ويــعــقــد الــحــزبــان فـــي أواخـ
الديمقراطي  للحزبن  منفصلن  مؤتمرين 
اختيار  رسميا  خالهما  يتم  والجمهوري، 
الــرئــاســيــة بعد  االنــتــخــابــات  فــي  ممثليهما 
حــددت  قــد  التمهيدية  التصفيات  تكون  أن 

االسمن.

قّدموا  »الجمهوري«  الحزب  مرشحي  أن  السياسية  المفارقات  من 
بتكثيف  مقصودة  غير  مجانية  خدمة  ساندرز  بيرني  للديمقراطي 
هجماتهم على هيالري كلينتون، اعتقادًا منهم أن مسألة ترشيح 
الديمقراطيين لها أصبحت محسومة، فكان ال بد لهم من توجيه 
ضربات استباقية لها، صبت في نهاية األمر لصالح ساندرز، الذي سلم 

من الهجمات الجمهورية المبكرة.

خدمة مجانية لساندرز

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

لــم يــمــر وقـــت طــويــل عــلــى تــأكــيــد الــجــيــش اإلســرائــيــلــي، 
مــطــلــع األســـبـــوع الــحــالــي، أنـــه لــم ُيــعــثــر حــتــى اآلن على 
مــا يــؤكــد ادعـــــاءات ســكــان املــســتــوطــنــات الــحــدوديــة مع 
قطاع غــزة، بــأن حركة »حــمــاس« واصلت حفر األنفاق، 
حتى أصدر مراقب الدولة اإلسرائيلية يوسيف شبيرا، 
مسودة تقرير تؤكد أن حكومة بنيامن نتنياهو فشلت 
في معالجة خطر األنفاق الهجومية، وأن استعداداتها 
»الــجــرف الصامد«  عـــدوان  الخطر قبل وخــال  ملواجهة 
على غزة كانت مليئة باألخطاء والعيوب. نشر مسودة 
هذا التقرير، مع ما رافقه من حديث عن عيوب خطيرة 
ومـــاحـــظـــات واســـتـــنـــتـــاجـــات شــخــصــيــة ضـــد أصــحــاب 
ــيـــاســـي أم  ــتـــويـــن الـــسـ ــلـــى املـــسـ ــة عـ ــيـ ــمـ املــــنــــاصــــب الـــرسـ
على  لألنفاق  املعنوي  التأثير  زاد من حجم  العسكري، 
الجانب اإلسرائيلي، وزاد من خطرها ولو على املجال 
التعبوي والنفسي للمستوطنن على الحدود مع قطاع 

غزة.
ودفع هذا األمر بكثير من قادة املستوطنن إلى مطالبة 
الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة بــالــتــســريــع فـــي مــواجــهــة خطر 
األنـــفـــاق، مــثــل وضـــع ســيــاج حــــدودي إلــكــتــرونــي وردفـــه 
قــدرة »حــمــاس« على  بعوائق وحــواجــز إضافية تعوق 
ــتـــراق الـــحـــدود اإلســرائــيــلــيــة تــحــت األرض، وصـــواًل  اخـ
إلـــى املــســتــوطــنــات اإلســرائــيــلــيــة نــفــســهــا، وراء خــطــوط 
ــبـــاط اإلســـرائـــيـــلـــي، في  جــيــش االحــــتــــال. وزاد فـــي اإلحـ
هذا السياق، إعان الجيش اإلسرائيلي من جهة أنه لم 
املستوطنات  السكان في  التي يقول  األنفاق  يعثر على 
تأكيد  مقابل   ،

ً
ليا فيها  الحفر  أصــوات  إنهم يسمعون 

قادة حركة »حماس« وعلى رأسهم نائب رئيس املكتب 
السياسي للحركة إسماعيل هنية، أن هذه األنفاق هي 
الطريق لتحرير الشعب الفلسطيني، ما يوحي بأنه على 
الرغم من استمرار أعمال الحفر والتنقيب التي يقوم بها 
جيش االحتال على امتداد الحدود مع قطاع غزة، فإنه 

ال ينجح في تحديد مسار األنفاق الجديدة، والتفّرعات 
الناجمة عنها. وقد اعتبرت الصحف اإلسرائيلية، على 
مدار األسبوع، أن »حماس« استطاعت عمليا استعادة 
قوتها مجددًا واملباشرة بعد انتهاء العدوان على غزة، 
بــتــجــديــد وتــرمــيــم شبكة األنـــفـــاق، بــل إنــهــا تمكنت من 
إقـــامـــة مــصــنــع لــإســمــنــت لــتــحــصــن األنـــفـــاق. وبحسب 
مــحــلــلــن فـــي الــصــحــف اإلســرائــيــلــيــة، أبـــرزهـــم عــامــوس 
هرئيل في »هآرتس«، ويوسي يهوشواع في »يديعوت 
فــإن مــا يــجــري حاليا تحت سطح األرض  أحـــرونـــوت«، 
»حــمــاس« تسعى  فـــ فلسطيني.  إســرائــيــلــي  هــو ســبــاق 
لتجديد شبكة أنفاقها واستعداداتها للمواجهة املقبلة، 
تكنولوجية  أدوات  لتطوير  الــزمــن  تسابق  وإســرائــيــل 
قادرة على تحديد املواقع الدقيقة لألنفاق عبر استخدام 
أدوات قياس حركات طبقات األرض واستشعار الزالزل، 

مــع االســتــفــادة مــن قــرار الكونغرس األمــيــركــي قبل أيــام 
بــرصــد واســتــثــمــار 120 مــلــيــون دوالر فـــي تــوفــيــر هــذه 

الوسائل لصالح إسرائيل.
ولعل مــا يثير اإلحــبــاط اإلسرائيلي أكــثــر، هــو اختاف 
والذي  اإلسرائيلي،  الجيش  عن  الصادرة  التصريحات 
يصل حد التناقض بن التأكيد على أن »حماس« تقوم 
بحفر األنفاق، وبن تلك التي تنفي ذلك، مع تصريحات 
الجنوبية  املنطقة  قــيــادة  فــي  العسكرين،  الــقــادة  لكبار 
للمواجهة  تستعد  الــحــركــة  بـــأن  اإلســرائــيــلــي،  للجيش 
املقبلة، وإن كانت الحركة غير معنية في املرحلة الحالية 

بجولة جديدة في غزة.
تضاف هذه التقديرات إلى تقارير سابقة بأن »حماس« 
تــبــذل جــهــدًا خــاصــا فـــي هـــذه الــفــتــرة لــرفــد االنــتــفــاضــة 
إلــى  االنــتــفــاضــة  تــنــقــل  فــدائــيــة،  بعمليات  الفلسطينية 
مــرحــلــة جـــديـــدة تــقــوم عــلــى عــســكــرتــهــا وعــــدم االكــتــفــاء 
إسرائيل  تحاول  ال  تقديرات  وهي  الفردية،  بالعمليات 
إخــفــاءهــا بــل عــلــى الــعــكــس تــعــمــل عــلــى نــشــرهــا وبثها 
»حــمــاس« بجهد آخــر تقول إنه  لـــ عبر ربــط هــذا الجهد 
أيضا  تسعى  مسلحة  إقــامــة شبكات خايا  فــي  ل 

ّ
يتمث

إلــى انــدالع  إلــى إضــعــاف السلطة الفلسطينية وصـــواًل 
السلطة  انهيار  شــرارة  بمثابة  تكون  شعبية  انتفاضة 

الفلسطينية.
مــع ذلــك يشير التخّبط اإلســرائــيــلــي، إلــى أن »حــمــاس« 
حقيقة  وتكريس  اإلسرائيلي«  الوعي  »كــّي  من  تمّكنت 
ــاق عــلــى عــتــبــات املــســتــوطــنــات والــبــيــوت  ــفــ ســــاح األنــ
الكنيست  عضو  يقول  السياق،  هــذا  وفــي  اإلسرائيلية. 
حاييم يلن، من كيبوتس »ناحال عــوز« الــحــدودي مع 
غــزة، لصحيفة »يديعوت أحــرونــوت«: »لقد فقدنا قدرة 
الـــــردع أســــرع مــمــا كــنــا نــتــوقــع، ال تــوجــد لــــدى حــكــومــة 
ــفــــاق، هــــذا واقـــع  نــتــنــيــاهــو ســيــاســة ملــواجــهــة خــطــر األنــ
غريب للغاية، إذ إن بمقدور الفلسطينين أن يفعلوا ما 
يــشــاؤون، فكل شــيء هنا ظاهر للعيان ومكشوف وفي 

تطور مستمر«.

يتزايد الخوف اإلسرائيلي من 
مواصلة حركة »حماس« حفر األنفاق، 

مع فشل جيش االحتالل في العثور على 
أي منها، وسط تزايد تهديداته بالرّد 

من خالل عدوان جديد

تحليل إخباري

رام اهلل، الخليل ـ محمد عبيدات

تواصلت الجرائم اإلسرائيلية في مواجهة الهبة الفلسطينية، حيث سقط شهيد 
الشاب  االحــتــال. فقد استشهد  قــوات  الجمعة برصاص  أمــس  فلسطيني جديد 
بــالــقــرب مــن مــدخــل بلدة  أمــس الجمعة،  الــبــو )17 عــامــا(، عصر  هيثم إسماعيل 
حلحول شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية املحتلة. وتذرعت سلطات 
االحـــتـــال بـــأن الــشــاب حــــاول مــهــاجــمــة جــنــودهــا بــزجــاجــة حـــارقـــة، قــبــيــل إطــاق 
الرصاص عليه، في الوقت الذي قالت فيه مصادر في الهال األحمر الفلسطيني 

إن طواقمها ُمنعت من الوصول إليه.
واستشهد الشاب بالقرب من مفترق الحواور في بلدة حلحول، القريب من الشارع 
االلتفافي، والذي يستخدمه املستوطنون من أجل الوصول إلى املستوطنات التي 
 عن 

ً
يقيمها االحتال على أراضــي مدينة الخليل. وقالت مصادر صحافية، نقا

شهود عيان، إن جنود االحتال أطلقوا النار من مسافة قريبة على الشاب، وتركوه 
ينزف على األرض حتى فارق الحياة، بينما شاهدوا شابا آخر غير مصاب مقيد 
اليدين وملقى على األرض. وارتفعت بذلك حصيلة الشهداء الفلسطينين الذين 
قضوا برصاص جيش االحتال، منذ اندالع أحداث الهبة الفلسطينية في األول 

من أكتوبر/تشرين األول من العام املاضي إلى 173 شهيدًا. 
مت سلطات االحتال مساء أمس الجمعة، جثامن الشهداء 

ّ
من جهة أخــرى، سل

القدس  العامود في مدينة  بــاب  في  النار  الطعن وإطــاق  الثاثة منفذي عملية 
»العربي  املحتلة، األربعاء املاضي. وقالت مصادر في الهال األحمر الفلسطيني لـ
الجديد« إن طواقمها تسلمت جثامن الشهداء الثاثة وهم أحمد زكارنة، أحمد 
أبو الرب، محمد كميل على حاجز سالم العسكري املقام على أراضي الفلسطينين 

غربي مدينة جنن شمالي الضفة الغربية املحتلة.
من جهة أخرى، أصيب العشرات من الفلسطينين، بالرصاص وحاالت االختناق 
خــال مــواجــهــات عنيفة اندلعت مــع جــنــود االحــتــال عند عــدة نــقــاط تــمــاس في 
الصحافي  مع  االحــتــال مسيرات تضامنية  قمع  خــال  املحتلة،  الغربية  الضفة 

الفلسطيني املضرب عن الطعام في سجون االحتال محمد القيق.
وأصيب املصور الصحافي هشام أبو شقرة بالرصاص الحي من نوع »التوتو« 
في قدمه خال تغطية مواجهات عند املدخل الشمالي ملدينة بيت لحم عقب قمع 
االحتال ملسيرة تضامنية مع القيق. وفي قرية بلعن غربي مدينة رام الله، قمعت 
القوات اإلسرائيلية املسيرة األسبوعية املناهضة للجدار، والتي خرجت في هذا 
األســبــوع للتضامن مــع الصحافي القيق، مــا أدى إلــى وقــوع عــشــرات اإلصــابــات 
بــحــاالت االخــتــنــاق. كــذلــك أصــيــب الــعــشــرات بــحــاالت االخــتــنــاق، خــال قمع قــوات 
االحتال ملسيرات مماثلة خرجت في قريتي النبي صالح ونعلن غربي رام الله، 
بينما أصيب شابان بالرصاص الحي خال مهاجمة القوات اإلسرائيلية ملسيرة 

قرية كفر قدوم شرقي مدينة قلقيلية.

شهداء الهبّة إلى 173 
في جمعة فلسطين

الحدث

يؤكد مجاهد أن »التركيز كان وما زال 
الشعب  الوعي في صفوف  بث  على 
هي  المصالحة  بــأن  األحــزاب  ــل  وداخ
العسكري  الخيار  وأن  النهائي،  الحل 
عملنا  »أننا  موضحًا  فاشل«،  خيار  هو 
مناخ  لخلق  الماضية  األعـــوام  خــالل 
كل  مستخدمين  للمصالحة،  مناسب 
القبلية  كــاألواصــر  القديمة  الوسائل 
والــوســائــل  الدينية  والــمــجــمــوعــات 
المختلفة،   اإلعــالم  كوسائل  الحديثة 
مع  القضية  مناقشة  إلــى  إضــافــة 
ــن خـــالل مكاتب  ــراع م ــص ال ــراف  ــ أط

للمجلس في األقاليم وفي المركز«.

بث الوعي

ــــروز إلــــى املــركــز  تـــراجـــع الــســيــنــاتــور تــيــد كـ
الــثــانــي فـــي تـــكـــرار مــمــاثــل ملـــا كـــانـــت تشير 
إلــيــه االســتــطــاعــات قبل االمــتــحــان العملي 
آيـــــــوا. وتـــطـــابـــقـــت نــتــائــج  األول فــــي واليــــــة 
ما  فــي  الفعلية  النتائج  مــع  االســتــطــاعــات 
يتعلق بــالــحــزب »الــديــمــقــراطــي«، فــي حن 
اختلفت النتائج الفعلية عن االستطاعات 

أجراه صبغة اهلل صابر
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  شرق
      غرب
ملك المغرب يجمع 

الحكومة في الصحراء

السادس  محمد  املغربي  امللك  بــدأ 
)الــــصــــورة(، أول مـــن أمــــس، زيــــارة 
الصحراء،  فــي  العيون  مدينة  إلــى 
ــيــــة لـــــه فــي  ــثــــانــ فـــــي زيــــــــــارة هـــــي الــ
غضون ثاثة أشهر، بعدما زارها 
الثاني  نوفمبر/تشرين  شهر  فــي 
املاضي. وبحسب مصادر »العربي 
الــســادس   يعتزم محمد  الــجــديــد«، 
ــلــــس الـــــــــــــوزراء  ــجــ ــة ملــ ــســ ــلــ ــد جــ ــ ــقـ ــ عـ
بــرئــاســتــه الــــيــــوم، فـــي خـــطـــوة هي 
الــصــحــراء،  فــي  نوعها  مــن  الثانية 

خال فترة حكمه. 
فــي  مـــــــرة  أول  ــلــــس  املــــجــ وانــــعــــقــــد 
مــديــنــة الـــداخـــلـــة الـــصـــحـــراويـــة في 
مــارس/آذار 2002. وانتقدت جبهة 
وبعثت  امللك،  زيــارة  البوليساريو 
برسالة مفتوحة إلــى األمــن العام 
لألمم املتحدة، بان كي مون، تصف 

فيها الزيارة بأنها »استفزازية«.
)العربي الجديد(

االحتالل يقّرر هدم 12 
منزًال فلسطينيًا 

إسرائيلية،  إعامية  قالت مصادر 
لحكومة  الــقــضــائــي  املــســتــشــار  إن 
ــتــــال، أفــيــحــاي مـــنـــدل بــلــيــت،  االحــ
ــر  ــادق أول مـــن أمـــس عــلــى أوامـ صــ
ــزاًل فــلــســطــيــنــيــا مــن  ــنــ لـــهـــدم 12 مــ
مـــنـــازل مــنــفــذي عــمــلــيــات املــقــاومــة 
الفلسطينية. وذكر  في االنتفاضة 
 
ّ
مــوقــع »يــديــعــوت أحــــرونــــوت«، أن

قــوات االحــتــال سلمت فجر أمس 
عــائــات شــهــداء ومنفذي عمليات 
ــر وإخـــطـــارات  ــ فــدائــيــة ســبــعــة أوامـ

بهدم منازلها. 
)العربي الجديد(

خطة تركية شاملة 
ضد »الكردستاني«

أعـــلـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة الــتــركــيــة، 
أحمد داود أوغلو، أمس، عن خطة 
مــتــكــامــلــة ملــواجــهــة حـــزب »الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي«، تــحــت اســـم »خطة 
عــمــل ملــكــافــحــة اإلرهــــــــاب«، مــكــونــة 
من عشرة بنود رئيسية، تتضمن 
توسيع حــقــوق املــواطــنــن األكـــراد. 
تـــقـــوم الــخــطــة عــلــى الــعــمــل إلزالــــة 
األكــراد  املواطنن  تجاه  تمييز  أي 
داخــــــل الــــدولــــة الـــتـــركـــيـــة، وتــقــويــة 
الــقــدرة  رفـــع  مـــع  املــحــلــيــة  اإلدارات 
إلى  املــركــزيــة عليها،  الــرقــابــة  على 
جــانــب اتــخــاذ عـــدد مــن الــخــطــوات 
التي من شأنها أن ترفع من قدرة 
الدولة على التواصل مع املواطنن، 

وإجراءات اقتصادية أخرى.
)العربي الجديد(

بابا الفاتيكان وبطريرك 
روسيا يلتقيان في كوبا

فرنسيس  الفاتيكان  بابا  يجتمع 
الكنيسة  بــطــريــرك  مــع  )الـــصـــورة( 
األرثوذكسية في روسيا البطريرك 
كـــيـــريـــل، يــــوم الــجــمــعــة املــقــبــل فــي 
كـــوبـــا، الــتــي يــتــوجــه إلــيــهــا الــبــابــا 
إلى املكسيك  فرنسيس في طريقه 
ــبــــوع املـــقـــبـــل، وذلـــــك فـــي لــقــاء  األســ
هـــو األول مـــن نــوعــه فـــي الــتــاريــخ 
الشرقية  الكنيستن  انقسام  منذ 

والغربية قبل نحو ألف عام.
)رويترز(

بكين ملتزمة باالستقرار 
في شبه الجزيرة

الصينية،  الخارجية  وزارة  قــالــت 
أمــــس، إن الــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
جــــن بـــيـــنـــغ أبــــلــــغ رئـــيـــســـة كـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة، بــــارك غــيــون، أن بكن 
مـــلـــتـــزمـــة بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــســـام 
ــــرار فــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة  ــقـ ــ ــتـ ــ واالسـ
ــــل أن  ــأمـ ــ ــــي »نـ ــة. وقـــــــال شـ ــ ــــوريـ ــكـ ــ الـ
ـــل األطـــــــــراف وهـــــي تــضــع  تـــعـــمـــل كـ
فــــي اعـــتـــبـــارهـــا الــــصــــورة األشـــمـــل 
ــرار فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لـــحـــفـــظ الــــســــام واالسـ
شبه الجزيرة وتتعامل بهدوء مع 

املوقف الحالي«.
)فرانس برس(

مجاهد: كل دول المنطقة لها مصالح في أفغانستان )رسم: أنس عوض(

)Getty/انفعال كلينتون بالمناظرة كان مدروسًا )ماثيو كافانو

السيطرة على منطقة نهم مكسب للشرعية )عبداهلل القادري/فرانس برس(



مسيرات ضّد »الغزو اإلسالمي« تعّم أوروبا اليوم

فاشية »بيغيدا« تضرب بريطانيا

المنظمة األم من 
الفيسبوك إلى التمّدد

التظاهرة محظورة في فرنسا... والحركة تتحّدى

األحزاب البريطانية 
ومنظمات المجتمع 
المدني ضد المسيرة 

والحركة

تأسس الفرع الفرنسي 
لحركة »بيغيدا« في يناير/

كانون الثاني 2015

لندن ـ نواف التميمي

تنظــم حركــة »أوروبيــون وطنيون 
املعروفــة  الغــرب«،  أســلمة  ضــد 
اختصــارًا باســم »بيغيــدا«، اليــوم 
بــن  أوروبيــة. ومــن  فــي 14 مدينــة  مســيرات 
املدن التي تشــهد مســيرات للحركة املناهضة 
بيرمنغهــام  مدينــة  واملهاجريــن،  لإلســام 
البريطانيــة، والبولندية وارســو، والتشــيكية 
عــن   

ً
فضــا أمســترادام،  والهولنديــة  بــراغ، 

سســت فيهــا 
ُ
مدينــة درســدن األملانيــة، التــي أ

الحركة عام 2014.
التــي  البريطانيــة  »بيغيــدا«  حركــة  تشــارك 
تأسســت مطلــع شــهر ينايــر/ كانــون الثانــي 
املاضــي فــي فعاليات مــا يعتبره قادة الحركة 
»يــوم الوطنيــن«. ويتقــّدم صفــوف أنصارهــا 
مؤسس الحركة الزعيم السابق لرابطة الدفاع 
اإلنجليزية اليمينية، تومي روبنســون، الذي 
 لدى بريطانيا مشكلة إيديولوجية 

ّ
ُيؤمن بأن

املهاجريــن  اســتيعاب  علــى  تقتصــر  ال 
املســلمن، بل هي مشــكلة مع اإلسام. ويّدعي 
زعيم فرع »بيغيدا« في بريطانيا أن اإلســام 
يحمــل »إيديولوجيــة فاشــية«، وتعاطفــه مــع 
املسلمن الذين يعتبرهم »ضحايا اإلسام«.

يعتبــر روبنســون أن قــادة بريطانيا وأوروبا 
إنمــا يعملــون ضــّد مصالــح شــعوبهم عندمــا 
»غــزو  بـ يصفــه  مــا  أمــام  حدودهــم  يفتحــون 
تشــكيل  مــن  بــد  ال  وبالتالــي  املهاجريــن«، 
الــدول  وكافــة  بريطانيــا  فــي  مقاومــات 
األوروبيــة على غرار حركة »بيغيدا« األملانية 
مــن أجــل التصــّدي لتدفــق الاجئــن. ويزعــم 
بيرمنغهــام،  فــي  »بيغيــدا«  مســيرة  منظمــو 
أن املســيرة الســلمية تأتــي احتجاجــا علــى ما 
يقولون أنه »أسلمة« اململكة املتحدة وأوروبا. 
ويقول السياسي املتطرف ورئيس »بيغيدا«، 
بول ويستون، إن أوروبا تشهد حاليا »غزوًا« 

التحيــز  علــى  القائمــة  واألفــكار  املســيرة 
حملــة  ووصفــت  والكراهيــة.  والتعصــب 
»ضــّد الفاشــية« حركــة »بيغيــدا« البريطانيــة 
استنســاخ  تحــاول  التــي  املتطرفــة  باليمينــة 
دول  فــي  ظهــرت  التــي  الكراهيــة  نمــاذج 
أوروبية أخرى، وهو ما ال يتوافق مع الثقافة 
البريطانيــة القائمــة علــى التعدديــة واحتــرام 
الغيــر. وانضــم زعيم حــزب »العمال«، جيرمي 
كوربــن، الــى رجــال ديــن يمثلــون الكنيســة في 
مختلــف  يمثلــون  وسياســين  برمنغهــام، 
البريطانيــة،  السياســية  األحــزاب  أطيــاف 
ومنظمــات املجتمــع املدنــي لاحتجــاج علــى 
املســيرة وإدانــة حركــة »بيغيــدا«، واعتبارهــا 
املســلمن  وتســتهدف  التطــرف  علــى  تشــجع 

بالكراهية والعنصرية.
ووجــه الزعيــم العمالــي رســالة مفتوحــة الــى 
»اخترنــا  عنــوان  حملــت  »بيغيــدا«  حركــة 
األمــل« فــي مواجهة الكراهية، ودعت الرســالة 
مناهضــي الفاشــية بقيادة األمــل ال الكراهية، 
»بيغيدا«، عبر التوقيع  وإظهار معارضتهم لـ
علــى وثيقــة يتعهــدون فيها بتنــاول كأس من 
الشاي مع شخص من جنس أو دين مختلف، 
مــع  ألنفســهم  اإلنترنــت  علــى  صــور  ونشــر 
أشــخاص مــن أطيــاف مختلفــة مــن املجتمــع. 
أحــزاب  مــن  نــواب  التعهــد  علــى  وقــع  وقــد 
العمــال، واملحافظن، والخضر، وشــخصيات 
وممثلــن  الكاثوليكيــة،  الكنيســة  مــن  وقــادة 
عــن املســاجد واملعابــد فــي مدينــة برمنغهــام، 

وأسقف برمنغهام.
اليمينيــن  الناشــطن  مــن  وكانــت مجموعــة 
»أوروبيــون  حركــة  فــرع  رســميا  أسســت  قــد 
املعروفــة  الغــرب«  أســلمة  ضــّد  وطنيــون 
اختصــارًا باســم »بيغيــدا« فــي بريطانيــا فــي 
املاضــي،  الثانــي  كانــون  ينايــر/  مــن  الرابــع 
مقاطعــة  فــي  لوتــن  بمدينــة  أقيــم  حفــل  فــي 
لنــدن.  العاصمــة  شــمالي  »بيدفوردشــير« 
للحركــة  البريطانــي  الفــرع  مؤسســو  وزعــم 
فاشــية«.  »إيديولوجيــة  اإلســامي  الديــن  أن 
البريطانــي  املجموعــة  علــى  ويشــرف 
الدفــاع  لجنــة  مؤسســي  أحــد  روبنســون، 
اإلنجليزية، الذي أعلن خوضه حملة على ما 
يســميه »أســلمة أوروبــا«. ويزعــم روبنســون: 
البــاد  فــي  أيديولوجيــة  مشــكلة  »لدينــا 
مــع اإلســام، ألنــه لــم يندمــج بــأي شــكل مــن 
واتســن،  بــول  املجموعــة  وأعلنــت  األشــكال«. 
الذي ســبق أن ترشــح إلى االنتخابات العامة 
بســبب  لاعتقــال  وتعــّرض  بريطانيــا  فــي 
لفــرع  رئيســا  لإلســام،  معاديــة  تصريحــات 

»بيغيدا« في بريطانيا.

 »حربــا أهليــة« 
ّ
مــن املهاجريــن املســلمن، وإن

مــن املحتمــل أن تتطــور في أوروبا في العقود 
القليلــة املقبلــة إذا لــم تتوقف هجرة املســلمن 

فورًا.
»بيغيــدا«  حركــة  فيــه  حشــدت  وقــت  وفــي 
البريطانيــة أنصارهــا للمشــاركة فــي مســيرة 
اليــوم »الســلمية والصامتــة« و»الخاليــة مــن 
وصفتــه  عمــا  دفاعــا  الروحيــة«،  املشــروبات 
حمايــة  ثقافتنــا،  حمايــة  بادنــا،  »حمايــة  بـ
مدينــة  مجلــس  قــادة  أصــدر  مســتقبلنا«، 
مقاطعــة  الــى  فيــه  دعــوا  بيانــا  برمنغهــام 
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قّرر وزير الداخلية الفرنســي برنار كازنوف 
مدينــة  فــي  »بيغيــدا«  حركــة  تظاهــرة  منــع 
م 

َّ
نظ

ُ
كاليه شمال فرنسا، التي كان مقررًا أن ت

اليــوم مــن ضمن اليــوم األوروبــي العنصري 
الطويل ضد املسلمن، عبر تظاهرات في 14 
مدينة أوروبية للحركة. قرار وزير الداخلية 
»تشــكل  التظاهــرة  ألن  يعــود  الحظــر  فــي 
تهديدًا لألمن العام، وقد تنتج عنها أحداث 
املتطــرف  اليمــن  مجموعــات  بــن  عنــف 

واليسار الراديكالي«.
وعلى الرغم من قرار املنع، أعلن رئيس الفرع 
 
ّ
أن »الحركــة«، لويــك بيرديريــال  لـ الفرنســي 
أنصــاره ســيتحّدون القــرار ويتظاهرون في 
كاليه. واّدعى أن حركته »تناضل باألســاس 
ضد أسلمة فرنسا، لكن تظاهرتنا في كاليه 
هــي للتنديــد بغــزو الاجئــن واملهاجريــن، 
 ســكان هــذه املدينــة يعانــون يوميــا مــن 

ّ
ألن

االعتــداءات واملضايقــات. األوضــاع تتفاقــم 
 هنــاك 

ّ
يومــا بعــد آخــر، الــكل يجمــع علــى أن

غضبــا شــعبيا عارمــا تجــاه الســلطات التــي 
تحمي هؤالء املهاجرين«.

 
ّ
أن مــن  العنصريــة،  الحركــة  رئيــس  ر 

ّ
وحــذ

تتحــرك  لــم  إذا  قريبــا  ســتنفجر  »األمــور 
املهاجريــن  هــؤالء  إلبعــاد  الســلطات 
وتخليــص املدينــة منهــم«. وقــال بيرديريــال 
فرنســا  فــي  ضروريــة  بيغيــدا  »حركــة   

ّ
إن

الفرنســي  املجتمــع  أســلمة  ضــد  والنضــال 
املســاجد  أن  نــرى  ونحــن  مركزيــة،  قضيــة 
تنبت كالفطر في فرنسا وبتمويل وتشجيع 

من الدولة«.
الفرنســية  »بيغيــدا«  حركــة  وتحــاول 
كاليــه  فــي  الاجئــن  قضيــة  اســتغال 
قاعدتهــا،  وتوســيع  ألفكارهــا  للترويــج 
 مشــكلة الاجئــن واملهاجريــن 

ّ
خصوصــا أن

الهاجــس  وأصبحــت  كاليــه،  فــي  تفاقمــت 
مــن  يتذمــرون  الذيــن  الســكان  لــدى  األكبــر 
املخيمــات العشــوائية آلالف الاجئن الذين 
بانتظــار  ونواحيهــا  املدينــة  فــي  يرابطــون 
البريطانيــة.  األراضــي  إلــى  للتســلل  فرصــة 
 أن تشــديد اإلجــراءات األمنيــة مــن طــرف 

ّ
إال

ن الفرنسية والبريطانية في ميناء 
َ
الشرطت

املدينــة ونفــق قطار »يووســتار« الذي يربط 
فرنســا ببريطانيــا، جعــل مــن حلــم العبــور 
 .

ً
مســتحيا أمــرًا  البريطانيــة  الضفــة  إلــى 

وتحّولــت اإلقامــة املؤقتــة لهــؤالء إلــى دائمــة 
فــي مخيــم عشــوائي أطلــق عليــه اســم »غابة 
مــن  شــخص  آالف   6 نحــو  يضــم  كاليــه« 
النســاء واألطفــال  مــن  كبيــرة  أعــداد  بينهــم 
من مختلف الجنســيات. ويفتقد هذا املخيم 
إلى املرافق الصحية، وتنتشر فيه األمراض، 

واملخــدرات، وأعمــال العنــف، واالبتــزاز التــي 
تمارسها عصابات التهريب. 

»بيغيــدا«  لحركــة  الفرنســي  الفــرع  وكان 
قضيــة  بســبب  صفوفــه  انتعشــت  الــذي 
اإلرهابيــة  باريــس  واعتــداءات  الاجئــن 
تأســس  الثانــي،  تشــرين  نوفمبــر/   13 فــي 
يــد  علــى   2015 الثانــي  يناير/كانــون  فــي 
الكاتــب رونــو كامــو وحفنــة مــن الجمعيــات 

التــي تــدور فــي فلــك اليمــن املتطــرف. ومــن 
أبــرز هــذه الجمعيــات؛ »التكتــل الهوياتــي«، 
 عن شخصيات 

ً
و»املقاومة الشعبية«، فضا

الوطنيــة«  »الجبهــة  حــزب  مــن  مقربــة  عــدة 
التــي تتزعمهــا ماريــن لوبــان. وتــم اإلعــان 
عــن ميــاد »الحركــة« فــي مؤتمــر صحافــي 
األملانيــة  »بيغيــدا«  عــن  ممثلــون  حضــره 

والبريطانية.
رين البارزين 

ّ
ويعتبــر رونــو كامو أحــد املنظ

للفكر اليميني املتطرف. هو صاحب نظرية 
»االســتبدال الكبيــر«، التــي تقــوم علــى فكــرة 
عمليــة  مــن  يعانــي  الفرنســي  املجتمــع   

ّ
أن

 اإلســام ســيحل مــكان 
ّ
أســلمة منظمــة، وأن

الديانة املســيحية التي ســتتحول إلى أقلية 
بفعل تزايد أعداد املســلمن وتســارع وتيرة 
نمّوهــم الديمغرافــي. ويرى كامــو، أن الدولة 
الفرنسية واإلعام وقطاع التربية والتعليم 
الفرنســية  الهويــة  كســر  فــي  يســاهمون 
الثقافــي  التنــوع  تشــجيع  عبــر  املســيحية 
فكرتــه  الكاتــب  هــذا  ويلخــص  والعرقــي. 
 »الشــعب الــذي يعــرف 

ّ
بجملتــه الشــهيرة: إن

جــذوره ال يستســلم مــن دون أن يثــور، وإال 
سيجد نفسه في مزابل التاريخ«.

الكبيــر«  »االســتبدال  نظريــة  وتنتشــر 
»الجبهــة  حــزب  أنصــار  صفــوف  فــي  بقــوة 
اليمــن  جمعيــات  مــن  والعديــد  الوطنيــة«، 

املتطرف و
والقــت  الهامشــية.  العنصريــة  الحــركات 
أفــكار كامــو، رواجــا كبيــرًا في العقــد األخير. 
وأصبــح لــه مؤيــدون فــي األوســاط األدبيــة 
ويلبيــك  ميشــيل  الكاتــب  مثــل  واإلعاميــة 
الكبيــر«  اســتلهم نظريــة »االســتبدال  الــذي 
والتــي  »استســام«  األخيــرة  روايتــه  فــي 
يتخيــل فيهــا فرنســا فــي املســتقبل القريــب 
محكومة من طرف رئيس مسلم يطّبق فيها 

الشريعة اإلسامية.

لم تتمكن »بيغيدا« البريطانية من حشد أكثر من 400 مشارك في أول 
ألفي  نحو  شارك  حين  في  الماضي،  فبراير/شباط  في  نظمتها  مسيرة 
شخص في تظاهرة مضادة رفعوا فيها الفتات كتب عليها: »أوقفوا 
ضد  متحدة  و»نيوكاسل  واإلسالموفوبيا«،  للعنصرية  و»كال  بيغيدا«، 
نادي  مشجعو  ساند  وقــد  واإلسالموفوبيا«.  والفاشية  العنصرية 

»نيوكاسل يونايتد« لكرة القدم، المسيرة المناهضة لحركة »بيغيدا«.

نيوكاسل ضدكم

)Getty( نيوكاسل تتظاهر ضد »بيغيدا« العام الماضي

)Getty/من مسيرة عنصرية لـ»بيغيدا« الشهر الماضي )جوهانس سيمون

من مدينة درســدن األملانية، انطلقت في 
العــام 2014 شــرارة حركــة: »أوروبيــون 
وطنيــون ضــّد أســلمة الغــرب«، املعروفة 
اختصــارًا باســم »بيغيــدا«. وفــي املدينة 
نفســها، يتوقــع أن تحشــد الحركــة، التي 
تنظــم مــع فروعهــا األوروبيــة مســيرات 
فــي 14 مدينــة أوروبيــة، نحــو 10 آالف 
األســتاذ  يقــول  مــا  بحســب  متظاهــر، 
فورالينــدر.  هانــز  درســدن  جامعــة  فــي 
وتطلــق الحركــة العنصريــة اســم »يــوم 

الوطنين« على مســيراتها املرتقبة.
»بيغيدا« إلى  وتعود االنطاقة األولى لـ
حملــة على شــبكة التواصــل االجتماعي 
يدعــى  شــخص  أسســها  »فيســبوك«، 
لوتــز باخمــان. مــا لبثــت أن اســتقطبت 

أعــدادا متزايدة من املؤيدين. 
باجتــذاب  »بيغيــدا«  بــدأت  ذلــك،  وبعــد 
األحــزاب  أعضــاء  مــن  اليمينيــن 
الرئيســية،  األملانيــة  السياســية 
والجماعــات اليمينيــة املتطرفــة، إضافة 
بالقلــق  يشــعرون  الذيــن  األفــراد  إلــى 
علــى  وتأثيراتــه  املحافــظ  اإلســام  إزاء 

املجتمع األملاني.
حركــة  أصبحــت  تأسيســها  ومنــذ 
فــي  اإلســام  ملعــاداة  »بيغيدا«عنوانــا 
وتقــدم  أوروبــا.  فــي  والحقــا  أملانيــا، 
الحركــة نفســها علــى أنهــا ليســت ضــّد 
الغــرب«.  أســلمة  »ضــّد  بــل  املســلمن، 
وغالبيــة أعضائهــا علــى عاقــة ببعــض 
الشــغب،  بإثــارة  املعروفــة  املجموعــات 
 عــن وجــود نازيــن جــدد فيها، أو 

ً
فضــا

متعاطفــن مــع فكرة النازية الجديدة.
نظمــت الحركــة العديــد مــن التظاهــرات 
خــال العــام املاضي، مــن بينها تظاهرة 
انطلقت في مدينة درســدن في أكتوبر/ 
تشــرين األول املاضــي، بمناســبة مــرور 
ورفــع  الحركــة.  تأســيس  علــى  عــام 
مناهضــة  الفتــات  فيهــا  املشــاركون 
التعامــل معهــم،  للمهاجريــن وسياســة 
األملانيــة  املستشــارة  خالهــا  وطالبــوا 
وتعتبــر  بالرحيــل.  ميــركل  أنجيــا 
»وطنيــن  مســيرات  األملانيــة  األوســاط 
أوروبين ضّد أســلمة الغرب«، محصلة 
لواقــع تحريضــي قائــم منــذ ســنوات في 

أملانيا وأوروبا.

»بيغيــدا«  تظاهــرات  مقابــل  وفــي 
األســبوعية، تنظم قوى أخرى مســيرات 
حرضــة 

ُ
نظيــرة رافضــة ألفكارالحركــة امل

وطاملــا  واملســلمن.  املهاجريــن  علــى 
انتقــادات  قــادة وزعمــاء حزبيــن  وجــه 
شــارك  كمــا  »بيغيــدا«،  لحركــة  الذعــة 
عشــرات اآلالف مــن األملــان فــي تظاهرات 
للتعبيــر عــن دعمهم للتســامح والتنوع 
التطــرف  لحــركات  ومناهضتهــم 

والعنصرية.
وكانت املستشارة األملانية قد حثت في 
كلمــة وجهتهــا للشــعب بمناســبة العام 
»بيغيــدا«،  عــن  االبتعــاد  علــى  الجديــد 
الذيــن  أولئــك  تتبعــوا  »ال  وقالــت 
ينظمــون هــذه التظاهــرات ألن قلوبهــم 

مليئــة بالتعصب والكراهية«. 
ودعــت األملــان فــي أكثــر من مناســبة الى 
عــدم التأثــر بأعضــاء حركــة »بيغيــدا«، 
حرضــن 

ُ
وامل للمســلمن  املناهضــن 

دعــا  كمــا  والكراهيــة.  العنصريــة  علــى 
فالتــر  فرانــك  األملانــي  الخارجيــة  وزيــر 
التظاهــرات  دعــم  إلــى  شــتاينماير 
املناهضــة لحركــة »بيغيــدا« واملشــاركة 

فيها.
نواف...

هايكو  األلماني  العدل  وزير  اعتبر 
أكثرية  تمثل  ال  »بيغيدا«  أن  ماس 
المعارضة  والتظاهرات  األلمان، 
شديد  كبلد  ألمانيا  روح  عن  تعبر 
تــظــاهــرات  أن  ورأى  ــاح.  ــت ــف االن
العنصرية  و»ممارساتها  »بيغيدا« 
كبيرة«،  فضيحة  الالجئين  ضــد 
مضيفًا أن المجتمع األلماني »دلل 

على تعايش سلمي«.

فضحية كبيرة

فّجر رونو كامو )الصورة( فضيحة مدوية 
اليهودي  الحضور  انتقد  حين   ،2000 عام 
الطاغي في المؤسسات اإلعالمية الفرنسية 
كولتور«  ــس  ــران »ف ــة  إذاعـ فــي  خصوصًا 
بشكل  ممثلون  اليهود  أن  واعتبر  الثقافية. 
في  أقلية  أنـّـهــم  حين  فــي  فــيــه،  مبالغ 
المجتمع. وتعرّض حينها لحملة كبيرة في 
اليهود«،  تجاه  »العنصرية  بتهمة  اإلعــالم 

لكنه عدل عن انتقاداته الحقًا.

معاٍد لليهود أيضًا

ينتظر أن تشهد 
المدن األوروبية اليوم 
تحركات مضادة من 
التنظيمات اليسارية، 

خصوصًا الجذرية 
منها، ضد تظاهرات 

»بيغيدا«، في مشهد 
مكرر لما حصل العام 

الماضي في مثل 
هذا الشهر أيضًا، 

حين استنفرت األحزاب 
الشيوعية واألناركية 

في الشوارع حيث 
اشتبكت في العديد 

من األماكن مع 
متظاهري »بيغيدا«.

اليسار يستنفر
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اقتصاد

الجفاف يهدد محاصيل الجزائر
الجزائر ـ حمزة كحال

الجفــاف  مــن  أشــهر، حالــة  منــذ  الجزائــر  تعيــش 
َعــّم عــددًا مــن املحافظــات، حيــث لم تهطــل األمطار 
إال فــي مــدن متفرقــة، وبكميــات ضئيلــة، مــا هــدد 

املحاصيل الزراعية بالتلف.
وترفض الحكومة الجزائرية، إعان حالة الجفاف في الباد، 
رغم تجلي مامحه في عدة واليات. ودعا وزير املوارد املائية 
والبيئة عبد الوهاب نوري املواطنن إلى عدم القلق، مشــيرًا 
إلى أن النســب املوجودة في الســدود فاقت 70% وهي نســبة 

تغطي حاجة الجزائرين من املاء عامن كاملن.
إال أن الفاعلــن فــي القطــاع الفاحــي )الزراعــي( أعربــوا عــن 
قلقهم البالغ. وقال رئيس اتحاد الفاحن الجزائرين محمد 
علــوي فــي تصريــح لـ »العربي الجديد« إن » القطاع الفاحي 
 الجفاف، خصوصا باملناطق الوســطى للجزائر 

ً
يواجــه فعــا

التــي بــدأ فيهــا الفاحــون يتحسســون الظاهــرة، أمــا املناطق 
الغربيــة، فأصبحــت فــي خطــر، فــي وقت أن املناطــق الفاحية 

بواليــات الشــرق والهضــاب العليــا، مازالــت األراضــي فيهــا 
تحتفظ نوعا ما بالرطوبة«.

ومــع اســتمرار شــّح تســاقط األمطــار، يعيش الفاحــون حالة 
من اإلحباط الشديد مع بداية تضرر نشاطهم الزراعي.

الحمضيــات  مجــال  فــي  مزارعــا  يعمــل  الــذي  محمــد،  وقــال 
الســنة  هــذه  الزراعــي  »املوســم   إن  الحديــد«:  لـ«العربــي 
األشــهر  طيلــة  األمطــار  تســقط  لــم  الجفــاف،  بفعــل  ضعيــف 
الثاثــة املاضيــة، أملنــا في فبراير/شــباط الجــاري لكي ينقذ 
املحاصيــل الزراعيــة«، موضحــا »محاصيــل القمــح والشــعير 

هي من تضررت أكثر والحمضيات هي الضحية املقبلة«.
ويــرى خبــراء الزراعــة في الجزائــر أن ناقوس الخطر بدأ يُدق 
وبقــوة، مــا يســتلزم التوجــه نحــو الحلــول األخــرى املمكنــة 

إلنقاذ املحاصيل الصيفية على األقل.
وأكــد محمــد منديــل، املديــر العــام للمعهــد التقنــي لألشــجار 
املثمرة والكروم في تصريح خاص أن »حالة الجفاف وندرة 
املثمــرة  األشــجار  أصنــاف  جميــع  علــى  تؤثــر  لــن  األمطــار 
لــن  الكــروم  وحتــى  واللــوز(  واإلجــاص  )التفــاح  كاللوزيــات 

تتأثــر حاليــا ألنهــا فــي فتــرة راحــة، وبالتالــي لن تتأثر بشــح 
األمطار عكس الحمضيات فإنها تحتاج إلى مياه«.

وملواجهــة هــدا الســيناريو يمكــن حســب مدير املعهــد التقني 
لألشــجار املثمــرة والكــروم »التوجــه نحــو الســقي مــن خــال 
تســاقط  انتظــار  وعــدم  الســدود  وميــاه  اآلبــار  اســتغال 
الزراعيــة وحدهــا ضحيــة  تكــون محاصيــل  ولــن  األمطــار«. 
املواشــي  فأعــاف  مؤخــرًا،  الجزائــر  تعيشــه  الــذي  الجفــاف 
والدواجــن هــي األخــرى مهــددة وفي قائمة االنتظار، بحســب 

أحمد ملحة الباحث في العلوم الفاحية.
وبلغــت امليزانيــة التي اقتطعتها الحكومــة الجزائرية لوزارة 
الفاحــة فــي الخطــة الخمســية 2015-2019 حوالى 300 مليار 
دينــار ســنويا ) 4 مليــارات دوالر(، بعدمــا لــم تتعد عام 2014 
عتبــة 200 مليــار دينــار، وذلــك لتحريــك عجلــة القطــاع الــذي 
استقرت نسبة مساهمته في الناتج املحلي اإلجمالي %9.8، 
اإلنتــاج  قيمــة  أن  علمــا  شــخص،  مليــون   2.5 توظيــف  مــع 
الزراعــي عــام 2013 بلغــت نحــو 1627.8 مليــار دينــار حســب 

اإلحصاءات الحكومية.

عبد الحافظ الصاوي

ما زالت ماليزيا تمثل نموذجا 
يداعب خيال شعوب الدول النامية، 

من حيث نجاحها في تحقيق 
تجربة تنموية في غضون عقدين 

من الزمن، ولكن ما يعتريها 
خالل الفترة األخيرة مؤشر 

غير إيجابي، بعد اتهام رئيس 
الوزراء الحالي نجيب عبد الرزاق، 
بالحصول على هدية شخصية 
بما يزيد عن 600 مليون دوالر 
من السعودية، صنفت على أنها 

نوع من الفساد.
ومؤخرا أعلنت جهات قضائية 
سويسرية عن وجود شبهات 

حول تحويالت تبلغ 4 مليارات 
دوالر تخص »صندوق تنمية 
ماليزيا« تم تحويلها لحساب 

مسؤولني سابقني بماليزيا، ولم 
تنته التحقيقات بعد بشأن هذه 

االتهامات. 
ويعتبر الفساد من أخطر عوامل 

هدم التجارب التنموية، لذلك 
سارع مهاتير محمد رئيس وزراء 
ماليزيا السابق، أثناء أزمة 1997، 
بمواجهة الفساد الذي عم الجهاز 
املصرفي هناك، والذي كان أحد 

أسباب األزمة، حيث انتشرت 
القروض الرديئة أو منح قروض 
قصيرة األمد ملشروعات طويلة 

األمد، وهو ما دعا مهاتير في ذلك 
الوقت إلعطاء صالحيات أكبر 

للمصرف املركزي املاليزي، للرقابة 
على أعمال املصارف ووضع قواعد 

جديدة لالئتمان.
وإذا ما أخذنا مؤشر الشفافية 

الدولية معياًرا لتقويم وضع الفساد 
في ماليزيا، فنالحظ أن ترتيب 

ماليزيا تراجع عام 2015 لتحصل 
على 50 درجة من 100 درجة 
إجمالي درجات املؤشر، بينما 
كانت درجة ماليزيا في 2014 

هي 52 درجة، أي أن نتائج املؤشر 
تؤكد الشبهات حول تنامي الفساد 

في ماليزيا.  
وعلى مدار العامني املاضيني تشهد 

ماليزيا حالة من االضطرابات 
السياسية، والتي تركز بشكل 

رئيس على فساد الحكومة، 
وتسببها في تراجع األداء 

االقتصادي، الذي انعكس على 
تراجع قيمة العملة املحلية أمام 
الدوالر، واستنزاف احتياطيات 

البالد من النقد األجنبي.
لقد انهار احتياطي النقد بماليزيا 
بأكثر من 40 مليار دوالر خالل 

الفترة من 2012 – 2015، كما 
انخفضت قيمة العملة املحلية بنحو 

33% في الفترة من أغسطس/آب 
2014 وحتى نهاية يناير/كانون 

الثاني 2015.
إن من شأن إحداث تغيير سياسي 

في ماليزيا عبر انتخابات نزيهة، 
أن يكشف عن املزيد من ممارسات 

الفساد، وبخاصة أن االتهامات 
السويسرية تخص أموال »صندوق 
تنمية ماليزيا« والذي يضم العديد 

من الشركات الحكومية.
وما لم يتم مكافحة الفساد بشكل 

عام، عبر مؤسسات البرملان 
والقضاء، فسوف يؤدي ذلك 

إلى هدم تجربة اعتمدت بشكل 
رئيس على النزاهة والديمقراطية 

السياسية.

الفساد 
وهدم التجربة 

الماليزية

»زيكا« ينعش 
مبيعات مبيدات 

البعوض

مــن  الخــوف  دفــع 
ينقــل  الــذي  البعــوض، 
عــدوى فيــروس »زيــكا«، 
البرازيليــن إلــى اإلقبــال 
املبيــدات  شــراء  علــى 
للحشــرات،  الطــاردة 
نقــص  عنــه  نجــم  مــا 
األنــواع  بعــض  فــي 
بالصيدليــات، وضاعــف 

من حجم املبيعات.
نيلســن  شــركة  وقالــت 
وفــق  املســتهلك  لبحــوث 
فــي  إنــه  أمــس،  رويتــرز 
فيــروس  رصــد  أعقــاب 
أبريــل/  فــي  »زيــكا« 
نيســان املاضــي ارتفعــت 
املبيــدات  مبيعــات 
للحشــرات  الطــاردة 
فــي 2015،  الثلــث  بواقــع 
مــا ضاعف مــن العائدات 
في هذا القطاع إلى 55.7 

مليون دوالر.
املبيعــات  حجــم  وزاد 
بدرجــة أكبــر منــذ إعــان 
البرازيليــة  الســلطات 
تشــرين  نوفمبــر/  فــي 
الثانــي املاضــي احتمــال 
وجود عاقة بن »زيكا« 

وحاالت تشوه األجنة.
البيــع  متاجــر  وقالــت 
مبيعــات  إن  بالتجزئــة، 
بنســبة  زادت  املبيــدات 
األســابيع  فــي   %120
األولــى مــن 2016 مقارنة 

بنفس الفترة من 2015.

مؤشرات البورصاتأسعار السلع والمعادنأسعار العمالت  بالدوالر األميركي
اليورو  0.893
الجنيه اإلسترليني  0.686
الريال القطري  3.64
الريال السعودي  3.75
الدينار الكويتي  0.30
الدرهم اإلماراتي  3.67
الريال الُعماني  0.38
الدينار البحريني  0.37

الدينار العراقي  1107.1
الدينار الليبي  1.39
الدرهم المغربي  9.72
الليرة السورية  335.6
الليرة اللبنانية  1509.4
الدينار التونسي  2
الدينار الجزائري  106.01
الجنيه المصري  7.82

خام برنت  34 $ للبرميل
1055.4 $ لألوقية الذهب  
الفضة  35.8 $ لألوقية
البالتين  906.5 $ لألوقية
النحاس  317.2 $ للطن
البالديوم  516.6 $ لألوقية
النيكل  580.4 $ للطن
الرصاص  121.6 $ للطن

القمح األميركي  471.8 $ للطن
الُذرة األميركية  368.8 $ للطن
فول الصويا  878.1 $ للطن
القطن األميركي  60.3 $ للقنطار
البن األميركي  123.03 $ للطن
سكر لندن  392 $ للطن
زيت النخيل الخام  463.3 $ للطن
الكاكاو لندن  1967 $ للطن

نيكاي الياباني  %1.3-
داكس األلماني  %0.3-
فوتسي 100 البريطاني  %0.3
إيبكس 35 اإلسباني  %1.2
ميالنو 40 اإليطالي  %0.2
أو إم إكس 30 السويدي  %0.4
موسكو الروسي  %0.1
إس إم آي السويسري  %0.35

كاك 40 الفرنسي  %0.3
إيه آي إكس 25 الهولندي  %0.02
إيه إس إكس 200 األسترالي  %0.08-
إيه 50 الصيني  %0.25-
نيفتي 50 الهندي  %1.15
كوسبي كوريا الجنوبية  %0.08
ماليزيا كوااللمبور  %0.34
هانغ سنغ هونغ كونغ  %0.55

سيطلب  إنه  قال  أوباما،  باراك  األميركي،  الرئيس 
دوالر  مليون   450 عن  تزيد  معونات  الكونغرس  من 
يهدف  سالم  اتفاق  تنفيذ  في  كولومبيا  لمساعدة 
الالتينية، والتي أدت  إنهاء أطول حرب في أميركا  إلى 
أوباما  وأشار  الماليين.  وتشريد  القتلى  آالف  لسقوط 
ستتعهد  ذلك  إلى  باإلضافة  أنه  إلى  الخميس،  مساء 
لبرنامج  دوالر  مليون   33 بتقديم  األميركية  الحكومة 

عالمي لمساعدة كولومبيا في إزالة األلغام األرضية.

اإليراني، ولي اهلل سيف،  المركزي  محافظ المصرف 
أموالها  من  دوالر  مليار   32.6 استلمت  إيران  أن  ذكر 
هذا  من  دوالر  مليار   28 أن  موضحا   المجمدة، 

المبلغ يعود للمصرف المركزي والمبلغ الباقي يعود 
للحكومة. 

وأضاف سيف، وفق وكالة أنباء فارس اإليرانية، أنه تقرر 
إنفاق المبالغ التي يتم اإلفراج عنها في تلبية الحاجات 
التي  المبالغ  من  كبيرا  جزءا  وأن  للبالد،  االقتصادية 
الصعبة  العمالت  سوق  لتنظيم  أنفقت  البالد  وصلت 

وتوفير السلع المستوردة.

