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»آبل« تتحدى الـ»أف بي آي«
تتمسك شركة »آبل« برفض طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي األميركي »أف 

بي آي« فك شيفرة هاتف »أيفون«، مؤكدة أن المعركة في بدايتها. ]8[   

بيروت ـ ثائر غندور

أربك وزير العدل اللبناني، أشرف ريفي )الصورة(، 
أمــس األحــد، حســابات جميــع القــوى السياســية 
اللبنانيــة، بعدمــا أعلــن عــن تقديــم اســتقالته مــن 
الحكومــة، فــي خطوة وضعها في ســياق مواجهة 
»دويلــة حــزب اللــه«، وذلــك بعــد يومــن فقــط مــن 
لألجهــزة  مســاعداتها  وقــف  الســعودية  إعــان 
األمنيــة فــي لبنــان، وخصوصــا الجيــش، بذريعــة 
تحــول لبنــان إلــى »محميــة إيرانيــة«.  وبــدا ريفــي، 
فــي حديــث خــّص بــه »العربــي الجديــد«، حريصــا 

أجــل  مــن  هــذه  بخطوتــه  قــام  أنــه   التأكيــد  علــى 
»قلــب الطاولــة« بوجــه مشــروع حــزب اللــه، معتبرًا 
أن الوضــع فــي لبنــان لــم يعــد ُيحتمــل، والنفايــات 
ســقط الحكومــة فقــط، بــل 

ُ
»ســتأكل البلــد، ولــن ت

ستســقط أمــورًا كثيــرة أخــرى«. اســتقالة ريفــي، 
وضعــت فريــق 14 آذار )الــذي يحســب علــى هــذا 
الفريــق( أمــام تحــٍد كبيــر، ومن املفتــرض أن يعلن 
زعيم تيار املستقبل سعد الحريري، مساء اليوم 
اإلثنــن، موقفــا واضحــا خــال مؤتمــر صحافــي، 
فيمــا دعــا رئيــس الحكومــة تمــام ســام، إلى عقد 
جلســة للحكومــة صبــاح اليــوم، لبحــث »القضايــا 

الســعودية.  مــع  العاقــة  ذلــك  فــي  بمــا  الطارئــة«، 
»العربــي  لـ الحكومــة  رئيــس  مصــادر  وكشــفت 
الجديــد« أنــه ُيجــري اتصــاالت مــع مختلــف القوى 
ألن  الحكومــة،  عــن  واضــح  بموقــف  للخــروج 
»العاقــة مــع الســعودية مصلحة وطنيــة عليا، وال 
ُيمكن القبول باملّس فيها«. وتخّوفت املصادر من 
رفــض حــزب اللــه ملوقــف كهــذا، ألنــه يعنــي »قــرارًا 

لدى الحزب بتفجير الحكومة«. 
»العربي الجديد«، أن ســام  وكشــف أحد الوزراء لـ
»تتحّمــل كل  أن  الحكومــة  فــي جلســة  ســيقترح 
منطقة مسؤولّية نفاياتها، وفي حال ُرفض األمر 

ســيتجه لاســتقالة«. وفي الســياق، اعتبر رئيس 
الحزب التقدمي االشــتراكي النائب وليد جنباط، 
وتســاءل  خيــارًا،  ليســت  الحكومــة  اســتقالة  أن 
قّدم 

ُ
ملــن ســت الجديــد«،  »العربــي  مــع  اتصــال  فــي 

هــذه الحكومــة اســتقالتها؟ متخّوفــا مــن تعريض 
الجالية اللبنانية في الخليج للخطر، »بباش« )أي 
مجانــا(، مضيفــا أنــه فــي املقابــل فإن »لــدى إيران 
جاليتهــا فــي لبنــان، أي حــزب الله«. وفي الســياق، 
تقــول مصــادر تيــار املســتقبل إن االســتقالة مــن 

الحكومة أحد الخيارات املطروحة للنقاش.
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تستطع تنفيذ ذلــك بعد مــرور أكثر من سنة عن 
تحملكم املسؤولية؟

ما وعدتهم به أقوم بتنفيذه منذ تولي هذا 
املنصب. ثم بماذا وعدتهم؟

¶ وعدتهم على سبيل املثال بتوفير الشغل وإنهاء 
حالة التهميش

هـــذا صــحــيــح، ولــكــن عليهم أن يــدركــوا بــأن 
الرئيس ال يحكم بمفرده. أال يوجد مجلس 
لــنــواب الــشــعــب؟ لــقــد تــقــدمــت بــمــبــادرة إلــى 
ــتـــســـويـــة مــلــف  ــا يـــتـــعـــلـــق بـ ــ ــي مـ ــ الــــبــــرملــــان فـ
ــإذا بـــهـــم أقــــامــــوا الــدنــيــا  ــ ــال، فــ ــ ــمـ ــ ــال األعـ ــ رجــ
ــم يـــقـــعـــدوهـــا. هـــنـــاك أقـــلـــيـــة غـــيـــر مــؤمــنــة  ــ ولـ
بــالــديــمــقــراطــيــة، والــديــمــقــراطــيــة تعني تــرك 
األغلبية  تحترم  أن  مقابل  تحكم،  األغلبية 
األقلية. وما يحصل اآلن أن األغلبية تحترم 
األقــلــيــة فــي حــن أن األقــلــيــة تــرفــض احــتــرام 
النزول إلى  األغلبية، وذلــك من خالل تعمد 

الشارع.

الذين يقفون اآلن  ¶ ماذا تقول لليساريني، سواء 
ضدك أو ألولئك الذين ساهموا في تأسيس حزب 

»نداء تونس« ثم خرجوا من حزبك؟
ــا وســطــي  ــا، وأنــ عــلــيــهــم أن يــقــبــلــونــي كــمــا أنــ
إسالميًا  ولست  يمينيًا،  وال  يساريًا  ولسُت 
لكنني مسلم. واآلية واضحة في هذا الشأن: 

¶ كيف تقضي يومك الرئاسي؟
ــح فــي  ــ ــبــ ــ ــرًا، وأصــ ــ ــ ــاكـ ــ ــ أســــتــــيــــقــــظ بـ
مــكــتــبــي عـــنـــد الـــثـــامـــنـــة صــبــاحــًا، 
وأعود إلى البيت لتناول الغداء عند الواحدة 
ظــهــرًا. ونــظــرًا لقرب مكان إقامتي مــن مكتب 
الــعــمــل، تـــرانـــي دائـــمـــًا أســتــجــيــب لــكــل طـــارئ 
وأرّد على أي اتصال هاتفي يخّص نشاطي 
كرئيس للدولة. وإن لزم األمر أن أعود مساء 
إلـــى املــكــتــب فــإنــي ال أتــــردد فــي الــقــيــام بــذلــك. 
املسألة األخرى الثابتة في برنامجي اليومي 
تتعلق بكوني مغرمًا باملطالعة منذ الصغر، 
وقد بقيت وفيًا لهذه العادة حتى اآلن، لهذا، 
األقــل  على  أخــّصــص  الكثيرة،  رغــم مشاغلي 
لــلــقــراءة. وعندما كنت أدرس  ساعة كــل يــوم 
فــي فــرنــســا، كــنــت أنــهــي حــصــة املــطــالــعــة مع 
أني ال أذهب  السادسة صباحًا، مع املالحظ 
إلى أي مكان إال عند الضرورة، حيث تجدني 
ولو  املكتب.  في  أو  البيت  في  إمــا  باستمرار 
ــادرت فيها القصر  تــســألــنــي عــن آخـــر مـــرة غــ
الرئاسي أجيب بأن ذلك حصل عندما ذهبت 
في  الصيد  الحبيب  الحكومة  رئيس  لــزيــارة 
املستشفى. أفعل ذلك ألخفف من مشقة أولئك 
الـــذيـــن يــحــرســونــنــي. بــابــي مــفــتــوح لــكــل من 
يرغب في مقابلتي، ولهذا خصصت مساحة 
لــذلــك تستمر يــومــيــًا بــن الــســاعــة الــســادســة 

والثامنة مساء.

¶ مــا هــو الــكــتــاب الـــذي كــنــَت بــصــدد قــراءتــه خالل 
األيام األخيرة؟

قــد ال تــصــدق عــنــدمــا أقــــول لــك بــأنــي بصدد 
قــــراءة كــتــاب عــن ويــنــســتــون تــشــرشــل رئيس 
أعـــــرف  أن  أردت  ــي.  ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ الــــحــــكــــومــــة 
كــيــف نــجــح هــــذا الـــرجـــل بــمــفــرده فـــي تغيير 
مــوقــف الــعــالــم تــجــاهــه، ومـــا عـــانـــاه مـــن عــدم 
االعتراف بالجميل، من قبل من أحسن إليهم 
وســاعــدهــم، والــذيــن نجحوا فــي إخــراجــه من 
اللعبة السياسية. لهذا، أنا شخصيًا ال أغتّر 
ملواجهة  دائمًا  ومستعد  حاليًا،  فيه  أنــا  بما 
كــل االحـــتـــمـــاالت. وعــنــدمــا كــتــبــت كــتــابــي عن 
بورقيبة ذكرت فيه ما قلته له ذات مرة: ليس 
مـــن حــقــك أال تـــعـــرف أن نـــكـــران الــجــمــيــل هو 
تكريم الشعوب الكبيرة للرجال العظام. وقد 
ذّكرته بأشياء قالها من قبل، لكنه لألسف لم 

يلتزم بها عمليًا.

ــاء لــشــخــص بــورقــيــبــة رغــم  ــوفــ ــ ¶ ملـــــاذا كـــل هــــذا ال
املشاكل العديدة التي حصلت بينكما؟

بــصــراحــة، وإحــقــاقــًا للحق، تعلمت كــل شيء 
من بورقيبة. عشُت يتيمًا منذ الصغر، مات 
ــن عــمــري  والــــــدي حـــن كــنــت فـــي الــتــاســعــة مـ
حــيــث كــنــُت كــبــيــر إخـــوتـــي وأصـــغـــر أشــقــائــي 
صــالح الــديــن كــان عمره آنـــذاك أربــعــن يومًا. 
اختارني  الــذي  هو  بورقيبة  أيضًا،  للتاريخ 
ه. أقول هذا بتواضع. 

ُ
ولسُت أنا الذي اخترت

 لــي في 
ً
كــنــُت صــديــقــًا البــنــه الـــذي كـــان زمــيــال

الجامعة،  ثم في  الصادقية  الدراسة، بمعهد 
وكـــان دائــمــًا يــقــول لــي إن والـــده مختلف عن 
السياسين اآلخـــريـــن، ولـــم أصـــدق مــثــل هــذا 
الكالم وناقشته فيه. فعندما تحدث مع والده 
ونقل له موقفي منه ومن عموم السياسين 
 ،

ً
ــه. وفـــعـــال ــال لـــه بــورقــيــبــة آتـــنـــي بــ يــومــهــا، قــ

ــى،  ــ عـــنـــدمـــا الــتــقــيــت بــبــورقــيــبــة لـــلـــمـــرة األولــ
تــغــّيــرت عــقــلــيــتــي تــمــامــًا، والحـــظـــت أن لــديــه 
 يحب 

ً
خاصية ال يملكها غيره. لم يكن رجال

املــال ويلهث وراءه. صدقني عندما أقــول لك 
الحقيقية  القيمة  يعلم  يكن  لــم  بورقيبة  إن 
لــوحــدة الــديــنــار، هــل يصلح لــشــراء مــنــزل أم 
عــلــبــة ســـجـــائـــر. لــقــد عـــاشـــرتـــه ثـــالثـــن عــامــًا 
 عنه 

َّ
ولــيــس يــومــًا أو بضعة أيـــام، ولــم أتــخــل

أشهد  ولكنني  مــعــه،  اختلفُت  صحيح  أبـــدًا. 
 عني. وعندما توالت الهجمات 

َّ
بأنه لم يتخل

ضدي هو الذي دافع عني. على سبيل املثال، 
إلى سويسرا  للداخلية وانتقلُت  كنت وزيــرًا 
والتقيت بالنقابي، أحمد التليلي، في الفترة 
التي كان بورقيبة غاضبًا عليه. بسبب هذا 
الــلــقــاء، قــامــت حــمــلــة واســـعـــة ضـــدي قــادتــهــا 
الــحــزب، مثل  فــي  الهامة  الشخصيات  عــديــد 
أحمد بن صالح ومحمد الصياح وغيرهما. 
وبالرغم من أن مقابلتي ألحمد التليلي كانت 
بمبادرة مني، إال أن الرئيس بورقيبة سارع 
إلى وضع حّد للهجوم على شخصي، وقال 
للوزير األول )رئيس الوزراء( يومها الباهي 
األدغــــــم: »قــــل لــهــم إنــــي كــلــفــت الــبــاجــي بــهــذه 

املهمة«، وفعل ذلك دفاعًا عني.
كـــانـــت لــبــورقــيــبــة ثــقــة فـــي مـــواهـــبـــي، وأذكــــر 
أنـــي كــنــت مــعــه عــنــدمــا تــوجــهــنــا إلـــى املكتب 
الــبــيــضــاوي فــي واشــنــطــن للقاء مــع الرئيس 
ــالــــد ريـــغـــن، وقــــد أعـــــــددُت له  األمـــيـــركـــي، رونــ
ــذه املـــنـــاســـبـــة نـــصـــًا لـــخـــطـــاب ســيــلــقــيــه،  ــهــ بــ
ــد الــتــونــســي  ــاء الــــوفــ فــنــصــحــه بـــعـــض أعــــضــ
بــإلــغــاء الــفــقــرات الــتــي تــتــحــدث عـــن القضية 
ــك، ذهــبــت  الــفــلــســطــيــنــيــة. وعــنــدمــا بــلــغــنــي ذلــ
إليه وقلت له أنت الرئيس ولست أنا، لكن إذا 
قبلت بالتخلي عن هذه الفقرات فإن زيارتك 
على مالحظتي،  يعلق  لم  معنى.  أي  ستفقد 
لكن علمت في ما بعد أنه طلب إعادة الفقرة 
إلــى نــص الــخــطــاب، وقــال ألعــضــاء الــوفــد إنه 
ــائـــد الــســبــســي ويــــعــــرف مــــا الــــذي  الـــبـــاجـــي قـ
يفعله. وعندما دخلنا البيت األبيض، كانت 
فــلــســطــن أول مــســألــة تـــم طــرحــهــا عــلــيــه من 
قبل فــريــق الــرئــيــس ريــغــن، وهــو مــا أفرحني 
 ألن الرئيس 

ً
كثيرًا، لكنها فرحة لم تدم طويال

الباجي 
قائد 

السبسي

أسئلة  عن  باإلجابة  السبسي،  قائد  الباجي  التونسي،  الرئيس  رّحب  أشغاله،  كثرة  رغم 
»العربي الجديد«. رغبنا في أن يختلف هذا الحوار عن مجمل اللقاءات اإلعالمية التي 
أجراها الرئيس أخيرًا. الجانب الشخصي الذي غالبًا ما يكون من أسرار الدولة عند رؤساء 
بالراحل  الجديد«: عالقته  »العربي  أمام  التونسي على مصراعيه  الرئيس  الدول، فتحه 
الحبيب بورقيبة، وتفاصيل يومه الرئاسي، ودور عائلته في مهامه الرئاسية، وتوصيفه 
السياسي لنفسه بين يمين ويسار، فضًال عن رؤيته طبعًا للواقع العربي ومآالته. جميعها 

عناوين عريضة يفندها الباجي، مثلما يحلو لكثيرين أن يسموه. يجمع الرجل في شخصه 
خصائص تجعلك مشدودًا إليه، بدءًا من المظهر الموروث عن جذوره التركية، وأناقة 
الملبس، وحسن الحديث، وصفاء الذاكرة، مما يجعله يستحضر دائما تجارب الماضي. 
كما أن السبسي يتمتع بصحة جيدة رغم تجاوزه التسعين عامًا. يعود السر في ذلك 
إلى نومه باكرًا، وحرصه على التوازن في نظامه الغذائي، وإصراره على ممارسة الرياضة 

فضًال عن غرامه برياضة المشي يوميًا

23
سياسة

حوار

منصب وزير أو كاتب دولة أو مدير أو حتى 
ــد كــلــفــت الــســيــد يــوســف الــشــاهــد  مــعــتــمــد. وقـ
بــمــتــابــعــة وضــعــي الــصــحــي، فــقــيــل إنــــه زوج 
ــدّي ابــنــتــن إحــداهــمــا  ــ ابـــنـــتـــي، فـــي حـــن أن لـ
متزوجة من شخص تنحدر أسرته من والية 
وهو  طبيب،  مــن  متزوجة  والثانية  املــهــديــة، 
ــــذي كــلــفــتــه بــمــا يــخــصــنــي. فــكــل مـــا ينسج  الـ
مقصودة  عملية  ســـوى  لــيــس  عائلتي  حـــول 
ومــوجــهــة ضـــد شــخــصــي. كــمــا تــحــدثــوا عن 
كوني أسعى إلى توريث ابني، وقد قلت لهم 
بـــأن عــصــر الــتــوريــث قـــد انــتــهــى فـــي تــونــس. 
ــــدي؟ وهـــل تـــرك لي  هـــل قــمــُت أنـــا بـــوراثـــة والــ
 مــا أرثـــه ســـواء مـــااًل أو منصبًا؟ اليوم 

ً
أصـــال

عبر  إليها  الــوصــول  يتم  املــنــاصــب  أصبحت 
االنــتــخــاب. وقــد نصحُت ابــنــي، وطــلــبــُت منه 
مغادرة حزب »نداء تونس« عسى أن يتوقف 
التوريث عن اإلســاءة  الذين يروجون ملسألة 
لي. التوريث يقع عادة في الدولة وليس في 
الحزب. وكل ما أقوله لهؤالء: لن تنجحوا في 
مــحــاوالتــكــم املــســيــئــة. فــأنــا الــرئــيــس الوحيد 
الذي لم يعن أّيًا من أفراد أسرته في منصب 
سياسي. أنا أعرف ماذا أفعل وما الذي يجب 

عدم فعله.

¶ ما الذي يمكنكم قوله للمواطنني الذين وعدتهم 
لم  بأشياء عديدة خالل حملتكم االنتخابية، لكن 

ــأ الــجــمــيــع عــنــدمــا  بــورقــيــبــة فـــاجـــأنـــي وفـــاجـ
خـــاطـــب الــرئــيــس األمـــيـــركـــي بــقــولــه »ســيــدي 
الـــرئـــيـــس أحـــيـــل الــكــلــمــة لـــوزيـــر خــارجــيــتــي، 

ليتحدث باسمي عن هذا املوضوع«.
هكذا وجدت نفسي في ورطة، وعندما أتممت 
ــال بــورقــيــبــة لــلــرئــيــس األمــيــركــي  إجــابــتــي قــ
ــام الــحــاضــريــن: ســيــدي الــرئــيــس هـــذا ما  وأمــ

كنت سأقوله بالضبط ردًا عن سؤالكم.
كانت بيننا عالقة خاصة. لهذا السبب أجد 

نــفــســي غــيــر قــــادر عــلــى أن أتــخــلــى عــنــه. لكن 
أقــول بكل وضــوح إنني لست وريــثــه، ولكنه 
يبقى رمــزًا، ويكفيه فخرًا أن رفع تونس إلى 

السماء.

ــد أن  ¶ كــثــر الــحــديــث عــن عالقتكم بــأســرتــكــم، أريـ
أسأل عن مدى تدخل العائلة في مواقفكم وإدارتكم 

لشؤون الحكم؟
أؤكــــد بــكــل وضــــوح أن عــائــلــتــي ال دخـــل لها 

فــي شـــؤون الــرئــاســة وإدارة الــبــالد، وجميع 
على  يشهدوا  أن  يمكنهم  معي  يعملون  مــن 
ذلـــك. زوجــتــي تعيش مــعــي، وال تــتــدخــل في 
قبل هذا  أو  الــيــوم  ســواء  السياسية  املسائل 
ــك مــنــذ 38 عـــامـــًا مـــن حــيــاتــنــا  ــ ــاريـــخ، وذلـ ــتـ الـ
الزوجية، ومــا قيل عن هــذا املــوضــوع وتمت 
إشاعته كان كذبًا ومبرمجًا، مثل القول أيضًا 
ل أفـــرادًا من عائلتي. أؤكــد بأني لم 

ّ
إنــي أشغ

ــراد عــائــلــتــي أي واحـــد منهم في  أعـــن مــن أفــ

»وجعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على 
الرسول عليكم شهيدًا«. هذه  الناس ويكون 
إلى  معي  أدخلتهم  الذين  وحتى  سياستي، 
الحزب، قلت لهم منذ البداية أنتم يساريون 
أكثر من  الوسط  إلــى  أن تنظروا  لكن عليكم 
نظرتكم إلى اليسار، وفعلت نفس الشيء مع 
اآلخرين. يجب على جميع التونسين القبول 
بالوقوف على أرضية الوسط. وحتى ممثل 
الجبهة الشعبية الذي استقبلته أخيرًا، قال 
لــــي: ألــــم تــقــل بــــأن )حـــركـــة الــنــهــضــة( و)نــــداء 
تونس( خطان ال يلتقيان؟ فأجبته بأن ذلك 
جـــزء مــن كــالمــي، وأن الــبــقــيــة هــي قــولــي »ال 
يلتقيان إال بإذن الله، وإذا ما التقيا فال حول 
وال قـــوة إال بــالــلــه«. فــال تــحــّرفــوا الــكــالم عن 
موضعه. أنا أعتقد بأن الله سبحانه وتعالى 

له دخل في تغيير األوضاع.

¶ على ذكر الوسطية، يجري الحديث عن تقسيم 
بــني علمانيني وإســالمــيــني، فهل تؤمنون  لـــأدوار 

بهذا التقسيم؟
ال أؤمــــن بــهــذا الــتــقــســيــم. وال أتــبــنــى مقولة 
اإلســـالمـــيـــن. أذكــــر دائـــمـــًا بــأنــنــا مــســلــمــون، 
وعــنــدمــا بـــدأنـــا بــصــيــاغــة الــدســتــور أخـــذت 
)حركة النهضة( تتحدث عن الشريعة وعن 
اســتــنــقــاص حــقــوق الــنــســاء، لــكــنــهــا عندما 
ــادت إلـــى  ــك عــــــ ــذلــ ــظــــت وجــــــــود رفــــــض لــ الحــ

ــــالم. وقـــد قــيــل يــومــهــا إن الــســبــســي قد  اإلسـ
إلــى إسالم  حــّول )الشيخ راشــد( الغنوشي 
تــونــســي، فــي حــن أن الــغــنــوشــي هــو الــذي 
اقــتــنــع بــذلــك. وعــنــدهــا قــلــت لــه مــرحــبــًا بــك، 
السياسي  بــاإلســالم  بقي متمسكًا  لــو  ألنــه 
أنــنــا حققنا بذلك  املــهــم  ذلـــك.  لقاومته على 

االستقرار لبالدنا.

أصبحتما  واليوم  الغنوشي،  مع  مختلفا  كنت   ¶
شريكني، هل لديك ثقة في الرجل؟

نهائية  السياسة ال توجد مسألة  في عالم 
إال عندما يدخل الواحد منا في قبره. لكن 
هناك توافقات، فأنا الذي أقنعت الغنوشي 
الوطني عندما كانت  الحوار  إلى  بالذهاب 
الـــتـــرويـــكـــا تــحــكــم، وذلـــــك بــعــدمــا كــــان ضد 
الـــنـــقـــابـــات وغـــيـــرهـــا مـــن الـــقـــوى املــنــاهــضــة 
لــحــركــة الــنــهــضــة. وأنـــــا الـــــذي دعـــوتـــه إلــى 
الـــلـــقـــاء فــيــمــا بــيــنــنــا، وقــــد اســـتـــجـــاب لــذلــك 
وزارنــــي فــي بــاريــس، وبقينا نــتــجــادل ملــدة 
أواًل  ثالث ساعات خرج بعدها بنتيجتن: 
ثــورة هامة.  بــالــحــوار، ويعتبر ذلــك  القبول 
وثانيًا اقتنع بأن الوطن قبل األحزاب، وهو 
ــــذي دافـــعـــت عــنــه طــيــلــة الــحــمــلــة  شـــعـــاري الـ
لـــديـــه مشكلة  ــــان يــعــلــم أن  االنــتــخــابــيــة. وكـ
مع جماعته حتى قيل له »أنــت ال تمثل إال 
نفسك«. كما حدثت لي أيضًا مشكلة داخل 
السيطرة  فــي  لكني نجحت  تــونــس(  )نــــداء 
عليها خالل دقائق، حيث قلت للجميع هذا 
هو اختياري، ومن لم يعجبه ذلك عليه أن 
يتخذ ما يراه. وذكرتهم بأننا أسسنا حزب 
ــونـــس( ال لــيــحــكــم بـــمـــفـــرده، وإنــمــا  )نــــــداء تـ
ليخلق التوازن في املشهد السياسي، وهو 

.
ً
ما تم فعال

¶ بحكم خبرتك الطويلة في املجال الدبلوماسي، 
اليوم عندما تلقي نظرة على الواقع العربي، إلى أين 

تسير املنطقة؟
املنطقة تسير نحو الهاوية. علينا أن نطرح 
هذا السؤال على أنفسنا: ما هو مجال العمل 
عندنا؟ حاليًا العرب هم خارج ما يحدث في 
منطقة الشرق األوسط، بما في ذلك سورية 
والعراق واليمن. الحضور العربي في اليمن 
ليس أمرًا جيدًا. هل هناك من يقرر الدخول 
في عملية عسكرية وال يعرف كيف يخرج 
منها؟ أذكر مرة أن الرئيس بورقيبة كان في 
هذا املكتب، حيث كان يجلس في الصدارة 
وكنت أجلس قبالته، وكل ما فعلته اآلن أني 
غــيــرت مــكــانــي وجــلــســت عــلــى كــرســيــه. جــاء 
يومها )نائب رئيس حكومة صــدام حسن 
ووزيــر خارجيته( طــارق عزيز، الــذي كانت 
الرئيس  ــام  بــه صــداقــة وثــيــقــة. وقـ تربطني 
استقبال  بسبب  بانتقاده  يومها  بورقيبة 
ــان في  الــــعــــراق أحـــمـــد بـــن صـــالـــح عــنــدمــا كــ
املــــعــــارضــــة. وطــــلــــب بـــورقـــيـــبـــة يـــومـــهـــا مــن 
أن يختاروا  أو  هــو  يــخــتــاروه  أن  العراقين 
بـــن صـــالـــح، فــأكــد لـــه عــزيــز بــــأن الــعــراقــيــن 

يختارونه من دون منازع.
أفتح قوسًا في هذا السياق حيث سبق لي 
أن قابلت أحمد بن صالح، فاحتج الرئيس 
بورقيبة وقال لي كيف تفعل ذلك، فأجبته: 
هل ألقي بنفسي من الطائرة حتى ال أرى بن 
صالح؟ فنظر إلي وقال: ال يوجد من يغلبك.

الجلسة، حيث توجه طارق  إلــى تلك  نعود 
عـــزيـــز بــالــحــديــث إلــــى بـــورقـــيـــبـــة، وقـــــال لــه: 
سيدي الرئيس. يبلغك القائد صدام حسن 
فقال  تنصحني؟  بماذا  لك  ويقول  تحياته، 
ــبـــة: كـــيـــف أنـــصـــحـــه اآلن، وملـــــــاذا لــم  ــيـ بـــورقـ
الــحــرب على  إعــالن  أن يقرر  يشاورني قبل 
إيــــران؟ هــل هــنــاك قــائــد يمكنه الــدخــول في 
حرب ضد بلد آخر من دون أن يعرف كيف 
يـــخـــرج مــنــهــا؟ ومــــع ذلــــك بــلــغــه نصيحتي 
بها.  يأخذ  لــن  بأنه  أعلم  كنت  وإن  التالية، 
األراضــــــــي  داخــــــــل  تــــوجــــد  اآلن  ــم  ــكـ ــيـــوشـ جـ
اإليــرانــيــة، أنصحه بــاإلعــالن عــن أن جميع 
أهدافه قد تحققت، وأنه سيعود إلى الحدود 
الــدولــيــة، ألنــه إذا لــم يفعل ذلــك، فسيعّرض 

بالده للدمار.

أخّصص على األقل ساعة 
كل يوم للقراءة ومساحة 
لمقابلة الناس بين الساعة 

السادسة والثامنة مساء

المنطقة تسير نحو 
الهاوية. العرب هم خارج 

ما يحدث في الشرق 
األوسط، بما في ذلك سورية 

والعراق واليمن

عائلتي ال دخل لها في 
شؤون الرئاسة وإدارة 
البالد وطلبُت من ابني 

مغادرة حزب نداء تونس

تعلمت كل شيء من 
بورقيبة، وهو من اختارني 

ولسـُت أنا من اخترته

أجراه
صالح الدين 

الجورشي

وائل قنديل

تدور اللعبة اآلن، بالطريقة ذاتها التي 
استخدمها القائمون على »مشروع 
عبد الفتاح السيسي« قبل االنقالب، 
حيث يتم سلخ شريحة من املجتمع، 
وتوجيه كل طاقات ونوازع الكراهية 
لها، باعتبارها مصدر كل الشرور، 
ومنبت كل تعثر في مسيرة الدولة. 

التصويب هذه املرة، على شريحة 
أمناء الشرطة، إذ تشتغل جميع 

املاكينات في توقيت واحد على إنتاج 
فرضية وتثبيتها كحقيقة ال تقبل 
الشك والجدل، مفادها أن مشكلة 

مصر تكمن في »أمناء شرطتها«. 
إنها لعبة تحويل مجرى الغضب، عن 

جوهر املشكلة وأصل الداء، وهو أن 
كابينة القيادة في مصر اآلن يقبع 

فيها شخص أقام عالقة استراتيجية، 
ر كل 

ّ
ال تنفصم مع الفشل، وسخ

اإلمكانيات املوجودة تحت يديه 
للقضاء على أي فرصة في مستقبل 
محترم، أو هكذا يريد الذين وضعوه 

في هذا املكان، ووفروا له كل أوجه 
الدعم والحماية. املأساة بدأت بابتذال 
عاطفة »حب الوطن« لتصبح صيحة 

»تحيا مصر« مالذًا آمنًا للقتلة 
والفاسدين والفاشلني، بحيث يصبح 
 مبررًا ومستساغًا، طاملا 

ً
القتل عمال

كان في حب مصر، على طريقة 
السيسي، حتى استقر في عقيدة 
رجل األمن أنه يستطيع أن يبطش 

ويقتل ويستولي على ممتلكات 
الغير، ما دام كل ذلك يدور في إطار 

»حب مصر«. كانت مذابح »رابعة 
العدوية وأخواتها« تطبيقًا عمليًا 

لفلسفة جديدة في الحكم تمنح رجل 
األمن تفويضًا مفتوحًا بالقتل والظلم 

وممارسة اإلجرام، ودهس القانون، 
حبًا في الوطن، وعلى ذلك لم يكن 

التفويض بالقتل الذي طلبه السيسي، 
يخصه فقط، بل صار لكل فرد أمن 
حصة منه، يستخدمه كما، ووقتما 

يشاء، ما دام ذلك في حب مصر.
ال فرق هنا بني ما فعله أمني الشرطة 

في منطقة الدرب األحمر وبني ما 
يفعله نظام السيسي، من خالل 
ما تسمى »لجنة مصادرة أموال 

اإلخوان«. األول اعتبر أن من حقه 
أن يحصل على ما يشاء من أموال 

املواطن، سائق السيارة القتيل، وحني 
رفض وأبدى احتجاجًا، كان القرار 

السريع بقتله »في حب مصر« وهو 
ما يتسق تمامًا مع ما يمارسه 

السيسي ونظامه، فاملواطن اإلخواني 
مستباح في ماله وفي دمه وفي 

عرضه، من أجل الوطن.
تحّولت مصر، بهذه العقيدة، من دولة 

إلى »وسية« أو »إقطاعية« يحكمها 
منطق العالقة بني األسياد والعبيد، 
وألن »األسياد« يحمون الوطن من 
اإلرهاب، فعلى العبيد أن يرضخوا 

ويذعنوا لكل متطلبات »الحرب على 
اإلرهاب« وبالتالي ال مجال هنا 

الحترام القانون، وال قواعد محترمة 
تحدد العالقة بني الحاكم واملحكوم، 

أو »الحاتم واملحتوم« وإذا كان »الحاتم 
األول« يفعل ذلك، بل ويطالب بأن 

يحذو الجميع حذوه، فما الذي يمنع 
»الحواتم الصغار« من أن يكونوا مثله؟

ومن هنا يصبح مضحكًا أن يعلن 
السيسي أنه يريد تشريعات رادعة 

لجرائم استخدام السلطة في انتهاك 
حياة املواطن، فالثابت أنه أول من 

استخدم السلطة في القتل على 
نطاق واسع. بمعايير الدولة، لم تعد 
مصر »دولة« وال حتى »معسكرًا« 

وكما قلت سابقًا، لو حاولت أن 
تقّيم مصر بمعايير »املعسكر« 

فستكتشف أنها في حالة من 
الرخاوة والبالدة األمنية التي تجعلها 
عرضة لضربات موجعة هنا وهناك، 

على الرغم من كل هذا البطش الذي 
تمارسه سلطاتها قضائيًا وشرطيًا 

وعسكريًا، حتى إنها تضرب في 
املكان ذاته مرتني وثالثًا وال تتعلم 

أبدًا. إن نظامًا احتفى بالبلطجة، 
وأجزل لها العطاء، حتى إنه كافأ 

»املواطنني الشرفاء« الذين استخدمهم 
في القتل خارج القانون، وقرر 

دمجهم في جهاز الشرطة، هو الفاعل 
األول في كل جرائم »حواتم الشرطة« 

التي يدللونها بوصفها »حاالت 
فردية« وعلى ذلك ليس منطقيًا باملرة 
اعتبار »أمناء الشرطة« سببًا وحيدًا 

ملا تشهده مصر من تغييب كامل 
للقانون، وتدمير شامل لقيم العدل 

واحترام آدمية البشر، بل الصحيح أن 
»األمناء« نتيجة وليسوا سببًا.