حالة  أعلن  موغابي،  روبرت  الزيمبابوي،  الرئيس 
المتضررة  الريفية  المناطق  معظم  في  الكوارث 
من   %26 بأن  تقارير  أفادت  فيما  الشديد،  الجفاف  من 
إعالن  ويتيح  غذائية.  لمساعدات  بحاجة  البالد  سكان 

بسرعة  أموال  جمع  الدوليين  للمانحين  الكوارث  حالة 
التي قالت إنها  لزيمبابوي،  لتوفير المساعدات الغذائية 
ستستورد كميات أكبر من الذرة بشراء ما يصل إلى 700 

ألف طن هذا العام لتفادي حدوث مجاعة. .

مراح،  زيدان  للمياه،  الجزائرية  للشركة  العام  المدير 
مشيرا  جدية«،  »صعوبات  تواجه  شركته  أن  من  حذر 
المؤسسة تخسر 30  بأن  الحالية تفيد  المؤشرات  أن  إلى 
دينارا )0.28 دوالر( في المتر المكعب من الماء الموزع. 
هذا  أن  قوله  مراح  عن  الجزائرية  األنباء  وكالة  ونقلت 
بأسعار  المتعلقة  األعباء  بارتفاع  سيتفاقم  العجز 

الطاقة بنحو %20.

أسماء في األخبار
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صنعاء ـ فاروق الكمالي

ــق، إن  ــ ــابـ ــ ــــؤول يـــمـــنـــي سـ ــسـ ــ قــــــال مـ
ــــدة« مــن  ــاعـ ــ ــقـ ــ ــدات تــنــظــيــم »الـ ــ ــائـ ــ عـ
ــار بــالــنــفــط تــبــلــع نــحــو 150  االتـــجـ
الــحــكــومــة  مـــطـــالـــبـــا  شـــهـــريـــا،  ــلـــيـــون دوالر  مـ
الـــشـــرعـــيـــة والـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي بـــالـــبـــدء فــي 
في  التنظيم  تــواجــد  إلنــهــاء  عسكرية  عملية 

حضرموت والساحل الشرقي لليمن.
وأكد وزير النقل اليمني السابق بدر باسلمة، 
فــي مــنــشــور عــلــى صفحته بــمــوقــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي )فــيــســبــوك(، إن عـــائـــدات تنظيم 
تصل  النفطية  املشتقات  تهريب  مــن  القاعدة 
)4.651 ماليني  يوميا  يمني  ريــال  مليار  إلــى 
دوالر(. وكان باسلمة وزيرا للنقل في حكومة 
خالد بحاح حتى مطلع ديسمبر/كانون األول 
الرئيس عبد ربــه منصور  املاضي حيث عني 
هــــــادي، وزيــــــرًا جـــديـــدا لــلــنــقــل ضــمــن تــعــديــل 
»لم  باسلمة:  وقــال  عــدة وزارات.  وزاري شمل 
تــعــد مـــوانـــئ الــســاحــل الــشــرقــي لــلــيــمــن تــمــول 
املـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة لــتــلــك املـــحـــافـــظـــات فــقــط 
بــل أيــضــا يــتــم تــهــريــبــهــا لــتــحــالــف الحوثيني 
و)الـــرئـــيـــس املــخــلــوع عــلــي عــبــدالــلــه( صــالــح، 
ويتم إجبار البواخر على دفع إتاوات مباشرة 
القاعدة  تنظيم  يــزال  وال  التنظيم«.  لعناصر 
يـــوّســـع نـــفـــوذه فـــي الـــيـــمـــن، مــســتــغــال الــحــرب 
املــدعــومــة من  الــدائــرة بــني الحكومة الشرعية 
الــتــحــالــف الــعــربــي بــقــيــادة الــســعــوديــة، وبــني 
السلطات  على  انقلبت  التي  الحوثي  جماعة 
الشرعية في البالد منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ــاط الــــــجــــــاري، ســيــطــر  ــبــ ــرايــــر/شــ ــبــ ومـــطـــلـــع فــ
الــقــاعــدة، على  إلــى تنظيم  ينتمون  مسلحون 
بـــلـــدة عــــــزام الـــتـــجـــاريـــة فــــي مــحــافــظــة شــبــوة 
جنوب شرق اليمن، قادمني من املكال عاصمة 

محافظة حضرموت املجاورة. 
وســـيـــطـــر الــتــنــظــيــم عـــلـــى املـــؤســـســـات املــالــيــة 
التجارية،  البلدة  فــي  واألســــواق  والحكومية 

تونس ـ فرح سليم

ــي تــونــس  ــال فــ ــ ــمـ ــ وعــــــدت مــنــظــمــة رجــــــال األعـ
بــالــتــدخــل لــتــذلــيــل الــصــعــوبــات أمــــام الــشــبــاب 
الــراغــبــني فــي خلق مــشــروعــات خــاصــة، وذلــك 
الذاتي وخطط  التمويل  بتوفير  يتعلق  فيما 
التنفيذ. ورغم وجود مصرفني مختصني في 
تمويل املشاريع الشبابية )مصرف للمشاريع 
للمؤسسات  ومـــصـــرف  والــحــرفــيــة  الــصــغــرى 
املــتــوســطــة( إال أن نــســبــة املــشــاريــع الــجــديــدة 
املــراقــبــني للشأن  املـــأمـــول، وفـــق  ــزال دون  تــ ال 
االقتصادي، نظرا لصعوبة اإلجراءات اإلدارية 

واملالية لهذه املصارف.
والــتــجــارة  الصناعة  اتــحــاد  رئيسة  وتــعــهــدت 
بـــوشـــمـــاوي،  وداد  الــتــقــلــيــديــة  والـــصـــنـــاعـــات 

ــتـــي تــعــزز  ــاع لــــزيــــادة إيـــــراداتـــــه الـ ضـــمـــن مـــسـ
تواجده وتؤّمن نفقاته الحربية.

ــر بــاســلــمــة، إن خـــطـــوط اإلمـــــداد  وقـــــال الــــوزيــ
الفعلي لتحالف لحوثيني وصالح من أسلحة 
ومـــمـــنـــوعـــات ومــشــتــقــات نــفــطــيــة تــنــطــلــق من 
الـــشـــريـــط الــســاحــلــي ملــحــافــظــتــي حــضــرمــوت 
واملـــهـــرة )شــــرق الــيــمــن( ومـــن مــيــنــاء تــاريــخــي 
مـــعـــروف فـــي مــحــافــظــة شــبــوة )جـــنـــوب شــرق 
املهربة بحرية عبر  املـــواد  الــبــالد(، حيث تمر 

شبوة والبيضاء لتصل للمتمردين.
وأوضـــــح املـــســـؤول الــيــمــنــي أن مـــوانـــئ شــرق 
ــبـــالد أصــبــحــت مــحــطــة لــتــهــريــب املـــخـــدرات  الـ
من خاللها  القاعدة  تنظيم  ويدير  واألسلحة 
تجارة مربحة. وكشف وزير النقل السابق أن 
عناصر التنظيم تفرض جباية تقدر بنحو 80 
رياال عن كل لتر بنزين، وأن الكمية التي تدخل 
إلــــى مـــوانـــئ حـــضـــرمـــوت املــطــلــة عــلــى الــبــحــر 
البنزين  العربي تقدر بنحو 10 آالف طن من 
يوميا )10 مليون لتر(، تبلغ عائداتها حوالى 

800 مليون ريال )3.720 ماليني دوالر(. 
وأوضـــح أن هناك عــائــدات يومية مــن تهريب 
املــخــدرات والــســالح تقدر بحدود 200 مليون 

ريال يوميا )930 ألف دوالر(.
في  عملياته  تمويل  إلــى  لجأ  التنظيم  وكـــان 

بعقد جلسة عمل مع عدد من هــؤالء الشباب 
وخاصة املنتمني منهم إلى الجهات الداخلية 
ــلــــول لـــلـــمـــشـــاكـــل الــتــي  لــلــبــحــث مـــعـــهـــم عــــن حــ
فــي بيان  بــوشــمــاوي،  يواجهونها. واعــتــبــرت 
عــلــى  اإلقـــــبـــــال  أن  أمـــــــس،  ــــن  مـ أول  ــافـــي  صـــحـ
املبادرات الخاصة يعكس مدى إيمان الشباب 

املــديــنــة الــتــي تــعــد عــاصــمــة حــضــرمــوت، أكبر 
محافظة في اليمن، عبر شرعنة نهب املصارف 

الحكومية والخاصة وبيع النفط الخام. 
وقــال قيادي في التنظيم يدعى أبو العباس، 
في احتفالية جماهيرية مؤخرا، إنه »ال حرج 
فـــي الــحــصــول عــلــى أمـــــوال املـــصـــارف كــونــهــا 

أموال املسلمني وتذهب للجهاد«.
وعمد مسلحو تنظيم القاعدة إلى نهب بعض 
في  اليمني  البريد  ومكاتب  التجارية  البنوك 
مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت، جـــنـــوب الـــبـــالد، أثــنــاء 
مهاجمتهم لها، مبررين هذا الفعل بأن أرصدة 
هــــذه الــبــنــوك هـــي »أمــــــوال املــســلــمــني، ويــجــب 
أن تـــرد إلــيــهــم، ووزعـــــوا بــعــض هـــذه األمــــوال 
أمــواال تتبع نظام  على املواطنني، باعتبارها 
صنعاء، الحليف للواليات املتحدة، وشريكها 

في الحرب على القاعدة«.
ــائــــدات مـــن خــالل  ويــحــصــل الــتــنــظــيــم عــلــى عــ
فـــــرض الــــغــــرامــــات واإلتــــــــــــاوات عـــلـــى الـــتـــجـــار 
ــلـــن الــتــنــظــيــم، مــطــلــع يــولــيــو/  ــكـــان. وأعـ والـــسـ
تــمــوز، عــن فــرض عقوبات مالية قاسية على 
تجار نبتة القات، ونشر التنظيم ملصقات في 
التحذيرات.  تلك  تتضمن  باملكال  عــدة  امــأكــن 
رت دخال 

ّ
ويقول مراقبون إن تلك الغرامات وف

إضافيا جيدا للتنظيم. 
وتؤكد مصادر نفطية يمنية ومصادر محلية 
لـ »العربي الجديد«، أن تنظيم القاعدة يسيطر 
عــلــى مــيــنــاء الــضــبــة النفطي فــي املــكــال، شــرق 
الــيــمــن، مــنــذ سبتمبر/ أيــلــول املـــاضـــي، وقــام 
 عن استحواذه 

ً
بنهب املباني واملنشآت، فضال

على نحو ثالثة ماليني ونصف املليون برميل 
من النفط الخام كانت في ستة خزانات ضمن 

منشآت امليناء.
ــادة الــتــنــظــيــم  ــ وأشــــــارت املـــصـــادر إلــــى قـــيـــام قـ
بـــإجـــراء اتـــصـــاالت إلبــــرام صــفــقــة بــيــع الكمية 
البحر.  عـــرض  فــي  لسفن  أو  محليني  لــوكــالء 
وأوضحت أن عناصر التنظيم أجبرت شركة 
ضخ  إيــقــاف  على  الحكومية  مسيله«  »بــتــرو 

النفط من حقول املسيلة.
واعترف التنظيم ببيع النفط الخام من ميناء 
الــضــبــة، وقــــال الــتــنــظــيــم، فـــي بــيــان صــــدر في 
سبتمبر املاضي، إن »الخطوة جــاءت نتيجة 
الكبير في ميزانية  املأسوي والعجز  للوضع 

الكهرباء في ساحل حضرموت«.
ـــتـــل ســتــة عــنــاصــر عــلــى األقـــــل مـــن تنظيم 

ُ
وق

»الــقــاعــدة« فــي اليمن فــي غــارة جوية لطائرة 
أميركية بدون طيار، بينهم قيادي مهم يدعى 
جالل بلعيدي وملقب بأبو حمزة الزنجباري. 
»الــقــاعــدة«  تنظيم  املتحدة  الــواليــات  وتعتبر 

في اليمن الفرع األخطر في هذه الشبكة.

املستقلة،  مشاريعهم  خلق  بأهمية  التونسي 
مشيرة إلى أن هذه القناعة تمثل أحد الحلول 
األساسية للمشاكل التي يواجهها االقتصاد. 
ويــــواجــــه الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــبـــان الــعــاطــلــني في 
تــونــس صــعــوبــات كبيرة فــي إنــشــاء وإنــجــاح 
توفير  صعوبة  بسبب  الصغرى  مشاريعهم 
الــضــمــانــات املــالــيــة، والــتــمــويــل الـــذاتـــي الـــذي 

تطلبه املؤسسات املقرضة.
وتقدر نسبة فشل واندثار املشاريع الصغرى 
مــن %80  أكــثــر  التشغيل  بــيــانــات وزارة  وفـــق 
ما  وهــو  املواليتني إلنشائها،  الّسنتني  خــالل 
ل إهدارا للمال العام املمّول لهذه املشاريع، 

ّ
يمث

غل وفق الوزارة.
ّ

وخسارة ملواطن الش
وتــســعــى الــحــكــومــة لــلــحــد مـــن نــســب إخــفــاق 
عبر  إدارة مشاريعهم  في  الجدد  املستثمرين 

تــمــكــني املــنــتــفــعــني بـــالـــتـــمـــويـــالت مــــن دورات 
تــدريــبــيــة قــبــل إحـــــداث املــشــاريــع ومــرافــقــتــهــم 
بعد اإلنــجــاز، زيــادة على تمكينهم من منحة 

مرافقة ملدة سنة إثر انطالق املشروع. 
وتتوقع وزارة التشغيل أن تؤدي مجمل هذه 
ــقــلــيــص مـــن نــســبــة الفشل 

ّ
اإلجـــــــراءات إلـــى الــت

تدريجيا لتصل إلى %10.
االقــتــصــادي، منظمة  للشأن  مــراقــبــون  ويتهم 
ــاب املــشــاريــع  األعــــمــــال بـــعـــدم مـــســـانـــدة أصـــحـ
ظــلــت حكرا  املــنــظــمــة  أن  معتبرين  الــصــغــرى، 
على أصحاب رؤوس األموال الكبرى، وهو ما 
د تصنيفا سلبيا بني طبقتني من أصحاب 

ّ
ول

األعـــــمـــــال. ودعــــــا رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــحــبــيــب 
الصيد في مناسبات متعددة القطاع الخاص 
إلــــى تــحــّمــل مــســؤولــيــاتــه فـــي مــعــالــجــة ملف 
التشغيل، الفتا إلى أن موافقة الحكومة على 
لتراخيص ملجموعات  املستثمرين  منح كبار 
اقــتــصــاديــة ســيــكــون مــشــروطــا بــتــوفــيــر أكــثــر 
مــــن 50 ألـــــف مــــوطــــن شــــعــــل، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
في  امكانياته  كل  استوفى  العمومي  القطاع 
التوظيف وهو ما بات يمثل ثقال كبيرا على 
االقــتــصــادي  الخبير  وينتقد  الــدولــة.  مــوازنــة 
ــا شـــكـــنـــدالـــي صـــعـــوبـــة إجـــــــــراءات إنـــشـــاء  ــ رضـ
الشبان  قبل  من  والسيما  الخاصة،  املشاريع 
الــالزمــة  واإلمــكــانــيــات  للخبرة  يفتقرون  ممن 
الشكندالي وفق  الــهــدف. ويــرى  لتحقيق هــذا 
تصريحه لـ »العربي الجديد«، أن كل ما أعلنت 
عنه الحكومة من إجـــراءات من حــذف شروط 
توفير التمويل الذاتي وغيرها تبقى مبتورة 
ــة املــعــقــدة، مــؤكــدا أن  فــي ظــل التراتيب اإلداريــ
ــودة األفـــكـــار  ــ الـــبـــاعـــث الـــشـــاب مــهــمــا كـــانـــت جـ
الرهيب  الــكــم  فــي خــضــم  يتيه  يحملها  الــتــي 
الوثائق املطلوبة لبعث املشروع وهو ما  من 
البحث  إلــى  لــدى أغلبهم ودفعهم  ولــد عزوفا 
عــن الــحــلــول السهلة واالنــضــمــام إلـــى طــابــور 

املنتظرين النتدابات الوظيفة العمومية.
واعتبر الخبير االقتصادي، أن مبادرة منظمة 
رجـــال األعــمــال الــوقــوف إلــى جــانــب الباعثني 
الشبان جيدة غير أن النوايا الحسنة وحدها 

ال تكفي وفق قوله، ويجب املــرور إلى مرحلة 
التطبيق من أجل دفع االقتصاد وبناء نسيج 
متماسك من املؤسسات الصغرى واملتوسطة.

ونبه الشكندالي إلى الدور الكبير الذي يمكن 
أن يلعبه هذا الصنف من املؤسسات في دفع 
االقتصاد التونسي وخلق الثروة، مشيرا إلى 
أن الحكومة مدعوة إلى أخذ هذا املعطى بعني 

االعتبار في إعداد املخطط التنموي الجديد.
التشجيع  فــي  التونسية  الــتــجــربــة  وانــطــلــقــت 
االهتمام  عبر  الــصــغــرى  املــشــاريــع  بعث  على 
بقطاع الصناعات التقليدية، وعرفت التجربة 
نــقــلــة نــوعــيــة عــقــب إنـــشـــاء الــبــنــك الــتــونــســي 
منظومة  تركيز  وعقب   1997 سنة  للتضامن 
الــقــروض الــّصــغــرى سنة 1999 وهــو مــا مكن 
من تمويل آالف املشاريع وفي جل القطاعات 
ومن مختلف املستويات. غير أن تمويل هذه 
املــشــاريــع بقي مــحــدودا مــن طــرف املؤسسات 
في  تعتمد  التي  والــخــاصــة  العمومية  املالية 
عملية الــتــمــويــل عــلــى عـــدة شـــروط وضــوابــط 
صارمة. ويشتكي املستثمرون الشبان عموما 
ضــعــف الــتــمــويــالت الــتــي تمنحها املــصــارف، 
ــقــــروض فـــي بعض  مــعــتــبــريــن أن تــســقــيــف الــ
ــام املـــشـــاريـــع الــتــي  ــمـ األحــــيــــان يـــحـــول دون إتـ
تتطلب إمكانيات كبيرة إلنجاحها زيادة على 
األشهر  عقبات  بتجاوز  يسمح  مــالــي  رصــيــد 
يــكــون فيها صــغــار املستثمرين  الــتــي  األولـــى 

بصدد اكتشاف السوق.
وقــــد تـــم مــنــذ ســنــة 2011 إقـــــرار عــــدة خــطــوط 
تمويل جــديــدة فــي إطــار اتفاقيات مــع بعض 
ــــى اآلن   ــكـــن لــــم يـــتـــم إلـ الـــبـــلـــدان الـــصـــديـــقـــة، ولـ
هيكلة التجربة بالشكل الذي يسمح بتجاوز 

التحديات الهيكلية السالفة الذكر.
وبــــدأت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة مــنــذ ديسمبر/ 
مــــشــــروع  إنــــــشــــــاء  املـــــــاضـــــــي،  األول  كــــــانــــــون 
ــات« الـــــــذي يـــخـــصـــص لــتــمــويــل  ــهــ ــجــ ــنــــك الــ »بــ
الصغرى  املؤسسات  ودعــم  الشباب  مشاريع 
للتخفيف من حدة  واملتوسطة، ضمن مساع 
انــدالع  فــي  كــانــت سببا رئيسا  الــتــي  البطالة 

ثورة الياسمني قبل خمس سنوات.

الرباط ـ مصطفى قماس

أطلق املغرب مساء أول من أمس الخميس، محطة »نــور 1« 
اململكة،  جنوب  الواقعة  وارززات  بمدينة  الشمسية  للطاقة 
وهـــي محطة تعتبر األولــــى ضــمــن مــشــروع يــعــد األكــبــر في 

العالم من أجل إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية.
وقال مصطفى البكوري، الرئيس التنفيذي للوكالة املغربية 
الطاقة  محطة  تــعــد   »1 »نـــور  محطة  إن  الــشــمــســيــة،  للطاقة 
الشمسية املركزة ذات املولد األحادي األكبر في العالم، حيث 
تصل طاقتها اإلنتاجية إلى 160 ميغاوات، وتتوفر على طاقة 
تخزين ملدة ثالث ساعات. وبدأت اململكة العمل في مشروع 
محطة »نور 1«، التي دشنها العاهل املغربي، محمد السادس، 
في منتصف عام 2013، حيث تمتد على مساحة 450 هكتارًا، 
تحتضن نــصــف مــلــيــون مــرايــا عــاكــســة. وكـــان املــغــرب أطلق 
مشروع نور- وارززات الذي يمتد على مساحة 3000 هكتار، 
حيث سيتكون من أربع محطات، ويتيح إنتاج 580 ميغاوات 
مــن الــكــهــربــاء، وتــزويــد مــلــيــون مــنــزل بــالــطــاقــة، عــنــد اكتمال 
املشروع. ويستدعي توفير املحطات األربع حوالي 2.4 مليار 
دوالر. وستتيح املحطة األولى إنتاج 160ميغاوات. ويرتقب 
أن تكون املحطة الثانية والثالثة جاهزتني في العام املقبل، 
بينما ما زالت األشغال لم تبدأ في املحطة الرابعة. ويسعى 
الكهرباء  إنتاج  املتجددة في  الطاقة  رفــع حصة  إلــى  املغرب 
إلــى 52% في أفــق 2030، بعدما كــان تبلغ تلك الحصة %42 
في 2020. وذهب املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب، على الفاسي الفهري، في تصريح صحافي، 
الكهرباء تضاعف في الستة عشر عاما  إلــى أن الطلب على 
األخيرة، حيث وصل في العام املاضي إلى 34 ألف غيغاوات. 
السنوات  فــي  الكهربائية  للطاقة  املــغــرب  اســتــهــالك  وتــزايــد 
النشاط  بــني 6 و8%، تبعا ملستوى  يــتــراوح  األخــيــرة، حيث 
االقتصادي، ما يفرض على املغرب التحسب للمستقبل، عبر 
التحكم في إنتاجه من الكهرباء. واعتبر صندوق االستثمار 

في مجال املناخ، في بيان صادر بواشنطن، أن هذا املشروع 
األحــفــوري،  للوقود  فــي خفض تبعيته  املــغــرب  يكرس رغبة 
والبدء في استراتيجية تنمية غير منتجة للكربون، مضيفة 
أن املــمــلــكــة ســتــكــون أقـــل تــأثــرا بتقلبات أســعــار املــحــروقــات 
وستتمكن مــن تــصــديــر الــطــاقــة الــخــضــراء. ويــســعــى املــغــرب 
ــي، الــذي  إلــى تصدير الطاقة املــتــجــددة إلــى االتــحــاد األوروبــ
يتطلع إلى رفع نصيب تلك الطاقة من 20% إلى 27% بحلول 
2020. وكان املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، 
إلنتاج  والــريــحــيــة  الشمسية  الــطــاقــة  تسخير  العمل  أن  أكــد 
األحفوري  الوقود  إلي خفض مشتريات  الكهرباء سيفضي 
بما يعادل 2.5 مليون طن، علما أن املغرب يستورد حوالى 
94% من احتياجاته من الطاقة. وكان العاهل املغربي، كلف 
بقيادة مشاريع  الشمسية، مؤخرا،  للطاقة  املغربية  الوكالة 
الطاقات املتجددة، بهدف تحقيق الهدف الجديد املتمثل في 
رفع حصة تلك الطاقات في أجل إنتاج الكهرباء من 42% إلى 

52% بحلول 2030.
وأكد مدير املكتب الوطني للكهرباء واملــاء الصالح للشرب، 
أن الطاقة اإلجمالية التي سيتم إنتاجها في الفترة املمتدة 
ميغاوات، حيث  آالف   10 بنحو  سترتفع  و2030،   2016 بني 
سيعبى  دوالر،  مليار   28 بحدود  استثمارا  ذلــك  سيقتضي 
عبر الوكالة املغربية للطاقة الشمسية واملنتجني املستقلني.

وكـــانـــت الــحــكــومــة املــغــربــيــة صـــادقـــت مـــؤخـــرا عــلــى مــشــروع 
قانون إلنشاء الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء، حيث 
ستسهر عــلــى ضــمــان حــســن ســيــر الــســوق الــحــرة للكهرباء 
الكهربائية  للشبكات  الــذاتــيــني  املنتجني  انــضــمــام  وضــبــط 

الوطنية التي تعرف انفتاحا وتحريرا.
قوية  إشـــارة  بمثابة  الهيئة  إحـــداث  أن  الحكومة  واعــتــبــرت 
ــة الـــتـــطـــورات  ــبـ لــلــمــســتــثــمــريــن فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص ومـــواكـ
املستقبلية التي سيعرفها القطاع، حيث ستتولى تلك الهيئة 
الــذاتــي، عبر  واإلنــتــاج  الكهرباء  لشبكات  االنــضــمــام  تنظيم 

تحديد املقابل املالي الستغالل تلك الشبكات.

تهريب الوقود يمول »القاعدة« 
بـ 150 مليون دوالر شهريًا

الشجاعية... من اإلبرة حتى الصاروختونس: رجال األعمال يعدون بالتصدي ألزمة البطالة

لوحات من محطة للطاقة الشمسية في عين بني مطهر شرق المغرب )فرانس برس(اليمن يعاني من عدم توافر الوقود في األسواق )األناضول(

تونسي يحاول إحراق نفسه في احتجاجات على البطالة يناير الماضي )األناضول(

تدشين أكبر محطة للطاقة الشمسية

يستغل تنظيم القاعدة 
في اليمن الحرب الدائرة 

بين الحكومة الشرعية 
والحوثيين، في تنفيذ 
مخططاته التوسعية 
بالبالد والسيطرة على 

موارد مالية مهمة

المركزي المصري
 يبحث السوق الموازية 

مع الصرافات
قال تجار بالسوق السوداء للعملة في مصر 

إن البنك املركزي بدأ عقد اجتماعات مع 
مكاتب صرافة ملحاولة وضع سقف لسعر 

الدوالر في السوق املوازية في تحرك قال 
أحد املصرفيني إن مآله الفشل. وتواجه 
مصر التي تعتمد بكثافة على الواردات 

نقصًا في العملة الصعبة نجم عن تقلص 
احتياطياتها النقدية منذ انتفاضة 2011 

التي تسببت في ابتعاد السياح واملستثمرين 
وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة. 

لكن البنك املركزي يقاوم تراجع قيمة الجنيه 
ويبقيها عند مستوى قوي مصطنع يبلغ 

7.7301 جنيهات للدوالر. وهبط السعر 
في السوق السوداء حيث تراوح حول 8.70 

جنيهات في األسبوع املاضي.

تراجع البطالة في المغرب
أظهرت بيانات رسمية نشرت يوم الجمعة 
أن النمو في قطاعي الخدمات والبناء دفع 

معدل البطالة في املغرب للتراجع إلى 9.7 % 
العام املاضي من 9.9% في 2014.

وقالت املندوبية السامية للتخطيط في 
املغرب في بيان إن قطاعي الخدمات والبناء 

وفرا 32 ألفًا و18 ألف وظيفة جديدة على 
الترتيب، بينما وفر قطاع الصناعات 

التحويلية 15 ألف وظيفة. وتعمل الحكومة 
على تطوير الصناعات التحويلية في 

مجاالت مثل مكونات السيارات والطائرات 
واملكونات اإللكترونية لتقليل االعتماد على 
الزراعة وتوفير املزيد من الوظائف في املدن 

الكبرى املكتظة بالسكان. وانخفض عدد 
الوظائف في قطاع الزراعة املكتظ بالعمال 

بواقع نحو 15 ألف وظيفة في 2015. 

األردن يطرح مناقصتين 
لشراء القمح

قال تجار أوروبيون إن األردن طرح 
مناقصتني عامليتني جديدتني لشراء 100 

ألف طن من قمح الطحني الصلد و100 ألف 
طن أخرى من علف الشعير يمكن توريدها 
جميعًا من أي منشأ. أضافوا أن آخر موعد 

لتقديم العروض هو التاسع من فبراير/ 
شباط في مناقصة القمح والحادي عشر 

من نفس الشهر في مناقصة الشعير.
وطلبت املناقصة شحن القمح في يوليو/ 
تموز. وذكر التجار أن املناقصة األخرى 
طلبت شحن الشعير في الفترة بني مايو/

أيار ويونيو/حزيران.

تراجع طلبيات المصانع 
األلمانية

انخفضت طلبيات املصانع األملانية بصورة 
فاقت التوقعات خالل ديسمبر/ كانون 

األول لتعكس أن تباطؤ التجارة العاملية قد 
يلقي بظالله على القطاعات داخل أكبر 

اقتصاديات منطقة اليورو حتى وإن كان 
اإلنفاق االستهالكي يثبت قوته. وأظهرت 

بيانات وزارة االقتصاد من برلني أمس، 
انخفاض الطلبيات املعدلة وفقًا للتقلبات 

املوسمية والتضخم بنسبة 0.7% عما كانت 
عليه في نوفمبر/تشرين الثاني حينما 
ارتفعت بنسبة 1.5% في حني أشارت 

التوقعات إلى انخفاضه %0.5.

احتجاجات واسعة لسائقي 
التاكسي في فرنسا 

أغلق سائقو سيارات األجرة )التاكسي( 
في فرنسا الطريق السريع املؤدي إلى مطار 

»شارل ديجول« قرب باريس، بحسب 
شركة »إيه دي بي« املسؤولة عن إدارة 

املطار. وأوضحت الشركة عبر بيان نشرته 
على موقعها اإللكتروني، أمس، أن الطريق 
املؤدي للمطار قد تم إغالقه بفعل تظاهرة 

احتجاجية لسائقي سيارات التاكسي.
ويقوم سائقو التاكسي في فرنسا 
بمجموعة واسعة من االحتجاجات 

والتظاهرات ضد شركة »أوبر«، متهمني 
إياها باملسؤولية عن تراجع أعمالهم.

سهم »توشيبا« ألدنى 
مستوى في 36 عامًا

تراجع سهم شركة »توشيبا« ألدنى 
مستوياته في 36 عامًا بنهاية جلسة 

أمس، بعد أن رفعت الشركة تقديراتها 
للخسائر املالية خالل العام الجاري. وذكرت 
الشركة اليابانية العاملة في مجال املنتجات 

التكنولوجية أنها تتوقع تسجيل خسائر 
قياسية بقيمة 710 مليارات ين )6 مليارات 

دوالر( خالل عام 2016، بزيادة قدرها 
29% عن التقديرات السابقة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

800
القاعدة  تنظيم  يــفــرض 
رياًال   80 بنحو  تقدر  ضريبة 
لتر  كــل  عــن  دوالر(   0.37(
بنزين، ما يؤشر إلى حصوله 
ريال  مليون   800 نحو  على 
يمني يوميًا، بفضل دخول 
موانئ  إلــى  لتر  ماليين   10

حضرموت.

غزة ـ عالء الحلو

ــاب الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد  ــشــ يــصــفــف الــ
إلى  الحلوى جنبًا  قطع  بعناية  عجور 
ــوق الــشــجــاعــيــة  ــ جـــنـــب عـــلـــى مـــدخـــل سـ
ــًا  ــقـ ــة غـــــــــزة، وفـ ــنــ ــديــ الــــشــــعــــبــــي شـــــــرق مــ
ــا والـــــــده الــــــذي بـــدأ  ــاهــ ـــمـــه إيــ

ّ
ــادة عـــل ــعــ لــ

والسكاكر  الحلقوم  حلويات  بصناعة 
العقود  عــن  يــزيــد  مــا  منذ  والبسكويت 
الــثــالثــة. »مـــن اإلبــــرة حــتــى الـــصـــاروخ«، 
 تــلــخــص 

ّ
ــارة مـــجـــازيـــة يــمــكــنــهــا أن ــبــ عــ

مـــــا يـــحـــتـــويـــه ذلـــــــك الـــــســـــوق الــشــعــبــي 
املنزلية  املستلزمات  بمختلف  الــعــامــر 
والــشــخــصــيــة والـــغـــذائـــيـــة، والـــــذي بــات 
قبلة ألهالي قطاع غــزة من شماله إلى 
جــنــوبــه، يــخــتــصــر وقــتــهــم عـــن الــبــحــث، 

ويفيهم باألغراض املطلوبة.
يتفرع من شارع السوق الرئيسي عدد 
مـــن الــــشــــوارع واألزقـــــــة الـــفـــرعـــيـــة، الــتــي 
تحتوي على مئات البسطات واملحالت 
الصغيرة املكتظة بالبضائع، من أدوات 
منزلية، مــالبــس، عــطــور، إكــســســوارات، 
مــــــواد تــجــمــيــل، مــــــواد غـــذائـــيـــة، فـــواكـــه 
وخضروات، حلويات، عطارة، وغيرها.

عــلــى مــدخــل إحــــدى الــنــواصــي املــؤديــة 
إلـــى الــســوق يــقــف أيــضــًا بــائــع الــخــروب 
الـــعـــشـــريـــنـــي عـــمـــاد قـــلـــجـــة، الــــــذي ورث 
بالبيع  بــدأ  الـــذي  عمله عــن عمه حسن 
القديم منذ 35 عامًا، يروي  السوق  في 
بــمــشــروبــه الـــبـــارد عــطــش كــل مــن قصد 
ــرج مــنــه مــرهــقــًا نتيجة  الــــســــوق، أو خــ

االزدحام داخله.
 
ّ
ويــقــول قلجة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن

الــعــمــل فـــي الـــســـوق ال يــتــوقــف إال بعد 
ــه مــنــطــقــة حــيــويــة،  ــ ــاء، وإنــ ــســ ــلـــول املــ حـ
يــزورهــا اآلالف يوميًا، وهــذا مــا يميزه 
عن باقي األماكن واألسواق التي ينشط 
الــعــمــل فــيــهــا حــتــى ســـاعـــات الــظــهــيــرة 
فقط، مبينًا أنه مثل باقي األسواق يمر 

ــــات  بــفــتــرات ركـــــود، عــنــد اشـــتـــداد األزمـ
التي تعصف بقطاع غزة.

أم  ــســنــة 
ُ
امل البائعة  الــداخــل، جلست  فــي 

عــلــي حــســيــب فــــوق بــســطــتــهــا املــرتــفــعــة 
عـــن األرض، تــبــيــع املـــالبـــس الــنــســائــيــة، 
وقد ظهرت على مالمحها عالمات حب 
وصــداقــة املــكــان، وتــقــول: »اعــتــدت على 
هذا السوق الحيوي الذي بات جزءًا من 
حياتي، ويساعدني أبنائي في تصفيف 
البضاعة«. وتضيف أم علي في حديث 
مع »العربي الجديد«: »هذا السوق مثل 
باقي األسواق، ينشط في األيام األولى 
في  لكنه  بالرواتب،  ويتأثر  الشهر،  من 
الغالب أفضل من األماكن األخرى، نظرا 
الحـــتـــوائـــه عــلــى كـــل املــســتــلــزمــات الــتــي 
يــحــتــاجــهــا املـــواطـــنـــون«. بــائــع املــالبــس 
أبناء،  أب لسبعة  الجبالي وهــو  يحيى 
 زبائن من 

ّ
الــرأي، مشيرًا إلى أن وافقها 

غــزة حتى جنوبه يأتون  قــطــاع  شــمــال 
للسوق، ألنــه ســوق يومي، وال يقتصر 
على يوم محدد مثل سوق األربعاء في 
مــديــنــة خـــان يــونــس، أو ســـوق الجمعة 
فــي مدينة غـــزة، أو ســوق األحـــد شمال 
الــقــطــاع. ويــشــتــكــي الــجــبــالــي الــــذي بــدأ 
ــــوق مـــنـــذ 12 عـــامـــًا،  ــــسـ ــــي الـ بـــالـــعـــمـــل فـ
ــاع الــتــي تــمــر بــهــا األســــواق  ــ مـــن األوضــ
فــي الــوقــت الــحــالــي. ويــقــول لـــ«الــعــربــي 
األعياد  مواسم  انتهاء  »بعد  الجديد«: 
ــدارس يصيب األســــواق ركـــود تــام،  ــ واملـ
بــالــدوران بشكل خجول  العجلة  وتبدأ 
الـــرواتـــب، منذ ثــالثــة أشهر،  بعد نـــزول 
املــواطــنــني  واألســـــواق ضعيفة، وإقــبــال 
وتفريعاتها  الــســوق  طــرقــات  خــفــيــف«. 
الـــعـــديـــدة ال تــخــلــو لــلــحــظــة واحـــــدة من 
الباعة املتجولني، والتي تحمل  عربات 
ــــس والـــحـــلـــويـــات  ــالبـ ــ عـــلـــى ظـــهـــرهـــا املـ
واملرطبات واملسليات، وهي ألشخاص 
ال يــمــلــكــون مــكــانــًا فــي الــســوق يمكنهم 
ــــن عــــــرض بـــضـــاعـــتـــهـــم، نـــتـــيـــجـــة شــح  مـ

تــعــود لتجار  الــتــي  األمــاكــن، وملكيتها 
آخرين. ويقول صبحي املزين، صاحب 
إحدى العربات التي تبيع الكعك: »منذ 
ــا يـــزيـــد عــــن عـــشـــر ســــنــــوات، أشـــتـــري  مــ
الكعك صباحًا، وأطـــوف بــه داخــل أزقــة 
الـــســـوق، الــعــمــل هــنــا جــيــد لــكــنــه مرهق 
ــه يـــزيـــد من  ــلـ ــتـــظـــاظ داخـ لــلــغــايــة، واالكـ
الــتــعــب املــلــقــى عــلــى عــاتــقــي«. ويضيف 
املزين وهو أب لثالثة أطفال لـ »العربي 
الجديد«: »أحاول عدم مضايقة الزبائن 
وأصحاب املحال التجارية والبسطات، 
وأصــبــح لــي الكثير مــن األصــدقــاء هنا، 
إفطارهم  ليتناولوا  مجيئي  ينتظرون 
الـــخـــفـــيـــف، والـــــــذي ال يــكــلــف الــشــخــص 

سوى شيكل واحد )ربع دوالر(«.
ــنـــاقـــض، صـــفـــة أخــــــرى تــمــيــز ســـوق  ــتـ الـ
الباعة  يحوي  الــذي  القديم،  الشجاعية 
املتجولني، واملحال التجارية الصغيرة 
ــتــــاجــــر  والـــــبـــــســـــطـــــات، إلــــــــى جـــــانـــــب املــ
املــالبــس واألحــذيــة  تبيع  الــتــي  الكبيرة 
ــة، واملــــــاركــــــات الـــعـــاملـــيـــة ملــــواد  ــثـ ــديـ ــحـ الـ
ــامــــالت الـــيـــد الــنــســائــيــة  الــتــجــمــيــل، وحــ

واإلكسسوارات، وغيرها.
ويقول درويش الرنتيسي صاحب أحد 
لـــ«الــعــربــي  مــتــاجــر بــيــع مـــواد التجميل 
الجديد«: بدأنا بالعمل هنا عام 2000، 
واخـــتـــرنـــا هــــذا املـــكـــان نــتــيــجــة اكــتــظــاظ 
الزبائن، وساعات العمل التي تبدأ من 
املــســاء،  حتى  صباحًا  الثامنة  الــســاعــة 
التجارية  املــحــال  عــدد  زيـــادة  أن  مبينًا 
فتح املــجــال أمــام التنافس فــي أصناف 
البضاعة، واألسعار. ويشير الرنتيسي 
التميز، عبر توفير  أنهم يحاولون  إلى 
ــار  ــعـ ــأسـ ــيــــة بـ ــاملــ أحــــــــدث املـــــــاركـــــــات الــــعــ
مــتــنــاســبــة مـــع املـــواطـــنـــني وأوضـــاعـــهـــم 
الــصــعــبــة، ونـــجـــحـــوا فـــي ذلـــــك، بــعــد أن 
أصبحوا يوردون البضائع للمواطنني 
املنتشرة  التجميل  ومــراكــز  والــعــرائــس 

في قطاع غزة من شماله حتى جنوبه.

تقارير عربية

اليمن

فلسطينمال وناس

المغرب

80% من المشروعات 
الصغيرة تفشل خالل 

عامين من إنشائها

تراجعت األسهم الصينية بنهاية 
ــلـــســـة أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، لــكــنــهــا  جـ
أسبوعية  مكاسب  أكــبــر  سجلت 
العام الجاري، مع ضخ  منذ بداية 
السيولة  املركزي مزيًدا من  البنك 

في األسواق.
وضــخ البنك املــركــزي فــي الصني 
 50( يــــــوان  مـــلـــيـــار   330 ــــي  ــوال حــ
مليار دوالر( في النظام املصرفي 
خالل األسبوع املاضي، في خطوة 
تستهدف زيادة السيولة قبل عيد 
الــعــام الــقــمــري الــجــديــد الـــذي يبدأ 

اإلثنني املقبل وملدة أسبوع.
ــن الـــقـــيـــود  ــ ــــني مــ ــــصـ ــلــــصــــت الـ وقــ
ــاديــــق  ــنــ ــــصــ ــة عــــلــــى ال ــ ــــروضــ ــفــ ــ املــ
األجـــنـــبـــيـــة، مــــع ســـعـــي الــســلــطــات 
»إم إس سي  للدخول في مؤشر 
الـــعـــاملـــيـــة، وتــعــزيــز  لــأســهــم  إي« 

األسواق املالية في البالد.
ــر »شــنــغــهــاي«  وانـــخـــفـــض مـــؤشـ
فــي الصني بنسبة %0.6  املــركــب 
عــنــد  نـــقـــطـــة   2763 ــى  ــ ــ إل لـــيـــصـــل 
ــكــنــه ســـجـــل مــكــاســب  اإلغــــــــالق، ل

أسبوعية بلغت %1.

بورصة 
الصين تلتقط 

أنفاسها
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

قال البنك الدولي في تقرير أمس 
إن الــحــرب الــدائــرة منذ 5 سنوات 
ــة كـــبـــدت االقـــتـــصـــادات  ــوريـ فـــي سـ
الــعــربــيــة خــســائــر تـــقـــدر بــحــوالــى 35 مــلــيــار 
الـــصـــادر  تـــقـــريـــره  ــي  فــ الـــبـــنـــك  دوالر. وذكــــــر 
الشرق  في  والــســالم  الحرب  »تكلفة  بعنوان: 
األوسط«، أن الحرب أدت إلى معاناة إنسانية 
رة وأضــرار طويلة األمــد على االقتصاد  ُمدمِّ
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــبــلــدان 
العربية، حيث أثرت بشكل مباشر على حياة 

87 مليون شخص في أربعة بلدان. 
وقــال البنك الدولي إن من املرجح أن يسجل 
النمو االقتصادي في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا 2.6% فقط في 2015 بتراجع عما تم 
أكتوبر/تشرين األول وهو %2.8  توقعه في 
بــســبــب الــتــأثــيــر الــســيــئ لــلــحــرب واإلرهــــــاب 

وهبوط سعر النفط. 
النفط  إلــى أن هبوط أســعــار  التقرير  وأشـــار 
إلى نحو 30 دوالرا للبرميل مقابل أكثر من 
كبيرة  مشكلة  سبب  عــامــني  قبل  دوالر   100
ــي املـــنـــطـــقـــة تـــضـــاف إلـــى  ملــــصــــدري الـــنـــفـــط فــ
مشكلة الـــحـــروب، حــيــث تــراجــعــت الــعــائــدات  

وتزايد عجز امليزانيات.
ــــذي صـــــدر فــــي املـــوجـــز  ــ ــــل الـــتـــقـــريـــر الـ

ِّ
ــل ــــحــ وُي

االقــتــصــادي الــفــصــلــي الـــذي يــصــدره ملنطقة 
ــا، اآلثـــــار  ــيـ ــقـ ــريـ ــال أفـ ــمــ ــرق األوســـــــط وشــ ــشــ الــ
الواسعة للحروب في املنطقة على رأس املال 
البشري واملــادي، ويستكشف كيف ُيمِكن أن 
ن األوضاع االقتصادية إذا حل السالم. تتحسَّ

وقــال فــي هــذا الــصــدد: »فــي عــام 2016، أثــرت 
الحرب مباشرة على نحو 87 مليون شخص 
مــن أربــعــة بــلــدان فــي منطقة الــشــرق األوســط 
وشمال أفريقيا، هي: العراق وليبيا وسورية 
والــيــمــن، أي نــحــو ثــلــث ســكــان املــنــطــقــة. وفــي 
رت كـــل مــنــاحــي حــيــاة  ــرَّ هــــذه الـــبـــلـــدان، تــــضــ
الــــنــــاس-املــــنــــازل واملـــســـتـــشـــفـــيـــات واملـــــــدارس 
واألعمال والغذاء واملياه- من شدة القتال في 

هذه الحروب املنفصلة«.
ــام الــبــنــك، فـــإن هــنــاك نــحــو 13.5  وحــســب أرقــ
مــلــيــون شــخــص يــحــتــاجــون إلــــى مــســاعــدات 
ــيـــمـــن 21.1  ــي الـ ــ ــيـــة فــــي ســـــوريـــــة، وفــ ــانـ إنـــسـ
العراق  مليونًا، وفــي ليبيا 2.4 مليون، وفــي 

8.2 ماليني.
اليمن، أصبح اآلن 80% من سكان  وقــال في 
البالد، أو 20 مليونًا من 24 مليون نسمة، في 
عداد الفقراء، وهي زيــادة نسبتها 30% منذ 

إبريل/نيسان 2015 حينما اشتدت املعارك.
وفي سورية والعراق،  قال التقرير »انخفض 
متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة %23 
ربــع ما كان  تقريبًا  أو  الترتيب،  و28% على 
ق لو لم تنشب الصراعات، 

َّ
من املمكن أن يتحق

انخفاض  إلــى  للحرب  املباشرة  اآلثـــار  وأدت 
نسبته 14% و16% في متوسط نصيب الفرد 

من إجمالي الناتج املحلي على الترتيب.
ــدولـــي إلــــى أنــــه قــبــل خمسة  وأشـــــار الــبــنــك الـ
ــان الـــجـــمـــيـــع يــــأمــــلــــون أن تــســعــى  ــ أعــــــــــوام، كــ
الحكومات الجديدة  التي جــاءت في أعقاب 
الــعــربــي، لتحقيق نــمــو أكثر  الــربــيــع  ثــــورات 
إنصافًا وشمواًل يساعد على خلق املزيد من 
فرص العمل والتوظيف لألعداد الكبيرة من 
الــشــبــاب الــعــاطــلــني فــي املــنــطــقــة. ولــكــن حــدث 

العكس تمامًا.
وتشير التقديرات إلى أن املنطقة خسرت ما 
إلـــى 35 مــلــيــار دوالر )بــأســعــار  تــصــل قيمته 
عام 2007( من الناتج  املحلي أو النمو بسبب 
األزمة السورية-أو ما يعادل إجمالي الناتج 

املحلي لسورية في عام 2007.
ــة أضــــــــرارا  ــقـ ــطـ ــنـ ــت الــــــحــــــروب فـــــي املـ ــقــ ــحــ وألــ
بــالــبــلــدان املـــجـــاورة. وتــواجــه تــركــيــا ولبنان 
من  بــالــفــعــل  تــعــانــي  الـــتـــي  ومـــصـــر  واألردن 
قـــات اقــتــصــاديــة ضــغــوطــًا هــائــلــة على  ُمـــعـــوِّ
البنك  تــقــديــرات  وتــذهــب  ميزانياتها.  مـــوارد 
الدولي إلــى أن تدفق ما يربو على 630 ألف 
ف األردن أكثر من 2.5 مليار 

ِّ
الجئ سوري ُيكل

دوالر ســنــويــًا. ويـــعـــادل هـــذا ســتــة فــي املــائــة 
اإليـــرادات  وُرْبـــع  املحلي،  الناتج  إجمالي  من 

السنوية للحكومة.

ــــس الــجــمــعــة قـــرب  ــرى تـــــــداول الــــذهــــب أمـ ــ جـ
ــنـــذ أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  ــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــه مـ أعــ
أكبر مكاسبه  األول، ويتجه صــوب تحقيق 
األســبــوعــيــة فـــي شــهــر مـــع تــعــرض الــــدوالر 
ــراء تــنــامــي الــشــكــوك فـــي قـــدرة  ــ لــضــغــوط جـ
مجلس االحتياط االتحادي )البنك املركزي 
األميركي( على مواصلة رفع أسعار الفائدة.
إلـــى  الـــعـــاملـــي  ــاد  ــتــــصــ االقــ ــراب  ــ ــطـ ــ اضـ وأدى 
تـــعـــزيـــز الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــذهــــب بـــمـــا يــجــعــلــه 
أفضل األصول أداء، بعدما وصلت مكاسبه 
مــنــذ بــدايــة الــعــام إلـــى نــحــو 9.0%. واقتفت 
املعادن النفيسة األخرى أثر مكاسب الذهب 

ولـــم يقتصر ضـــرر الــحــرب فــي ســوريــة على 
حــكــومــات الــبــلــدان املـــجـــاورة، إذ إنــهــا أضــرت 
ــظــهــر الـــتـــقـــديـــرات أن 

ُ
أيـــضـــا بــمــواطــنــيــهــا، وت

مــتــوســط نصيب الــفــرد مــن الــدخــل انخفض 
1.5% عما كــان يمكن تحقيقه )لــو لم تنشب 
االضطرابات في سورية( للكثيرين في تركيا 
للكثيرين   %1.1 وبــنــســبــة  واألردن،  ومــصــر 
في لبنان. وال تزال معدالت البطالة مرتفعة 
بـــني الــالجــئــني الـــســـوريـــني، الســيــمــا الــنــســاء، 
والذين يعملون منهم، يحصلون على أجور 
متدنية. ونحو 92% من الالجئني السوريني 
لبنان ال يحملون عقود عمل، وأكثر من  في 
نصفهم يــعــمــلــون عــلــى أســــاس أســبــوعــي أو 
دت الــحــرب فــي ســوريــة نصف  يــومــي. وشـــــرَّ
داخليًا  مليون نسمة-   12 من  -أكثر  سكانها 

ماليني   6.5 مجموعه  ما  وأصبح  وخارجيًا. 
دين داخليًا في العراق واليمن.  شخص ُمشرَّ
د نــحــو 435 ألـــف شخص،  وفـــي لــيــبــيــا، تــشــرَّ
املــــزارعــــني  ــع أن  ــ ــل. ومـ ــفـ ــــف طـ ألـ بــيــنــهــم 300 
استفادوا  لبنان وتركيا  األعمال في  ورجــال 
مــن األيــــدي الــعــامــلــة الــرخــيــصــة، فـــإن العمال 
املحليني تضرروا. ولم يستفد اقتصاد لبنان 
النفط بسبب ضغوط  انــخــفــاض أســعــار  مــن 

استضافة أكثر من مليون الجئ سوري.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى انخفاض 
الحقيقي  املحلي  الناتج  إجمالي  نمو  معدل 
بــنــســبــة 2.9 نــقــطــة مــئــويــة ســنــويــًا فـــي فــتــرة 
ألـــف   170 مــــن  أكـــثـــر  ــبــــح  وأصــ  ،2014-2012
لبناني آخــريــن فــي عــداد الــفــقــراء، وتضاعف 

معدل البطالة في البالد متجاوزًا %20.

أعلى  إلى  أيضًا  والبالتني  الفضة  وارتفعت 
مستوياتهما في عدة أشهر. وتتجه الفضة 
لتحقيق أفضل أداء أسبوعي لها منذ مايو/ 

أيار 2015.
ــار إلـــــى تـــقـــريـــر الـــوظـــائـــف  ــ ــظـ ــ وتـــتـــحـــول األنـ
األمــيــركــيــة الــــذي ســيــصــدر فــي وقـــت الحــق، 
ــد يـــواصـــل  ــقــــول املـــحـــلـــلـــون إن الــــذهــــب قــ ويــ
صعوده إذا جاءت بيانات الوظائف أضعف 

من املتوقع.
عند  الفورية  املعامالت  في  الذهب  واستقر 
)األونصة(، بعدما  1154.50 دوالرا لألوقية 
يــوم  لــألوقــيــة  دوالرا   1157.20 إلــــى  ارتـــفـــع 
 أعلى مستوى له منذ 29 

ً
الخميس، مسجال

أكتوبر/تشرين األول.
ــثــــر مــــن %3.0  ــعــــد املــــعــــدن األصــــفــــر أكــ وصــ
أكبر  لتحقيق  متجها  األســبــوع  بــدايــة  منذ 
مكاسبه األسبوعية منذ أوائل يناير/كانون 
الثاني. وتراجع الذهب في العقود األميركية 
إلــى  أبـــريـــل/نـــيـــســـان %0.2  اآلجـــلـــة تــســلــيــم 

1155.20 دوالرا لألوقية.
ومن بني املعادن النفيسة األخرى انخفضت 
لــألوقــيــة،  دوالرا   14.82 إلـــى   %0.3 الــفــضــة 
لكنها تظل قرب أعلى مستوياتها في ثالثة 
ــــوم الــخــمــيــس حــني  ــــذي ســجــلــتــه يـ أشـــهـــر الــ
الفضة  بلغت 14.91 دوالرا لألوقية. وزادت 

أربعة باملئة منذ بداية األسبوع.
وهبط البالتني واحدا باملئة إلى 899 دوالرا 
لـــألوقـــيـــة لــكــنــه لـــم يــبــتــعــد كــثــيــرًا عـــن أعــلــى 
مــســتــوى لــه فــي ثــالثــة أشــهــر بينما استقر 
الــبــالديــوم قـــرب أعــلــى مستوياته فــي شهر 

عند 512.90 دوالرا لألوقية.
)رويترز(

أكــبــر ألنـــه مــن الــســهــل نسبيًا إنــعــاش إنــتــاج 
الــنــفــط. ولــكــن إذا اســتــمــر انــخــفــاض أســعــار 
ــة، فــإن  ــيـ ــدولـ ــدات الـ ــاعـ ــسـ ــْعـــف املـ الـــنـــفـــط، وضـ
ليبيا وسورية والعراق واليمن-وكلها بلدان 
رة لــلــنــفــط- ســتــجــد صــعــوبــة أكــبــر في  ُمـــصـــدِّ
الــتــعــافــي مـــن األوضــــــاع الــحــالــيــة. وســتــكــون 

استثمارات القطاع الخاص ضرورية.