السيسي 
»كبير الحواتم«

مرور 
الكرام

السبسي: يجب على جميع التونسيين القبول بالوقوف على أرضية الوسط )فتحي بلعيد/فرانس برس(

سيرة
تخّرج السبسي من كلية 
الحقوق في باريس عام 

1950، وكان قريبًا من الحبيب 
بورقيبة الذي جعل منه أحد 
املسؤولن الفاعلن، إذ تولى 
عددًا من الحقائب الوزارية 

منذ عام 1963
¶  ¶  ¶

خب السبسي رئيسًا 
ُ
انت

لتونس في عام 2014 عن عمر 
88 عامًا، بحصوله على نسبة 
تجاوزت 55% من األصوات، 

مقابل نحو 44% من األصوات 
ملنافسه املنصف املرزوقي

¶  ¶  ¶
صّوتت مليون امرأة تونسية 
لصالح السبسي في الجولة 

الثانية من االنتخابات 
الرئاسية، أي ما يفوق %60 

ممن انتخبوه رئيسًا، 
والبالغ عددهم مليونًا 
و731 ألفًا و529 ناخبًا
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الــرئــيــس الــتــونــســي الــبــاجــي قــائــد السبسي 
مـــن الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الـــتـــي تشعر 
وتحاورها،  إليها  تجلس  عندما  باالرتياح 
حــتــى بــعــد أن أصــبــح رئــيــســًا لــلــدولــة. يحب 
الحديث ويتفنن فيه، ألنه بقصد منه أو من 
دون قــصــد، يــمــزج بـــن املـــاضـــي والــحــاضــر. 
يــســتــنــد عــلــى تــجــاربــه الــشــخــصــيــة لــيــحــاول 
فــي مسألة مطروحة  نــظــره  إقــنــاعــك بوجهة 
ــرأي الـــعـــام. يــكــفــي أن ماضيه  ــ الـــيـــوم عــلــى الـ
الواسع في مجال الدبلوماسية جعله مطلعًا 
ــــداث والشخصيات  عــلــى جـــزء هـــام مــن األحـ
الــتــاريــخ املــعــاصــر. وقــد احتار  التي صنعت 
فـــي أمـــــره مـــســـتـــشـــاروه، ألنـــهـــم كــلــمــا أعــــدوا 
فــي كثير من  ــل 

ّ
إال وفــض لــه خطابًا مكتوبًا، 

الــــحــــاالت أن يــتــخــلــص مـــن تــلــك الــنــصــوص 
التونسين  االرتجال ومخاطبة  ألنه يعشق 
ــقــــادًا مـــنـــه بـــأنـــه بــذلــك  ــتــ بــشــكــل مـــبـــاشـــر، اعــ
يــكــون أكــثــر وضــوحــًا وإقــنــاعــًا. الــلــقــاء األول 

في هذا السياق أن رئيس حركة »النهضة« 
ق يومها على تعين 

ّ
راشد الغنوشي قد عل

الــســبــســي بــقــولــه: »مـــن أي أرشـــيـــف جـــاؤوا 
بــه؟«. وقــد كتم السبسي ذلــك في نفسه إلى 
رت له فرصة تسليم مقاليد الحكومة 

ّ
أن توف

إلى األمن العام السابق لحركة »النهضة« 
رئيس  تعيينه  تــم  الـــذي  الجبالي،  حــمــادي 
فــي خطاب  السبسي  فــقــال  حكومة جــديــدا، 
التخلي إن »الشيخ راشد الغنوشي تساءل 
الــذي أخرجوني منه، ونسي  عن األرشــيــف 
ــى األرشــــيــــف نــفــســه،  ــ ــه يــنــتــمــي أيـــضـــًا إلـ ــ أنـ
والفرق بيننا أن كل واحد منا كان محشورًا 
فــي صــنــدوقــن مختلفن«، فــي إشــــارة منه 
إلى عامل السن واختالف املسار السياسي 

والثقافي لكل منهما.
كــــان بـــاإلمـــكـــان أن يـــتـــحـــّول الــســبــســي بعد 
انتهاء مهمته كرئيس للحكومة االنتقالية 
لو  »النهضة«  لحركة  صديق  إلــى  الثانية، 

كــاتــب هذه  كــان  السبسي حصل عندما  مــع 
 الـــثـــالثـــن بـــعـــد، في 

ّ
الـــســـطـــور لـــم يــبــلــغ ســــن

مــكــتــب املـــرحـــوم حــســيــب بـــن عـــمـــار صــاحــب 
ــرت كثيرًا 

ّ
أث صحيفة »الــرأي« املستقلة التي 

في التحوالت السياسية التي بدأت تشهدها 
كان  املــاضــي.  الــقــرن  ثمانينيات  تونس منذ 
بسبب  السلطة  عــن  بعيدًا  يومها  السبسي 
خــــالف حــصــل بــيــنــه وبــــن الــرئــيــس الــراحــل 
الحبيب بورقيبة. انتقدُت تجربة الحكم ومن 
 »يا 

ً
كانوا يساهمون في إدارته، فاندفع قائال

سيدي تبنا، الله يقبل توبة عباده فهل أنتم 
ترفضون ذلك؟«.

ــد يــتــوقــع أن يــكــون  بــعــد الـــثـــورة لـــم يــكــن أحــ
الـــســـبـــســـي أحــــــد الـــشـــخـــصـــيـــات الــســيــاســيــة 
الــكــبــرى الــتــي ســتــتــصــّدر املــشــهــد. كـــان ُينظر 
إليه كأحد وجوه املاضي البعيد. وكان يبدو 
ــه املــتــقــدمــة ســتــشــكــل حـــاجـــزًا لــيــؤدي 

ّ
أن ســن

أدوارًا أساسية بعد الثورة. حتى هو لم يفكر 

جــّســدت هـــذه األخــيــرة مــا دار يــومــهــا حــول 
للجمهورية.  احتمال تعيينه رئيسًا مؤقتًا 
انحياز  لــوال  قــائــمــًا،  السيناريو  ذلــك  وكـــان 
ــــذي تــم  ــــي الــ ــــرزوقـ الـــغـــنـــوشـــي لــلــمــنــصــف املـ
ــنــــصــــب خـــــــالل حــكــم  ــــي هـــــــذا املــ تـــعـــيـــيـــنـــه فــ

الترويكا.
مــــرة أخـــــرى يــقــتــنــع الــســبــســي بــــأن مــســاره 
الــســيــاســي قــد انــتــهــى، وجـــاء دور األحـــزاب 
القوية لتتولى إدارة شؤون البالد. لكن عددًا 
 مــن الــســيــاســيــن املــنــاهــضــن لحركة 

ً
قــلــيــال

في ذلك، ولكن تدخلت اإلرادة اإللهية لتفتح 
أمامه الطريق نحو رئاسة البالد في مرحلة 

دقيقة.
تعيينه  تــم  آخــر رئيس حكومة  عندما عجز 
بن  العابدين  زيــن  املخلوع  الرئيس  قبل  مــن 
علي عن قيادة الحكومة في املرحلة الصعبة 
التي تلت الثورة، قرر محمد الغنوشي تقديم 
اســتــقــالــتــه مـــبـــاشـــرة أمـــــام وســـائـــل اإلعـــــالم. 
ــم يــجــد رئـــيـــس الــــدولــــة املـــؤقـــت في  عــنــدهــا لـ
ــبـــزع ســــوى رفـــيـــق درب  ــؤاد املـ ــ ــك الـــوقـــت فـ ذلــ
طــويــل لــه هــو الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، فقام 
بتعيينه رئــيــس حــكــومــة وطــلــب مــنــه تهيئة 
إلى  تـــؤدي  نزيهة  انتخابات  تنظيم  شـــروط 
اختار مجلس وطني تأسيسي يتولى وضع 

دستور جديد للبالد.
فــاجــأ هـــذا الـــقـــرار الــجــمــيــع بــمــن فــيــهــم ذلــك 
السبسي الــذي كــان يعتقد في قــرارة نفسه 
بـــأن نــشــاطــه الــســيــاســي قــد انــتــهــى. ويــذكــر 

مختلفة  تجارب  من  املنحدرين  »النهضة« 
أقنعوه بأنه قادر على تأسيس حزب جديد 
والقيام بقيادته، وهو ما جدد طاقته ودفعه 
مّكنته  ومعقدة  تجربة صعبة  إلــى خــوض 
فــي األخــيــر مــن إقــامــة حـــزب »نــــداء تــونــس« 
الذي نجح في تعديل موازين القوى وخلق 
من  السبسي  مّكن  مشهدًا سياسيًا جديدًا، 
الترّبع على عرش رئاسة الجمهورية بقصر 
الغنوشي دورًا هامًا في  قــرطــاج. وقــد أدى 
ــام الــســبــســي لــلــوصــول  ــ تــمــهــيــد الــطــريــق أمـ
إلى ما هو عليه اليوم، إذ لــواله لتم تمرير 
ــون الــــخــــاص بـــمـــنـــع رمــــوز  ــانــ ــقــ مــــشــــروع الــ
الترشح  التمتع بــحــق  الــســابــق مــن  الــنــظــام 
في االنتخابات التشريعية والرئاسية. كما 
كانت هناك نية لقطع الطريق أمام السبسي 
بــحــرمــانــه مـــن الـــوصـــول إلـــى قــصــر قــرطــاج 
بتحديد ســن املترشح فــي حــدود 75 عامًا، 
املحاولة،  بإحباط  الغنوشي وحركته  فقام 

ــال مـــفـــتـــوحـــًا أمــــــام الــســبــســي.  ــجــ وجـــعـــل املــ
تونسية  ظــاهــرة  السبسي  إن  الــقــول  يمكن 
ــه الـــتـــونـــســـيـــون  ــ ـــق بـ

ّ
ــلــــجــــدل، تـــعـــل مـــثـــيـــرة لــ

كــثــيــرًا، وخــصــوصــًا الــنــســاء مــنــهــن، ذّكــرهــم 
ــبــــة، وأعـــــــــاد الـــحـــيـــويـــة  ــيــ بــشــخــصــيــة بــــورقــ
قدرته  لجهة  التونسين  مخاطبة  ألسلوب 
عــلــى تــبــســيــط املــعــنــى، واســتــعــمــال النكتة 
فـــي أحـــاديـــثـــه، وكـــثـــرة اســتــشــهــاده بــالــقــرآن 
واألمثال الشعبية ووقائع من التاريخ. هو 
والفر، ويتمتع  الكر  رجل مشاكس، يحسن 
ــاع.  ــ ــنـ ــ ــة عـــلـــى املـــــنـــــاورة واإلقـ ــعــ ــدرة واســ ــقــ بــ
ويــســتــمــر الـــجـــدل حــتــى الـــيـــوم حــــول مــدى 
التزامه بوعوده بعد نجاحه في االنتخابات 
األخيرة، وإن كانت حجة حاضرة في النفي 
أو اإلثبات. ومهما كانت األحكام واختالف 
الــتــقــيــيــمــات، فــقــد أصــبــح الــســبــســي جـــزءًا ال 

يتجزأ من الذاكرة الوطنية للتونسين. 
صالح...

لم يكن أحد يتوقع 
أن يتصّدر السبسي 

المشهد بعد الثورة

شّكل الباجي قائد 
السبسي، ظاهرة 

تونسية مثيرة للجدل، 
وذّكر التونسيين 
بشخصية الرئيس 

الراحل الحبيب 
بورقيبة، على الرغم 
من أنه كان يُنظر إليه 

كأحد وجوه الماضي 
البعيد

من الموت السياسي إلى رئاسة تونس



تبدو الهدنة في سورية أقرب من أي وقت للتطبيق، مع اتفاق روسي أميركي عليها، فيما ال تزال هواجس المعارضة 
السورية قائمة من استغالل النظام وروسيا الهدنة، الستكمال ضرب فصائل المعارضة والتقّدم على األرض

بيروت ـ ثائر غندور

جه األمور في لبنان إلى مزيد من التصعيد. 
ّ
تت

رجم 
ُ
القرار السعودي باملواجهة مع إيــران، ت

لبنانيًا. فأعلن وزير العدل اللبناني، أشرف 
ريــفــي، اســتــقــالــتــه مــن الــحــكــومــة، فــي خطوة 
وضــعــهــا فــي ســيــاق مــواجــهــة »دويـــلـــة حــزب 
الله«، التي رأى أنها آخذة في التمّدد. وأبلغ 
أنه لم يعد يحتمل  ريفي »العربي الجديد«، 
الــــدولــــة  ــآكــــل  تــ ــلـــى  عـ زور  ــكــــون شــــاهــــد  يــ أن 
لــصــالــح دويــلــة حـــزب الــلــه. وأعــلــن ريــفــي أنــه 
يقوم بخطوته هذه من أجل »قلب الطاولة« 
بوجه مشروع حزب الله، »إذ يجب على أحد 
مواجهة هذا األمر«. وأّكد ريفي أنه لم يستشر 
: »أنا 

ً
إقدامه على االستقالة، قائال أحــدًا قبل 

أنّسق مع نفسي وليس مع أي أحد آخر، ولن 
أكون شاهد زور«. وأضــاف ريفي أن الوضع 
في لبنان لم يعد ُيحتمل، والنفايات »ستأكل 
سقط الحكومة فقط، بل ستسقط 

ُ
البلد، ولن ت

ــل أن أستقيل 
ّ

أمـــورًا كثيرة أخـــرى، وأنــا أفــض
بالسياسة تعبيرًا عن رفض مصادرة الدولة، 

على أن أسقط بالنفايات«.
إعـــالن ريــفــي هـــذا، وضــع فــريــق 14 آذار أمــام 
تحٍد كبير، إذ إن ريفي حــّدد سقفًا سياسيًا 
عــالــيــًا، لــيــس مــن الــســهــل تـــجـــاوزه. ولـــم ينِف 
ريـــفـــي هــــذا األمـــــر فـــي حــديــثــه مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، بل أشار إلى أنه قام بهذه الخطوة 
ملنع تقديم املزيد من التنازالت لصالح حزب 
الله. وفيما من املفترض أن يعلن زعيم تيار 
املستقبل سعد الحريري، مساء اليوم اإلثنني، 
ــر صـــحـــافـــي،  ــمـ ــؤتـ ــًا خــــــالل مـ ــ ــــحـ ــًا واضـ ــفـ ــوقـ مـ
استمهل رئيس الحكومة، تمام سالم، فريق 
14 آذار، مع دعوته إلى عقد جلسة للحكومة 
صباح اليوم، لبحث »القضايا الطارئة«، بما 
فــي ذلــك األزمـــة مــع الــســعــوديــة. لكن مصادر 
الجديد«،  »العربي  أبلغت  الحكومة،  رئيس 
أن سالم ُيجري اتصاالت مع مختلف القوى 
السياسية بهدف الخروج بموقف واضح عن 
الحكومة ألن »العالقة مع السعودية مصلحة 
بها«.  باملّس  القبول  ُيمكن  وال  عليا،  وطنية 

ــادر عـــن إمــكــانــيــة رفــض  وعـــنـــد ســـــؤال املــــصــ
حــزب الــلــه لــصــدور مــوقــف كــهــذا، تــبــدي هذه 
املصادر تخّوفها من أن هذا يعني »قرارًا لدى 
واستقالتها«.  الحكومة  بتفجير  الــلــه  حــزب 
وأبـــلـــغ أحـــد الــــــوزراء »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن 
سالم سيطرح أيضًا موضوع أزمة النفايات 
ــعـــام  ــمــــوز مــــن الـ ــذ يــــولــــيــــو/ تــ ــنـ ــمـــرة مـ ــتـ املـــسـ
املاضي، على بساط البحث. وسيطرح سالم 
في الجلسة أن »تتحّمل كل منطقة مسؤولّية 
ــر، سيتجه  ــ نــفــايــاتــهــا، وفـــي حـــال ُرفــــض األمـ
سالم لالستقالة، ألنه لم يعد يحتمل تقاعس 

القوى السياسّية في هذا امللف«.
من جهتها، لفتت مصادر في فريق 14 آذار 
إلى أن تيار املستقبل ال ُيريد أن يكون موقفه 
منفردًا، بل ُيريد موقفًا جامعًا لقوى 14 آذار، 
حتى يــكــون غــطــاء أي تــحــرك وطنيًا وليس 
الخيارات  في  القوى  هــذه  وتبحث  مذهبيًا. 
املتاحة أمامها، من االستقالة إلى االعتكاف 
وغيرها، وذلك في مواجهة ما حصل. ولفت 
الــبــارزيــن فــي فريق  موقف ألحــد املسؤولني 
14 آذار، الذي اعتبر أن دعوة سالم الحكومة 
أمــر متأخر جدًا،  واتخاذ موقف،  لالجتماع 
وجاء بعد أن تطّورت األمور بشكٍل متسارع. 
وحــّمــل هـــذا املــســؤول ســـالم مــســؤولــّيــة عــدم 
على  الحفاظ  عنوان  تحت  باسيل  مواجهة 
ُيمكن استدراك  الحكومة، بينما كان  وحدة 
ــر بــمــوقــف مــن رئــيــس الــحــكــومــة يرفض  األمـ

ل 
ّ
فــيــه خــطــوة بــاســيــل ويــعــتــبــر أنــهــا ال تمث

الــحــكــومــة. وقـــد حـــدد رئــيــس حـــزب الــقــوات 
الــلــبــنــانــّيــة ســمــيــر جــعــجــع الـــخـــطـــوات الــتــي 
ُيــفــتــرض أن تــقــوم بــهــا الــحــكــومــة، بتشكيل 
وفــد من 15 وزيــرًا ورئيس الحكومة لزيارة 
ــه عـــدم  ــلـ ــــزب الـ ــة، والـــطـــلـــب مــــن حـ ــعـــوديـ الـــسـ
الــتــهــّجــم عــلــى الــســعــوديــة، مــشــيــرًا إلــــى أنــه 
إذا لــم تــقــم الــحــكــومــة »بــخــطــوات جــديــة فــإن 

االستقاالت ستتوالى«.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، اعـــتـــبـــر رئـــيـــس الـــحـــزب 
جنبالط،  ولــيــد  النائب  االشــتــراكــي  التقدمي 

أن استقالة الحكومة ليست خيارًا، وتساءل 
قّدم 

ُ
في اتصال مع »العربي الجديد«، ملن ست

هــــذه الــحــكــومــة اســتــقــالــتــهــا؟ ولـــفـــت إلــــى أن 
استقالة الحكومة يعني تحّولها إلى حكومة 
ــي ال تــقــوم بــأكــثــر من  تــصــريــف أعـــمـــال، »وهــ
أن هناك صراعًا  ذلك حاليًا«. ورأى جنبالط 
سعوديًا إيرانيًا، ولبنان ساحة من ساحات 
ــراع، »واملـــهـــم أال نــعــطــي أي طــرف  ــذا الــــصــ هــ
الــبــلــد«. وأشـــار جنبالط إلى  ذريــعــة لتفجير 
ــر الــخــارجــيــة جـــبـــران بــاســيــل، »دّمــــر  ــ أن وزيـ
عالقتنا بالسعودية، ومستعد أن يدمرها مع 

الجميع من أجل الحفاظ على عالقته بحزب 
الله«. وتخّوف جنبالط من تعريض الجالية 
الــلــبــنــانــيــة فـــي الــخــلــيــج لــلــخــطــر، »بـــبـــالش« 
أنــه في املقابل فــإن لدى  )أي مجانًا( مضيفًا 
إيران جاليتها في لبنان، أي حزب الله، وهي 

تدعمها وتساعدها.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أشـــــارت مـــصـــادر تــيــار 
املستقبل إلى أن االستقالة من الحكومة هي 
أحــــد الـــخـــيـــارات املـــطـــروحـــة لــلــنــقــاش، لكنها 
لفتت إلــى أن هــذه الــخــطــوة قــد ال تــكــون ذات 
الجمهورية،   غياب رئيس 

ّ
وقع كبير في ظل

إذ ستكمل الحكومة عملها كحكومة تصريف 
أعــمــال. وربــطــت هـــذه املــصــادر خــطــوة ريفي 
بــســعــيــه إلنـــشـــاء حــيــثــيــة شــعــبــيــة، واســتــبــاق 
ــذه لــيــســت املـــرة  ــ مـــوقـــف تـــيـــار املــســتــقــبــل. وهـ
األولى الذي يتصادم فيها تّيار املستقبل مع 
 أبرز هذه الصدامات عندما أعلن 

ّ
ريفي. ولعل

له، وذلك على خلفية 
ّ
الحريري أن ريفي ال ُيمث

ــــوزراء  إعــــالن ريــفــي انــســحــابــه مـــن مــجــلــس الـ
بــانــتــظــار أن ُيــحــيــل املــجــلــس قــضــيــة الــوزيــر 
الــســابــق ومــســتــشــار رئــيــس الــنــظــام الــســوري 
تهم بإدخال 

ُ
بشار األسد، ميشال سماحة )امل

لتنفيذ  لبنان  إلى  الناسفة  العبوات  عشرات 
اغـــتـــيـــاالت(، إلـــى املــجــلــس الــعــدلــي. لــكــن كــان 
الفتًا العناق الحار بني الحريري وريفي في 
الراحل رفيق  الحكومة  اغتيال رئيس  ذكــرى 

الحريري في 14 فبراير/ شباط الحالي.
ـــهـــم ريــفــي مـــن قــبــل بــعــض املــســؤولــني 

ُّ
كــمــا ات

في تيار املستقبل، بأنه مسؤول عن تسريب 
أشـــرطـــة تــعــذيــب املـــوقـــوفـــني اإلســـالمـــيـــني في 
ســجــن رومــيــة. ويــقــول هـــؤالء إن ريــفــي وّجــه 
على  املشنوق،  نهاد  الداخلية  لــوزيــر  ضربة 
الــتــي وّجــهــهــا لــه املشنوق  خلفية الــضــربــات 
بــمــحــاربــة كـــل املــقــربــني مــنــه فـــي قــــوى األمـــن 

الداخلي وإبعادهم عن املواقع الحساسة.
وُيعتبر ريــفــي مــن »الــصــقــور« فــي مواجهة 
حـــزب الــلــه، مــنــذ أن كـــان مــديــرًا عــامــًا لقوى 
األمــــن الــداخــلــي. إذ شــّكــل ثــنــائــيــًا بــــارزًا مع 
اللواء وسام الحسن، الذي اغتيل بعد أشهر 
مــن توقيف ســمــاحــة. ونــفــذ ريــفــي والحسن 
ــّيــــة الـــهـــامـــة،  ــن الــــخــــطــــوات األمــــنــ ســلــســلــة مــ
الذي استطاع  املعلومات،  أبرزها بناء فرع 
تــوقــيــف عـــدد كــبــيــر مــن شــبــكــات التجسس 
أيضًا.  سورية  وفــي  لبنان  في  اإلسرائيلّية 
استقالتها  ميقاتي  نجيب  حكومة  وقّدمت 
الــلــه تمديد واليــة  على خلفية رفــض حــزب 
ريــفــي فــي األمـــن الــداخــلــي فــي مــــارس/ آذار 
من العام 2013. وعند تشكيل حكومة سالم، 
رفض حزب الله تولي ريفي وزارة الداخلّية. 
وخالل عمله في وزارة العدل، خاض ريفي 
العسكرية، بهدف  معركة في وجه املحكمة 
ــي الــقــضــايــا الــعــســكــريــة،  حــصــر مــهــامــهــا فـ
إنشاء  لصالح  خــاصــة،  كمحكمة  وإلغائها 
مــحــكــمــة مـــخـــتـــصـــة، وهـــــو أمـــــر تـــطـــالـــب بــه 

املنظمات الحقوقية.

أمين محمد

املؤقتة في سورية  الهدنة  تسير 
األرض،  عــــلــــى  الـــتـــطـــبـــيـــق  نــــحــــو 
بــعــد مــوافــقــة فــصــائــل املــعــارضــة 
ــــق »ضـــمـــانـــات دولـــيـــة  املــســلــحــة عــلــيــهــا وفـ
واضـــحـــة«، وقــبــول رئــيــس الــنــظــام الــســوري 
بشار األسد بها وفق شروطه، ليأتي إعالن 
وزير الخارجية األميركي جون كيري، أمس 
ــى اتــفــاق  ــــد، مـــن عـــّمـــان عـــن الــتــوصــل إلـ األحـ
مــؤقــت حـــول شــــروط وقـــف إطــــالق األعــمــال 
ــــي ســيــرغــي  ــروسـ ــ الـــعـــدائـــيـــة مــــع نـــظـــيـــره الـ
الفـــروف، تــاركــًا إنــجــاز االتــفــاق بشكل كامل 
للرئيسني األميركي باراك أوباما والروسي 

فالديمير بوتني خالل األيام املقبلة.
املعارضة  الــتــطــورات، ال تخفي  مقابل هــذه 
الــســوريــة تــخــّوفــهــا مـــن اســتــغــالل موسكو 
الهدنة الستمرار قصف الفصائل املعارضة، 
وقـــــد بــــــدأت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا لــلــمــفــاوضــات 
اجتماعات  األحــد  أمس  للمعارضة  التابعة 
فــي مــقــرهــا بــالــريــاض لــبــلــورة مــوقــف حــول 
ــاب إلــــى جـــولـــة أخـــرى  عــقــد الـــهـــدنـــة، والــــذهــ
من املفاوضات مع النظام في إطــار جنيف 
3. وكــانــت املــعــارضــة الــســوريــة املسلحة قد 
ــاٍع مـــوســـٍع مع  ــمـ ــتـ أعــلــنــت الـــســـبـــت، إثــــر اجـ
مدينة  في  ُعقد  للمفاوضات  العليا  الهيئة 
الــتــركــيــة، موافقتها عــلــى هــدنــٍة  إســطــنــبــول 
مــبــدئــيــة ومــــحــــدودة املــــــدة، عــلــى أن تــكــون 
هــنــاك »ضــمــانــات دولــيــة واضــحــة، وإيــجــاد 
آليات مراقبة، وعــدم قصف روسيا ملناطق 
املعارضة بحجة اإلرهاب، وفك الحصار عن 
مختلف املناطق، وتأمني وصول املساعدات 

للمحاصرين، وإطالق سراح املعتقلني«.
لكن مــا كــان الفــتــًا أمــس هــو وقـــوع عــدد من 
الـــتـــفـــجـــيـــرات فــــي حــــي الـــســـيـــدة زيــــنــــب فــي 
تنظيم  اها 

ّ
تبن واملـــزة،  وفــي حمص  دمشق 

»الــدولــة اإلســالمــيــة« )داعــــش(، أســفــرت عن 
الذي  سقوط عشرات الضحايا، وهو األمــر 
ــام الــــســــوري وحـــلـــفـــاؤه  ــنـــظـ ــد يــســتــغــلــه الـ قــ
لـــضـــرب الــهــدنــة املــتــوقــعــة، خــصــوصــًا بعد 
كالم األسد السبت أنه مستعد لوقف إطالق 
الـــنـــار بــشــرط أال يــســتــخــدمــه »اإلرهـــابـــيـــون 
األخــرى  الــبــلــدان  لصالحهم«، وكــذلــك »منع 
من إرسال املزيد من اإلرهابيني، واألسلحة 
أو أي نـــوع مـــن الـــدعـــم الــلــوجــســتــي ألولــئــك 

اإلرهابيني«.
وكــشــف كــيــري أمـــس عــن »اتــفــاق مــؤقــت من 
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ً
مدخال أوجــه«، وسيكون  »حّمال  األميركي 

واسعًا أمــام الــروس لتفسيره وفق رؤيتهم 
وأهـــدافـــهـــم فـــي ســـوريـــة. وفـــي هـــذا الــصــدد، 
يــشــيــر املــحــلــل الــعــســكــري الــعــقــيــد املــنــشــق 
أن هناك  إلــى  الحمدان،  النظام عبدالله  عن 
فروقًا كبيرة بني مصطلحي »وقف األعمال 
العدائية«، و»وقــف إطــالق الــنــار«، موضحًا 
في حديث إلى »العربي الجديد« أن »وقف 
األعمال العدائية محدود، ويخص قسمًا من 
فصائل املعارضة السورية املسلحة، بينما 
يستمر القتال ضد فصائل أخرى«. ويعرب 
الحمدان عن اعتقاده بأن وقف إطالق النار 
»لــيــس فـــي مــصــلــحــة املــقــاتــلــني فـــي حـــال لم 
مؤكدًا  سياسي«،  انتقال  عملية  هناك  تكن 
أن الروس يريدون »كسب الوقت ليس إال«، 
مــن وراء هـــذه االتــفــاقــات وغــايــتــهــم »ضــرب 
املــعــارضــة الــســوريــة املــســلــحــة«، مشيرًا إلى 

أنهم »لن ينجحوا في ذلك«.
املسلحة خشية  السورية  املعارضة  بدي 

ُ
وت

ــتــــغــــالل الـــــــــروس الــــهــــدنــــة ملـــواصـــلـــة  ــــن اســ مـ
املناطق  مختلف  فــي  فصائلها  اســتــهــداف 
الــســوريــة، كــمــا يــقــول رئــيــس هيئة األركـــان 
»الــجــيــش الــســوري الــحــر« العميد  الــعــامــة لـــ
أحــمــد بــــري، ولــكــنــه يــرحــب فــي حــديــث إلــى 
»العربي الجديد« باتفاق وقف إطالق النار، 

: »ما يريح أهلنا يريحنا«.
ً
قائال

ــادي فــــي الــجــيــش  ــيــ ــقــ ــقــــول الــ ــتـــه، يــ مــــن جـــهـ
ــتـــحـــدث بـــاســـم »جــيــش  ــر، املـ الــــســــوري الــــحــ
املــجــاهــديــن« فــي حــلــب، النقيب أمــني أحمد 
ملحيس، في حديث إلى »العربي الجديد«، 
ــحــة تــرحــب 

ّ
أن »املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة املــســل

بأي اتفاق يوقف األعمال العدائية من قبل 
قوات النظام واملليشيات الطائفية املساندة 
لــهــا، ويــفــضــي إلــــى فـــك الــحــصــار عـــن املـــدن 
والبلدات املحاصرة من قبلها، ويؤدي إلى 
األسلحة  الــجــوي بمختلف  القصف  إيــقــاف 
املــدن  بما فيها أسلحة محرمة دولــيــًا على 

والبلدات والقرى السورية«.
ويوضح ملحيس أن هذا املوقف يعّبر عن 
الفصائل  تــبــلــور  لــم  »إذ  الشخصي  مــوقــفــه 
ُيطرح  مــا  تــجــاه  املقاتلة بعد موقفًا واحـــدًا 
عن وقــف إطــالق الــنــار«، معربًا عن اعتقاده 
ــن تـــوقـــف قــصــفــهــا فــصــائــل  ــا لــ ــيــ بـــــأن روســ
للجيش السوري الحر »بحجة أنها تضرب 
اإلرهـــــــــــاب«.  ويــعــتــبــر أن غـــايـــة املـــعـــارضـــة 
السورية من وراء املوافقة على وقف إطالق 
الــنــار »كــشــف الــــروس فــي املــحــافــل الــدولــيــة 

شّن حزب اهلل هجومًا مضادًا على الحملة التي تحّمله مسؤولية القرار 
المجلس  رئيس  نائب  فتوّجه  للجيش،  المساعدات  بوقف  السعودي 
في  وأدواتــه  السعودي  »للنظام  قاووق  نبيل  الحزب  في  التنفيذي 
لبنان« بالقول: »لسنا ممن يساوم على كرامة، وال ممن يباع أو يشترى، 
من  وطننا  وحماية  أرضنا  لتحرير  السعودية  سالح  عن  بغنى  ونحن 
العدوان التكفيري، ألن لبنان اليوم بتعاون الجيش والمقاومة هو في 

حصن حصين أمام أي عدوان إسرائيلي أو تكفيري«.

في  مشاورات  األحد،  أمس  شويغو،  سيرغي  الروسي،  الدفاع  وزير  بدأ 
طهران مع عدد من المسؤولين اإليرانيين، في مقدمتهم رئيس البالد 
بوتين،  فالديمير  الروسي  نظيره  من  رسالة  وتسليمه  روحاني  حسن 
»فارس«  أنباء  وكالة  نقلت  حسبما  الروسي،  اإليراني  بالتعاون  تتعلق 
الزيارة الروسية كتكملة لزيارة وزير الدفاع اإليراني حسين  اإليرانية. وتأتي 
ويُشّكل  الماضي.  األسبوع  موسكو،  الروسية  العاصمة  إلى  دهقان، 

الملف السوري أساس مباحثات شويغو.