الخبراء اإلقتصاديني في منطقة  وقال كبير 
ــال أفـــريـــقـــيـــا شــانــتــا  ــمــ الــــشــــرق األوســـــــط وشــ
ديفاراجان: »وبالنظر إلى أن هذه الصراعات 
ــاب انـــتـــفـــاضـــات  ــقــ ــي أعــ والـــــحـــــروب جــــــاءت فــ
الربيع العربي، وجانب من هذه االنتفاضات 
العربي  العالم  في  املواطنني  رغبة  في  تمثل 
ــة فــي  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــد مــــن الـ ــزيــ فــــي تــحــقــيــق مــ
أنفسنا: لنفترض  مجتمعاتهم، فإننا سألنا 
ــذه الـــبـــلـــدان عــــادت  ــ ــه حــــل الــــســــالم، وأن هـ ــ أنـ
ــة،  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــن أجــــــل تـــعـــزيـــز الـ ــ لـــلـــســـعـــي مـ
واستطاعت تحقيقها، فما هو مقدار الزيادة 
فــي مــعــدل الــنــمــو حــيــنــئــذ؟ مــا هــي »مــكــاســب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة؟« وقـــــال فـــي هــــذا الـــصـــدد إن 
ــر ديـــمـــقـــراطـــي إلـــى  ــيـ ــام غـ ل مــــن نــــظــ ــوُّ ــحــ ــتــ الــ
الديمقراطية يزيد متوسط نصيب الفرد من 

إجمالي الناتج املحلي، وذلك إلى حد كبير من 
خالل التشجيع على كل األمور التي تحتاج 
للعودة  الــحــرب  مزقتها  الــتــي  الــبــلــدان  إليها 
للوقوف على قدميها، ومن بينها االستثمار 
وتوفير  االقتصادية  واإلصالحات  والتعليم 
ســلــع الــنــفــع الـــعـــام. وفـــي األمــــد الــطــويــل قــال 
الخبير ديفاراجان،  سيكون نصيب الفرد من 
إجمالي الناتج املحلي أعلى نحو 20 % في 
بلد  الديمقراطية عن نظيره في  بلد تسوده 
يفتقر إليها. ولو افترضنا، نظريًا، أن بلدان 
لت إلى  الشرق األوسط وشمال أفريقيا تحوَّ
الــديــمــقــراطــيــة فــي عـــام 2015، لــكــان متوسط 
نصيب الفرد من نمو إجمالي الناتج املحلي 
قد وصل إلى 7.8% في غضون خمسة أعوام 

ل. باملقارنة مع 3.3% في غياب هذا التحوُّ

واشنطن ـ العربي الجديد

دعــا الرئيس األمــيــركــي بـــاراك أوبــامــا إلــى فــرض ضريبة 
10 دوالرات على النفط ، فيما اعتبر اقتصاديون أن مثل 
ــر مــســمــار فـــي نــعــش صناعة  ــذه الــضــريــبــة ســتــكــون آخـ هـ
الــنــفــط الــصــخــري الــتــي تــعــانــي مـــن مــتــاعــب عـــديـــدة. ورد 
أمس  األميركي بسرعة  النواب  في مجلس  الجمهوريون 
الــخــمــيــس عــلــى دعــــوة الــرئــيــس بــــاراك أوبـــامـــا إلـــى فــرض 
ضريبة جديدة قيمتها عشرة دوالرات على برميل النفط، 

وتوعدوا بإحباط ما وصفوها بأنها فكرة »سخيفة«.
ــا ســـيـــقـــتـــرح هـــذه  ــ ــامـ ــ ــيــــض قـــــال إن أوبـ وكــــــان الـــبـــيـــت األبــ
املقبلة  املــالــيــة  للسنة  ميزانيته  تقديمه  خــالل  الضريبة 
2017 للكونغرس األسبوع املقبل. ويريد أوباما استغالل 
عـــائـــدات الــضــريــبــة لـــزيـــادة االســتــثــمــارات فــي مــشــروعــات 

وسائل النقل النظيفة.
املبكرة يوم  الخام مكاسبها  العقود اآلجلة للنفط  بــددت 

الــجــمــعــة، فـــي ظـــل ضــعــف الـــعـــوامـــل األســـاســـيـــة الــــذي أثــر 
سلبا على السوق في نهاية أسبوع متقلب شهد تذبذب 

األسعار أكثر من عشرة باملئة خالل يوم واحد.
النفط،  الرئيس أوباما لفرض ضريبة على  وتأتي دعوة 
في وقت تغلق اآلبار وتوقف الحفارات وتنخفض أسعار 
النفط إلى أقل من 30 دوالرًا. ويرى العديد من خبراء املال 
أن التوقيت لم يكن مناسبًا لفرض ضريبة على النفط، في 
وقت تنهار فيه أسعار الخامات. وجرى تداول سعر خام 
القياس العاملي مزيج برنت عند 34.08 دوالرا للبرميل في 
لندن أمــس  منخفضا 38 سنتا عن سعره عند التسوية 
السابقة. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط 25 سنتًا 

إلى 31.47 دوالرا للبرميل.
ــانــــت مــنــخــفــضــة فــي  ــة كــ ــولـ ــيـ وقـــــــال مـــتـــعـــامـــلـــون إن الـــسـ
التعامالت اآلسيوية بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة 
التي تستمر معظم األسبوع املقبل. وشهدت أسعار النفط 

تقلبا حادا منذ بداية العام وال سيما هذا األسبوع. 
خسائر الحروب

الذهب يعود للتحليق عند 
أعلى مستوياته

)Getty( خلّفت الحرب الكثير من الدمار في سورية

)Getty(أوباما مع مستشارة الطاقة بالبيت األبيض كارولين براونر

)Getty( إحدى محطات البنزين في أميركا

)Getty( أسواق المال متخوفة من ضريبة النفط )Getty( منشأة نفط في كردستان
المعدن األصفر يستفيد من استبعاد رفع 

)Getty( الفائدة األميركية

)Getty( مخاوف اليابانيين من الين المرتفع هبطت باألسهم

الحروب أثرت بشكل مباشر 
على حياة 87 مليون 

شخص في أربعة بلدان

وتساءل التقرير حول ما إذا كان من املمكن 
الناجمة  االقتصادية  ــرار  األضـ على  ب 

ُّ
التغل

عن الحروب في املنطقة؟
وقـــال البنك الــدولــي إن انــتــهــاء الــحــروب، إذا 
ي إلــى تحسني مؤشرات  ُيــؤدِّ ق، فسوف 

َّ
تحق

االقــتــصــاد الــكــلــي. ومــن شــأن تحويل املـــوارد 
قطاعات  إلــى  العسكري،  اإلنــفــاق  مــن  العامة 
أيضا  يــعــزز  أن  الصحية،  والــرعــايــة  التعليم 
املؤشرات االجتماعية. بيد أن وتيرة التعافي 
تختلف باختالف ما يمتلكه البلد من ثروات 
 20 استغرق  اللبناني  فاالقتصاد  طبيعية: 
عــامــًا ليتعافى مــن آثـــار الــحــرب فــي املــاضــي، 
والــكــويــت اســتــغــرقــت ســبــع ســنــوات فحسب 
لــتــتــعــافــى، والــــعــــراق اســتــغــرق عــامــًا واحــــدًا. 
وتــتــعــافــى الـــبـــلـــدان الــغــنــيــة بــالــنــفــط بــســرعــة 

األزمة السورية كبدت االقتصادات 
العربية 35 مليار دوالر

 في 
ً
ارتــفــعــت األســهــم األوروبـــيـــة قــلــيــال

بــدايــة الــتــعــامــالت أمـــس رغـــم اســتــمــرار 
تقرير  صـــدور  قبيل  املستثمرين  حــذر 
يقدم  قــد  األميركية  الوظائف  عــن  مهم 
لهم دالئل على آفاق السياسة النقدية 
ملــجــلــس االحـــتـــيـــاط االتــــحــــادي )الــبــنــك 
ــركــــي(. وارتــــفــــع مــؤشــر  ــيــ املــــركــــزي األمــ
الشركات  » ألســهــم  »يــوروفــرســت 300 
األوروبــيــة الكبرى 0.3% إلــى 1297.69 
»بــي.إن.بــي  نقطة. وكــان سهم مصرف 
باريبا«، من بني أكبر الرابحني إذ صعد 
فرنسي  بنك  أكــبــر  كشف  بعدما   %4.0
عـــن خــطــط لــخــفــض تــكــالــيــف األنــشــطــة 
املـــصـــرفـــيـــة االســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي مــســعــى 
سيتخارج  إنــه  وقـــال  ربحيته  لتعزيز 

من بعض األنشطة لدعم النمو.
ــــي أنــــحــــاء أوروبـــــــــا ارتــــفــــع مـــؤشـــرا  وفــ
الــبــريــطــانــي  تــايــمــز 100«  »فــايــنــنــشــال 

الفرنسي بنسبة 0.07 %   « و«كـــاك 40 
و0.09% على التوالي عند فتح السوق 
بــيــنــمــا تـــراجـــع مــؤشــر داكــــس األملــانــي 
0.3%. وفـــي طــوكــيــو انــخــفــض مــؤشــر 
نــيــكــاي لــألســهــم الــيــابــانــيــة فـــي خــتــام 
الرابع  لليوم  الجمعة  أمس  التعامالت 
ــتـــوالـــي بــفــعــل مـــخـــاوف مـــن أن  عــلــى الـ
يضغط ارتفاع الني على أرباح شركات 
املستثمرون  يترقب  بينما  التصدير، 
بـــــــيـــــــانـــــــات الــــــــوظــــــــائــــــــف األمـــــيـــــركـــــيـــــة 
ــاق ســيــاســة  ــ لــالســتــرشــاد بــهــا عــلــى آفـ
مــجــلــس االحـــتـــيـــاط االتــــحــــادي )الــبــنــك 
املركزي األميركي(. وهبط مؤشر نيكي 
 16819.59 عند  ليغلق   %1.3 القياسي 
 أدنــى مستوى إغــالق له 

ً
نقطة مسجال

مــنــذ 26 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي. وعلى 
مدى األسبوع خسر املؤشر %4.0.

)رويترز(

إحــدى  إنــيــرجــي«  »جينيل  قالت شركة 
شــركــات الــنــفــط األجــنــبــيــة الــعــامــلــة في 
الجمعة،  العراق، أمس  إقليم كردستان 
إن الشركاء القائمني على تشغيل حقل 
طق طق تلقوا دفعة قدرها 16.3 مليون 
لـــدى حكومة  مــســتــحــقــاتــهــم  مـــن  دوالر 

اإلقليم عن صادرات النفط.
وتـــــأتـــــي هـــــــذه املـــــدفـــــوعـــــات فـــــي إطـــــار 
حكومة  أعلنتها  الــتــي  االســتــراتــيــجــيــة 
كردستان في وقت سابق هذا األسبوع 
ــداد مــســتــحــقــات شــركــات  ــ لــلــبــدء فـــي سـ
النفط وفقًا لشروط التعاقد معها بداًل 
من ترتيبات الدفع املؤقتة التي تتبعها 

منذ سبتمبر/أيلول.
ــا  ــهـ ــتـ ــكـ ــريـ وقــــــالــــــت جـــيـــنـــيـــل إنـــــهـــــا وشـ
أداكـــــــس بـــتـــرولـــيـــوم تــلــقــتــا أيـــضـــًا 3.2 
مـــن   %5.0 تــــغــــطــــي  دوالر  مــــــاليــــــني 
إجـــمـــالـــي الـــعـــائـــد الـــصـــافـــي الـــشـــهـــري 

لــحــقــلــهــمــا وهـــــي مــــدفــــوعــــات إضــافــيــة 
االلــتــزام بها  أعلنت حكومة كــردســتــان 
فـــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا الـــجـــديـــدة لــســداد 

املستحقات.
وذكــــــرت جــيــنــيــل أن مــســتــحــقــاتــهــا عن 
ــــق طــق  ــــن حـــقـــل طـ صــــــــــادرات الـــنـــفـــط مـ
ــائـــد الـــصـــافـــي وصـــلـــت إلــــى 10.8  والـــعـ
ماليني دوالر في يناير/كانون الثاني.

املستقلة  النفط  مبيعات  األكــــراد  وزاد 
أكثر  إلــى  املاضي  يونيو/حزيران  منذ 
من 600 ألف برميل يوميًا لكن في ظل 
تــضــخــم فـــاتـــورة رواتــــب الــقــطــاع الــعــام 
وهــبــوط األســعــار يــواجــه اإلقليم عجزًا 
بــني 380 مليونًا و400 مليون  يــتــراوح 

دوالر شهريًا.
وال تزال حكومة إقليم كردستان مدينة 
لــشــركــات الــنــفــط بــمــلــيــارات الـــــدوالرات 

مستحقات لها عن صادرات النفط.

أداء متباين ألسواق 
المال العالمية

»جينيل إنيرجي« تتلقى جزءًا 
من مستحقاتها بكردستان

مال وسياسة

قال تقرير صدر أمس عن البنك الدولي إن الحروب العربية وانهيار أسعار 
النفط كانت ذات نتائج مدمرة للمنطقة العربية. وذكر التقرير أن الحرب 
السورية كلفت االقتصادات العربية لوحدها خسائر تقدر بحوالى 35 

مليار دوالر

قال تقرير البنك الدولي الصادر أمس عن عام 2016، أن الحرب أثرت بشكل 
مباشر على نحو 87 مليون شخص من أربعة بلدان في منطقة الشرق 
ــال أفــريــقــيــا، هي  ــم ــط وش ــ األوس
أي  واليمن،  وسورية  وليبيا  العراق 
وتأثَّرت  المنطقة.  سكان  ثلث  نحو 
القتال  بشدة  الحياة  مناحي  كــل 
البنك  وأشــار  الصراعات.  هذه  في 
الدولي إلى أن الحرب لم تدمر البنية 
ُتسبِّب  ولكنها  فحسب،  التحتية 
رة وأضرارا  أيضًا معاناة إنسانية ُمدمِّ
ــد عــلــى االقــتــصــاد  ــ طــويــلــة األم

والناس. )موقع البنك الدولي(

الحروب أثرت على 87 مليون عربي

االقتصاد في صور

ضريبة النفط ومتاعب الصخري
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سوسن جميل حسن

لــــوال الــفــقــر والــظــلــم والــقــمــع والــكــبــت وكــم 
األفواه ومصادرة الحريات وتفريغ العقول 
انة، وشل 

ّ
الرن والعبارات  الشعارات  إاّل من 

اإلرادة والقدرة على التفكير، ولوال نتيجة 
ه من جهٍل وتخلف، هل كانت تحدث 

ّ
هذا كل

التي تعيش  املتطورة  الــثــورات؟ فالشعوب 
الـــيـــوم فـــي دول مــســتــقــرة، ال تــحــتــاج إلــى 
ثــــــورات، فــقــد خـــاضـــت تــجــاربــهــا الــثــوريــة، 
ــــت إلــــى  ــلـ ــ ــتــــى وصـ ودفـــــعـــــت فــــاتــــورتــــهــــا حــ
وضعها الراهن، لديها نواظمها التي تدير 
حياة مجتمعاتها، ولها حياتها السياسية 
الشعب،  الــذي صاغه  ودستورها  النشطة، 

بكل فئاته، حتى صار مرجعًا مقدسًا.
يجب أن يكون هذا الخطاب موجهًا للفريق 
الذي أنكر الفعل الثوري، منذ البداية، على 
والتخلف  الجهل  بدعوى  املنطقة،  شعوب 
املــتــمــكــنــْن مــنــهــا، وعـــــدم أهــلــيــتــهــا لــلــقــيــام 
ــنــــوع، وبــأنــهــا  ــٍة مـــن هــــذا الــ بـــأفـــعـــال جــــذريــ
متطرفة،  من جهاٍت  البداية،  منذ  مدفوعة، 
على أساس ديني تكفيري، هذا الفريق الذي 
أطــلــق عليه تــنــّدرًا اســـم: مــا قلنا لــكــم؟ بعد 
النصرة  مــن جــهــة، وجبهة  داعـــش  سيطرة 
وبــقــيــة الــفــصــائــل اإلســامــيــة املــســلــحــة من 
جــهــة أخــــرى عــلــى مــنــاطــق ســـوريـــة كــثــيــرة. 
ــان يـــجـــب أن يــقــتــرن  ــ ــذا الـــخـــطـــاب كـ ــ لـــكـــن هـ
بــفــعــل تــواصــلــي، يـــقـــّرب أفـــكـــار الــفــرقــاء من 
بــعــضــهــا، مـــن أجــــل الــتــأســيــس لـــوعـــي آخــر 
التي  الوطنية  الهوية  كان يمكن أن يحمي 
ــادة بــنــائــهــا بطريقة  ــ صـــار مـــن الــصــعــب إعـ
سليمة مرة أخرى، بعد الدم والثأرية التي 

ياسر البنا

كـــان لــلــحــادث الـــذي قــضــى فــيــه سبعة من 
عــنــاصــر كــتــائــب عــز الــديــن الــقــســام، داخــل 
نفق شرق مدينة غزة، نهاية شهر يناير/
ــعـــده، فلقد  ــا بـ ــانـــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي، مـ كـ
أثـــار مــخــاوف كــبــيــرة لـــدى ســكــان الــقــطــاع، 
الرابعة  حربها  إسرائيل  شن  احتمال  من 
باإلضافة  اإلسرائيليون،  فالقادة  ضدهم. 
إلـــى الــصــحــافــة الــعــبــريــة، ال يــتــوقــفــون عن 
بسبب  غــزة،  وقطاع  توّعد حركة حماس، 
األنفاق، فيما رد قادة من حماس باالعتراف 
»ضــخــامــة« شــبــكــة األنـــفـــاق الــتــي  فــعــلــيــًا بـــ
قــال زعيم  تــم بناؤها تحت األرض، حيث 
الــقــطــاع، إسماعيل هنية، في  فــي  الــحــركــة 
خــطــاٍب لـــه، إن الــقــســام حــفــر شبكة أنــفــاق 

أكبر من التي تم إنشاؤها في فيتنام.
تلقفت إسرائيل خبر مقتل عناصر القسام، 
وتـــصـــريـــحـــات قـــــادة حـــمـــاس، وبــــــدأت في 
»إبــراز« خطر األنفاق التي يعتقدون أنها 
عبرت الحدود، ووصلت إلى تحت منازل 
يعرف  فيما  يقيمون  الــذيــن  املستوطنن 
»غاف غزة«. وكانت أحدث التصريحات  بـ
االسرائيلية  الــشــؤون  ملنسق  اإلسرائيلية 
فــي الــضــفــة وغــــزة، يـــؤاف بــولــي مــردخــاي، 
الذي قال إن األنفاق التي تحفرها حماس 
عــلــى الـــحـــدود مـــع إســرائــيــل تــجــلــب املـــوت 
والـــدمـــار لــقــطــاع غـــزة والــســكــان، لكنها ال 
إسرائيل.  على  استراتيجيًا  خطرًا  تشكل 
ويحمل هذا الكام تهديدًا مبطنًا لحماس.

وأعلن أكثر من ضابط ومسؤول إسرائيلي، 
ــا الــــصــــحــــف  ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ ــشـ ــ فــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات نـ
ــة، أن »حــــمــــاس« نــجــحــت فــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
بالتسلح  وقامت  األنــفــاق،  منظومة  ترميم 
ــقـــواعـــد الــعــســكــريــة،  ــامــــت الـ مـــن جـــديـــد وأقــ
مشيرين إلى أن املواجهة معها مسألة وقت 
التغطية  أن طبيعة  ال غير. ورأى مراقبون 
لقضية  اإلسرائيلية  للصحافة  اإلخــبــاريــة 
األنــفــاق تهيئ الــشــارع اإلســرائــيــلــي لقبول 
رّكــــزوا على  الــحــرب، حيث  انـــدالع  إمكانية 
»غـــاف  مـــخـــاوف مــســتــوطــنــي مـــا يـــعـــرف بــــ

ميشيل كيلو

لن تنتصر الثورة السورية بالفصائلية، 
ولن تكسر الفصائل هجوم جيش روسيا 
الذي بدأ يحقق تقدمًا خطيرًا على األرض، 
ويرجح أن يفضي تصعيده إلى مزيد من 
فــي وقــت غير  املقلقة  امليدانية  الــتــبــدالت 
الفصائلية، كشكل  أن  بعيد. وليس ســّرًا 
لتنظيمات املقاومة، لعبت إلى اليوم دورًا 
النظام  الــصــراع ضــد  دوران  فــي  حقيقيًا 
في حلقة مفرغٍة انحدارية االتجاه، وفي 
من  بكثير  أكبر  خسائر  املقاتلن  تكبيد 
الـــتـــي كـــانـــوا ســيــتــكــبــدونــهــا، لـــو اخــتــلــف 
نمط التنظيم والقيادة الذي يقاتلون في 

إطاره.
ومعادلها  العسكرية،  الفصائلية  أضفت 
السياسي الشللية، طابعًا جد ضيق على 
ــثـــورة ضـــد الــنــظــام،  ــراعـــات مـــا بــعــد الـ صـ
وحـــالـــت دون تــخــطــي الـــنـــزعـــات واملــيــول 
الـــدائـــرة املــحــلــيــة، واالنــتــقــال إلـــى أشــكــال 
ــــى مـــن الــتــنــظــيــم والــتــنــســيــق،  أعـــلـــى وأرقــ
وتــالــيــا االنـــدمـــاج. وقــّوضــت الــقــدرة على 
ودفعها  وتوحيدها،  الثورة  قوى  تعبئة 
إلــــى خــــوض الـــقـــتـــال مــتــعــاونــة مـــتـــآزرة، 
ــا حـــال  ــ ــلــــي، مـ ــنــــطــــاق املــــحــ ــلـــى الــ حـــتـــى عـ
بينها وبــن امــتــاك زمـــام مــبــادرة عامة، 
ومـــنـــعـــهـــا مــــن شــــن عـــمـــلـــيـــات عــســكــريــة، 
هــجــومــيــة أو دفــاعــيــة، واســـعـــة ومــكــثــفــة، 
وتغطي أكثر من منطقة، تديرها قيادات 
أو  انــتــمــاءات فصائلية  أيــة  عــن  مستقلة 
جزئية. إلى هذا، حالت محدودية أشكال 
الــتــنــظــيــم الــفــصــائــلــي، مـــن دون امــتــاكــه 
الذي تمّكنه تخصصاته  البشري  الكادر 
ــع الــنــطــاق  ــ املــتــنــوعــة مـــن اســـتـــخـــدام واسـ
ألســلــحــة مـــتـــطـــورة، تـــقـــودهـــا أو تــشــرف 
على استعمالها مراكز توجيه وسيطرة، 
تغطي جميع املعارك في مختلف مناطق 
عسكرية  ملعايير  عملها  يخضع  القتال، 
وطـــنـــيـــة ومـــهـــنـــيـــة، وتـــتـــولـــى املــســؤولــيــة 
عمل  بتقسيم  تلتزم  كبيرة،  وحـــدات  عــن 
تكاملي املهام، يقنع أداؤها مقدمي الدعم 
بأن معوناتهم وأسلحتهم تستخدم بأيٍد 

وطنية، ولن تقع بن أيدي إرهابين. 
والــيــوم، وبــعــد الــغــزو الــروســي لسورية، 
وما يحدثه من تبدالت انقابية في بيئة 
ــراع بــمــجــمــلــهــا، ال مــفــر مـــن اتــخــاذ  الــــصــ
خطواٍت تنظيميٍة، تمكننا من مواجهته، 
ببيئة مضادة منظمة،  على تحديه  تــرد 
وخــطــط صـــراٍع،  ووســـائـــل  أدوات  تمتلك 
ال يستطيع العدو احتواءها مهما فعل، 
ألســـبـــاٍب مــنــهــا انــتــشــارهــا فـــي كـــل مــكــان 
وتــراتــب تنظيماتها، وتعدد  بــادنــا،  من 
وتكامل وظائفها، وقدرتها على خوض 
حـــرٍب متواصلة املــعــارك، ال تــتــرك لحظة 
راحة لعدوها، وال تسمح له باستفراد أي 
قطاع أو موقع من قطاعاتها ومواقعها، 
تستهدفه فــي كــل زمــان ومــكــان، وتقاتله 
ــام، يــحــقــقــهــا  ــ ــهـ ــ وفـــــق خـــطـــط مـــتـــنـــوعـــة املـ
مقاتلون يحسنون حرب الحركة، يصعب 
حصرهم في موقع محدد، ألن أنشطتهم 
بــمــا  الــــســــوريــــة،  األرض  مـــجـــمـــل  تـــغـــطـــي 
تــحــشــده مـــن طـــاقـــاٍت مــجــتــمــعــيــٍة مــهــيــأة 
ــتــــصــــاص  ــال، والمــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ احـ أي  ملــــواجــــهــــة 
قد  محلية  هزيمة  أليــة  السلبية  النتائج 
آثارها  وإزالـــة  احتوائها  عبر  بهم،  تنزل 
فــي إطــار الــصــراع الوطني الــواســع الــذي 

لن يتعن بها. 
للرد على الغزاة اإليرانين والروس، ال بد 
من تحويل حــرب املــدن واملــواقــع الراهنة 

حقنت بها الصدور.  اندلعت ثورات الربيع 
الــظــروف  مــن  جملة  على  لانقاب  العربي 
الــســيــاســيــة،  واالقــتــصــاديــة،   واالجــتــمــاعــيــة، 
وكــانــت أولــويــاتــهــا فــي الــشــعــار الـــذي صار 
الزمـــة الــحــركــات االحــتــجــاجــيــة فــي دول ما 
سّمي بالربيع العربي: الشعب يريد إسقاط 
الــنــظــام، واملــقــصــود هــو الــنــظــام السياسي 
ــبـــداد والـــقـــمـــع والــظــلــم.  ــتـ الـــقـــائـــم عــلــى االسـ
والــــتــــأريــــخ ملـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن الــنــهــضــة 

العربية تؤدي إلى قيام الدولة الحديثة.         
وبـــنـــظـــرٍة ســريــعــٍة إلــــى الـــــــوراء، بــعــد مـــرور 
التأسيسية  املــرحــلــة  مــنــذ  خــمــس ســـنـــوات 
)حرق محمد بوعزيزي نفسه في تونس(، 
ــــي هـــشـــيـــم املــجــتــمــعــات  ــار فـ ــ ــنـ ــ وإضــــــــــرام الـ
ــواع  ــ ــر كــــل أنــ ــيـ ــة تـــحـــت نـ ــعــ ــواقــ ــة الــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
االســـتـــبـــداد والــطــغــيــان، إلـــى الـــيـــوم، ســوف 
نــــرى أن املـــرحـــلـــة تــتــطــلــب بــشــكــل أســاســي 
ــادرات »حـــســـن الـــنـــيـــات« مــــن الــهــيــئــات  ــ ــبـ ــ مـ
موقع  في  مكانها  اتخذت  التي  السياسية 
صاحبة القرار السياسي حصريًا، بالنسبة 
لــلــشــعــب الـــثـــائـــر، خـــصـــوصـــًا فــــي ســـوريـــة. 
وحسن النيات هذا يجب أن يكون موجهًا 
ــــان صــحــيــحــًا أن  ــــى الـــشـــعـــب، فــيــمــا لــــو كـ إلـ
العمليات التفاوضية تضع نصب عينيها 
مــصــلــحــة الــشــعــب الــــســــوري بــكــل أطــيــافــه، 
الهيئات،  هـــذه  تمثله  مــن  مصلحة  ولــيــس 
بشقيها الــســيــاســي والــعــســكــري. فـــإذا كــان 
2011 عــام االنــتــفــاضــات والــحــراك السلمي 
الذي أذهل حتى املشاركن فيه، فإن الوقت 
ل كثيرًا حتى بــدأت الــصــورة تتغير، 

ُ
لم يط

ويكشف الــواقــع عــن انــحــرافــاٍت فــي أهــداف 
ــلـــوكـــهـــا وتــعــثــر  ــــورات ومـــبـــادئـــهـــا وسـ ــثــ ــ الــ

مــعــدوديــن الــقــيــام بــالــثــورة، وإنــمــا الــثــورة 
هــي فعل واع وأخــاقــي جمعي، يقوم علي 
عــقــول جماعاٍت  بــن  التفاعل  أو  الــتــواصــل 
مــخــتــلــفــة، وأفـــــــراد مــخــتــلــفــن، وتــنــظــيــمــات 
مختلفة، غايتها الوصول إلى هدف واحد، 
هـــو إقـــامـــة املــجــتــمــع الــبــديــل عــلــى أنــقــاض 
القائم الذي كان يحمل بذور االنقاب عليه. 
، وغـــيـــر 

ً
ــــرة ــــأخـ ــتـ ــ ــبــــدو هــــــذه األطــــــروحــــــة مـ تــ

منطقية في الوقت الراهن والواقع الحالي، 
ــه الـــــثـــــورة الــــســــوريــــة،  ــيــ بـــســـبـــب مــــا آلــــــت إلــ
وتحّولها إلى حرٍب استدرجت قوى العالم 
إلــيــهــا ومــقــاتــلــن مـــن الــعــالــم أيـــضـــًا، تحت 
مسمياٍت مختلفة وغايات متنوعة. لكن، من 
بكل  الــســوري  الشعب  الــضــروري مخاطبة 
اتـــــه، فــســوريــة،  اتــه ووالء شــرائــحــه وانــتــمــاء
كما جاء في مقّررات مؤتمر الرياض نفسه، 
ــذي انــبــثــق عــن مــؤتــمــر فــيــيــنــا، هــي لكل  والــ

السورين: »أعرب املجتمعون عن تمسكهم 
ــة، وإيـــمـــانـــهـــم  ــوريــ ــســ ــدة األراضـــــــــي الــ ــوحــ بــ
على  وسيادتها  الــســوريــة،  الــدولــة  بمدنية 
ــــي الــســوريــة، عــلــى أســــاس مبدأ  كــل األراضـ
الــامــركــزيــة اإلداريـــــة. كــمــا عــّبــر املــشــاركــون 
عن التزامهم بآلية الديموقراطية من خال 
ــيـــاف الــشــعــب  نـــظـــام تـــعـــددي، يــمــثــل كـــل أطـ
ــاء، مـــن دون تمييز  الـــســـوري، رجــــاال ونـــسـ
أو إقــصــاء عــلــى أســـاس ديــنــي، أو طائفي، 
أو عــرقــي، ويــرتــكــز عــلــى مــبــادئ املــواطــنــة، 
لــة،  وحــقــوق اإلنــســان، والــشــفــافــيــة، واملــســاء
واملحاسبة، وسيادة القانون على الجميع«. 
ــتـــفـــاوض الـــتـــي انــبــثــقــت عنه  لــكــن هــيــئــة الـ
تــصــّر عــلــى تــفــرّدهــا بــالــقــرار وبــآلــيــة إدارة 
املـــفـــاوضـــات، وهــــي بـــهـــذا الــســلــوك تقصي 
شرائح من الشعب السوري، ممثلة بهيئات 
سياسية أخــرى، على الرغم من أنها تضم 
القتل  مــارســت  قــوى عسكرية،  عــن  ممثلن 
املــدنــيــن، ولــم تسلم مــن صواريخها  بحق 
حــــــــارات الــــشــــام وســــاكــــنــــوهــــا، واخــتــطــفــت 
ناشطن مدنين، كانوا إلى جانب الشعب 
ــنــــف، يـــوثـــقـــون  ــع تـــحـــت الـــظـــلـــم والــــعــ ــ ــواقـ ــ الـ
الـــجـــرائـــم الـــتـــي تــرتــكــب بــحــقــه، ويــشــكــلــون 
الوجه الحداثي لسورية املنشودة، وليست 
الــخــلــيــل  زيـــتـــونـــة وســـمـــيـــرة  رزان  قـــضـــيـــة 
الحمادي  وناظم  حمادة  وائــل  ورفيقيهما 
غــائــبــة عـــن بــــال الـــســـوريـــن، أو ذاكـــرتـــهـــم. 
بعض الفصائل املمثلة بالهيئة التفاوضية 
مــتــحــالــفــة، فـــي بــعــض املــنــاطــق، مـــع جبهة 
النصرة، وليس خافيًا على أحد أن األخيرة 
تمثل اإلسام الراديكالي الجهادي املعادي 
لنموذج الدولة الحديثة، ولم ينَس الشعب 

الـــســـوري تــصــريــحــات زعــيــمــهــا أبـــو محمد 
ــي، وشـــريـــعـــتـــه الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى  ــوالنــ ــجــ الــ
إقصاء اآلخــر املختلف عنه. ربما لو كانت 
التشكيلة املعارضة من أجل املفاوضات مع 
النظام ال تحتوي تلك الفصائل العسكرية، 
لــكــانــت قد  كـــان مــجــال تمثيلها أوســــع،  أو 
اكتسبت تأييدًا شعبيًا أكثر، ولكانت ربما 
إن شريحة  إذ  الصامتن،  ربحت جــزءًا من 
راٍض عن  الــســوري غير  الشعب  مــن  كبيرة 
الحرب، وال يريد املشاركة فيها، ولم ُيسأل 
تأييده  يعني  ال  يــريــدهــا، وصمته  كــان  إن 
النظام ومــواالتــه لــه. كــان من املجدي إبــداء 
ــيــــات لـــطـــمـــأنـــة هــــــذه الـــشـــريـــحـــة  ــنــ حـــســـن الــ
الصامتة وكسب تأييدها، ال أن تضاف إلى 
عرقلة الحل السياسي عراقيل جديدة، فها 
هــي تصريحات نــائــب الــرئــيــس األمــيــركــي، 
جو بايدن، تطرح احتمال الحل العسكري، 
إذا لم يكن الحل السياسي ممكنًا، أال يكفي 
 به من الطيران الروسي 

ّ
هذا الشعب ما حل

ــل اإليــــرانــــي  ــدخــ ــتــ ــالـــف والــ ــتـــحـ وطـــــيـــــران الـ
والـــجـــهـــاديـــن املــتــطــرفــن الـــبـــارعـــن بقطع 
األعناق واألرزاق؟ هل تحتمل سورية مزيدًا 
من الخراب؟ وهل يحتمل الشعب السوري 
مزيدًا من القهر والظلم والجوع والتشريد 
املوت  العالم، هروبًا من  والــغــرق في بحار 
املــحــقــق فـــي وطـــنـــه؟ أم إن املــقــولــة الــطــبــيــة 
الــتــي تــطــمــس الــحــقــائــق يــمــكــن تبنيها في 
العملية  مــقــولــة: نجحت  أيــضــًا؟  الــســيــاســة 
لكن املريض مات. فمن سيرحم هذا املريض 
الــعــزيــز »الــوطــن«، ويحميه مــن املـــوت، فما 

زال هناك بارقة أمل للنجاة منه؟
)كاتبة وروائية سورية(

غزة«، وادعاءاتهم بأنهم يسمعون أصوات 
ــفــــل مـــنـــازلـــهـــم.  ــمــــاس أســ ــر مـــقـــاتـــلـــي حــ ــفـ حـ
فهل تقترب الــحــرب الــرابــعــة على غـــزة، من 
ــدالع فــعــلــيــًا، بــالــنــظــر إلــــى تــصــريــحــات  ــ االنــ
ــروف غــيــر  ــظــ ــمــــاس؟ الــ ــيـــل وحــ ــرائـ ــادة إسـ ــ قــ
مــواتــيــة النــــدالع حـــرب، عــلــى الــرغــم مــن كل 
التصعيد الــحــاصــل، فــإســرائــيــل فــي وضــٍع 
لــهــا بالتفكير فــي شــن حـــرب في  ال يسمح 
هـــذا الــتــوقــيــت، عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا تؤمن 
بــضــرورة اقــتــاع حــركــة حــمــاس مــن الحكم 
فــي غـــزة، نــظــرًا لــكــونــه خــطــرًا استراتيجيًا 
بعيد املـــدى. وربــمــا ال تــرغــب إســرائــيــل في 
خـــوض املــواجــهــة حــالــيــًا ألســـبـــاب عــديــدة، 

أهمها: 
لـــم تــكــن نــتــائــج الـــحـــرب فـــي صــيــف 2014 
إسرائيليون   

ٌ
قــادة اعترف  حيث  إيجابية، 

بــــأن إســـرائـــيـــل لـــم تـــربـــح الـــجـــولـــة، وقـــالـــوا 
إن حــمــاس انــتــصــرت. وال تــوجــد دالئـــل أو 
مــــؤشــــرات عــلــى إمــكــانــيــة هــزيــمــة تــنــظــيــٍم 
خلفية  وذي  الــعــصــابــات«،  حـــرب  »يعتمد 
عــقــائــديــة، ولـــديـــه مـــئـــات، وربـــمـــا آالف من 
املــقــاتــلــن املــســتــعــديــن لــلــمــوت، واإلثـــخـــان 
ــات الــجــيــش  ــ ــي املـــقـــابـــل، بـ ــ فــــي الــــعــــدو. وفـ
طريقة  على  حروبه،  يخوض  اإلسرائيلي 
ألـــعـــاب الـــحـــاســـوب، حــيــث يــعــتــمــد، بشكل 
شــبــه كــامــل، عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا، ويفتقد 

جنوده تمامًا االستعداد للتضحية.
- ستجعل الهبة الشعبية، املندلعة حاليًا 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، إســرائــيــل تفكر ألــف 
ــدام عــلــى خـــوض حـــرب على  ــ مـــرة قــبــل اإلقـ
غــــزة، نــظــرًا لــتــداخــل مــنــاطــق الــضــفــة )بما 
ــيـــل. وبــالــتــالــي،  ــرائـ فــيــهــا الــــقــــدس( مـــع إسـ
الهجومية، وستتحول  العمليات  ستزداد 
األمــن  تهدد  حقيقية،  انتفاضة  إلــى  الهبة 

اإلسرائيلي بشكل خطير.
إسرائيل،  في  الحزبية  املصالح  تتداخل   -
مــــع املـــصـــالـــح الـــعـــامـــة، فـــرئـــيـــس الــــــــوزراء، 
ائتافًا  يــتــرأس  الـــذي  نتنياهو،  بنيامن 
حــكــومــيــًا هــشــًا لــلــغــايــة، وفــــي حــــال تـــردي 
ــو أمــر  األوضـــــاع األمــنــيــة واملــعــيــشــيــة )وهــ
مــتــوقــع فـــي حــــال انـــــدالع حــــرب مـــع حــركــة 

إلــى حــرب حركة وطــرق إمــداد تخوضها 
تــرابــط  قـــوات محلية،  املجتمع  قـــاع  عــنــد 
ــيـــش مــقــاتــلــيــهــا مــــن قـــرى  فــــي أمــــاكــــن عـ
وبلدات وأحياء مدينية، وقوات مناطقية 
متحركة، ذات أحجام أكبر وقدرات أوفر، 
يــمــكــن أن تــتــشــكــل الـــيـــوم مـــن الــفــصــائــل 
املقاتلة في مختلف أنحاء بادنا، على أن 
يعاد تشكيلها وتنظيمها، بحيث يمكن 
أن تتجمع وتنتشر بسرعة، وأن تزج في 
أو  املباشرة،  قياداتها  اتجاه تختاره  أي 
الــقــيــادة الــعــلــيــا للجيش الــوطــنــي الــحــر، 
ــقــــوات املــحــلــيــة  مــهــمــتــهــا الـــتـــعـــاون مـــع الــ
فـــي مــهــاجــمــة وحـــــدات الــجــيــش األســــدي 
وضــربــهــا وإعــاقــة حــركــتــهــا، واســتــهــداف 
خاطفة  بعمليات  وقــوافــلــهــا  مجنباتها 
ومــؤثــرة، ومنعها من أن ترتاح أو تعيد 
ــم عــنــاصــر  ــا، أو تـــضـ ــهـ ــوفـ ــفـ تـــجـــمـــيـــع صـ
محلية إلى وحداتها أو تقيم مراكز ثابتة 
واملتحركة  املحلية  الــقــوات  ســتــركــز  لــهــا. 
بصورة خاصة على قيادات العدو ومراكز 
ومستودعات  لديه،  والسيطرة  التوجيه 
ــزود الــصــديــق  ــتــ ذخـــيـــرتـــه ووقــــــــوده، وســ
وعمائه،  حجمه  عــن  وافــيــٍة  بمعلوماٍت 
ومــواقــع انــتــشــاره وتــســلــيــحــه، وحــركــاتــه 
ــــخ،  إلـ  ... املـــعـــنـــويـــة  وخـــطـــطـــه وأحــــــوالــــــه 
فضا عن إبقائه تحت الضرب في الليل 
والــنــهــار، ومــحــاصــرة وحــداتــه الصغيرة 
ال  أخـــيـــرًا،  إلــــخ.   ... وتشتيتها  واملــنــعــزلــة 
بد من تشكيل وحــدات عسكرية نظامية 
تكون  واملهام،  واالنتشار  الطابع  وطنية 
ــعـــدد جـــيـــدة الــتــســلــيــح، تــتــولــى  كــبــيــرة الـ
خـــوض مــعــارك مــمــا تــخــوضــه الــجــيــوش، 
تتوج بشن هجمات استراتيجية كبرى، 
ــام، تــســتــهــدف  ــ ــعــ ــ ــي الــ ــ مــــــرة أو مــــرتــــن فـ
ــه ومـــطـــاراتـــه ومــعــســكــراتــه فــوق  ــداتــ وحــ
مجمل األرض السورية، تتعاون خالها 
فـــي قــتــال مــتــصــاعــد مـــع الـــقـــوات املحلية 
الــثــابــتــة والـــوحـــدات املــنــاطــقــيــة املتحركة 
الــتــي ســتــشــن بـــدورهـــا هــجــمــات محلية 
شاملة،  وبالتالي  متواصلة،  ومناطقية 
الــعــامــة هــدفــهــا تقطيع  الــقــيــادة  تنسقها 
الــنــظــام، وشــل حركتها وتدمير  ــدات  وحـ
عتادها وذخائرها، وقتل وأسر أكبر عدد 
وصوال  قياداتها،  من  وخصوصًا  منها، 
إلى خوض معركة استراتيجية سنوية، 
تــدمــر خــالــهــا وحــــدات الــجــيــش األســـدي 
ــحـــّرر أكــبــر مــســاحــة ممكنة  الــكــبــيــرة، وتـ
ــبـــاد، عــلــى أن تــعــوض خــســائــرهــا  مـــن الـ
بمقاتلن، يبرزون خال معارك الوحدات 
املتحركة التي تعوض بدورها خسائرها 
الــوحــدات املحلية  الذين ترفدها بهم  من 
الــثــابــتــة الـــتـــي تــســتــطــيــع تــجــنــيــد أعـــــداٍد 
متزايدة من بنات وأبناء قراها وبلداتها 

وأحيائها. 
ــدات  ــطـــاول الـــتـــطـــويـــر تــنــظــيــم الــــوحــ ــيـ سـ
الفصائلية  من  لتنتقل  هيكلتها  وإعــادة 
إلى وضع تصير فيه قوام جيش وطني 
متعاظم العدد، تتراتب قطاعاته مكانيًا، 
وفي كل ما يتعلق بمهامها وتسليحها 
القتالية  وأساليبها  انــتــشــارهــا  وأمــاكــن 
الـــتـــي ســتــمــزج فـــي طــــور أول بـــن حــرب 
الوحدات  بها  تنهض  معممة،  عصابات 
ــتــــحــــركــــة، وحـــــــرب نــظــامــيــة  املـــحـــلـــيـــة واملــ
ــداٌت تــقــاتــل كــجــيــش وطني  ــ تــتــوالهــا وحـ
مــتــفــرغ، ال بـــد أن يـــكـــون مـــدربـــًا وســريــع 
الـــحـــركـــة عـــالـــي الـــجـــاهـــزيـــة، فــــي وســعــه 
الــجــيــش األســــدي وقضم  قــــدرات  تعطيل 

وحداته واحدة بعد أخرى. 
هذه الطريقة في القتال أثبتت نجاعتها 

مــســاراتــهــا،  واتــجــهــت بــقــوة نحو العسكرة 
ــــارس مــــن الــنــظــام  ــمـ ــ مـــدفـــوعـــة بـــالـــعـــنـــف املـ
اإلسامين  سيطرة  ثــم  املتظاهرين،  بحق 
والـــجـــهـــاديـــن وبـــرنـــامـــجـــهـــم املـــشـــهـــر بــكــل 
ــم األمـــــــة اإلســـامـــيـــة  ــكــ ــام وحــ ــيــ وضـــــــــوح: قــ
ــــق هـــذا  ــرافـ ــ ــًا لـــلـــشـــريـــعـــة. تـ ــقــ وإدارتـــــــهـــــــا وفــ
التعثر واالنـــحـــراف مــع انــقــســام املــعــارضــة 
عــلــى نــفــســهــا، ومـــا زالـــت فــي حــالــة انقسام 
إلــى زيـــادة االستقطابات  وتــنــافــر، مــا أدى 
وتكريسها، يقابلها على األرض االحتقان 
الــطــائــفــي واملـــذهـــبـــي، وتـــحـــّولـــه إلــــى وقـــود 
ســريــع االشــتــعــال فــي الــحــراك املــتــحــّول إلى 
الثوري،  اإلجماع  تاشي  وبالتالي،  حــرب. 
وانحسار أي إمكانية للحوار الوطني الذي 
ـــرح مطلبًا مــلــّحــًا فــي فــتــرة مــن الــفــتــرات، 

ُ
ط

مــع غــيــاب الــقــوة الــشــبــابــيــة الــتــي هــي نــواة 
الـــــحـــــراك، إمـــــا بـــاالعـــتـــقـــاالت أو الــتــصــفــيــة 
الفصائل  أيــضــًا  مارستها  الــتــي  الجسدية 
الـــســـطـــوة والـــســـيـــطـــرة فــي  ـــحـــة ذات 

ّ
ــل املـــسـ

الشباب  بــهــروب مــن بقي مــن  أو  مناطقها، 
خـــــارج الــــوطــــن، لــكــي ال يــضــطــر إلــــى حمل 
الــســاح، وأخــيــرًا عــدم الــقــدرة على تشكيل 
الفعل  كـــان  فـــإذا  التغيير.      تــقــود  كتلة  نـــواة 
»أداة  هـــابـــرمـــاس،  رأي  عــلــى  الـــتـــواصـــلـــي، 
البشر لتحقيق الحرية عبر تجميع البشر 
الذين يعيشون في ظل مجتمع واحد، على 
أهــداف ومصالح عملية ومسارات مقبولة 
ــلـــك املـــصـــالـــح،  ــذه األهــــــــداف وتـ ــ لــتــحــقــيــق هـ
وتــحــديــد طــريــق لــتــحــريــر أنــفــســهــم مـــن كل 
صور القهر والظلم، وفتح اآلفاق للمشاركة 
الــجــمــعــيــة فـــي صــنــاعــة املــســتــقــبــل«، فليس 
هناك من قدرة لشخص واحد أو أشخاص 

حـــمـــاس الـــتـــي تــمــتــلــك صــــواريــــخ تـــطـــاول 
ــإن فــقــدان  ــــدن اإلســـرائـــيـــلـــيـــة(، فــ غــالــبــيــة املـ
نــتــنــيــاهــو الــحــكــم أمــــر وارد لــلــغــايــة.  أمــا 
حركة حماس، فا تبدو راغبة في خوض 

مواجهة مع إسرائيل، لألسباب التالية:
ــة مــن  ــقــ - عـــلـــى افـــــتـــــراض، أن حـــمـــاس واثــ
إمــكــانــيــة تــحــقــيــق »نـــجـــاح عـــســـكـــري«، في 
وجه إسرائيل، فإنها غير قــادرة أبدًا على 
ــذا مــا حــصــل في  اســتــثــمــاره ســيــاســيــًا، وهـ
الـــحـــرب املـــاضـــيـــة، فــلــقــد صــمــدت الــحــركــة، 
وأوجــــعــــت إســـرائـــيـــل بــعــمــلــيــات عــســكــريــة 
عــــديــــدة نـــاجـــحـــة، لــكــنــهــا لــــم تـــكـــن قـــــادرة 
على االســتــفــادة مــن هــذه الــنــجــاحــات، ولم 
إســرائــيــل على  إجــبــار  اآلن،  تستطع حتى 
االلتزام بما تم التوصل إليه من تفاهمات 

»التهدئة«.
ــأزوم، ال  ــ - الــوضــع اإلقــلــيــمــي املشتعل واملــ
يـــخـــدم »حـــمـــاس« مــطــلــقــًا، ولــــن يـــكـــون في 
ــزة، فــالــجــبــهــات املشتعلة  صــالــح قــطــاع غــ
في بؤر التوتر املحيطة ستشتت االنتباه 
عــمــا قــد يــتــعــرض لــه الــقــطــاع، وسيضعف 
االهـــتـــمـــام بـــاملـــأســـاة اإلنـــســـانـــيـــة الـــتـــي قد 

تحصل.
)كاتب فلسطيني(

خــــال الـــحـــرب الــفــيــتــنــامــيــة الـــتـــي هــزمــت 
جيشًا أقوى بكثير من جيش روسيا هو 
الجيش األميركي، املتفوق تفوقًا ساحقًا 
ــران الــعــســكــريــة  ــ ــدرات روســـيـــا وإيــ ــ عــلــى قـ
فـــي بـــادنـــا، لــكــنــه هـــزم عــلــى يـــد مقاتلي 
فيتنام الــذيــن عــرفــوا كــيــف يــوفــقــون بن 
حــــرب عـــصـــابـــات عـــامـــة، غــطــت كـــل شبر 
مـــــن وطــــنــــهــــم، قــــتــــال وحــــــــــدات نــظــامــيــة 
كـــبـــيـــرة، قـــاتـــلـــت طــــــوال عـــقـــديـــن بــثــبــات، 
بتكامل جهودها  أميركا  وهزمت جيش 
واملناطقين  املحلين  املقاتلن  وجــهــود 
الــذيــن خــاضــوا حــرب عــصــابــاٍت تكاملت 
مــــعــــاركــــهــــا، بـــهـــجـــومـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــن 
فــي فصلي  الــنــظــامــيــة،  الـــقـــوات  شنتهما 
الربيع والخريف، استهدفا تدمير قواعد 

الوحدات األميركية الكبرى ومقّراتها. 
ــيـــون حـــرب قضم  ــرانـ ــروس واإليـ ــ يــتــبــع الـ
تــدريــجــي لـــوحـــدات الــفــصــائــل والــجــيــش 
مكاسب  حققوا  وقــد  ومناطقهما.  الــحــر 
وانتصارات جدية، بينما تبدو الفصائل 
وكـــأنـــهـــا تــــــزداد عـــجـــزًا عـــن مــواجــهــتــهــم، 
بــســبــب وضــعــهــا الــتــنــظــيــمــي الــــذي يحد 
ــا عـــلـــى حـــشـــد قـــــــوٍة كـــافـــيـــٍة،  ــهــ ــن قــــدرتــ ــ مـ
ــارك الــتــي تــشــن عــلــيــهــا في  ــعـ تــخــوض املـ
معظم مــنــاطــق ســوريــة، ويــفــرض عليها 
الجمود في مواقعها والركود والتراجع 
في أدائها، والسلبية أمام ما تتعرض له 
من عمليات قصٍف جوٍي مركزة ومؤثرة، 
ــا الــتــي  ــارهـ ــتـــشـ ــن انـ ــاكــ ــن أمــ تـــخـــرجـــهـــا مــ
تسقط فــي يــد قــوات إيـــران البرية غالبًا، 
األمــر الــذي يضعها أمــام خيار إجباري، 
ال مـــهـــرب مـــنـــه، هـــو انــتــقــالــهــا إلــــى حــرب 

العصابات. 
هــل ستبقى الـــوحـــدات الــتــي انــتــقــلــت من 
العصابات  إلى حرب  الفصائلية  الحرب 
)أو ضعيفة(  عــديــمــة  ــدرات،  ــقــ الــ مــشــتــتــة 
اليوم،  حالها  كما  بعضها،  مــع  التعاون 
فــتــهــلــك وتـــهـــزم، عــلــى الـــرغـــم مــمــا تــبــذلــه 
مـــن تــضــحــيــات وتـــبـــديـــه مـــن بـــطـــولـــة، أم 
موحدة،  قيادة  بلورة  إلــى  ستنتقل  أنها 
تقودها من خــال خطط حــرب متكاملة، 
قــلــت  مــهــمــا  األداء،  هــجــومــيــة  تــجــعــلــهــا 
إمكاناتها، وتجعل من الصعوبة بمكان 
وهزيمتها،  ماحقتها  فــي  الــعــدو  نجاح 
بــعــد أن تــطــور الــنــمــط األولــــــي، املــحــدود 
ــت، مــــن حــــــرب الـــعـــصـــابـــات إلـــى  ــتــ ــشــ واملــ
شــكــل مــتــطــور مـــن الـــحـــرب، أقــتــرحــه، في 
هــــذه الــعــجــالــة، العـــتـــقـــادي أنــــه ســيــكــون، 
ــًا عــلــى  ــيــ فــــــي حــــــــال تــــــم تــــطــــبــــيــــقــــه، عــــصــ
ــنــــزل هـــزيـــمـــة حــقــيــقــيــة  ــيــ الــــهــــزيــــمــــة، وســ
اإليرانين  وبالغزاة   بالنظام وشبيحته، 
والـــــروس، فــي حــربــنــا الــتــي ال شـــيء يــدل 
على أنها ستكون قصيرة، أو أن نهايتها 

قريبة. 
)كاتب سوري( 

ما جدوى نجاح العملية بعد موت المريـض؟

ناقوس حرب رابعة على غزة

من أجل إصالح المقاومة السورية

تضم هيئة التفاوض 
السورية ممثلين 

عن قوى عسكرية 
مارست القتل بحق 

المدنيين

حماس، على الرغم 
من أنها ليست 

الطرف الذي سيبدأ 
المواجهة، لكنها 

قادرة على منع 
حدوثها

ال بد من تحويل حرب 
المدن والمواقع 

الراهنة إلى حرب 
حركة وطرق إمداد

آراء

حسام كنفاني

ــــى التــفــاقــيــة ســايــكــس بيكو الــشــهــيــرة الــتــي وقــعــت في  تــقــتــرب الــذكــرى املــئــويــة األول
السادس عشر من مايو/أيار 1916، ومعها تعود مخططات إعادة رسم حدود املنطقة 
التي كانت قد رسمتها االتفاقية، لكن هذه املرة بحدود أوسع قد تصل إلى شمال 
أفريقيا. التقسيم الذي فرضه التفاهم البريطاني الفرنسي في ذلك الحني، يطل ضمن 
على  هامشيني  والبريطانيون  الفرنسيون  بــات  بعدما  املــرة  هــذه  مختلفة  تفاهمات 
املنطقة  في  فاعلني صغار  مع  واألميركيون،  الــروس  ليحل محلهم  الدولية،  الساحة 
يعملون على ترسيم حدود املصالح والقوة. أربع مناطق أساسية اليوم تدور حولها 
الوضع في  غــرار  التطبيق، على  بقوة نحو  مــاٍض  التقسيم، منها ما هو  مخططات 
العراق، ومنها ما ال يزال يترقب رجحان الكفة امليدانية لتحديد وجهة األمور وحدود 
الدويالت املرتقبة، وهذا األمر تحديدًا في سورية، ومنها ما هو مقسم بشكل فعلي 
النهائية  الحالة  لتكريس  والعسكرية  السياسية  املساعي  توضح  بانتظار  حاليًا، 

للوضع، وهو األمر الحاصل تمامًا في اليمن وليبيا.
لم يعد الحديث عن التقسيم في العراق يستدعي الكثير من االستنكار واالستهجان، 
باتجاه  والذاهبة  والواضحة،  الصريحة  الكردية  بالتوجهات  يتعلق  ما  وخصوصًا 
الفاعلة،  الدولية  االستفتاء على تقرير املصير. استفتاء يلقى مباركة من األطــراف 
ــراد، وتــحــديــدًا املــمــثــلــني بــحــكــومــة كــردســتــان، شــركــاء فــاعــلــني في  ــ بــعــدمــا بـــات األكــ
التحالفات الدولية القائمة على محاربة اإلرهــاب، املمثل اليوم بداعش. شراكة أثبتت 
كجائزة  »االستقالل«،  أو  االستفتاء،  ليأتي  األرض،  على  الكثير  وحققت  نجاعتها 
ترضية لألكراد، حتى لو لم يكن األمر على حساب مصالح دولية، أميركية تحديدًا، ال 
ترى في االنفصال الكردي فائدة استراتيجية. لكن مع ذلك، ال تبدو الواليات املتحدة 
معارضة باملطلق للتوجه الكردي، املدعوم خصوصًا من تركيا. هذا التوجه يبدو أنه 
سيطلق رحلة مشابهة في مناطق أخرى من العراق، وخصوصًا في الجنوب الداعي 
منذ زمن طويل إلى قيام فيدرالية توصل إلى ما وصلت إليه األمور في الشمال. وهو 
أمــر ال بد سيحصل الحقًا في حــال مضى األكــراد في مخططهم، وهــذا باألساس 
ما يثير التحفظ األميركي على املسعى الكردي الذي ستكون األشهر القليلة املقبلة 

حاسمة في تحديد مصيره.
الــعــراق، فــي ســوريــة، تمضي األمـــور بشكل أقــل وضــوحــًا. مخطط  غير بعيد عــن 
التقسيم ظهر خالل الشهور املاضية، ثم اختفى فجأة مع الدخول الروسي على خط 
 على األرض لصالح النظام وحلفائه. لكن رغم 

ً
املعارك، والذي قلب معادالت القوة قليال

ذلك تبقى الخطة البديلة جاهزة في حال تعدلت موازين القوى مجددًا، وهو ما تحدث 
عنه وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، قبل يومني، حني أشار إلى أن الروس 
يعدون لـ »دولة علوية« في الساحل السوري. مثل هذا اإلعداد الروسي لم يكن سريًا 
في الفترة األولى للدخول الروسي إلى األرض السورية، بل كان يمضي بشكل حثيث 
عبر تحضير البنى التحتية للدولة املرتقبة. غير أن الفكرة عادت للتراجع، من دون 
أن تلغى بشكل نهائي، بانتظار ما ستؤول إليه األمــور. لكن عمليًا يمكن القول إن 
األرض السورية اليوم مقسمة، بشكل غير رسمي، بني مجموعة من القوى الفاعلة، 

فهناك النظام واملعارضة وداعش، وكل من هؤالء له حصته من األوض والحكم.
وإذا كان هذا هو الوضع في سورية والعرق، فإن الوضعني الليبي واليمني يمثالن 
رسميًا،  وليس  فعليًا،  البلدين  أن  سيما  وال  للتقسيم،  وضوحًا  األكثر  النموذجني 
مقسمان بني سلطتني وحكومتني، حتى أن اليمن بات له عاصمتان، وإن كانت صفة 
»املوقتة« ال تزال تلحق العاصمة األخرى، وهي عدن. الوضع شبه مماثل في ليبيا، 
بني طرابلس وبنغازي، لم يعد هناك عنوان واضح للمركزية الليبية، فكل يسير وفق 
التحالفات والتفاهمات، بانتظار تبلور مساعي الحل السياسي. املشهد في العموم قد 
ال يحمل النهاية نفسها لسايكس بيكو، وخصوصًا أن األمور لم تصل إلى نهاياتها 

بعد، لكنه يأتي متزامنًا مع الذكرى، ليؤشر إلى خطر لم يفت األوان بعد لتداركه.

عبد الحكيم حيدر

كثرت، في اآلونة األخيرة، لغة االنتقام لدى الكبار والصغار والسلطات واألنظمة 
بشكل حاد. هل هناك خلل عقلي ما في بدايات هذه األلفية الثالثة أوردتنا إلى 
هذا املنعطف. أعرف أن مصائب التاريخ راقدة في بطون التاريخ، وأحيانًا تتناسل 
بشكٍل ما في فتراٍت ما، حينما تستدعيها األنظمة، لخوفها، أو في أوقات خريفها 
وعجزها، أو لفشلها، أو لتعثرها في تحقيق ضروريات شعوبها، لكن املالحظ 
أن هذا انتقام يقوده الجميع، أنظمة وأفراد وعصابات ومليشيات مجهزة ودول 
أيضًا تّدعي التحضر، فما زالت هند تشتاق لكبد حمزة، في الكتب، وفي الشارع 
أيضًا، وفي املصنع، وفي املظاهرة وإن كانت سلمّية، وإن لم تستطع، فتحّرض 

عليه، سواء أكانت مذيعة أم حتى رئيسًا، فما بالك باملواطن؟
 متداولة، لغة حتى للكسب السياسي، وإلربــاك الخصوم، 

ً
هل صار االنتقام لغة

 تتجلى في الحرائق التي ال نعرف مصادرها، للمصانع والفنادق والبنايات 
ً
لغة

 إال هــي، أم 
ً
واملــالعــب. هــل االنتقام هــو لغة املــأزومــني، أو لغة مــن ال يملكون لغة

ألننا فقدنا املرح الحقيقي والدعابة الحقيقية، كما كنا نراها في كتب األدب، في 
القرنني، الثالث والرابع الهجري، في ألف ليلة وليلة، وفي تراجم األدباء وِسَيِرهم 
املرحة في »األغاني« و»مــروج الذهب« و»طرائف األدبــاء« و»صغار الصعاليك«؟ 
ملـــاذا أحــيــانــا تــكــون بــطــون الكتب أكــثــر رحــمــة وتسامحًا مــن الــشــارع واملصنع 

والحزب والنقابة، بما فيها حتى املوسيقية؟.
ــســًا آالف   كــلــه بــالــبــيــاض، يــقــف خطيبًا ومــحــمِّ

ً
فــي مــصــر، رأيــنــا شيخًا مــجــلــال

فيه  ترخيمة  وبأعلى  بأعلى صوته،  االنتقام،  على  ضا  محرِّ ويقول  الجنراالت، 
وحماسة وقيادة: )اضرب في املليان(، ومرة أخرى يصف خصومه بأنهم »كالب 

النار«. 
صحيح أن امرأة من بطون الكتب أكلت كبد حمزة. ولكن، أيضًا في فتح مكة، قال 
النبي للجميع: )اذهبوا فأنتم الطلقاء(. ما معنى أن يقول شيخ: )اضرب في املليان( 
وهو وسط الجنود. ملاذا يستدعي النظام أهل الدين، في تبرير العنف على مائدته، 
وال يستدعيهم للتسامح والغفران؟ وملاذا يستدعى علماء النفس، إلثبات املرض 
الشرعي محمد مرسي(،  الرئيس  حالة  )في  أحمد عكاشة  كالدكتور  للخصم، 
وال يستدعي العالم نفسه فيمن أخذ السلطة بالدبابة والقتل؟ أليس من يقتل من 
أجل سلطة هو أيضًا مرتبكًا ومريضًا، ويحتاج العالج والتأهيل الحترام املاليني 
التي خرجت واختارت رئيسها، بل وخرجت في خمسة استحقاقات انتخابية؟ 
أليس هذا فجورًا؟ أهذا يفخر به علم النفس أيضًا؟ أليس هذا هو تربية ورعاية 

لالنتقام أيضا؟
واضح أن علم النفس ال يحلل نفسية مطِلق الرصاص، لكنه تخصص فقط في 
مرض الضحية وتفسير زبيبة الصالة بأنها مرض فقط، أما القاتل فهو يحرم 
النفسي، حتى يتحول إلى موسوليني آخر، أو  النفس والطب  على مشرط علم 
إلى هتلر، وما دام ذلك هو فعل ضابط، فهذا شرف للعلم، أما املساكني والفقراء، 

فلهم الصدمات الكهربائية والعزل.
وعن نفسي، ال أحب االنتقام أبدًا، حتى وإن كنت قويًا )للعلم، أكره القوة(، وإذا 
كانت شيمة النظام، أي نظام، تنحو ناحية االنتقام من شاٍب أو إنسان، أو جماعٍة، 
ة منقرضة، أو طائفة، على الفور اعتبر ذلك 

ّ
أو عرقية، أو دين صغير، أو حتى مل

النظام عياليًا وواطيًا ووضيعًا أيضا، حتى وإن استعان بأغنية أم كلثوم »بناة 
األهرام« في تمرير انتقامه، أما الصالبة في الحق، فهي غير االنتقام تمامًا، وغير 
ي أيضًا، حتى وإْن تم ما بينك وبني نفسك، ففيه أذًى ما، لروحك على األقل، 

ّ
التشف

هذا إن كانت روحك مازالت تعمل.

بسمة النسور

من البديهي واملتعارف عليه في علم  اإلدارة أن أي جهة توظيف جادة وحقيقية 
على  املرعية، وتصر  املهنية  بــاألصــول  التقيد  املــبــدأ،  مــن حيث  تتوخى،  ســوف 
الــراتــب، في  بل ويتم تحديد  التوظيف،  الخبرة شرطًا أساسيًا في عملية  توفر 
العادة، بحسب سنوات الخبرة املعتمدة. وقد تتساهل بعض الجهات في تطبيق 
هذا الشرط بحرفيته في حالة الخريجات الجديدات، إذا ارتأت، بعد إجراء أكثر 
وكذلك  والتطور،  والــتــدرب  للتعلم  قابلة  للوظيفة  املتقدمة  أن  تقييم،  مقابلة  من 
تتحلى شخصيتها بالذكاء والديناميكية وسرعة البديهة والقدرة على التصرف، 
والقدرة على اكتساب الخبرات واملعارف، إضافة إلى حصولها على شهادة في 
املهنة،  فــي  والــتــقــدم  نفسها  إلثــبــات   

ً
فــرصــة فتمنحها  السكرتاريا،  اختصاص 

وإتــقــان مهاراتها الكثيرة. وهـــذا قـــرار إداري ذكــي وصــائــب، مــن شــأنــه إطــالق 
الطاقات واستقطاب الكفاءات الواعدة واستثمارها ملصلحة العمل بالنتيجة.

من هنا، يبدو ضربًا من السذاجة افتراض حسن النيات، أو املهنية، عند التعاطي 
للعمل  أنــه مطلوب  مــفــادهــا  للريبة،   مثيرة 

ً
إعــالنــاٍت غــامــضــة مــع جــهــاٍت تنشر 

فــي مكتٍب فــتــاة ذات مظهر الئـــق، والــخــبــرة غير ضــروريــة! ألن مــا يــحــدث، في 
أحياٍن كثيرة،  يؤكد  على حاالت بشعة من استغالل الفقر والحاجة املاسة إلى 
أشكال  فتيات صغيرات ألســوا  تعرضت  ولطاملا   .

ً
فعال الهلع  يثير  ما  الوظيفة، 

منهن  الــواحــدة  فتجد  بدائيتها،  الدكاكني، من حيث  تشبه  مكاتب  في  االمتهان 
نفسها قد تحولت، ضمن الوصف الوظيفي الجائر، من طالبٍة إلى خادمة غير 
معلنٍة، مطلوب منها تنظيف املكتب، بمطبخه ومرافقه الصحية، وإعداد القهوة 
وتقديمها مع ابتسامة للزبائن، إضافة إلى تلقى املكاملات الهاتفية، والقيام بكل 
أعمال السكرتاريا، من طباعة وغيرها، مقابل راتب ضئيل مخجل، ال يتناسب، 
الطويلة غير الخاضعة ألي رقابة  العمل  الجهد املبذول وساعات  بأي حــال، مع 

رسمية.
كافة،  بأشكاله  الجنسي  للتحرش  يتعرضن  مــا  كثيرًا  بــل  فحسب،  ذلــك  ليس 
الصغيرات  تلك  أن  العمل،  واملرضى، من أصحاب  املعتوهني  يفترض بعض  إذ 
متاحات لسوء املعاملة وقلة االحترام، بمجرد وجودهن في مقر عملهن. وأظن 
أن السينما ورسوم الكاريكاتير والنكات املتداولة حول السكرتيرة سهلة املنال. 
 
ً
السكرتيرة، موضوعًا جنسيًا  قابال إلى تكريس صــورة نمطية ملهنة  أدى  ما 

الــحــال، من نماذج لصغيراٍت وقعن في فخ  األمــر، بطبيعة  للتطاول. وال يخلو  
 غير الئقة، 

ً
الحاجة، والطمع بالكسب السهل السريع، فمارسن سلوكياٍت مشينة

أكدت الصورة النمطية الظاملة في العقل الجمعي املستعد إلطالق أحكام سريعة 
مسبقة، حني أقدمن على تنازالٍت فادحٍة، ورضني باالنخراط في عالقاٍت غير 
سوية، سعيًا إلى الخالص من عبء الفقر والحاجة وذل السؤال، ما ساهم في 
تعزيز الصورة السلبية الدونية لهذه الوظيفة الحيوية، وكذلك تعزيز نظرة عامة 
مغلوطة  لجميع العامالت في هذا الحقل، ممن يعانني من االلتباس وسوء الفهم، 
وفي ذلك إجحاف كبير. ومع ضرورة التركيز على تلك النماذج املهنية املحترفة 
لكبريات  العماد  باعتبارهن  ومهنية،  احتراف  بكل  عامالٍت  مجتهداٍت  لفتياٍت 
املؤسسات والشركات، بفضل تفانيهن وجديتهن. وعلينا كمجتمعات االعتزاز 
في  وتقنيًا  علميًا  واملتقدم  والحضاري  الواثق   بمنجزهن، وحضورهن  دائمًا، 
زمٍن أصبح فيه الحصول على وظيفة سكرتيرية تنفيذية إنجازًا مهنيًا يستحق 
التهنئة. من هنا، ال بد من التمني على الفتيات عدم االستعجال واالستسهال، 
بالعلم  التسلح  بمكان  األهمية  من  من صعوبة.  املعيشية  الظروف  بلغت  مهما 
واملعرفة واالنتباه، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، للحيلولة دون التورط 
في أوضاع  وظيفية مشبوهة، ليست في جوهرها أكثر من  صيغٍة مخففٍة لفكرة 
الدعارة. ولن يحّصن الفتاه الذاهبة لتوها إلى سوق العمل من الوقوع في شرك 
االستغالل سوى درجة احترامها ذاتها ومقدار كبريائها وعزة نفسها وزهدها 
بأسباب الكسب املريب، مهما بلغ بريقها ومدى وعيها بأن الثمن املقترح دائمًا 

هو امتهان كرامة الروح قبل الجسد. 

بيار عقيقي

إلــى مدينة سبرينغفيلد، في والية  أوبــامــا،  بــاراك  الرئيس األميركي،  ستكون عــودة 
إيــلــيــنــوي، يــوم األربــعــاء املــقــبــل، مليئة بــالــذكــريــات. هــنــاك، أعــلــن ترشيحه الرئاسي 
أطلق  هناك،  األبــيــض.  البيت  إلــى  ليبدأ رحلته  فبراير/شباط 2007،  في 10  رسميًا 
أن نكون شعبًا  ُيمكننا  بأنه  سلسلة وعــوٍد اجتماعية وسياسية، ومعلنًا »تؤمنون 
واحدًا«. هناك »بدأ كل شيء كنسمة«، وفقًا لوثائقي عن الوالية األولى للرئيس الـ44 
للواليات املتحدة. وتحت شعار »نعم نستطيع«، حقق أوباما الكثير في رحلته على 
مدى واليتني، من االتفاق النووي مع إيران إلى العمل على إغالق سجن غوانتانامو، 
واالتفاق مع كوبا، إلى الخروج وإعادة االنتشار في العراق وأفغانستان، إلى تطوير 
دور طائرات من دون طيار، عوضًا عن إرسال جيوش جّرارة إلى اليمن وليبيا، حتى 
األوسط  الشرق  العسكريني« في  »املستشارين  بـ ُيعرفون  إلى تفعيل دور من  اآلن، 
 القضية الفلسطينية.

ّ
وجنوب شرق آسيا، إال أن أمرًا واحدًا لم ينجح في تحقيقه: حل

للمرشحني  الخارجية  امللفات  فــي  الفلسطينية  القضية  »أولــويــة«  أن  واضــحــًا  بــات 
الرئاسيني األميركيني باتت شبه معدومة، بعد أن كانت بندًا هامشيًا في املحطات 
السابقة. ال يبدو األمر »غريبًا«، إن أردنا رؤيتها من وجهة النظر األميركية البحتة، 
األمــيــركــي ال  الــنــاخــب  والــديــمــقــراطــي. مبدئيًا،  الجمهوري  الــحــزبــنْي  الــعــابــرة ملفاهيم 
هــو خــارج  مــا  الــخــاص، فكل  بــل يحيا ضمن عامله  الخارجية،  بامللفات  يهتم كثيرًا 
أميركا مجهول. وحتى إن »اكتشاف« بلدان جديدة، كفييتنام وأفغانستان وغرينادا 
وغيرهم، ال يعني سوى من يتصلون مباشرة بالجنود املتجهني إلى هناك للقتال، 
التزمها  وإن  قضيتهم،  الحزبني  من  حــزب  أي  يلتزم  ال  بالتالي،  ورفاقهم.  كأهلهم 
فلتالقي املصالح وتقاطعها، ال ألسباب إنسانية. وانطالقًا من زاوية »املصالح«، ُيمكن 
األميركي بسلسلة وعوٍد  الناخب  التي تعّول على إرضــاء  األميركية  السياسة  فهم 
اقتصادية ـ اجتماعية. ومنظومة املصالح سمحت للوبيات الكبرى بتشكيل محاور 
ولوبي  اإلســرائــيــلــي،  واللوبي  النفطي،  كاللوبي  الحزبية،  الــقــرارات  فــي  مــؤثــرة  نفوذ 
وفقًا  اللوبيات  تلك  وتعمل  الكبرى.  الصناعية  الشركات  ولوبي  األسلحة،  شركات 
ألهواء أسواقها الخارجية ومتطلبات إنتاجها. وعليه، ُيمكن فهم »االنفتاح« األميركي 
الخليجي.  أمــام السوق  الباب  النووي، من دون إغــالق  إيــران، من بوابة االتفاق  على 
ويبدو أن التوازن بني اثنني من اللوبيات: لوبي األسلحة ولوبي الشركات الصناعية 
الكبرى، قد سمح ألوباما بتحقيق ما يــراه »إنــجــازًا« في امللف اإليــرانــي. كما ُيمكن 
مالحظة تأثير تلك اللوبيات على االختراق األميركي املتصاعد للشرق اآلسيوي، مع 

تحّول الصني إلى شبه أولوية للشركات األميركية في املرحلة املقبلة.
ز أقوياء السباق الرئاسي الحالي، 

ّ
وفقًا لطريقة عمل اللوبيات، ما الذي ُيمكن أن ُيحف

ي 
ّ
تبن وبيرني ساندرز، على  كــروز  وتيد  ترامب  كلينتون ودونالد  تحديدًا هيالري 

العربية  السوق  الحالي، ال شيء.  املنطق  الفلسطينية؟ ضمن  القضية   
ّ

مشاريع حل
األميركية،  الشركات  أمــام  فتحها،  أو  األســـواق،  إغــالق  ُيمكنها  مــوّحــدة، حتى  غير 
ل مجموعة ضغط 

ّ
واللوبي العربي املوّحد في الواليات املتحدة، والذي ُيمكن أن ُيشك

الناخبني. مع  للتأثير على آراء مجموعاٍت واسعٍة من  مالية وإعالمية، غير موجود 
العلم أن رافعي لواء القضية الفلسطينية ُيدركون أن طريقة العمل نفسها منذ عقود 
لم تؤدِّ سوى إلى أمر واحد: توسيع االحتالل اإلسرائيلي كتله االستيطانية، وإلهاء 
العالم باتفاقيات ثنائية مع السلطة الفلسطينية، لإليحاء بأنه يعمل من أجل السالم.

اآلن، أي رئيس سيخلف أوباما سيكون أمام مسألة واحدة: »داعش«. ومن الطبيعي أن 
أربع سنوات من عهٍد رئاسي »لن تكفي« ملعالجة أزمة »داعش«، خصوصًا مع وضع 
التنظيم.  ملواجهة  مديدة  وسياسيًا سنوات  وعسكريًا  ماليًا  تصّورًا  الغربية  القوى 
على مسألة  وانعكاسها  التطورات،  من  ملزيد  ح 

ّ
مرش الــســوري  امللف  أن  عن   

ً
فضال

معها  ويتأكد  أمميًا،  جانبًا  الفلسطينية  القضية  ستبقى  بالتالي،  العاملي.  اللجوء 
املؤكد أن الفلسطينيني سيبقون وحدهم في مواجهة العالم، وال ُيمكنهم التعويل ال 

على قريب وال بعيد، فقط أنفسهم.

عودة أجواء التقسيم لغة االنتقام

السكرتيرة
فلسطين في البيت األبيض
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قرطــاج،  قصــر  داخــل  تونــس  فــي  الحثيــث  الحــراك  هــذا 
ديــوان  مديــر  اســتقالة  وجديدهــا  املتتاليــة،  واالســتقاالت 
: مــاذا يخفــي قصــر 

ً
الرئاســة، رضــا بلحــاج، تطــرح ســؤاال

ســيحملها  محنــة  مــن  وكــم  العاليــه؟  أســواره  وراء  قرطــاج 
للشــعب التونســي في قادم األيام، خصوصًا، وأنه لم يعرف 

عنه سوى الصراعات الكبرى؟
والحقيقــة أنــه لــم يعــد خافيــًا علــى أحــد أن قصــر قرطاج هو 
محــور كل مــا حــدث وســيحدث فــي هــذا البلــد الصغيــر. فال 
الثــورة وال الدســتور الجديــد حــّدا مــن ســطوته على مفاصل 
القــرار، علــى الرغــم مــن أن النظام السياســي في تونس أقرب 
إلــى البرملانــي منــه إلــى الرئاســي. ولــم يعد خافيــًا أيضا، بأن 
 املحن التي تعّرض لها شــعب تونس، كانت في مجملها 

ّ
كل

مرتبطة بصراعات ما وراء جدران القصر.
تاريخيــا، كان قصــر قرطــاج رمزا لالحتالل الفرنســي، فقد 
كان يحتــوي علــى مقــّر املقيــم العــام الفرنســي، املوكــول إليــه 
مراقبــة البايــات، الذين تصّور بعضهم أنهم يحكمون فعلّيا، 

وأنهم إصالحيون. 
فــني ســاميني 

ّ
وفــي حقيقــة األمــر، فهــم ليســوا ســوى موظ

لــدى الســلطات الفرنســية، تحــت إمــرة املقيم العــام. وقد نهب 
الفرنسيون أغلب ثروات تونس، وأحكموا قيودها من خالل 

معاهــدات مكّبلــة، علــى املــدى البعيــد، وضعوهــا بمفردهــم، 
فــي  التونســيني  مــن  تبعهــم  ومــن  البايــات  وأمضــى عليهــا 

الحكم، مثل معاهدة استغالل امللح.
وكان لهذا القصر مفسدتان عظيمتان في العهد البورقيبي، 
أّسســتا للعصــر الديكتاتــوري بامتيــاز. األولــى، أن بورقيبــة 
 تونــس تنتهــي بانتهــاء حــدود القصــر. فبعــد أن 

ّ
جعــل كل

انقلــب علــى آخــر البايــات، انتقــل مــن قصــر املرســى للســكن 
والعمل في قصر قرطاج، أمر بتوسيع القصر إلى ما يناهز 
ــف املهنــدس أوليفييه كليمون 

ّ
40 هكتــار مــن األراضــي، وكل

كاكــوب بإعــادة تهيئتــه، وهــو مــا حصــل على ثــالث مراحل، 
كما بلغ عدد العاملني فيه ما يناهز ثالثة آالف فرد، معظمهم 
ــف خزينــة الدولة مــا ال تطيقه، كما حّول 

ّ
أمنيــون، وهــو مــا كل

إلــى ثكنــة عســكرية، ال يطــأ أرضهــا اال املقربــون.  القصــر 
املنعــزل  الرجــل  بورقيبــة،  شــيخوخة  أن  الثانيــة  واملفســدة 
فــي حــدود القصــر، أثــارت حوله حــرب الخالفــة. الحرب التي 
أطاحــت كل املحيطــني بــه، والذيــن تفننــوا فــي طعن أنفســهم، 
إلــى أن غــدر بهــم القــادم من خارج القصــر، املخلوع بن علي. 
وكان أّول ما فعله، املخلوع اعتقال الرئيس الهرم، امللقى على 
ى 

ّ
ك ما تبق

ّ
فــراش املــرض، ومنــع عنــه حتى الزائرين، كما فــك

من روابط بني الذين كانوا يحرسونه ويطمعون في كرسيه.

القصر نفسه، وبعد كل هذه املقدمات في العصر البورقيبي، 
أنــواع  كل  فيهــا  تــدار  عســكرية  ثكنــة  إلــى  املخلــوع  حّولــه 
املفاســد. وأبســط مــا يذكــر فــي هــذا الصــدد مــا تّم اكتشــافه 
بعــد ثــورة 2011، حيــث ظهــرت فــي القصر أموال الرشــاوي، 
واملخــدرات، ناهيــك علــى وجــود ســيدة تونــس األولــى، التــي 
قادت الطرابلسية إلى نهب أموال الشعب، وافتكاك عقاراتهم 
والســفراء  الــوزراء  تعيــني  فــي  الســافر  وتدخلهــا  غصبــا. 
واملســؤولني الكبــار فــي الدولــة. إذ كان »الحــل والربــط« فــي 

القصر، وال غير القصر.
وبعد الثورة، لم يكن الحال أفضل بكثير، فالقصر لم يخرج 
عــن ســلطة وقواعــد ماضيــه، حيــث كان املتنفــذون أكبــر مــن 
أّي تغييــر حقيقــي. فــكان أول مــن دخله بعــد هروب املخلوع، 
فــؤاد املبــزع، الــذي كان حلقــة صلبــة فــي النظــام القديــم بــكل 
تفاصيلــه، وعلــى الرغــم مــن قصــر فترة حكمه، إال أنه شــّرع 
بمــن  القصــر،  علــى  الســيطرة  يحكــم  بــأن  للقديــم  األبــواب 
 فيــه، ووضــع اليــد علــى كل الحكومــات القادمــة، حتــى ولــو 
كانــت منتخبــة، وعلــى كل مســارات السياســة ومآالتهــا فــي 

تونس.
ثــم جــاء حكــم الرئيــس املنصــف املرزوقي، الذي وجد نفســه 
وحيــدا فــي قصــر قرطــاج، وليــس حوله ســوى مستشــارين 

عليــه  ضغــط  ورقــة  فكانــوا  اآلخــرون  أّمــا  قليلــني،  أوفيــاء 
ليغــادر. وكانــت محنــة القصــر فــي محنة الحكم، إذ اســتقال 
ثالثــة مــن حــول الرئيــس، مــن الــوزن الثقيــل، هــم املستشــار 
اإلعالمــي، أيــوب املســعودي، واملكلــف بالشــؤون الخارجيــة، 
عبــد اللــه الكحــالوي، واملكلــف بامللفــات االقتصادية، شــوقي 
عبيــد. وكانــت هــذه االســتقاالت توحــي، آنــذاك، بســقوط كل 
مــن فــي القصر، وهو ما حــدث تحت الضربات االحتجاجية 

واإلرهابية املؤملة واملتواصلة.
واملشــهد حاليــا، مــع الرئيــس الباجــي القائــد السبســي، يبدو 
الرئيــس  الســابقة، إذ جّمــع  التجــارب  أكثــر حرجــا مــن كل 
تقريبــا كل األزمــات واملحــن التي مّرت بالقصر. فالرئيس ال 
يزال يمارس السلطة املطلقة للقصر، مع أن الدستور فصل 
نهائيــا فــي نظــام الحكم، برملانــي. والرئيس جمع حوله طبقة 
سياســية متعطشــة للحكم، وقد اســتقال من حوله إلى اآلن 
ثالثة، أيضا، وهم، محسن مرزوق، رافع بن عاشور ورضا 
بالحاج، وهؤالء من أهم املنظرين والقادة لحزب نداء تونس، 
كمــا أن الرئيــس فــي عمــر متقدمــة جــدًا، ويتصــارع كثيــرون 
حولــه مــن أجــل ميــراث القصر، والورثــة والطامعــون كثر، ما 

يوحي بأزمة ومحنة أطول وأكثر.
محجوب أحمد قاهري )تونس(

فضاء مفتوح

آراء

محمود الريماوي

يترّدد حديث عن حواٍر اســتراتيجي خليجي 
- روســي مزمــع فــي الربيــع املقبــل. وهــو يأتــي 
بــن  املتبادلــة  الزيــارات  مــن  سلســلة  بعــد 
وتوقيــع  قــادة خليجيــن ومســؤولن روس، 
ممــا  الرغــم  علــى  عديــدة،  تعــاون  اتفاقيــات 
يظهــر علــى الســطح، ومــا يعتمــل تحتــه مــن 
وتيرتهــا  زادت  الجانبــن،  بــن  خالفــات 
التعــاون  مــع  وذلــك  األخيريــن،  العامــن  فــي 
بــن موســكو وطهــران،  املضطــرد  العســكري 
ومــع وقــوف موســكو إلــى صــف طهــران فــي 
أحاديــث  مــن  يتواتــر  ومــا  النــووي،  ملفهــا 
إيرانيــة عــن تفاهمــاٍت اســتراتيجيٍة لبنــاء مــا 
يســمى »نظــام عاملــي جديــد«، تشــكل طهــران 
الواليــات  مواجهــة  فــي  لــه  قطبــا  وموســكو 
املتحدة، ويعتمد التدخالت العسكرية، كأحد 

أساليب بسط النفوذ السياسي.
لتطويــر  اســتعدادها  الخليــج  دول  أبــدت 
مختلــف أشــكال العالقــات مــع موســكو، علــى 
الرغــم مــن الخالفــات الكبيــرة، وعلــى أمــل أن 
إيجابــا علــى نظــرة  التعــاون  أوجــه  تنعكــس 
تقيــم عالقــاٍت  املنطقــة، بحيــث  إلــى  موســكو 
 بالفعــل مــع مكونــات املنطقــة. ومــن 

ً
متوازنــة

املفارقات أن العالقات الخليجية مع موســكو 
الســوفييتية كانــت، علــى الرغــم مــن التباعــد 
البــاردة  الحــرب  وأجــواء  األيديولوجــي 
 
ً
إثــارة وأقــل  وضوحــا  أكثــر  واســتقطاباتها، 
تربــط حاليــا  التــي  العالقــات  مــن  للمحاذيــر 
»االتحــاد الروســي«. ولعــل الســبب  الخليــج بـ
الرئيــس في ذلك تضخــم الطموحات القومية 
لروســيا الجديــدة، وجنوحهــا إلــى مــا يشــبه 
بالتزامــن  الخارجيــة،  سياســتها  عســكرة 

عبد النور بن عنتر

لــم يتــرّدد فرنســيون كثيــرون، منهم اليســار 
األمنيــة  السياســة  نقــد  فــي  الحاكــم حاليــا، 
األميركــي  الرئيــس  تبناهــا  التــي  املتشــددة 
 11« هجمــات  عقــب  االبــن،  بــوش  جــورج 
النمــوذج  تميــز  علــى  مؤكديــن  ســبتمبر«، 
علــى  الهجــوم  وبعــد  غيــره.  عــن  الفرنســي 
صحيفــة »شــارلي إيبــدو«، بــدأ الحديــث عــن 
اســتبعاد  مــع  الحازمــة  األمنيــة  اإلجــراءات 
منظومة قانونية على شكل »باتريوت أكت« 
األميركــي. لكــن األمــور تغيــرت تمامــا عقــب 
العمليات اإلرهابية التي ضربت فرنسا في 
13 نوفمبر/تشــرين ثانــي 2015. إذ ســرعان 
مــا غيــر اليســار الحاكــم مــن خطابــه، ونســي 
عنهــا.  دافــع  طاملــا  التــي  والحريــات  القيــم 
حيــث تبنت الحكومة خطابا شــديد اللهجة 
يذّكرنــا بالخطــاب األميركي فــي عهد بوش، 
وبشعارات متطابقة: »فرنسا في حرب على 
اإلرهاب« عبارة أصبحت بمثابة لسان حال 
الحكومــة. ولهــذه الصياغــة داللــة خطابيــة 
النفــس  لضبــط  وغيــاب  قويــة  وسياســية 
الســنوات  فــي  الرســمية  فرنســا  تعدهــا  لــم 

األخيرة.
أمنيــة  تعبيــرات  السياســي  الشــعار  لهــذا 
قانونيــة منهــا قانون االســتخبارات الذي تم 
ســنه قبــل هــذه العمليــات، وحالــة الطــوارئ 
وســحب الجنســية مــن مزدوجــي الجنســية. 
هكذا ســارت فرنســا على خطى أميركا فيما 
يتعلــق باإلجراءات األمنيــة والتضييق على 

الخصــوص، وهــو  بهــذا  أميركــي  انكفــاء  مــع 
مــا تبــّدى فــي الســنوات األخيــرة مــع انفجــار 
ال  فموســكو  وســورية.  أوكرانيــا  مشــكلة 
تكتفــي برفــض التغييــرات التــي تعبــر عنهــا 
تتدخــل  لكنهــا  هنــاك،  أو  هنــا  شــعبية  إرادة 
عســكريا لقمــع هــذه التغيرات، علــى الرغم من 
أنها تصف »نفســها« بأنها نظام ديمقراطي. 
ومــع التباعــد بــن طبيعة النظامــن، اإليراني 
طهــران  فــي  تــرى  موســكو  فــإن   والروســي، 
حليفــا لهــا، يســهل لها التمدد خــارج الحدود 
األوروبــي  الغربــي  النفــوذ  مقاومــة  باســم 
وراء  مــن  الحــاالت  جميــع  وفــي  واألميركــي. 
ظهــر الشــعوب املعنيــة، فــإن إرادة األوكرانين 
والســورين ال تعنــي شــيئا )فــي الحســابات 
»االســتراتيجية« والعســكرية!( وقــد تذرعــت 
موســكو بــأن الغــرب تدخل في ليبيا إلســقاط 
حليفهــا الدكتاتــور معمــر القذافــي، علمــا أن 
هــذا التدخــل لــم يتم إال بعد انتفاضة شــعبية 
وفــي  اإلرادة.  هــذه  مــع  وبالتســاوق  واســعة، 
يتــم  لــم  ولــو  العربــي،  الربيــع  موجــة  ســياق 
تدخــل فــي ليبيــا فــي العــام 2011، لربمــا كان 
القذافــي يواصــل ارتــكاب مجازر يومية، حتى 

يوم الناس هذا.
وصولهــم  أن  الــروس  املســؤولون  يتناســى 
أعقــاب  فــي  تــم  العــام 1990  منــذ  الحكــم  إلــى 
تأميــم  ضــد  بلدهــم  فــي  شــعبيٍة  انتفاضــٍة 
حــزب  امتــالك  وضــد  السياســية،  الحيــاة 
واحــد كل مقــدرات روســيا، وتمتعــه بســلطة 
كوريــا  مثــل  بلــدًا،  أن  لــو  لنتخّيــل  مطلقــة. 
آنــذاك  الــروس  إرادة  ضــد  تدخــل  الشــمالية، 
لقمــع انتفاضتهــم، ودعم الحــزب الحاكم، كما 
يفعــل اإليرانيــون والــروس منــذ ســنوات فــي 
ســورية! لقــد كان للــروس كمــا لبقيــة شــعوب 

النشــطاء  بعــض  أن  درجــة  إلــى  الحريــات 
اإلقامــة  الفرنســين وضعــوا تحــت  الخضــر 
املنــاخ  حــول  الدولــي  املؤتمــر  فــي  الجبريــة 
وذلــك  العــام،  نهايــة  فرنســا  فــي  عقــد  الــذي 
ملنعهم من التظاهر. وهو إجراء غير معهود.

فــي مكافحــة  وبغــض النظــر عــن نجاعتهــا 
تمــس  اإلجــراءات  هــذه  فــإن  اإلرهــاب، 
بالحريــات، بــل وحتــى بأســس الديمقراطية 
الفرنســية، خصوصــا املتعلقة بتمديد حالة 
وتوســيع  الجنســية،  وســحب  الطــوارئ، 
مفهوم الدفاع املشــروع عن النفس بالنســبة 
منظومــة  تثيــر  لــذا،  الشــرطة.  لرجــال 
اإلجــراءات السياســية واألمنيــة هــذه، والتي 
هوالنــد  فرانســوا  الرئيــس  حكومــة  تريــد 
أن تحولهــا إلــى ترســانة قانونيــة متكاملــة 
ملحاربــة اإلرهــاب، جــداًل واســعا فــي فرنســا. 
فــي  نفســها  وضعــت  الحكومــة  أن  ويبــدو 
فــي  وتشــددها  بتســرعها  سياســي  مــأزق 
بعض املسائل. فهي خسرت كل اليسار غير 
الحاكــم، وبصــدد خســارة جــزء مــن اليســار 
الجمهــوري  اليمــن  تربــح  ولــن  الحاكــم، 
الــذي يعــول عليــه هوالنــد لتمريــر إصــالح 

الدستور.
ويمكن القول إن السيل الكبير من االنتقادات 
في حق حكومة هوالند وسياســته ال يصب 
فــي اتجــاه واحــد، وال تقــف وراءه املبــررات 
مــن  فئــات  أربــع  تحديــد  يمكــن  إذ  نفســها. 
منتقدي سياسته. تتمثل الفئة في املعارضة 
دعمهــا  مــن  الرغــم  علــى  التــي،  اليمينيــة 
سياســته،  تنتقــد  الجنســية،  ســحب  إجــراء 

حــن تلتقــي اإلرادة اإلقليميــة والدوليــة علــى 
شــق طريــق للحــل السياســي فــي ســورية، فال 
)القــرار2254( ســوى  ذلــك  فــي  تجــد موســكو 
فرصــة للمشــاركة املباشــرة فــي حل عســكري، 
يســتهدف املدنين واملعارضــة املعتدلة، فيما 
يتــم وضــع تنظيــم داعش اإلرهابــي في نهاية 

قائمة األهداف الفعلية. 
األخيــرة  املفاوضــات  اســتغالل  جــرى  وقــد 
فــي جنيــف لتصعيــد عســكري روســي فقــط، 
وإلفشــال الحــل السياســي في مهــده، حتى لو 
كان الثمن مضاعفة املحنة السورية، وتجديد 
موجــات النازحن والالجئن. ويحرك إفشــال 
الحل السياســي والتنكيل املتمادي باملدنين 
الســورين مــن تقريــر مصيرهــم، ومــن رؤيــة 
وتعاظمــت،  بــدأت  التــي  ملأســاتهم  نهايــة 
نتيجــة لجــوء النظــام إلــى حــل عســكري، فــي 
مواجهة مطالب شعبية باإلصالح والتغيير. 
السياســة  لهــذه  يمكــن  كيــف  املــرء  يفهــم  وال 
الروسية املعادية بعمٍق وشراسٍة للسورين، 
علــى  وتعــاوٍن  صداقــٍة  لعالقــات  تؤســس  أن 
املديــن املتوســط والطويــل. وفــي واقــع األمــر، 
السياســي،  الحــل  أمــام  الطريــق  إغــالق  فــإن 
اإلبــادة  وحــرب  الســورية  الكارثــة  يعمــق  إذ 

مؤسســة  فــي  موقعهــا  إلــى  بالنظــر  الفئــة، 
الدولــة، هــم القضــاة. فهــؤالء انتقــدوا، منــذ 
البداية، إجراء ســحب الجنســية الســتحداثه 
قانونيا فئتن من املواطنن الفرنسين. كما 
ينتقــد القضــاة حالــة الطــوارئ التــي تمســح 
ألجهزة األمن بالقيام بمختلف املهمات، من 

دون مراقبة وإذن مسبق من القضاء.
بالطبــع، تعطي هذه العناصر صورة قاتمة 
عن املشهد السياسي الفرنسي، ملا يعبر عنه 
مــن خــرق للحريات باســم مكافحــة اإلرهاب. 
لكن هذا املشــهد هو أيضا داللة على وجود 
هــذه  بمثــل  تســمح  حقيقيــة،  ديمقراطيــة 
للحكومــة.  الحــادة  واالنتقــادات  النقاشــات 
ســنوات  بعــد  علــى  يوجــد  مشــهد  وهــو 
ضوئيــة مــن الوضــع العربي املتــرّدي. وعلى 
علــى  وحكوماتــه  هوالنــد  عــزم  مــن  الرغــم 
تمرير ترســانة القوانن األمنية التي تطرح 
الحريــات،  يتعلــق باحتــرام  فيمــا  إشــكاالٍت 
فــإن إقبــال فرنســا علــى انتخابــات رئاســية 

علــى  شــعب هــذا البلــد، فإنــه يهــدد بنزاعــاٍت 
املنطقــة  دول  علــى  تنعكــس  مســتقبليٍة 
وشــعوبها، مــع تعزيــز النفــوذ اإليرانــي علــى 
أنقــاض البلــد والشــعب، فهــل هــذا مــا يريــده 

األصدقاء الروس؟!.
على مدى عقود طويلة، رأى العرب في موسكو 
صديقا متفهما لهم أمام الصلف اإلسرائيلي، 
تفاهمــاٍت  تقيــم  الجديــدة  موســكو  هــي  هــا 
ســورية  بخصــوص  أبيــب  تــل  مــع   

ً
واســعة

لصــراع  العادلــة  التســوية  وتضــع   بالــذات، 
الشــرق األوســط فــي آخــر اهتماماتهــا، مع أنه 
يســجل ملوســكو موقــٍف متميــز، ظهــر أخيــرًا 
بدعوتهــا الــروس اليهــود للعودة إلى وطنهم 
األم، وهــو مــا مــن شــأنه أن ُيقصــي مواطنــن 
الفلســطينين  مواجهــة  عــن  يهــود  روس 
الرازحن تحت االحتالل اإلسرائيلي. فالعالم 
العربــي بحاجة إلنهــاء ظاهرة االحتالل هذه، 
وإنهــاء كل مظاهــر الهيمنــة، وليــس اســتبدال 
هيمنــة غربيــة بأخرى إيرانية وروســية مثال! 
علمــا أن املطامــح اإليرانيــة غير املشــروعة في 
املنطقــة هــي التــي شــرعت األبــواب التفاقيــات 
تعــاون مــع الغــرب، مــن دون أن تقتصــر هــذه 
الغــرب، إذ شــملت موســكو  االتفاقيــات علــى 

وبكن وعواصم أخرى.
تثيــر السياســة الروســية فــي املنطقــة درجــة 
القلــق، بينمــا تبــدو السياســة  ملحوظــة مــن 
، أكثــر رصانــة وأشــد احترامــا 

ً
الصينيــة، مثــال

عالقــاٍت  عــن  غنــى  ال  ذلــك،  ومــع  للشــعوب. 
قاعــدة  علــى  موســكو  مــع  وعربيــٍة  خليجيــٍة 
االحتــرام املتبــادل لحقــوق الشــعوب والــدول 
السياســة  عســكرة  وتفــادي  ومصالحهمــا، 

الخارجية.
)كاتب من األردن(

فــي أبريل/نيســان 2017 ســيعطي الصــراع 
بن الحكومة ومعارضيه السياسين وغير 
هوالنــد  أن  ويبــدو  آخــر.  بعــدًا  السياســين 
أســاء تقديــر رد فعــل مختلــف الفئــات حيــال 
أن  إلــى  يشــير  مــا  وهــذا  األمنيــة.  سياســته 
حــاّدًا  سياســيا  نقاشــا  ســتعرف  فرنســا 
ســيزداد قــوة مــع اقتــراب موعــد االنتخابات 

الرئاسية بن مختلف األطراف.
ومــن غيــر املرجــح أن يســتفيد هوالنــد، هــذه 
فقــد  الوطنيــة،  الجبهــة  »فزاعــة«  مــن  املــرة، 
خرجت الحكومة شبه ساملة من االنتخابات 
الجهوية األخيرة، ألنها وظفت هذه الفزاعة 
الوطنيــة،  للجبهــة  املناوئــة  القــوى  لتعبئــة 
ولعبــت ورقــة الجبهــة الجمهوريــة لضمــان 
انتخــاب مرشــحي اليمــن الجمهــوري أمــام 
أن  إال  املتطــرف.  لوبــان  حــزب  مرشــحي 
تزايــد االحتجاجــات علــى سياســة هوالنــد 
ملحاربــة  األمنيــة  اتــه  إجراء ومعارضــة 
مــن  الحــد  فــي  فشــله  عــن   

ً
فضــال اإلرهــاب، 

مفعــول  مــن  كلهــا  ســتحد  البطالــة  ظاهــرة 
»فزاعة« اليمن املتطرف. وال نبالغ، إذا قلنا 
إنــه فــي حــال عدم فوز هوالنــد بعهدة ثانية، 
فــإن سياســته األمنيــة تكــون أحــد األســباب 
الرئيســية فــي هزيمتــه. وربمــا هنــا يتوقــف 
ســير فرنســا الرســمية علــى خطــى أميــركا، 
فعلــى عكــس جــورج بــوش االبــن الــذي فــاز 
األمنيــة،  سياســته  بفضــل  ثانيــة  بعهــدة 
علــى الرغــم مــن مــأزق العــراق، فإن السياســة 

األمنية لهوالند قد تكلفه غاليا.
)كاتب وباحث جامعي جزائري في فرنسا(

الــذي  السياســي  ربيعهــا  الشــرقية  أوروبــا 
ممكنــا  كان  ومــا  الســلمي،  بالتغييــر  ســمح 
وصــول  الرئيــس، فالديميــر بوتــن، والوزيــر 
ســيرغي الفــروف، إلــى الحكــم، لــوال التعييــر 
البيروســترويكا  لــوال  بلدهــم..  فــي  الشــامل 
الشــهيرة. لكن املســؤولن الروس الحالين ال 
يكتمون اعتراضهم على الربيع العربي، وفق 
افتــراٍض بأنــه قد يزعــزع نفوذهم في املنطقة، 
وهو أمر ال يعدو أن يكون افتراضا، وليس له 
على أرض الواقع ما يســنده. وقد وصل األمر 
دمشــق  فــي  للنظــام  الســماح  إلــى  بموســكو 
الثقيلــة  الروســية  األســلحة  كل  باســتخدام 
وّرد، 

ُ
ضد شــعبه، من دون قيد أو شــرط من امل

مــا أمكــن معــه تدميــر مدن بكاملهــا وحواضر 
وحلــب،  وحمــاة  حمــص  مثــل  تاريخيــة، 
بطائــرات امليــغ والســوخوي وصواريــخ غــراد 
وســام. وفي أوكرانيا، تم اســتحداث معارضة 
روســيٍة،  بأســلحٍة  تتــزّود  للتغييــر،  فوريــة 
وبدعــم روســي مطلــق، وذلــك بعــد الســيطرة 
املتنــازع  القــرم  جزيــرة  شــبه  علــى  الروســية 

عليها.
اإليرانيــة  التدخــالت  ومــع  األثنــاء،  وفــي 
املكشوفة في املنطقة، والتي ازدادت وتيرتها، 
واتســع نطاقها في الســنوات العشــر األخيرة، 
عالقاتهــا،  توثيــق  مــن  زادت  موســكو  فــإن 
لذلــك  مــا  مــع  طهــران،  مــع  اآلونــة،  هــذه  فــي 
املنطقــة.  انعكاســاٍت غيــر إيجابيــة علــى  مــن 
ولدرجــة أن موســكو أصبحــت تقيــم عالقــات 
علنيــة مــع أحــزاب ذات ارتبــاط إيرانــي، مثــل 
حــزب اللــه فــي لبنــان، وال شــك أنــه أمــر غريــب 
أن تقيــم دولــة كبرى عالقاٍت مع حزب مســلح، 
نزاعــات  فــي  باملشــاركة  اتهامــات  لــه  توجــه 
غرابــة،  أكثــر  األمــر  ويغــدو  عربيــة.  أهليــة 

الصعوبــات  مــن  االســتفادة  إلــى  وتســعى 
اليســاري  معســكره  مــع  يواجههــا  التــي 
واالشــتراكي تحديــدًا، نظــرًا لتمــرد جــزء مــن 
نوابه حزبه في البرملان. ومن ثم، فهذه الفئة 
تنتقــد هوالنــد، ألنهــا تريــد التخلــص منــه، 
وضمــان العــودة إلــى الحكم فــي 2017، وهذا 
طبيعي وأساس اللعبة السياسية في الدول 
الديمقراطيــة. وتكمــن الفئــة الثانية في جزء 
من اليســار الحاكم الذي يعيب على هوالند 
التوجهات اليمينية لسياسته االقتصادية، 
ولتراجعه عن التزاماته ووعوده في الحملة 
ينتمــي  ممــن  بعضهــم  ويــرى  االنتخابيــة. 
إلــى هــذه الفئــة مــن نــواب فــي البرملــان، وفــي 
مجلس الشــيوخ، أن هوالند لم يعد املرشــح 
الطبيعــي للحــزب االشــتراكي فــي رئاســيات 

 .2017
اليســار  قــوى  فتمثلهــا  الثالثــة  الفئــة  أمــا 
غيــر  اليســار  أي  االشــتراكية،  غيــر  األخــرى 
وحــزب  املتطــرف  اليســار  )أحــزاب  الحاكــم 
عــن  دفاعــا  األكثــر  الفئــة  وهــي  الخضــر(، 
مبادئ الجمهورية، وبالتالي األكثر انتقادًا 
للسياســة األمنية لحكومة هوالند. وتعيب، 
توجهاتهــا  حكومتــه  علــى  األخــرى،  هــي 
اليمنيــة فــي مجال اإلصالحــات االقتصادية 
املبــادئ  عــن  وابتعــاده  األمنيــة،  وسياســته 
اليسارية، وعدم اإليفاء بوعوده االنتخابية. 
غيــر  مجموعــات  الرابعــة  الفئــة  وتضــم 
سياســية، مختلفة ومتنوعة، منها القضاة، 
وقطاعــات واســعة من املثقفــن والجامعين 
والصحفين... وربما أهم مجموعة في هذه 
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بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

مــن  نقالــة  علــى  ســنجاب  خلــدون  ُحمــل 
دمشــق إلــى بيــروت قبــل ثالث ســنوات. في 
بالرغــم  نضالــه،  يواصــل  الجديــد،  البلــد 
االســتلقاء  علــى  يجبــره  الــذي  الرباعــي،  شــلله  مــن 
األوضــاع  دفعتــه  عامــا.  عشــرين  منــذ  ظهــره  علــى 
املترديــة فــي منطقــة عــن ترمــا في العاصمة دمشــق 
حــال  حالــه  يعانــي،  لبنــان.  باتجــاه  املغــادرة  إلــى 
اللبنانيــن، مــن ســاعات تقنــن الكهربــاء الطويلــة. 
ــه 

ّ
الفــرق أنهــا تشــكل خطــرًا مباشــرًا علــى حياتــه، ألن

برمجــة  لغــات  نفســه  ــم 
ّ
وعل الســرير  فــي  جلوســه 

الكومبيوتر. قبل زواجه وتطوير فأرة الكومبيوتر، 
عليهــا  يمليــه  مــا  لطباعــة  بموظفــة  يســتعن  كان 
بصوتــه. بعدهــا، تعــاون مــع طبيــب وصديــق علــى 
أعمالــه  إدارة  فــي  تســاعده  التــي  الفــأرة  تطويــر 
الكثيــرة. ونجــح فــي االســتقالل عــن أهلــه ماديــا بعد 
ســنوات قليلــة. اشــترى منــزاًل وتولــى تأمــن جميــع 

مصاريفه، بحسب يسرا.
رافقت يســرا زوجها منذ ثماني ســنوات. تقول: »لم 
حبه«. 

ُ
عــد التفكيــر في قراري. هذا زوجي وأ

ُ
أنــدم أو أ

اختارت التفّرغ تماما لالهتمام به، حتى أنها باتت 
التمريــض.  فــي  شــهادة  علــى  الحصــول  تســتأهل 
تراقــب جهــاز التنفس وتعطيه األدوية التي يحتاج 
لهــا يوميــا، باإلضافــة إلــى مهــام أخــرى لــم تجعلهــا 

تشعر بامللل.
ملــع اســم ســنجاب فــي ســورية منــذ أعــوام طويلــة. 
ولجأت إليه جارته يسرا ليساعدها في دراسة مادة 
الكيمياء، لتنشــأ بن التلميذة واألســتاذ عالقة ُحب 
ّوجــت بالــزواج. تصــف زوجهــا بالرجــل »الحقيقي 

ُ
ت

والعصامــي والناجــح«. اليــوم يقيمــان فــي بيــروت 
مصــر  بــن  الكبيــرة  العائلــة  شــمل  تشــتت  بعدمــا 
بت عملية نقل سنجاب من سورية إلى 

ّ
واألردن. تطل

لبنان تنسيقا مسبقا بن »الهالل األحمر« السوري 
تعريــض  لعــدم  اللبنانــي،  األحمــر«  و»الصليــب 
حياتــه للخطــر. وعملــت زوجتــه علــى التنســيق مــع 
املفوضية الســامية لألمم املتحدة لشــؤون الالجئن 
بهــدف »تســجيل زوجــي كالجــئ رســمي، وذلــك مــن 
أجــل الحصــول علــى فرصة للهجــرة من لبنان، نظرًا 
لدقــة وضعــه الصحــي وكذلــك ملهاراتــه وإنجازاتــه 
فــي مجالــه املهنــي« بحســب يســرا. مــع ذلــك، جــاء رد 
اللجــوء  »بعــدم مطابقــة ملفكــم معاييــر  املفوضيــة 

املعتمدة«.

يحتــاج إلــى وصــل جهاز التنفس، الــذي يبقيه حيا، 
بالكهرباء.