حزب اهلل يصّعد

مشاورات مفاجئة في طهران

الحدث

ــه، ولـــن  ــلــ واضـــــــح، ودفــــعــــوا الــكــثــيــر مــــن أجــ
حالة  »فــي  مضيفًا:  تحقيقه«،  قبل  يتركوه 
مــســاران، سياسي وعسكري،  الحرب هناك 
مــــدى  عــــلــــى  األول  املـــــســـــار  ــوة  ــ ــ قـ ــد  ــمـ ــتـ ــعـ وتـ
إنجازات املسار الثاني، ويتبادل كل منهما 
املقام األول حتى يتم التوصل لحل نهائي، 
السياسي  باملسار  املماطلة  تتم  ما  وكثيرًا 
ــارًا لــتــحــقــيــق اإلنـــــجـــــازات فـــي املــســار  ــظـ ــتـ انـ

العسكري، وهذا تمامًا ما تفعله روسيا«.
ويرى العمادي أن موسكو منذ بداية تدخلها 
بعهر وفجر  »تتماهى  العسكري في سورية 
ــيــــاســــي«، مـــضـــيـــفـــًا: »هـــي  فــــي مــــســــارهــــا الــــســ
تـــارة تــريــد فــرض وفــد مــن النظام ليتفاوض 
ــل على  مــع الــنــظــام، وأخــــرى تــقــول أنـــه ال دالئـ
قــصــفــهــا املــــدنــــيــــني، وتــــــــارة تــتــهــم الــتــحــالــف 
الغربي بقصف املستشفيات واملــدارس، وفي 
الدبلوماسي  مسؤولها  يلتقي  نفسه  الوقت 
حــول  ليتفاهما  األمــيــركــي  نــظــيــره  مــع  األول 
آلــيــات وقــف الــنــار، وســوى ذلــك مــن اتفاقيات 
جــنــيــف وفــيــيــنــا وغـــيـــرهـــمـــا، ولـــكـــن مـــن دون 
الوضع  يـــزداد  بــل  تــقــدم حقيقي،  أي  تحقيق 
 ومجازر بحق الشعب السوري، 

ً
قسوة وقتال

وهــذا مــا تــريــده روســيــا، أي إخــضــاع الشعب 
للرؤية  املقاتلة  الثورية  والفصائل  الــســوري 
النظام ببشار  النهائي ببقاء  الروسية للحل 

األسد أو بسواه«.

نـــاقـــشـــا فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي أمـــــس شــــروط 
وقــف إطـــالق الــنــار فــي ســوريــة، مضيفة أن 
املــنــاقــشــات تــنــاولــت الـــشـــروط الــتــي ســوف 
التنظيمات  ضــد  العمليات  منها  تستثنى 

ــن الــــدولــــي  ــ ــ الــــتــــي »يـــعـــتـــبـــرهـــا مـــجـــلـــس األمـ
إرهابية«.

ويــــرى مــراقــبــون مــصــطــلــح »وقــــف األعــمــال 
العدائية« الذي قد يخرج به القرار الروسي 

ــب طيب  ــي رجـ ــرك ــت ال ــس  ــي ــرئ ال ــد  أكـ
»بــالده  أن  السبت،  مساء  ــان،  ــ أردوغ
الدفاع  في  حقها  بموجب  تتصرّف 
السوريين«،  ــراد  األك تجاه  النفس  عن 
وراء  ــالــوقــوف  ب تتهمهم  ــن  ــذي ال
الخميس  الـــدامـــي،  ــرة  ــق أن اعــتــداء 
الماضي. ونقلت وكالة »دوغان« عن 
في  له  خطاٍب  في  قوله،  أردوغــان 
بحّق  تحتفظ  ــالده  »ب إن  إسطنبول، 
شّن جميع أنواع العمليات العسكرية. 
عن  المشروع  الدفاع  حال  في  نحن 
النفس، ال أحد يمكنه الحد من أو منع 
حق تركيا في الدفاع عن النفس في 

مواجهة هجمات إرهابية«.

أردوغان: تركيا 
تدافع عن نفسها

ريفي من 
»الصقور« في 
مواجهة حزب 
اهلل منذ كان 
مديرًا عامًا 
لقوى األمن 
)جوزيف براك/
فرانس برس(

أعلن كيري أن أوباما وبوتين سيستكمالن بحث تنفيذ الهدنة )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

حيث املبدأ« مع روسيا بشأن شروط وقف 
ــة.  مــحــتــمــل لـــأعـــمـــال الـــعـــدائـــيـــة فــــي ســـوريـ
وقـــال كــيــري، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
مع نظيره األردنــي ناصر جــودة في عّمان، 
ــه تــحــدث مـــرة أخــــرى فــي اتــصــال هاتفي  إنـ
ــروف  ــ ــ مـــــع نــــظــــيــــره الــــــروســــــي ســــيــــرغــــي الفـ
و»توصلنا إلى اتفاق مؤقت من حيث املبدأ 
عــلــى شـــــروط وقــــف األعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة من 
املمكن أن يبدأ خالل األيام املقبلة«. وأضاف 
ــا وبـــوتـــني يــمــكــن أن  ــامــ أن »الـــرئـــيـــســـني أوبــ
يتحدثا في أقرب وقت ممكن لتنفيذ« وقف 
إطالق النار. وشدد كيري على أن »الحل في 
سورية لن يكون من خالل التوصل لتحالف 
مع األسد وإنما من خالل مبادرة سياسية 
مدعومة مع مجلس حاكم«. وأضاف »يجب 
أن تــكــون هــنــاك عملية ســـالم شــمــولــيــة ألن 
غالبية الشعب يستحقون مستقبال يتصف 

بالسالم والتعددية والشمولية«.  
ــة  ــيـ الـــخـــارجـ وزارة  أعـــلـــنـــت  ــا،  ــهـ ــتـ ــهـ جـ مـــــن 
الروسية، في بيان أمس، أن الفروف وكيري 

تهّدد استقالة وزير 
العدل أشرف ريفي 

من الحكومة اللبنانية 
بتفجيرها، مع سعي 

رئيسها تمام سالم لتبني 
موقف من الحملة ضد 

السعودية، األمر الذي قد 
يرفضه حزب اهلل

  شرق
      غرب
تمديد حالة الطوارئ

في تونس شهرًا
ــة الــتــونــســيــة، أمــس  ــرئـــاسـ قـــــررت الـ
األحـــــد، تــمــديــد حــالــة الــــطــــوارئ في 
البالد ملــدة شهر إضافي. وجــاء في 
الـــبـــيـــان الــــصــــادر عـــن الـــرئـــاســـة أنــه 
»بـــعـــد اســـتـــشـــارة رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــحــبــيــب الــصــيــد، ورئـــيـــس مجلس 
النواب محمد الناصر، حول املسائل 
خصوصًا  القومي،  باألمن  املتعلقة 
األوضاع على الحدود وفي املنطقة، 
قّرر رئيس الجمهورية الباجي قائد 
السبسي اإلعـــالن مــجــددًا عــن حالة 

الطوارئ ملدة شهٍر«.
)العربي الجديد(

كوبلر في طبرق 
لمساعدة حكومة 

الوفاق
ــم املــتــحــدة  ــ الــتــقــى رئـــيـــس بــعــثــة األمـ
ــر، أمـــس  ــلــ ــوبــ إلــــــى لـــيـــبـــيـــا مـــــارتـــــن كــ
األحــــد، رئــيــس بــرملــان طــبــرق عقيلة 
ــرق لــيــبــيــا،  ــ صــــالــــح، فــــي طــــبــــرق، شــ
تناقش  جلسة  الــبــرملــان  يعقد  حيث 
ــاق الــوطــنــي  ــوفــ بـــرنـــامـــج حــكــومــة الــ
الثقة.  عــلــى منحها  الــتــصــويــت  قــبــل 
وذكر كوبلر على موقع »تويتر«، أن. 
حكومة  إلــى  يتطلع  الليبي  الشعب 
وفـــــاق وطـــنـــي. أنــــا هــنــا لــلــمــســاعــدة 

وليس للتدخل«.
)فرانس برس(

العثور على »مادة 
مشّعة« في العراق

البيئة  بــاســم وزارة  املــتــحــدث  أعــلــن 
الــعــراقــيــة أمــيــر عــلــي، أمــــس األحــــد، 
ــادة مشعة  ــّم الــعــثــور عــلــى مــ أنـــه »تــ
فترة،  قدت منذ 

ُ
ف الخطورة،  شديدة 

مــلــقــاة قــــرب مــحــطــة بــنــزيــن بــبــلــدة 
الـــزبـــيـــر، جـــنـــوب الــــبــــالد«. وأضــــاف 
ــم تـــلـــحـــق بــهــا  ــ لــ ــلــــي أن »املـــــــــــــادة  عــ
تــلــفــيــات وال تــوجــد مــخــاوف بشأن 
اإلشــعــاع«. وكانت املــادة قد اختفت 
في نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، 
مـــن مــنــشــأة تــخــزيــن تــابــعــة لــشــركــة 

»ويذرفورد« األميركية.
)رويترز(
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واخــتــبــار مـــدى جــديــتــهــم فـــي تــطــبــيــق قـــرار 
وقف إطالق النار«.

النظام ومليشيات مدعومة  وتحاول قوات 
من الطيران الروسي، استعادة ما يمكن من 
الجغرافيا السورية قبل إقرار أي اتفاق من 

قبل موسكو وواشنطن ربما يعيق تقّدمها، 
وخصوصًا في املناطق التي تسيطر عليها 

املعارضة السورية.
ويؤكد سفير االئتالف الوطني السوري في 
رومـــا بــســام الــعــمــادي، أن فــرص عقد هدنة 

تــصــمــد »ضــئــيــلــة«، مضيفًا فــي حــديــث مع 
الهدنة،  قــرت 

ُ
أ لو  الجديد«: »حتى  »العربي 

ــي قـــصـــف املـــعـــارضـــة  ســيــســتــمــر الــــــــروس فــ
ويلفت  داعــــش«.  تنظيم  ولــيــس  الحقيقية، 
الــــــروس(  )أي  »هـــدفـــهـــم  أن  ــى  ــ إلـ الـــعـــمـــادي 



اللّد )ديفيد بن غوريون وفقًا  وإغــاق مطار 
حركة  ووقــف  الدولي  اإلسرائيلي(  لاحتال 

الطيران املدنية إلى إسرائيل.
ــتــــال يـــّدعـــي أنــــه يملك  ومــــع أن جــيــش االحــ
الــقــدرة لتوجيه ضربة قوية لكل من يضرب 
إسرائيل، إال أن التقديرات تؤكد أنه من الخطأ 
الــدورة املقبلة من  االعتقاد بأنه يمكن إنهاء 
املــواجــهــة العسكرية خــال 48 ســاعــة، بــل إن 
املواجهة املقبلة، بحسب الجيش اإلسرائيلي 
نفسه، ستكون شائكة ومرّكبة للغاية، وذلك 
املتوفرة  الهائلة  الــســاح  كميات  ضــوء  على 
في الشرق األوســط والتعقيدات الشائكة في 

املنطقة.
ــه فــــي األعـــــــوام  ــيـ وفــــــي وقـــــــٍت جــــــرى الــــقــــول فـ
األخيرة، إن حالة الغليان السائدة في الوطن 
الــعــربــي، والــثــورة الــســوريــة، إلــى جــانــب عدم 
االســــتــــقــــرار، صـــّبـــت فـــي خـــانـــة انـــتـــهـــاء خطر 

الجيوش التقليدية على إسرائيل، وتحسني 
تـــقـــديـــرات  أن  إال  االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة،  حــالــتــهــا 
الجيش اإلسرائيلي تفيد بأن تعقيد الوضع 
يمكن معها  لــدرجــة ال  بــات شائكًا  اإلقليمي 

توقع التطورات املقبلة.
وفقًا لاعتقاد السائد في جيش االحتال فإن 
العوامل الرئيسية الخمسة املؤثرة بالوضع 
ل 

ّ
في املنطقة للعام 2016، تتمحور في التدخ

ــة، واالتـــــفـــــاق الــــنــــووي  ــ ــوريـ ــ ــي فــــي سـ ــ ــروسـ ــ الـ
مــــع إيـــــــــران، ونــــشــــاط داعــــــــش، والـــتـــغـــيـــيـــرات 
ــي الـــســـعـــوديـــة، واالنــتــفــاضــة  الـــتـــي تـــحـــدث فـ
الفلسطينية والتوتر املرافق لها في الساحة 
الفلسطينية، وإن كان تأثير األخيرة معدومًا 
كــكــل، رغـــم أهميته على  املنطقة  نــطــاق  عــلــى 

الصعيد اإلسرائيلي.
ــرات  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــــــافـــــــت أنـــــــــه فـــــــي ظـــــــل هـــــــــذه الـ
اإلســرائــيــلــيــة، ال يـــزال هــنــاك نــوع مــن البلبلة 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

مــنــذ عــــــدوان يـــولـــيـــو/تـــمـــوز على 
الــعــدوان  وبــعــد  عــام 2006،  لبنان 
العام 2014،  غــزة في  األخير على 
لم تتوقف التقديرات والتوقعات اإلسرائيلية 
من نشوء حــرب أو انــدالع مواجهة عسكرية 
جـــديـــدة عــلــى الـــحـــدود الــشــمــالــيــة )مـــع حــزب 
الله في لبنان( وعلى الحدود الجنوبية )مع 
حركة حماس في قطاع غــزة(. مع ذلك كانت 
التقديرات اإلسرائيلية تبرز عامل عدم رغبة 
الــطــرفــني )حــــزب الــلــه فـــي الــشــمــال وحــمــاس 
فـــي الــجــنــوب( فـــي الــتــصــعــيــد أو فـــي خــوض 
مــواجــهــة عــســكــريــة، مــع الــتــأكــيــد عــلــى أن أي 
إلى  أن تتدهور  أو عملية من شأنها  حــادث 

مواجهة شاملة.
ــيـــوم«  ــد نــــشــــرت صــحــيــفــة »يـــســـرائـــيـــل هـ ــ وقــ
أخيرًا، تقديرات مشابهة، تفيد بأن »الجيش 
اإلســرائــيــلــي يــتــوقــع نــشــوب حـــرب فــي الــعــام 
الــحــالــي، وأنــه طلب مــن عناصره أن يكونوا 
عــلــى درجـــــة تـــامـــة مـــن الـــجـــهـــوزيـــة الــقــتــالــيــة 
العالية، ملواجهة حالة حرب جديدة قد تندلع 
الـــعـــام 2016«. مــــرة أخــــرى اســتــدركــت  خــــال 
الصحيفة بالقول إن »هذه التوقعات ال تعود 
لوجود احتماالت كبيرة للحرب أو تضاعف 
هذه االحتماالت، بل ألن فرص وقــوع القتال 
بــاتــت ممكنة وكــامــنــة فــي حـــاالت أو أحـــداث 
كثيرة. غير أن ممّيزات ومامح الحرب املقبلة 
ستكون في حال اندالعها، ووفقًا للسيناريو 
وقعت  التي  لتلك  كليًا  مغايرة  اإلســرائــيــلــي، 
في العقود الثاثة األخيرة. الحرب املقبلة في 
حال اندالعها ستشهد: ضرب قطع عسكرية 
مقاتات جوية  إســقــاط  واحــتــمــاالت  بحرية، 

سيناريوهات إسرائيلية
اندالع حرب جديدة 

في 2016 غير مستبعد

أوًال بأول
الحالي،  العام  في  جديدة  حرب  اندالع  احتمال  إلى  عدة  إسرائيلية  تقديرات  تشير 
»ألن فرص وقوع القتال باتت ممكنة وكامنة في حاالت أو أحداث كثيرة«، وفقًا 

لتحليالت القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين في دولة االحتالل
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لم يحمل وزير الخارجية األميركي جون كيري، أي جديد معه تجاه القضية 
الفلسطيني  بالرئيس  جمعه  الــذي  اللقاء  خــال  السام،  وعملية  الفلسطينية 
محمود عــبــاس، أمــس األحـــد، فــي العاصمة األردنــيــة عــمــان، بــل سعى ملنع أي 
تحرك فلسطيني تجاه االحتال، فيما يواصل االحتال اإلسرائيلي جرائمه 
بحق الفلسطينيني، والتي كان آخرها أمس قتل فتى فلسطيني بذريعة تنفيذه 
الجديد«،  »العربي  لـ عملية طعن ألحد جنود االحتال. وكشف مصدر مطلع 
أن كــيــري »ال يحمل أيــة أفــكــار جــديــدة لتحريك عملية الــســام فــي أي اتــجــاه، 
بني الطرفني الفلسطيني واإلسرائيلي«. ولفت إلى أن كيري أكد حرص اإلدارة 
أي تصعيد سياسي  الفلسطينيني في  التهدئة، وعــدم دخــول  األميركية على 
أو قانوني في الوقت الراهن لحني انتهاء االنتخابات األميركية. وأكد املصدر 
فيها  التي دعت  للسام،  الفرنسية  باملبادرة  معنية  غير  األميركية  اإلدارة  أن 
فرنسا لعقد مؤتمر دولي للسام. من جهته، أوضح املتحدث باسم الرئاسة 
الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن عباس وكيري، استعرضا خال اللقاء الذي 
جمعهما في العاصمة األردنية، »األوضاع بشكل موّسع ومفصل«، وأن عباس 
للسام،  الــدولــي  املؤتمر  لعقد  الــدولــي  املجتمع  مــع  بجهود  القيام  على  »شــدد 
وإيجاد آلية على نمط 5+1 إليجاد حلول فعالة للقضية الفلسطينية«. ولفت 
أن  إلــى  »وفــا«،  الفلسطينية  الرسمية  األنباء  لوكالة  أبــو ردينة في تصريحات 
إلى  للذهاب  السعي  في  »االستمرار  األميركي على  الوزير  أمــام  عباس شــدد 
مجلس األمن الدولي، من أجل إدانة االستيطان واملطالبة بوقفه«. وتحدث عباس 
عن السعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية توّحد األرض والشعب، 
الجانب اإلسرائيلي إلطــاق سراح  الفوري لدى  ل 

ّ
التدخ فيما طلب من كيري 

الصحافي محمد القيق املضرب عن الطعام منذ 90 يومًا، واإلفراج عن جثامني 
الشهداء املحتجزة. 

وقال أبو ردينة، إن كيري »أكد أن اإلدارة األميركية مستمرة حتى اللحظة األخيرة 
في بذل كل الجهود املطلوبة إلبقاء حل الدولتني قائمًا من أجل االستقرار واألمن 
في املنطقة والعالم«. في غضون ذلك، كانت قوات االحتال تقتل فتى فلسطينيًا 
شهد الشاب فلسطيني قصي ذياب 

ُ
جديدًا بذريعة تنفيذه عملية طعن، فقد است

أبو الــرب )16 عامًا( من بلدة قباطية جنوب شرق جنني، ظهر أمــس، برصاص 
جنود االحتال بالقرب من مفترق بلدة بيتا جنوب نابلس إلى الشمال من الضفة 
املتواجدين  االحــتــال  جنود  ألحــد  طعن  عملية  تنفيذه  بذريعة  املحتلة،  الغربية 
هناك. وقالت مصادر في الهال األحمر الفلسطيني لـ«العربي الجديد« إن »قوات 
الشاب املصاب وتركته ينزف حتى  إلى  الوصول  االحتال منعت طواقمها من 
السير على  املكان وأعاقوا حركة  أغلق جنود االحتال  الحياة«. في حني  فــارق 
استشهاد  مــكــان  مــن  والقريبة  نابلس  جنوبي  حـــوارة  لبلدة  الرئيسي  الــشــارع 
الشاب. وباستشهاد أبو الرب يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيني إلى 184 شهيدًا 
منذ اندالع الهبة الشعبية مطلع أكتوبر/تشرين األول املاضي، بينهم 10 شهداء 

من بلدة قباطية، و41 شهيدًا دون الثامنة عشرة من العمر. 
إزاء ذلك، كانت وزارة الخارجية الفلسطينية تعتبر أن »عمليات اإلعدام امليدانية 
واستمرارها  الفلسطينيني،  والفتية  الشبان  ضــد  االحــتــال  قــوات  تنفذها  التي 
القتل  على  والــتــدريــب  للرماية  كــأهــداف  الفلسطينيني  املواطنني  مــع  التعامل  فــي 
العشوائي، هي جرائم حرب«. واعتبرت الوزارة أن عمليات اإلعدام امليدانية للشبان 
الذي  نتنياهو  بنيامني  لقرار رئيس حكومة االحتال  الفلسطينيني هي ترجمة 
يسمح لجنود االحتال بإطاق الرصاص الحي على الفلسطيني وقتله، حتى ولو 
الجندي، محّملة حكومة نتنياهو  الفلسطيني أي خطر على حياة  لم يمثل ذلك 
.
ً
املسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الدموي الذي يزيد األوضاع اشتعاال

لقاء كيري وعباس بال جديد

فــي الــجــانــب اإلســرائــيــلــي فــي تحديد مامح 
وتــــدريــــج، ُمــتــفــق عــلــيــه إســـرائـــيـــلـــيـــًا، ملــكــامــن 
الخطر املباشر الذي يهدد األمن اإلسرائيلي.

وفقًا للتقديرات اإلسرائيلية، فإنه على الرغم 
من احتماالت التوصل إلى وقف إلطاق النار 
، إال أن االمــتــحــان الحقيقي 

ً
فــي ســوريــة مــثــا

لــهــذا االتـــفـــاق ســيــكــون فــي إمــكــانــيــة تطبيقه 
الـــتـــقـــديـــرات  وتـــفـــيـــد  األرض.  عـــلـــى  ــه  وفــــرضــ
العسكرية بأنه ال يمكن إعادة سورية إلى ما 

كانت عليه قبل الثورة.

فــي هــذا الــســيــاق، ومــع الحديث عــن تحوالت 
فـــي املـــوقـــف اإلســـرائـــيـــلـــي املــعــلــن مـــن األزمــــة 
فــي ســـوريـــة، فـــإن الــجــيــش يــجــد صــعــوبــة في 
تحديد من األفضل إلسرائيل، تنظيم »الدولة 
اإلسامية« )داعش( أم املحور اإليراني. ومع 
أن إســرائــيــل تــعــلــن أنــهــا لـــن تـــعـــارض الــقــرار 
أنها تتخوف  إال  األممي بمحاربة »داعـــش«، 
مــن خــــروج املــحــور اإليـــرانـــي أقــــوى مــّمــا كــان 

عليه.
وعلى بالرغم من تهديدات حزب الله األخيرة 

ــاويـــات األمـــونـــيـــا فـــي مــيــنــاء  بــشــأن ضــــرب حـ
حــيــفــا، إال أن إســرائــيــل تـــرى بـــأن حـــزب الــلــه 
الــغــارق فــي الــحــرب الــســوريــة، غير معني في 
واقع الحال بمواجهة عسكرية مع إسرائيل، 
ــبـــدو أن الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة هــي  فــيــمــا يـ
املرشحة عمليًا النــدالع الحرب الجديدة، مع 
أن هــنــاك رســائــل وبـــوادر تشير إلــى احتمال 
تــحــول املــصــالــحــة الــتــركــيــة اإلســرائــيــلــيــة، في 
ــا واملــصــادقــة  ــرارهــ حــــال الــتــوصــل إلــيــهــا وإقــ
على  لــأوضــاع  تهدئة وضبط  عامل  عليها، 

الــــحــــدود بـــني غــــزة وإســــرائــــيــــل. وفــــي مــقــابــل 
احتمال تحّول تركيا إلى عامل كبح وضبط 
ــزة، فــإن  فـــي الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة مـــع قــطــاع غــ
الغربية  الضفة  فــي  الفلسطينية  االنتفاضة 
تصعيدًا  باستمرار  تشهد  املحتلة،  والقدس 
ــيـــات، وإن كــانــت  ــلـ ــدد ونـــوعـــيـــة الـــعـــمـ ــ فــــي عــ
معطيات االحتال تشير بني فترة وأخرى إلى 
يتبعه  ما  العمليات، سرعان  تراكم  في  جــزر 
مـــد وتـــكـــرار لــلــعــمــلــيــات خـــاصـــة فـــي الـــقـــدس، 

وعلى تخوم املستوطنات اإلسرائيلية.

نشر موقع »واال« اإلخباري، أمس األحد، ما اّدعى أنها تفاصيل جديدة 
الشهر  في  االحتالل  قوات  اعتقلتها  التي  حماس  حركة  خلية  حول 
الماضي، تضمنت سعي الخلية بقيادة فلسطيني من قرية ياسوف في 
المحتلة،  القدس  لتنفيذ سلسلة عمليات في  المحتلة،  الغربية  الضفة 
بما في ذلك محاولة الغتيال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، 

بحسب االدعاءات اإلسرائيلية.

اّدعاء محاولة اغتيال نتنياهو

وليد التليلي

ــران على  ــيــ ــبـــوعـــان األخــ ــّر األسـ مــ
ــعــــداد  ــتــ ــونــــس تـــحـــت وقــــــع االســ تــ
ليبيا،  فــي  العسكرية  لــلــضــربــات 
ولم تخّيب الطائرات األميركية ظّن 
غــارة  بتنفيذ  بـــادرت  إذ  الجميع، 
فـــي مــديــنــة صـــبـــراتـــة، فـــي خــطــوة 
فاجأت كل املراقبني. وعلى الرغم 
من أّن مؤسسات الدولة واألحزاب 
ــنــاس كــانــوا، وال يـــزالـــون، ضد  وال
ضرب ليبيا تحت أي مسمى، فإن 
التونسيني آثروا الصمت هذه املرة، 
لنجاح العملية في تفادي سقوط 
القضاء  فــي  ولنجاحها  مــدنــيــني، 
على عشرات مّمن كانوا يشكلون 
 عــلــيــهــم. غــيــر أن 

ً
خــطــرًا مــحــتــمــا

هـــذا لــيــس مــوضــوع تــركــيــزنــا في 
 
ً
ا

ّ
هــذه الــحــالــة، إنــمــا مــا بــدا مشك

املدني  للمجتمع  استباقي  لوعي 
ما  لتداعيات  استعدادًا  التونسي، 

قد يحدث في ليبيا. 
ولم تنتظر الهيئات وال الجمعيات 
تـــحـــرك الـــــدولـــــة، وبـــــــدأت تــســتــعــد 
جـــنـــوبـــًا الســـتـــقـــبـــال أهـــالـــيـــنـــا فــي 
الــحــرب  الــذيــن قــد تــدفــعــهــم  ليبيا 
تونس.  نحو  مــجــددًا  الهجرة  إلــى 
ولـــكـــن مـــا لــفــت بــالــفــعــل كــــان ما 
لــجــأ إلــيــه املــعــهــد الــعــربــي لحقوق 
اإلنسان في تونس، بالتعاون مع 
ميثاق  لــوضــع  الجمعيات،  بعض 
ــائـــل اإلعــــــام  لــلــتــعــامــل  ــام وسـ ــ أمـ
ــدم املــس  بــحــذر مـــع الــاجــئــني وعــ
مشاعرهم  جـــرح  أو  بــكــرامــاتــهــم 
واالنتباه إلى املصطلحات التي قد 

ستعمل خال األزمة املمكنة. 
ُ
ت

ــدة فــي  ــ ــ ــدي ــ وتــــعــــالــــت أصـــــــــــوات عــ
تونس خال األيام املاضية، تنّبه 
مــن املــبــالــغــة فــي تقييم األضــــرار 
املمكنة من تدفق األشقاء الليبيني 
ــدم الــســقــوط في  ــ ــــى الـــبـــاد، وعـ إل
ــد تــكــون  ــبــــارات قــ إحــــراجــــهــــم بــــعــ
خـــارج الــســيــاق، وتــمــس بعاقات 
ــاريــــخ  ــتــ ــ ــيـــقـــة ضـــــاربـــــة فـــــي ال عـــمـ
النشاط  هــذا  وأحـــال  والجغرافيا. 
للتفاصيل  الدقيق  االنــتــبــاه  وهــذا 
الــصــغــيــرة مـــا يــعــكــســه املــجــتــمــع 
املــــــدنــــــي الــــتــــونــــســــي مــــــن يــقــظــة 
مــســتــمــرة لــكــل مـــا يــحــدث حــولــه، 
صّمام  يبقى  بأنه  الجميع  ـــر 

ّ
وذك

الــذي يحمي من املنزلقات  األمــان 
ويــنــّبــه مــن األخــطــاء املمكنة، قبل 
حينًا  للدولة  ويتصدى  وقــوعــهــا، 
ــًا، ويـــبـــقـــى  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــلــــمــــواطــــنــــني أحـ ــ ول
ـــمـــًا مـــوضـــوعـــيـــًا فــــي مــراقــبــة 

َ
حـــك

األحداث، ألنه بكل بساطة مجتمع 
ــاب بــالــحــضــور فـــي كل  ــ ــّي، أجـ ــ حـ
االمتحانات التي مرت بها تونس 
ــرة.  ــيــ ــي الــــســــنــــوات األخــ ــرة فــ ــحــ ــ ال
أن  بالتونسيني  جديرًا  وسيكون 
يــســتــبــســلــوا فـــي الـــدفـــاع عـــن هــذه 
الــهــيــئــات واملــنــظــمــات الــتــي أنــقــذت 
مــشــروعــهــم مـــن الــســقــوط مـــرات 
مقبلة،  ملــعــارك  وتستعد  عــديــدة، 
النفاذ  قانون  أقلها مشروع  ليس 
إلى املعلومة الذي سيغّير املشهد 
الــتــونــســي رأســـًا عــلــى عــقــب، ألنــه 
َعــَصــب الــديــمــقــراطــيــة وأســاســهــا 

الصلب.