فــي  مســتأجر  منــزل  فــي  الغرفــة  زوايــا  إحــدى  فــي 
طبــي  ســرير  ُوضــع  بيــروت،  اللبنانيــة  العاصمــة 
قــرب النافــذة. أحيانــا، ترفــُع املروحة الغطــاء الرقيق 
عــن جســده، لتظهــر عضالتــه الضامــرة فــي جســده. 
يبــدو كل شــيء منظمــا بشــكل ُمبالــغ فيــه، حفاظــا 
يعتمــد  التــي  الكهربائيــة  األجهــزة  تمديــدات  علــى 
عليهــا خلــدون للبقــاء علــى قيــد الحيــاة. التمديدات 
الكهربائيــة كثيــرة إذًا، وهنــاك مخــدة واحــدة ُملقــاة 
إلــى جانبــه، وقــد بدت وكأنها خارج ســياق املشــهد. 
تركتها زوجته يسرا التي كانت ُمستلقية قربه عند 

املغرب. نسيت إزالتها قبل وصول الضيوف.
يبدو مشــهد مؤشــر فــأرة الكومبيوتــر الذي يتحرك 
وحــده علــى شاشــة الجهــاز املوضوعــة علــى مكتــب 
قــرب الســرير غريبــا بعــض الشــيء. فــال أيــاٍد ظاهرة 
وال حتى فأرة. ُيحرك الفأرة بلسانه، من خالل نظام 
إلكترونــي، ويتحّكــم بأحرف لــوح الكتابة )كيبورد( 
ُممثلــي شــركات  مــع  يتحــدث  بنفســه.  طــّوره  الــذي 
آب«  و»واتــس  و»فايبــر«  »ســكايب«  عبــر  وآخريــن 
وغيرهــا. هــؤالء زبائــن يتعامــل معهم ســنجاب منذ 
الرجــل يعمــل، بحســب ســيرته  أعــوام طويلــة. هــذا 
الذاتيــة التــي وضعهــا على موقعــه اإللكتروني على 
فــي »إدارة خــوادم اإلنترنــت وحمايتهــا  اإلنترنــت، 

وتصميم املواقع اإللكترونية وإدارتها«.
كان يمارس عمله هذا قبل أعوام طويلة في سورية، 
وها هو يواصل عمله في لبنان اليوم. إال أنه يشكو 
مــن بــطء اإلنترنت وكثرة انقطــاع التيار الكهربائي. 

مع ذلك، يعمل 18 ساعة يوميا.
ُولد ســنجاب في ســورية عام 1977. أصيب بالشــلل 
الرباعــي خــالل ممارســة هواية الســباحة عام 1994. 
اســتغل  لكنــه  عمــره.  مــن  عشــرة  الســابعة  فــي  كان 

تســّببت الحــرب الدائــرة فــي ســورية منــذ شــهر مــارس/ آذار 2011، فــي لجوء أكثر مــن أربعة مالين 
ســوري إلــى بلــدان الجــوار وأخــرى أوروبيــة وغيرهــا، باإلضافــة إلــى نــزوح املاليــن داخــل البــالد، 
وكذلــك ســقوط نحــو 250 ألــف قتيــل. وبحســب معطيــات أفــاد بهــا مســؤولو الدفــاع املدنــي التابــع 
للمعارضة الســورية، وكالة األناضول، فإن االشــتباكات التي تشــهدها البالد منذ خمس ســنوات، 
أّدت إلى تدمير 315 ألف منزل بشكل كامل، في حن لحقت أضرار جزئية بنحو 500 ألف منزل آخر 
)األناضول( في املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة.  

أعلنــت وزارة الصحــة الجزائريــة أمــس الجمعــة عن اتخاذ إجراءات وقائية بســبب املخاطر املتعلقة 
 خطــر وصــول الفيــروس إلــى البالد 

ّ
باحتمــال وصــول فيــروس »زيــكا« إلــى البــالد. مــع ذلــك قالــت إن

 الســلطات اتخــذت سلســلة مــن التدابيــر تتمثل فــي إعادة 
ّ
ضئيــل جــدًا. وقالــت الــوزارة، فــي بيــان، إن

تفعيــل لجنــة مكلفــة بالفيروســات املتنقلــة عبــر الحشــرات مــن أجــل ضمــان متابعــة تطــور الوضــع 
الوبائي والتقييم املنتظم وفق تطور الفيروس. وأشــارت إلى حشــد »كل وســائل الحماية املتوفرة 
)واج( على مستوى املخزون التأميني في املستشفيات«.  

إجراءات وقائية جزائرية في مواجهة »زيكا«ماليين المشّردين السوريّين في 5 سنوات

برلين ـ شادي عاكوم

آالف  خــرج  عــام،  مــن  ألكثــر  انتظــار  بعــد 
طورهــم  عــن  أملانيــا  فــي  اللجــوء  طالبــي 
البــّت  فــي  الحاصــل  التأخيــر  نتيجــة 
االنتظــار،  هــؤالء   

ّ
مــل وقــد  بطلباتهــم. 

عــدم  مــن  حالــة  فــي  وأنهــم  خصوصــا 
االســتقرار ويجهلون مصيرهم باإلضافة 
إلــى صعوبــة الحياة في مراكز اإليواء، لذا 
أمــام املحاكــم  الشــكاوى  إلــى رفــع  عمــدوا 

األملانية.
وبينــت التقاريــر أن 2299 دعــوى قضائية 

تقــّدم بهــا طالبــو لجــوء لدى ســبع محاكم 
املكتــب  ضــّد  تقديــر،  أقــل  علــى  أملانيــة 
اتهمــوه  والالجئــن،  للهجــرة  االتحــادي 
بالتقاعــس فــي إنجــاز إجــراءات لجوئهــم. 
جنســيات  مــن  هــم  الشــكاوى  وأصحــاب 
مختلفــة، ويأتــون إمــا مــن أفغانســتان أو 
سورية أو العراق أو إريتريا وغيرها. ولم 
يقتصــر األمــر عنــد هــذا الحــد، فقــد عمــد 
عــدد منهــم إلــى تنفيــذ اعتصامــات داخــل 
مراكز اللجوء، بعدما وصلوا إلى أوضاع 

إنسانية واجتماعية صعبة.
كثيرون يعزون السبب إلى البيروقراطية 

تســهيل  وجــه  فــي  تقــف  التــي  األملانيــة 
طلبــات اللجــوء. أما تحّرك طالبي اللجوء، 
الشــأن  فــي  املهتمــن  مــن  عــدد  فيــراه 
االجتماعــي مجــّرد حركــة احتجاجيــة مــن 
قبــل هــؤالء، للتعبير عــن الغضب واليأس 
اللذين يعيشــونهما ولدفع الســلطات إلى 
تســريع معامالتهــم. وهــم فــي حاجــة إلــى 
ذلــك حتــى يتمكنــوا من العمل أو الدراســة 
أو لــّم شــمل عائالتهــم، التــي تعانــي القهــر 
والخــوف والحرمــان، وأيضــا ملســاعدتهم 
علــى تأمــن اندماجهــم فــي نمــط الحيــاة 
اليوميــة في البالد، والخروج من عزلتهم. 

ُيذكــر أن بعضهــم بــدأ يشــعر بالذعــر مــع 
انعــدام األمــان، علــى أثــر االعتــداءات التــي 

تطاول مراكز اإليواء.
إزاء هذا الواقع، لم يجد عدد من الالجئن 
العراقيــن أمامهــم ســوى قــرار باملغــادرة، 
ُيبــّت  ولــم  طالــت  لجوئهــم  فإجــراءات 
إلــى  باإلضافــة  عــام  مــن  أكثــر  منــذ  بهــا 
عائالتهــم.  شــمل  بلــّم  لهــم  الســماح  عــدم 
بذلــك، يكــون »الحلــم األوروبــي« قــد تبــّدد. 
ويعملــون علــى االســتحصال علــى أوراق 
بغــد  آملــن  جديــدة،  عراقيــة  ثبوتيــة 
مــن  الرغــم  علــى  األم،  وطنهــم  فــي  أفضــل 

إلــى  العــودة  لكــن  هنــاك.  الدائــرة  الحــرب 
أرض الوطــن تبقــى أفضــل مــن العيــش في 

مخيمات، بحسب تعبيرهم.
تشير األرقام إلى أنه منذ أكتوبر/ تشرين 
األول املاضي، غادر أملانيا ما بن 70 و90 
طالب لجوء عراقيا كل أسبوع في رحالت 
جوية إلى إربيل وبغداد، تنطلق من برلن 
وبحســب  وفرانكفــورت.  ودوســلدورف 
الســلطات الرســمية، ُيرفــض يوميــا نحــو 
إلــى  بعضهــا  يعــود  لجــوء،  طلــب   200
أفغان وباكستانين ومغاربة وجزائرين 

وعراقين.

طالبو لجوء يقاضون المكتب االتحادي األلماني للهجرة والالجئين

في  سنجاب،  خلدون  ــة  زوج يسرا،  تأمل 
إمكانية  زوجي  »يمنح  بلد  أّي  إلى  الهجرة 
اإلقامة في منزل أرضي، يجعله قادرًا على 
ضمن  والتجوال  الشمس،  بنور  االستمتاع 
األساسية  السالمة  شــروط  تؤمن  مساحات 
أنه  إلى  تشير  أيضًا،  المعوقين«.  لألشخاص 
بعد  جامعية  شهادة  على  الحصول  يأمل 
خوض االمتحانات. هناك أمنية أخيرة رفضا 
اإلفصاح عنها في الوقت الحالي، بانتظار أن 

»يأذن اهلل«.

يحلم بالهجرة

ربى أبو عمو

كان ليحصل على كوب زجاجي عليه 
صورته مع زمالئه في الصف، لو أنه دفع 

عشرة آالف ليرة. كان يمكن ليومه أن يمّر 
بشكل عادي لو أنه دفع هذا املبلغ البسيط. 
 من 

ّ
عشرة آالف ليرة لبنانية فقط، أي أقل

سبعة دوالرات أميركية، كانت لتنقذه من 
موقف محرج.

 أن يرّن جرس املدرسة ظهرًا، حمل 
َ

قبل
األطفال حقائبهم الصغيرة وارتدوا 

معاطفهم في انتظار أهلهم، الصطحابهم 
إلى املنزل. مّر اليوم بسالسة. األطفال 
جميعهم حملوا كيسًا في داخله كوب 

طبعت عليه صورة الصف، باستثنائه. هذا 
الطفل، الذي يدفع والَديه قسطًا ليس ببسيط، 

سقطوا في فّخ العشرة آالف ليرة، وخرج 
ابنهم ليقول إنه الوحيد الذي لم يحصل على 

هذا التذكار.
قبل عطلة عيد امليالد، كانت املدرسة قد 

أرسلت ورقة مع األطفال طلبت منهم مبلغ 
عشرة آالف ليرة بدل صورة تطبع على كوب 
أو قميص قطني، لتوزع على األطفال. لسوء 

الحظ، لم ينتبه والدا الصبي إلى الورقة، أو 
. في ذلك اليوم، 

ً
أنهما لم يحصال عليها أصال

خرج من املدرسة من دون كيس في يده، وقد 
عرف أنه الوحيد. كان قد راقب زمالءه واحدًا 
واحدًا. لم يعرف قصة العشرة آالف ليرة. مع 
ذلك، كان يدرك قيمتها جيدًا. وإذا ما أراد أن 
يعبر عن حبه ألحد ما، يقول إنه يحّبه حّد 

املليون، وقد يضيف إلى املليون الرقم عشرة.
■ ■ ■

قصة الكيس في عام 2016 تشبه قصصا 
كثيرة حدثت مع تالميذ أخرجوا من الصف 
أو عوقبوا أمام زمالئهم ألن أهلهم لم يدفعوا 

. بني هذه الحكايات، تطّن 
ً
القسط كامال

كلمات مثل التربية وبناء األجيال وغيرها. 
وهذه »كلمات ليست كالكلمات«. 

يقول املدّرسون: »وما ذنبنا؟ على الورقة 
البيضاء، وفي الخانة املوازية السمه، لم 

يدفع«. وفي املدارس، ال اجتهادات. املال قبل 
كل شيء. كان يمكن أن تضاف العشرة 

آالف ليرة إلى القسط. وكان يمكن أن يعاد 
تذكير األهل، وإن كان بدا ذلك محرجًا. 

لكن االجتهاد ممنوع. ال يمكن للمدّرسة 
أن تتصرف من دون اتباع نظام إداري 

 أن تخّسر خزينة 
ً
ال تربوي. ليس مقبوال

املدرسة عشرة آالف ليرة. سوف تحاسب 
على فعلتها ولن يكترث أحد لحسن نيتها. 

ال مكان لنّيات من هذا النوع. 
■ ■ ■

ة املال، وحتى املدراء 
ّ
يشكو الناس من قل

منهم. املدارس واملؤسسات واملصارف 
تشكو. معاناة الطبقات واحدة إذًا. واملدرسة 

مؤسسة، وإن أضيفت إليها عبارة تربوية 
للتجميل. وفي مجتمعات ال تكترث ملشاعر 

األطفال، لن تنجح يومًا في بناء أجيال، 
 حاقدة. هل يقال إنه دخل 

ً
أو تبني أجياال

معترك الحياة منذ نعومة أظافره؟ األصح أنه 
ما كان يجب للحياة أن تكون كذلك.

■ ■ ■
وحصل الطفل على التذكار بعدما دفع 

العشرة آالف ليرة لبنانية. هذه املرة، كان 
الوحيد الذي يحمل كيسًا.

كوب داخل كيس

مزاج
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مفوضية الالجئين رفضت تسجيله )عبد الرحمن عرابي(

مجتمع



في المرة األولى، 
تحقق حلم 

محمود ومحمد 
صادق بصيرتي. 

الشقيقان 
اإليرانيان افتتحا 
محًال للخياطة، 

وقصدهما عدد 
من المسؤولين 

في البالد. واليوم 
يشعران بالرضى

أفغانيّات هربن من المنزل... فسجّن
انتهاكات واعتداءات جنسية في سجون النساء

1819
مجتمع

طهران ـ فرح الزمان شوقي

 صغير في شــارع بهار، 
ٍّ

في محل
جــــنــــوبــــي الــــعــــاصــــمــــة اإليــــرانــــيــــة 
مــن محمود  كــل  طــهــران، يتفانى 
ومحمد صادق بصيرتي بعملهما. هما من 
الرجالية  الرسمية  الــبــدالت  خياطي  أشــهــر 
ــة. لـــم يــكــونــا كـــذلـــك قــبــل خمسة  ــنـ ــديـ فـــي املـ
عقود، حني افتتحا هذا املحل. لكنهما صارا 
املسؤولون  الخياطني، ويقصدهما  أهم  من 
الــذيــن  اإليـــرانـــيـــني لتصميم مــالبــســهــم، هـــم 

يفضلونها محلّية الصنع.
الــرجــالن  الــرغــم مــن شهرتهما، حــافــظ  على 
عــلــى الــطــابــع الــتــقــلــيــدي الــبــســيــط ملحلهما. 
وفـــي وقـــت كـــان فــيــه األخ األصـــغـــر،  محمد 
 بــالــعــمــل، روى مــحــمــود لـ 

ً
صــــادق، مــنــشــغــال

»العربي الجديد« قصة نجاحه وشقيقه. 
محمود، املولود في بروجرد عام 1944، بدأ 
مـــال بسيط.  بـــرأس  الــعــمــل مــن دون شقيقه 

نساء كثيرات في السجون 
األفغانية اعتقلن ألسباب 

ال تعد جرائم في الدستور

لم يتوقع أن ينال الشهرة 
التي حلم بها وأرادها 

وشقيقه بهذه السرعة

يرفض اإلفصاح عن أسماء 
المسؤولين الحاليين الذين 

يخيط لهم مالبسهم

ــّبـــه لــلــخــيــاطــة والــتــصــمــيــم جـــعـــاله يــصــر  حـ
على افتتاح محله هــذا. يقول إنه من عائلة 
خياطني. كان والده وعمه معروفني جدًا، إال 
أن والــده لم يسمح له باالقتراب من مكنات 
تقليده.  محاولته  مــن  الــرغــم  على  الخياطة 
وحني بلغ الـ 12 عاما، وافق ابن خالته، وهو 
خياط أيضا، على مساعدته على تعلم املهنة 
بعد إلحاحه. وضع كرسيا إلى جانبه وبدأ 
تسليمه بعض قطع القماش لتعلم الخياطة. 
شقيقه محمد صــادق أيضا تعلم املهنة من 

بقية أفراد العائلة.
كــبــر مــحــمــود وبــــدأ الــعــمــل فــي أحـــد محالت 
الــخــيــاطــة كــمــســاعــد لــصــاحــبــه. بــعــدهــا، قــرر 
لتحقيق  ولشقيقه،  له  مستقل  محل  افتتاح 
الــحــلــم الـــذي كـــان يـــراه صعبا آنــــذاك. يتذكر 
أن كثيرين في عائلته سخروا منه. أما هو، 
فما زال يذكر حتى اليوم زبونه األول، الذي 
 فــي معمل لــحــجــارة املــرمــر. كــان 

ً
كـــان عــامــال

أحد زبائن املحل القديم الذي عمل فيه. هذا 
الــرجــل شــجــع أصـــدقـــاءه أيــضــا عــلــى الــقــدوم 
إلــيــه. ويــشــيــر بصيرتي إلـــى أن الــزبــون هو 
إلى  باإلضافة  الخياطة،  دعاية ملحل  أفضل 
جــــودة وإتـــقـــان الــعــمــل، ومــــراعــــاة الـــدقـــة في 
مناسبة،  بأسعار  والبيع  التسليم،  مواعيد 

وهو ما يحاول الحفاظ عليه حتى اليوم.
 بدأ يطرق بابه حني لحق به 

ّ
شعَر أن الحظ

ــمــه الــســابــق. لم 
ّ
أكــثــر مــن نــصــف زبــائــن مــعــل

يتوقع أن ينال الشهرة التي أرادها وشقيقه 
ــة. بــعــد ســـنـــوات قــلــيــلــة، زاره  بـــهـــذه الـــســـرعـ
محمود غلسرخي، وهــو أحــد أفــراد عائالت 
الــســالطــني الــبــهــلــويــة، الـــتـــي حــكــمــت الــبــالد 
الـــثـــورة اإلســالمــيــة نــهــايــة سبعينيات  قــبــل 
البدلة  للرجل  املاضي. صّمم محمود  القرن 
ــه كـــثـــيـــرًا. وفـــي  ــد، وصــــــار يـــثـــق بــ ــريــ الـــتـــي يــ
إحــــــدى املـــــــــرات، دعــــــاه إلـــــى حـــفـــل اســتــقــبــال 
حضره مسؤولون من البالط الشاهنشاهي 
الــبــهــلــوي. جــــرب غــلــســرخــي بــدلــتــه إيــرانــيــة 
الصنع، التي أخاطها محمود، وبدلة أخرى 
إيطالية الصنع، وسأل الحضور بعدها عن 
البدلتني، ففضل معظم الضيوف  رأيهم في 
األولى. حينها، قال غلسرخي إنه يجب دعم 
اإلنتاج الوطني وتشجيعه. لذلك، يجب على 
اإليرانية،  الرسمية  الــبــدالت  ارتـــداء  الجميع 
طـــاملـــا أنـــهـــا جــمــيــلــة وأنـــيـــقـــة. وفــــي الــســهــرة 
الــوزراء  نفسها، تعّرف محمود على رئيس 
ــذاك، أمــيــر عــبــاس هـــويـــدا، وبــــات خــيــاطــه.  ــ آنـ
بــعــدهــا، أصــبــح خــيــاطــا ملــســؤولــني ووزراء 

وسفراء آخرين.
ــســع 

ّ
ـــه لــــم يـــعـــد يــت

ّ
ــل يــــقــــول مـــحـــمـــود إن مـــحـ

لــزبــائــنــه الــكــثــر، إلــــى أن قـــامـــت الـــثـــورة عــام 
تــوتــر  مـــرحـــلـــة  ــي  فــ ــبــــالد  الــ ــت  ــلــ 1979، ودخــ
وعدم استقرار مؤقتني. في ذلك الوقت، قال 
البعض إن الشقيقني محسوبان على البالط 

الــشــاهــنــشــاهــي الـــــذي أطـــاحـــت بـــه الـــثـــورة، 
تكبده خسائر  إلــى  أدى  مما  محله  فــأحــرق 
ــد مــعــارفــه،  كــبــيــرة. بــعــدهــا، عـــرض عــلــيــه أحـ
الذين غادروا البالد السفر إلى فرنسا، على 
الــبــدالت براتب   لتصميم 

ً
لــه مــحــال أن يفتح 

جيد. إال أن محمود رفــض وقــد بــات عاجزًا 
ق حلمه في املرة 

ّ
عن مغادرة البالد. وكما حق

األولى، سيكون قادرًا على تحقيقه ثانية.
ــــودة االســتــقــرار  انــتــظــَر اســتــتــبــاب األمــــن وعـ
إلـــى الـــشـــوارع، واســتــعــاد شــهــرتــه. حــتــى أن 
بعض اإليرانيني والسفراء، الذين كانوا في 
إيــران وغــادروهــا، ما زالــوا يتواصلون معه 
لخياطة بدالت لهم. يوضح أنه يتولى مهمة 
يخيطها محمد.  فــيــمــا  والـــقـــص،  الــتــفــصــيــل 
يصر الشقيقان على أن يخيطا كل بدلة على 
حــدة. يفضالن أن يحافظا على خصوصية 

كل شخص. بالنسبة إليهما، الخياطة فن. 
ــاء املـــســـؤولـــني  ــمــ ــن أســ ــــاح عــ ــــصـ يـــرفـــض اإلفـ
الحاليني، الذين يخيط لهم مالبسهم. يقول 
أنــه يصمم  إلــى  إنــهــم وزراء ونــــواب. ويلفت 
املــالبــس التي  الــبــدالت فــحــســب، وال يصمم 
يــرتــديــهــا رجـــال الــديــن. ذلـــك تخصص آخــر، 

على حد قوله.
ــم وحــــراســــهــــم  ــهـ ــيـ ــقـ ــرافـ يــــأتــــي هــــــــؤالء مـــــع مـ
يأخذ  ــــدة.  واحـ مـــرة  محله  إلـــى  الشخصيني 
مقاساتهم، ويرسل البدالت التي يطلبونها 
من دون أن يحضروا إلى محله. وعلى الرغم 
مــن كــل هـــذه الــشــهــرة، يشير إلـــى أنـــه حافظ 
إلــى أن هذا  على أسعار جيدة نسبيا، الفتا 

األمر جيد له وللمسؤول. 
عــلــى الـــرغـــم مـــن املـــطـــبـــات الـــتـــي واجـــهـــاهـــا، 
استطاعا تحقيق ما يريدان. اليوم، يتوليان 
ــل أفـــــــراد الـــعـــائـــلـــة الـــيـــوم،  تــصــمــيــم ثـــيـــاب كــ
ــفـــالت واألعـــــــــراس.  ــا بــــــدالت الـــحـ وخـــصـــوصـ
ــي هـــــذا خــصــوصــيــة  ــول مـــحـــمـــود إن فــ ــقــ ويــ
بــالــغــة، ويـــحـــرص وشــقــيــقــه عــلــى االهــتــمــام 

بعائلتهما أواًل.  

تعاني السجينات في 
أفغانستان من انتهاكات 
كثيرة لحقوقهن، علمًا 

أن بعضهن يسجّن من 
دون أن يكّن قد ارتكبن 
أي جريمة. وتشير تقارير 

عدة إلى تعرضهن 
العتداءات جنسية

كابول ـ صبغة اهلل صابر

ــلـــف الــــنــــســــاء فــــي الـــســـجـــون  ثــــيــــر مـ
ُ
ــا أ ــدمـ ــعـ بـ

األفــغــانــيــة، وتــحــّدث ســيــاســّيــون وإعــالمــيــون 
عـــن وضـــع الــنــســاء املـــأســـاوي فـــي الــســجــون، 
ق في القضية، 

ّ
أكدت املحكمة العليا أنها تحق

ــــي هــــــذا الـــخـــصـــوص.  وقــــــد شـــكـــلـــت لـــجـــنـــة فـ
وتباشر اللجنة أعمالها خالل الفترة املقبلة، 
على أن تدرس التقارير التي تشير إلى الحالة 

املأساوية التي تعيشها املرأة في السجون. 
وكـــــــان الـــرئـــيـــس األفــــغــــانــــي، مـــحـــمـــد أشــــرف 
ــــرب عـــن إســتــيــائــه الــبــالــغ  عــبــدالــغــنــي، قـــد أعـ
االنتهاكات  إلــى  تشير  الــتــي  التقارير  بــشــأن 
بــحــق الــنــســاء أثــنــاء التحقيق. ووعــــد، خــالل 
زيارته أحد سجون النساء في كابول، العمل 
الفساد  إلــى  مشيرًا  القضية،  هــذه  إزاء  بجد 
املــــوجــــود فــــي قـــطـــاع الـــســـجـــون بــشــكــل عــــام، 

وسجون النساء بشكل خاص.
املعنية بشؤون  الحقوقية  املؤسسات  وتــرى 
املــــــــرأة داخـــــــل الــــســــجــــون، أن الـــنـــســـاء داخــــل 
الـــســـجـــون األفــغــانــيــة يــتــعــرضــن النــتــهــاكــات 
جــســيــمــة، ويــواجــهــن املــشــاكــل خـــالل متابعة 
مــلــفــاتــهــن. وتـــقـــول مــؤســســة »الــتــنــســيــق بني 
ــتـــي تــعــنــى بـــحـــق املـــــــرأة بــشــكــل  األفـــــغـــــان«، الـ
عــــام، وتــحــديــدًا واقــعــهــا داخــــل الــســجــون، إن 
داخل  كبيرة  تعاني من صعوبات  األفغانّية 
السجون، وتتعرض النتهاكات مثل الضرب 
والتباطؤ  املحامني  توفير  وعــدم  والتعذيب 

في متابعة ملفاتهن. 
كـــــذلـــــك، تـــشـــيـــر مـــعـــتـــقـــالت إلـــــــى تـــعـــرضـــهـــن 
العتداءات جنسية من مسؤولني في السجون 
 أثيرت مرات عدة وفي 

ٌ
وبعض القضاة. قضّية

البالد.  كــان آخرها في غــرب  أقاليم مختلفة، 
وذكــرت مؤسسة »العدالة« في تقريرها، في 
املــاضــي، أن 35  أكــتــوبــر/تــشــريــن األول  شهر 
سجينة في كل من إقليم نيمروز وبادغيس 

وأكـــــدت الــحــكــومــة املــحــلــيــة فـــي إقــلــيــم هـــرات 
أنــهــا شــكــلــت لــجــنــة لــلــتــحــقــيــق فـــي الــقــضــيــة، 
»الــعــدالــة« وغيرها من  مــن مؤسسة  وطلبت 
املؤسسات املعنية بحقوق النساء، تقديم كل 

ما لديها من أدلة بهذا الخصوص.
كــذلــك، يشير الــتــقــريــر الـــذي أعــّدتــه مؤسسة 
»التنسيق بني األفغان« في أقاليم عدة، منها 
كابول وإقليم هرات وبلخ وقندهار وهلمند، 
إلــــى أن الــكــثــيــر مـــن الــســجــيــنــات مـــا زلــــن في 
املعتقالت على الرغم من انتهاء محكومّيتهن. 
ويقول الرحمن، إن 80 في املائة من املعتقالت 
في سجن إقليم بلخ )شمال البالد( قد أكملن 
لم تطلق  ذلــك،  الرغم من  محكوميتهن. على 
السلطات  سراحهن، إما بسبب التباطؤ في 
اإلجراءات الالزمة، أو ألن املسؤولني يطلبون 

منهن مبالغ ال يمكنهن دفعها.
عالوة على ما سبق، فإن كثيرًا من النساء في 
الــســجــون األفــغــانــيــة اعتقلن ألســبــاب ال تعد 

جرائم في الدستور األفغاني، مثل الفرار من 
الحياة من دون رضا  املنزل واختيار شريك 
األسرة. وعلى الرغم من أن وزارة العدل كانت 
ــرار من  ــفـ قـــد أعــلــنــت قــبــل فــتــرة وجـــيـــزة أن الـ
إرادة  دون  من  الحياة  املنزل الختيار شريك 
األسرة ليس جريمة، إال أن معظم النساء في 

السجون اعتقلن لهذا السبب. 
وعـــادة مــا تــتــزّوج الفتاة فــي أفغانستان في 
عمر مبّكر، وال يراعي اآلبــاء الفرق في السن 
فتيات  بالتالي، تتعرض  والرجل.  املــرأة  بني 
للعنف األســـري. وال يعود أمــام هــؤالء خيار 

آخر غير الفرار من املنزل، فيسجن. 
أمر آخر قد يدفع الفتيات إلى الفرار، وهو أن 
اآلبــاء عادة ما ال يسألون بناتهن عن رأيهن 
عاما(،   20( الــــزواج. سامية  قبل  الشريك  فــي 
كــانــت قــد أمــضــت خمسة أشــهــر فــي السجن 
ألنــهــا هــربــت مـــن مــنــزلــهــا. تــقــول إن والــدهــا 
كان يريد تزويجها من شخص تجاوز عمره 

األربــعــني عــامــا، وقـــد تــوفــيــت زوجــتــه األولـــى 
وله خمسة أوالد. اتخذت قرارها بالفرار مع 
شاب تعرفت عليه في املدرسة، وكان مستعدًا 
أخــيــرًا، تصالحت  املــخــاطــر ألجــلــهــا.  لتحمل 
األسرتان وتزوجت سامية من الشاب داخل 

املحكمة، من دون مراسم زفاف.
فتيات كثيرات أصبحن ضحية بسبب رغبة 
اآلباء والعادات والتقاليد املتبعة. وبطبيعة 
الــحــال، هــنــاك أســبــاب أخـــرى لــدخــول النساء 
إلــــى الــســجــن فـــي أفــغــانــســتــان، مــثــل تــهــريــب 
املــخــدرات والــســرقــة والــقــتــل. وأكــثــر مــا يلفت 
االنتباه هو وجود آالف األطفال في السجون 
مع أمهاتهم، وهم محرومون من التعليم. مع 
ذلــك، هناك أمــل بتغيير وضــع النساء داخل 
الــداخــلــيــة  أعــلــنــت وزارة  بــعــدمــا  الـــســـجـــون، 
اتــخــاذ إجــــراءات على مستوى السجون  عــن 
جميعا، من بينها سجون النساء، من خالل 

تغيير أكثر من مائة مسؤول.

وفراه وهرات تعرضن العتداءات جنسية من 
مسؤولني في السجون وعدد من القضاة.

فــي الــســيــاق ذاتــــه، يــقــول الــنــاشــط الحقوقي 
املسؤولني  إن  الرحمن،  واالجتماعي، شمس 
الــــذيــــن اعــــتــــدوا عـــلـــى املـــعـــتـــقـــالت مـــعـــروفـــني، 
وقـــد رفــعــت املــؤســســات الــحــقــوقــيــة القضية 
إلى السلطات. على الرغم من ذلــك، لم تتخذ 
الــحــكــومــة أي خــطــوة بــهــذا الـــشـــأن، ومـــا زال 
ــتـــورطـــون فـــي الــقــضــيــة أحـــــــرارًا، مـــا يشير  املـ
القضية، بحسب  إزاء  الحكومة  إلــى المباالة 

الناشط.

بطاقة هوية

األخوان 
بصيرتي

محمود ومحمد خيّاطا 
بدالت المسؤولين قبل 
الثورة اإليرانية وبعدها

الضغوط النفسية تزيده والعالج ممكن

ال تدع التبّول الالإرادي يحرجك

تتراوح نسبة اإلصابة 
بالتبّول الالإرادي ما بين 30 

و35% عند النساء

بيروت ـ سوزان برباري

ال شّك في أنه يسبب إحراجا لكل مصاب به، 
الــتــبــّول  الــســيــطــرة عــلــيــه. هــو  إذ ال يستطيع 
العمرّية،  الفئات   

ّ
كــل الــذي يصيب  الــــالإرادي 

لــهــؤالء أزمــة  ، فيشّكل 
ّ
الــســن ال سّيما صــغــار 

والدراسي.  االجتماعي  الوسطني  في  نفسية 
ــال أصـــيـــبـــوا أيــضــا  ــا كـــبـــار الـــســـن، وفــــي حــ أمــ
 
ً
ثقيال بذلك عبئا  فإنهم يصبحون  بالخرف، 
على الــذيــن يهتمون بــهــم. هــل مــن أمــل طبّي 
للحّد من تداعيات التبّول الالإرادي؟ إلى ذلك، 
فــإن نسبة اإلصــابــة بــاملــرض عند النساء قد 
تصل إلى نحو 35 في املائة، بحسب ما يؤكد 

أهل االختصاص.
ربــــال فـــي الــثــامــنــة مـــن عـــمـــره، تــــروي والــدتــه 
يرافقه  الــذي  الـــالإرادي  »التبّول  مع  معاناته 
مذ كان في الرابعة. لم يكن يستطيع التحكم 
بنفسه، فاعتقدنا فــي بــدايــة األمــر أنــه عاجز 
ه. لكن الوضع استمّر، وراح يشكل 

ّ
لصغر سن

عبئا عليه فــي املــدرســة بــني رفــاقــه«. تضيف 
أنه »في السادسة من عمره، استشرنا طبيبا 
أنه  لنا  أّكــد  البولية،  املسالك  في  متخصصا 
يعاني من التبّول الـــالإرادي. وقد أعــاد األمر 
إما إلى أزمة نفسية ضاغطة أو إلى ارتباطه 
بـــإصـــابـــة ســابــقــة لــــدى أحــــد أفــــــراد الــعــائــلــة، 
ــع أن ُيــشــفــى مــنــه عندما 

ّ
بــالــتــالــي مـــن املــتــوق

يصل إلى مرحلة البلوغ، مع تقّدمه في النمّو 
وخضوعه لعالجات خاصة«.

أما محمد بّرو البالغ من العمر ثمانني عاما، 
 مع 

ّ
فيخبر ابنه خالد ما يعانيه والــده املسن

التبّول الالإرادي. يقول: »اعتقدنا في البداية أن 
السبب هو إصابته بالخرف، والتي ال تسمح 
قصدنا  وعندما  مثانته.  بحركة  بالتحكم  له 
طبيب املــســالــك الــبــولــيــة، بــّيــنــت الــفــحــوصــات 
التي  البروستات  م 

ّ
بتضخ والــدي مصاب  أن 

تضغط على املثانة«. يضيف أن العالج يكون 
بواسطة جراحة املنظار.

وفــي هــذا اإلطـــار، يتحّدث االختصاصي في 
الكلى واملسالك البولية الدكتور شادي واكد 
عن آخر عالجات التبّول الالإرادي، عند صغار 
 وعـــنـــد املـــســـنـــني، ويـــوضـــح لـــ«الــعــربــي 

ّ
ــن الـــسـ

الــجــديــد« أن »الــتــبــّول الـــــالإرادي نــوعــان، إما 
يــكــثــر فـــي الــلــيــل أو يــظــهــر فـــي الــنــهــار. ولــكــل 
حــالــة مــن هــاتــني االثــنــتــني عالجها املناسب، 
خصوصا عند األطفال ما بني خمس وست 
ــّدة ستة  ســـنـــوات. ُيــــــزّودوا بـــأدويـــة خــاصــة ملــ
أشــهــر، وقــد تـــراوح نسبة الــشــفــاء مــا بــني 90 

و95 في املائة«.
ويتابع واكد: »تبنّي لنا أن للتبّول الــالإرادي 
ســـواء فــي الــلــيــل أو فــي الــنــهــار، أســبــاب عــّدة 
أبرزها نفسية. كذلك، ثّمة ضعف في أعصاب 
فيما  طبيعي،  بشكل  الــبــول  دّر  يمنع  املثانة 

تزيد نوعّية الطعام هذه املشكلة، خصوصا 
ــاك. لـــذا  ــ ــــسـ ــن إمـ ــريــــض يـــعـــانـــي مــ إذا كـــــان املــ
ُيــســتــحــســن االنــتــبــاه إلـــى نــظــامــه الــغــذائــي«. 
ويلفت إلــى أن »الــتــبــّول الــــالإرادي يزيد عند 
ــذكــــور، بــفــعــل ضــغــط ورم   مـــن الــ

ّ
كـــبـــار الـــســـن

الوضع  ويتحّسن  املــثــانــة،  على  البروستات 
بــعــد الـــجـــراحـــة«. أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى الــنــســاء، 
فــيــشــرح أنــهــن »يــشــعــرن بـــزيـــادة فــي الــتــبــّول 
الالإرادي، خصوصا في فترة انقطاع الطمث، 
ــم. ويــكــون  ــرحـ أو إذا كــــان ثــّمــة هــبــوط فـــي الـ
الـــعـــالج إمـــا بـــاألدويـــة أو الـــجـــراحـــة، ونسبة 

الشفاء 90 في املائة«.
ف عنده واكد، هو أن »نسبة 

ّ
 أبرز ما توق

ّ
ولعل

اإلصابة بالتبّول الالإرادي تكثر عند النساء، 
باملقارنة مع الرجال. وتراوح النسبة ما بني 
30 و35 في املائة عند املرأة، بينما تصل عند 
الرجل إلى 10 في املائة. أما األطفال، فتصل 
النسبة لديهم إلى 10 في املائة، خصوصا إذا 
ووراثــيــا،  عائليا  املرضية  الحالة  سبب  كــان 
أي أن أحــد أفـــراد العائلة كــان مصابا بــه في 
صـــغـــره«. ويـــشـــّدد واكـــد عــلــى أنـــه »كــلــمــا أتــى 
الــطــفــل كــانــت نسبة  لـــدى  التشخيص مــبــكــرًا 

إذا  أكثر، خصوصا  أكبر ومضمونة  الشفاء 
كان في السادسة من عمره«.

ويـــؤكـــد االخــتــصــاصــي فـــي الـــطـــب الــداخــلــي 
الــــدكــــتــــور إيـــلـــي فـــــرح لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« 
إذ يكون  مــبــكــرًا،  املـــرض  ضــــرورة تشخيص 
»جــســم الــطــفــل مــطــواعــا لــلــعــالج الــطــبــي. إلــى 
 حـــالـــة، بــحــســب وضــع 

ّ
ذلــــك، ثــّمــة عــــالج لــكــل

ــة  ـــه. والـــعـــالج يــبــدأ مـــن األدويــ
ّ
املـــريـــض وســـن

وصواًل إلى الجراحة«. يضيف: »واألمر كذلك 
بــالــنــســبــة إلـــى الــنــســاء الــلــواتــي يــعــانــني من 
املثانة،  في  هبوط  نتيجة  الـــالإرادي  التبّول 

بفعل رفع أوزان ثقيلة أو والدات متكررة«.
أما االختصاصي في أمراض الكلى الدكتور 
ــربـــاري، فــيــقــول لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«  عــــادل بـ
إنـــه »كــلــمــا تــقــّدم اإلنـــســـان فــي الــعــمــر أصبح 
الـــالإرادي صعبا، إذ إن املثانة  عــالج التبّول 
ــدًا، خــصــوصــا لــدى  ــيـ ــن الــعــمــل جـ ـــف عـ

ّ
تـــتـــوق

 أو نــتــيــجــة 
ّ
الـــنـــســـاء املـــتـــقـــدمـــات فــــي الــــســــن

الــضــغــوط الــنــفــســيــة«. يــضــيــف: »لـــــذا، مهما 
كانت العالجات فإن عملية الشفاء تكون قد 

أصبحت صعبة للغاية«.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــشــــرح االخــــتــــصــــاصــــيــــة فــي 
ــــون أن  ــلـــي الــــدكــــتــــورة ديــــانــــا عـ ــداخـ الـــطـــب الـ
ل في أكثر األحيان عند  »هــذه املشكلة تسجَّ
النفسية  األطــفــال، واألســبــاب متعددة؛ منها 
إعــاقــة جسدية  نتيجة  الــطــفــل  يعرفها  الــتــي 
لـــ«الــعــربــي  نــفــســيــة«. تضيف  أو أي ضــغــوط 
املسنني هــو وراء  »الــخــرف عند  أن  الجديد« 
ــقــــدرة على  ازديـــــــاد املــــــرض، إذ يـــخـــســـرون الــ
التحّكم بحركة مثانتهم. وهنا تكمن املشكلة 
التي تحتاج إلى دقة متناهية في عالجها«.

بــعــض عـــالمـــات الــســرطــان قـــد تــكــون 
بــيــنــمــا بعضها  ظـــاهـــرة وواضــــحــــة، 
أقــل لحظا. مع  اآلخــر يمكن أن يكون 
ــك، يــمــكــن أن يــشــكــل مـــؤشـــرًا أولــيــا  ذلــ
ال يــجــوز إهــمــالــه. إلــيــكــم بــعــض هــذه 
ــرات مـــن مــوقــع »ريــمــيــديــســت«  املـــؤشـ

الطبي:
 
ّ
ــزمـــن: عــلــى الـــرغـــم مـــن أن - الــتــعــب املـ
الــتــعــب بــشــكــل عـــام يــرتــبــط بــالــحــيــاة 
ــا فــيــهــا مــــن نــشــاطــات  ــ الـــيـــومـــيـــة، ومـ
الحاد  التعب   

ّ
فــإن مجهدة ومــشــاكــل، 

واملـــــزمـــــن، الــــــذي ال يـــعـــالـــجـــه الـــنـــوم، 
يعتبر مؤشرًا على سرطان القولون، 

وسرطان الدم، وسرطان املعدة.
ــه 

ّ
- نــقــص الــــوزن غــيــر املــفــهــوم: مــع أن

ــإذا  ـــه أســــاســــي. فــ
ّ
عـــامـــل مـــهـــمـــل، لـــكـــن

نقص وزن الشخص مع حفاظه على 
 هنالك خطر 

ّ
نظام حياته املعتاد، فإن

إصابة بأحد أنواع السرطان التالية: 
املريء، واملعدة، والبنكرياس، والرئة.
- األلــم: يمكن أن ينتج األلم عن كثير 
 األلـــم املستمر، أو 

ّ
مــن األســبــاب. لــكــن

ــــذي ال يـــزول  ــم الـ ــ ــنـــوع مـــن األلـ ــك الـ ذلــ
بالدواء، قد يشكل مؤشرًا للسرطان. 
ومـــن ذلـــك ألـــم الــظــهــر الــــذي يــمــكــن أن 
يــشــكــل عــالمــة لــســرطــان الــقــولــون أو 
الـــــرأس  أمـــــا آالم  املـــبـــيـــض.  ســــرطــــان 
الــحــادة واملــســتــمــرة أليـــام فقد تشكل 
مــؤشــرًا على ســرطــان الــدمــاغ. كذلك، 
ــان  ــ ــرطـ ــ ــام وسـ ــ ــظـ ــ ــعـ ــ ــان الـ ــ ــرطــ ــ  ســ

ّ
فـــــــــإن

الخصية يمكن أن يسببا آالما حادة 

في مراحل تطورهما األولــى. - أورام 
تحت الجلد: ترتبط عادة بسرطاني 

الثدي والخصية.
ــر آخـــــــر مــهــم  ــ ــــؤشـ - تـــــــــورم الــــــقــــــدم: مـ
القدم  فتورم  النساء،  لــدى  خصوصا 
أو الــــســــاق بـــالـــتـــرافـــق مــــع إفــــــــرازات 
على  يشكل عالمة  أن  يمكن  مهبلية، 

سرطان عنق الرحم.
الــفــم: ترتبط عــادة  - بقع بيضاء فــي 
بـــاملـــدخـــنـــني ويـــمـــكـــن أن تــظــهــر لـــدى 
الــرجــال والنساء على حــّد ســواء، مع 
ـــهـــا أكــثــر لـــدى الـــرجـــال، ويــمــكــن أن 

ّ
أن

تؤدي إلى سرطان الحنجرة.
ــد: مـــثـــل هـــذه  ــلــ ــجــ ــرات عـــلـــى الــ ــيــ ــغــ - تــ
يجري  لكن  بكثرة  منتشرة  التغيرات 
يتجاهلون  فكثيرون  غالبا.  تجاهلها 
ــد أو  ــلـ ــلـــى الـــجـ ــة عـ ــنــ ــداكــ ــات الــ ــالمــ ــعــ الــ
ظهور الشامات، باعتبارها من نتائج 
ــا. مــع  ــ ــهـ ــ ــــروقـ ــتــــعــــرض لـــلـــشـــمـــس وحـ الــ
التغيرات  التنبه ملثل هــذه  ذلــك، يجب 
خصوصا في اللون والحجم والتي قد 

تؤشر إلى اإلصابة بسرطان الجلد.
الخفيفة  الــحــّمــى  مــســتــمــرة:  - حــّمــى 
ــة عــــن الــــعــــديــــد مــن  ــئـ ــكــــون نـــاشـ قــــد تــ
تزول  ال  التي  الحّمى   

ّ
لكن املسببات، 

ســــريــــعــــا، بــــالــــرغــــم مــــن الــــلــــجــــوء إلـــى 
الدواء، يمكن أن تنذر بما هو أخطر، 
ــواع مـــن الـــســـرطـــان، بما  ــ ومـــن ذلـــك أنـ
فيها ســرطــان الـــدم وســـرطـــان الــغــدد 

اللمفاوية.
)إعداد: عصام سحمراني(

مؤشرات سرطانية 
ال يجدر تجاهلها

أسئلة3
إلى

■ اإلذاعة في خدمة األسرى، على ماذا يقوم عملها؟

العالم  إلــى  إذاعـــة صــوت األســـرى بملف األســـرى، لتوصل صوتهم  ل 
ّ
تتكف

وتنقل في الوقت ذاته ما يجري في الخارج إلى السجون. واألساس هو في 
إيصال رسائل أهاليهم إليهم، في ظل سياسة املنع األمني التي يمارسها 
جيش االحــتــالل. واإلذاعــــة تتخصص بــاألســرى، ويصل تــرددهــا إلــى أكثر 
سجون االحتالل في األراضي املحتلة. حاليا، نعمل على إيصال التردد إلى 

سجون الشمال، في ظل وجود عائق من بعض الجبال.

■ ما هي طبيعة البرامج التي تعملون عليها؟

80 في املائة من عمل اإلذاعــة يخدم قضية األســرى. وبرنامج »على جناح 
الطير« هو حلقة الوصل بني األسرى وذويهم. من خالله، يستطيع األهالي 

إيصال أخبارهم إلى أبنائهم عبر رسائل. اإلذاعة هي متنفسهم الوحيد.
إلى ذلك، نركز في عدد من البرامج على األسرى الذين يعانون من أمراض 
ومــشــاكــل صــحــيــة، ونــقــدم االســتــشــارة الــطــبــيــة لــهــم وكــيــفــيــة اتــبــاع الــنــظــام 
الــعــالجــي الــســلــيــم. ونــتــنــاول أيــضــا مــلــف اإلضـــرابـــات عــن الــطــعــام، الصعب 

عليهم. ونرّكز على قضايا املرضى من كبار السن.

بعث  في  تواجهونها  التي  المعّوقات  أبــرز  هي  ما   ■
الرسائل؟

ثــّمــة عــائــق كــبــيــر تتسبب بــه إدارة ســجــون االحـــتـــالل، وهـــو وضـــع أجــهــزة 
 تشويش ملنع استقبال تـــرددات راديــو األســـرى. بذلك تمنعهم من االطــالع 
ــــرى، تــؤثــر مـــوجـــات األجــهــزة  عــلــى بــعــض األخـــبـــار الــداخــلــيــة. مـــن جــهــة أخـ
 بشكل خطير على األســرى من الناحية الصحية، وهذا كنوع من الحصار 
والعقاب، فيما تفرض عليهم القنوات اإلسرائيلية وقنوات أخرى ال تخدم 

قضيتهم.

إذاعة »صوت األسرى« في غزة، هي حلقة الوصل بين 
أصبحت  وقد  وأهاليهم.  االحتالل  سجون  في  األسرى 
اإلعالم.  ووسائل  األهالي  لدى  موثوقة  رسمية  جهة 
عن ذلك، يتحّدث مدير اإلذاعة طارق عز الدين، لـ«العربي 
إلى  جنين  مدينة  من  ومبعد  محّرر  أسير  هو  الجديد«. 

غزة في صفقة وفاء األحرار عام 2011

طارق 
عز الدين

إعداد يامن سلمان

ما زلن في 
المعتقل 

على الرغم 
من انتهاء 

محكوميّتهن 
)عارف كريمي/

فرانس برس(
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)العربي الجديد(

)Getty( يسبّب عبئًا عليها في المدرسة بين رفاقها)Getty( آالم الرأس قد تشكل مؤشرًا على سرطان الدماغ
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فالشمجتمع

نكبة 200 مليون امرأة
ختان اإلناث على هامش الحروب 

واألزمات االقتصادية، 
ما زالت قضية حقوقية 
أساسية تشغل املنظمات الدولية، 

ها ال تحظى بالتغطية الالزمة 
ّ
ولو أن

واالهتمام الكافي، قضية ختان اإلناث.
وقد أعلنت منظمة األمم املتحدة 

 
ّ
للطفولة »يونيسف« في تقرير لها، أن

نحو 200 مليون امرأة وفتاة في 30 
بلدًا تعّرضن لختان اإلناث، نصفهن 

في مصر وإثيوبيا وإندونيسيا.
 الرقم العاملي شهد زيادة 

ّ
كر أن

ُ
وذ

بنحو 70 مليون فتاة وامرأة عن 
تقديرات عام 2014. ويرجع هذا إلى 

النمو السكاني في بعض البلدان وإلى 
بيانات جديدة من إندونيسيا.

وكانت الجمعية العامة لألمم املتحدة 
قد أقرت باإلجماع في ديسمبر/ 

كانون األول 2012 قرارًا يطالب بفرض 
حظر عاملي على تشويه األعضاء 

التناسلية لإلناث، أي الختان. وهي 
 ذلك 

ّ
املمارسة النابعة من االعتقاد أن

يسيطر على الحياة الجنسية للمرأة، 
ويعزز الخصوبة.

وبينما كان هناك تراجع عام في 
انتشار ختان اإلناث على مدى العقود 

الثالثة املاضية، أشارت املنظمة 
 هذا ليس كافيًا ملواكبة 

ّ
الدولية إلى أن

النمو السكاني املتزايد. وإذا استمرت 
رت 

ّ
االتجاهات الحالية، فقد حذ

 عدد الفتيات والنساء 
ّ
املنظمة من أن

اللواتي يخضعن للختان »سيرتفع 
بشكل كبير خالل السنوات الخمس 

عشرة املقبلة«.
بدورها، قالت خبيرة اإلحصاء في 

اليونيسف كلوديا كابا، وهي مشاركة 
 رقم 200 

ّ
رئيسية في التقرير، إن

مليون امرأة، يأتي من إحصاءات 
أسرية أجريت في البلدان التي تشهد 

انتشارًا لهذه املمارسة.
)أسوشييتد برس(

)الصور من: Getty، فرانس برس(

الموس اللئيم

ممارسة شائعة

آثار نفسية

ألم

ال للصمت

هّم فوق 
هّم

انتهاك حقوقي
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MEDIA

الشاشة الصغيرة ال تزال 
»بيضاء«

طباعة األعضاء بتقنية 
رباعية األبعاد

لماذا استحوذت »مايكروسوفت« 
على SwiftKey؟

باريس ـ محمد المزديوي

مغلــق  شــبه  الفرنســي  التلفزيــون  يــزال  ال 
البشــرة  ذوي  غيــر  مــن  هــم  مــن  علــى 
البيضــاء، كمــا جــزم امللــف األخيــر في مجلة 
حمــل  األســبوعية،  الفرنســّية  »بوليتيــس« 
عنــوان »تلفزيــون أبيــض«. وفــي آخــر تقرير 
أصــدره املجلــس األعلــى للســمعي البصــري 
فــي فرنســا، الــذي يحــرص علــى أن تعكــس 
املجتمــع  تنــوع  التلفزيونيــة  البرامــج 
الفرنســي، فــإن نســبة غيــر البيــض فــي كل 
البرامج التلفزيونية، مجتمعة )من األخبار 
ال  شــو(،  تــوك  برامــج  إلــى  الســينما  إلــى 

يتعدى نسبة 14 في املائة.
إعالنــات  مــع  تتناقــض  الحقيقــة  وهــذه 
عامــة  »خطابــات  شــهر 

ُ
ت التــي  القنــوات 

 مقــدم األخبــار الفرنســي 
ّ

ومتفتحــة«. ولعــل
الســابق، مــن أصــول جزائريــة، رشــيد أرحب 
مثال واضح على انغالق القنوات الفرنسية 
أمــام غيــر البيــض. وهــو ما يفســره، في لقاء 
مــع مجلــة بوليتيــس الفرنســية، منذ يومني 
بأنــه »انغــالق يعكــس الجمــود الــذي يعرفــه 

مجتمعنا )الفرنسي(«.
وترى املجلة الفرنسية أن الشاشة الصغيرة، 
فــي  األمــر بتقديــم األخبــار،  حينمــا يتعلــق 
فرنســا تشــبه »حديقــة خاصــة«، لــوال بعض 
االســتثناءات فــي« تــي فــي 5 مونــد« والقناة 
نجــده،  الشــيء  ونفــس  و»آرتــي«.  الثالثــة 
تكشــف  مــا  وهــو  الفرنســية،  اإلذاعــات  فــي 
عنــه كادي أدوم دّواس، مــن أصــول تشــادية 
كانــت  أنهــا  تعتــرف  حــني  ومارتنيكيــة، 
»الوحيــدة مــن غيــر البيض مــن العاملني في 
أوروبــا1 )وهــي اآلن مقّدمــة أخبــار فــي قنــاة 
اســتثنينا  إذا  الفرنســية-األملانية(،  آرتــي 
عامــالت النظافــة«. إن الشــخصيات العاملــة 
يكتــب  كمــا  الفرنســي،  التلفزيــون  فــي 
الــذي صــاغ أول دراســة  فانســونت ميزلــي، 
»تعكــس  أرحــب:  رشــيد  مــع  التنــوع،  عــن 
ولهــذا  العليــا«.  الحضريــة  الطبقــات  عالــم 
فــإن مســألة اإلكــراه أو املحاصصــة تفــرض 
مــن  لكثيــر  تــروق  ال  ولكنهــا  نفســها، 
املنحدريــن مــن األقليــات العرقيــة أو اإلثنية. 
فالفــرق واســع، كمــا تقول كادي أدوم دواس، 
»بــني أن يقــال عــن مقدم األخبــار إنه موجود 
هنــا ألنــه أســود، وبــني أن يقال إنــه صحافي 
جيد«. وإذا كانت الدولة الفرنســية كثيرا ما 
تعمد إلى إشهار سالح »التمييز اإليجابي« 
وتطبيقــه، مــن أجل الســماح للمنحدرين من 
كانــت  فضــاءات  بولــوج  الفرنســي  التنــوع 
حكــرا علــى البيــض، كمــا فعلــت مــع املــدارس 
العليــا حــني ســمحت لطــالب منحدريــن مــن 
عــرب  )مــن  الشــعبية  واألحيــاء  الضواحــي 
وســود وآســيويني( بالتســجيل في املدارس 
العليا، فإن هذا السالح يثير نفور الكثيرين 
عالــم  يدفــع  مــا  وهــو  اإلعــالم.  وســائل  فــي 
االجتماع الفرنســي إيريك ماســي للقول: »ال 
يمكــن أن نلجــأ إلــى التمييــز اإليجابــي ألنــه، 
. ولكن السؤال الجوهري 

ٌ
في حّد ذاته، تمييز

علــى  القادريــن  النــاس  طاقــات  ســؤال  هــو 
الوصــول إلــى هــذه املســؤولية أو تلــك. ألنــه 
إذا لــم يتــّم تنويــع هــذه الطاقــات، فلــن يكــون 
هناك تجديٌد وال تنوع. يجب العمل في هذا 
االتجــاه. وهنــا ال يتعلق األمــُر باملحاصصة 
بالعمــل  ولكــن  اإليجابــي،  بالتمييــز  وال 
اإليجابــي. أي إرغــام معاهــد الصحافــة علــى 
اســتثمار أمــوال  مــن أجــل اتفاقــات تدريــب، 
حتــى يحصــل هــؤالء املتدربــون علــى عقــود 
عمــل فــي القنــوات التلفزيونيــة الكبــرى فــي 

فرنسا«.
وإذا كان املجلس األعلى للســمعي البصري 

منوعات

فرنسا

تكنولوجيا

تجربة

الفرنســي يجاهــد، مــن أجــل إصــالح الضرر، 
الخاصــة  الفرنســية  القنــاة  تعهــدت  فقــد 
األولــى تــي إف 1، علــى أن تفــرض التعدديــة 
في نحو 30 في املائة من برامجها. وهو ما 
ســيجعل القنــوات األخــرى، وخاصــة قنوات 
الدولــة، فــي َحــرج شــديد إن لــم تقــم بإجــراء 

مشابه، وقد وعدت بذلك.

هناء مرتضى

تعمل مجموعة من الباحثني األميركيني من 
جامعــة هارفــارد علــى تطوير تقنية جديدة 
الســتخدامها  النباتــات،  مــن  مســتوحاة 
فــي تصميــم مــواد »رباعيــة األبعــاد«، وهــي 
ميــزة  إليهــا  األبعــاد مضــاف  مــواد ثالثيــة 

واحــدة »أن تكــون قادرة على تغيير شــكلها 
وحجمها مع مرور الزمن«.

إلــى  التوصــل  يتــم  قــد  التقنيــة،  هــذه  عبــر 
لــكل  خصيصــًا  بشــرية  أعضــاء  تصميــم 
إلــى  تحتــاج  األبحــاث  هــذه  لكــن  مريــض، 
فــي  تــزال  ال  اليــوم  وهــي  إضافيــة  ســنوات 
مرحلــة طباعــة الخاليــا اإلحيائية واألوعية 

الدموية فقط.
فــي هــذا اإلطــار، قامــت املجموعــة البحثيــة 
بقيــادة جينيفر لويس »بمحاكاة الطبيعة، 
املعقــدة  األجســام  مــن  االســتلهام  عبــر 
تلــك  وتحديــدًا  النباتــات،  فــي  املوجــودة 
التــي  والتغيــرات  األزهــار،  فــي  املوجــودة 
تطــرأ عليهــا مــع الوقــت، بغيــة بنــاء أجســام 
رباعية األبعاد مشــابهة لها وقابلة للتمدد 

والنمو«.
تقليــد  الفريــق  أراد  التحديــد،  وجــه  علــى 
تحتــوي  التــي  النباتيــة،  الخاليــا  تركيبــة 
املــدى  التــي تحــدد  أليــاف الســيليلوز  علــى 
الحركي للنبتة. فتم مزج ألياف الســيليلوز 
املســتخرجة من لب الخشب مع هيدروجيل 
األكريالميــد، وهــي مــادة هالميــة تتمــدد ما 
غمــر بامليــاه. عندمــا توضــع هــذه املــواد 

ُ
أن ت

بداًل من الحبر في فوهة الطابعات الثالثية 
األبعاد، تصطف األلياف مع املواد الهالمية 
الجســم  لتشــكيل  متصلــة  سلســلة  فــي 
املطلوب، لكن ذلك يعني أن الجسم املطبوع 
قادر على التمدد بشكل طولي فقط،  وليس 
جانبيــًا. لذلــك، قام الفريــق البحثي بتطوير 
األجســام  طباعــة  يتيــح  حســابي  نمــوذج 
مســتفيدًا  واملتقاطعــة،  وامللتويــة  املنحنيــة 
وااللتــواء.  الطــي  علــى  األليــاف  قــدرة  مــن 
وهــو يكثــف تجاربــه مــن أجــل التوصــل إلى 
بــكل  يتمــدد  األبعــاد  رباعــي  طباعــة جســم 

االتجاهات.
لتجربــة هــذه املــواد، طبــع الفريــق زهرتــان 
مماثلتــان عبــر طابعــة ثالثيــة األبعاد، لكنه 
قــام بطــي خمســة  مــن بتالتهــا باتجاهــات 
حســب  بالفعــل  تمددتــا  وقــد  مختلفــة، 
النمــوذج املوضــوع لهمــا، وهــو مــا يعطــي 
 بأن يتمكن الفريق قريبًا من اســتخدام 

ً
أمال

تتمــدد  حيــة  خاليــا  لطباعــة  املــواد  هــذه 
وتنمو وفقًا للنموذج املطلوب.

وتشــرح لويــس: »يمكــن تحويــل هــذه املــواد 
الحيويــة املتغيــرة إلــى أحبــار تســتخدم في 
الطابعــات الثالثيــة األبعاد لطباعة األوعية 
واألنســجة، لنحصــل بذلــك علــى مجســمات 
فــي  اســتخدامها  يمكــن  األبعــاد  رباعيــة 
الصناعيــة،  البشــرية  األعضــاء  تطويــر 
حتــى اآلن تــم التوصــل إلــى طباعــة بعــض 
األجــزاء الصناعيــة أو جــزء منهــا علــى غرار 
الخارجيــة  األذن  لطباعــة  األولــي  النمــوذج 
الــذي تــم اختبــاره أخيــرًا بنجــاح«، مضيفــة 
»لكننا نأمل في أن نتمكن من طباعة خاليا 
للتمــدد  قابلــة  األبعــاد  رباعيــة  وأعضــاء 

والنمو مع تقدم االنسان في العمر«. 
تلقــى  املاضــي،   2015 عــام  فــي  ــه 

ّ
أن ُيذكــر 

مريــض إســباني يبلــغ مــن العمــر 54 عاًمــا، 
عظمــة  الصــدر،  جــدار  فــي  بــورم  ومصــاب 
قــص وأضــالع مصممة عبــر تقنية الطباعة 
هــي  جراحيــة  عمليــة  فــي  األبعــاد،  ثالثيــة 
األولــى مــن نوعها،. وبســبب مرضه، انتشــر 
الــورم حــول عظمــة القــص مــا أجبــر األطبــاء 
علــى إزالــة عظمــة القــص فــي البدايــة، وجزء 
من القفص الصدري من أجل إجراء العملية 
باســتخدام  الصناعيــة.  األضــالع  وتركيــب 
تصويــر  تــم  الدقــة،  عاليــة  مقطعيــة  أشــعة 
الصدر، وقامت الشركة األسترالية لألجهزة 
لتتركهــا  دقيقــة،  تركيبــة  بطباعــة  الطبيــة 
فــي  اســتخدامها  أجــل  مــن  الطبــي  للفريــق 

محمد دنكر

أعلنــت شــركة »مايكروســوفت« أخيــرًا، اســتحواذها علــى 
شــركة SwiftKey بصفقــة وصلــت قيمتهــا إلــى 250 مليــون 
دوالر أميركي. وجاء ذلك بعد أشهر من التسريبات من قبل 
املنصــات واملواقــع املختصــة باألمــور التكنولوجّية، والذي 
قابله النفي من قبل الشركة. وقد تّم تأكيد الخبر في تقرير 

صادر عن صحيفة »فاينانشال تايمز« منذ يومني. 
وشركة SwiftKey، هي واحدة من تطبيقات لوحة املفاتيح 
 .iOSو »آندرويــد«  التشــغيل  نظامــي  علــى  شــعبية  األكثــر 
ولكــن ملــاذا اســتحوذت »مايكروســوفت« على الشــركة؟ وما 

هو هدفها منه بينما لديها لوحة مفاتيح خاّصة؟
مــن خــالل هــذه الصفقــة، تخطــط شــركة »مايكروســوفت« 
األكثــر  ليصبــح  وتحســينه  التطبيــق  تطويــر  ملواصلــة 
اســتعمااًل وطلبًا بني املســتخدمني. ولدى »مايكروســوفت« 
والتــي  »وينــدوز«،  لهواتــف  باملفاتيــح  خاصــة  لوحــة 

.iOS ستصبح متوفرة قريبًا ملستخدمي
إلى ذلك، تخطط الشركة حاليًا، أي بعد عملية االستحواذ، 
إلــى دمــج SwiftKey فــي لوحــة املفاتيــح الخاصــة بهــا. وفي 
 الصفقــة تعنــي الحصــول بوضــوح علــى تطبيــق 

ّ
حــني أن

 الصفقــة تعنــي أكثــر مــن ذلك لعمالق 
ّ
لوحــة املفاتيــح، إال أن

إلــى  باالنضمــام   SwiftKey فريــق  فســيقوم  البرمجيــات... 
فــي  سيســاعدها  ممــا  »مايكروســوفت«،  أبحــاث  فريــق 

أعمالها املقبلة. 
بعمــل  معجبــة  »مايكروســوفت«   

ّ
أن الواضــح  مــن  وكان 

للشــبكة  األخيــرة  اســتخدام  بعــد  خصوصــًا   ،SwiftKey
التنبــؤ  عنــد  القياســية  الخوارزميــات  مــن  بــداًل  العصبيــة 
بالكلمات. وعن الصفقة، قال رئيس مايكروسوفت للبحوث 
»هــاري شــوم«: »نحــن نحــب تكنولوجيــا SwiftKey ونحــب 
الفريــق الــذي عمــل على فكرة لوحة املفاتيح االســتثنائية«. 
وأضاف: »نحن نعتقد أننا ســنتمكن معًا من تحقيق أمور 
مذهلة على حجم ونطاق أوسع مما يمكن ألي منا تحقيقه 

بشكل مستقل«.
واالســتحواذ األحــدث لشــركة »مايكروســوفت«، هــو مثــال 
 الشركة مستمّرة في الدفع لتوفير البرمجّيات 

ّ
آخر على أن

والخدمات ملستخدميها ولألنظمة الداخلّية األخرى. 
وكانت »مايكروسوفت« سابقًا قد استحوذت الشركة على 
شــركتي Sunrise وAcompli. وكانــت قــد بــدأت علــى إثر ذلك 
بإنتــاج عــدد مــن التطبيقــات الخاصــة والتــي تعمــل علــى 

.iOSنظامها الى جانب نظامي »آندرويد« و

نسبة غير البيض في 
البرامج التلفزيونية ال 

تتعدى 14 في المائة

عمل على طباعة خاليا 
وأعضاء رباعية األبعاد 

قابلة للتمدد
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انتشر في مصر خبر مقتل الطالب اإليطالي تغريد
جوليو ريجيني في ظروف غامضة 

لتظهر جثته  وقد بدت عليها بعض 
آثار التعذيب. وتناقل الناشطون دعوة 

لوقفة أمام السفارة اإليطالية للتعبير 
عن تضامنهم وحزنهم على ما حّل 

بالطالب. وكتبت سناء »انزل يوم السبت 
الساعة 4 عند السفارة االيطالية بورد 

على روح جوليو #جوليو_مننا_واتقتل_
زينا«.

عربيًا، انتشر وسم »#محمد_القيق« باسم 
الصحافي الفلسطيني األسير الذي رفض 

قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية بتعليق 
اعتقاله اإلداري مؤقتًا، مؤكدًا أنه 

مستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام 
منذ 74 يوما. وتداول الناشطون الخبر 

مشيدين بشجاعة الصحافي وقال محمد: 
»ما هذا الَجَلد! القوة! #محمد_القيق 

انسان خارق حتى في حضرة اإلعياء الشديد 
وخطر الموت«.

بمناسبة »يوم الصديق« الذي أطلق 
خالله »فيسبوك« فيديو يذكر المستخدم 
بصور مختلفة شاركها، سخرت مجموعة 
من الناشطين من »يوم الصديق« عبر نشر 

فيديو ينتقد األمم المتحدة و»بعض 
أصدقائها« بحسب الناشطين، وعددوا 

منهم: بشار األسد وفالديمير بوتين وحسن 
روحاني وغيرهم، مذّكرين بالمجازر التي 

ارُتكبت بحق السوريين خالل السنوات 
الخمس الماضية.

)Getty(  تعهدت تي إف 1 بفرض التعددية في برامجها



أحمد زاهر ونجالء بدر
الثنائي  على  الدنيا  قامت  أيــضــا،  فترة  منذ 
أحــمــد زاهــــر ونــجــاء بــــدر، بــعــد خضوعهما 
وخــارجــة  للغاية  ة  حميميَّ تــصــويــر  لجلسة 
ــــوف، وذلـــــــك بـــعـــد نـــجـــاحـــهـــمـــا مــعــا  ــألــ ــ عــــن املــ
فــي مسلسل »حــكــايــة حــيــاة« مــع غــــادة عبد 
ــهــمــا يــقــّبــان 

َّ
الــــــرازق. حــيــث ظــهــرا كــمــا لـــو أن

زاهـــر،  أحــمــد  هـــدى، زوجـــة  لتعلن  بعضهما. 
ر  ــاء الـــتـــقـــاط املـــصـــوِّ ــنـ ــا كـــانـــت جــالــســة أثـ ــهـ ـ

َّ
أن

 في زوجها 
ُ

ها تثق
ّ
 أن

ً
حة

َّ
لهذه الصور. موض

جـــدًا، كما أن نــجــاء صديقة لــهــا. ولــكــن بعد 
مـــرور شــهــور على هــذه الــصــور، ظهر أحمد 
ــد الـــبـــرامـــج الـــحـــواريـــة،  ـــرًا فـــي أحــ

َّ
ــر مـــؤخ ــ زاهـ

ــن الــــصــــور  ــ ــه غـــضـــبـــت مــ ــ ــتــ ــ ــقــــول إن زوجــ ــيــ  لــ
أثناء وجودها في جلسة التصوير، لذلك فلن 

يقدم على تكرار تجربة الصور بهذا الشكل.

مروة عبد الفضيل

يــنــشــُر بــعــض الــنــجــوم صـــورًا لهم 
كثيرًا  ولكنها  عــاديــة،  يرونها  قــد 
ما تضعهم في مأزق، ويضطّرون 
للدخول في دائــرة من إثــارة الجدل بسببها، 
ــن عــلــى  ــ ــــرون لــــحــــذفــــهــــا مــ ــــطـ وأحـــــيـــــانـــــا يـــــضـ
ة، على مواقع التواصل  حساباتهم الشخصيَّ

االجتماعي.

شيرين وأمير طعيمة
ــة شـــيـــريـــن عــبــد  ــربـ ــطـ ضـــت املـ ــرَّ ــعـ ــــرًا تـ

َّ
فــــمــــؤخ

الـــوهـــاب ملــوجــة مـــن االنـــتـــقـــادات، وذلــــك بعد 
أمير طعيمة، صورة  الغنائي،  الشاعر  نشر 
كواليس  فــي  يحتضنها  وهــو  بــهــا،  تجمعه 
أكاديمي«.  املواهب »ستار  اكتشاف  برنامج 
وهــو ما أعــرب بسببه طعيمة عن اندهاشه 
ها عادية، 

َّ
ا أِثيَر حول الصورة، معتبرًا أن ممَّ

ت   على أخــّوٍة وصداقة بينهما استمرَّ
ُّ

وتــدل
ــح، أيـــضـــا، أن  ــ ملـــا يــزيــد عـــن 13 عـــامـــا. وأوضــ
زوجــتــه املــطــربــة املــعــتــزلــة جــيــنــي، هــي التي 
تكن  ولــم  بنفسها.  لهما  بتصويرها  قــامــت 
هذه هي الصورة الوحيدة التي تتسبب في 
ــة لــشــيــريــن، حــيــث ســبــق ونــشــرت صــورة  أزمـ
ــالـــهـــا، يـــاســـر خــلــيــل،  تــجــمــعــهــا بـــمـــديـــر أعـــمـ
ضت  ا تعرَّ

َّ
ة. ومل ها حميميَّ

َّ
واعتبر البعض أن

لــلــهــجــوم، قــامــت بــحــذفــهــا ونـــشـــرت اعـــتـــذارًا 
على  الشخصي  حسابها  عــلــى  لجمهورها 
فيس بوك. وأوضحت شيرين أن ياسر ليس 
ــريـــك نـــجـــاح مــعــهــا، لكنها  أكـــثـــر مـــن أخ وشـ
لــذا  ال تستطيع إغــضــاب جــمــهــورهــا مــنــهــا، 

حذفت الصورة.

ستشارك دينا الوديدي 
غدًا، 6 فبراير، في 
مهرجان في لندن

قامت الفنانة سميرة 
سعيد بحذف الصورة التي 

هوجمت بسببها بدون 
أي تعليق

2223
منوعات

أصالة نصري وطارق العريان
وبعد ساعات من نشرها لصورة تجمعها 
بــزوجــهــا املــنــتــج واملـــخـــرج املـــصـــري، طـــارق 
العريان، في حمام السباحة، قامت املطربة 
الــســوريــة، أصــالــة نــصــري، بــحــذف الــصــورة 
ــــك بــعــد كــّم  مـــن حــســابــهــا عــلــى تــويــتــر، وذلـ
قت 

َّ
له. وعل ضت  الــذي تعرَّ الضخم  الهجوم 

أصـــالـــة بــعــد الـــحـــذف قــائــلــة، فــيــمــا مــعــنــاه، 
ــا أيــضــا  إنـــهـــا حــذفــتــهــا وطــلــبــت مـــن زوجـــهـ
كانت  ألنها  طبًعا،  قناعة  عن  ليس  حذفها 
مع زوجها أواًل، وبفستان البحر وال يظهر 
ســـوى جـــزء مــن كتفها. لــكــن حــذفــت أصــالــة 
الرنانة، وتصعيد  للعناوين  الصورة منعا 

األمر من دون داٍع، كما قالت.

بـــدون مكياج  ــور  ــن ال عــبــد  ســيــريــن 
وفستان سميرة سعيدة

وبــــعــــد أن واجــــهــــت مــــوجــــة مــــن الــســخــريــة 
ــــورة لها  ــادات، بــســبــب نــشــرهــا صـ ــقــ ــتــ واالنــ
بـــدون مــاكــيــاج فــور استيقاظها مــن الــنــوم، 
اعترفت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور 
بخطئها لنشرها هذه الصورة. حيث قالت 
»با  ببرنامج  استضافتها  خــال  سيرين 
حــــــدود”: “أخـــطـــأت بــنــشــر صــــورة مـــن دون 
أحــذفــهــا«.  أن  مــاكــيــاج، وكــبــريــائــي منعني 
ولــــم يــمــر أكــثــر مـــن ســاعــة فــقــط، عــلــى نشر 
لصورتها  سعيد  سميرة  ة  املغربيَّ املطربة 
الكثيرون  أطلق عليه  ترتدي فستانا  وهــي 
ـــي  ــدومـ مــــن مــتــابــعــيــهــا اســـــم »فـــســـتـــان اإلنــ
ــــه يــشــبــه إلـــى حـــدٍّ كبير 

َّ
واملــعــكــرونــة«؛ إذ إن

املعكرونة. 
ولكن، في صمٍت تــاّم ومــن دون أي تعليق، 
قامت سميرة بحذف الــصــورة، وهــي كانت 

ة أللبومها األخير. إحدى الصور الدعائيَّ

زينة وأحمد عز
للفنان،  زيــنــة صـــورة  انة 

َّ
الفن نــشــرت  وبعدما 

ــا أحــمــر« قامت  أحــمــد عـــز، وهـــو يــرتــدي »روبــ
ــوم، ووصــــف  ــجـ ــهـ بـــحـــذفـــهـــا بـــعـــد تـــعـــرضـــهـــا لـ
دفعها  مــا  الــائــقــة  بغير  الــصــورة  متابعوها 
لــحــذفــهــا. وكــانــت زيــنــة نــشــرت الـــصـــورة بعد 
مدينة نصر،  أصــدرتــه محكمة  مبدئي  تقرير 
يشير إلى عدم نسب توأم زينة إلى أحمد عز 
والــتــي  بينهما،  الــشــهــيــرة  الــنــســب  فــي قضية 
انتهى مطافها بعد صراع عامني في املحاكم 
لثبوت نسب التوأم إلى عز، واستخرجت زينة 

بالفعل شهادة ميادهما مؤخًرا.
صورة أخرى أصبحت تعّكر صفو أحمد عز، 
وهـــي صـــورة تــم تــداولــهــا عــلــى نــطــاق واســـع، 
ما  كبير.  بشكل  ر مامحه  تغيَّ فيها  ــضــح 

َّ
وات

ه خضع لعمليات حقن 
َّ
ثار، بأن

ُ
جعل األقاويل ت

وعلى  “بوتكس«.  عليها  يطلق  والتي  الوجه 
ات  الــّرغــم مــن نفي عــز لقيامه بــأيٍّ مــن العمليَّ
تمَّ  التي  الــصــورة  اخــتــاف   

َّ
أن إال  ة،  التجميليَّ

َرت له   األخرى التي ُصوِّ
ّ
تداولها عن صور عز

ى 
َّ
الكبير، حت الــفــارق  فيها  ضح 

َّ
يت فترة،  منذ 

 هذه الصورة ضد عز، 
ُّ

 زينة كانت تستِغل
َّ
إن

بني منها  وتطلب من بعض الصحافيني املقرَّ
نشرها مع أي أخبار تخصَّ قضيتهما، كنوع 

من االنتقام والثأر منه.

هند صبري على شاطئ البحر
وبــعــدمــا نــشــرت، أيــضــا، صــورتــهــا عــلــى فيس 
بــوك من دون أي ماكياج على شاطئ البحر، 
تعرضت الفنانة التونسية هند صبري ملوجة 
على  وردت  لــم تصمت  لكنها  الــســخــريــة.  مــن 
متوقعة  اللي  الناس  »لكل  قائلة:  مهاجميها 
إني هكون عاملة شعري وعاملة فول ميك آب 
كرههم  بينشروا  واللي  بتاعتي،  األجـــازة  في 
فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، لــكــم مني 
هـــذه الــكــلــمــات، أنــتــم ال تــحــبــون أنفسكم على 
أظهر  أن  أحــتــاج  وال  أحبها.  لكني  طبيعتها، 
بشكل جميل كل الوقت ألكــون سعيدة، أرجو 
يحتاج  ألنــه  للعالم،  كرهكم  فــي  تستمروا  أن 
ملثلكم من الكارهني، فأنتم تقومون بمهمتكم 
على أكمل وجه، ولكني اآلن سأذهب ألستمتع 
ألن لـــدي حــيــاة أعــيــشــهــا، وأتــمــنــى أن تــجــدوا 

حياة لكم قريبا«.

»بكيني« ريم البارودي
 نشرت 

ْ
الــبــارودي، أن انة، ريــم 

َّ
وقــد سبق للفن

ه 
َّ
صورة لها، وهي ترتدي T-shirt، يوحي بأن

ضت بسببه للهجوم من  مايوه بكيني، وتعرَّ
رواد مواقع التواصل االجتماعي ومن وسائل 
اإلعــام أيضا، حيث هاجمها اإلعامي، تامر 
في  لها  استضافته  أثناء  برنامجه  في  أمــني، 
برنامجه السابق »من اآلخر”. ولكن ردت ريم 

على كل االنتقادات التي وجهت إليها.

صحةقضَيّة

مهرجانمقابلة

الدوحة ـ العربي الجديد

غــنــت الــفــنــانــة الــكــبــيــرة ســمــيــرة تــوفــيــق في 
حفلها الثاني مساء الخميس في الدوحة، 
ضــمــن مــهــرجــان ســـوق واقـــف الـــذي تنظمه 
إذاعـــــة صــــوت الــــريــــان، فــأطــربــت الــحــضــور 

  .
ً
الذين صفقوا لها طويا

وقالت سميرة توفيق في مؤتمر صحافي 
فــي املــهــرجــان »مــنــذ ســنــوات، لــم أقـــف على 
أن  لم يسعفني  الصحي  املــســرح. فوضعي 
أغني وأنا واقفة. لذلك، اضطررُت أن أجلس 
ألكــمــل الــوصــلــة، وقـــد اســتــأذنــُت الجمهور 

فسمَح لي بذلك«.
وكــانــت إذاعـــة الــريــان قــد فــاجــأت الجمهور 
بإعانها، قبل أيام، عن استضافتها سميرة 
توفيق، التي أحيت حفلني، الثاثاء املاضي 
 على أصالتها 

ً
املــاضــي. ودلــيــا والخميس 

ـــيـــة الــشــهــيــرة 
ّ
ــا، اســـتـــعـــانـــت املـــغـــن ــهــ ــائــ ووفــ

الحائزة  الوديدي،  بــدأت  في روح اآلخرين«. 
على إجــازة في اللغات الشرقية وخصوصا 
الــفــارســيــة والــتــركــيــة، فــي الــغــنــاء والتلحني 
مــن بلدها مــصــر، مــع بعض الــفــرق املصرية 
مــثــل فـــرقـــة »الــــورشــــة« و»مــــســــار إجــــبــــاري«. 
ــة عــام 2011  وكــانــت انــطــاقــة الــثــورة املــصــريَّ
التي منحتها  العوامل  أحد  أو   مهّما، 

ً
عاما

ي. تقول 
ّ
خيارات أوسع لدعم مشروعها الفن

 الثورة خلقت أحاما جديدة 
َّ
الــوديــدي، بــأن

لـــدى الــشــعــب كــمــا ظــهــرت الــعــديــد مــن الــفــرق 
واشتهرت معها.

القى ألبومها األّول بعنوان »تدّور وترجع«، 
الـــذي صــدر فــي عــام 2014، نجاحا. واختير 
مـــن بـــني أّول عــشــر ألـــبـــومـــات فـــي مــصــر في 
العام ذاته. شاركت في أعمال فنية مشتركة 
ــرغـــب فــي  ــهــا تـ

ّ
ــانـــني، لــكــن ـ

ّ
ــن ــفـ ــدد مــــن الـ ــ مــــع عـ

ــه  ــ
ّ
ـــان »الــــشــــاب خــــالــــد«، ألن

ّ
ــع الـــفـــن »ديـــــــو« مــ

بــرأيــهــا »مــخــتــلــف، ولـــه تــجــربــة وتـــاريـــخ في 
ه«. تبدو 

ّ
الــفــن، وهــي مــن أشــد املعجبات بفن

الـــوديـــدي، طــمــوحــة وجــريــئــة حــيــث تتحّدث 
عن تجاوزها للصعوبات التي تواجهها، أو 

لندن ـ كاتيا يوسف

ــا فــي املجتمع الــذي  »قــد نجهل مــاهــّيــة دورنـ
الرسالة  إدراك  نعيش فيه، ورّبما نعجز عن 
ــالــــم«. بــهــذه  ــعــ ــى الــ ــ ــد إيـــصـــالـــهـــا إلـ ــريـ ــتـــي نـ الـ
الــعــبــارة، بــدأنــا جلستنا مــع ديــنــا الــوديــدي، 
ــانــة املــصــريــة الــشــابــة، واحــــدة مــن أولــئــك 

ّ
الــفــن

األشخاص الــذي ابتعدوا عن فلسفة األمــور، 
عن  حفظناها  التي  الكاسيكية  واإلجــابــات 
ظهر قلب، فجاءت ردودها بسيطة وصريحة، 

في حديٍث لها مع »العربي الجديد«.
ــي أؤِمــــن 

ِّ
 واضـــحـــة، لــكــن

ٌ
ــــديَّ رســـالـــة »لـــيـــس لـ

ــذِل مـــجـــهـــوٍد كـــبـــيـــٍر والـــعـــمـــل بــضــمــيــر«،  ــبــ بــ
بــهــذه الــكــلــمــات، أجــابــت الـــوديـــدي. وأكــَمــلــت: 
»حـــني نـــرى شخصا أمــامــنــا يــقــع أو ُيــصــاب 
في  األمــل  بعث  فــي  دوري  يكمن  باالكتئاب، 
نــفــســه وتــشــجــيــعــه، وهــنــا يــلــعــب الــفــن دوره 
الكبير فــي اإللــهــام والــفــرح، الـــذي قــد يبعثه 

وقد  القديمة،  املوسيقية  فرقتها  بأعضاء 
سمراء  أغنيات  بأجمل  الحضور  استمتع 
ورفــعــوا صورها  معها  وتفاعلوا  الــبــاديــة، 

عاليا.
 عروضا متنوعة في أماكن 

ُ
وشمل املهرجان

متفرقة من أرجاء سوق واقف في الدوحة، 
خــصــوصــا الـــعـــروض الــنــســائــيــة املــتــنــوعــة، 
منها »األعــراس النسائية القطرية«، و»دزا 
املصاحبة،  الشعبية  واألغــانــي  الــعــروس«، 

إضافة إلى لوحات فلكلورية متنوعة. 
وقـــد جـــاء تــكــريــم ســمــيــرة تــوفــيــق امللقبة بـ 
مــت عــشــرات  »ســـمـــراء  الــبــاديــة«، والــتــي قــدَّ
ة الشهيرة بني الجمهور  من األغاني البدويَّ
العربي الواسع، مثل »حسنك زين« و»أسمر 
و»حبك  بالضيف«  و»هـــا  الــــروح«  خفيف 
تـــقـــديـــرًا مـــن إدارة إذاعــــة  ــا،  ــيـــرهـ مـــــرو« وغـ
ــــوت الــــريــــان”، ملــســيــرتــهــا الــفــنــيــة. وقــد  »صـ
ة  شاركت سميرة توفيق في أفام سينمائيَّ
أيضا، منها »بدوية في باريس« عام 1964، 
و»بــدويــة فــي رومـــا« عــام 1965، و»عـــروس 
مــن دمــشــق« عــام 1973، و »أيـــام فــي لندن« 

عام 1976. 
وقـــد ســبــق إلذاعــــة صـــوت الــريــان أن كرمت 
في مهرجان ربيع ســوق واقــف لعام 2014 
ــونــــس، خـــال  الـــفـــنـــانـــة الــلــبــنــانــيــة هـــيـــام يــ
املــهــرجــان، كــمــا كــرمــت قبل  مشاركتها فــي 
أســابــيــع الــفــنــان الــشــعــبــي الـــســـعـــودي بــدر 
الــغــنــاء، وذلــك  اعــتــزالــه  الحبيش، بمناسبة 

في احتفالية أقامتها في سوق واقف.

التي قد تعرقل مسيرتها الفنية. وتعّبر عن 
ه عليها 

ّ
رأيها بصراحة، إذ تشعر أحيانا بأن

أن تــحــّجــم خــيــالــهــا وتـــحـــّده بــســبــب الــرقــابــة 
املفروضة.

وزيــرًا  الــذي عمل  البرازيلي  ان 
ّ
الفن تو جيل، 

واخــتــارهــا حني  إلــى جانبها  وقــف  للثقافة، 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــنـــحـــة دراســــــة  ــّرشــــحــــت لـ تــ
»مــنــتــور«، فــي عــام 2012. وقــع اخــتــيــار جيل 
الــوديــدي، بسبب فضوله للتعّرف على  على 
فــن مــصــر، وأيــضــا كونها قابلته فــي ظــروف 
ــــاده في  مــشــابــهــة لــتــلــك الـــتـــي عــاشــهــا فـــي بـ
مواليا  كـــان  حــني  السبعينات،  فــي  الــبــرازيــل 

للمعارضة ونفي إلى لندن.
وتـــشـــارك الــــوديــــدي فـــي مــهــرجــان »مـــرســـم«، 
من  رشــا  انة 

ّ
الفن مــع  فبراير/شباط   6 الــيــوم 

الــســودان، الــذي يقّدم مجموعة من العروض 
الفنّية املمّيزة، في وسط العاصمة البريطانية 
انني لطاملا شّكلت 

ّ
لندن، ومنها، أصــواٌت لفن

اإلنسانية  والــكــرامــة  للحرية  رمـــزًا  أغــانــيــهــم 
ان مرسيل خليفة، وشباب آخرين، 

ّ
مثال الفن

كـــالـــشـــاب مــحــمــد الـــعـــســـاف، الـــــذي بــعــزيــمــتــه 
ــراره لــلــوصــول، حـــّرك األمـــل فــي نفوس  ــ وإصـ
ــا ظـــروفـــهـــا االجــتــمــاعــيــة  ــّدمــــرهــ ــادت أن تــ ــ ــ كـ
الّرائع  واالقتصادية واألمنية، وأعــاد صوته 
ذكــرى أّيـــام الــزمــن الجميل. إضــافــة إلــى فرقة 
ــقــت نجاحا 

ّ
»كـــايـــروكـــي« املــصــريــة، الــتــي حــق

كبيرًا مع بداية ثورة 25 يناير/كانون الثاني، 
الــحــريــة« وغيرها  بأغنية »صـــوت  وتــمــّيــزت 

العديد من العروض الّرائعة.

سميرة توفيق تغنّي جالسة في الدوحةدينا الوديدي: الثورة خلقت أحالمًا جديدة
القى ألبوم دينا الوديدي 

ل، بعنوان »تدّور  األَوّ
وترجع«، الذي صدر في 
عام 2014، نجاحًا. واختير 
من بين أّوَل عشر ألبومات 
في مصر في العام ذاته

ال بَُدّ في فصل 
الشتاء، من تناول تلك 

المأكوالت التي تساعد 
على التدفئة، وتقوي 

المناعة، وتحارب البدانة، 
وتحقق التكامل الغذائي 

المطلوب

غنت الفنانة الكبيرة سميرة 
توفيق في حفلها 

الثاني مساء الخميس في 
الدوحة، ضمن مهرجان 

سوق واقف الذي 
تنظمه إذاعة الريان

عتاب شمس الدين

ة التغذية، بيان أحمد، إنه  تقول اختصاصيَّ
املــأكــوالت  نتناول  الصيف،  فــي فصل  »كما 
نتناول  الشتاء  فــي  الــبــرودة،  تمنحنا  التي 
بــالــدفء، وتــرفــع حــرارة  شعرنا 

ُ
الــتــي ت تلك 

ـــه فــي فصل 
ّ
الــجــســم«. لكن األكــثــر أهــمــيــة، أن

األمــــراض املــعــديــة شــديــدة االنــتــشــار، ال ُبــدَّ 
ــقـــّوي املــنــاعــة،  ــنـــاول األطـــعـــمـــة الـــتـــي تـ مـــن تـ
ي  ــرار األمـــــراض، والــتــي تــقــوِّ وتــحــّد مــن أضــ
الجسم، وتساعده على مواجهة الفيروسات 

وامليكروبات خال البرد.
»الـــعـــربـــي  ـــ تـــنـــصـــح، بــــيــــان، فــــي حـــديـــثـــهـــا لـ
ــاطـــات  ــيـ ــتـ »أخـــــذ جـــمـــيـــع االحـ الــــجــــديــــد«، بــــــ
الصحة  على  للمحافظة  الــازمــة  ــة  الــغــذائــيَّ
 يـــزداُد الــوزن غالبا 

ْ
وعلى الــوزن أيــضــا«، إذ

ه »من 
َّ
خال أشهر الشتاء. وتعتبر بيان بأن

الساخنة  املشروبات  على  التركيز  األفضل 
املــهــمــة لــلــجــســم، كــالــيــانــســون والــبــابــونــج 
والــشــاي األخضر والــزهــورات. وهــي ليست 
فــقــط لــلــتــدفــئــة، بــل تــحــتــوي عــلــى مــضــاّدات 
في  دة  الجيِّ الخايا  تلف  وتمنع  لألكسدة، 

حارب بعض األمراض«.
ُ
الجسم، وت

ــات  وتــدعــو بــيــان إلـــى االبــتــعــاد عــن الــســكــريَّ
ـــضـــعـــف املــــنــــاعــــة، وفـــي 

ُ
ــا ت ــهــ ـــعـــة »ألنــ

ّ
املـــصـــن

ــعــفــت تمنع عــمــل الــخــايــا الــجــيــدة، 
َ

حـــال ض
والــجــســم فــي هـــذه الــفــتــرة، يــقــوم بمجهود 
مضاعف لتصل حرارته إلى 37 درجــة، كي 
باع 

ّ
ُيقاوم البرد الذي ُيحيط به، لذا يجب ات

نـــظـــام غـــذائـــي ســلــيــم يــحــتــوي عــلــى جميع 
املواد الغذائية املطلوبة«.

وهــنــاك مــأكــوالت كــثــيــرة تــتــواطــأ مــع الــبــرد 
ــعـــاف الـــجـــســـم، مــنــهــا املـــشـــروبـــات  عــلــى إضـ
الــــبــــاردة. ويـــجـــب عــــدم املــبــالــغــة فـــي تــنــاول 
ــــال لــيــالــي  ــة خـ ــــوالت الــشــعــبــيَّ ــأكـ ــ بـــعـــض املـ
الشتاء، أبرزها الكستناء والبطاطا الحلوة، 
إذ »يــجــب تــنــاولــهــا بــكــمــيــات مــعــتــدلــة، رغــم 
ها تمنح الدفء. كذلك، احذروا من اإلكثار 

ّ
أن

عطي الحرارة 
ُ
من تناول زبدة الفول، التي ت

للجسم«.
ــّدد، بـــيـــان، عــلــى  ضــــــرورة تـــنـــاول ما  ــ ــشـ ــ ـ

ُ
وت

ــة،  ــايـ كـــوقـ  »C« الـــفـــيـــتـــامـــني ــلـــى  عـ ــتـــوي  يـــحـ
الـــحـــمـــضـــيـــات، كــالــلــيــمــون  فــــي  ــده  ــجــ  »نــ

ْ
إذ

ــات أكــثــر  ــوربــ ــشــ ــيــــوي. والــ ــكــ والــفــلــيــفــلــة والــ
ــهــا تــحــتــوي على 

ّ
مــن جــّيــدة فــي الــشــتــاء ألن

الغذائي،  نظامنا  فــي  أبــرزهــا  البروتينات، 

ــعــــدس،  ــار، والــ ــخــــضــ ــة الـــــدجـــــاج، والــ ــوربــ شــ
وُيمكن إضافة الحامض والبهارات الحارة 

إليها«.
ـــه ُيــحــارب 

ّ
ــة لــلــثــوم، ألن ــعــطــي بــيــان أهــمــيَّ

ُ
وت

إلى األطباق،  ُيمكن إضافته   
ْ
»إذ البكتيريا، 

ويجب اإلكــثــار من شــرب املــيــاه« خصوًصا 
 

ّ
ــاه، ويــقــل ــيــ ــل مـــن طــلــب املــ

ّ
 الــجــســم يــقــل

ّ
ألن

الـــشـــعـــور بــالــعــطــش خــــال الـــبـــرد الــشــديــد، 
»والــتــمــر مــهــم جـــدًا، فــهــو ُيــعــطــي طــاقــة إلــى 

الجسم«.
أمــــا الـــحـــبـــوب، فــهــي مـــن مــــأكــــوالت الــشــتــاء 
ــا 

ً
ــلــة كــونــهــا ســاخــنــة ومــفــيــدة، وأيــض

ّ
املــفــض

والبرغل،  والفول  والفريك  الحمص  »هناك 
ــة خـــــــال هـــــــذا الـــفـــصـــل  ــّمــ ــهــ ــرات مــ ــ ــســ ــ ــكــ ــ واملــ
كالفستق واللوز والــجــوز«، شــرط أن تكون 

نّيئة.
ــعـــض الــــخــــضــــروات الــــضــــروريــــة  وهــــنــــاك بـ
أو  البصل،  مع  املقلّية  ســواء  الخّبيزة،  مثل 
عــلــى شــكــل شــــراب ســـاخـــن، »فــهــي تــحــتــوي 
عــلــى مـــضـــادات األكــــســــدة. والــزنــجــبــيــل من 
إلى األطعمة،  إذ ُيضاف  الضروري تناوله، 
أو يمكن شربه ساخنا ليعطي الجسم طاقة 

والدفء«.

الالخصوصيّة ضريبة الشهرة

سميرة توفيق في الدوحة )معتصم عبد الناصر/العربي الجديد(
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الخاّصة إلى مآزق إعالميَّة، إذ يتعرّضون للهجوم والتجريح والتشكيك من جمهورهم
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حكواتي

كنان قوجه

يشتكي عرب ومسلمون من خطاب عنصري يستهدفهم في السينما 
والتلفزيون األميركيني. وهو خطاب ليس وليد لحظة 11 سبتمبر وما 
تالها، بل أقدم. فقد بدأ عندما ربطت صورة العربي في ثنائية الشيخ 
والخيمة، وتوصيفه باإلرهابي حليف السوفييت الحقًا في فترة الحرب 
 إلى اليوم حيث يسود العالم رهاٌب جماعيُّ من األصولّية 

ً
الباردة، وصوال

اإلسالمّية املقاتلة.
العرب واملسلمني فحسب، بل  العنصرية على  النظرة  وال تقتصر هذه 
طاولت أيضًا الهنود الحمر، واألملان في أغلب األعمال التي تناولت الحرب 

العاملية الثانية، والروس، إضافة إلى املكسيكيني والكولومبيني.
لم تطرح قضايا محقة  األميركية  السينما  أن  ذلــك ال يعني طبعًا  لكن 
بعيدًا عن العنصرية تجاه اآلخر، أو أن األميركيني وحدهم من يبرزون 
جوانب عنصرية في فنونهم، غير أن الدعاية واالنتشار الواسع للنتاج 
هذا  فــي  سطوعًا  األكــثــر  جعلهم  العالم  مستوى  على  األميركي  الفني 
في  واملستمر  للجدل،  املثير  األميركي  الوطن«  »أرض  املجال. مسلسل 
مشاهده،  بعض  على  احتجاج  موجة  وواجـــه  سبق  الخامس،  موسمه 
أيدي  على  باكستان  في  شــارع  في  أميركي  دبلوماسي  قتل  كمشهد 
بيروت؛ ففي حلقة  األكثر غرابة فكان في  املشهد  أما  جموع غاضبة. 
حملت عنوان »بيروت تعود«، جرى تصوير لقاء قمة بني زعيمي حزب 
العام  الشارع  واللقاء جرى في  الحمرا.  القاعدة في شــارع  الله وتنظيم 
الــشــارع سيارة  إذ تجوب  داخــل شقة محصنة.  وليس  نفسه  الشهير 
محملة بمسلحني يلبسون العباءة العربية مع العقال والكوفية إلخالئه 
من الناس بالقوة، ثم يترجل الزعيمان ويجري اللقاء في عرض الطريق، 
وهناك تكون فرقة أميركية جاهزة لقتلهما، وفيما تنجح في قتل األول، 
يلوذ الثاني بالفرار. تبدو استحالة هذا املشهد مضحكة بالنسبة لنا، إذ 
ال نحتاج تعمقًا في السياسة ملعرفة أن قائد حزب الله يخضع لحماية 
الثاني  الــشــارع. أمــا األمــر  أمنية فائقة النظير، وهــو ال يلتقي أحــدًا فــي 
املثير للسخرية، فهو تصوير حزب الله وتنظيم القاعدة كحلفاء، وهو 
يحاكي فرضية رائجة عند أوساط سنية عن تحالف أميركي- شيعي 
ضــد الــســنــة، وأخــــرى عــن تــآمــر أمــيــركــي مــع حــكــومــات وأطــــراف سنية 
ضد محور املمانعة الشيعي. وهكذا يتكون مثلث كل طرف فيه يؤمن 

بتحالف الطرفني اآلخرين ضده!
ليست هامشية  وقــواهــا وعــالقــاتــهــا  للمنطقة  الــســاذجــة  املــقــاربــة  هـــذه 
لألسف، فاملسلسل متابع جدًا، وحاصل على عّدة جوائز مثل »إيمي« 
ل مــعــيــاًرا ملــدى نجاح األعمال 

ِّ
شك

ُ
و »غــولــدن غــلــوب”، وهــذه الــجــوائــز ت

ة. ة األميركيَّ الدراميَّ
وباعتبار أنَّ الدراما التلفزيونية مع السينما تساهمان في تشكيل الوعي 
بــات ســيــاق بعض تصريحات  لــدى األمــيــركــيــني،  الــخــارجــي  السياسي 
لالنتخابات  الجمهوري  الــحــزب  ترشيح  على  املنافس  تــرامــب،  دونــالــد 
ة، مفهومًا. فكالم من قبيل منع املسلمني من دخول  ة األميركيَّ الرئاسيَّ
أميركا، وبناء جدار كبير على الحدود املكسيكية ملنع التسلل عبرها، مع 
 عند شرائح أميركية ال 

ً
ما يتضمنه من فجاجة عنصرية، يبدو مقبوال

تعرف عن العالم الخارجي أكثر من التعميمات التبسيطية التي تسوقها 
مشاهد كالتي يعرضها »أرض الوطن« وغيره.

محاكاة  يــحــاول  الناجحة،  التلفزيونية  اإلعــالمــيــة  الخلفية  ذو  فترامب 
أيــقــونــة الــيــمــني األمــيــركــي الــرئــيــس األســبــق رونـــالـــد ريــغــان الـــقـــادم إلــى 
التي  بتلك  ولــه خبطات صحافّية شبيهة  هوليوود،  عالم  السياسة من 
يدلي بها ترامب اليوم، كما عندما أراد تجريب امليكرفونات أمامه قبل 
تسجيل لقاء تلفزيوني، فأمر افتراضيًا سالح الجو األميركي باالنطالق 

لتدمير “إمبراطورية الشر« السوفييتية.
ُينظر لريغان اليوم باحترام شديد في أوساط محافظة، تعتبره القائد 
وهو  تفكيكه!  فــي  مما ساهم  السوفييتي  االتــحــاد  أنهك  الــذي  الصلب 
جاء للرئاسة بعد ما تعتبره هذه األوساط فترة رخاوة في عهد جيمي 
ق من خاللها لترامب كرئيس »صلب«،  كارتر، وهي ذات الفكرة التي يسوَّ

ملا بعد عهد أوباما العاجز عن ردع األعداء الجدد.

دونالد ترامب وشارع الحمرا



ــقـــول فــي  املـــحـــالـــيـــل وانـــتـــظـــار الـــــصـــــورة«، يـ
حديٍث إلى »العربي الجديد«.

الــحــادثــة، تغّير  بعد عشرين عــامــا مــن تلك 
إلـــى مــهــنــتــه، أو، بــشــكــٍل أدق،  مــنــظــور داود 
إلى فن التصوير الفوتوغرافي. آنــذاك، كان 
التقاط  أكــثــر مــن  إلــيــه ليس  األمـــر بالنسبة 
ينظر  اآلن  أنـــه   

ّ
إل للنشر،  صــــورٍة صــالــحــٍة 

إليه بوصفه »حلقة وصٍل ما بني الحقيقي 
واملتخّيل؛ فهو، إلى جانب الفن التشكيلي، 
أحــــد الـــفـــنـــون الــبــصــريــة الـــتـــي مـــن خــالــهــا 
ــة الـــتـــي تــدفــعــنــا إلـــى  ــلـــوحـ يــمــكــنــنــا فـــهـــم الـ

التأّمل«.
للتصوير  أن  داود  يـــرى  الــســيــاق،  هـــذا  فــي 
الوعي  تعزيز  في  مهّما  دورا  الفوتوغرافي 
تجاه مختلف الفنون البصرية؛ فهو »سهل 
ــا أكــثــر  ــمــ ــ ــاج قــيــاســا بــالــتــشــكــيــل، ورّب ــتــ اإلنــ
وحياته  ي 

ّ
املتلق واقـــع  يــمــّس  ألنــه  ؛ 

ً
شعبية

اليومية، ما يزيد من توريطه في قيمة هذا 
ر أكثر على نظرته 

ّ
الفن، الذي بــدوره سيؤث

إلى بقية الفنون البصرية«.
ــقـــد تــــحــــّولــــت كـــثـــيـــر مــــن الـــصـــور  ، فـ

ً
وفـــــعـــــا

إلى  خصوصا،  الصحافية  الفوتوغرافية، 
أعــمــاٍل تشكيلية لحــقــا، مثل صــورة الطفل 
السوري إيان الكردي الذي ُعثر على رفاته 
على أحــد شــواطــئ تــركــيــا، وكــانــت صورته 
ــٍع كــبــيــر عــلــى الــــرأي الــعــام الــعــاملــي.  ذات وقــ
هنا، ل بّد من اإلشــارة إلى مخّيم الزعتري 
ة لجوٍء 

ّ
كــان محط الـــذي  األردن،  فــي شــمــال 

ــن طـــاردتـــهـــم  ــذيــ لـــلـــمـــواطـــنـــني الــــســــوريــــني الــ
الحرب.

 لــــاجــــئــــني فــي 
ً
ــرة ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــا صــــــــــورًا كـ ــ ــدنـ ــ ــاهـ ــ شـ

 
ّ

تظل لكن  عــن مأساتهم.  عّبر 
ُ
ت »الــزعــتــري«، 

التقاط  طريقة  حــول  أخاقية  أسئلة  هناك 
 

ّ
الـــصـــور لـــهـــم، ودورهـــــــا فـــي نــشــر مـــا يــحــل
داود:  يقول  مأساتهم.  ابتذال  دون  من  بهم 
عموما  الصحافية  التغطية  فــي  »األســــاس 
هو نقل املعاناة لزيادة الوعي بهذه املشكلة، 
ــح: 

ّ
بــشــرط حــفــظ كــرامــة األشـــخـــاص«. يــوض

»وضـــع الــاجــئــني الــســوريــني فــي املخّيمات 
ــارات »املتعاطفني«  زيـ أن يحتمل  مــن  أســوأ 
والتقاط الصور التذكارية مع شعب فقد كل 
ما يملك وعاش لجئا في صحراء ُمهِلكة«. 
يستدرك: »لألسف، تناولت وسائل اإلعام 
املحلية قضايا الاجئني من خال املنظومة 
برز 

ُ
مات األمم املتحدة التي ت

ّ
اإلعامية ملنظ

عطاياها ومكارمها لاجئني«.
داود،  يلتقطها  الــتــي  الـــصـــور  فـــي  ُيـــاَحـــظ 
غــيــاب مــا نــجــده لــدى كثير مــن املــصــّوريــن؛ 
وجـــوه املــشــّرديــن والــفــقــراء الــذيــن يقطنون 
الـــشـــوارع. ملــــاذا؟ يــجــيــب: »مـــا لــم يــكــن هناك 
هدف للتقاط  صور املشّردين و»املجانني« 
، أعمل 

ً
ــارع، فــا داعــــَي لــذلــك. عـــــادة فــي الـــشـ

ــور الــــشــــارع«، لــيــراهــا  عــلــى مـــا نــســّمــيــه »صــ
أصحاب القرار في مجال عمالة األطفال، مع 
حفظ كرامتهم والبعد عن التشهير واألذى 
الـــنـــفـــســـي«. يــضــيــف: »أتــــذّكــــر هــنــا مـــا قــالــه 
رئــيــس تــحــريــر صــحــيــفــة »بــيــلــد« األملــانــيــة: 

فوزي باكير

 
ً
تكن صدفة لــم  دفة  الصُّ أن  يبدو 

حدسا  كانت  مــا  بقدر  بالضبط، 
ــال األيـــــــــــام، لـــيـــقـــود  ــ ــ يــــــــدور فـــــي بـ
ني. سيكون 

َ
أحدهم إلى لحظٍة ومكاٍن معّين

ذ املهّمة: 
ّ
عليه حينها أن يتدّبر األمــر، وينف

مصّوٌر متدّرب في صحيفة، وجد نفسه في 
عن   

ً
بــديــا  

ّ
يحل أن  عليه  مستعجلة؛  مهّمة 

املصّور األساسي الغائب عن عمله.
هـــكـــذا، قــبــل عــشــريــن عـــامـــا، الــتــقــط املــصــّور 
ــي نـــادر داود صورته  الــفــوتــوغــرافــي األردنــ
ــان يــمــارس  الــصــحــافــيــة األولــــــى، بــعــد أن كــ
ليكتمل  السحر  »لم يكن  التصوير كهواية: 
مــن دون دخـــول »الــغــرفــة الـــســـوداء«، ومــزج 

برلين ـ رشيد بوطيب

تـــزامـــنـــا مـــع الــــذكــــرى الــخــامــســة والــســبــعــني 
 »Hohe Luft« ـــة 

ّ
ــل مـــجـ افـــتـــتـــحـــت  ــلـــه،  لـــرحـــيـ

الفلسفية األملانية عددها األول لهذه السنة 
بــمــقــال يــتــنــاول حــيــاة الــفــيــلــســوف األملــانــي 
فالتر بنيامني )1892 - 1940( كاجئ هارب 
مــن الــنــازيــة. حمل املــقــال عــنــوان »فــي الجهة 
األخرى«، وهي الجهة التي تقف فيها قوافل 

الاجئني الهاربني من الحرب والقهر.
الــقــريــة  ــى  ــ إلـ بــنــيــامــني  فــــي 1940، ســيــصــل 
اإلســبــانــيــة الـــحـــدوديـــة بــورتــبــو، هـــاربـــا من 
النازي«  »الحزب  عليها  التي سيطر  أملانيا 
عام 1933، إلى فرنسا، وبالضبط إلى باريس 
التي احتفى بها في كتاباته، لُيسَجن فيها 
داخل مخّيم لاجئني عقب اندلع الحرب، ثّم 

فّر بعد إطاق سراحه باتجاه إسبانيا، على 
حدة األميركية. 