للحديث 
تتمة

مجتمع حّي

عادل األحمدي

تتواصل املعارك املسلحة في العديد من جبهات القتال 
فــي الــيــمــن، بــمــا فــي ذلـــك فــي بــعــض مــنــاطــق املحافظات 
إلى ساحة مواجهات متقطعة،  املحررة، بعدما تحّولت 

وفي مقدمتها شبوة ومأرب والضالع ولحج.
وتأتي جبهة بيحان في محافظة شبوة، الواقعة جنوبي 
الرغم  املفتوحة على  الجبهات  الــبــاد، في مقدمة  شــرق 
مــن تــحــريــر أغــلــب مــنــاطــق املــحــافــظــة فــي أغــســطــس/ آب 
العام املاضي، إذ بقيت مديريات عسيان وعني وبيحان 
الــحــوثــيــني واملـــوالـــني للرئيس  تــحــت ســيــطــرة مليشيات 
املــديــريــات في  املخلوع علي عبدالله صــالــح. وتقع هــذه 
ــأرب والــبــيــضــاء. وخــــال األشــهــر  مـــحـــاذاة مــحــافــظــتــي مــ
ملعارك  ساحة  تحديدًا  وعسيان  بيحان  كانت  املاضية 
عنيفة بني املقاومة الشعبية وقوات الشرعية ومليشيات 
ــقـــاب، مــع غــــارات متقطعة لــلــتــحــالــف. كما  تــحــالــف االنـ
فشلت أخيرًا وساطة قبلية سعت إلبرام اتفاق من شأنه 
أن يؤدي النسحاب آمن للحوثيني وحلفائهم. إلى الغرب 
من شبوة، تقع منطقة مكيراس التابعة إداريــًا ملحافظة 
وتاريخيًا  سياسيًا  ف 

ّ
صن

ُ
ت مديرية  ولكنها  البيضاء، 

عتبر إلى حد كبير من 
ُ
على محافظة أبني الجنوبية، وت

الــجــيــوب الــتــي ال تـــزال واقــعــة تــحــت ســيــطــرة الحوثيني 
بني  تتجدد  ألشــهــر،  عنيفة  مــعــارك  فيها  ودارت  جنوبًا 

الحني واآلخر.
على الرغم من ذلك لم يعد وجــود الحوثيني في أطراف 
شبوة وبني محافظتي أبني والبيضاء ذو أهمية كبيرة، 
بالنظر إلـــى تــزايــد خــســائــرهــم شــمــااًل واقـــتـــراب املــعــارك 

إذا  الجبهات  هــذه  تتأثر  أن  املتوقع  ومــن  معاقلهم،  مــن 
مــا اســتــمــر الــتــقــدم لــلــقــوات الــشــرعــيــة نــحــو صــنــعــاء. أمــا 
في مــأرب، أبرز املحافظات الشمالية التي تحتل موقعًا 
للحوثيني  قاصمة  ضربة  تحريرها  ل 

ّ
ومث استراتيجيًا 

واملــــوالــــني لــلــمــخــلــوع، فـــا تــخــلــو املــحــافــظــة مـــن وجـــود 
سيطرة لانقابيني على بعض أجزائها. وتدور معارك 
بصورة شبه يومية في األجــزاء الغربية ملأرب بمحاذاة 
صنعاء، وتحديدًا في منطقة صرواح، إلى جانب أجزاء 
ــيـــرًا. وتعتبر  أخــــرى تــســاقــطــت مـــن أيــــدي الــحــوثــيــني أخـ
اليومية  شــبــه  بــاملــعــارك  منطقة مشتعلة  ــرز  أبـ صــــرواح 
والغارات الجوية. ويحاول الحوثيون من خالها تهديد 
مــنــاطــق مــــأرب املـــحـــررة، إال أنــهــم يــتــعــرضــون لخسائر 
بشرية ومــاديــة فــادحــة، وفــقــًا ملــصــادر ميدانية وأخــرى 

مقّربة من الحوثيني تحدثت لـ«العربي الجديد«.
التي كــان الحوثيون يهددون  أبــرز مناطق صــرواح  من 
منها مأرب، منطقة جبل هيان. وهي عبارة عن سلسلة 
جبلية كــان االنــقــابــيــون قــد تحصنوا فــي مــواقــع فيها 
وقــصــفــوا أكــثــر مــن مـــرة منها وســـط مــديــنــة مــــأرب، غير 
أن مصادر في قوات الجيش املوالية للشرعية تقول إن 
مــع عمليات  قريبًا  بــات  املــنــاطــق  هــذه  استكمال تحرير 
متواصلة. وال يقتصر تهديد الحوثيني ملأرب من خال 
املناطق التي ال تزال تحت سيطرتهم بل يحاولون الدفع 
أخــرى، وخصوصًا بعدما  بتعزيزات الســتــرداد مناطق 
لــقــوات الشرعية نحو  انــطــاق  إلــى مركز  تحولت مــأرب 
ـــن الــحــوثــيــون حملة إعــامــيــة تتحدث 

ّ
صــنــعــاء. وقــد دش

ــر ردًا على  ــدا األمــ ــــأرب، لــكــن بـ عـــن الــتــوجــه الســتــعــادة مـ
التقدم في صنعاء، بشكل أساسي، في حني صرح رئيس 

أيــام،  املقدشي، قبل  الــلــواء محمد علي  اليمني،  األركـــان 
بـــأن اســتــكــمــال تــحــريــر صــــرواح بـــات قــريــبــًا. فــي غضون 
ــــرز مــنــاطــق  ــــك، تــعــتــبــر مــنــطــقــتــا دمــــت ومـــريـــس مـــن أبـ ذلـ
وتتبعان  مــتــواصــل،  شــبــه  بــشــكــل  املشتعلة  املــواجــهــات 
إداريًا ملحافظة الضالع، أولى املحافظات الجنوبية التي 
تــحــررت مــن الــحــوثــيــني الــعــام املـــاضـــي، غــيــر أن املــعــارك 
بقيت في أطراف املحافظة بمحاذاة محافظة إب، بشكل 
متقطع حتى اليوم. وعلى الرغم من أن املعارك ال تبعد 
كثيرًا عن مركز املحافظة، إال أنها ال تمثل تهديدًا كبيرًا 
واألمنية  السياسية  للطبيعة  نظرًا  الحوثيني،  قبل  من 
الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا مــحــافــظــة الـــضـــالـــع، كــمــعــقــل لــلــحــراك 
ــحــســب املناطق 

ُ
الــجــنــوبــي واملــقــاومــة الــجــنــوبــيــة، فيما ت

فها 
ّ
مــواجــهــات عــلــى مــحــافــظــة إب، ويصن تــشــهــد  الــتــي 

نــاشــطــو الـــحـــراك بــأنــهــا »شــمــالــيــة«، لــكــونــهــا كــانــت قبل 
الوحدة تابعة ملحافظات الشمال. من جانب آخر، ال تزال 
الشمالية  الــبــوابــة  لحج،  فــي محافظة  مــحــدودة  مناطق 
ــيـــرة،  لـــعـــدن، ســـاحـــة ملـــعـــارك تــصــاعــدت فـــي الــفــتــرة األخـ
وتتركز في منطقة كرش ومحيطها بني محافظتي تعز 
ولحج، وتمّسك بها الحوثيون منذ تحرير املحافظة في 

أغسطس/ آب العام املاضي.
ــة لـــحـــج والـــجـــنـــوب مــــن جـــهـــة تــعــز،  ــــرش بــــوابــ تــعــتــبــر كـ
املاضي،  العام  الثاني  تشرين  نوفمبر/  وفــي  والعكس. 
كانت املقاومة وقوات الشرعية قد تمكنت من تحريرها، 
إال أنها وبعدما بدأت زحفًا باتجاه تعز، تكبدت خسائر، 
ما جعل الحوثيني واملوالني لصالح يعودون مرة أخرى 
للسيطرة على كرش. وبشكل عام، تبدو املعركة حاسمة 

في الفترة األخيرة بجبهات املحافظات املحررة. 

جيوب الحوثيين في المحافظات المحررة: تهديد محدود

تحليل اخباري

ــواب  ــ ــنـ ــ  وافـــــــــق مـــجـــلـــس الـ
املصري، أمس األحد، على 
من  املقدم  االستقالة  طلب 
الــســابــق ملحكمة  الــرئــيــس 
ــقــــض، ســــــري صـــيـــام،  ــنــ ــ ال
تــمــهــيــدًا إلخــــطــــار رئـــاســـة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة بـــــالـــــقـــــرار. 
ووافــق املجلس على قبول 
استقالة صيام 301 عضو 
في  الحضور  إجمالي  من 
جلسة أمس، وأعلن رئيس 
الــبــرملــان، عــلــي عــبــد الــعــال، 
ــبــــاد )عــبــد  ــ ال ــيــــس  أن »رئــ
يملك  الــســيــســي(  الـــفـــتـــاح 
حق تعيني نائب آخر محله 
مــن عــدمــه«. وكـــان صيام، 
قــد تــقــدم بــاســتــقــالــتــه قبل 

أسبوعني.

تشير صحيفة »يسرائيل هيوم«، إلى أن 
اإلسرائيلي،  الجيش  أركان  رئيس  خطاب 
أبحاث  مؤتمر  أمام  أيزنكوت،  غادي 
كان  الماضي،  الشهر  القومي،  األمن 
مفصليًا، باعتباره أن »حزب اهلل يشكل 
مصدر الخطر األساسي على إسرائيل«، 
إلى جانب تحديد الساحة الفلسطينية 
في األراضي المحتلة، باعتبارها ُتشّكل 
أنه  خصوصًا  إلسرائيل،  األول  التحدي 
»ال يمكن الركون إلى حّل عسكري في 
للوضع  خالفًا  الفلسطينية،  الساحة 
في حالة حزب اهلل«، وفقًا أليزنكوت.

إسرائيلية  تصريحات  صدرت  أن  سبق 
ــر األمــن  ــوع الــمــاضــي عــن وزيـ ــب األس
)الصورة(،  يعالون  موشيه  اإلسرائيلي، 
المرحلة  في  تتجه  إسرائيل  أن  بيّنت 
حالة  تكريس  محاولة  ــى  إل الحالية 
خيار  وتفضيل  ســوريــة،  في  الحرب 
»سورية  دولة  إقامة  لصالح  التقسيم 
في  ســوريــة  إدخـــال  عبر  المفيدة«، 

حالة من القتال المستمر.

تحديان أساسيان

تحريض على 
تقسيم سورية

يبدو أن الغارة األميركية التي استهدفت 
موقعًا قيل إن تنظيم »داعش« 

يستعمله في ليبيا، أربكت حسابات 
النظام المصري في ما يتعلق بليبيا

تتخذ كل من السعودية 
والبحرين إجراءات 

أمنية وقضائية صارمة 
لمواجهة أي محاولة 

تدخل إيراني في شؤون 
بلديهما

scoopالقاهرة ـ العربي الجديد

تــربــك الــتــحــركــات الــعــســكــريــة األمــيــركــيــة في 
لــبــيــبــا، وتـــحـــديـــدًا بـــعـــد قـــصـــف مــــواقــــع قــيــل 
ــيــــة« )داعــــــش(  ــة اإلســــامــ ــ ــدولـ ــ إن تــنــظــيــم »الـ
يستخدمها، النظام املصري بشكل كبير، وال 
ل وشيك في 

ّ
سيما أنه يستعد هو اآلخر لتدخ

ولوجستي  استخباراتي  دور  ضمن  ليبيا، 
على األرجــح، بالتنسيق مع أطــراف إقليمية 
ودولـــيـــة. وتــتــداخــل الـــغـــارة األمــيــركــيــة، التي 
تـــذهـــب تـــوقـــعـــات بــأنــهــا لـــن تـــكـــون األخـــيـــرة 
ــكـــرات  ــع ومـــعـــسـ ــ ــواقـ ــ ــة مـ ــهــ ــي لـــيـــبـــيـــا ملــــواجــ ــ فـ
»داعــــش«، مــع اســـتـــعـــدادات مصرية  تــابــعــة لـــــ
ل 

ّ
لتدخ الغربية  الــدول  بالتنسيق مع بعض 

عسكري ملواجهة الجماعات املسلحة. وتأتي 
إيطاليا في مقدمة هذه الدول، لكن يتوقع أن 
يتأثر التنسيق معها كثيرًا، على وقع حادثة 

ليبيا،  العسكري في  ل 
ّ

للتدخ محمد مرسي، 
الكرامة« خليفة حفتر،  لصالح قائد »عملية 

بحسب مصادر عسكرية مصرية.
»العربي  لـ وتقول املصادر العسكرية نفسها 
الـــجـــديـــد«، إن الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة املــصــريــة 
اإليطالي  الجانب  مع  التواصل  من  ف 

ّ
ستكث

التدخل عسكريًا  الذي يتحّمس كثيرًا بشأن 
 عــن احــتــمــال الــتــواصــل مع 

ً
فــي ليبيا، فــضــا

أمـــيـــركـــا بـــشـــأن تــنــســيــق عــمــلــيــات مــشــتــركــة. 
ــات املـــتـــحـــدة ال تــريــد  وتــشــيــر إلــــى أن الــــواليــ
ــــي املـــنـــطـــقـــة مــن  ــر ملـــصـــر فـ ــبــ ــاء دور أكــ ــ ــطـ ــ إعـ
وحينما  ليبيا،  فــي  عسكريًا  ــل 

ّ
الــتــدخ خـــال 

بــادرت   وشيكًا، 
ً
ــا

ّ
تــدخ هــنــاك  أن  استشعرت 

ــال رســالــة  ــ بــتــوجــيــه ضـــربـــة عــســكــريــة، إلرســ
مفادها »لن يحدث شيء في املنطقة إال بعد 
موافقتي والتنسيق الكامل املسبق«. وتشدد 
ــم بــالــنــســبــة ملــصــر هو  املـــصـــادر عــلــى أن األهــ

في  ريجيني  اإليطالي جوليو  الطالب  مقتل 
املــصــري دول  التنسيق  الــقــاهــرة. كما يشمل 
الـــجـــوار الــلــيــبــي، بــمــا فــي ذلـــك الــجــزائــر التي 
أكـــد وزيــــر خــارجــيــتــهــا رمــطــان لــعــمــامــرة، أن 
فــي ليبيا »يــجــب أن تكون  محاربة اإلرهـــاب 
الدولية، واحــتــرام سيادة  الشرعية  إطــار  في 
هذا البلد«، في أعقاب املشاورات التي أجراها 
مع نائب وزير الخارجية األميركي للشؤون 
ــــذي وصـــل  الــســيــاســيــة تــــومــــاس شــــانــــون، الــ
ــد إلـــى الــجــزائــر فــي زيــــارة تستمر  أمـــس األحـ
يومني، لبحث التعاون الثنائي وخاصة في 
بيان سابق  اإلرهـــاب، حسب  مكافحة  مجال 

للخارجية األمريكية.
حسابات  األميركية  التحركات  هــذه  وتــربــك 
الـــذي يسعى منذ  مــصــر،  فــي  الحاكم  النظام 
السيسي  الفتاح  عبد  الحالي  الرئيس  تولي 
املعزول  الرئيس  على  االنــقــاب  الحكم، عقب 

ليبيا  فــي  حة 
ّ
املسل الجماعات  مــن  ص 

ّ
التخل

لتخّوف  »داعــــش«،  فقط  ولــيــس  كبير  بشكل 
مــصــر مـــن أيـــة مــلــيــشــيــات مــســلــحــة هــنــاك قد 
ــــن الــقــومــي املـــصـــري. وحـــول  تـــؤثـــر عــلــى األمـ
إمكانية التنسيق مع روسيا لشن غارات في 
السيناريو،  هــذا  املصادر  تستبعد  لم  ليبيا، 
وإن كــان األمــر ال يدخل فــي إطــار اهتمامات 

ونفوذ الطرف الروسي.
وتــلــفــت إلــــى أنــــه ســيــتــم تــوســيــع املـــشـــاورات 
ــة بـــالـــتـــدخـــل  ــ ــبـ ــ ــرّحـ ــ املــــصــــريــــة مـــــع الــــــــــدول املـ
العسكري في ليبيا، مثل اإلمارات التي يراهن 
النظام املصري على قدرتها في التأثير على 
ــراف الــدولــيــة، للمساعدة  مــواقــف بعض األطـ

في عمليات ضد الجماعات املسلحة.
مـــن جــهــتــه، يــقــول الــخــبــيــر الــعــســكــري الــلــواء 
الغارة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ طلعت مسلم، 
الجوية األميركية في مدينة صبراتة الليبية 

بناًء على  املنشورة،  املعلومات  جــاءت، وفــق 
مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة حـــــول تــخــطــيــط 
»داعش« لعمليٍة ما، فبادرت أميركا إلحباط 
األميركيني  أن  إلــى  ويشير  السيناريو.  هــذا 
مهتمون أكــثــر بــضــرب »داعــــش« فــي الــعــراق 
ليبيا، إال  فــي  وســوريــة، ولــن يتدخلوا بقوة 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات دقــيــقــة وألهــــــداف مــحــددة. 
ــي تـــرغـــب  ــتــ ــع الـــــــــدول الــ ــ وحــــــــول الـــتـــنـــســـيـــق مـ
ــل عــســكــريــًا، مــثــل مــصــر وإيــطــالــيــا 

ّ
فـــي الــتــدخ

ــارات، يــوضــح أن »األمــــر ســابــق ألوانــــه،  ــ ــ واإلمـ
البحث عن مصلحتها  الجوار  ومــن حق دول 
فـــي هـــــدوء األوضـــــــاع هـــنـــاك وحـــمـــايـــة أمــنــهــا 
تــــأوي عناصر  ليبيا  أن  الــقــومــي، خــصــوصــًا 
ــة مــــن مــخــتــلــف الـــجـــنـــســـيـــات«، وفـــق  ــيــ ــابــ إرهــ
ارتكاز  نقطة  باتت  »ليبيا  أن  ويعتبر  مسلم. 
قوية لداعش في الشمال األفريقي، وال بد من 
ص من تلك العناصر قبل فوات األوان«.

ّ
التخل

الغارة األميركية تربك 
خطط السيسي ليبيًا

متهمًا، بعدما وّجهت هيئة التحقيق واالدعاء 
»تشكيل  العام تهمًا لبعض املعتقلني تتعلق بـ
ــارات  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ شــــبــــكــــة تــــجــــســــس لــــصــــالــــح االسـ

اإليرانية«.
بن  راشــد  البحريني،  الداخلية  وزيــر  وكشف 
»املنامة  أن  األحـــد،  أمــس  آل خليفة،  الــلــه  عبد 
ــــدد الـــقـــيـــام بـــعـــدة إجـــــــــراءات ملــواجــهــة  فــــي صـ
الداخلية«،  شؤونها  في  اإليرانية  التدخات 
مــشــيــرًا إلــــى أن اإلجــــــــراءات »تــتــضــّمــن رقــابــة 
لـــأمـــوال وجــمــع الــتــبــرعــات، والــتــدقــيــق على 
ب 

ّ
لتجن الحسينية  والشعائر  الدينية  املنابر 

األنباء  تسييسها«، وفقًا ملا نقلت عنه وكالة 
ــر الــداخــلــيــة  الــبــحــريــنــيــة »بـــنـــا«. ووصــــف وزيــ
الــبــحــريــنــي الـــتـــدخـــات اإليـــرانـــيـــة فـــي الــشــأن 
كبيرًا«  »خطرًا  باعتباره  البحريني  الداخلي 
ومعلنة  مكشوفة  أصبحت  »أساليب  يتوسل 
ومتكررة في بلدان املنطقة«. وفيما اتهم إيران 
الفارسية«،  أطماعها  تحقيق  إلــى  بـ»السعي 
أكـــد أن »الــبــحــريــن ال تــوّجــه أي اتــهــامــات ألي 

جهة من دون وجود أدلة دامغة«. 
ــر الـــداخـــلـــيـــة الــبــحــريــنــي عـــلـــى مــا  ــ ورّكـــــــز وزيــ
ــم الــتــدخــات اإليـــرانـــيـــة مــنــذ عــام  اعــتــبــره »أهــ
أي  استغال  »محاولة  بـ إيــران  فاتهم   ،»2011
البحرين، ســواء  فــي مملكة  لها  يتبع  تــواجــد 
سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا، من أجل 
تنفيذ أغــراضــهــا الــتــوســعــيــة، الــتــي تــراوحــت 
أهدافها بني استهداف أمن الوطن واستقراره 
باستخدام األسلحة واملتفجرات، والعمل على 

الرياض ـ خالد الشايع
المنامة ـ العربي الجديد

مــن غير املــرجــح أن تشهد العاقة بــني إيــران 
والــــــــــدول الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، تــــحــــديــــدًا الـــســـعـــوديـــة 
والــبــحــريــن، أي انــفــراجــة فــي الــفــتــرة الــراهــنــة، 
بــعــدمــا أعــلــنــت الــبــحــريــن عـــن تــوجــهــهــا إلــى 
اإليرانية  التدخات  ملواجهة  إجــراءات  اتخاذ 
فــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة، فيما بـــدأت املحكمة 
الجزائية السعودية املتخصصة محاكمة 32 

زعزعة النظام واإلضرار باملصالح االقتصادية 
والــتــأثــيــر عــلــى مــســيــرة الــتــنــمــيــة«. ولــفــت إلــى 
»ســعــي طــهــران لــتــأســيــس جــمــاعــات إرهــابــيــة 
والعراق  إيــران  في  تدريبها  تم  البحرين،  في 
وسورية، وارتباطها بالحرس الثوري وحزب 
الـــلـــه«. وقــــال إن »إيـــــران قــامــت بــتــقــديــم الــدعــم 
املــالــي واإلســـنـــاد بــاألســلــحــة واملــتــفــجــرات من 
خال عمليات التهريب، وهذا يشمل التدريب 
نتج  ومــا  املتفجرات  وتخزين  التصنيع  على 
عــن ذلـــك مــن أعــمــال إرهــابــيــة، ومـــا كـــان منها 
موجهًا ضد رجــال األمـــن«. كما اعتبر خليفة 
بأن »هدف إيران هو ضرب الوحدة الوطنية، 
ة 

ّ
من خال تكريس التطرف املذهبي بني السن

الداخلية  الــبــاد«. تحدث وزيــر  فــي  والشيعة 
ــــان عــــن هـــذه  ــر إعــ ــ ــًا عــــن آخـ الــبــحــريــنــي أيـــضـ
الــتــدخــات اإليــرانــيــة، الـــذي تــضــّمــن »الكشف 
عن تنظيم إرهابي مرتبط بإيران، وصل عدد 
إلــى 76 عنصرًا«،  املــقــبــوض عليهم  عــنــاصــره 

في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي. 
كما نقلت مصادر إعامية، أمس، قيام قوات 
وزارة الداخلية البحرينية باعتقال »مجموعة 
والقيام  عنف  أعــمــال  وراء  بالوقوف  متهمني 
جمرة«،  بني  فــي  قانونية  غير  باحتجاجات 

في الذكرى الخامسة الحتجاجات 2011.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، بـــــدأت املــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
متهمًا؛   32 محاكمة  املتخصصة  الــســعــوديــة 
وّجهت  وقد  وأفغاني.  وإيراني،  30 سعوديًا، 
لبعض  تهمًا  الــعــام  واالدعــــاء  التحقيق  هيئة 

»تــشــكــيــل شــبــكــة تجسس  املــتــهــمــني تــتــعــلــق بـــ
لصالح االستخبارات اإليرانية«.

لقي القبض على أفراد الشبكة 
ُ
مع العلم أنه أ

دائــــرة  واســتــغــرقــت   ،2013 آذار  مـــــارس/  فـــي 
الــوطــنــي فــي هيئة التحقيق واالدعـــاء  األمـــن 
لانتهاء  العام  ونصف  العامني  قرابة  العام 
من التحقيقات وتوجيه االتهام بحق عناصر 
 19 في  أعلنت  قد  السعودية  الشبكة. وكانت 
تــوقــيــف 18 مــتــهــمــًا، منهم  ــارس 2013 عـــن  مــ
16 ســعــوديــًا وآخـــــران لــبــنــانــي وإيــــرانــــي، في 
والشرقية،  والــريــاض،  املنورة،  واملدينة  مكة، 
آخرين،   10 على  القبض  لقي 

ُ
أ أسابيع  وبعد 

قبل أن تقود التحقيقات للقبض على خمسة 
متهمني آخرين.

وتضمنت الئحة االدعــاء تهمًا تتعلق بجمع 
داخل  حيوية  ومنشآت  مواقع  عن  معلومات 
الــســعــوديــة، وتـــواصـــل بــعــض أفـــــراد الشبكة 
بشأنها مع األجهزة االستخباراتية اإليرانية. 
وجاءت عملية الرصد والقبض على الشبكة، 
قة لدى الرئاسة 

ّ
بعدما توفرت معلومات موث

الــعــامــة لــاســتــخــبــارات حـــول جــمــع املتهمني 
داخل  حيوية  ومنشآت  مواقع  عن  ملعلومات 
ــبــــاد، بـــهـــدف الـــتـــآمـــر والـــتـــخـــابـــر ضـــد أمــن  الــ
ــة. من  ــيـ ــرانـ الــســعــوديــة لــصــالــح األجـــهـــزة اإليـ
ــونـــي أحــمــد  ــانـ ــقـ جـــهـــتـــه، يــــؤكــــد املـــســـتـــشـــار الـ
الراشد، أن »القانون السعودي واضح في هذا 
بحق  العقوبات  أقصى  باتخاذ  الــخــصــوص، 

من تثبت عليه هذه التهم«.

إجراءات سعودية وبحرينية إلحباط محاوالت التدّخل اإليراني
متابعة

اتهمت السعودية والبحرين إيران بمحاولة زعزعة استقرارهما )محمد الشيخ/فرانس برس(

الحدث
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تخطط مصر لتكثيف التنسيق بعد الغارة األميركية في صبراتة )حازم تركية/األناضول(

يخشى االحتالل مواجهة عسكرية على الحدود الشمالية أو الجنوبية )جعفر أشتية/فرانس برس(



المعركة القضائية والحقوقية في بدايتها

»آبل« تتحدى »أف بي آي«

ذكرى سقوط يانوكوفيتش 
عامان من المواجهة بين أوكرانيا وروسيا

مفارقات ثالث محطة في السباق إلى البيت األبيض

ُتصّر »آبل« على 
عدم خرق خصوصية 

المستخدمين

من النادر أن يتنافس 
مرشحان من والية واحدة 

في انتخابات رئاسية

نيويورك ـ ابتسام عازم 

الصعيدين  عــلــى  املــعــركــة  تــحــتــدم 
اإلدارة  بني  والحقوقي،  القضائي 
األمـــيـــركـــيـــة ومـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات 
الفيدرالي »أف بي آي« من جهة، وبني شركة 
»آبل« من جهة أخرى، وذلك على خلفية طلب 
»أف بــي آي« مــن »آبــــل« مــســاعــدتــه عــلــى »فــّك 
العائد ألحد  آيــفــون«  لهاتف  الــدخــول  شيفرة 
مــنــفــذي عــمــلــيــة ســــان بـــرنـــارديـــنـــو فـــي واليـــة 
فــــي 2 ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون األول  كــالــيــفــورنــيــا 
16 شــخــصــا  راح ضــحــيــتــهــا  الـــتـــي  املــــاضــــي، 
)14 مدنيا واملــهــاجــمــان سيد رضـــوان فــاروق 

وتاشفني مالك(.
ــل« مــبــرراتــهــا الـــتـــي تــتــمــســك بها  ــ لــشــركــة »آبــ
صّر على عدم 

ُ
لرفض طلب »أف بي آي«. فهي ت

املستخدمني في موضوع  »خــرق خصوصية 
الهواتف«، على الرغم من أنه قد يبدو للوهلة 
األميركية بسيط، وال  اإلدارة  أن طلب  األولــى 
يتعّدى أكثر من الحصول على املعلومات في 
هــاتــف شخص مــســؤول عــن مقتل أبــريــاء. إال 
ى 

ّ
الطلب، ألنــه يتخط »آبــل« رفضت  أن شركة 

مجرد فك شيفرة جهاز هاتف واحــد بحسب 
الشركة، وتصفه بـ«السابقة الخطيرة جدًا«.

الــشــركــة لـــم تــكــتــف بــشــرح وجــهــة نــظــرهــا بل 
طالبة  بمستخدميها،  االستعانة  إلــى  عمدت 
منهم فــي رســالــة وّجــهــهــا مــديــرهــا التنفيذي 
تيم كوك، تضمنت شرحا لتفاصيل القضية، 
خصوصيتهم«.  وحماية  الشركة  بـ«مساندة 
يقول كوك في رسالته إن »الحكومة األميركية 
تــطــلــب مــنــا شــيــئــا ال نــمــلــكــه، بـــل إنــنــا نعتبر 
صــنــاعــتــه )أي كــتــابــة بــرنــامــج أو تــغــيــيــر في 
بــرمــجــة قــائــمــة( أمـــرا خــطــيــرا، لــقــد طــلــبــوا منا 

بناء باب خلفي للدخول إلى هاتف آيفون«.
التحقيقات  مكتب  طلب  تبعات  كــوك  يوضح 
 إن »املــكــتــب يـــريـــد أن نــقــوم 

ً
الـــفـــدرالـــي، قـــائـــا

بــكــتــابــة صــيــغــة جـــديـــدة لــبــرنــامــج الــتــشــغــيــل 

األمــن، ستؤدي ال محال إلى خلق باب خلفي 
للوصول إلى املعلومات الشخصية. قد تّدعي 
الــحــكــومــة أن هـــذه الــبــرمــجــة ســتــســتــخــدم في 
حالة خاصة )منفذ عملية سان برنادينو(، إال 

إنه ال يوجد أي ضمان التأكد من ذلك«.
يــــــرى كــــــوك أنــــــه »ُيــــمــــكــــن تــلــخــيــص املـــخـــاطـــر 
ــّمــــا يــطــلــبــه مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات  ــنـــاجـــمـــة عــ الـ
توّسع  قد  األميركية  الحكومة  بــأن  الــفــدرالــي، 
بأن  الخصوصية،  على  يتعّدى  الـــذي  طلبها 
تــطــلــب مـــن آبـــــل، بـــنـــاء بــرمــجــة تــفــك رســائــلــك 
الخاصة، وتدخل إلى معلوماتك الصحية أو 
أو حتى تدخل  تــواجــدك  املالية وتحدد مكان 
إلى ميكروفون هاتفك النقال وحتى الكاميرا 
أنها  الشركة  تأكيد  من دون معرفتك«، وسط 
النهاية.  حتى  القضائية  املــعــركــة  ستخوض 
إلــــزام  ــدل األمـــيـــركـــيـــة عــلــى  ــعـ الـ ــّر وزارة  وتـــصـ
»آبل« بفك شيفرة الهاتف بعدما طلبت إحدى 
الــقــضــاة فـــي كــالــيــفــورنــيــا مـــن الــشــركــة تقديم 
»مساعدة تقنية مقبولة« لـ«أف بي آي« تتيح 
لـــه »االطـــــاع عــلــى املــعــطــيــات املــحــفــوظــة« في 

الهاتف، وهو ما رفضته الشركة.
ــة أن شـــركـــة »آبـــــل«  ــيـ وأظــــهــــرت األيـــــــام املـــاضـ
ــــدد مــــن الـــشـــركـــات  ــم عـ تـــخـــوض املـــعـــركـــة بـــدعـ
ــو »آبـــــــل«  ــامــ ــر مــــحــ ــ ــّبـ ــ ــا عـ ــدمــ ــعــ ــة، بــ ــيــ ــيــــســ ــرئــ الــ
محددة،  مخاوف  عن  و«تويتر«  و«فيسبوك« 
قـــــّرت هـــذه الــســابــقــة 

ُ
مــتــســائــلــني حـــول مـــا إذا أ

)السماح بدخول جهاز آيفون( فما الذي يمنع 
القاضي من إجبار آبل أو غوغل على مساعدة 
بـــرنـــامـــج تجسس  تــحــمــيــل  فـــي  آي«  بـــي  »أف 
على هاتف املشتبه فيه؟«. مع العلم أن البيت 
ــال  ــل أيـــضـــا فــــي الـــســـجـــال، وقــ ــ

ّ
ــيــــض تــــدخ األبــ

»املحكمة   
ّ
إن إرنست،  باسمه جوش  املتحدث 

وأف بي آي لم يطالبا آبل بأن تصنع لهم بابا 
خفيا حتى يتم اختراق آيفون، إنما املساعدة 
فــي اخــتــراق الــجــهــاز املــحــدد حــصــرًا وتعطيل 

خاصية مسح البيانات فيه«.
لكن الــدفــاع األبـــرز عــن »آبـــل« جــاء مــن إدوارد 
املتقاعد  واملوظف  الحواسيب  تقني  سنودن، 
لــدى وكــالــة االســتــخــبــارات األميركية ووكــالــة 
الــذي سبق أن ســّرب تفاصيل  األمــن القومي، 
األمــيــركــيــة على  اإلدارة  تــجــســس  بـــرامـــج  مـــن 
مواطنيها، واصفا القضية بأنها »أهم قضية 
تقنية منذ عقود«. كما أعلنت منظمات حقوق 
مــدنــيــة، بــمــا فــيــهــا مــنــظــمــة »الــعــفــو الــدولــيــة« 
ملوقف  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  دعمها 
شـــركـــة »آبــــــــل«.  فـــي املـــقـــابـــل تـــحـــاول وســائــل 
إعــامــيــة مـــحـــددة كـــ«فــوكــس نـــيـــوز« وغــيــرهــا 
ــر  ــل وصـــــل األمــ الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الــــشــــركــــة، بــ
بدونالد ترامب، املتنافس على ترشيح الحزب 
الــجــمــهــوري لــســبــاق الــرئــاســة األمــيــركــي، إلــى 

مطالبة األميركيني بمقاطعة »آبل«.

والتحديد الخاص بجهاز آيفون )أي أو إس(، 
بعض  عــلــى  الــجــديــدة  الصيغة  هـــذه  تتحايل 
خاصيات األمن املهمة لجهاز آيفون، ومن ثم 
تركيبها على الجهاز الخاص بالجاني الذي 
فــي قضية سان  استعادته،  مــن  املكتب  تمكن 
بــرنــارديــنــو«.  يــؤكــد كــوك أن »احــتــمــال وقــوع 
اللحظة،  املوجودة حتى  البرمجية، غير  هذه 
إمكانية  أمـــام  الــبــاب  الخطأ سيفتح  الــيــد  فــي 
ــــي، تحصل  ــفـــون ذكـ فـــك شــيــفــرة أي هـــاتـــف آيـ
أنــه »قد  عليها أي جهة بطريقة مــا«. يضيف 
مختلفة  كلمات  التحقيقات  مكتب  يستخدم 
للخطأ،  الوسيلة، ولكن ال مكان  لوصف هذه 
إن خلق صيغة من »آي أو إس« تتجاوز برامج 
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يواصل السباق الرئاسي إلى البيت األبيض 
داخــــل الــحــزبــني الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي 
ــنـــا  ــيـ ــــرت جـــولـــتـــا كـــارولـ ــفـ ــ ــاره، وقــــــد أسـ ــ ــســ ــ مــ
األحــد، عن   - السبت  ليل  الجنوبية ونيفادا، 
الجمهوري  الحزب  ملؤسسة  ساحقة  هزيمة 
التقليدية، أمام املرشح الذي تعتبره قيادات 
«: دونالد ترامب، فيما صمدت 

ً
الحزب »دخيا

أمام  التقليدية  الديمقراطي  الحزب  مؤسسة 
»الدخيل الديمقراطي« بيرني ساندرز، الذي 
هــيــاري  بمنافسته  اإلطــاحــة  مــن  يتمكن  لــم 

كلينتون التي يتبناها قادة الحزب بقوة.
ُعــّدت نتائج الجولتني، بوصفهما ثالث  كما 
مــحــطــة فــــي الــتــصــفــيــات الـــحـــزبـــيـــة، بــمــثــابــة 
ــــورك عــلــى  ــويـ ــ ــيـ ــ انــــتــــصــــار خـــــــاص لـــــواليـــــة نـ
الــســاحــل الــشــرقــي لــلــواليــات املــتــحــدة، والتي 
تــرامــب،  الــجــمــهــوري  الــفــائــزان،  إليها  ينتمي 
لت نيويورك 

ّ
والديمقراطية كلينتون، التي مث

في مجلس الشيوخ األميركي قبل أن تصبح 
وزيرة للخارجية. مع العلم أن شهادة مياد 
أن  إال  إيلينوى،  مــن واليــة  كلينتون صـــادرة 
نــيــويــورك،  مــن  الشخصية صـــادرة  بطاقتها 

مقّر إقامتها الدائمة.