ّ
أمل الرحيل إلى الوليات املت

السماح  السلطات اإلسبانية سترفض  لكن 
الباد. سيقضي ليلته األخيرة  له بمغادرة 
في فندق رخيص في بورتبو، ويختار وضع 
حد لحياته، وقد أتعبه الهرب والخوف من 

إمكانية تسليمه إلى »الغيستابو«.
يعتبر كاتب املقال توبياس هيرتر أن مصير 
بــنــيــامــني هـــو بــمــثــابــة »إنـــــذار لــنــا جــمــيــعــا«، 
الكثير عن  الشيء  قّصته تخبرنا  أن  ويــرى 
حــيــاة الــاجــئــني ومــا الـــذي يضّيعه الاجئ 
في اضطراره إلى الفرار من وطنه، مؤّكدًا أن 
التذكير بقّصة بنيامني في السياق الحالي 
الـــذي تطبعه »مــوجــات لــجــوء« لــم يشهدها 
الــعــالــم مــنــذ عــقــود، يكتسي أهــمــيــة  كبيرة، 
بل إنه يرى في فكره الذي اهتم بالتفاصيل 
وهجر التجريد، أسلوبا للتعامل مع قضية 
ــذا الــتــجــريــد الــــذي تبرع  الــاجــئــني. وإلــــى هـ
ــــام الــغــربــيــة، تــنــتــمــي كل  ــائـــل اإلعــ فــيــه وسـ
النهائية  والتصّورات  املسبقة  األحكام  تلك 
ر مــنــه 

ّ
ــريـــب، الـــتـــي مــــا بـــرحـــت تــــحــــذ ــغـ عــــن الـ

ــــن خـــطـــره عـــلـــى انـــســـجـــام الـــجـــمـــاعـــة. بــل  ومـ

ليست صورًا 
تذكارية

في استعادتها لحياة 
الفيلسوف األلماني، تحّذر 

مجلة فلسفية ألمانية 
من استعمال عبارة 

»موجات الالجئين« بسبب 
صمتها عن المصائر 

الشخصية لهؤالء 
وأسباب لجوئهم

يؤمن المصّور األردني 
بقدرة الصورة على زيادة 

الوعي تجاه الفنون 
البصرية. »الفوتوغرافيا 

حلقة وصل بين 
الحقيقي والمتخيّل«، 
يقول في حديٍث إلى 

»العربي الجديد«

نتُف الثلج، وهي 
تتخّفف في العتمة، 
تخبرني بأسمائها، وأنا 

أراقبها خالل حاجز الريح 
تضرب الزجاج: هي 

خمٌس حتى اآلن، ثم 
هي اآلن عشر

ضد أن يتحّول الالجئون إلى كتلة مغلقة نسقط عليها ما نريد

هنا ال يمكن للمرِء إال أن يستسلم

نادر داود وجوه ومدن وشوارع

كرامة الالجئين ال 
تحتمل الفضوليين 

والصور التذكارية

قّصته تخبرنا الكثير عما 
يضيّعه الالجئ في 

اضطراره مغادرة وطنه

من هنا؟ حزيران؟ 
أخفيُت نفسي. باشرُت 

رحلة تحت لساني

ُتفَرض رقابة 
بوليسية على المصّور 

بحّجة أمن الوطن التشكيلي  الفن  معارض  عكس  على 
األردن،  في  الفتًا  حضورًا  تعرف  التي 
تشهد معارض التصوير الفوتوغرافي 
داود  ــادر  ن يفّسر  محتشمًا.  حضورًا 
توجهات  بطبيعة  ــك  ذل )الــصــورة( 
المصّورين: »ال تخرج  القسم األكبر من 
لقطات  إطـــار  ــن  ع ــور  ــص ال معظم 
الطبيعية،  والمناظر  الربيعية  الرحالت 
ــور الــطــابــع  ــض ــدرة ح ــ فــي مــقــابــل ن
اليومية  الحياة  التقاط  أو  المفاهيمي 
األسلوب  عن  يبتعد  فنّي  منظورٍ  من 

النمطي في التصوير«.

حضور محتشم

2425
ثقافة

لقاء

متابعة

شعر

فعاليات

يجب علينا إرغام أنفسنا على النظر. فمن 
 ،

ً
دون صـــور، ســيــكــون الــعــالــم أكــثــر تــجــاهــا

 املــحــتــاجــون منسيني وضــائــعــني. 
ّ

وســيــظــل
الصور هي صرخات العالم«.

تـــمـــريـــن عــيــنــيــه  إلـــــى  يـــســـعـــى داود  هــــكــــذا، 
بطريقٍة  ومجتمعه  بيئته  إلــى  النظر  على 
مختلفة، محاوًل العثور على ما هو جديد؛ 
األردنــيــة،  املحافظات  بقية   ،

ً
عـــادة فيجوب، 

با البقاء الدائم في املركز/ العاصمة: 
ّ
متجن

»البحث عن التفاصيل في األماكن الجديدة 
ــاكــــن الــتــي  ــكـــون أســـهـــل مــــن األمــ ــادة مــــا يـ ــ عــ
نعتاد عليها؛ فبحث املصّور عن لقطات في 
مدينته أصعب ألنه معتاٌد على املكان، لكن 

رنـــا مـــن اســتــعــمــال عــبــارة 
ّ
إن الـــكـــاتـــب يـــحـــذ

»مــوجــات الــاجــئــني« التي تــتــرّدد كثيرًا في 
وسائل اإلعام والخطب السياسية، وصرنا 
نستعملها بوعي أو غير وعي، ألنها عبارة 
التجريد وتصمت »عــن املصائر  إلــى  تنحو 
الشخصية لاجئني وتواريخهم واألسباب 
الــتــي دفــعــتــهــم إلـــى الـــهـــروب مــن أوطــانــهــم«. 
إلى  الاجئون  »يتحّول  يكتب:  كما  وهــكــذا، 
كــتــلــة مــغــلــقــة، يــمــكــن أن نــســقــط عــلــيــهــا ما 
: »املتخّوفون سيرون في 

ً
نريد«. يتابع قائا

ولربما  تهديدًا،  الاجئني  من  الكبير  العدد 
ــال القـــتـــصـــاد  ـــ ــيــــني. ورجــ ــابــ لـــصـــوصـــا وإرهــ
ســيــفــّكــرون فــيــهــم كــقــّوة عــمــل ستنقذ نظام 
الكوسموبوليتيون  وسيحتفي  املعاشات، 
لربما بجيرانهم الجدد. لكن ل شيء من ذلك 
يجمع  واحــــدًا  مشتركا  إن  حــقــهــم.  يعطيهم 
بـــني الـــاجـــئـــني: إنــهــم مــجــثــوثــون وجـــوديـــا، 
فون باتجاه العدم، كما كان شأن فالتر 

ّ
يجذ

ــي املــــاضــــي. وكــــل شــــيء آخــــر لن  بــنــيــامــني فـ
نعرفه إل حني ننظر إلى وجوههم ونصغي 

إلى قصصهم«.
ــاتـــب مـــفـــهـــوم »الـــــوجـــــه« هــنــا  ــكـ يــســتــعــمــل الـ
ــه يــســتــعــصــي على  قـــصـــديـــا، لــيــس فــقــط ألنــ
ــلـــى تــحــويــلــه إلــــى مـــوضـــوع،  الـــتـــجـــريـــد، وعـ
ولــكــن أيــضــا بــســبــب »عــريــه وضــعــفــه«، كما 
يصفه فيلسوف آخر، عاش الهجر والسجن 
ـ  وبسبب  ـ إيــمــانــويــل لــيــفــيــنــاس  والــلــجــوء 
ــنـــطـــق النــــتــــمــــاء  ــه الــــــدائــــــم خــــــــارج مـ ــقـ ـ

ّ
ــق تـــحـ

الــتــعــبــيــر األول عن  بــاعــتــبــاره  والـــجـــمـــاعـــة، 
فردية اإلنسان وفردية تاريخه.

نجد عشرات الصور والقصص في مكان لم 
تألفه العني، بسبب الدهشة التي تقود إلى 

املزيد من الكتشاف«.
يـــبـــدو أن ســهــولــة الــحــصــول عــلــى كــامــيــرا، 
التصوير  إلــى حقل  كثيرين  دخــول  سّهلت 
نــكــاتــا أصبحت  لـــدرجـــة أن  الــفــوتــوغــرافــي، 
ــق عــلــى األمــــر: كــل مــن يــشــتــري كــامــيــرا، 

َ
ــطــل

ُ
ت

يـــفـــتـــح صـــفـــحـــة عـــلـــى الـــفـــيـــســـبـــوك بـــاســـمـــه. 
املــســألــة: »ُيــاحــظ أن  ق داود على هــذه 

ّ
يعل

هناك استسهاًل لهذا الفن. كثيرًا ما نخسر 
يــريــدون  الــذيــن  الفضوليني  بسبب  لقطات 
مناسبة  أو  حفل  أثــنــاء  كاميراتهم  تجربة 
معّينة، ألنهم ل يجيدون استخدامها بشكٍل 
ل عملنا«. لكن، بالنسبة إليه، 

ّ
سليم، ما ُيعط

ل عمله أكثر هو »الرقابة البوليسية 
ّ
ما يعط

فــي األردن فقط،  ــفــرض علينا، ليس 
ُ
ت الــتــي 

وإنــمــا فــي عــّدة بــلــدان عربية. حتى لــو كان 
معنا تصريح بالتصوير، فإنهم يرهقوننا 
الكثير، وكل  علينا  يفّوتون  باألسئلة، وقد 

هذا يحصل بدعوى أمن الوطن«.
من جهٍة أخرى، يخضع املصّور الصحافي 
في عمله إلى اعتبارات مهنية عديدة بعيدًا 
عــن هـــذه اإلجــــــراءات األمــنــيــة، مــثــل الــحــيــاد 
واملوضوعية وعدم تعديل صوره بواسطة 
داود،  إلـــى  بالنسبة  لــــذا،  الــتــحــريــر؛  بــرامــج 
فاألهم هو »العناية والتفكير في الصورة، 

قبل التقاطها، وليس بعده«.

تصويب

نوال العلي

ــهــجــرة الــقــســريــة فـــي الـــزمـــان«:  »ال
مــا. ليس  كلنا منفّيون مــن زمــن 
املؤلم الُبعد عن املكان، إنما الزمان 
الـــذي كــان فــيــه؛ الــتــقــّدم فــي الزمن 
أو الــهــجــرة الــقــســريــة الــتــي وقعت 
ــّركــنــا 

ُ
ــنــا ت

ّ
ــنــا جــمــيــعــا. كــل وتـــقـــع ل

في  الــتــقــّدم  بحجة  أشــيــاء خلفنا 
الــعــمــر. يــحــســب واثـــقـــون أنــهــم لم 
عاشوا  الــتــي  الجغرافيا  يـــغـــادروا 
ويــعــيــشــون فــيــهــا، بــيــنــمــا الــزمــان 
ــأول.  بــ  

ً
املـــكـــان أوال يــطــردهــم مـــن 

 أن أعـــود إلــى البيت، 
ً
جــربــت مــثــا

. كم 
ً
فلم أجــده. ال أحــد يعود فعا

بعينها  بلحظات  التشّبث  حاولُت 
حــاولــت  ذلـــك،  بعبثية  علمي  رغـــم 
مــثــل جــلــجــامــش صــغــيــر بطموح 

أقل بكثير من األبدية. 

¶ ¶ ¶
»اســتــقــبــال خــبــر ســيــئ«: تــدّربــُت 
ــذه املـــســـألـــة؛ كـــان  ــ كـــثـــيـــرًا عـــلـــى هـ
األمـــور  مــن  سيئ  خبر  استقبال 
وما  ألتقنها.  وقتا  أعطيتها  التي 
فت 

ّ
ى توق

ّ
إن نجحت في ذلــك، حت

ــاتــــي عـــــن الـــــــحـــــــدوث. ركـــنـــت  ــيــ حــ
إلى  السور ودخلت  الــدراجــة على 
املــنــزل ولــم أخـــرج منذ أن فهمت. 
وها هو فهمي للحياة والستقبال 
و»يكت«  يصدأ  منها  سيئ  خبر 
ما أن يلمسه طرف تنورتي أو ذيل 
قط عابر. ال أحد يخبر أحدًا أن كل 
ــــذي ننفقه عــلــى الــحــيــاة  الـــحـــزن ال
ــات« فــــي حــســاب  ــنــ ــ ــل مــــجــــّرد »شــ
ــــجــــدوى. فـــي املــســتــشــفــى أخــبــر  ال
مريضة أخرى أنهم سيسحقوننا 
كــبــيــض، أقـــــول ذلــــك بــيــنــمــا أقـــوم 
بــحــركــة مــرعــبــة بــيــدي وأســنــانــي، 
 Please :إلي وتقول تدير ظهرها 
ــيــوم  ال ــي  فـ  .don’t talk to me
الـــتـــالـــي، أنـــقـــل لــهــا الــخــبــر الــســيــئ 
برتقالتها  فتعطيني  أخـــرى،  مــرة 
وآخــــذهــــا. اســتــقــبــال خــبــر سيئ 

يتغير من يوم ليوم.

فالتر بنيامين سجينًا في مخيّم

ال تعني األسماُء شيئًا

يُلقي الباحث والمؤرّخ اللبناني أحمد بيضون محاضرًة بعنوان السنهوري ومسألة 
ألوان«  الجاري في مقر جمعية »أشكال  الشهر  الخالفة في اإلسالم في 13 من 
 - الرزاق السنهوري )1895  بيروت. يسلّط بيضون الضوء على أطروحات عبد  في 
1971( في كتابه »فقه الخالفة«، أحد المؤلّفات المهّمة التي تناولت الموضوع.

يفتتح في التاسع من شباط/ فبراير الجاري معرض كائنات الذي يجمع ثالث تجارب 
بدر  للفنانين  مختلفة،  وبأساليب  مختلفة  حساسيات  إلى  تنتمي  أردنية،  تشكيلية 
في  المعرض  يتواصل  اهلل.  نصر  ومحمد  حياري  وهيلدا  )الصورة(  محاسنه 

غاليري »المشرق« في عّمان حتى الثالث من آذار/ مارس المقبل. 

ينطلق المعرض الدولي للنشر والكتاب في الدار البيضاء في 12 من الشهر الجاري 
ويستمر حتى 21 منه. تشارك في الدورة قرابة 680 دار نشر من 44 بلدًا عربيًا وأجنبيًا. 
الفلسفة والمدينة  بينها جلسات عن  البرنامج 130 فعالية مختلفة، من  يتضّمن 
والكتابة«،  و»السياسيون  المغرب«،  في  النسوية  »الكتابة  حول  نقدية  وندوات 

و»سؤال المتخيّل والتاريخ«، و»أدب الطفل«.

سوريالية وورشة عمل عن األدب المحتمل، هو موضوع الورشة التي ينظّمها 
فضاء »درب 1718« في القاهرة، ابتداًء من 10 وحتى 28 من الشهر الجاري. من 
اكتشاف  على  الكتّاب  الورشة  تقنيات  تساعد  الراهنة،  عاداتهم  استكشاف  خالل 
طرق جديدة للكتابة اإلبداعية ومناطق محتملة وغير مطروقة في مخيّلتهم 

وأدواتهم. 

ماتيس غوريتس

خريطة 
بالنسبة إلّي، ل تعني األسماُء شيئا،
شارُع الولية، شارع كارك، بلمونت

الوهُم ليس إشارة مرجعية
ها هنا انعطافة إلى اليسار
ها هنا انعطافة إلى اليمني

من الغرب إلى الشرق
وها هنا البحيرة...

ولكن الكّد والتعَب يمّر با إشارة
الضوُء املنحدُر

ً
نِة إلى أرصفة املشاة ليا

ّ
بأسنانِه املسن

ُيصِدر صوتا واهيا وخاويا
تفّكُر، هنا ل يمكن للمرِء إل أن يستسلم
 مجهدًا من أنا

ُ
 عند النافذة، أتساءل

ُ
أقف

احفظ نفسَك إن كنَت ستفعل.

ثلج
زهر أشجار الثلج

ُ
حيث ت

الرصيف،  على  الــشــتــاء  كــلــمــاُت  طقطق 
ُ
ت

يجيء
عالُم الكركي أوًل، ثم عالُم الحمائم حيث 
الــرمــاديِّ يخربش  ريشها  يمكنَك سماع 

عند الباب
أغفو في حضن بابا

ونحن نعّد لوحات ترخيص
40 سيارة من أملانيا

10 من بيلفيلد
ثلٌج

ف في العتمة،
ّ
 الثلج، وهي تتخف

ُ
نتف

تخبرني بأسمائها
الريح تضرب  أراقبها خــال حاجز  وأنــا 

الزجاج
هي خمٌس حتى اآلن

ثم هي اآلن عشر،
 يقود با خوٍف

ُ
الرّبان

سفينته بني الساعات
عند الثانية عشرة، سنكون في زيورخ

بقي الكثير من الوقت للنوم
خذ طريقنا مع ضجيج راعد

ّ
نت

بني النجوم.

النهُر تحت النهر
حركة املرور في

رأسي، وحركة املرور في الشارع
تلتقيان

قفزُت في الردهِة الخضراِء
إلى الباب

قالبا غرفتي على رأسها

وبأمسياٍت مع معارف كل نهار
أأنا أرفرف؟

حقا، ولكن كما لو أنه
لم يكن هناك حتى هذا اليوم

طعُم هذه املدينة،
الظال فيها..

مباٍن تقع
ربما أنا لسُت مسافرًا أو مجّرد.. 

إلـــى األمــــام، هـــذا صــحــيــح، هــا هــو النهُر 
مرة أخرى..

وها هنا املزيد منه.. ولكن املزيد.. تحت 
لساني

في رابعة النهار

ستتوالى ناطحات السحاب
ا من كتل املباني

ّ
صف

وراء صف،
مرايا ممتلئة بالضوء

كتلة بعد كتلة
كما لو أن هنا

إلى اليمني بجواري
اتخذت السماُء مقعدًا

في الليل
أحبُّ املاء

أنضُح عرقا
ُسباحة في البحيرة

أعرف
صوتا )مطر(

ذلك يعني مباني مغمورة باملاء 
 شيء مع امتداِد لحظات العمر

ُّ
كل

مجّرد ظاٍل
على يدي.

)شاعر وروائي أملاني من مواليد هامبورغ 
عام 1969، الترجمة ملحمد األسعد(

، من هنا؟ حزيران؟
ً
أها

أخفيُت نفسي
باشرُت رحلة تحت لساني.

فّكرُت: تّموز؟ نحن نهرُم
ونغّير

)مواقعنا(
شيكاغو، مطار أوهير، 

املدينة، النهر، البحيرة، والـ...
فّكرُت،

العمُر ربما طويل بما يكفي 
لشراء فطيرة بيتزا وأكثر

للجلوِس في املقعد الخلفي لتاكسي
محتجز في رقعة شطرنج

شوارع مزدحمة
فّكرُت: في زحمة مرور هذه املدينة

أنا جالٌس في جسدي مثل من يجلس في 
كرسي للمقعدين

الحركة تأتي بصباحاٍت،
مع جدوٍل من الصحف، 

با حركة في حافلة رغباتي
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استقبال خبر سيئ

)من أعمال داود(

بطاقة اشتراك بنيامين في »المكتبة الوطنية« في باريس )1940(

الشاعر )تصوير: توبياس بوهم(



إيران محطة لمنتظري لّم الشمل من السوريين

صراعات ترهن حقوق مسلمي إسبانيا

إيران محطة من محطات 
الالجئين السوريين في 
انتظار التجمع العائلي

جاليات

واحــدة  األردن. والء كوســى  ولبنــان وحتــى 
مــن هــؤالء، هــي باألصــل الجئــة فلســطينية 
فــي ســورية، ولــدت الجئــة، وهــا هــي تعيــش 
عاشــها  التــي  الحقيقــي  اللجــوء  تجربــة 
الفلســطينية،  النكبــة  أيــام  عمليــا  أجدادهــا 
بانتظــار  إنهــا  الجديــد«  »العربــي  لـــ  تقــول 
انتهاء معامالت لم الشــمل لتجتمع بزوجها 
الذي عاشت معه ألشهر معدودة في سورية 

املدنّية داخل وزارة العدل.  الصحافّي، أحمد 
 
ّ
أن الجديــد«  »العربــي  لـــ  أوضــح  العمــري، 

كلت بطلب الحكومة 
ُ

املفوضية اإلسالمّية ش
وتتألــف  االتفــاق،  توقيــع  قبــل  اإلســبانية، 
املفوضيــة مــن جســمني رئيســّيني؛ األول هــو 
إســبانيا  فــي  اإلســالمّية  الجمعيــات  اتحــاد 
برئاســة، ريــاج ططري، والثانــي هو االتحاد 
اإلســالمية  الديانــة  لكيانــات  اإلســباني 

برئاسة املرحوم محمد علي السبتي.

إلــى أملانيــا كمئــات غيــره.  قبــل أن يغادرهــا 
تضيف والء إنها غادرت مخيم اليرموك كما 
غالبيــة ســكانه فــي أواخر عــام 2012، قصدت 
العاصمــة  فــي  قدســيا  ضاحيــة  وعائلتهــا 
دمشــق، والتي تعد من األحياء اآلمنة نســبيا 
والتــي بات يســكنها عــدد كبير ممن فروا من 
ســاحات النــزاع فــي ضواحــي دمشــق وحتــى 
مــن مــدن ســورية ثانيــة، بعــد مــدة تزوجــت 
والء، لكــن زوجهــا قــرر املغــادرة إذ ال فائــدة 
مــن البقــاء، كمــا بــات يبحــث عــن حيــاة آمنــة 

ومستقبل أفضل.
ومع حصوله على اإلقامة في أملانيا، استطاع 
لــم  لهــا، لكنهــا  الشــمل  لــّم  أن ينجــز معاملــة 
تســتطع الدخــول إلــى لبنــان، كونهــا تحتــاج 
لتأشــيرة، فهــي فلســطينية، وتعقــدت األمــور 
الســفارة  مــع  تــم تحديــده  الــذي  املوعــد  ومــّر 
األمــور  أن  وســمعت  بيــروت،  فــي  األملانيــة 
أســهل فــي طهــران، إال أن هــذا كان مشــروطا 
بقدرتهــا علــى الحصول على تأشــيرة دخول، 

والسبب كونها فلسطينية كذلك.

بقيــت   1992 اتفاقيــة  أن  العمــري  وأكــد   
إلــى الصــراع  حبــرًا علــى ورق، وذلــك يعــود 
الناتــج بــني الجســمني الرئيســيني املكونــني 
للمفوضية اإلســالمية والذي يدور حول من 

يقودها.
أولويــات  تحديــد  فــي  مختلــف  فكالهمــا   
الجاليــة العربيــة واملســلمة. ويؤكــد العمــري 
عــن أهميــة االتفاقيــة التــي نّصت علــى إدخال 
تعليم اللغة العربّية إلى املدارس اإلسبانية كـ 
»لغــة« معتــرف بها بســبب ضخامــة جاليتها 
القاطنــة فــي إســبانيا، وتحديد ُعطــل األعياد 
العربّيــة  اإلســالمّية كُعطــل رســمّية للجاليــة 

واإلسالمّية.
مقابــر  إنشــاء  علــى  العمــل  إلــى  تهــدف  كمــا 
إســبانيا، خصوصــا  فــي  للمســلمني  خاّصــة 
أن كثيــرًا مــن مــدن البــالد َمنعــت حكوماتهــا 
اإلســالمّية،  الطريقــة  علــى  الدفــن  املحليــة 
وأمور أخرى ال تقل أهمية عن تلك النقاط، إذًا 

كانت االتفاقية غنية جدًا من حيث الحقوق.

طهران ـ فرح الزمان شوقي

اللغــة  يتقنــون  ال  للوقــت،  رهنــا  يعيشــون 
دائــرة  ضمــن  إال  يتحركــون  وال  الفارســية، 
متواضــع  ســكن  مــكان  مــن  قريبــة  ضيقــة 
اســتأجروه بشــكل مؤقــت، فــي انتظــار موعــد 
الســفارات  إحــدى  فــي  أوليــة  رســمية  مقابلــة 
طهــران،  العاصمــة  فــي  الواقعــة  األوروبيــة 
موضوعهــا لــم الشــمل، أو فــي انتظــار نتيجــة 
كذلــك  للحصــول  مــدة  قبــل  أجروهــا  مقابلــة 
علــى تأشــيرة لم الشــمل مع قريب فــي العائلة 
ســبقهم إلــى أماكــن أصبحــت وجهــة لالجئــني 

فروا من هول الحرب والصراع في سورية.
ازداد مؤخــرا عــدد الالجئني الســوريني الذين 
الشــمل،  لــم  النتظــار  إيــران  يقصــدون  باتــوا 
والسبب هو عدم احتياجهم تأشيرات دخول 
أخــذ  علــى  قدرتهــم  عــن  فضــال  البــالد،  إلــى 
مواعيــد ملقابــالت في الســفارات، تعتبر أقرب 
زمنيــا بكثيــر، مــن تلــك التــي يحصــل عليهــا 
كتركيــا  الســوري،  الجــوار  دول  فــي  آخــرون 

مدريد ـ محمد بيطاري

وزارة  عــت 
ّ
وق  1992 عــام  مــن  أبريــل   28 فــي 

مــع  تعــاون  اتفاقّيــة  علــى  اإلســبانية  العــدل 
املفوضيــة اإلســالمّية فــي إســبانيا، وتضّمن 
أن  بهــدف  بنــدًا،   14 حينهــا  فــي  االتفــاق 
ــل شــرعّي للجاليــة العربّيــة 

ّ
يكــون هنــاك ُمَمث

الجاليــة  حيــاة  بتنظيــم  ُيعنــى  واملســلمة 
وشــؤونها القانونّيــة وواجباتهــا وحقوقهــا 

ديمتري قوطية، 
المراهق اللبناني 

البريطاني، الذي لم يتجاوز 
الثامنة عشر عامًا، فاجأ 
أهله وكثيرين بما أحرزه 

من بطوالت عالمية في 
لعبة المبارزة

بطل من لبنان في بريطانيا
لندن ـ كاتيا يوسف

بــدا ديمتــري، متحّمســا للتحــّدث 
إلــى  وانتصاراتــه  إنجازاتــه  عــن 
وبابتســامة  الجديــد«،  »العربــي 
رائعــة لــم تفــارق وجهــه طــوال الوقــت، روى 
الرياضــة  عشــقه  عــن  الوســيم،  الشــاب  ذلــك 
ديمتــري   

ّ
أن والالفــت  أظافــره.  نعومــة  منــذ 

ــة إلــى الحادثــة التــي تعــّرض 
ّ
لــم يتطــّرق البت

لهــا وهــو في الثانية من عمره، تلك الحادثة 
بالكامــل، حــني  غّيــرت مجــرى حياتــه  التــي 
بشــلل،  إصابتــه  إلــى  أّدت  ســيارة،  صدمتــه 
حرمــه أمــورًا كثيــرة وأرغمــه الجلــوس علــى 

الكرسي املتحّرك مدى الحياة.
»لــم يــدرك طفــل الســنتني ما جرى لــه«، يقول 
كبيــرة  كانــت  الفاجعــة  لكــن  نجيــب،  والــده 
عليهــم، مــّرت ســنني طويلــة قبــل أن يشــفى 
الــذي ســلبهم  اليــوم  ذلــك  ألــم  مــن  وزوجتــه 
فرحتهــم بطفلهم الصغير املفعم بالحيوية. 
 مساعدة األصدقاء 

ّ
كانت تجربة مريعة، لكن

الوجــع  ــي 
ّ
لتخط القــّوة  منحتهمــا  واألهــل 

همــا 
ّ
 كيانهمــا. يكمــل نجيــب، إن

ّ
الــذي احتــل

فــي  املــدارس  فــي  املتاعــب  بعــض  واجهــا 
البدايــة. لكــن يعــود الفضــل إلــى مســؤولني 
فــي املدرســة، إلى اكتشــاف موهبــة ديمتري، 
ــروا لــه التدريبات الالزمة 

ّ
الذيــن دعمــوه ووف

وهــو فــي الخامــس عشــرة ســنة مــن عمــره، 
وفــاز ببطولــة العالــم ملن هم دون الـ 23 عاما، 

وترك ذلك االنتصار أثرًا كبيرًا في نفسه.
مــن  بعدهــا،  ديمتــري  علــى  الخيــار  وقــع 
لــذوي  البريطانيــة  املبــارزة  »جمعيــة 

فــي  للمشــاركة  الخاّصــة«،  االحتياجــات 
ديمتــري  كان  هنغاريــا.  فــي  العالــم  بطولــة 
ه 

ّ
أصغــر املتنافســني آنــذاك ولــم يتجــاوز ســن

الـــ 15 عامــا. خســر ديمتــري أمــام أشــخاص 
بعــد  وذلــك  الطويلــة،  بالخبــرة  عــون 

ّ
يتمت

تجاوزه املرحلة األولى. 
زاده ذلــك تصميمــا علــى تكثيــف التدريــب، 
املرتبــة  علــى   2014 عــام  فــي  حــاز  حتــى 
التاســعة فــي بطولــة أوروبــا. يقــول ديمتري 
هــا كانــت نتيجــة جّيدة لشــخص في الـ 16 

ّ
إن

ه 
ّ
ه لم يســعد آنذاك بها، ألن

ّ
مــن العمــر، بيــد أن

ه ارتكب أخطاء عديدة. 
ّ
أدرك أن

فــي  وباعتــزاز، يتحــّدث ديمتــري عــن فــوزه 
مدينــة وارســو فــي عــام 2014، ليصبح بذلك 
أّول لبنانــي بريطانــي أو حتــى أّول أصغــر 
شــاب بريطانــي فــي تاريــخ بريطانيــا، يفوز 

على جميع الفرق املنافسة.
تعــّددت  بــل  ذلــك،  علــى  األمــر  يقتصــر  لــم 
 ،

ً
بطــال ديمتــري  فيهــا  بــرز  التــي  املباريــات 

ب على بطل العالم في 
ّ
وخصوصــا حــني تغل

املبــارزة الــذي يبلغ الـ 30 عاما. »صرخت من 
الفرحــة لثــواٍن وكاد أن يغمــى علــى والدتــي 

التي حضرت املنافسة«، يخبر ديمتري.
األلعــاب  فــي  للمشــاركة  تأهيلــه  عــن  أّمــا 
الخاّصــة،  االحتياجــات  لــذوي  األوملبيــة 
فيشــرح  العــام،  هــذا  ريــو  فــي  ســتقام  التــي 
بــني  مــن  ــف 

ّ
يصن أن  يحتــاج  ــه 

ّ
إن ديمتــري، 

األربعــة االوائــل فــي العالــم أو عليــه أن يفــوز 
في بطولة أوروبا ليسمح له باملشاركة بها، 
ــه حاليــا فــي املرتبــة الثالثــة لكــن 

ّ
ويــردف، إن

يفترض أن يحافظ عليها. 
وعــن التوفيــق بــني دراســته ومبارياته التي 
ــب كثيــرًا مــن الوقــت والتدريــب، يقــول 

ّ
تتطل

ويقــّدم  كبيــرة  جهــودًا  يبــذل  ــه 
ّ
إن ديمتــري، 

هــذا العــام علــى اختبارات الـ »A level« وهي 
امتحانات وطنية شاملة للثانوية.

للمشــاركة في أولــى مباريات املبارزة. كانت 
املباراة األولى بعيدة نحو مســافة ســاعتني، 
عا أن يصبح 

ّ
هما لم يتوق

ّ
يضيف نجيب، وإن

.
ً
ديمتري بطال

أّما لعبة »املبارزة« التي ينافس فيها أبطااًل 
عامليــني حاليــا، بدأهــا وعمــره إحــدى عشــرة 
ســنة، فــي مدرســة »ســانت بينيدكــت« التــي 
اللعبــة أحــد  تلــك  يــدرس فيهــا وكانــت  كان 

خيارات حّصة الرياضة. 
»كنت في الثالث عشــرة ســنة، حني تنافست 
مــع أشــخاص يبلغــون التاســع عشــرة ســنة، 
ومــا دون، فــي مبــاراة بني مدارس بريطانيا، 
يقــول  البرونزيــة«  بامليداليــة  آنــذاك  وفــزت 
والفــرح  بالحمــاس  شــعر  الــذي  ديمتــري، 
وصّمــم علــى االســتمرار، بعــد ذلــك النصــر. 
انضــّم بعدهــا إلى »فريق بريطانيا العظمى 
للمبــارزة علــى الكرســي املتحــّرك«، وتــدّرب 
معه، ليشارك بعد عام في البطولة الوطنية 
 الفضّيــة 

َ
للمبــارزة، التــي حــاز بهــا امليداليــة

منافســة  فــي  ومثيلتهــا  العليــا  الفئــة  فــي 
الرجال الذين تجاوزت أعمارهم الـ 19 عاما. 
لعــب ديمتــري فــي أّول منافســة دولّيــة فــي 
ه لم 

ّ
عام 2012 في بولندا، وعلى الّرغم من أن

يفــز، عّبــر عــن إحساســه بالفــرح وروعــة تلك 
ه جزء من فريق مهم.

ّ
التجربة حني شعر أن

عــاد ديمتــري ليشــارك فــي البطولــة ذاتهــا، 
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ــه  ــت ــن الــتــوفــيــق بــيــن دراس وعـ
إنّه  ديمتري  يقول  ومبارياته، 
يبذل جهودًا كبيرة ويقّدم هذا 
وطنية  امتحانات  على  الــعــام 

شاملة للثانوية.
تسليط  يفّضل  ديمتري  أّن  وبما 
يذكر  لم  نجاحاته،  على  الضوء 
ببضع  ســـوى  الــصــحــيــة  حــالــتــه 
األمـــور  إّن  قـــال  كــلــمــات، حــيــن 
مع  دقائق  تأخذ  التي  العادية 

ــات من  ــاع ــد تــســرق س غــيــره ق
وقته.

تحدي اإلعاقة

تحت الشبهات
أوروبــي  بلــد  فــي  املولــودة  ســارة 
منــذ 18 ســنة، مــن أب قــدم فــي مثــل 
ســنها، تجد نفسها مصدومة مما 
فقــط  تحمــل  وهــي  لــه،  تعرضــت 
أثنــاء  األوروبــي،  البلــد  جنســية 
ســفرها إلــى بلــد عربــي كمتطوعــة 
زمــالء  مــع  اجتماعــي  ميــدان  فــي 
غربيــني. لــم تتدخــل ســفارة بلدهــا 
األوروبي والخارجية في القضية، 
وهــو عكــس ما يمكــن أن يحدث لو 
أن كريستينا أو مايكل من تعرض 
إلهانــة وتحقيــق فــي مطــار وطــرد 
الصدمــة  األولــى.  اللحظــة  منــذ 
مثــل  مواطنــة  أنهــا  ظنــت  ليافعــة 

البقية مفهومة.
وهــي  االســتخالص،  هــو  األخطــر 
تروي قصتها لـ »العربي الجديد«، 
وبتأكيد من صديقاتها الغربيات: 
أولــى  درجــة  مواطنــون  »هنــاك 

ودرجة ثانية«.
 األثــر الســلبي عنــد الشــاب محمــد 
ضمــن  فكســائح  أيضــا،  واضــح 
فــوج ســياحي أوروبــي، أوقــف فــي 
معــه  وحقــق  الشــيخ  شــرم  مطــار 
لســاعات بينما انساب السائحون 
يقــول  بســاطة.  بــكل  وصديقتــه 
زيارتــي  كانــت  »تلــك  محمــد: 
األولــى، وكنــت أفتخــر بأنــي ذاهــب 
إلــى بلــد عربــي وأخبرهــم عــن كــرم 
حــني  بالعــار  شــعرت  الضيافــة... 
يحققــون  وراحــوا  اســتوقفوني 
األصليــة  جنســيتي  عــن  معــي 
أصــال  والــدّي  كــون  أملــك،  ال  التــي 
الجئــان مــن عــكا... مؤلــم أن ينظــر 
السائحون باستهزاء لكل كالمي. 

لــي،  الرباعــي  االســم  عــن   ســئلت 
الســفر  جــواز  فــي  يــدّون  ال  وهــو 
الشــبهة  تحــت  صــرت  الغربــي، 
وضعونــي علــى مــن الطائــرة إلــى 

حيث أتيت«.
هــؤالء  يعانيهــا  كثيــرة  قصــص 
فــي  حتــى  والشــابات،  الشــبان 
فيهــا  بمــا  الغربيــة،  املطــارات 
إلــى  يعــادون  حيــث  نيويــورك، 
الوجهــة التــي قدمــوا منها بشــبهة 

االسم.

حاالت

روما ـ أحمد حسين

يتعلــق  جــدًا  خطيــر  ملــف  ثمــة 
واملهاجريــن،  العــرب  نحــن  بنــا 
يبــدو وكأنــه املركــزة علــى تخفيــف 
تفصيــل  وكأنــه  املهاجريــن  وجــود 
بســيط. إن هجــرة األطفــال القّصــر 
وتعرضهــم لالختفــاء واالســتغالل 
البدنــي فــي أعمــال العصابــات فــي 
معامــل ومــزارع، بــات مــن الخطورة 
التــي تشــير إلــى أن املســألة تتعلــق 
فقــط  وليــس  عــرب،  بأطفــال  أيضــا 
أن  يبــدو  وال  يشــاع.  كمــا  بأفغــان 
األمــر يختلــف، ســواء كان األمــر في 
الســويد أم إيطاليــا وغيرهمــا مــن 
حريصــة  أنهــا  تّدعــي  التــي  الــدول 

على الطفولة.
اليوروبــول،  عــن  صــدر  أيــام،  قبــل 
وضابــط،  محلــل   900 لديهــا  التــي 
العــام  الالجئــني  مــن  باملائــة  أن 27 
املاضــي كانــوا أحداثــا وقاصريــن، 
تحت الثامنة عشــرة. ســلوك طريق 
الهجــرة املحفــوف باملخاطر، ســواء 
لــّم  أمــل  كان بتشــجيع األهــل علــى 
الشــمل، أم بقرار مع األصدقاء، أدى 

إلى نتيجة واحدة.
تقــدره  الــذي  الرقــم  هــو  ألفــا،   26
دخلــوا  الطفولــة  إنقــاذ  منظمــة 
كبــار،  مرافقــني  بــدون  أوروبــا 
لســان  علــى  األوروبيــة  والشــرطة 
آالف   10 إن  تقــول  دونالــد  بريــان 
إن   .2015-2014 خــالل  اختفــوا 
للمنظمــات  التحتيــة  البنيــة 
الذيــن  هــؤالء  تســتغل  اإلجراميــة 
مــع  كالجئــني  تســجيلهم  جــرى 
تحذيــر اليوروبــول مــن االســتغالل 
البشــع  واالســتعباد  الجنســي 
لهــؤالء األطفــال. إنــه ملــف يحتــاج 
الجاليــات  منظمــات  إلــى  أيضــا 
خصوصــا  جــدي،  بشــكل  لتأخــذه 
معطيات كثيرة تشــير إلى نســبة ال 

بأس بها من أطفالنا العرب.

بريد
الهجرة

مصير األطفال

تحول إلى بطل متجاوزًا كّل الصعوبات )العربي الجديد(

من أنشطة الجالية العربية والمسلمة في إسبانيا)العربي الجديد(

الهاي ـ محمود نصار

تحذيــر اليمينــي املتطــرف في 
هولنــدا، خيــرت فليــدرز، ذهب 
فــي  مثيــرًا  حــدًا  بشــعبويته 

التأييد الواضح له.
ساســة  مــن  كغيــره  فيلــدرز، 
اليمــن املتشــدد، لــم يقف عند 
استغالل ما وقع في كولونيا، 
فمواقفــه ســابقة لذلــك، ليدعــو 
إلــى »إغالق الحدود األوروبية 
الالجئــن  الذكــور  واحتجــاز 
مــن دول إســالمية فــي مراكز 
الطــن  زاد  مــا  بــل  لجــوء«. 
لقيــت،  تلــك  دعوتــه  أن  بلــة، 
علــى  أجــري  اســتطالع  وفــق 
»تليغــراف«  صحيفــة  موقــع 
مــا  فيــه  وشــارك  الهولنديــة، 
متابــع،  آالف  الثالثــة  يقــارب 
تأييد 78 في املائة منهم دعوة 
الذكــور  الحتجــاز  فيلــدرز 
الالجئن، في حن عارض 22 
فــي املائــة منهــم تلــك الدعــوة. 
يقــول،  ذلــك   فــوق  ومضيفــا 
ذلــك  تنفيــذ  عــدم  حــال  فــي 
التوستســترون  »قنابــل  فــإن 
ســتبقى مســلطة فوق النساء 
أيضــا،  داعيــا،  الهولنديــات« 
إلــى منــع أي الجــئ أعــزب مــن 
هولنــدا  شــوارع  فــي  الســير 
زمنــا  ينتظــرون  و»جعلهــم 

 في نزل االستقبال«.
ً
طويال

»الجهاد 
الجنسي«
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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عبرت جماهير 
نادي ليفربول 
اإلنجليزي عن 
غضبها بسبب 
ارتفاع أسعار 
تذاكر مباريات 
الفريق التي 
تقام على 
ملعب »األنفيلد« 
حيث من 
المنتظر أن يترك 
المشجعون 
مقاعدهم خالل 
المباراة المقبلة 
لليفربول على 
أرضه في 
الدوري أمام 
سندرالند، 
وطلبت 
مجموعتان 
كبيرتان من 
جماهير 
مشجعي النادي 
ترك مقاعدهم 
خالل الدقيقة 
77 من المباراة 
تعبيرًا عن 
احتجاجهم على 
قرار النادي.

)Getty( جماهير ليفربول تهدد بمغادرة الملعب أمام سندرالند

غضب جماهيري

سلم وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو 
وسامي استحقاق وطني من الدرجتني األولى 
والثانية إلى العبة التنس األولى في املنتخب 

الروسي للعبة البيضاء للسيدات ماريا شارابوفا.
وكان قد تم اإلعالن عن منح شارابوفا الوسامني 

في 2012 لتحصل على وسام الدرجة الثانية، 
ملشاركتها النشطة في األعمال الخيرية، ووسام 

الدرجة األولى ملساهماتها في تطوير التعليم 
البدني والرياضة ونتائجها الرياضية البارزة.

   أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس مشجع، 
بعد اتهامه بسب أحد األندية الرياضية واإلساءة 

إليها عبر وسائل التواصل االجتماعي على 
اإلنترنت. وذكرت وكالة أنباء اإلمارات )وام( أن 

املشجع نشر تغريدة عبر موقع تويتر أساء من 
خاللها إلى أحد األندية -دون تحديد اسمه - 

»واستخدم كلمات تنال من اسم النادي ومكانته؛ 
وهو سلوك إجرامي وفقا للقانون وتصل عقوبته 
في حال إدانته في املحكمة إلى الحبس والغرامة«.

قال األرجنتيني أنخيل دي ماريا إن فريقه باريس 
سان جيرمان يملك كل املطلوب للوصول لنهائي 

دوري أبطال أوروبا بعد خروجه من دور الثمانية 
ثالث مرات. ونقلت صحيفة ليكيب الرياضية 

الفرنسية عن دي ماريا قوله »بالنظر إلى الطريقة 
التي نلعب بها وشهرة العبي الفريق أعتقد أننا 

نملك كل املطلوب للوصول للنهائي«. وأضاف 
دي ماريا »مع ريال مدريد اقتربنا من الوصول 

للنهائي عدة مرات لكننا خسرنا كل مرة. 

روسيا تمنح شارابوفا 
وسامي استحقاق 

وطني

حبس مشجع 
إماراتي أساء 

لناد رياضي

دي ماريا: سان جيرمان 
يمكنه الصعود 

لنهائي األبطال
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لندن، روما ـ العربي الجديد

كانت سهرة الثالثاء رائعة بالنسبة 
للمحترفني الــعــرب فــي أوروبـــا، فقد 
نجح املــصــري، محمد صــالح، العب 
روما اإليطالي، بالعودة إلى هز الشباك بعد 
غياب طويل، وذلك بهدف في مرمى ساسولو، 
الــجــزائــري ريـــاض محرز  فيما واصـــل النجم 
تــألــقــه الــالفــت فــي مــالعــب الــكــرة اإلنجليزية، 
بعدما ساهم بشكل مؤثر في صناعة هدف 
فــريــق ليستر سيتي  فــي  رائـــع لزميله  عــاملــي 
اإلنجليزي، جيمي فاردي وذلك خالل املباراة 

التي جمعت الفريق ضد نظيره ليفربول.
عاش محمد صالح سهرة مميزة بعد الهدف 
الذي وصف باملميز والهام في آن، إذ لم يحرز 
صـــالح أي هـــدف بــعــد اإلصـــابـــة الــقــويــة التي 
تعرض لها فــي الكاحل خــالل مــبــاراة »دربــي 
فــي نوفمبر/تشرين  أمـــام رومــــا،  الــعــاصــمــة« 
الثاني املاضي، ليعود من جديد إلى مصالحة 
الجماهير، ويفتتح التسجيل أمام ساسولو. 
وكان آخر هدف للمهاجم املصري أمام فريقه 
أكتوبر/تشرين   25 في  فيورنتينا،  السابق، 
األول. وواصـــــل صــــالح الــتــألــق بــعــد الــهــدف، 
حــيــث صــنــع فــرصــة هــدفــني محققني لــكــل من 
الــبــرازيــلــي مــايــكــون واإليــطــالــي ذي األصـــول 
املصرية ستيفان شعراوي، ولكنهما أضاعا 

الفرصتني بشكل غريب.
ووصـــــل رصـــيـــد أهــــــداف صــــالح هــــذا املــوســم 
فــي منافسات الـــدوري املحلي إلــى 6 أهــداف، 
وهو السابع له بشكل عام، حيث أحرز هدفا 
للفريق في دور املجموعات في دوري أبطال 
ــا وانــتــهــت املــبــاراة بــفــوز صعب لروما  أوروبــ
أحــرزهــمــا صــالح واملــصــري  بهدفني نظيفني 

2829
رياضة

تقارير

األصــل الشعراوي، ليحقق فــوزه الثاني على 
التوالي. واصل النجم الجزائري رياض محرز 
تــألــقــه الــالفــت فــي مــالعــب الــكــرة اإلنجليزية، 
بعدما ساهم بشكل مؤثر في صناعة هدف 
فــريــق ليستر سيتي  فــي  رائـــع لزميله  عــاملــي 
اإلنجليزي، جيمي فاردي وذلك خالل املباراة 
الــتــي جــمــعــت الــفــريــق ضـــد نــظــيــره لــيــفــربــول 
فــي الــجــولــة الــرابــعــة والــعــشــريــن مــن الـــدوري 

اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم.
ريــــاض مــحــرز صــنــع هـــدف االفــتــتــاح لفريق 

C C

العطية: أحب كلتا 
الرياضتين... الراليات 

والرماية

عاقبت لجنة المسابقات 
في االتحاد المصري 
أحمد عيد عبد الملك

موناكو يستعيد توازنه
استعاد موناكو توازنه بفوزه على ضيفه باستيا 2-صفر على ملعب »لويس 
الثاني« وأمام 7500 متفرج في افتتاح املرحلة الرابعة والعشرين من الدوري 
السابق فرانسوا موديستو في  القدم. وسجل مدافع موناكو  لكرة  الفرنسي 

الدقيقة 35 خطأ في مرمى فريقه، والبرتغالي برناردو سيلفا )73( الهدفني.
وتصالح موناكو مع جماهيره بعد خسارته املذلة أمام إنجيه مفاجأة املوسم 
الثالثة والعشرين. وعزز موناكو موقعه  صفر-3 السبت املاضي في املرحلة 
الثاني برصيد 42 نقطة مقلصا الفارق إلى 21 نقطة عن باريس  في املركز 

سان جيرمان.

لورينزي إلى الدور الثاني
الثاني في بطولة  الــدور  إلى  السادس  لورينزي املصنف  باولو  اإليطالي  تأهل 
اإلكوادور املفتوحة للتنس للرجال. ففي الدور األول للبطولة فاز لورينزي على 
اإلكــوادوري غونزالو إسكوبار بمجموعتني متتاليتني وبواقع 6-1 و6-2. كما 
على  الخامس  واملصنف  الدومنيكان  جمهورية  العــب  إستريال  فيكتور  فــاز 
أنــدري مارتن على  السلوفاكي  بيا 6-4 و6-4 فيما تفوق  األرجنتيني جيدو 
رامــوس  ألــبــرت  اإلسباني  وتــفــوق  غــرانــويــرس 7-6 و2-6.  اإلسباني مارسيل 
الــصــربــي دوســــان اليــوفــيــتــش 6-4 و7-6 بينما فــاز  الــســابــع عــلــى  املــصــنــف 

األميركي راجيف رام على األرجنتيني هوراسيو زيبايوس 6-4 و6-7.

كاريو ينتقل إلى بنفيكا
مهاجمه  أن  القدم  لكرة  البرتغالي  الــدوري  متصدر  لشبونة  أعلن سبورتينغ 
الدولي البيروفي أندريه كاريو وقع عقدا مع غريمه بنفيكا ملدة 5 أعوام اعتبارا 
من تموز/يوليو املقبل بعدما رفض تمديد عقده الذي ينتهي في نهاية املوسم 
من  أبلغ  لشبونة  »سبورتينغ  لــه:  بيان  في  لشبونة  سبورتينغ  وقــال  الحالي. 
طرف بنفيكا بتوقيع عقد مع أندريه كاريو اعتبارا من األول من تموز/يوليو 
2016 حتى 20 حزيران/يونيو 2021«. ودخل كاريو في خالف مع املسؤولني 

في سبورتينغ لشبونة بسبب رفضه العديد من العروض لتمديد عقده.

هاليب تؤجل العملية الجراحية
قال االتحاد الروماني للتنس إن سيمونا هاليب املصنفة الثالثة عامليا قررت 
تأجيل جراحة في أنفها من أجل اللعب في كأس االتحاد لفرق السيدات ضد 
الشهر  هاليب  وأعلنت  املقبل.  األسبوع  اللقب  عن  املدافعة  التشيك  جمهورية 

املاضي أنها لن تشارك في املواجهة التي ستقام في كلوغ نابوتسا وبطولتي 
دبي والدوحة على أمل العودة للدفاع عن لقب إنديان ويلز في مارس/ آذار.

أن تكون  رائــعــة  أفضلية  »إنــهــا  الــرومــانــي  الفريق  إلينا تيتسور كابنت  وقــالــت 
التشيك  جمهورية  أن  ننسى  أن  ينبغي  ال  لكن  فريقنا.  فــي  هاليب  سيمونا 
تمتلك فريقا قويا ولديها العبات ضمن أول عشر على العالم.. لذلك الفرص 

متساوية بطريقة ما«.

إيقاف 12 العبا أرجنتينيا بعد شجار في الملعب
أصدرت وكالة اتقاء العنف في الرياضة بإقليم بوينوس آيرس قرارا بإيقاف 
15 متورطا، بينهم 12 العب كرة قدم، في شجار وقع يوم األحد املاضي خالل 
مباراة ودية بني فريقي مدينة ال بالتا، خيمناسيا واستوديانتس. وقالت وكالة 
األحــداث  لجولتني عن حضور  »أقــّرت حظرا  الوكالة  إن  املحلية  )تيالم(  أنباء 
القدم، على 15 من املتورطني  التي ينظمها االتحاد األرجنتيني لكرة  الكروية 
التي وقعت في مباراة استوديانتس مع خيمناسيا«. كما  العنف  أحــداث  في 
قررت الوكالة خوض خيمناسيا مباراتيه املقبلتني على أرضه ضمن الدوري 

األرجنتيني دون جمهور، بعد أن رفع مشجعوه أعالما الستوديانتس.

الدوحة ـ العربي الجديد

من  بــدال  للرماية  العطية  ناصر  القطري  لجأ 
قيادة السيارات في ظل سعي بطل رالي دكار 
مرتني للظهور في األوملبياد للمرة السادسة 
عندما يحل موعد دورة ريو دي جانيرو في 
 45( العطية  املقبل. وسينافس  آب  أغسطس/ 
عــامــا( - الـــذي نــال بــرونــزيــة أطــبــاق االسكيت 
- في بطولة  األوملبية  لندن  للرجال في دورة 
نيودلهي  مشارف  على  املقامة  للرماية  آسيا 
على أمل الحفاظ على سجله في املنافسة في 

كافة الدورات األوملبية منذ عام 1996.
مــرات  خمس  »نافست  العطية  القطري  وقـــال 
فــي الــــدورات األوملــبــيــة. فــي أتــالنــتــا وسيدني 

وأثينا وبكني ولندن«.
وأضاف »فزت بامليدالية البرونزية في لندن. 
ســيــكــون حــلــمــا بــالــنــســبــة لـــي اآلن أن أنــافــس 
أيضا في ريو... ستكون املشاركة السادسة لي 

في الدورات األوملبية«.
وفــــاز نــاصــر الــعــطــيــة بــمــيــدالــيــة بــرونــزيــة في 
رياضة الرماية من فئة السكيت بعد منافسة 

القاهرة ـ العربي الجديد

تـــألـــق الــــحــــارس املـــخـــضـــرم عـــصـــام الــحــضــري 
فــي الــحــفــاظ عــلــى نــظــافــة شــبــاك وادي دجلة 
ليحرم اتحاد الشرطة من تحقيق أول فوز له 
فــي الــــدوري املــصــري املــمــتــاز لــكــرة الــقــدم بعد 
أهـــداف.  وتصدى الحضري  بــدون  تعادلهما 
)43 عاما( الحارس السابق لألهلي ومنتخب 
مــصــر لــفــرصــة مـــن املــهــاجــم الــغــانــي صمويل 
أوسو في الشوط األول كما أنقذ فرصة أخرى 
ــمـــد مــصــطــفــى )شـــمـــامـــة( فــــي الـــشـــوط  مــــن أحـ
الحضري  تصدى  اللقاء  نهاية  وقبل  الثاني. 
ليمنح  بسيوني  محمد  البديل  من  لتسديدة 
العاشر  والــتــعــادل هــو  الــتــعــادل.  فريقه نقطة 
للشرطة مقابل ست هزائم ليقبع في املركز 16 

بني 18 فريقا بعشر نقاط من 16 مباراة.
وأصــبــح رصــيــد وادي دجــلــة -الـــذي لــم يشرك 
العــبــه الــفــرنــســي الــجــديــد فـــلـــوران مـــالـــودا 18 
نقطة من 15 مباراة في املركز 13. وقال أحمد 
عادل الظهير األيمن للشرطة »كنا في حاجة 

شــرســة مــع الــرامــي الــروســي فاليري شومني، 
كــأول عربي حــاز على ميدالية  وصنف بذلك 

برونزية في أوملبياد لندن 2012.
ومن الصعب الجمع بني املنافسة في سباقات 
الرالي والرماية، إال أن العطية قال إنه سعيد 

باملنافسة في كلتا الرياضتني.
ــــب كــلــتــا الــريــاضــتــني..الــرالــيــات  وأضـــــاف »أحـ
والرماية. كان هذا هو حلمي منذ فترة طويلة، 
أن أصبح بطال في الراليات وبطال في الرماية. 