حالة نادرة
وكارولينا  نيفادا  نتائج  تعميم  تــّم  مــا  وإذا 
األميركية،  الواليات  غالبية  على  الجنوبية، 
ــنـــد انــــتــــهــــاء الـــتـــصـــفـــيـــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة فــي  عـ
يوليو/ تموز املقبل، فمعنى ذلك أن املواجهة 
الحزبني  بــني  الحقيقي  السباق  فــي  الاحقة 
الــكــبــيــريــن ســتــكــون بـــني مــرشــحــني ينتميان 
إلى والية واحدة، وهي حالة نادرة الحدوث 
فـــي االنـــتـــخـــابـــات األمـــيـــركـــيـــة. ولـــكـــن بــمــا أن 
االنــتــخــابــات حصلت فــي أربـــع واليــــات فقط 

حتى اآلن، فا تــزال هناك 46 واليــة متبقية. 
وهذا يعني أن احتماالت تغّير النتائج واردة 
بشكل كبير. وقد تأكد فوز ترامب على حزبه، 
ــاه 

ّ
بـــإعـــان املـــرشـــح جــيــب بــــوش، الــــذي تــتــبــن

انسحابه  التقليدية،  الجمهورية  املــؤســســة 
مــــن الـــســـبـــاق الــــرئــــاســــي، مـــعـــتـــرفـــا بــهــزيــمــة 
املـــؤســـســـة أمــــــام الــــفــــرد، قـــبـــل أن يـــكـــون ذلـــك 
العلم  مــع  الشخصية.  بهزيمته  منه  اعترافا 
أنها املرة األولى التي يفوز شخص من خارج 
عائلة بوش أو نيكسون في واليــة كارولينا 
الجنوبية، منذ عام 1928. كما أنه حتى لو لم 
فإن جيب  الحزب،  يفز ترامب الحقا بتمثيل 
بـــوش قــد أفــســح املــجــال أمـــام دخـــاء آخــريــن، 
أبرزهم السيناتور تيد كروز، لتمثيل الحزب 
من خارج املؤسسة. أما لجهة معسكر الحزب 
ت 

ّ
تبن التي  املؤسسة  فــوز  فــإن  الديمقراطي، 

كــلــيــنــتــون عــلــى املـــرشـــح »الـــدخـــيـــل« ســانــدرز 
ــوزًا نــهــائــيــا،  ــ ــزال مــــن املـــبـــكـــر اعـــتـــبـــاره فــ ــ ال يــ
حتى ولــو تكرر هــذا الفوز السبت املقبل في 
كــارولــيــنــا الــجــنــوبــيــة الـــتـــي ســيــنــتــقــل إلــيــهــا 
ســبــاق الــديــمــقــراطــيــني، فــي حــني تستضيف 

نيفادا، غدًا الثاثاء، سباق الجمهوريني.
كــمــا ال تـــزال الـــواليـــات الــكــبــرى، الــتــي ُيعتبر 
ــارج نــطــاق  ــ بــعــضــهــا »مــعــاقــل لــيــبــرالــيــة«، خـ

السباق الديمقراطي حاليا. أما الجمهوريني 
فــلــم يــحــدث أبـــدًا فــي تــاريــخ الــحــزب أن يفوز 
بتمثيله من لم ينجح في كل من نيوهامبشير 
وكـــارولـــيـــنـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. وال تــمــثــل نــيــفــادا 
ليست  ألنها  حقيقيا،  مقياسا  للجمهوريني 
من الواليات املضمونة له، مثلما أن كارولينا 
 سوءًا بالنسبة 

ّ
الجنوبية سوف تنتخب األقل

 
ّ

ــل ــ لـــواليـــة يــهــيــمــن عــلــيــهــا املـــحـــافـــظـــون. واألقـ
سوءًا من ساندرز في نظر الديمقراطيني هي 

هياري كلينتون.

مفارقات التنافس
ومـــن مــفــارقــات الــتــنــافــس، الـــذي جـــرى مساء 
ــائــــز بــني  ــفــ ــــح الــ ــــرشـ الـــســـبـــت املـــــاضـــــي، أن املـ
الجمهوريني، دونالد ترامب، استطاع تجيير 
تصريحات البابا فرنسيس لصالحه بداًل من 
أن تكون ضده، إذ انتقد بابا الفاتيكان قسوة 
تــرامــب على الاجئني، مــا دعــا رجــل األعمال 
إلـــى اســتــنــفــار الــنــاخــبــني اإلنــجــيــلــيــني الــذيــن 
عن  بـ«املدافع  ملن يصفونه  بأصواتهم  أدلــوا 
والعرقية،  الدينية  األقليات  ضد  مصالحهم 
أجــدادهــم  أن  يعتقدون  التي  الكنيسة  وضــد 
ــن قــمــعــهــا فـــي أوروبـــــــا إلــــى أرضـــهـــم،  فـــــروا مـ

األرض الجديدة املسماة أميركا«.
ومــن املــفــارقــات الــافــتــة أيــضــا أن تيد كــروز، 
الـــذي تــنــافــس مــع مــاركــو روبــيــو عــلــى املــركــز 
الـــثـــانـــي بــعــد تــــرامــــب، ألـــقـــى خــطــابــا شبيها 
الكبير  الــفــارق  متجاها  االنتصار،  بخطاب 
الناخبني  تــذكــيــر  تــرامــب. وجـــدد  بينه وبـــني 
ــه، الـــــــــذي يـــتـــضـــمـــن الــــــدفــــــاع عــن  ــامــــجــ ــبــــرنــ بــ
إسرائيل، بكل ما أوتــي من قــوة واستئصال 
تــنــظــيــم »الــــدولــــة اإلســـامـــيـــة« )داعـــــــش( في 
العراق وسورية، إلى آخر ما ورد في خطابه 
مــن آمـــال ومــشــاريــع ال يــدلــي بــهــا إال املــرشــح 

الواثق من قدرته على تمثيل الحزب.

دخل مؤسس شركة »مكافي« لألمن اإللكتروني، جون مكافي، على 
في  آيفون  هاتف  شيفرة  فّك  »بإمكانه  أنه  أعلن  بعدما  األزمــة،  خط 
أنه حريص على فك  إلى  تبريره  أسابيع«، مشيرًا في معرض   3 غضون 
بما  خلفي«  »باب  إلى  تلجأ  أن  »آبــل«  لشركة  يريد  ال  ألنه  الجهاز  شيفرة 
يمنح األجهزة األمنية الفرصة للوصول إلى المعلومات المخزنة على 

األجهزة المشفرة جميعها.

مكافي مستعد لفك الشيفرة

)Getty/طلبت »آبل« من مستخدمي منتجاتها دعمها )جون غريس

)Getty/منذ عزل يانوكوفيتش تقاربت أوكرانيا أكثر مع الغرب )ساشا موردوفيتس

موسكو ـ رامي القليوبي

الثانية  الذكرى  االثنني،  اليوم  يصادف 
ــيـــس األوكـــــرانـــــي املـــوالـــي  ــة الـــرئـ إلطــــاحــ
ــيـــــا، فـــيـــكـــتـــور يـــانـــوكـــوفـــيـــتـــش،  لـــــروســـ
ــا، بــعــد مــوجــة من  ــيـ ــه إلــــى روسـ ــروبـ وهـ
أوكــرانــيــا  الــتــي شهدتها  العنف  أعــمــال 
وأسفرت عن سقوط أكثر من 100 قتيل 

في فبراير/شباط 2014.
في 22 فبراير/شباط 2014، أصدر الرادا 
العليا )البرملان األوكراني( قرارًا بأغلبية 
328 صوتا، أعلن فيه أن »يانوكوفيتش 
ابتعد بصورة غير دستورية عن القيام 
بصاحياته الدستورية«. حّدد »الرادا« 
في ذلك الحني، يوم 25 مايو/أيار 2014 
املبكرة،  الرئاسية  لانتخابات  مــوعــدًا 
الــتــي أســـفـــرت عـــن فـــوز املـــرشـــح املــوالــي 
كان  وقتها  بوروشينكو.  بــتــرو  للغرب 
ــّدد فـــي تــصــريــحــات  يــانــوكــوفــيــتــش ُيـــشـ
بــثــتــهــا قــنــاة »أوكـــرانـــيـــا 112« عــلــى أنــه 
»الــرئــيــس الــشــرعــي املــنــتــخــب«، رافــضــا 
االســتــقــالــة، ومعتبرًا أن »مــا يــجــري في 

الباد انقاب«.
بمساعدة  يانوكوفيتش،  هــرب  بعدها 
موسكو، وفق ما أكده الرئيس الروسي، 
فاديمير بوتني، إلى شبه جزيرة القرم 
ــا، لــتــبــدأ أوكــرانــيــا  ــيـ أواًل، ثـــم إلــــى روسـ
تاريخها،  صفحة جديدة وعصيبة من 
خـــســـرت خــالــهــا الـــقـــرم الـــتـــي ضــّمــتــهــا 
روسيا، ولم تعد في الواقع تسيطر على 
ــــي مــنــطــقــة دونـــبـــاس )دونــيــتــســك  أراضــ
ــرق الــــبــــاد،  ــ ــة شــ ــعــ ــواقــ ولــــوغــــانــــســــك( الــ
واملــوالــيــة لــلــروس. أسفر الــنــزاع املسلح 
الذي بدأ هناك في أبريل/نيسان 2014، 
عــن ســقــوط أكــثــر مــن تسعة آالف قتيل، 

بحسب بيانات األمم املتحدة.
ــيـــتـــش، تـــقـــاربـــت  ــزل يـــانـــوكـــوفـ ــ ومــــنــــذ عــ
التوقيع  الــغــرب، وتــّم  أكثر مع  أوكرانيا 
ــة مــــع االتــــحــــاد  ــراكــ ــشــ ــة الــ ــيـ ــاقـ ــفـ ــلـــى اتـ عـ
األوروبــي، التي دخلت أغلبية أحكامها 
حـــّيـــز الــتــنــفــيــذ فـــي 1 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
القسم  إرجــاء تطبيق  الثاني 2014، مع 
ــتــــصــــادي مــنــهــا )مــنــطــقــة الـــتـــجـــارة  االقــ
الحرة( حتى 1 يناير/كانون الثاني من 

العام الحالي بطلب من روسيا.

ــــات بــني  ــــاقـ ــعـ ــ ــــل، شــــهــــدت الـ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي املـ
تاريخيا،  أكبر تدهور  كييف وموسكو 
ليصل الــتــوتــر بــني الــبــلــديــن إلـــى درجــة 
ــرة  ــاشــ ــبــ ــر املــ ــيــ املـــــواجـــــهـــــة املـــســـلـــحـــة غــ
ــا اعـــتـــبـــرت  ــــاس، كـــمـ ــبــ ــ فــــي مــنــطــقــة دونــ
الجديدة  األوكرانية  العسكرية  العقيدة 
»االحــتــال املــؤقــت للقرم والـــعـــدوان في 
بــعــض مــنــاطــق مــقــاطــعــتــي دونــيــتــســك 
ولـــوغـــانـــســـك، بــمــثــابــة الــتــهــديــد األكــبــر 

ألمن الباد«.
ومع بداية العام الحالي، دخلت روسيا 
وأوكــرانــيــا فــي الــواقــع حربا اقتصادية 
مـــفـــتـــوحـــة، بـــعـــد وقـــــف روســــيــــا الــعــمــل 
ــرة وتــطــبــيــق  ــحــ بـــاتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــجــــارة الــ
ــراد املــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة مــن  ــيــ ــتــ حـــظـــر اســ
أوكرانيا، ورد هذه األخيرة باملثل. كما 
دخــــل الـــخـــاف بـــشـــأن ســـــداد أوكـــرانـــيـــا 
»ديــــون يــانــوكــوفــيــتــش« الــبــالــغــة ثاثة 
كما  التقاضي.  مرحلة  دوالر،  مليارات 
الغاز  شــراء  عن  أيضا  أوكرانيا  توقفت 
الروسي، بسبب ارتفاع أسعاره مقارنة 
بـــاإلمـــدادات مــن االتــحــاد األوروبــــي، مع 
استمرار مروره عبر أراضيها إلى بلدان 

أوروبا.

على  الــروســي  الخطاب  يشدد 
التي  االقــتــصــاديــة،  المشكالت 
تمر بها أوكرانيا، وعدم توجيه 
إليها  دعــوة  األوروبـــي  االتحاد 
لالنضمام إليه، لكن تعتبر كييف 
على  كبيرًا  شوطًا  قطعت  أنها 
أوروبـــا،  مــع  التكامل  طــريــق 
وتمكنت من الحّد من تبعيتها 

لموسكو في مجال الطاقة.

تكامل مع أوروبا

بوش  جيب  الجمهوري  المرشح  أعلن 
من  انسحابه  ــد،  األحـ ــس  أم )الـــصـــورة(، 
نتيجة  بعد  األميركية،  الرئاسية  االنتخابات 
مخيبة لآلمال في والية كارولينا الجنوبية. 
أيضًا  طيبة  نتائج  بــوش  يحقق  لم  كما 
هامبشير،  ونيو  آيوا  واليتي  انتخابات  في 
»السباق  إن  عينيه،  في  والدموع  وقال 
كان صعبًا، لكن الناخبين في تلك الواليات 

عبّروا عن رأيهم«.

نهاية رحلة جيب بوش

دعا رئيس الوزراء 
البريطاني، ديفيد 

كاميرون، أمس 
األحد، رئيس بلدية 

لندن، بوريس 
جونسون، إلى 

عدم االنضمام إلى 
معسكر مؤيدي 
خروج البالد من 

االتحاد األوروبي. كما 
هاجم منتقدي بقاء 
بريطانيا في االتحاد، 
قائًال إن »القفز في 

المجهول ليس 
السبيل المناسب 

لبلدنا«.

كاميرون 
يدعم البقاء 
في »االتحاد«
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اقتصاد

طهران ـ فرح الزمان شوقي

أعلن وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف 
بــن علوي أمــس أن دراســـة إنــشــاء خــط أنــبــوب تصدير 
الــغــاز اإليــرانــي إلــى عمان ستتم خــال األشــهــر الستة 
القادمة، وقال إن مسقط توافق على كل تفاصيل إنشاء 
زنكنة،  بيجن  اإليــرانــي،  النفط  وزيــر  واستقبل  الخط. 
بــطــهــران، أمـــس بـــن عــلــوي حــيــث نــاقــشــا قــضــايــا عــدة 
الى عمان، والتعاون في  الغاز اإليراني  منها تصدير 
أعلن  اللقاء،  وبعد  والــطــاقــة.  النفط  تكرير  مشروعات 
إيـــران ومكانتها في  أنــه نظرا ملوقع  العماني،  الــوزيــر 

قطاع النفط والغاز، فإن عمان ترغب بتطوير العاقات 
في هذا املجال، مؤكدا أن الهدف من املشروع هو توجيه 
الغاز اإليراني عبر عمان الى األسواق العاملية. وأكد بن 
عــلــوي ان مــوقــع مــوانــئ بـــاده يعد أحــد مــزايــا تطوير 
الــتــعــاون بــني إيــــران وعــمــان فــي مــجــال الــنــفــط والــغــاز، 
مــعــربــا عــن ارتــيــاحــه لــتــرحــيــب املــســؤولــني اإليــرانــيــني 
باملشاريع التي اقترحتها عمان. وقال زنكنة: ان إيران 
وعمان ترغبان بتطوير العاقات واالستثمار املشترك 
فــي الــبــلــديــن، ويــبــذالن جــهــودهــمــا التــخــاذ اإلجــــراءات 
وتوفير البنى التحتية الازمة لتطوير هذه العاقات، 
ورأى ان أهم عمل مشترك بني إيران وعمان في مجال 

الــنــفــط والـــغـــاز، هــو إنــشــاء خــط أنــبــوب تــصــديــر الــغــاز 
اإليراني الى عمان، مضيفا ان مباحثات أمس تناولت 
التكرير وتخزين  قطاع  في  املشترك  االستثمار  أيضا 
النفط وتنمية الصناعات واملنتجات البتروكيمياوية 
ــرب زنــكــنــة عــن تــفــاؤلــه بتطوير  فــي كــا الــبــلــديــن. وأعــ
الــعــاقــات بــني طــهــران ومــســقــط، وقـــال ان عــمــان وقفت 
الفترة الصعبة، مضيفا: ال شك  فــي  إيـــران  الــى جانب 
ان العاقات بني البلدين ستتنامى في مرحلة ما بعد 
الحظر. وكشف املدير العام للشركة الوطنية لصادرات 
غــاز إيـــران علي رضــا كاملي، عــن زيـــارة مرتقبة لوفد 
إيراني إلى عمان في املستقبل القريب، قائا إن طهران 

تــرغــب بــربــط غــازهــا بمحطات تــصــديــر الــغــاز املــســال 
في عمان، متوقعا أن تبلغ قدرة باده على تصدير 3 
مايني طن من هذا النوع من الغاز، مضيفا أن باده 
ا مــن هـــذا املـــشـــروع. مــن جهته  تــرغــب بـــأن تــكــون جــــزء
اإليرانية محمد  االقتصادية  الشؤون  في  الخبير  قال 
حسني سيف اللهي، لـ«العربي الجديد«، إن طول خط 
الغاز املقترح، سيصل إلى 200 كيلومتر وسيتم وصله 
بشكل مباشر بني جبل مبارك ملنطقة صحار، مضيفا 
أن املــشــروع هــو ذاتـــه الـــذي اتــفــق عليه الرئيس حسن 
روحـــانـــي، والــســلــطــان قــابــوس بــن سعيد قــبــل عــامــني، 

وها هو اآلن يتحول ملشروع عملي بني البلدين.

دراسة لتصدير غاز إيران عبر عمان خالل 6 أشهر

مصطفى عبد السالم

أعلنت 11 دولة كبرى منتجة 
للنفط موافقتها على اتفاق الدوحة 
الصادر منتصف األسبوع املاضي 

ويقضي بتثبيت اإلنتاج النفطي 
عند مستويات شهر يناير/ كانون 

الثاني املاضي، وهذه الدول هي: 
روسيا والسعودية وفنزويال وقطر 

واإلكوادور والجزائر ونيجيريا 
وسلطنة عمان واإلمارات والكويت، 

وأخيرا نيجيريا التي رحبت 
باالتفاق أمس على لسان وزير 
املصادر النفطية في نيجيريا، 

إيمانويل إيبي كاتشيكو، وربما 
تنضم كل من املكسيك والنرويج 
لالتفاق في وقت الحق كما أعلن 

وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفاك أول من أمس السبت.

أما إيران، ومعها العراق، فال يزال 
موقفهما غامضًا ومريبًا، فلم 

ترفض حكومة حسن روحاني 
اتفاق الدوحة صراحة، بل رحبت 

به، لكنها في املقابل لم تعلن 
صراحة االلتزام ببنوده أو اتخاذ 

خطوات عملية لتثبيت إنتاجها عند 
الشهر الذي حدده االتفاق.

ربما لم ترفض طهران اتفاق 
الدوحة حتى ال تحرج حليفتها 

التقليدية، روسيا، التي تحمست 
بشدة لالتفاق ظنا منها أنه يلعب 

دورًا رئيسيًا في وقف تهاوي 
أسعار النفط في األسواق الدولية، 

وبالتالي الحد من خسائرها 
االقتصادية، لكن في املقابل لم 

تعلن طهران االلتزام باالتفاق أو 
القبول بتنفيذ بنوده ربما نكاية 

في غريمتها السياسية السعودية، 
أكبر منتج للنفط من داخل 

منظمة أوبك وأكبر متضرر من 
تهاوي األسعار في العالم، وربما 

كان موقف طهران من االتفاق 
هو املحافظة على مصالحها 

االقتصادية، خاصة وأنها تسعى 
لتعويض الخسائر الفادحة التي 

تعرضت لها في السنوات العشر 
املاضية بسبب العقوبات الغربية 
التي كانت مفروضة عليها وما 

تبعه من فرض قيود شديدة على 
صادراتها النفطية.

إيران تمارس حاليًا سياسة 
املراوغة السياسية و«التقية« في 

قضية اقتصادية وفنية بحتة، ففي 
الوقت الذي يعلن فيه وزير النفط 

اإليراني، بيجن زنغنه، أن بالده 
تدعم قرار املنتجني من داخل أوبك 

وخارجها باإلبقاء على »سقف« 
إنتاج النفط، إلعادة االستقرار إلى 

السوق واألسعار ويحافظ على 
مصلحة املنتجني واملستهلكني، 

يخرج علينا املدير التنفيذي لشركة 
النفط الوطنية اإليرانية، ركن الدين 

جوادي، أول من أمس السبت، 
بتصريح الفت يقول فيه إن بالده 
تهدف إلى زيادة إنتاجها النفطي 
700 ألف برميل يوميا، وأن أحد 

أهداف الدولة إنتاج 4.7 ماليني 
برميل من النفط الخام يوميا.

إذن إيران تراوغ وال تعتزم االلتزام 
باتفاق الدوحة الذي حظي بموافقة 

كبار املنتجني، والدليل على ذلك، 
ما عبر عنه وزير النفط اإليراني 
صراحة قبيل إعالن الدوحة من 

إن إيران ال تنوي خفض إنتاجها 
النفطي، لكنها »مستعدة للنقاش« 
مع البلدان األخرى املنتجة للنفط.

مراوغة
إيران

زيادة صادرات الحبوب الروسية لإلمارات
الروسي،  الزراعة  نقلت وكالة تاس لألنباء، عن نائب لوزير 
ــادرات الحبوب لــإمــارات  قوله أمــس، إن روســيــا قــد تزيد صـ
العربية املتحدة، إلى ما بني مليونني وثاثة مايني طن من 
إلــى وزيــر  الــوكــالــة  0.5 مليون طــن. وبشكل منفصل، نسبت 

ــادة  الــــزراعــــة، ألــكــســنــدر تــكــاشــيــف، قــولــه إن روســـيـــا تــريــد زيـ
ــادرات الــقــمــح إلــــى اإلمـــــــارات. كــانــت وكـــالـــة ريــــا الــروســيــة  ــ صــ
لألنباء نقلت عن تكاشيف قوله، إن اإلمارات قد تزود روسيا 
بــالــفــاكــهــة والـــخـــضـــروات، خــاصــة الــحــمــضــيــات. وقـــال رئيس 

الشهر  في تصريحات  مدفيديف،  دميتري  الروسي،  الــوزراء 
إنــه: »إذا كانت صــادرات األسلحة تعود على بلدنا  املاضي، 
بنحو 15 مليار دوالر، فإن صادراتنا من الحبوب واملنتجات 
الزراعية تشكل 20 مليار دوالر.       )فرانس برس(

ال ديون معدومة لـ»االئتمان« الكويتي 
صالح  الكويتي،  االئتمان  لمصرف  العام  المدير  أكد 
وليس  مشاكل  يواجه  ال  المصرف  أن  أمس،  المضف، 
لديه أي ديون معدومة، مضيفًا أن حجم محفظة 
دوالر(.  مليار   11.7( دينار  مليارات   3.5 نحو  بلغ  القروض 
استمرارية  على  حريص  مصرفه  إن  المضف،  وقال 
خصوصًا  الكويتي  للمواطن  العقاري  التمويل  توفير 
أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتولى اآلن توزيع 
أراض بشكل مكثف أكثر مما كان عليه سابقًا، موضحًا 
سكنية  وحدة  ألف   12 بواقع  كانت  إذا  »التوزيعات  أن 
لديه  تكون  أن  يجب  المصرف  أن  ذلك  فيعني  سنويًا 

السيولة الكافية لتوفيرها للمواطن«.

اكتمال إجراءات تنمية حقل غاز مصري
طارق  المصري،  المعدنية  والثروة  البترول  وزير  أعلن 
غاز  حقل  لتنمية  التنفيذية  اإلجراءات  اكتمال  المال، 
بالبحر  االقتصادية  بالمياه  شروق  منطقة  في  »ظهر« 
تنمية حقل ظهر  اعتماد عقد  إلى  المتوسط، مشيرًا 
اإليطالية.  إيني  لشركة  بالكامل  المملوكة  ايوك  لشركة 
وأوضح أنه تم تكوين شركة بتروشروق للبترول وهي 
للغازات  القابضة  المصرية  الشركة  بين  مشتركة  شركة 
الطبيعية )ايجاس( وايوك لتقوم بأعمال تنمية مشروع 
المتعلقة  األنشطة  تنفيذ  يتم  أن  على  ظهر  حقل 
بالمشروع من خالل شركة بتروبل. ومن المخطط بدء 

اإلنتاج من حقل ظهر قبل نهاية عام 2017.

إغالق 6 معابر بين بلغاريا واليونان 
معابر  ستة  أن  أمس،  أول  البلغارية،  الحكومة  أعلنت 
مواصلة  بسبب  مغلقة،  اليونان  مع  حدودية 
حكومة  قرار  على  احتجاجاتهم،  اليونانيين  المزارعين 
قطاع  على  إضافية  ضرائب  بفرض  يقضي  بالدهم، 
الضمان  قانون  في  تغييرات  إجراء  واعتزامها  الزراعة، 
التلفزيونية  القناة  على  له  تصريح  وفي  االجتماعي. 
البلغارية الرسمية، خالل زيارته لمعبر »كوالتا« الحدودي، 
أشار وزير المواصالت البلغاري، إيفايلو موسكوفيسكي، 
إلى أنه »لم يجد مسؤوًال يونانيًا يمكنه التحاور معه من 
أجل حل األزمة«، الفتًا أنه »سيبقى مع سائقي الشاحنات 

البلغاريين حتى تحل األزمة«.

أخبار مختصرة

الريال اليمني يتهاوى مجددًا
صنعاء ـ فاروق الكمالي

العمات  أمــام  اليمني  الريال  تهاوى سعر صــرف 
الرئيسية، أمس، مجددًا، ليسجل أدنى مستوى له 
فــي الــســوق الــســوداء، حيث تــراجــع إلــى 270 ريــااًل 
اليمنية صنعاء،  العاصمة  فــي  ريـــال  مــن 256  الــــدوالر،  أمـــام 
وتــراجــع إلــى 267 ريــاال فــي العاصمة املؤقتة عــدن )جــنــوب(، 
وجاء ذلك على خلفية قرار املصرف املركزي، الجمعة املاضية، 
وهي  أساسية  لــــواردات  ائتمانية  خطوط  توفير  عــن  تخليه 
ــان املـــركـــزي الــيــمــنــي يــغــطــي حــتــى بــدايــة  ــ األرز والـــســـكـــر. وكـ
فبراير/شباط الجاري جميع احتياجات الباد من الواردات 
األساسية ومنها الدواء والقمح واألرز والسكر بسعر الصرف 
لــلــدوالر. وأكــدت مصادر مصرفية  الرسمي البالغ 215 ريــاال 
الــجــديــد«، أن سعر  لـــ«الــعــربــي  ومتعاملون بــشــركــات صــرافــة 
العملة املحلية في السوق الحرة انخفضت ملستويات قياسية 
مجددًا، حيث شهدت أيضا تراجعا حادًا في أكتوبر/تشرين 

املحلية.  للعملة  التراجع  مــن  مــزيــدًا  وتوقعوا  املــاضــي،  األول 
وقـــال الــخــبــيــر املــصــرفــي أحــمــد شــمــاخ، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
»أتوقع أن يتراجع سعر الريال مقابل الــدوالر إلى 300 ريال 
للدوالر الواحد خال األيام القليلة املقبلة«. وأوضح شماخ أن 
التراجع في قيمة الريال يرجع إلى جملة أسباب منها تراجع 
االحتياطي النقدي األجنبي، واتساع الفجوة بني املصروفات 
واإليـــــرادات لــلــدولــة، بــاإلضــافــة إلــى الــتــشــوهــات االقتصادية 
التي خلفتها الحرب. وتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية 
في الحرب املستعرة في اليمن منذ مارس/آذار 2015 ملحاولة 
اســتــعــادة سلطة حــكــومــة الــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي، 
صنعاء  العاصمة  على  الحوثيون  ميلشيات  تسيطر  بينما 

واملصرف املركزي منذ أواخر 2014.
وأكد شماخ أن املصرف املركزي، وصل إلى مرحلة العجز عن 
ــاف، »لــم يعد املــصــرف املــركــزي  ضبط أســعــار الــصــرف، وأضــ
قادرًا على ضبط أسعار الصرف«. وأوضح، أن الحلول األمنية 
لم تعد مجدية وال بد من حلول اقتصادية إلنقاذ االقتصاد 

والقطاع املصرفي، واعتبر أن أهم الحلول تتمثل في استئناف 
إنتاج وتصدير النفط لتوفير موارد مالية وإيقاف التدهور 
أمس  األمــنــيــة، منذ  الحوثيني  ونــفــذت سلطات  االقــتــصــادي. 
اليمنية  العاصمة  الصرافة في  األول، حمات مداهمة ملحال 

واعتقلت عشرات الصرافني.
وكان املركزي اليمني قد ألزم، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، 
الصرافة بتحديد  الباد وشــركــات  في  العاملة  املــصــارف  كل 
سعر صرف الــدوالر مقابل العملة املحلية عند 214.78 رياال 
لشراء الدوالر و214.91 ريااًل للبيع، وذلك في محاولة جديدة 

لوضع حد لتهاوي الريال.
وظــــل ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي فـــي املـــصـــارف لــلــريــال مــقــابــل 
ــذا املــســتــوى رســمــيــا، لــكــن مــصــارف  الـــــدوالر مــســتــقــرا عــنــد هـ

تجارية غيرت أسعار الصرف منذ نهاية األسبوع املاضي. 
وأعــلــنــت شــركــة الــكــريــمــي لــلــصــرافــة، عــن ســعــر جــديــد لــشــراء 
لــلــدوالر، فــي محاولة للحصول على  الـــدوالر عند 236 ريــاال 

سيولة بالعملة الصعبة.

االثنين 22 فبراير / شباط 2016 م   13 جمادى األول 1437 هـ  ¶  العدد 539  السنة الثانية
Monday 22th February 2016



1011
اقتصاد

القاهرة ـ محمد توفيق

السياحة  وزارة  فــي  مــســؤول  قـــال 
املصرية، إن الحجوزات اإليطالية 
إلـــى مــصــر تــراجــعــت بــنــحــو %90، 
بعد مقتل الطالب اإليطالي جوليو ريجيني 
ر فــيــه 

ّ
فــــي الــــقــــاهــــرة، فــــي الــــوقــــت الـــــــذي حـــــــذ

عــامــلــون فـــي الــقــطــاع الــســيــاحــي مـــن امـــتـــداد 
ــيــــة  تـــداعـــيـــات األزمــــــة إلــــى الــســيــاحــة األوروبــ
بشكل عام، والتي تراجعت حجوزاتها أيضا، 
أقــل حــدة. وقـــررت إدارة متحف  ولكن بنسب 
»تـــوريـــنـــو« فـــي إيــطــالــيــا مـــؤخـــرا إطــــاق اســم 
ريجيني على قاعة اآلثــار املصرية باملتحف، 
وهــــو مـــا اعـــتـــبـــره مـــســـؤولـــون وعـــامـــلـــون في 
سلبية  دعــايــة  أكبر  املصرية  السياحة  قطاع 
لسياحة مصر، السيما في ظل زيارة املايني 
باحث  هــو  وريجيني،  سنويا.  املتحف  لــهــذا 
في  اختفى  ثــم  بالقاهرة  مقيمًا  كــان  إيــطــالــي 
25 يناير/كانون الثاني املاضي الذي يتوافق 
مع الذكرى الخامسة للثورة املصرية. وقالت 
في  جثته  على  عثرت  إنها  املصرية  الشرطة 
على  الجاري،  فبراير/شباط  من  وقت سابق 
طريق صحراوي يربط بني العاصمة القاهرة 
وعليها  الباد  شمال  اإلسكندرية  ومحافظة 
آثــــار تــعــذيــب. وتــقــول جــمــاعــات حــقــوقــيــة، إن 
الشرطة في مصر تلقي القبض على مشتبه 
بهم من دون أدلة كافية، وتتعامل معهم بعنف. 
لكن السلطات املصرية نفت تورطها في قتل 
الــطــالــب اإليـــطـــالـــي، بــيــنــمــا يــجــري التحقيق 
اإليطالية.  الداخلية  األمر بواسطة وزارة  في 
السياحة  في تعرض  الحادثة  وتسببت هذه 
املصرية لضربة جديدة، السيما أن السياحة 
اإليطالية تأتي في املرتبة الخامسة بالنسبة 
ــر، وفــــــق اإلحـــــصـــــاءات  ــلــــوافــــديــــن إلــــــى مــــصــ لــ
وقال   .2015 املاضي  للعام  املصرية  الرسمية 
مصدر مسؤول في وزارة السياحة املصرية، 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــار  ــ ــــاول الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة تـــخـــفـــيـــف آثـ ــــحـ تـ
الــضــربــات املــوجــعــة، الــتــي تــعــرض لــهــا قطاع 
ــة الــتــي  ــيــ ــابــ ــيـــاحـــة، إثـــــر الـــهـــجـــمـــات اإلرهــ الـــسـ
شــهــدتــهــا مـــدن تــركــيــة خـــال الــفــتــرة األخــيــرة، 
فضا عن عزوف السياح الروس في ظل توتر 

العاقات بني موسكو وأنقرة.
عــن خطط  تتحدث  التركية  السلطات  وبــاتــت 
مــبــكــرة للحفاظ عــلــى الــســيــاحــة، عــبــر أســـواق 
الــتــي يتوقع أن يــتــراجــع أعــداد  لــلــدول،  بديلة 

السائحني القادمني منها.
ــب اهـــتـــمـــام املــــســــؤولــــني األتـــــــــراك عــلــى  وانــــصــ
الــروس  كــان يقصدها  التي  األمــاكــن،  تسويق 
والــتــركــيــز عــلــى ســيــاح املــنــطــقــة الــعــربــيــة، في 

إن »حــــــادث الـــطـــالـــب اإليـــطـــالـــي ســــوف يــؤثــر 
مشيرا  إلينا«،  الــوافــدة  السياحة  على  بشدة 
إلـــى أن املــكــتــب الــســيــاحــي ملــصــر فــي إيطاليا 
طلب تأجيل حملة ترويجية ملدة شهر لحني 
ريجيني، حيث  مقتل  تحقيقات  من  االنتهاء 
إنه ال جدوى من إطاق هذه الحملة هناك في 

الوقت الراهن.
ــســــؤول، فـــي تــصــريــح لـــ«الــعــربــي  ــاف املــ ــ وأضــ
الجديد«، أنه تم رصد تراجع بنسبة 90% في 
الحجوزات اإليطالية عقب الحادث، من خال 
اللقاءات التي تم عقدها مع منظمي الرحات 
في السوق اإليطالية على مدار األيام الخمسة 
األخيرة. ويتخوف املسؤولون املصريون من 
امــتــداد األزمــة إلــى باقي األســـواق األوروبــيــة، 
حيث تستحوذ أوروبا على ما يقرب من %70 

من السائحني الوافدين إلى مصر.
ــال إلــهــامــي الـــزيـــات، رئــيــس اتــحــاد الــغــرف  وقـ
لـــ«الــعــربــي  السياحية املــصــريــة، فــي تــصــريــح 
الــجــديــد«، إن حــادث الــشــاب اإليــطــالــي تسبب 
عام  بشكل  األوروبــيــة  الحجوزات  تراجع  في 
الــتــراجــع األكــبــر في  بنسبة 50%، بينما كــان 
الحجوزات اإليطالية بنحو 90%، مشيرا إلى 
أن السياحة املصرية تتلقى منذ العام املاضي 
العديد من الضربات املوجعة. وشهدت مصر 

ــزء مـــمـــا ســيــتــركــه  ــ ــــو جـ ــاع لـــتـــعـــويـــض، ولـ مـــسـ
الروس وربما األوروبيون. وبحسب البيانات 
الــروس  الــســيــاح  الــتــركــيــة، بلغ عــدد  الرسمية 
الذين زاروا تركيا في الفترة من يناير/كانون 
الثاني 2015 وحتى أيلول/سبتمبر نحو 4.1 
مــايــني شــخــص. وكــانــت الــســلــطــات الــروســيــة 

حوادث متكررة ضد السياح األجانب، أبرزها 
مقتل 12 شخصا وإصابة 10 آخرين، أغلبهم 
قــوات  شنتها  عملية  فــي  مكسيكيون  ســيــاح 
املــاضــي،  فــي سبتمبر/أيلول  املــصــريــة  األمـــن 
حــيــث قـــالـــت الــســلــطــات املـــصـــريـــة إن الـــقـــوات 
ــا ظـــنـــت أن الــســيــاح  ــهـ أخــــطــــأت الـــتـــقـــديـــر؛ ألنـ
القوات  تاحقهم  ممن  إرهــابــيــون،  مسلحون 

املصرية في صحراء مصر الغربية.
وقال رئيس اتحاد الغرف السياحية املصرية: 
»الـــحـــكـــومـــة تـــتـــعـــامـــل بـــاســـتـــهـــتـــار مــــع مــلــف 
السياحة«، منتقدا عدم حضور وزير السياحة 
املـــصـــري هــشــام زعـــــزوع لــبــورصــة الــســيــاحــة 
لشركات  )تجمع  املاضي  األسبوع  اإليطالية 
عدم  وتفضيله  العاملية(،  السياحة  وهيئات 
مــواجــهــة الــــرأي الــعــام اإليــطــالــي. وحــتــى اآلن 
لم يخرج مسؤول مصري لتوضيح الصورة 
مقتل  مــابــســات  بــشــأن  اإليــطــالــي  للمجتمع 
ريــجــيــنــي.  وتــســتــحــوذ الــســيــاحــة اإليــطــالــيــة 
إلى  الوافدين  حيث  من  الخامس  املركز  على 
فـــي 2015،  ألــــف ســـائـــح  بــنــحــو 332.9  مــصــر 
الــســيــاحــة املــصــريــة،  وفـــق إحـــصـــاءات وزارة 
بينما تعد هذه املؤشرات متراجعة باألساس 

بنسبة 16.8% عن العام السابق 2014.
وجـــاءت السياحة الــروســيــة فــي املــركــز األول 
الـــعـــام املـــاضـــي بــنــحــو 2.38 مــلــيــون ســائــح، 
 ،2014 الـــعـــام  عـــن   %23.9 بــنــســبــة  مــتــراجــعــة 
ــــاب روســيــة  الســيــمــا بــعــد إســـقـــاط طـــائـــرة ركـ
في سيناء شمال شرق مصر نهاية أكتوبر/
ركــابــهــا،  ومــقــتــل جميع   ،2015 األول  تــشــريــن 
لتنظيم  مــوالــيــة  مسلحة  قــالــت جماعة  حيث 
الــدولــة اإلســامــيــة فــي ســيــنــاء، إنــهــا فجرتها 

عبر عبوة ناسفة زرعتها على متنها.
وتعّول مصر على قطاع السياحة في توفير 
نحو 20% من العملة الصعبة سنويًا، وزيادة 
ــرادات الــقــطــاع إلـــى نــحــو 10 مــايــني دوالر  ــ إيـ
القطاع  فــي  أن عاملني  إال  عــام 2015،  بنهاية 
يــســتــبــعــدون ذلـــك فــي ظــل الـــحـــوادث املــتــكــررة 

ضد السياح.
ــادل عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف، عـــضـــو االتـــحـــاد  ــ ــال عــ ــ وقــ
املصري للغرف السياحية، »الوضع السياحي 
يــذهــب مــن ســيــئ إلـــى أســـــوأ«، مــنــتــقــدا غياب 
مصر عن املهرجانات والبورصات السياحية 
الــعــاملــيــة، األمـــر الـــذي يــفــاقــم أعــبــاء السياحة، 

ويكبد العاملني بالقطاع خسائر كبيرة.
ــه حـــتـــى اآلن لــــم تــعــلــن مــصــر  ــ ــــى أنـ وأشـــــــار إلـ
التي  السياحية،  برلني  بورصة  في  املشاركة 
ستعقد في مارس/آذار املقبل، والتي يتواجد 
ــة ويــحــضــرهــا أغــلــب  ــ بــهــا أكـــثـــر مـــن 185 دولـ

وزراء السياحة علي مستوى العالم.

قد حظرت الرحات السياحية إلى تركيا، في 
أعــقــاب إســقــاط تــركــيــا طــائــرة حــربــيــة روســيــة 
اخترقت  إنها  قالت  الحدود مع سورية،  قرب 
األجـــــــواء الـــجـــويـــة الــتــركــيــة دون االســتــجــابــة 
لــلــتــحــذيــرات. وبــيــنــمــا ألـــقـــى الـــقـــرار الـــروســـي 
بظال سلبية على السياحة في تركيا، شهدت 
إسطنبول وأنقرة هجمات إرهابية على مدار 
ــيـــني، مــمــا زاد مـــن مــخــاوف  الــشــهــريــن املـــاضـ
تـــراجـــع أعــــــداد الـــوافـــديـــن خــــال هــــذا الـــعـــام ، 
حــيــث تــشــيــر بــيــانــات مــؤســســة اإلحـــصـــاءات 
ــة، إلـــــى أن عـــــدد األجـــانـــب  ــيـ ــمـ الـــتـــركـــيـــة الـــرسـ
الــذيــن زاروا تــركــيــا خـــال الــعــام املــاضــي بلغ 
السياحة  36.25 مليون سائح. وعقدت وزارة 
التركية، أخيرًا، ورشة ضمت الجهات املعنية 
عــــن واليـــــــات الـــبـــحـــر األســـــــود الـــتـــســـع، شــمــال 

)سينوب،  الــروس  يقصدها  كــان  التي  تركيا، 
ريــزا،  طــربــزون،  غيراسون،  أوردو،  سامسون، 
أرتـــفـــني، غــومــوشــهــانــة، وبـــايـــبـــورت( كخطوة 
ــــي مــنــطــقــة  أولـــــــــى، تــتــبــعــهــا ورش أخـــــــــرى  فـ
»إيــجــة« ومناطق جنوب شــرق تركيا »آضنة 
وغــازي عنتاب« بحسب ما أوردت صحيفة » 
وزير  عن  الصحيفة  ونقلت  التركية.  صباح« 
الــســيــاحــة، مــاهــر أونــــــال، قـــولـــه: »ســيــتــم دعــم 
البديلة في هذه املناطق عبر  فــروع السياحة 
الشركات  التي تصرفها  النفقات،  دفع نصف 
استقطاب  إلــى  الرامية  لإلعانات  السياحية 
افتتاح مكاتب استشارية   عن 

ً
السياح، فضا

العربية  اللغتني  مــوظــفــوهــا  يجيد  سياحية 
واإلنـــجـــلـــيـــزيـــة«. وأضـــــــاف الــــوزيــــر أن بــــاده 
تــتــعــرض لــحــمــلــة تــشــويــه واســـعـــة مــنــذ ثــاثــة 
أعـــــوام، يــقــودهــا الــكــيــان املـــــوازي الــــذي يـــروج 
في 130 دولــة ينشط فيها، أن تركيا بلد غير 
آمن، وأن الشركات تتعرض ألزمات مالية وأن 

1300 فندق اقترب من اإلفاس .
وبـــــدأت وســـائـــل إعــامــيــة مــحــســوبــة عــلــى ما 
الـــذي يتزعمه فتح  املــــوازي«،  يسمى »الــكــيــان 
االقتصاد  أداء  لتراجع  بالترويج  غولن،  الله 
األمــــــــوال وإفـــــاس  ــركـــي وهـــــــروب رؤوس  ــتـ الـ
صحيفة  وأوردت  الفنادق.  وإغــاق  الشركات 
»طــــرف« املــعــارضــة، أن حــجــم رؤوس األمـــوال 
التي هجرت تركيا العام املاضي بلغ 69 مليار 
ــنـــاخ االســتــثــمــاري،  املـ ــراجـــع  تـ بــســبــب  دوالر، 
أتــــراك  ملــســتــثــمــريــن  دوالر  مـــلـــيـــارات   5.1 وأن 
»جيهان«،  وكالة  الــخــارج. وتضخ  في  أقيمت 
املــحــســوبــة عــلــى الــكــيــان ذاتـــــه، بــشــكــل يــومــي 
أخـــبـــارًا حـــول تــراجــع الــســيــاحــة واالســتــثــمــار، 
وبثت  والفنادق.  الصناعية  املنشآت  وإغــاق 
 عن مجموعة »تي يو تي«، 

ً
الوكالة أخيرًا، نقا

أكبر شركة سياحية في العالم، أن الحجوزات 
الــصــيــفــيــة إلـــى تــركــيــا تــراجــعــت بــنــســبــة %40 

بسبب مخاوف أمنية في الباد.
ودفـــعـــت هــــذه الـــحـــمـــات الــحــكــومــة الــتــركــيــة، 
بــحــســب االقـــتـــصـــادي خــلــيــل أوزون، إلـــى بــدء 
ــاكـــرًا ملــوســم  خـــطـــوات مـــن شــأنــهــا الـــتـــرويـــج بـ

تــصــريــح  فــــي  أوزون،  وقــــــال   .2016 ســـيـــاحـــة 
ــون مـــوســـم  ــكــ ــي الــــجــــديــــد« : »لــــــن يــ ــربــ ــعــ ـــ«الــ لــ
الــســيــاحــة هـــذا الـــعـــام كــســابــقــه، نــظــرًا لــفــقــدان 
ــر الــعــمــلــيــات اإلرهــابــيــة،  ــــروس وأثــ الــســيــاح الـ
ــار بكر،  الــتــي ضــربــت إســطــنــبــول وأنــقــرة وديــ
لكن هذا ال يعني خسارة السياح األوروبيني 
والعرب الذين تعول عليهم تركيا هذا العام«.

وأضــاف أن الحكم على قــدوم السياح ما زال 
مبكرًا اآلن، ويتعلق بما ستؤول إليه األحداث 
عــلــى الـــحـــدود الـــســـوريـــة وتــحــقــيــق األمــــن في 
املدن السياحية، ألن السياحة أكثر القطاعات 

االقتصادية تأثرًا بحالة االستقرار.
وأشار إلى أن السياح العرب ما زالوا يتدفقون 
إلى تركيا، ووصلت نسبة السياحة العربية، 
ــة  ــعـــوديـ ــة الــــعــــربــــيــــة الـــسـ ــكـ ــلـ ــمـ خــــاصــــة مـــــن املـ
ــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة والــكــويــت، نحو  ــ واإلمــ
ــيـــة،  ــلـ واملـــحـ األجـــنـــبـــيـــة  الـــســـيـــاحـــة  ــن  ــ مـ  %60
وخــاصــة فــي املــنــاطــق الــتــي يتم الــتــرويــج لها 
فــــي واليــــــــات الـــبـــحـــر األســـــــــود. وكـــــــان رئــيــس 
منظمة السياحة العربية، بندر فهد آل فهيد، 
العرب إلى  قد تعهد بجلب مزيد من السياح 
العقوبات  عــن  سينجم  مــا  لتعويض  تــركــيــا، 
آل  فــي تركيا. وقــال  السياحة  الــروســيــة تجاه 
فهيد، وفق حديث لوكالة »األناضول« مؤخرًا، 
إنه سيتم اتخاذ العديد من الخطوات من أجل 
إقبااًل  تشهد  والتي  الطبية،  السياحة  تعزيز 
ــار إلــى أن 2.4  كبيرًا مــن الـــدول الــعــربــيــة. وأشـ
تركيا سنويا  إلــى  يــتــوافــدون  ي سائح 

َ
مليون

نفقاتهم  حجم  أن  مبينا  العربية،  الــبــاد  مــن 
تبلغ أكثر من 4 مليارات دوالر. وتقول فاطمة 
العاملة في شركة سياحية في منطقة  غــول، 
تقسيم في إسطنبول: »ال يمكن تقييم املوسم 
التراجع  تعويض  يتم  وربما  اآلن،  السياحي 
الـــــذي ســيــخــلــقــه الـــســـيـــاح الــــــروس مـــن الــبــاد 
الــعــربــيــة واألفــريــقــيــة«. وأشــــارت فــي تصريح 
لـ«العربي الجديد«، إلى بدء الترويج للسياحة 
ــتـــني، حـــيـــث تــقــدم  ــركـ ــيـ الـــتـــركـــيـــة فــــي دول األمـ
ما  اآلن، ســواء  الشركات عــروضــا مغرية منذ 

يتعلق بأسعار الرحات أو اإلقامة الفندقية.

الرباط ـ مصطفى قماس

مــثــل الكثير مــن الــســلــع، لــم تشهد أســعــار الــكــتــب فــي املنطقة 
ــار الـــنـــفـــط عـــاملـــيـــًا إلـــى  ــعــ الـــعـــربـــيـــة تــــراجــــعــــًا، رغـــــم هـــبـــوط أســ
بــالــقــراءة بأن  الشغوفني  مــا داعــب أحــام  مستويات متدنية، 
يطاول االنخفاض أسعار ما ُيقبلون عليه من مقتنيات فكرية. 
عبد الله الشهبي، الذي جاب أروقة املعرض الدولي للكتاب في 
الدار البيضاء الذي اختتم أعماله أمس بعد نحو 10 أيام من 
أن  الكتب جد مرتفعة، فهو يعتقد  أن أسعار  االنعقاد، اعتبر 
ضعف القراءة سيساهم في دفع دور النشر إلى إتاحة الكتب 
بأسعار في مستوى القدرة الشرائية للمغاربة، السيما أنه قد 
يكون لتهاوي أسعار النفط عامل إضافي في هذا األمر. ويبدو 
أن التراجع الحاد ألسعار النفط لم ينعكس على سعر الورق 
القائمون  العربي، بينما يعزف  العالم  الطباعة في  وتكاليف 
على دور النشر الخوض في تفاصيل سوق الورق، ومنهم من 
يعطي االنطباع بعدم معرفته بالجهات التي تتحكم في هذه 
السوق. ويرى خالد املعالي، مسؤول دار الجمل اللبنانية، أن 
سعر الورق ال يتراجع في العالم العربي، مهما انخفض سعر 
»العربي الجديد«، إن  البترول أو هوى الدوالر.  يقول املعالي لـ
سعر الورق يظل في غالب األحيان ثابتًا، دون أن يجد تفسيرًا 
لذلك الوضع الــذي ال عاقة له بقانون السوق. ويضيف »في 
بعض األحيان وجراء املضاربة، يمكن أن يتراجع سعر الطن 
نـــادرة، تنجم  الــورق بحوالى 50 دوالرًا للطن.. هــذه حالة  من 
عن املضاربة فقط«. وينتقد مسؤول في دار الرحاب الحديثة 
في  يتحكمون  الــذيــن  »الــحــرامــيــة«،  بـــ أســمــاهــم  مــن  اللبنانية، 
سوق الورق في العالم العربي، حيث يسود بينهم ما يشبهم 
االتفاق على أن يظل سعر الورق في حدود ال ينال منها سعر 

صرف الدوالر أو سعر برميل النفط.
الــورق يتدخل بنسبة 66% في  أن  إلــى  املعالي  ويذهب خالد 
عن  الكشف  فــي  بعيدًا  يمضي  أن  دون  الــكــتــاب،  كلفة  تحديد 
أسعار الورق، التي تختلف، حسب ما صرح به، تبعًا لنوعيته.

ويشير مسؤولون في دور للنشر مشاركة في املعرض الدولي 
للكتاب بالدار البيضاء، إلى أن هوامش أرباحهم تتراوح بني 
10% و20%، فمن الناشرين من يذهب إلى أن تكاليف الترجمة 
تبلغ نحو 50% من  والــطــبــاعــة،  املــؤلــف  النشر وحــقــوق  ودار 

سعر الكتاب، باإلضافة إلى حقوق املوزع.
غــيــر أن أحـــد الــنــاشــريــن يــقــول إن ســعــر الــــورق يــرتــبــط بحجم 
فمستوى  املــورديــن،  لــدى  الناشر  عنها  يعبر  التي  الطلبيات 
الـــقـــراءة فــي الــعــالــم الــعــربــي، ال يــســاعــد فــي نــظــره عــلــى وضــع 
الــنــاشــر فـــي مــوقــع تــفــاوضــي مـــريـــح، كـــي يــحــصــل عــلــى سعر 
الناشرون  الكتاب. ال ينشغل  يخول له خفض تكاليف إنتاج 
بسعر الورق والكتاب فقط، بل إنهم يواجهون، كما يصرحون 
بذلك القرصنة والتزوير اللذين يناالن حجم إيراداتهم، فهذا 
عصام أبــو حــمــدان، املــســؤول فــي دار الساقي للنشر ومقرها 
التزوير  أو  اإللكترونية  »القرصنة  أن  يؤكد  لــنــدن،  الرئيسي 
الورقي، هو مرض العصر بالنسبة لدور النشر العربية، الذي 
ليس له عاج، بسبب أزمــات الــدول العربية التي تمر بها في 
هذه الفترة«. ويشير الناشرون إلى أن التزوير يتم في مصر، 
أو رقيب، فهذه »دار  والــعــراق وسورية واألردن، دون حسيب 
الــســاقــي«، نــاشــرة روايــــة »بــنــات الـــريـــاض« بـــاع منها أحــدهــم 

بمصر ثاثة أضعاف ما تمكنت الدار من بيعه في السوق.
لكن القراء في الغالب يقبلون على املنافسني األقل سعرًا، فأحد 
زائري معرض الكتاب يشير إلى أنه ليس التزوير وحده سبب 
تــفــاوت األســعــار وانخفاضها مــن قبل البعض عــن اآلخــريــن. 
ويستغرب كيف يباع كتاب »خريف الغضب« للكاتب الراحل 
 31( فــي مصر  أربـــع دوالرات  بــحــوالــى  محمد حسنني هيكل، 
جنيهًا(، بينما يصل سعره في املعرض الدولي للكتاب بالدار 

البيضاء إلى 7.7 دوالرات.
ويشكك امــبــارك بلحسن، أحــد زائـــري املــعــرض، فــي مــا تعلن 
عنه دور النشر من »تخفيضات« بغرض استقطاب املشترين، 
ففي غالب األحيان ال تفصح بشكل شفاف عن السعر األصلي 

للكتاب، كي تتأتى املقارنة.

تراجع سياحة األوروبيين 
بعد مقتل ريجيني

االحتكار يقفز بأسعار الحديد واإلسمنتخطط تركية لتخفيف آثار االضطرابات على السياحة

سوق الورق في العالم العربي لم يتراجع )Getty(تراجع الوافدين يزيد مأزق السياحة المصرية )فرانس برس(

سياح في إسطنبول )األناضول(

النفط لم يفد صناعة الكتب

أطلقت إدارة متحف 
»تورينو« اإليطالي اسم 
الطالب جوليو ريجيني، 
الذي ُقتل في القاهرة، 

على قاعة اآلثار المصرية 
بالمتحف، وهو ما اعتبر 

دعاية سلبية لمصر

627 مليون دوالر خسائر 
لـ»أرابتك« اإلماراتية

قالت شركة »أرابتك اإلماراتية«، التي سبق 
أن تعهدت ببناء مليون وحدة سكنية في 

مصر قبل تعثر املشروع، إنها خسرت 
أكثر نحو 627 مليون دوالر العام املاضي 

2015، في ظل تباطؤ اإلنشاءات وسط 
تراجع في أسعار النفط. وساهمت أرابتك 
في بناء برج خليفة، أطول برج في العالم، 
والعديد من املباني األخرى في اإلمارات. 

وأظهرت النتائج األولية ألرابتك القابضة أن 
خسائر العام املاضي، تأتي مقارنة بأرباح 

قدرها 215 مليون درهم )58.5 مليون 
دوالر( خالل العام السابق 2014.

مشاريع ربط تجاري 
بين ُعمان وإيران

قال الوزير املسؤول عن الشؤون الخارجية 
في سلطنة عمان، يوسف بن علوي، 

إن بالده ستعمل على تفعيل برامجها 
االقتصادية والتجارية واالستثمارية مع 

إيران، على أساس املصالح املشتركة. 
وأشار بن علوي الذي يزور طهران حاليا 

في تصريح للصحافيني أمس وفق 
وكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية »ارنا«، 

إلى مشروع ممر بحري - بري يربط 
سلطنة ُعمان بدول إيران وتركمانستان 

وكازخستان، موضحا أن »انجاز هذا املمر 
بحاجة إلى بعض اإلصالحات التقنية.

العراق يطرح مناقصة 
لشراء القمح

قالت وزارة التجارة العراقية في بيان أمس، 
إن العراق طرح مناقصة عاملية جديدة 

لشراء ما ال يقل عن 50 ألف طن من القمح.
وأوضح البيان، أن موعد غلق املناقصة 

السادس من مارس/ آذار املقبل، ويتعني 
سريان العروض حتى العاشر من نفس 
الشهر. ويمكن توريد القمح من الواليات 

املتحدة أو كندا أو أستراليا.

ملتقى لسيدات األعمال 
في البحرين

تنظم غرفة تجارة وصناعة البحرين غدا 
الثالثاء ملتقى لسيدات األعمال، بهدف 

استعراض الفرص التجارية املتاحة وبناء 
شراكات تجارية بينهن. وسيتم خالل 

الفعالية التطرق إلى كيفية بدء األعمال في 
العديد من املجاالت، وستشارك في الفعالية 
عددًا من الجهات الرسمية في اململكة، وفق 

وكالة أنباء البحرين.

روسيا تصدر منتجاتها 
عبر اإلمارات

قال سيرجي ليفني، نائب وزير الزراعة 
الروسي، إن بالده تنوي تصدير منتجاتها 

الزراعية إلى البلدان العربية عبر دولة 
اإلمارات العربية املتحدة. ونقلت قناة 

»روسيا اليوم« عن ليفني، على هامش 
معرض »جلفود 2016« في اإلمارات قوله إن 

»اإلمارات تعيد تصدير 80% من املنتجات 
املوردة إليها، لذلك ننظر إلى دبي على أنها 

أهم اتجاه إستراتيجي لعرض منتجاتنا في 
البلدان العربية«.

الصين ترفض تحقيقا 
تجاريا أميركيًا

اعترضت وزارة التجارة الصينية على 
فتح الواليات املتحدة األميركية يوم الجمعة 
املاضي، على تحقيق تجاري حول »إغراق« 
األسواق باإلطارات الصينية. وقالت الوزارة 

في بيان وفق وكالة أنباء »شينخوا«، إن 
القرار األميركي ال أساس له من الصحة، 

مشيرة إلى أن الصني تعارض دائما إساءة 
استخدام إجراءات املعالجة التجارية، وتأمل 

أن تتعامل أميركيًا بحذر مع القضية 
للحفاظ على التعاون التجاري بني البلدين.

أكبر معرض للهاتف النقال
ينطلق أكبر معرض للهاتف النقال في 

العالم اليوم في برشلونة بإسبانيا ويستمر 
حتى الخميس املقبل بمشاركة نحو 1700 

شركة عاملية تتنافس فيما بينها على تلبية 
حاجات املستخدمني، وتقدم لهم أفضل 

وأحدث املنتجات في قطاع الهواتف الذكية 
واألجهزة اللوحية.

فولفو تستدعي 
استدعت شركة فولفو للسيارات 59 

ألف سيارة من بينها 7 آالف سيارة في 
بريطانيا، إلصالح عطل يتسبب في إطفاء 

محرك السيارة لفترة وجيزة، إضافة إلى 
تعطيل النظام الكهربائي أثناء القيادة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%16.8
تأتي السياحة اإليطالية في 
حيث  من  الخامس  المركز 
بنحو  مصر  إلــى  الوافدين 
332.9 ألف سائح في 2015، 
الرسمية  اإلحصاءات  وفق 
بنسبة  متراجعة  المصرية، 

16.8% عن العام 2014.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

قفزت أسعار مواد البناء في ليبيا إلى 
أكــثــر مـــن 50%، فـــي الـــســـوق الـــســـوداء، 
ــيــــرة، بــســبــب تــفــاقــم  خــــال الــفــتــرة األخــ
ظاهرة االحتكار في ظل ضعف الرقابة 
الحكومية، حسب متعاملني في السوق. 
وتنتج ليبيا سنويًا 10 مايني طن من 
يتعدى  وال  ــع محليًا، 

ّ
املــصــن اإلســمــنــت 

املـــحـــلـــي 7.5 مـــايـــني طــن  االســــتــــهــــاك 
لتقارير  وفــقــًا  الطبيعية،  األوقــــات  فــي 
رسمية. وتقول تقارير للبنك الدولي إن 
ليبيا تحتاج إلى 200 مليار دوالر على 

مدى عشر سنوات إلعادة اإلعمار.
وقــــــــــال املـــــــقـــــــاول شــــعــــبــــان املـــنـــتـــصـــر، 
لـ«العربي الجديد«، إن جميع األطراف، 
عة أو السماسرة 

ّ
سواء الشركات املصن

ــاء( أو الـــتـــجـــار، ســاهــمــوا في  )الـــوســـطـ
زيــادة األسعار بشكل جنوني، في ظل 

ضعف أداء الجهات الرقابية.
وأضاف أن املنتج املحلي من اإلسمنت 
يضاهي في السعر اإلسمنت املستورد، 
الرسمي  القنطار  سعر  أن  إلــى  مشيرًا 
17 دينارًا، فيما يباع في السوق بنحو 
الضعف عن سعره املباع في الشركات 
ــار الـــحـــديـــد،  ــ ــعـ املـــصـــنـــعـــة. وحــــــــول أســـ
قــــال املــنــتــصــر إن الـــشـــركـــة الــحــكــومــيــة 
املصنعة تبيع الحديد بالسعر العاملي 
ــار الـــــــــدوالر فــي  ــعــ ــأســ لــلــمــســتــهــلــك، وبــ
الـــســـوق الـــــســـــوداء، أي مـــا يـــعـــادل 3.5 
دينارات للدوالر الواحد، في حني يبلغ 

سعره الرسمي 1.39 دينار.
ــــواد الــبــنــاء  ــــد أن مــشــكــلــة أســـعـــار مـ وأكـ
مشكلة جــشــع بــالــدرجــة االولــــى، حيث 
يستغل البعض األوضاع التي تمر بها 
الـــبـــاد مـــن تــطــاحــن ســيــاســي ومــعــارك 

مسلحة.
وأشار موّرد مواد البناء، علي الشريف، 
أن سبب غاء  إلى  الجديد«،  لـ«العربي 

مواد البناء الرئيسي يرجع إلى ارتفاع 
االعتمادات  أن  الـــدوالر، موضحًا  سعر 
على  واضــح  دليل  الوهمية  املستندية 

ازدهار السوق السوداء للعمات. 
ــادات مــســتــنــديــة  ــمـ ــتـ وقـــــال إن هـــنـــاك اعـ
تقّدر  السابقة  الخمسة  ــوام  األعــ خــال 
يــســدد  ــا  ــ ومـ دوالر،  مـــلـــيـــار   57 بــنــحــو 
مليون   20 يتعدى  ال  كــرســوم جمركية 
دينار ليبي )14.5 مليار دوالر(، حسب 

تقارير رسمية.
وأوضح الشريف أن عدم وجود ثقة من 
قبل الشركات األجنبية لتوريد سلع من 
الخارج من أسباب ارتفاع أسعار مواد 
الــبــنــاء، مــبــيــنــًا أن الــشــركــات األجــنــبــيــة 
طــلــبــت الــفــتــرة األخـــيـــرة الـــدفـــع نــقــدًا أو 
ضــــمــــان مــــصــــرف دولـــــــي لـــاعـــتـــمـــادات 

املستندية القادمة من ليبيا.
الــحــكــومــة الليبية عــاجــزة أمــام  وتــقــف 
اســـتـــغـــال الــــســــوق املـــحـــلـــي وعــمــلــيــات 
االحــتــكــار، وأكـــد مــســؤولــون فــي وزارة 
االقـــتـــصـــاد بــحــكــومــة اإلنـــقـــاذ الــوطــنــي 
ــي  ــربــ ــعــ ـــ«الــ ــالــــعــــاصــــمــــة طـــــرابـــــلـــــس، لــ بــ
ــارج الــســيــطــرة  ــــور خــ الـــجـــديـــد«، أن األمـ
ــتـــشـــار  بـــســـبـــب الـــفـــوضـــى األمـــنـــيـــة وانـ
الــــســــاح.  وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، رفــعــت 
الـــشـــركـــة الــلــيــبــيــة لـــلـــحـــديـــد والـــصـــلـــب 
أســـعـــار بــعــض مــنــتــجــاتــهــا مـــن حــديــد 
للطن  دينار   800 التسليح رسميًا، من 

إلى 900 دينار.
الــشــركــة،  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  وقـــــال 
فــي تصريحات  الــفــقــيــه،  صــالــح محمد 
االرتفاع  سبب  إن  الجديد«،  لـ«العربي 
الــتــي تعاني منها  الخسائر  عــن  نــاتــج 
الـــشـــركـــة بــســبــب تــوقــفــهــا عـــن اإلنـــتـــاج 
لفترات متفاوتة بشكل جزئي وأحيانًا 
ــاع تكاليف  ــفـ كــلــي، بـــاإلضـــافـــة إلــــى ارتـ
اإلنتاج بسبب زيادة معدالت التكاليف 
الثابتة للتوقف املتكرر لإلنتاج، مؤكدا 
ــفــــاع األســــعــــار رســمــيــًا ال  أن نــســبــة ارتــ

تتعدى 2.5% فقط وأنها ليست كبيرة.
ــاف الــفــقــيــه أن الــشــركــة بــــدأت مع  ــ وأضـ
شـــركـــة »دانـــيـــلـــي« اإليـــطـــالـــيـــة فـــي رفــع 
اإلنـــــتـــــاج مــــن حــــديــــد الـــتـــســـلـــيـــح خـــال 
الـــعـــام الـــحـــالـــي.  وبـــلـــغ إنـــتـــاج الــشــركــة 
ــام املـــاضـــي،  ــعــ مــــن حـــديـــد الــتــســلــيــح الــ
350 ألــف طــن، وهــو مــا يقل عــن الخطة 
املــعــتــمــدة الــتــي تــســتــهــدف إنـــتـــاج 485 
ألف طن.  وتقّدر قيمة التعاقدات الذي 
وقعت خال سنوات سابقة بنحو 2.5 
بسبب  تطّبق  لم  أنها  إال  دوالر،  مليار 
األوضــــاع األمــنــيــة املــتــرديــة فــي الــبــاد. 
الــحــديــد، املساهمة  وتــســتــطــيــع شــركــة 
فــي دخـــل الــبــاد بــحــوالــي 600 مليون 
دوالر سنويًا في حالة تشغليها بكامل 
طـــاقـــتـــهـــا الــطــبــيــعــيــة، حـــســـب بــيــانــات 

رسمية.
وتــتــعــرض الــشــركــة إلـــى تــوقــف متكرر 
وأعطال  الطاقة  نقص  بسبب  لإلنتاج 
ــقـــاريـــر رســمــيــة،  ــاء، وحـــســـب تـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
تـــســـتـــهـــلـــك الــــشــــركــــة فـــــي حـــــــــدود 250 
 عــن 

ً
ــن الـــكـــهـــربـــاء، فـــضـــا ــيــــغــــاوات مــ مــ

استهاك ما يربو على 60 مليون قدم 
في  الشركة  تستغلها  الغاز  من  مكعب 
مـــحـــطـــات الـــتـــولـــيـــد. وتـــعـــانـــي الــشــبــكــة 
الــعــامــة لــلــكــهــربــاء فـــي لــيــبــيــا مـــن عجز 
يــصــل إلـــى 500 مــيــغــاوات فــي األوقـــات 
حــدود  إلــى  العجز  ويــرتــفــع  الطبيعية، 
مــيــغــاوات خـــال فصل  إلـــى 1000   800

الصيف. 
ــك، احـــتـــلـــت لــيــبــيــا املـــرتـــبـــة قــبــل  ــ ــــى ذلــ إلـ
ــرة فـــي تــقــريــر دولـــــي يــضــم 189  ــيــ األخــ
دولـــــة، حــــول الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه 
النشاط التجاري واستخراج تراخيص 
الـــبـــنـــاء وتــســجــيــل املــلــكــيــة والــحــصــول 
عــلــى الـــقـــروض املــصــرفــيــة. كــمــا احتلت 
البنك  لتقرير  وفــقــًا   ،107 املــرتــبــة  ليبيا 
االقــتــصــاديــات  الـــدولـــي حـــول تصنيف 
في ممارسة أنشطة األعمال لعام 2016.