ما قمت به )حتى اآلن( يعد أمرا جيدا حقا«.
ودخل العطية إلى منافسات الرماية على أمل 
أكثر في استجماع تركيزه خالل  أن تساعده 
أن  قبل  املرهقة  الــرالــي  مشاركته في سباقات 

يقع البطل القطري في غرام الرماية.
وال يــــؤثــــر جـــــــدول مـــشـــاركـــاتـــه املـــــزدحـــــم فــي 
منافسات  في  مشاركته  على  الرالي  سباقات 
 - لندن  أوملبياد  نــال برونزية  أنــه  إال  الرماية، 
وهي رابع ميدالية على اإلطالق تفوز بها قطر 
في الــدورات األوملبية - وذلك عقب عشرة أيام 

فقط من التدريب. 
وقال »األمر ليس سهال. عندما بدأت املشاركة 

لــلــفــوز بــســبــب وضــعــنــا الــصــعــب فـــي جـــدول 
الــــــدوري لــكــن لـــم نــحــســن اســتــغــالل الـــفـــرص« 
بينما قال دودي الجباس مهاجم وادي دجلة 

إن النتيجة عادلة.

العبو وادي دجلة 
يرتدون القميص«74«

املـــصـــري  نــــــادي وادي دجـــلـــة  ارتـــــــدى العـــبـــو 
بع عليها الرقم »74« عشية املباراة 

ُ
قمصانًا ط

ــك تــخــلــيــدًا لـــشـــهـــداء مــــجــــزرة بــورســعــيــد  ــ وذلــ
التي راح ضحيتها 74 من مشجعي  الدامية، 
النادي األهلي املصري بطل الــدوري املصري 
لــكــرة الــقــدم، فــي املــبــاراة الــتــي جمعت الفريق 
ــقـــاهـــري آنــــــذاك بــنــظــيــره »املــــصــــري« مطلع  الـ

فبراير/ شباط 2012. 
وحظيت الخطوة التي أقدم عليها العبو فريق 
وادي دجلة بموجة إعجاب كبيرة عبر مواقع 
»تويتر«  و  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل 
حيث أشادت جماهير النادي األهلي بتصرف 
العبي فريق وادي دجلة، الذين حرصوا على 
إحـــيـــاء الـــذكـــرى الــرابــعــة مـــن الــكــارثــة الــكــبــرى 

الــرالــي بحثت عن رياضة أخرى  في سباقات 
تساعدني على صعيد التركيز ووجدت نفسي 
الــرمــايــة وقلت » حسنا،  أتـــدرب على  ذات يــوم 
هـــذه هــي الــريــاضــة املــثــالــيــة ملــســاعــدتــي خــالل 

قيادة السيارات واملشاركة في الراليات«. 
وأضــاف »وجــدت أن مستواي جيد أيضا في 
الرماية وقلت  ملاذا ال أكون أحد الذين يفوزون 

بميداليات أوملبية في الرماية ‹ «. 
وسيكون العطية حاضرًا في أوملبياد ريو دي 
في  سُيشارك   

ُ
حيث  ،2016 الصيفية  جانيرو 

 عن أصــوات 
ً
رياضة »الــرمــايــة«، ليبتعد قليال

املــحــركــات وعــالــم الــســرعــة، وينتقل إلــى عالم 
النجم  ويطمح  الــدقــيــق،  والتصويب  التركيز 
الــقــطــري إلــــى تــحــقــيــق املــيــدالــيــة الــذهــبــيــة أو 
الفضية، وليس أقــل من ذلــك، في وقــت تعتبر 
مــيــدالــيــة الــعــطــيــة الــثــالــثــة لــقــطــر فـــي تــاريــخ 
مشاركاتها في األلعاب األوملبية بعد برونزية 
الــعــداء محمد سليمان في سباق 1500 م في 
أســعــد  ــاع  ــربــ الــ وبـــرونـــزيـــة  بــرشــلــونــة 1992، 
سعيد سيف فــي رفــع األثــقــال لـــوزن 105 كلغ 
فـــي ســيــدنــي 2000. ويــعــتــزم الــبــطــل الــقــطــري 
ــل مــتــقــدمــة فـــي األلـــعـــاب  ــراحـ الــــوصــــول إلــــى مـ
ــيــــة وتـــســـجـــيـــل حــــضــــوره بـــقـــوة خـــالل  ــبــ األوملــ
مــشــاركــتــه الــســادســة تــاريــخــيــًا فـــي الــبــرازيــل، 
وســجــل العطية نتائج جــيــدة فــي األوملــبــيــاد، 
فــفــي دورة عـــام 2004 فــي أثــيــنــا أحــــرز املــركــز 
البرونزية في  امليدالية  الرابع، في وقت حقق 
نفسه  العطية  وُيحضر   .2012 لندن  أوملبياد 

لألوملبياد عبر وضع برنامج مكثف.

فــي تــاريــخ كـــرة الــقــدم املــصــريــة. ولـــم تقتصر 
ــــرى مــــجــــزرة بــورســعــيــد  فـــعـــالـــيـــات إحــــيــــاء ذكــ
الدامية على ما قام به العبو فريق وادي دجلة، 
فــقــد ارتــــدى العــبــو الــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم 
بالنادي األهلي، خالل التدريبات التي أجراها 
الفريق صباح اليوم، قمصانًا سوداء تخليدا 
لــلــذكــرى الــرابــعــة لــشــهــداء مــجــزرة بورسعيد 

الــفــريــق.  أنـــصـــار  مـــن   74 راح ضحيتها  الــتــي 
األهلي  الــنــادي  جماهير  رفــعــت  جانبها،  مــن 
املصري وأعــضــاء رابطة »أولــتــراس أهــالوي« 
في  األهلي  بالنادي  التتش«  »مختار  بمدرج 
لضحايا  صـــورًا  الــقــاهــرة،  املصرية  العاصمة 
»مذبحة بورسعيد« بمناسبة الذكرى الرابعة 

لواقعة »مذبحة بورسعيد« املؤملة.

إيقاف عيد عبد الملك 
عاقبت لجنة املسابقات في االتحاد املصري 
لـــكـــرة الـــقـــدم أحـــمـــد عــيــد عــبــد املـــلـــك مــهــاجــم 
ــع مــبــاريــات  ــ طـــالئـــع الــجــيــش بـــاإليـــقـــاف أربـ
ــرده خـــالل  ــ ــ بـــســـبـــب ســـــوء الـــســـلـــوك عـــقـــب طـ
تعادل فريقه 3-3 مع املصري البورسعيدي 
فــي الــــدوري املــمــتــاز يــوم األحـــد. واستشاط 
عيد عبد امللك مهاجم منتخب مصر السابق 
غضبا بعد طــرد زميله أوســو كونان اآلتي 
من ساحل العاج وأدى اعتراضه على الحكم 
إلـــى طـــرده أيــضــا فــي الــوقــت املحتسب بــدل 

الضائع.
وطـــــــرد كــــونــــان -الــــــــذي ســـجـــل أول هــدفــني 
املباراة -بعدما أطاح بالبطاقة  للجيش في 
الــصــفــراء مــن يــد الــحــكــم الــــذي كـــان يستعد 

إلنذاره. وعوقب كونان باإليقاف مباراتني.
ــــدرب الــجــيــش  ــارق يــحــيــى مــ ــ كـــمـــا عـــوقـــب طــ

مباراة واحدة لالعتراض على الحكم.
طعن  الرياضية  التحكيم  محكمة  ورفضت 
نــــادي الــجــونــة عــلــى قــــرار االتـــحـــاد املــصــري 
لكرة القدم الصادر قبل بداية املوسم الحالي 

بتأكيد هبوطه لدوري الدرجة الثانية.
وكــــان الــجــونــة قـــد تــقــدم بــشــكــوى لــالتــحــاد 
الداخلية  املصري للعبة اتهم فيها منافسه 
ــكـــري املـــقـــيـــد فــي  بــــإشــــراك الــــالعــــب ســمــيــر فـ
فريقني في وقت واحد وهما اإلنتاج الحربي 
ــاراة بــــالــــدوري املــوســم  ــبــ ــلـــيـــة فـــي مــ والـــداخـ
املاضي. وطالب الجونة بالبقاء في الدوري 

املمتاز مقابل هبوط الداخلية.

الحضري يتألق وسوء السلوك يوقف عبد الملكناصر العطية يحشد أسلحته للظهور في األولمبياد

من  ــاردي  ف جيمي  النجم  سجل 
 25 مــن  مذهلة  تسديدة  ــال  خ
األنظار،  فيه  خطف  هدفا  مترا 
فوز  معلنا  ثانيا  هدفا  سجل  ثم 
 18 هدفه  ومسجا  سيتي،  ليستر 
في الدوري هذا الموسم ليواصل 
إبهاره مع محرز في ليستر سيتي، 
إذ  الـــصـــدارة،  على  الــتــربــع  بعد 
 24 مــن  نقطة   50 ليستر  يملك 
بينما  لسيتي،   47 مقابل  مــبــاراة 
غريمه  تجاوز  في  توتنهام  نجح 

اللدود أرسنال للمركز الثالث.

فاردي »ماكينة« 
تهديفية ال تتوقف

»الرجل المزدوج« والبطل 
في عالم الراليات يستعد 

بجدية للتألق أيضا في 
أولمبياد ريو بالبرازيل

عاد الحضري للواجهة 
من جديد ليثبت قدراته 
المميزة في كرة القدم 

المصرية حيث ذاد ببسالة 
في المباراة

)Getty(  المصري األصل الشعراوي يواصل التألق

)Getty( محمد صالح يعود للتسجيل)Getty( رياض محرز أداء مميز وتمريرة رائعة

)Getty(  مدرب روما وجد ضالته بصالح والشعراوي)Getty(  مدرب ليفربول هزيمة قاسية)Getty(  مدرب ليستر سيتي سعيد بالصدارة والحلم

عصام الحضري يواصل التألق )فرانس برس(العطية ينافس في نيودلهي للرماية )فرانس برس(

صالح ومحرز

بعد غياب دام 100 يوم عن زيارة الشباك عاد صالح ليهزها من جديد 
بهدف مميز مع روما اإليطالي فيما واصل محرز تفوقه بشكل الفت 

مع ليستر سيتي، وغاب محمد النني عن تشكيل أرسنال

عودة لألهداف والتألق من جديد

لــيــفــربــول حينما  فــي شــبــاك  ليستير ســيــتــي 
ملح زميله املهاجم فــاردي في املقدمة ليرسل 
إليه كرة بعيدة املدى ليطلق األخير كرة قوية 

هزت شباك حارس ليفربول مينيوليه.
وكــانــت املـــبـــاراة شــاهــدة عــلــى الــتــألــق الــالفــت 
ملحرز الذي حصل على جائزة الكرة الذهبية 
الجزائرية، بعدما كاد أن يسجل هدفا مذهال 
للغاية في الشوط األول بعدما أطلق تسديدة 
ــارج مــنــطــقــة الـــجـــزاء لــكــن تــألــق  هــائــلــة مـــن خــ

مينيوليه حرمه من االحتفال بهدف رائع.

مباريـات
      األسبـوع
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ريو دي جانيرو ـ العربي الجديد

أصــــبــــحــــت مــــنــــافــــســــات األلـــــعـــــاب 
األوملـــبـــيـــة الــصــيــفــيــة املــــقــــررة فــي 
فــي  ــــرو  ــيـ ــ ــانـ ــ ريــــــــو دي جـ ــة  ــنــ ــديــ مــ
البرازيل الصيف املقبل، مهددة بشكل خطير 
بسبب انــتــشــار فــيــروس »زيــكــا« الـــذي ينقله 
الــبــعــوض فــي أمــيــركــا الــالتــيــنــيــة بشكل غير 
ــداد املــصــابــني بهذا  مــســبــوق، حــيــث زادت أعــ

املرض مؤخرا بشكل ملحوظ.
ــــروس فــي  ــيـ ــ ــفـ ــ ــار الـ ــشــ ــتــ وبـــــاتـــــت مـــــخـــــاوف انــ
ــبــــالد قـــبـــل انـــطـــالق  ــل أمــــــرا يـــهـــدد الــ ــرازيــ ــبــ الــ
األلعاب األوملبية بعدما انتشر املرض بشكل 
الالتينية واألميركية، على  القارة  سريع في 
الــرغــم مــن أن الــبــرازيــل أعــلــنــت ســابــقــا أنـــه ال 
مــخــاوف مــن انــتــشــار الــفــيــروس قبل انطالق 

األلعاب األوملبية.
وتــأكــدت حــاالت اإلصــابــة بفيروس زيكا في 
ويسابق  األميركيتني  فــي  ومنطقة  دولــة   23
العلماء الزمن لتطوير لقاح مضاد للفيروس، 
الــذي طمأن فيه منظمو أوملبياد  الــوقــت  فــي 
2016 فــي ريــو والـــذي سيقام فــي الــفــتــرة من 

فيروس زيكا 
واألولمبياد

األلعاب  دورة  إقامة  مواجهة  في  العقبات  من  الكثير  البرازيل  تعاني 
األولمبية في ريو دي جانيرو 2016، فبعد التلوث والتأخر في إنهاء بعض 
المنشآت، خيم شبح فيروس زيكا على أجواء »بالد السامبا« قبل أشهر قليلة 

على إقامة أحد أهم األحداث الرياضية في عالم الرياضة

3031
رياضة

تقارير

الخامس وحتى 21 أغسطس/ آب أن الدورة 
ستكون خالل فصل الشتاء في البرازيل حيث 
ســتــكــون األجـــــواء »جــافــة وأكــثــر بــــرودة مما 
يقلل من وجود البعوض«، وبالتالي سيكون 
ال وجــــــود لــلــســبــب األســــاســــي لــنــقــل املــــرض 
بشكل مقلق. وارتفع عدد الضحايا املصابني 
بالفيروس بشكل كبير، خاصة في البرازيل، 
بني األطفال والنساء الحوامل، فيما تستعد 
ــيـــة إلصــــــدار بعض  ــة الـــدولـ ــيـ ــبـ الــلــجــنــة األوملـ
الرياضيني  لحماية  محاولة  فــي  اإلرشــــادات 
والــجــمــاهــيــر مـــن فـــيـــروس زيـــكـــا، وذلـــــك في 
حالة استمراره حتى موعد منافسات دورة 
األلعاب األوملبية. وأكد املنظمون أن »املالعب 
التي ستستضيف األوملبياد وأوملبياد ذوي 

الــخــاصــة ســتــخــضــع لتفتيش  االحــتــيــاجــات 
يومي لضمان عدم وجود مياه راكدة ومن ثم 

تقليل مخاطر وجود البعوض«.
وحـــــــذرت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة مــــن أن 
ــــرض املــرتــبــط بــظــهــور عـــيـــوب خــلــقــيــة في  املـ
آالف األطفال ينتشر بسرعة »كبيرة للغاية« 
أربــعــة ماليني شخص  يؤثر على  أن  ويمكن 
فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة وأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، 
وهو مرض من نفس عائلة الحمى الصفراء 

وحمى الدنج.
وبدا القلق ظاهرا على بعض الدول املشاركة 
ــيـــا وأســـتـــرالـــيـــا وبــريــطــانــيــا الــتــي  مــثــل روسـ
لالعبيها حيث  تــحــذيــرات  أطــلــقــت  أن  ســبــق 
أشـــــارت الــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة الـــروســـيـــة إلــــى أن 
ــر عـــرضـــة لـــألمـــراض  ــثــ ــم األكــ ــيـــني هــ الـــريـــاضـ
املعدية؛ ألن التدريبات الشاقة تقلل من قدرة 
أستراليا  طلبت  فيما  لديهم،  املناعة  جــهــاز 
النوافذ  تــرك  عــدم  املشاركة  من جميع فرقها 
أثناء وجودهم في ريو  األبــواب مفتوحة  أو 
التكييف، وذلــك للحد من  واستخدام أجهزة 

التعرض ألي لدغات من البعوض.
وقـــال مــاريــو أنـــــدرادا املــتــحــدث بــاســم الجنة 
الــلــجــنــة  إن   2016 ريـــــو  ألوملــــبــــيــــاد  املــنــظــمــة 
لفيروس  السريع  االنتشار  من  قلقة  املنظمة 
زيكا في البرازيل إال أنها لم تشاهد أي دليل 
على إلغاء رحالت السفر لحضور األوملبياد 
ــررة فــــي أغــــســــطــــس/آب املـــقـــبـــل، مــعــربــا  ــ ــقـ ــ املـ
عــن آمــالــه فــي أن تــظــل األمــــور عــلــى وضعها 

الحالي، وأن يتم إيقاف انتشار الفيروس.
وأضاف أندرادا أن اللجنة املنظمة لألوملبياد 
ســتــتــبــع الـــقـــواعـــد االســـتـــرشـــاديـــة الــخــاصــة 
بـــالـــســـفـــر والــــــصــــــادرة عــــن مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــاملــيــة، وذلـــك مــن أجــل توفير جميع سبل 

السالمة للزوار من الجماهير والرياضيني.
وأبــــــدى املـــســـؤولـــون ثــقــتــهــمــم بــتــراجــعــه في 
الوقت املناسب وقبل بداية األوملبياد. ويقدر 
عــــدد الـــبـــرازيـــلـــيـــني الـــذيـــن أصـــيـــبـــوا بــعــدوى 
املنقولة من بعوض بأكثر من  فيروس زيكا 
1.5 مــلــيــون شــخــص فـــي األشـــهـــر املــاضــيــة، 
ويــعــانــي مــعــظــمــهــم مـــن أعـــــراض خــفــيــفــة في 
ــة املـــــــرض، ولـــكـــن األمــــــر يـــســـوء بـــمـــرور  ــدايــ بــ
الوقت، بسبب عدم وجود مصل يقضي على 

املرض بشكل كامل.
ــم الـــقـــلـــق الـــــدولـــــي، فـــــإن ريـــــو ســتــكــون  ــرغــ وبــ
قادرة على تنظيم األلعاب األوملبية من دون 
مشكلة، حيث يعتبر املسؤولون فيها أن هذا 
الفيروس سيكون في نهايته مع بدء األلعاب 

في الخامس من آب/أغسطس املقبل.
ــال رئــيــس الــخــدمــات الــطــبــيــة فـــي اللجنة  وقــ
املنظمة ألوملبياد ريــو جــواو غرانغيرو  في 
مؤتمر صحافي »في أغسطس/آب، فإن عدد 
البعوض سيتراجع بشكل كبير وعدد حاالت 
زيــكــا ستعكس هــذا الــتــراجــع«. لكنه أكــد أنه 

G G

اللجنة المنظمة تتوقع 
انحسار فيروس زيكا بشكل 

كبير قبل البطولة

فاردي يشيد بهدفه األجمل أمام ليفربول
يعتقد جيمي فــاردي أنه لم يسجل أبدا أفضل من هدفه أمام ليفربول بتسديدة من 
مدى بعيد، ليساعد ليستر سيتي على مواصلة الحلم والحفاظ على تصدر الدوري 
اإلنجليزي املــمــتــاز لــكــرة الــقــدم. ومــا جــذب األنــظــار بالفعل كــان الــهــدف األول الــرائــع 
لفاردي، عندما تلقى تمريرة رياض محرز وأطلق تسديدة هائلة من حوالي 25 مترا 
أعلى من الحارس سيمون مينيوليه. وحتى فاردي نفسه بدا أنه لم يصدق ذلك، وقال 
لشبكة سكاي سبورتس »حتى أكون محقا ال أعتقد أني سجلت هدفا أفضل من ذلك. 

لكن الهدف يبقى هدفا في النهاية واألهم الخروج بالنقاط الثالث«.

فينجر محبط بسبب تعادل أرسنال 
والفشل مجددا في التسجيل

عبر أرسني فينجر مدرب أرسنال عن شعوره 
بإحباط كبير، بعدما تعادل فريقه دون أهداف 
مـــع ســاوثــامــبــتــون وابــتــعــد خــطــوة جـــديـــدة عن 
السباق  في  وليستر سيتي  مانشستر سيتي 
على لقب الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم.

ــــفــــرص خـــالل  ــع أرســــنــــال الـــعـــديـــد مــــن ال ــنـ وصـ
اللقاء، لكنه خرج دون هز شباك ساوثامبتون 
ليفشل في تحقيق أي انتصار للمباراة الرابعة 
فــي تسجيل  أخفق  كما  بــالــدوري  التوالي  على 
أي هدف في آخر ثالث مباريات. وقال فينجر 
طموحنا  مثل  فريق  يملك  »عندما  للصحفيني 
يكون هذا املوقف محبطا. أكثر شيء محبط هو 
إهدار بعض الالعبني لفرص اعتادوا التسجيل 
في  جــدا  سيئة  تعتبر  األخــيــرة  واللمسة  منها 
بطولة  في  الــرابــع  املركز  إلــى  »املدفعجية«  فريق  التعادل سقط  وبهذا  حاليًا.  فريقنا 
»البريمييرليغ«، وابتعد عن ليستير سيتي املتصدر بفارق خمس نقاط، ومانشستر 

سيتي بفارق نقطتني، في وقت تفوق عليه توتنهام في الترتيب.

سور البطلة األولمبية في القفز بالزانة 
لن تشارك ببطولة العالم للقاعات

العالم أللعاب  البطلة األوملبية للمشاركة في بطولة  ال تخطط األميركية جنيفر سور 
العاملي في  القياسي  القاعات، رغم نجاحها مؤخرا في تحطيم رقمها  داخــل  القوى 
أكبر  البطلة األميركية إن تركيزها سينصب بشكل  بالزانة. وقالت  القفز  منافسات 
على أوملبياد ريو، في ظل ضرورة املشاركة في التصفيات األميركية ووجود أربعة 
أيام فقط بني هذه التصفيات وبطولة العالم داخل القاعات. وسجلت سور رقما قياسيا 

جديدا بلغ 5.03 متر يوم السبت املاضي خالل لقاء في نيويورك.

ألفاريز يدافع عن لقب 
مجلس المالكمة العالمي أمام خان

سيدافع املكسيكي سول )كانيلو( ألفاريز عن 
الوسط في  لــوزن  العاملة  املالكمة  لقب مجلس 
الس فيجاس في السابع من مايو أيار املقبل 
أمـــام أمــيــر خـــان الـــذي ســيــخــوض نــزالــه األول 
في عام واحد. وسيكون البريطاني خان )29 
سابقة  أوملبية  فضية  ميدالية  صاحب  عاما( 
 - الــوســط  بــوزن خفيف  السابق  العالم  وبطل 
أول منافس أللفاريز منذ فوز املكسيكي على 
الــحــكــام في  وبــإجــمــاع  بالنقاط  كــوتــو  ميجيل 
نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي. وقال ألفاريز 
)25 عــامــا( الــذي خسر مــرة واحـــدة فقط في 
48 نزاال »أمير كان مالكما هاويا رائعا وتوج 
بــبــطــولــة الــعــالــم مــرتــني ويــعــيــش قــمــة نضجه. 
الجماهير على موعد مع نزال رائع في السابع 

من مايو«.

فنزويال لن تطلب أن تتسلم إسكيفيل 
مسؤول الفيفا السابق

قالت فنزويال إنها لن تطلب أن تتسلم رفائيل إسكيفيل الرئيس السابق التحاد كرة 
الدولي  باالتحاد  فساد  تحقيقات  فــي سويسرا ضمن  اعتقل  والـــذي  بالبالد،  الــقــدم 
)الفيفا(. ويأتي تعليق فنزويال بخصوص إسكيفيل، بعدما ذكرت تقارير أن فريق 
الدفاع عن هذا الرجل طلب محاكمته في بالده بدال من الواليات املتحدة. وقالت لويزا 
أورتيغا املدعي العام في فنزويال للبرملان »ليس صحيحا أن فنزويال طلبت تسلمه.. 

وباإلضافة إلى ذلك فلن نطلب ذلك«.

التدريبية حيث فاز مع ماملو السويدي بلقب الدوري خمس 
مرات ومثلها في الكأس. وفي عام 2001 حقق نفس الثنائية 
مع كوبنهاغن الدنماركي، في حني تأهل في 1997 لنهائي 
كأس االتحاد األوروبي مع إنتر ميالنو اإليطالي، فضال عن 
دوري  لنهائي   2010 عــام  خــالل  املــتــواضــع  بفولهام  تأهله 

أوروبا »يوروبا ليغ«.
يــقــوم خالله  عــام  أول  كــان 1992  املنتخبات  وعــلــى صعيد 
بتدريب منتخب، حينما عني مديرا فنيا ملنتخب سويسرا 
التأهل ملونديال أميركا بل ووصل معه إلى  ونجح معه في 
الــخــروج على يــد إسبانيا. وكــان مــن املقرر  الــــ16 قبل  دور 
األمم  الفريق في تصفيات كــأس  أن يستمر هــودســون مع 
ــه تــخــلــى عــن املــنــتــخــب بــعــد تلقيه عرضا  أنـ ــة، إال  ــيــ األوروبــ
مــن إنــتــر مــيــالنــو اإليــطــالــي. وبــعــد ذلـــك بسبع ســنــوات عــاد 
مجددا لتدريب املنتخبات حيث كانت هذه املرة مع اإلمارات 

الفوز  التي تولى تدريبها ملدة 20 شهرا ونجح في  العربية 
ــان املــوعــد  بــاملــركــز الــخــامــس فــي بــطــولــة كـــأس الــخــلــيــج. وكــ
الثالث لهودسون مع املنتخبات في عام 2006 مع املنتخب 
األمــم األوروبية  التأهل به لكأس  أنــه فشل في  الفنلندي إال 
الــفــنــي بعد  املــديــر  بالنمسا وســويــســرا. وعـــاد  عـــام 2008 
نادي  لتدريب  األخيرة  الدولية  مغامرته  إلنجلترا عقب  ذلك 
فولهام اإلنجليزي، وذلك قبل عمله كمدير فني مع ليفربول 
اإلنجليزي خالل املوسم املاضي إال أنه لم يحقق معه نتائج 
طيبة ليتولى بعد ذلك قيادة ويست بروميتش املتواضع قبل 

أن يتولى تدريب املنتخب اإلنجليزي في عام 2012.
وجدد االتحاد اإلنجليزي الثقة في املدير الفني مرتني، بعد 
الخروج من ربع النهائي في بطولة كأس األمم األوروبية أمام 
إيطاليا بركالت الترجيح، وتوديع منافسات كأس العالم من 

الدور األول، لتسنح له فرصة جديدة في يورو 2016.

محمد الفولي

روي  اإلنــجــلــيــزي،  للمنتخب  الــجــديــد  الفني  املــديــر  يستطيع 
عالم  فــي  الــدولــيــة  التباهي بمسيرته  عــامــا(   64( هــودســون 
فريقا في  قــاد خاللها ثالثة منتخبات و16  والتي  التدريب 
ثــمــانــي دول مــخــتــلــفــة. وســبــق لــهــودســون املـــولـــود فــي حي 
ــرويــــدون بــضــواحــي لـــنـــدن تـــدريـــب مــنــتــخــبــات ســويــســرا  كــ
واإلمارات العربية وفنلندا/ باإلضافة إلى إنجلترا لتكون رابع 
إنجلترا  ملنتخب  الجديد  املــدرب  وتولى  يقوده.  قومي  فريق 
خالل مسيرته أيضا فرقا أوروبية كبرى أبرزها إنتر ميالنو 
اإليطالي وليفربول اإلنجليزي. واعتزل هودسون كرة القدم 
املالعب  في  أنهى مسيرته  أن  عــام 1976 عقب  كالعب في 

بنادي كريستال باالس ودون اللعب مع أي فريق كبير.
وتعتبر الثمانينيات بمثابة الحقبة الذهبية ملسيرة هودسون 

روي هودسـون

على هامش الحدث

يعتبر المدير 
الفني البريطاني 
روي هودسون 

)64 عاما( من أبرز 
المدربين وأكثرهم 

قيادة لفرق 
ومنتخبات

ماريو أندرادا 
المتحدث باسم 
اللجنة المنظمة 
لألولمبياد 
)Getty(

المقاييس،  بكل  للبرازيل  حقيقيا  تحديا  األولمبية  األلعاب  دورة  ستكون 
أن  تتمنى  اقتصادية  أزمة  من  الباد  تعاني  زيكا،  فيروس  عن  فبعيدا 
الخوف  إلى  باإلضافة  وذلك  الضخم،  الرياضي  الحدث  خال  تتقلص 
اآلخر  الجانب  وعلى  المنافسات.  في  الجماهيري  الحضور  قلة  من 
مازالت هناك بعد المشاكل في بعض المنشآت التي ستستضيف ألعاب 
البطولة، وذلك بجانب التلوث الذي ضرب خليج غوانابارا األساسي بالنسبة 

لمنافسات الرياضات البحرية في الدورة.

التحدي األكبر للبرازيل

وجه رياضي

يتعني اتخاذ احتياطات من قبل الرياضيني 
والــســيــاح بـــارتـــداء »املـــالبـــس املــنــاســبــة«. من 
ــقــــون بــأنــنــا  جــهــتــه، قــــال أنــــــــدرادا »نـــحـــن واثــ
سنفوز في هذه املعركة وأنها لن تؤثر على 
العاملية  الصحة  منظمة  وحـــذرت  األلـــعـــاب«. 
األســـبـــوع املـــاضـــي مـــن تــفــشــي زيــكــا بطريقة 
ــــدا« فـــي األمــيــركــيــتــني مـــع تــوقــع  »ســريــعــة جـ

إصابة 3 إلى 4 ماليني شخص خالل 2016.
إن هناك  املنظمة  قالت  االثنني،  إعالنها  وفــي 

ــيـــروس زيــكــا  ــفـ الـ طـــــوال عــــام 2014. ويــنــتــقــل 
بلسع بعوض يسمى »البعوض النمر«. وهو 
يتسبب بأعراض شبيهة باألنفلونزا )ارتفاع 
الــحــرارة ووجــع في الــرأس وألــم في املفاصل( 
لكنه يمكن أن يــؤدي لــدى الحامل إلــى تشوه 
يــولــد بجمجمة  قــد  الـــذي  لــدى الجنني  خلقي 
أصــغــر مــن الــحــجــم الــطــبــيــعــي. كــمــا يعتقد أن 
ــه عـــالقـــة بــــاضــــطــــراب عــصــبــي يــدعــى  زيـــكـــا لــ
كولومبيا  وأوصـــت  غــلــيــان-بــاري«.  »متالزمة 

»شــكــوكــا قـــويـــة« بـــوجـــود عــالقــة ســبــبــيــة بني 
ــفـــاع حــــاالت صــغــر الـــرأس  فــيــروس زيــكــا وارتـ
عــنــد املـــوالـــيـــد. وكـــانـــت الـــبـــرازيـــل الــتــي تشهد 
أوســع انتشار للفيروس، حــذرت منذ تشرين 
األول/أكـــتـــوبـــر مــن االرتـــفـــاع غــيــر الــعــادي في 
ــدد املـــوالـــيـــد املـــصـــابـــني بــصــغــر الــجــمــجــمــة  ــ عـ
ــك الــحــني  ــ ــنـــذ ذلـ ــــرق الــــبــــالد. ومـ ــمـــال شـ فــــي شـ
الجمجمة  لصغر  مــؤكــدة  حــالــة   270 سجلت 
بـــ3448 حالة أخــرى، مقابل 147  مع االشتباه 

والسلفادور واإلكــوادور والبرازيل وجامايكا 
النساء بتجنب وتأجيل الحمل  وبورتوريكو 
قبل السيطرة على وباء زيكا. وال عالج حتى 
اآلن للمرض الذي يتسبب به الفيروس بينما 
لقاح  إعــداد  أن  العاملية  الصحة  تؤكد منظمة 
ــام. وفـــي حــالــة تفشي  يــحــتــاج إلـــى اكــثــر مــن عـ
املـــرض بشكل أكــبــر خــالل األشــهــر املقبلة، قد 
يكون القرار األصعب أمام اللجنة هو تأجيل 

الحدث األكبر في عالم الرياضة بشكل عام.

استضاف املنتخب األفغاني للشباب الطفل مرتضى أحمد، عاشق ميسي الذي صنع 
والده له قميصا من كيس بالستيكي على شكل قميص األرجنتني، وأهدى إليه قميص 
فريق برشلونة، قبل أن يشارك مع شباب املنتخب في مباراة صغيره، ويلتقط صورا مع 
الالعبني بالقميص الجديد، وذلك قبل أن يتم ترتيب زيارته إلى النادي الكتالوني ملقابلة 

النجم األرجنتيني ليونيل ميسي.

خبر في صورة

ضيافة مرتضى أحمد
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السلط 
كبطاقة بريدية مرشحة لوضع عالمة 

اليونسكو على مدخلها

أمجد ناصر

فــي  ــنــــت  كــ األردن.  ــــي  فــ زلـــــــت  ــا  ــ مــ
الضخمة،  الجبال  حيث  الجنوب 
نة حينًا آخر، 

َّ
سن

ُ
دة، حينًا، امل املجعَّ

ب في مروحة 
َّ
تتقل التي  والــرمــال  الصخور 

ألوان، الفضاء الواسع، العاري، واآلن أنا في 
مدينة السلط، حاضرة البلقاء، حيث التالل 
التي تحتفظ بخضرة حتى في  والــوديــان 
التالل  البيوت تتسلق  الصيف، وحيث   

ِّ
عــز

ثــم تــنــزل مــع املــنــحــدرات كــأنــهــا تسقط الــى 
الوديان املحيطة. 

فضاءان مختلفان، تقريبًا، في كل شيء. إذا 
التي  العاصية  الطبيعة  هــو  الــجــنــوب  كــان 
بالكاد استطاع، البشر الذين تعاقبوا على 
ســكــنــاه، تــدجــيــنــهــا، فـــإن الــبــلــقــاء، والــســلــط 
املجموعات  بيد  تمامًا،  عــت،  تــطــوَّ تــحــديــدًا، 
هنا  يــومــًا.  عنها  تنقطع  لــم  الــتــي  البشرية 
في  تجهد  وال  قريبة،  أسبابًا  تجد  الحياة 
الكدح القاسي والنأي. فحيث املاء والتربة 
الــقــابــلــة لـــلـــزراعـــة واملـــنـــاخ املــعــتــدل تــغــرس 
ــر. وهـــذه  ــزدهــ ــا، وتــ ــذورهــ الـــحـــيـــاة أعـــمـــق جــ
أسباب وفيرة في السلط وعلى مقربة منها، 
التواريخ  األردن يتدفق في  كــان نهر  حيث 
واملـــمـــالـــك الـــتـــي قـــامـــت، وانــــهــــارت، بــالــقــرب 
د األنبياء،  منه، يروي الزرع والقوافل ويعمِّ
ــتـــجـــارة  ــاهــــن حــــركــــة الـ ــجــ تــقــطــعــه فــــي االتــ
واملــعــتــقــدات واألنــســاب والـــغـــزوات، وصــواًل 
إلى الغزوة األخيرة )القادمة من البحر هذه 
ت جحافلها االستيطانية،  املرة( التي امتصَّ

مياهه، من أعاليه.

االسم والمعنى
ــه،  ـــط بــالــعــربــيــة، ألنـ

ْ
ـــل ــم الـــسَّ ال يــســتــقــيــم اســ

ــلـــب، لــيــس عــربــيــًا. فــاملــديــنــة أقـــدم  عــلــى األغـ
مـــن املـــوجـــات الــعــربــيــة الــتــي عــرفــتــهــا بــالد 
الــشــام قبيل اإلســـالم وبــعــده. ففي العربية 
يشير االســم إلى اللسان الحاد )السليط( ، 
ط )القهر( ومنه 

ّ
والحافر )الشديد(، والتسل

جــاءت السلطة والسلطان، وفي املحاججة 
ــن ذلـــك  ــان. ولـــكـــن ال شـــــيء مــ ــرهــ ــبــ تــعــنــي الــ
يــخــصُّ مدينة الّسلط الــتــي قــد يــكــون أصل 
حــرف الطاء فيها تــاًء. ومــن هــذا الكثير في 
األجنبية،  األســمــاء  فــي  خصوصًا  العربية 
إذ يــبــدو الــقــلــب، هــنــا، كــأنــه تــعــريــب لالسم 
وامــتــالك لـــه. لــكــن املــراجــع الــتــاريــخــيــة تكاد 
الــســلــط آت مــن الكلمة   اســـم 

َّ
تجمع عــلــى أن

التي تعني األرض  اليونانية »ساليتوس« 
املــشــجــرة، أو الــــوادي األخــضــر. أو ربــمــا من 
الكلمة السريانية »صالتا« وتعني الصخر 
القاسي )الصوان(. ويبدو أن »الصلت« هو 
اسم املدينة الذي تذكره املراجع الجغرافية 
والرحلية العربية وظل ساري املفعول حتى 
كتابه  فــي  يقول  فالقلقشندي  قريبة،  فترة 
 من 

ٌ
لطيفة  

ٌ
بلدة »الصلُت  األعشى«:  »صبح 

الشرقي، وبها  الغور  األردن في جبل  جند 
 بــنــاهــا املــعــظــم عيسى بــن الــعــادل بن 

ٌ
قــلــعــة

ــــوب )شــقــيــق صــــالح الــديــن  أبــــي بــكــر بـــن أيـ
األيوبي(«. 

ويرجع اسم املدينة اليوناني »ساليتوس« 
إلـــى فــتــرة حــمــلــة اإلســكــنــدر املــقــدونــي على 
ــن بـــعـــده،  ــام قــــــادة جـــيـــشـــه، مــ ــيــ ــــرق، وقــ ــــشـ الـ
ــتـــن فـــــي مــصــر  ــمـ ــاكـ بــــإنــــشــــاء ســــاللــــتــــن حـ
والبطالسة.  السلوقيون  هما  الشام  وبــالد 
اسم  غيروا  الذين  للبطالسة  األردن  خضع 
ــان( كــمــا كــانــت تــســمــى في  ـ ــمَّ ــة عــمــون )عـ ــ ربَّ
على  فيالدلفيا  إلـــى  العمونين  حــكــم  أيـــام 
فيالدلفيوس،  بطليموس  اإلمبرطوار  اســم 
ــار  ــم انــتــزعــهــا الــســلــوقــيــون مــنــهــم فـــي إطـ ثـ
الصراع بن مملكتيهما املصرية والشامية. 
وســيــكــون لــلــســلــط عــنــد الــــرومــــان، ثـــم عند 

العرب املسلمن، شأن. فبالنسبة لألخيرين 
هناك سبب ديني لالهتمام بها، إضافة الى 
األسباب التجارية، هو أنها محطة رئيسية 
ــقــــدس. كــمــا أنــهــا   فـــي الـــطـــريـــق إلــــى بــيــت املــ
للقادمن  األســاســيــن  الطريقن  »تــتــوســط 
بــن شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة وبــــالد الــشــام: 
ة، الــرمــلــة، الــقــدس، الــغــور، شمااًل 

َّ
طريق غـــز

العقبة، معان،  إلى طبريا فدمشق، وطريق 
ِدمشق«.

َ
الكرك، عجلون، طبريا ف

شقيقة نابلس
ــراه الـــيـــوم، فـــي الــبــلــدة  ــ ــــذي نـ بــــدأ املــعــمــار الـ
التاسع عشر،  القرن  في منتصف  القديمة، 
دائمة  العثمانيون حامية  فيها  فقد وضــع 
وربـــطـــوهـــا إداريــــــــًا بــمــديــنــة نـــابـــلـــس الــتــي 
السلط  شهدت  دمشق.  لوالية  تابعة  كانت 
توافدًا للتجار واملهنين من أهالي نابلس 
ودمــشــق الــذيــن وضــعــوا الـــنـــواة األســاســيــة 
لهوية املكان املعمارية الحالية، إضافة إلى 
تــقــاطــر الــعــشــائــر األردنـــيـــة املــقــيــمــة بالقرب 
ن مــزيــج  مــنــهــا لــإقــامــة فــيــهــا، وبـــذلـــك تـــكـــوَّ
اجتماعي فريد يجمع بن األنساب املحلية 
والنابلسية والدمشقية والدينن اإلسالمي 
األردن  ــي  ــ فـ الـــســـلـــط  ــرف  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ت ــيــــحــــي.  واملــــســ

»مــديــنــة األوائـــــــل« حــيــث جــمــعــت ريــــادات  بـــ
أردنية شتى: أول بلدية )1887(، أول مدرسة 
 ،)1882( تجارية  غرفة  أول   ،)1923( ثانوية 
أول مدرسة بنات )1919(، أول شبكة إنارة 
كــانــت أول عاصمة  إنــهــا  ثــم  عــامــة )1923(، 
لشرق األردن قبل أن ينتقل األمير عبد الله 
التي تمر بها  إلــى عمان  بن الحسن منها 
الحجاز وتــتــوافــر على مصدر  سكة حــديــد 
إمــارتــه.  ليرفع على تاللها علم  جـــاٍر  مائي 
ال تــبــعــد عـــمـــان عـــن الــســلــط ســــوى ثــالثــن 
طبوغرافية  شبه  أوجـــه  وهــنــاك  كيلومترًا، 
والسفوح  التالل  العمران متشابهًا:  جعلت 
التي قام عليها بناء العاصمة األول املتأثر 

بفن العمارة العثمانية.  
وال شك أن انتقال األمير عبد الله من السلط 
إلى عمان قد أسهم في بناء األخيرة وتراجع 
األولى نسبيًا. فستكون عاصمة اإلمارة، ثم 
املــمــلــكــة الحــقــًا، مــحــط االهــتــمــام السياسي 
البشري  والــتــقــاطــر  االقــتــصــاديــة  والتنمية 
ــتـــي وفـــرتـــهـــا مـــرافـــق  ــــرص الـــعـــمـــل الـ عـــلـــى فـ
عــاصــمــة الــكــيــان الـــجـــديـــد. ورغــــم اســتــئــثــار 
ان باالستثمار وفرص العمل والتنمية،  عمَّ
االقتصادية عمومًا، فقد ظلت السلط مدينة 
 
َّ
ــة لـــلـــوصـــول إلــــى فــلــســطــن. ولــكــن ضــــروريــ

هذه األهمية تراجعت، أول مــرة، مع النكبة 
يرتبط بعالقة  الـــذي  وســقــوط ميناء حيفا 
تـــجـــاريـــة مــــع الـــســـلـــط بـــيـــد الـــصـــهـــايـــنـــة، ثــم 
لتحل النكبة بالسلط بعد هزيمة حزيران/ 
يونيو 1967 بسبب انقطاع شراين الحياة 
الـــتـــي تــربــطــهــا بــشــقــيــتــهــا نــابــلــس )الــضــفــة 
الــغــربــيــة عــمــومــًا( عــلــى الــصــعــيــد الــتــجــاري 
واالجــتــمــاعــي، لــتــنــزوي الــســلــط، بــعــد ذلــك، 
 ال تــمــرُّ بــهــا تــجــارة وال يــذهــب إليها 

ً
بــلــدة

سوى أهلها.

تواصل عمراني
كانت السلط تبدو بعيدة للقادم من عمان. 
ــرى بـــعـــيـــدة. عـــرفـــت هـــــذا األمــــر  ــ ــ مـــديـــنـــة أخـ
بها،  مـــررت  عــنــدمــا  فــي طفولتي  شخصيًا 
ــقـــدس عــام  ــى الـ ــدي، لــلــذهــاب إلــ ــ ــ بــمــعــيــة والـ
1966، في الجمعة األخيرة من رمضان التي 
كــان والـــدي، وعــدد من أقاربنا العسكرين، 
يدأبون على صالتها في املسجد األقصى. 
ثم عرفت ذلك مرة ثانية إثر سقوط الضفة 
الغربية، بعدها بعام واحد، وخروج الجيش 
ــس  األردنــــــــي مــنــهــا مـــهـــزومـــًا، مـــمـــزقـــًا، مــنــكَّ
الــرؤوس والرايات، وكان والــدي، العسكري 
في سالح الــدروع، بن هــؤالء. نجت كتائب 
مــن لــــواء ســتــن املـــــدرع، الــــذي كـــان ينتسب 
إليه أبي، من حصاد الطائرات اإلسرائيلية 
عت في وادي شعيب بالقرب  الوفير، وتجمَّ
من السلط. هناك رأيت الهزيمة كاملة على 
وجوه الجنود املرابطن بجانب دباباتهم، 
ــم، تــــحــــت شــــمــــس تــطــبــخ  ــهـ ــلـ ــثـ ــة مـ ــ ــــزومـ ــهـ ــ املـ
الرؤوس. كانت السلط بعيدة جدًا بالنسبة 
للطفل الــــذي كــنــتــه. وكـــانـــت هــنــاك فــراغــات 
كبيرة بينها وبن عمان. أما اليوم فالترابط 
العمراني بن املدينتن يكاد يقضي على ما 
تبقى من مساحات فارغة. خضراء. مزهرة. 
منعشة. إذ بوسعك أن تــرى هــذا التواصل، 
املتقطع بعض الشيء، منذ أن تسلك طريق 
السلط – عمان، وهو من أهم وأقدم شوارع 
املــمــلــكــة، ويــعــكــس الـــعـــالقـــة، الـــخـــاصـــة، بن 

العاصمة األولى للبالد والثانية.

هوية معمارية
وهــي  مــمــيــزة.  مــعــمــاريــة  شخصية  للسلط 
ال تــزال، رغــم كل التحديث العشوائي الذي 
ــيـــة األخـــــرى، محافظة،  يــطــاول املــــدن األردنـ
ــذه الــتــي  ــ ــــى حــــد كـــبـــيـــر، عـــلـــى هــويــتــهــا هـ إلـ
الــبــنــاء املــشــيــد بــالــحــجــر األصــفــر  يمنحها 
الــصــلــب، وتــشــابــه طــــرزه، وعــلــوه املــتــمــاثــل، 
هوية متجانسة. ويفسر باحثون أردنيون 
هوية السلط املعمارية السائدة حتى اليوم 
إلى أن معظم بيوتها يملكها ابناء املدينة 
الذين يقومون بصيانتها والحفاظ عليها، 
ــرادة هـــذه الهوية  خــصــوصــا بــعــد شــيــوع فــ
عــلــى نـــطـــاق عـــاملـــي. فــقــد بــلــغ عــــدد املــبــانــي 
الــتــراثــيــة فــي املــديــنــة الــتــي صنفتها بلدية 
ــع مـــؤســـســـة جــايــكــا  ــتـــعـــاون مــ ــالـ ــلـــط، بـ الـــسـ
اليابانية، أكثر من الف وتسعة عشر مبنى.  
اْدخل سوق الحمام في قلب البلدة القديمة، 
الــعــقــود والــقــنــاطــر والـــجـــدران الحجرية  ذا 
وكم  السلط،  كانت  كيف  لتعرف  السميكة، 
تــشــبــه، عــلــى هــــذا الــصــعــيــد، مــــدن الـــجـــوار 
تتوزع على  الكبرى. شــارع طولي  الشامي 
جانبيه كل الحوانيت التي كانت تحتاجها 
ة، غير املدروسة،  البلدة. رغم العصرنة الفجَّ
ــــذي ســمــي هــكــذا  ــارع الــحــمــام )الـ ــزال شــ ال يــ
بسبب وجود حمام تركي قديم فيه( يخدم 
كــســوق تــتــجــاور فــيــهــا الــخــضــار والــتــوابــل 
ومواد السمانة ودكاكن السكافة والحالقة 
الشيشة  الــجــزارة وأدوات  واألفـــران ومحال 
ــايـــل، وبــســطــات الخضر  والـــتـــدخـــن واملـــوبـ
التي تعكف عليها نساء من محيط املدينة. 

منظر عام لمدينة السلط، ويظهر في الصورة بيت أبو جابر التاريخي والكنيسة التاريخية ) ويكيبيديا(

A

سلَّم األردن ملف ترشيح مدينة الّسلط إلى اليونسكو لكي يتم إدراجه ضمن قائمة التراث العالمي حيث تضم المدينة أكثر من 
ألف مبنى تراثي، هي التي ال تبعد عن عّمان إال بـ 30 كيلومترا

هوامش

سعدية مفرح

الــراحــل، محمد  ال أدري مــاذا سيكون موقف الشاعر 
الذي  املمثل  كان حيًا، وسمع تصريحات  لو  املاغوط، 
املدوّية، صعودًا على أكتاف  ساهم في صنع شهرته 
نصوصه الخالدة، لكن املاغوط الذي قال يومًا إن »أسوأ 
لن  أعــدل ديكتاتور«  أفضل من  الدنيا  ديمقراطية في 
أمــام  يــراه منحنيًا  وهــو  األثــيــر،  بممثله  يكون سعيدًا 
صورة الدكتاتور في وصلٍة من املديح الرخيص الذي 
تعّدى بها كل ما يمكن تخيله من فنان باملطلق. ذلك 
الطغيان  لتمجيد  بــوق  إلــى  فــإْن تحّول  الفن حرية،  أن 
والعبودية، علينا أن نعيد النظر بالصفة، وبمن يحملها 

في إطار الفن.  
بـــّرر مــنــاصــرو الــفــنــان الــســوري، دريـــد لــحــام، ومتبنو 
مواقفه السياسية، بالقول إنه حر في اتخاذ ما يشاء 
من آراء وأفكار، وعلى الجميع تقبل ما أبداه من إعجاب 
السافر  وبتدخلها  األعلى،  وبمرشدها  بإيران،  شديد 
تصريحاته  في  ضدها،  انحيازًا  السورية،  الثورة  في 

أخيرًا، من باب حرية الرأي، وهو تبريٌر وجيه، لو كان 
ــد لــحــام تــحــديــدًا. فمن  ال يخص إيـــران وســوريــة ودريـ
، لــو أن دريــد 

ً
السهل علينا هضم هــذه املــبــررات فــعــا

لــحــام لــم يكن فنانًا ُيــفــتــرض، بــالــضــرورة، أنــه يحمل 
فكرًا مغايرًا ألفكار الدولة الدينية، كما هي مطبقة في 
. ومــن املمكن أيضًا هضمها، لــو لــم يكن 

ً
إيـــران، مــثــا

العربية بهذا  هو غوار الطوشة، كما عرفته الجماهير 
االســـم أو بــغــيــره مــن األســـمـــاء الــتــي بــنــى مــن خالها 
الطغيان،  ضد  شرسًا  محاربًا  العالي،  الفني  صرحه 
وضــــد الـــدكـــتـــاتـــوريـــة، وضــــد خــنــوع األنــظــمــة الــعــربــيــة 
أمــام إسرائيل، وضــد كل من جعل املواطن العربي ال 
يحتاج  أكثر من »شوية كــرامــة«، كما ورد في بعض 

مسرحياته السياسية.
نسف هذا الفنان املخضرم كل ما قاله، وما عمله، وما 
حــاول إقناع اآلخرين به طــوال عمله في الفن بسهولة 
 في الوقوف أمام امليكروفون 

ً
بالغة، فلم يجد غضاضة

بالقصيدة  أشبه  عــبــارات  لــيــرّدد  التصوير،  وعــدســات 
 فيها بقائد سياسي وديني، ساهمت 

ً
الشعرية، متغزال

ولم  كثيرين.  وقتل سوريني  تدمير سورية  في  بــاده 
يكتف الفنان املرهف الحس، كما يفترض، والذي أسال 
دموعنا سابقًا، وهو يغني لألم بشجن عميق، بمغازلة 
أسبغ  بــل  الــافــت،  الطائفي  البعد  ذات  الدينية  العمامة 
عليها صفاٍت كثيرة ال تليق ربما إال باألنبياء، فخاطب 
: »في روحك القداسة، في عينيك األمل، 

ً
صاحبها قائا

في يديك العمل، وفي كامك أمر يلبى«، ثم خطا خطوة 
أبعد من مجرد خيانة املبدأ األخاقي للفن، نحو خيانة 

األرض التي كانت غربته في إحدى مسرحياته املبكّرة، 
ــع كـــأســـه مــتــرعــًا بــالــتــضــحــيــات في  ــــذي رفــ والـــوطـــن الـ
 بصوت متهدج: »ازدادت 

ً
مسرحيٍة أخرى، إذ تابع قائا

قــدســيــة تــرابــنــا، حــني ارتــقــى بــعــض مــن رجـــاالتـــك إلــى 
عليائها. لك الحب والتقدير واإلجال من شعٍب صامٍد 

وجيش عتيد. عاشت إيران، تحيا سورية«.
العار،  نهاية كلمة  بالخجل، وهو يخلط، في  لم يشعر 
القومي  للحزب  انضمامه  تعلمها من  التي  التحية  بني 
الــســوري حــيــث »تــحــيــا ســوريــة« الــكــبــرى وطــنــًا قوميًا 
عروبيًا خالصا، و»عاشت إيران«، وهي ترسل مقاتليها 
وبــأوامــر مباشرة من  أرضــهــم،  فــي  السوريني  ليقتلوا 

دكتاتورهم، وصديقه صاحب العمامة .  
أنه  هل قــّرر دريــد لحام أن يخلع قناعه أخــيــرًا، ليرينا 
ليس سوى ممثٍل، أتقن كل األدوار املرسومة له في الفن 
وفي الحياة أيضا؟ أم ليلبس أمامنا قناعه الجديد بما 
الرابع  البعد  انهار  أن  بعد  لــه،  الجديد  والـــدور  يتناسب 
في املسرح السوري، وأصبح على كل املمثلني أن يؤدوا 

أدوارهم الحقيقية في الحياة؟ 

دريد لحام بين الكرامة والعمامة

وأخيرًا

نسف هذا الفنان المخضرم 
كل ما قاله، وما عمله، وما 

حاول إقناع اآلخرين به
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بيركهارت والسلط

زار الّسلط املستشرق والرحالة 
السويسري بيركهارت عام 
1812 وكتب في يومياته عن 
التعايش بني عائاتها املسلمة 
واملسيحية، التي قدرها بنحو 
480 عائلة، وقال إنها تعيش 

نِيِ 
َ
في وئام تام، و»إن هناك كاهن
يقودان الصاة في كنيسة 
صغيرة باسم »العذراء«، 

ويتقاضي الكاهنان مبلغ أربعة 
جنيهات سنويًا يجمعها أهالي 
السلط، والعجيب أن املسلمني 
يدفعون جنيهني من األربعة 

املذكورة. ونصارى السلط غير 
متمسكني بدينهم، فهم قليلو 

الصاة والصيام، فقد شاهدتهم 
ن من  يأكلون املنسف، املكوَّ
اللحم والسمن أثناء الصيام 

الكبير المبالني، وأكثرهم يحلف 
بالقرآن ويصلي على النبي«!