تقارير مالية

مصر

ليبياخدمات

صناعة

4.1 ماليين سائح 
روسي زاروا تركيا 

في 9 أشهر

والصناعة  التجارة  وزارة  أعلنت 
الــســعــوديــة، بــــدء جــــوالت رقــابــيــة 
ــاءة  ــواق مــصــابــيــح اإلضــ ــ عــلــى أسـ
مطلع  اململكة  مــنــاطــق  جميع  فــي 

األسبوع الجاري.
وقالت الوزارة التي يتوالها توفيق 
بــن فــــوزان الــربــيــعــة، إن الــجــوالت 
الرقابية تستهدف مكافحة الغش 
الـــتـــجـــاري، خــصــوصــًا مـــا يتعلق 
وتقليد  املنشأ  بلد  فــي  بالتزوير 
إليهام  تجارية مشهورة  عالمات 
املستهلكني بجودتها العالية، رغم 
عــبــارات  وتـــدويـــن  الــصــنــع،  رداءة 
أو »صنع  أملانيا«  مثل »صنع في 

في بريطانيا«.
ونــقــلــت وكــالــة األنـــبـــاء الــســعــوديــة 
التجارة  ــوزارة  لـ بيان  عــن  »واس« 
والصناعة أمس، أنه يجري التحقق 
من توافق املعلومات الفنية املدونة 
عــلــى الــعــبــوة الــخــارجــيــة عــمــا هو 
على املنتج ذاته. وتهدف الجوالت 
عدم  التحقق من مخالفات  أيضًا 
للمنتج،  االفــتــراضــي  الــعــمــر  ذكـــر 

وعدم وضع بطاقة السعر.

مكافحة 
الغش 

بالسعودية
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

هـــل يــصــبــح الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي، 
ــادورو، أول ضــحــايــا  ــ ــ نــيــكــوالس مـ

انهيار النفط؟ 
سؤال بات يتردد في األوساط الغربية وسط 
ــع فــــي االقــــتــــصــــاد واالرتــــفــــاع  ــريــ الــــتــــدهــــور املــ
الــجــنــونــي فـــي أســـعـــار الــســلــع وانــهــيــار سعر 

العملة الفنزويلية، »البوليفار«. 
البالد،  تعيشها  التي  القاسية،  الظروف  هــذه 
فجرت الغليان في الشارع الفنزويلي، خاصة 
ــراكـــاس، الــتــي انــطــلــقــت فيها  فـــي الــعــاصــمــة كـ
مـــظـــاهـــرات غــاضــبــة تــطــالــب بـــإقـــالـــة حــكــومــة 
الـــرئـــيـــس مـــــــــادورو.  وفــيــمــا تــلــقــي الــحــكــومــة 
بــالــلــوم عــلــى أمــيــركــا وحــلــفــائــهــا فــي املعسكر 
الـــرأســـمـــالـــي، الــــذيــــن تــعــتــقــد أنـــهـــم يـــتـــآمـــرون 

ــلـــي، يــحــمــل  ــنـــزويـ ــفـ ضـــدهـــا وضـــــد الـــشـــعـــب الـ
الطالب واملعارضة البرملانية حكومة مادورو 

االشتراكية املسؤولية في تدهور األوضاع. 
في  اضطرت  قد  الفنزويلية  الحكومة  وكانت 
استئجار  إلى  املاضي  األول  ديسمبر/كانون 

36 طــائــرة مــن طــراز ايــربــاص إلحــضــار أوراق 
الــعــمــلــة الــفــنــزويــلــيــة »بـــولـــيـــفـــار« مـــن مــطــابــع 
فــي ســويــســرا وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا، وهـــو ما 
البوليفار لم يعد يشتري شيئًا في  يعني أن 
كــراكــاس ويحتاج املــواطــن إلــى حقيبة لحمل 

البوليفارات لشراء حاجياته.
 النظر عــن االتــهــامــات املتبادلة 

ّ
ولــكــن، بــغــض

ــة، حــــول من  ــعـــارضـ حــالــيــًا بـــن الــحــكــومــة واملـ
املسؤول عن انهيار االقتصاد والتدني املرعب 
ــاة املــعــيــشــيــة لــلــشــعــب  ــيـ ــحـ ــي مـــســـتـــويـــات الـ فــ
الــذي يقدر عدد سكانه بأكثر من  الفنزويلي، 
30.5 مليون نسمة )تقديرات عام 2013(، فإن 
انهيار سعر النفط من 115 دوالرا في منتصف 
للبرميل  دوالرًا   30 حــوالــي  إلـــى   2014 الــعــام 
دخل  تراجع  في  الرئيسي  السبب  هو  حاليًا، 
الــبــالد مــن الــعــمــالت الصعبة، وبــالــتــالــي عدم 
قــدرتــهــا عــلــى اســـتـــيـــراد مــســتــلــزمــات الــحــيــاة 
املعيشية من األدوية والغذاء.  وحسب مصرف 
في  الــصــادر  تقريره  فــي  البريطاني،  باركليز 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي، فـــإن فنزويال 
تخطت مرحلة اإلنقاذ وأن االفــالس بات أمرًا 
حتميًا. وبنيت تقديرات مصرف باركليز على 
ديونها خالل  من خدمة  تتمكن  لن  البالد  أن 

العام الجاري. 
وفــــي ذات الـــصـــدد تــشــيــر تـــقـــديـــرات صــنــدوق 
ــي مــنــتــصــف  ــ ــد الــــــــدولــــــــي، الــــــــصــــــــادرة فــ ــقــ ــنــ الــ
في  التضخم  أن  إلــى  األول،  ديــســمــبــر/كــانــون 
فنزويال سيبلغ 750% خالل العام الجاري من 
مستوياته الحالية البالغة 275%. وهذا يعني 
أن األسعار ستتضاعف 8 مرات بنهاية العام 

فنزويال
وهاوية اإلفالس

صفوف ومعاناة 
في كراكاس 

للحصول على 
المساعدات 

)Getty( الحكومية

هل يصبح الرئيس الفنزويلي، نيكوالس مادورو، أول ضحايا انهيار النفط؟ 
الجوالت  أن  خصوصًا  الغربية،  األوساط  في  يتردد  بات  السؤال  هذا 
المكوكية، التي أجراها وزير النفط الفنزويلي، إيولوخيو ديل بينو، تمت 

عرقلتها من قبل طهران

فنزويال قد ال تتمكن 
من تسديد ديونها إذا لم 

تتحسن أسعار النفط

40 شركة أميركية 
نفطية أفلست في 

العام الماضي

تصريحات مسؤول 
النفط الروسي ال تعكس 

التزامًا باتفاق الدوحة

مستقبل 
مادورو في مهب 

رياح النفط

االستثماري  لينش«  ميريل  ـ  أميركا  أوف  »بــانــك  فــي مصرف  النقد  قــال خبير 
األمــيــركــي، مايكل هــارت نيت، فــي تقرير صــادر يــوم الجمعة، إن تــدهــور عائد 
»املــركــزي  الــفــدرالــي  االحتياط  لتدخل مصرف  مــؤشــرًا  يعد  األميركية  السندات 
األميركي« في السوق لتحفيز االقتصاد األميركي. وإذا حدث هذا فسيعني أن 

املركزي األميركي سيعود للفائدة الصفرية. 
السندات  خاصة  األميركية،  الخزانة  سندات  من  األجانب  مشتريات  أن  ويذكر 
أجـــل 10 ســنــوات، والــتــي تــعــد ســنــوات متوسطة األجــــل، شــهــدت تــراجــعــًا خــالل 

الشهور الثالثة األولى من العام املاضي. 
وتأتي هذه االهتزازات رغم جاذبية الدوالر وجاذبية الفائدة األميركية البالغة 
العاملية.  االقتصادات  املنتشرة في 20 % من  السالبة  بالفوائد  0.25%، مقارنة 

وكانت كل من الصن وروسيا وبلجيكا أكبر البائعن للسندات األميركية.

حــذر اقــتــصــاديــون أميركيون مــن عـــودة االقــتــصــاد األمــيــركــي إلــى الــركــود خالل 
األعـــــوام املــقــبــلــة. وقـــالـــت جــيــل فــوســلــر، رئــيــســة مــؤســســة »فـــوســـل غـــــروب«، في 
االجتماع الشتوي لحكام الواليات للعام 2016، والذي عقد السبت وجمع أكثر 
من 30 حاكم والية في البالد »هناك احتماالت للركود أكيدة وبنسبة 100% من 
اآلن إلى عام 2018«، داعية حكام الواليات في جميع أنحاء البالد إلى االستعداد 
مقدمًا، قائلة »ليس ذلك بسبب الدورة االقتصادية، وإنما جراء صدمة مالية في 

السنوات املقبلة«.
مــن جــانــبــه، قـــال جــوزيــف لــيــك، االقــتــصــادي الــعــاملــي فــي وحــــدة االســتــخــبــارات 
االقــتــصــاديــة، إن التكهنات بــشــأن دخـــول االقــتــصــاد األمــيــركــي فــي ركـــود ليست 
بجديدة، في ضوء عدم اليقن في سوق األوراق املالية، واالتجاه املتراجع لقطاع 
الصناعات التحويلية. وبالرغم من عدم وجود حاجة للقلق من الركود اآلن، إال 
أن فرصة الواليات املتحدة في الدخول إلى الركود تزيد على 50% في العامن 

إلى األربع سنوات املقبلة.

قــالــت وزارة الــتــجــارة الــصــيــنــيــة، فــي بــيــان، مــســاء الــســبــت، إنــهــا تــعــارض فتح 
إلــى أميركا.  تحقيق بشأن نوعيات من اإلطـــارات املصنعة في الصن وتــصــّدر 
وجاء البيان ردًا على فتح تحقيق تجاري أميركي مؤخرًا بأن الصن ال تحترم 
الحقوق املشروعة لشركات صناعة اإلطارات. وفتحت وزارة التجارة األميركية، 
إطــــارات شاحنات  فــي  اإلغــــراق  مكافحة  إلـــى  يــرمــي  املــاضــيــة، تحقيقًا  الجمعة 
وحافالت مستوردة من الصن. وأضافت الــوزارة، في بيان، أن القرار ال أساس 
الــبــالــغ إزاءه. كما أن التهم وجهت  لــه مــن الــصــحــة، وأعــربــت الــصــن عــن قلقها 
بصرف النظر عن معارضة بعض شركات صناعة اإلطارات الكبرى في الواليات 
املتحدة واألرباح التي تجنيها شركات اإلطارات املحلية. ومنذ عام 2007، فتحت 
الواليات املتحدة عددًا من تحقيقات املعالجة التجارية ضد اإلطارات الصينية 
التي عرقلت الصادرات الطبيعية والصناعة، بحسب وزارة التجارة. وستولي 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة اهــتــمــامــا كــبــيــرًا لــلــقــضــيــة، وســتــحــمــي الــحــقــوق املــشــروعــة 

لشركات صناعة اإلطارات الصينية، وفقا لقواعد منظمة التجارة العاملية.

أخبار في صور

توقعات بعودة أميركا 
للفائدة الصفرية 

... وتحذيرات من ركود األسواق  

الصين تعارض تحقيقًا في إطاراتها 

)Getty( علي النعيمي محاطًا باإلعالم في مؤتمر نفطي بفيينا)Getty( أحد آبار النفط الروسي

النعيمي  السعودي علي  النفط      يواجه وزير 
األســـبـــوع الـــجـــاري ألول مـــرة ضــحــايــا قـــراره 
دون  النفط  إنــتــاج  مستويات  على  بــاإلبــقــاء 
ــعــــروض فـــي الــســوق  تــغــيــيــر، رغــــم تــخــمــة املــ
الــصــخــري في  النفط  إنــهــم منتجو  الــعــاملــيــة. 
الــذيــن يكافحون لتخطي  املــتــحــدة  الــواليــات 

أعنف انهيار ألسعار النفط منذ سنوات.
ــتــــاج الـــنـــفـــط الــصــخــري  ــم إنــ ــاهـ فـــفـــي حــــن سـ
كثيرين  أن  اال  التخمة،  فــي وجــود  األميركي 
يــحــمــلــون الــنــعــيــمــي، والــــــذي يــعــد مـــن أكــثــر 
صـــنـــاع الـــقـــرار نـــفـــوذًا فـــي الـــســـوق الــنــفــطــيــة، 
مــســؤولــيــة انــهــيــار األســعــار بنسبة 70%فـــي 
األشهر العشرين املاضية. وسيلقي النعيمي 
أمــام مؤتمر »سيراويك »في هيوسنت،  كلمة 
وهو مؤتمر سنوي يحضره كبار مسؤولي 
الــنــفــطــيــة، وبــالــتــأكــيــد سيتعرض  الــصــنــاعــة 
لنقاشات مع مسؤولن بشركات تنقيب عن 
النفط ومسؤولن تنفيذين في شركات النفط 
الصخري التي شارف بعضها على اإلفالس. 
وقال بيل توماس، الرئيس التنفيذي لشركة 
»إي.أو.جــــــي ريــســورســيــز«، وهـــي واحــــدة من 
في  الصخري  للنفط  املنتجة  الشركات  أكبر 
مــؤتــمــر للصناعة األســبــوع املــاضــي، »أوبـــك 
رفــعــت اإلنـــتـــاج بــــداًل مــن خــفــضــه، وهــــذه هي 

املعضلة التي نواجهها اآلن«.
يشارك  عامة  مناسبة  أول  املؤتمر  وسيكون 
أن  املتحدة منذ  الــواليــات  النعيمي في  فيها 
وجهت السعودية منظمة »أوبك« لتبني قرار 
بــاإلبــقــاء   2014 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي 

موسكو ـ العربي الجديد

يـــرى خــبــراء فــي الــصــنــاعــة النفطية أن إيـــران 
وروســـيـــا تــعــمــالن عــلــى تــخــريــب مــســعــى رفــع 
أسعار النفط الذي تم التوصل إليه في الدوحة 
فــي بــدايــة األســبــوع املــاضــي، عبر تصريحات 

مناهضة لتجميد اإلنتاج.
أمـــس، عن  الــروســيــة،  ونقلت وكــالــة نوفستي 
أليكسي تيكسلير، النائب األول لوزير الطاقة 
الروسي، قوله إن مسألة تقليص إنتاج النفط 
في روسيا غير واردة، منوهًا إلى أن متوسط 
إنـــتـــاج الـــخـــام خـــالل الـــعـــام الــحــالــي قـــد ينمو 
هــامــش  عــلــى  تيكسلير  وقــــال   .%1.5 بــنــســبــة 
مــنــتــدى اقـــتـــصـــادي بــمــديــنــة كــراســنــويــارســك 
النفط  اســتــخــراج  تقليص  »إن  سيبيريا:  فــي 
الــــروســــي مــســألــة غــيــر قـــائـــمـــة، لــديــنــا مــيــزات 
ــا مــع  ــنـ ــعـــاونـ ــا مـــصـــالـــحـــنـــا، وتـ ــنـ ــديـ تــقــنــيــة ولـ
البلدان األخرى للحفاظ على مستوى اإلنتاج 

ال يعني أننا نخطط لخفضه«.

وأضـــاف املــســؤول الــروســي: »يــجــري الحديث 
اإلنــتــاج عند مستوى شهر  عــن تثبيت حجم 
يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــي، وهــــو أعــلــى 
من املستوى املتوسط لعام 2015. من جهتنا 
سنراقب هذا املؤشر، وسنزيد إنتاجنا بنسبة 

1.5% في عام 2016«.
وأشار نائب وزير الطاقة إلى أن أسواق النفط 
قــدره  املــعــروض  فــي  بفائض  متخمة  العاملية 
ينخفض  قــد  لكنه  يوميًا،  برميل  مليون   1.8
إلى النصف إذا نجح اتفاق تجميد مستويات 
اإلنتاج، مؤكدًا أنه سيكون من السهل مراقبة 

النفط  إنـــتـــاج  مــســتــويــات  لتجميد  اتـــفـــاق  أي 
نظرًا ألن السوق تتسم بالشفافية.

الــروســي  الــطــاقــة  واعــتــبــر تيكسلير أن قــطــاع 
النفط  راوح سعر  إذا  يتطور حتى  أن  يمكنه 
الــســعــر  وهــــذا  لــلــبــرمــيــل،  دوالرًا  و40   35 بـــن 
سيتيح لقطاع النفط في روسيا املضي قدمًا 
ــام.   ووصـــف تيكسلير اتــفــاق  ــعـ خـــالل هـــذا الـ
النفط،  إنتاج  الــذي يقضي بتجميد  الــدوحــة، 
: »يــجــب على 

ً
ــروري«، قـــائـــال ــ بــأنــه »مــفــيــد وضــ

االتفاق  في  باملشاركة  تكون مهتمة  أن  إيــران 
ألنـــه ســيــســاعــدهــا عــلــى الــحــصــول عــلــى سعر 
أفضل للنفط«. وفي حال رفض إيــران التفاق 
الــــدوحــــة، يــــرى تــيــكــســلــيــر أنــــه ســيــكــون لــهــذا 

االتفاق أثر إيجابي على سوق النفط.
وتأتي هذه التصريحات بعد اتفاق توصلت 
إليه كل من روسيا والسعودية وقطر وفنزويال 
في العاصمة القطرية الدوحة في وقت سابق 
من األسبوع الجاري يقضي بتثبيت معدالت 
كانون  يــنــايــر/  مستويات  عند  النفط  إنــتــاج 
الثاني املاضي شريطة مشاركة بقية املنتجن 
ــذه الــخــطــوة. كــمــا أيــــدت طــهــران  الــكــبــار فـــي هـ
الخطة، يوم األربعاء، دون أن تتعهد بااللتزام 
بها، وذلك بعد اجتماع وزاري مشترك إليران 

والعراق وفنزويال وقطر. 
مــن جــانــبــهــا، قــالــت إيــــران وعــلــى لــســان املــديــر 
الدين  ركــن  الوطنية  النفط  لشركة  التنفيذي 
ــران تـــهـــدف إلــى  ــ جــــــوادي، يــــوم الــســبــت، إن ايــ
ــــف بــرمــيــل  زيـــــــادة إنـــتـــاجـــهـــا الــنــفــطــي 700 ألـ
ــيــــًا. وأضـــــــــاف جـــــــــوادي أن أحــــــد أهــــــداف  يــــومــ
إليــران  الــســادســة  الخمسية  التنموية  الخطة 
تستهدف إنتاج 4.7 مالين برميل من النفط 
الخام يوميًا، ولتحقيق هذا نحتاج إلى زيادة 

إنتاجنا 700 ألف برميل.
اآلبــار  حفر  لشركة  التنفيذي  املــديــر  أكــد  كما 
ــة، أن شــــركــــات إيــطــالــيــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــنـــيـــة اإليـ الـــوطـ
وســـنـــغـــافـــوريـــة وبـــعـــض الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة 
األوروبية املعروفة، أبدت استعدادها للتعاون 

مع إيران لزيادة عدد اآلبار النفطية.

على مستويات اإلنتاج رغم أن تنامي فائض 
املعروض كان قد بدأ بالفعل في دفع األسعار 

للهبوط.
وقال النعيمي آنذاك إن القرار ليس محاولة 
يزيد  أو شركة بعينها وال  الستهداف دولــة 
في  اململكة  حصة  لحماية  مسعى  كونه  عــن 
السوق في مواجهة منتجن يتحملون تكلفة 
أعلى ويسجلون نموًا سريعًا. ولكن في واقع 
األمــــر كـــان الــنــفــط الــصــخــري األمــيــركــي أكبر 
مصدر إنتاج جديد في السوق وبتكلفة أعلى 
كثيرًا من الخام السعودي الذي تبلغ تكلفته 

بضعة دوالرات للبرميل.
وقـــــال الـــكـــس مــيــلــز، رئـــيـــس اتـــحـــاد منتجي 
الطاقة في تكساس، »فقط أود أن أسمع هذا 
مــنــه. أعــتــقــد أن هــــذا ســيــكــون مـــدعـــاة للقلق 
لــلــمــســؤولــن فـــي تــكــســاس وواشـــنـــطـــن« إذا 
كـــان هــدفــه إبــعــاد منتجي الــنــفــط الــصــخــري 
ــفـــاجـــئ فــي  ــقــــدم اتــــفــــاق مـ ــم يــ ــ األمــــيــــركــــي. ولــ
ــوع املــــاضــــي بــــن الـــســـعـــوديـــة وقــطــر  ــ ــبـ ــ األسـ
اإلنتاج  وروسيا وفنزويال، يقضي بتجميد 
عــن مــســتــويــات يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، دعمًا 
ــنـــفـــط بـــســـبـــب الــــرفــــض اإليــــرانــــي  ألســــعــــار الـ
ــبــــوع  ــرنــــت األســ ــج بــ ــزيــ ــــى مــ ــهـ ــ لــــالتــــفــــاق. وأنـ
فــي حن  للبرميل،  دوالرا   33 عند  منخفضًا 
اســتــقــر الــخــام األمــيــركــي فــي خــتــام األســبــوع 
للبرميل.  دوالرا   30 عــن  يــقــل  مــســتــوى  عــنــد 
وهــبــطــت األســعــار بشكل حـــاد يـــوم الــثــالثــاء 
ــفــــاق مــــن دون  بـــعـــد أن رحــــبــــت إيــــــــران بــــاالتــ
ــة تــعــهــدات تــجــاهــه. وتــعــد طـــهـــران العقبة  أيـ

الرئيسية أمــام كبح اإلنتاج إذ تحرص على 
اســتــعــادة حصتها فــي الــســوق الــتــي فقدتها 
بسبب الــعــقــوبــات. كــمــا لــم يقطع الــعــراق أي 
ــــروس فــنــســنــت، الــرئــيــس  ــال بــ ــ تـــعـــهـــدات. وقــ
الــســابــق لــشــركــة »ســويــفــت إنـــرجـــي« إلنــتــاج 
عددًا  إن  ومقرها هيوسنت،  الصخري  النفط 
التنفيذين في صناعة  كبيرًا من املسؤولن 
النفط فــي الــواليــات املــتــحــدة يــدركــون أن كل 
شيء مباح في الحب والحرب وسوق النفط، 
ولــكــن »عــلــى األرجــــح أفـــرط الــســعــوديــون في 
بطلب  شركته  وتقدمت  نــفــوذهــم«.  استغالل 

إعالن إفالسها في أواخر العام املاضي. 
وحقيقة إجــراء مفاوضات بن األعــضــاء في 
»أوبك« تعطي بريقًا من األمل بحسب بعض 
املـــســـؤولـــن فــــي الـــصـــنـــاعـــة إذ تـــعـــد مـــؤشـــرًا 
خططها  لتغيير  مــســتــعــدة  املــمــلــكــة  أن  عــلــى 
للتوصل التفاق. وقــال ميلز  الجهود  وتقود 
»املشاكل في بدايتها اآلن والناس مستعدون 
لــلــجــلــوس فــي الــوقــت الـــراهـــن والــتــحــدث عن 
املالية  املصاعب  واشــتــدت  محتملة«.  حلول 
للمنتجن األمــيــركــيــن فــقــد أعــلــنــت أكــثــر من 
40 شــركــة طــاقــة إفــالســهــا مــنــذ بـــدايـــة 2015 
ويــنــتــظــر آخــــــرون نــفــس املــصــيــر مـــع خفض 
مــقــرضــن قــيــم احــتــيــاطــيــات الــشــركــات الــتــي 
ديــونــهــا. وخفضت   لــضــمــان  عـــادة  تستخدم 
شــركــة »انــــاداركــــو بــتــرولــيــوم »ومــنــافــســتــهــا 
ــات الـــنـــقـــديـــة  ــعــ ــوزيــ ــتــ كــــونــــوكــــو فــيــلــيــبــس الــ
ــي خــطــوة  ــاري، وهــ ــجــ لــكــل مــنــهــمــا الــشــهــر الــ
استثنائية تنم عن ضغوط ما. كانت آخر مرة 
تحدث فيها النعيمي في مؤتمر »سيراويك« 
قبل سبعة أعوام، حن خفضت أوبك اإلنتاج 
إلــــى 40 دوالرًا  الـــتـــي هــــوت  ــار  ــعــ لـــدعـــم األســ
للبرميل وســط األزمـــة املــالــيــة الــعــاملــيــة، والم 
حينها املضاربن وحملهم مسؤولية هبوط 
األسعار. ولم يتوقع املسؤولون التنفيذيون 
في قطاع النفط أن يسمح النعيمي بانهيار 

األسعار هذه املرة..
)رويترز(

عرقلة مساعي رفع أسعار النفطالنعيمي يواجه نمور النفط الصخري في تكساس

الجاري من مستوياتها الحالية. وال تختلف 
عن  كثيرًا  الياباني  نومورا  تقديرات مصرف 
تقديرات صندوق النقد الدولي، حيث يتوقع 

أن يصل معدل التضخم %700. 
ــام الــتــي نــشــرهــا املــصــرف املــركــزي  ولــكــن األرقــ
الفنزويلي في منتصف يناير/كانون الجاري، 
بــلــغ 144.5%، وذلــك  الــتــضــخــم  إلـــى أن  تــشــيــر 

آالف دوالر، وهذا بحساب القيمة الشرائية. 
باللوم  الفنزويلي  املركزي  املصرف  ويلقي 
على تجار العملة في السوق السوداء، حيث 
يقول في تقريره األخير إن 60% من الزيادة 
فــــي الـــتـــضـــخـــم تــــعــــود إلـــــى تــــجــــار الــعــمــلــة، 
الفنزويلية  العملة  عــلــى  يــضــاربــون  الــذيــن 

»بوليفار« مقابل الدوالر. 

ديسمبر/ في  املنشورة  أرقــامــه  بآخر  مقارنة 
كــانــون األول مــن عـــام 2014 والــتــي قـــدر فيها 

حجم التضخم بحوالي 68.5 %. 
وهـــــذا يــعــنــي أن دخــــل الـــفـــرد فـــي فــنــزويــال 
انخفض إلى أكثر من 300% بن عام 2013 
وعــام 2015، أي أنه انخفض من حوالى 12 
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ً
ألــف دوالر فــي السنة إلــى أكثر قليال

إجراءات التقشف
وتسعى الحكومة الفنزويلية، عبر إجراءات 
»البوليفار«  صــرف  سعر  وخــفــض  التقشف 
ورفع أسعار املواد األساسية، مثل البنزين، 
إلى تفادي الوقوع في براثن اإلفالس، ولكن 
هــــذه اإلجــــــــراءات تــظــل مـــحـــدودة ومــحــفــوفــة 
ــا تـــقـــّوي  ــهـ بـــاملـــخـــاطـــر الـــســـيـــاســـيـــة، حـــيـــث أنـ

املـــعـــارضـــة وتـــثـــيـــر غـــضـــب الــجــمــاهــيــر ضــد 
الــحــكــومــة االشـــتـــراكـــيـــة.  وفــــي هــــذا الــصــدد، 
أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكوالس مادورو، 
يــوم االربــعــاء املــاضــي، خفضًا لقيمة العملة 
وزيادة في أسعار الوقود املدعوم في مسعى 
ــواء أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة حــــــادة، لكن  ــتــ إلــــى احــ
مــعــارضــي الــزعــيــم االشــتــراكــي ســارعــوا إلــى 
رفض هذه الخطوات قائلن إنها غير كافية. 
وتـــهـــدف اإلجــــــــراءات إلــــى تــعــزيــز املـــوازنـــات 

املالية. 
ــراءات األخــيــرة ســعــر الــصــرف  ــ وتــخــفــض اإلجــ
»الــبــولــيــفــار«،  الــفــنــزويــلــيــة،  الــرســمــي بالعملة 
بنسبة 37% من 6.3 بوليفارات إلى 10 مقابل 
الـــــدوالر األمـــيـــركـــي، وتـــحـــول الــنــظــام الــســابــق 
ألسعار الصرف املكون من ثالث درجــات إلى 
آلــيــة ثــنــائــيــة. ولــكــن الــــدوالر يــبــاع فــي الــســوق 

السوداء بأكثر من 1000 بوليفار. 
وحــســب تــجــار عــمــلــة » األثـــريـــاء فــي فــنــزويــال 
الكبيرة  الكميات  الــدوالر ويشترون  يخزنون 

املتاحة بأي سعر متاح«. 
وقال مادورو متحدثًا على شاشات التلفزيون 
إن السعر األدنى، في اآللية املزدوجة، سيكون 
معومًا بشكل حر على أساس نظام يباع فيه 

الدوالر حاليا عند حوالى 200 بوليفار.
ورفـــعـــت اإلجـــــــراءات الــجــديــدة ســعــر الــبــنــزيــن 
فــي  ــــود  ــوقـ ــ الـ لـــكـــن   ،%1320 بــنــســبــة  املـــمـــتـــاز 
فنزويال مدعوم بشكل مكثف، حتى أن تكلفة 
ملء خزان سيارة صغيرة ستبقى عند حوالي 
الخفيفة، أو  املــشــروبــات  نصف سعر زجــاجــة 
حوالي 0.23 دوالر على أساس سعر الصرف 

في السوق السوداء.
وفـــي فــنــزويــال تــوجــد مــجــمــوعــة مــن األســعــار 
الرسمية املدعومة للعملة، وهذا النظام الذي 
الــرئــيــس، هوغو شافيز،  أيــام حكم  استحدث 
أصبح إحدى الثغرات، التي يستغلها التجار 
ــراج  ــ ــعـــض املـــســـؤولـــن فــــي إخـ ــفــــاســــدون وبـ الــ
العمالت الصعبة من البالد بحجج االستيراد. 
ويــقــول املــنــتــقــدون إن الــحــل الــوحــيــد ملشاكل 
فــنــزويــال االقــتــصــاديــة هــو إلــغــاء كــامــل لنظام 
القائم منذ 13 عامًا، والــذي استحدث  العملة 
فــي أثــنــاء حــكــم الــرئــيــس االشــتــراكــي الــراحــل، 
هـــوغـــو تــشــافــيــز. ومــــن املـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــزرع 
الشكوك حول إكمال الرئيس مــادورو لدورته 
الحالية، بروز معارضة قوية في االنتخابات 
التي جرت العام املاضي. وقال رئيس فنزويال 
يوم السبت إن الحكومة لن ترفع سعر الديزل، 
ألن هـــذا قــد يــــؤدي إلـــى زيــــادة أســعــار الــغــذاء 

وأجرة وسائل النقل العام.

التي  الفنزويلية  الحكومة  إن  مــادورو،  نيكوالس  فنزويال،  رئيس  قال 
الديزل؛  سعر  ترفع  لن  الجمعة  يوم  كبير  بشكل  البنزين  سعر   رفعت 
ــادة  ــى زي ــؤدي إل ألن هــذا قــد ي
وسائل  ــرة  وأجـ ــغــذاء  ال أســعــار 
الحكومة  العام. ورفعت  النقل 
مرة  ألول  البنزين  سعر  الفنزويلية 
 %1300 من  أكثر  عاما   20 منذ 
من  وأكــثــر  أوكــتــيــن،   91 لبنزين 
 95 لبنزين  المائة  في  آالف  ستة 
زالت  فما  ذلك  ورغــم  أوكتين، 
في  بنزين  أســعــار  ــص  أرخ هــذه 

العالم. )رويترز(

ال رفع لسعر الديزل

مال وسياسة

يلتقي وزير النفط 
السعودي، علي 

النعيمي، الثالثاء، للمرة 
األولى نمور النفط 
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محمد صالح المسفر

يـــــتـــــرّدد فــــي وســــائــــل اإلعــــــــام الــخــلــيــجــي 
املــنــاصــر لــعــمــلــيــة عــاصــفــة الـــحـــزم كـــام ال 
اليمن،  مستقبل  على  بالطمأنينة  يوحي 
وعاصفة الحزم املناصرة للقيادة اليمنية 
الشرعية، بقيادة عبد ربه منصور هادي. 
إنها أفكار شيطانية يروجها، بحسن نية، 

كتاب سعوديون مرموقون.

ـ2ـ
تعب الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، 
ــتــــال، وضــــاقــــت دائـــــرة  ــقــ والــــحــــوثــــي مــــن الــ
اليمن  اليمن، دمــروا  نفوذهم على صعيد 
على مدار خمس سنوات، على ما فيه من 
دمــار، طوال حكم الرئيس السابق املتنقل 
فـــي صــنــعــاء ومــــغــــارات جــبــالــهــا، وكــذلــك 
الــحــوثــي وزبــانــيــتــه، فــراحــوا يبحثون عن 
اليمن  مستقبل  عــلــى  وااللــتــفــاف  مــخــرج، 
خبراء  صياغتها  حبك  شيطانية،  بأفكار 
إيرانيون، بالتعاون مع صالح والحوثي. 
يقود تلك األفكار ويروجها، ومع األسف، 
تــاريــخ  مجيد،  يمنية، ألســرتــه  شخصية 
وتـــم اخــتــيــاره نــاطــقــا بــاســمــهــا. وال أدري 
إن كـــان تــرويــجــه تــلــك األفــكــار يــتــم بحسن 
نية، أم إنه أداة من أدوات شياطني األفكار 
تلك  مـــروج  النعمان  مصطفى  االلتفافية. 
ــار ســفــيــر ســـابـــق، ولــيــس بــعــيــدًا عن  ــكـ األفـ
دائــــــرة عــلــي عــبــدالــلــه صـــالـــح، يـــدعـــو إلــى 

إياد الدليمي

واهــم من يعتقد أن ما جــرى في العراق، 
ــن ثـــم ســــوريــــة، ســيــنــتــهــي، مـــع رحــيــل  ومــ
ــد أو بـــقـــائـــه، بــــأيــــة صـــيـــغـــة كـــانـــت،  ــ ــ األسـ
فالعجلة التي تحركت، عقب غزو العراق، 
لم يكن في حسبان أحد أنها آتية للتدمير، 
أو أي  أمــل بنهضة  تدمير كــل شـــيء، أي 
حلم بغد أفضل. وقتها، ظن بعضهم أنها 
جاءت لتدمير أسلحة الدمار الشامل في 
األميركية،  الديمقراطية  نشر  أو  العراق، 
غــيــر أن أشــــهــــرًا، ولـــيـــس ســــنــــوات، كــانــت 
كافية لرفع أية عصابة كانت عن األعني، 
إال أنها فشلت في رفع عصابة الفكر عن 

الذين ما زالوا يراهنون على أميركا.
ــربـــي، دارت عــجــلــة أخـــرى  ــعـ فـــي الـــربـــيـــع الـ
ــة الـــتـــي غـــزت  ــيـ ــركـ ــيـ ــادة لــلــعــجــلــة األمـ مــــضــ
أمــل،  كــانــت تحمل بصيص  الــعــراق، عجلة 
ــر هــم  ــاهــ ــظــ خـــصـــوصـــا وأن مـــــن خــــــرج وتــ
الـــشـــبـــاب، غــيــر أن عــجــلــة الـــثـــورة املـــضـــادة 
لتقضي،  السباق،  حلبة  دخلت  ما  سرعان 

أو تحاول، على ما تفجر من أمل.
ــان الـــحـــال مــخــتــلــفــا، عجلة  فـــي ســــوريــــة، كــ
الـــثـــورة دارت، عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل الــقــيــود 
واإلجـــــــــــــــــــراءات الـــقـــمـــعـــيـــة لــــنــــظــــام األســــــد 
الــديــكــتــاتــوري، فلقد خـــرج أحــــرار ســوريــة، 
يــريــدون اســتــعــادة وطنهم الـــذي صــادرتــه 
ــادة الـــشـــام،  ــعـ ــتـ ــريــــدون اسـ ــآمـــرة، يــ ــتـ ثــلــة مـ
بياسمينها وبيادرها التي عطشت كثيرًا. 
املضادة وحسب،  الثورة  لم تتدخل  وهنا، 
وإنــمــا تدخل العالم كله، إلنــقــاذ واحــد من 

أسوأ األنظمة التي حكمت املنطقة.
أتــذّكــر، وقــتــهــا، وبــعــد مضي أشــهــر قليلة 
على ثـــورة ســوريــة، واملــوقــف الــغــريــب من 
املجتمع الــدولــي، كتبت مــقــااًل أشــرت فيه 
إلى أن مفتاح سقوط األسد في تل أبيب. 
والـــيـــوم وبــعــد ســـنـــوات خــمــس، اســتــخــدم 
ــد كــــل تـــرســـانـــتـــه املـــتـــوحـــشـــة،  ــ ــ فـــيـــهـــا األسـ
واستعان بكل لقطاء األرض، لحمايته من 
 أن 

ً
الـــســـوري، يتبني فــعــا الــشــعــب  غضبة 

املفتاح في تل أبيب.
ســنــوات طــويــلــة وأمــيــركــا تــضــحــك علينا 
وعــــلــــى الــــعــــالــــم، تــــــــارة تـــتـــهـــم املـــعـــارضـــة 

شمس الدين الكيالني

تــطــل ذكـــــرى الــــوحــــدة الـــســـوريـــة املــصــريــة، 
وقـــيـــام الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة املــتــحــدة في 
فــبــرايــر/ شــبــاط 1958، وســوريــة تقطر   22
دمــا مــن كــل اتــجــاه، بفعل وحشية نظامها 
االســتــبــدادي الــذي تــحــّول إلــى قــوة احتال 
ــيـــة، أصـــبـــح مــعــهــا االنـــتـــداب  هــمــجــيــة بـــدائـ
الــفــرنــســي فسحة أمـــل وحــريــة، قــيــاســا إلــى 
همجيته، فكما عمل معمر القذافي في دمج 
قبيلته بأجهزة الدولة كي تلتحم وتتماهى 
بــهــا، وتــشــعــر بــأنــهــا هــي الـــدولـــة، فتنفصل 
ــــن بـــقـــيـــة الــلــيــبــيــني،  ــا عـ ــيــ ــنــ شــــعــــوريــــا ووطــ
فيسهل ذلك على النظام استخدامهم لقتل 
الليبيني عندما يشاء، وهو ما فعله حقا في 
األسد  الليبي، ســار  الشعب  ثــورة  مواجهة 
عــلــى الــطــريــق نــفــســه، فــدمــج فــئــات واســعــة 
مــن )الــطــائــفــة( فــي أجــهــزة الــدولــة القمعية 
)الـــجـــيـــش واملـــــخـــــابـــــرات(، فـــامـــتـــلـــك هــــؤالء 
ــن انـــدمـــجـــوا بـــهـــذه األجــــهــــزة عصبية  ــذيـ الـ
سلطوية طائفية، بعد أن صاروا جزءًا منها 
وامتلكوا عصبية  )الطائفة(،  من  بصفتهم 
طائفية في الدولة وللدولة، في قبالة ما هو 
خارج الدولة، وانفصلوا شعوريا عن بقية 
الـــســـوريـــني، أصــبــحــوا هـــم الـــدولـــة الــقــهــريــة 
فـــي مــواجــهــة املــجــتــمــع بــرمــتــه، إلــــى درجـــة 
أضــحــوا فيها يـــرون فــي أي احــتــجــاج على 
السلطة من املواطنني أو مطالب بالتغيير، 
بمثابة تهديد لهم، ولعصبيتهم الطائفية 

وللطائفة نفسها. 
هذا هو املعنى الحقيقي لذبحهم السوريني 
ــــدن عــلــى  ــاء، وتـــدمـــيـــرهـــم املــ ــيــ وحـــرقـــهـــم أحــ
للمعتقلني  الــرهــيــب  وتعذيبهم  ساكنيها، 
املليشياوي.  املخابرات والجيش  أقبية  في 
هـــــذا هــــو مـــعـــنـــى ســـلـــوكـــهـــم االســـتـــعـــمـــاري 
الــوحــشــي ضــد املـــواطـــن الـــســـوري، إذ تقف 
الــطــائــفــيــة الــســلــطــويــة وراء تلك  الــعــصــبــيــة 
ذلك  املريضة. سهل  الجهنمية  السلوكيات 
كله على النظام تحويل )الجيش( إلى قوة 
تدمير وإبـــادة للمواطن والــوطــن، وهــذا ما 
فعله بـــــجــدارة. مــا كفاه ذلــك استقدم إيــران 
بــطــائــفــيــتــهــا ومــذهــبــيــتــهــا املـــشـــهـــود لــهــا، 
ــدور عــلــى حــســاب الـــعـــرب بــأي  واملــتــلــهــفــة لــ
ثــمــن، فــلــم تــكــفــهــا تــجــربــة حــــزب الــلــه الـــذي 
بــنــتــه، ليصبح دولـــة عــلــى حــســاب الــدولــة، 
الــتــقــســيــمــي  )مـــشـــوارهـــا(  ــكــمــل 

ُ
ت أن  أرادت 

داخــــل ســـوريـــة، وأيـــضـــا االســتــيــطــانــي عبر 
التطهير الطائفي واسع النطاق. هذا معنى 
الــحــدود،  باملايني خلف  السوريني  هــروب 
كل  مــن  الطائفية  مليشياتها  فاستقدمت 
مكاٍن مع حرسها بقيادة )طرزانها( قاسم 
االستيطاني  مشروعها  لتبدأ  سليماني، 
فــي ســوريــة، الســيــمــا فــي حــمــص ودمــشــق، 
ــا األحــــام اإلمــبــراطــوريــة الــكــاذبــة،  تـــراودهـ
ظلمات  فــي  املــزروعــة  املذهبية  وضغائنها 

جمال نّصار

لـــيـــس لـــلـــعـــنـــوان أعــــــاه عـــاقـــة بــالــســطــور 
ــقــــصــــود، بـــطـــبـــيـــعـــة الـــحـــال  ــاملــ ــة، فــ ــيــ ــالــ ــتــ الــ
ــع، هــو مــفــهــوم املــخــالــفــة. فــفــي زمــن  ــواقـ والـ
الحاكم لتصرفات  كــان شعار  من األزمـــان 
مع  تعاملها  فــي  املصرية  الداخلية  وزارة 
املــواطــنــني، »الــشــرطــة فــي خــدمــة الشعب«. 
ــة أصـــبـــحـــت ضــحــيــة  الــــشــــرطــ ــن، ألن  ــ ــكـ ــ ولـ
 شــعــار الــشــعــب في 

ّ
الــشــعــب املـــصـــري، حـــل

خــدمــة الــشــرطــة، أو بمعنى آخـــر ال بــد أن 
ُيضحي الشعب من أجل الشرطة!

مها  الــشــرطــة وتحكُّ ســلــطــة  أن  والــحــقــيــقــة 
في رقاب الشعب فاقا كل شيء، والتاريخ 
فــي حقوق  الــصــارخــة  لانتهاكات  املـــزري 
املـــصـــريـــني واضــــحــــة لـــلـــعـــيـــان، وجـــديـــدهـــا 
إطاق أمني شرطة النار على سائق، حاول 
أن يسبقه في املرور، ما أدى إلى مقتله. وال 
يقف األمـــر عند هــذا الــحــد، بــل وصــل إلى 
بتجّبر  وسيطرتهم  الشرطة  أمــنــاء  م  تحكُّ
ــنـــاس، مـــن دون رقــيــب أو  عــلــى مــصــالــح الـ
دينوا يخرج علينا القضاء 

ُ
محاسب، وإذا أ

الشامخ، ليخلي سبيلهم من دون كفالة أو 
ْب. فالقضية تتمحور في عبارة »نحن 

َ
عت

أسياد البلد«، وهي جملة قالها أحد أمناء 
الشرطة، وهو يضع قدمه فوق رقبة طبيب 
التعدي  أثــنــاء  فــي  املــطــريــة  فــي مستشفى 
عــلــيــه، هـــو ومــجــمــوعــة مـــن زمــــائــــه، وفــق 
الواقعة  صاحبا  الطبيبان  سردها  روايـــٍة 
التي تحّولت إلى قضية رأي عام في مصر.

الـــواقـــع إن مشكلة أمــنــاء الــشــرطــة  ويــقــول 
ليست قــاصــرة عــلــى الــتــعــامــل الـــذي حــدث 
مع األطباء، بل يمكن تسميتها تجاوزًا بـ 
»دولـــة أمــنــاء الــشــرطــة«، فلم تكن قسوتهم 
ــاء ســــوى نـــمـــوذج ملـــمـــارســـاٍت  ــبــ عــلــى األطــ
تــمــارس على مـــدار الــســاعــة مــن تلك الفئة 
عــلــى أفــــــراد الــشــعــب املــــصــــري. ويـــبـــدو أن 
قــد فلت عقالها، ولم  الشرطة  أمــنــاء  دولـــة 
الرغم  ــادرًا على ردعــهــا، فعلى  قـ يعد أحــد 
ــتـــجـــاجـــات والــــبــــاغــــات املـــتـــكـــررة  مــــن االحـ
ضـــد مــمــارســاتــهــم، ال يـــزالـــون يــمــارســون 
مع  نفسه  والتغطرس  نفسها،  األســالــيــب 
أفــــراد الــشــعــب واألهـــالـــي، تــــاّرة بالتحرش 
وأخرى بالضرب وثالثة بالسب، من دون 
أي تــحــرك مــن وزيــرهــم أو رئــيــس حكومة 
االنــقــاب، أو أي أحــد آخــر، بل وصــل األمر 
والدليل  أفعالهم.  وتبرير  حمايتهم،  إلــى 

»طـــريـــق ثـــالـــث« كــمــا يـــقـــول، ألن الــســلــطــة 
الشرعية لم تحقق انتصارًا على خصومها 
وألن  والــحــوثــي(،  )صالح  الثنائي  الحلف 
هذا الحلف، أيضا، لم يحقق انتصارًا على 
الشرعية، وعلى ذلك يروج فكرة »الطريق 

الثالث«. 

ـ3ـ
إذا نــظــرنــا وتــفــحــصــنــا الـــســـيـــرة الــذاتــيــة 
ــة  ــتـــرحـ ــــث املـــقـ ــالـ ــ ــثـ ــ ــق الـ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ لـــــقـــــيـــــادات الـ
منهم،  أذكــر  الخطر.  أســمــاؤهــم، نستشعر 
على سبيل املــثــال، أحــمــد الــكــحــانــي، كان 
أمني العاصمة اليمنية صنعاء، وقد مّكن 
ــا  الــحــوثــيــني مـــن مــفــاصــل الــعــاصــمــة إداريــ
واقــتــصــاديــا وأمــنــيــا، أصــغــر بــنــاتــه زوجــة 
للرئيس املخلوع صالح. ولن يذهب بعيدًا 
عنه إسماعيل الوزير، املستشار القانوني 
لــإمــامــيــني والــحــركــة الــحــوثــيــة، ومـــن أهــم 
إنــجــازاتــه، عندما كــان وزيـــر عـــدل، تمكني 
ــقــــضــــاء، ومــمــثــل  ــيــــني مــــن جـــهـــاز الــ اإلمــــامــ
الحوثيني في لجنة صياغة الدستور الذي 
انقلب عليه، تضامنا مع القيادة الحوثية. 
الــعــمــيــد عــلــي الــكــحــانــي  مــديــر املــؤســســة 
االقـــتـــصـــاديـــة الــعــســكــريــة، واملـــشـــهـــود لها 
بــالــفــســاد والــتــبــعــيــة، وهــــو شــقــيــق أحــمــد 
صوفان،  محمد  أحمد  وكــذلــك  الكحاني، 
الـــــــوزراء ووزيـــــر التخطيط  نـــائـــب رئـــيـــس 
ــك الــــدولــــي  ــنـ ــبـ ــفــــســــاده الـ ــد بــ ــهـ ــقــــا، شـ ســــابــ
وصندوق النقد الدولي وأوصيا بتنحيته.

ودعم القيادة اليمنية في عدن، لتتمكن من 
تحرير تعز، وترسيخ قواعد األمن في كل 

أرجاء اليمن.
يدور حديث بني كثيرين من رواد املجالس 
أن تحرير تعز متعطل ألسباب  الخليجية 
تــعــود إلـــى وجــــود شــبــهــة فــي أن الــقــيــادات 
ــــن حـــزب  ــم مـ ــ الـــفـــاعـــلـــة عـــلـــى أرض تـــعـــز هـ
اإلصــاح. وعلى ذلك، تمتنع بعض أطراف 
التحالف العربي من إمداد القوى الشعبية 
وعلى  تــعــز،  فــي  اليمني  والــجــيــش  املقاتلة 
تــخــومــهــا، بــالــســاح والـــذخـــائـــر املــتــطــورة، 
واملــــال الــكــافــي لــلــمــقــاتــلــني، عــلــى الــرغــم من 
املحافظ،  وتغيير  عسكرية،  قــيــادة  تشكيل 
وتــشــكــيــل إدارة لــيــســت قــائــمــة عــلــى طــرف 
دون طــــرف. والــــــرأي عــنــدي تــعــالــوا نــحــّرر 

تــعــز، ونــعــيــد األمـــن إلـــى رحــابــهــا، وتــعــالــوا 
تــشــاؤون بعيدًا  استلموها وأديــروهــا كما 

عن الحزبية والتطرف.
تترّدد معلومات أن تحرير ميد قد تم، ولكنه 
انــتــكــس فـــي الــيــومــني األخـــيـــريـــن، ألســبــاب 
تعود إلــى عــدم توسيع دائــرة تحرير ميد، 
بالساح  الشرعية  املقاتلة  الــقــوة  وتــزويــد 
والــذخــائــر الــازمــة، بما فــي ذلــك كاسحات 
ألغاما  ألــغــام، ألن الحوثيني زرعــوا األرض 
في كل اتجاه. وغير مجد الزج بقوات مشاه 
من دون إزالة األلغام، وبما أن القوة التابعة 
لــصــالــح والـــحـــوثـــي تـــعـــرف مـــواقـــع األلـــغـــام 
استطاعت إعادة الكرة على قوات الشرعية.

ـ5ـ
ــتـــي أريــــــد الــــوصــــول إلـــيـــهـــا أن  الــنــتــيــجــة الـ
القتال  فــي جبهات  املــيــدانــيــة  الــقــيــادة  على 
ضــد الــخــارجــني عــلــى الــشــرعــيــة فــي اليمن، 
والـــقـــيـــادة الــســعــوديــة تـــحـــديـــدًا، أن تــجــري 
العنصر  مـــع  لــتــعــامــلــهــا  حقيقية  مــراجــعــة 
القبلي. ذلك التعامل مع القبيلة لن يجدي 
اليمنية  الــدولــة  جهاز  مــع  والتعامل  نفعا، 
هــو األصـــح واألبــقــى واألكــثــر فاعلية، ألنك 
تــــعــــرف مـــــن تـــحـــاســـب فـــــي حــــالــــة الـــفـــشـــل. 
أمــــا الـــشـــأن الــقــبــلــي، فــالــهــزيــمــة ال أب لــهــا، 
مــال  أنــفــقــت  ــو  املــحــاســبــة، ولـ وال تستطيع 
قــارون. مررنا بالتجربة القبلية، في مطلع 
القرن املاضي، وبقينا في حرٍب  ستينيات 
دامت أكثر من خمسة أعوام، إلى أن تعاملنا 

ــا في  ــ مــع الـــدولـــة، ووضــعــت الــحــرب أوزارهـ
ذلك الزمان.

وتسليحه،  وقياداته  الجيش  على  اإلنفاق 
ــتـــي تـــقـــاوم  مـــدعـــومـــا بـــالـــقـــوى الـــوطـــنـــيـــة الـ
الــبــاغــني عــلــى الــســلــطــة بـــأحـــدث األســلــحــة، 
وهـــي مــتــوفــرة فـــي مـــخـــازن دول الــتــحــالــف 
إذا  أذيـــع ســرًا عسكريا،  الــعــربــي. ولعلي ال 
قلت إن كل انتصار قوات التحالف، في كل 
انــكــســار، والــســبــب، كما  الــجــبــهــات، يعقبه 
يقول املراقبون واملتابعون للواقع اليمني، 
املتقدمة  الجبهات  عدم االستمرار في دعم 

بالساح املتطور  والذخيرة واملال.
الرياض خصوصا،  القرار، في  أنبه صناع 
إلى  التعاون عموما،  وفي عواصم مجلس 
خــطــورة  الصمت على، أو التعامل مــع، أو 
ــطـــورة األفــــكــــار املــطــروحــة  الــتــقــلــيــل مــــن، خـ
لــلــتــداول الــيــوم عــلــى وســائــل اإلعــــام. وفــي 
ــيـــة إلــى  بــعــض الـــعـــواصـــم األجــنــبــيــة الـــداعـ
»فكرة الطريق الثالث« إنها أفكار التفافية 
إليــران  التابعني  الحوثيني  مكانة  لتدعيم 
ــم إلـــى   ــهــ ــلـــه صــــالــــح، وعــــودتــ ــبـــدالـ ــلــــي عـ وعــ
الــســلــطــة. ويـــجـــب الــتــأكــيــد عــلــى أن هــنــاك 
ــا أن تـــكـــون مع  طــريــقــني ال ثـــالـــث لــهــمــا، إمــ
الشرعية و»عاصفة الحزم« أو أن تكون مع 
الفقيه.  الولي  وأتــبــاع  السلطة  على  البغاة 
وأدعو سليل بيت العلم والوطنية، السفير 
ــان، تـــــرك هـــــذه الــعــصــبــة  ــمـ ــعـ ــنـ مــصــطــفــى الـ

املخيفة في غيها. 
)أستاذ جامعي قطري(

السورية بأنها غير موحدة، وتــارة تقول 
إن بديل األسد غير متوفر، وتارة تحارب 
تــنــظــيــم الـــدولـــة، وتــحــشــد الــعــالــم لــقــتــالــه، 
وتــنــســى أنـــه كـــان نــتــيــجــة لــتــوحــش نــظــام 
القمع األســــدي، وقبله نــظــام بــغــداد الــذي 

زرعته واشنطن عقب االحتال.
ــا تـــتـــحـــدث عــن  ــيــــركــ ســــنــــوات طـــويـــلـــة وأمــ
ــد، فــيــقــصــف  ــ ــــأسـ خـــطـــوطـــهـــا الــــحــــمــــراء لـ
بــالــكــيــمــيــاوي، ويــقــتــل بــالــخــردل، ويبتكر 
الــبــرامــيــل املــتــفــجــرة. وبــــداًل مــن ماحقته، 
كــلــه، لروسيا  تسمح واشــنــطــن، بعد ذلــك 
ــدأ مــرحــلــة  ــبـ ــاذ األســــــد، وتـ ــقـ بــالــتــدخــل إلنـ
ــيـــس عــلــى  ــر، لـ ــآمــ ــتــ أخـــــــرى مــــن مــــراحــــل الــ
سورية وثورتها وحسب، وإنما على هذه 
األمــة التي تململت من رقــاد استمر أكثر 

من 100 عام.
 من تسليح 

ً
ثم لم تجد واشنطن غضاضة

ــيـــني وفــقــا  ــابـ ــراد املــــوالــــني لـــهـــا، اإلرهـ ــ ــ األكـ
ألعــــراف أمــيــركــا وتــعــريــفــاتــهــا لــإرهــاب، 
فكان أن تحول حزب إرهابي، مثل العمال 
املفضل  أميركا  حــزب  إلــى  الكردستاني، 
في سورية، تحت ذريعة محاربة تنظيم 
 
ً
الدولة اإلسامية، كما لم تجد غضاضة
فــــي  دعــــم مــيــلــشــيــات إيـــرانـــيـــة وعــراقــيــة، 
املــنــظــمــات الحقوقية  ارتــكــبــت، بــاعــتــراف 
األممية، أبشع جرائم بحق اإلنسانية، لم 
تجد أميركا بدًا من تقديم الغطاء الجوي 
الازم لقتال تنظيم الدولة اإلسامية في 

العراق.
ــة، وال  إنـــهـــا مــــؤامــــرة، لــيــس عــلــى ســــوريــ
حتى على العراق، وإنما على هذه األمة 
التي حلمت بانعتاقها بعد 100 عام من 
التكبيل واملؤامرات والدسائس واألنظمة 
سايكس  اتفاقية  زرعتها  التي  القمعية، 

بيكو عام 1916.
ــبـــل 100 عـــــــام، شـــهـــد الـــعـــالـــم اتــفــاقــيــة  قـ
ســـايـــكـــس بـــيـــكـــو، بــــني وزيـــــــري خــارجــيــة 
بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا آنـــــــذاك، تـــم تقسيم 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، تـــركـــة الـــرجـــل املـــريـــض، 
الدولة العثمانية، كما أقنعونا، وأقنعنا 
من بعدهم كتابنا ومثقفونا، ممن تبنوا 
فــكــرة الــتــقــســيــم، بــاعــتــبــار أن هـــذا العالم 
من  أوطــانــا مستقلة،  لنا  الغربي سيقيم 

ــفــــده الــــقــــوة اإليــــرانــــيــــة  ــا لــــم تــ ــ ــان. وملــ ــ ــزمــ ــ ــ ال
استكمل  ســقــوطــه،  وقــف  فــي  االستيطانية 
النظام جرائمه باستقدام بوتني – سايكس 
بــيــكــو، عــلــه يــرســم لــه خــط الــنــجــاة، فــبــدأت 
مــع بوتني الــذي قايض شعبه بــأن يمنحه 
شعور العظمة اإلمبراطورية الكاذب مقابل 
حريته، حرب اإلبادة، على الطريقة نفسها 

التي جربها في غروزني في الشيشان.
هذا هو حال بلدنا، سورية، في يوم ذكرى 
الوحدة مع مصر، كان زمنا مختلفا، كانت 
الكبرى  الــاحــم والــرافــعــة  العربية  الــرابــطــة 
العرب  مــن  لنهوض عربي خــاطــف. مايني 
املــصــريــني والـــســـوريـــني بهجتهم  ــوا  ــاركـ شـ
وعــيــدهــم الــكــبــيــر فـــي 22 فـــبـــرايـــر/ شــبــاط. 
مرجة  في  هناك،  وغيرهم  اللبنانيون  كــان 
دمـــشـــق لــاحــتــفــال بـــيـــوم طـــويـــل مـــن األمـــل 
والحلم. ساد جيشان التعاطف العارم على 
التحوالت  بالفترات  يذّكرنا  الــعــرب،  أرض 
الناس  فيها  أيقن  التي  الكبرى  التاريخية 
، اآلن 

ً
غـــفـــلـــت طــــويــــا

ُ
أن تــطــلــعــاتــهــا الـــتـــي أ

تتحقق ودفــعــة واحــــدة. شــعــروا حينها أن 
وحـــدة الــعــرب انتقلت مــن الــدائــرة الضيقة 
لــحــذلــقــة املــثــقــفــني واألحــــــزاب والــنــخــب إلــى 
كــبــرى،  فــي دولـــة  أمــامــهــم  حقيقة ملموسة 

تلتف حولها الكتل املليونية من العرب.
فـــي 28 سبتمبر/  االنــفــصــال  قـــام  عــنــدمــا 
الــحــكــم  أخــــطــــاء   

ً
مـــســـتـــغـــا  ،1961 أيــــلــــول 

ــثـــريـــة الــشــعــب  االســــتــــبــــدادي، تــمــســكــت أكـ
املــتــحــدة،  الــعــربــيــة  بالجمهورية  الــســوري 
أكثرية  حينها  مّيزت  االنفصال.  ورفضت 
بإصاح  املطالبة  بني  بنباهة،  السوريني، 
الــحــكــم واســـتـــهـــداف كــيــان الـــدولـــة كــدولــة. 
عموديا،  السوري  املجتمع  حينها  انقسم 
استغلت )اللجنة العسكرية البعثية( ذات 
الـــنـــزوع الــطــائــفــي، هـــذا االنــقــســام الكبير، 
الوحدة،  شعار  رافعة  باالنقاب،  لتسارع 
ــلـــة لـــصـــالـــح  ــتـــمـ ــقـــة تــــــحــــــوالت مـــحـ ــبـ ــتـ مـــسـ
ــار الـــــوحـــــدة، فــقــامــت  ــ ــــصـ ــريـــني وأنـ ــنـــاصـ الـ
حـــركـــة 8 آذار/مـــــــــارس بــذريــعــة اســتــعــادة 
مراهنني  الــنــاصــريــون  فساندها  الــوحــدة، 
ــرجـــت أغــلــبــيــة  ــلـــى صــــــدق الــــنــــيــــات، فـــخـ عـ
الــوحــدة،  بــعــودة  الــســوري تطالب  الشعب 
الـــهـــوى  الـــعـــســـكـــريـــة( ذات  )الـــلـــجـــنـــة  لـــكـــن 
الطائفي استخدمت صابتها التنظيمية، 
ــة  ــويــ ــهــ ــجــ واســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا الــــــــــروابــــــــــط الــ
املخابراتية  األجــهــزة  لتدعيم  والطائفية، 
والجيش بالعناصر املوالية، من وراء ظهر 
شركائهم في االنقاب الذين يفتقرون إلى 
الــتــنــظــيــم. واســتــخــدمــوا قــيــادات »الــبــعــث« 
املدنية واجهة مؤقتة لتمرير خططهم. كما 
الـــوحـــدة لترسيخ  اســتــخــدمــوا مــبــاحــثــات 
مواقعهم الفئوية في املؤسسات السلطوية 
لتصبح  السورية،  للدولة  والبيروقراطية 
أسوارها عصية على االختراق من الشعب 
السوري، وفي مواجهة شعار عبدالناصر 

انــتــهــاكــات »الــداخــلــيــة«،  تــواصــل مسلسل 
ــة بــعــد اعـــتـــداء أمــنــاء  عــلــى الــرغــم مــن األزمــ
ــبـــاء مــســتــشــفــى املــطــريــة  الــشــرطــة عــلــى أطـ
الــتــعــلــيــمــي، إلـــى أربــعــة اعـــتـــداءات جــديــدة 
وغفيرًا  وممرضة  طبيبا  طاولت  لأمناء، 
ــي مـــســـتـــشـــفـــى فــي  ــ ــلـــــني فــ ــ ــامـ ــ ــدة وعـ ــ ــيــ ــ وســ
ــتـــدوا، يـــوم 16  مــحــافــظــة الــبــحــيــرة. فــقــد اعـ
فبراير/ شباط الجاري، بالضرب والسب، 
بــســبــب رفــــض الــعــامــلــني صــعــودهــمــا إلــى 
لــــزيــــارة  املــســتــشــفــى  فــــي  الـــعـــلـــيـــا  األدوار 
مريض، إال بعد دفع قيمة التذكرة املقّررة 
التي أصر أمينا الشرطة على عدم دفعها.

في  التي تمارس  االنتهاكات  وقــد تخطت 
دولة الجنرال السيسي كل معايير حقوق 
اإلنــســان، بــل حتى حقوق الــحــيــوان، حتى 
قال األكاديمي اإلماراتي عبد الخالق عبد 
الــلــه إن الـــدولـــة الــبــولــيــســيــة فــي عــهــد عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي تــخــطــت مـــا كــانــت عليه 
ــــان حــكــم جــمــال عــبــد الــنــاصــر وحسني  إّبـ
مـــــبـــــارك. وتــــحــــت عــــنــــوان »زيـــــــــارة رئــيــس 
دولـــة الــبــولــيــس«، كــتــب أنــتــون كــروغــر في 
صحيفة أملانية، في أثناء زيــارة السيسي 
أملــانــيــا، إن األخــيــر »لــم ينجح فــي تحقيق 
لــبــاده، وكــل مــا نجح فيه،  استقرار يذكر 
هــو ونــظــامــه، هــو نــزع الــحــريــة السياسية 
للوصول  ناضلوا  الذين  املصريني  ملعظم 

إليها بإسقاط الفرعون حسني مبارك«.
مـــا نــشــهــده الـــيـــوم فـــي مــصــر تــحــت قــيــادة 
ــادة نـــمـــوذج جــديــد  ــ الــجــنــرال الــســيــســي إعـ
ــة الـــبـــولـــيـــســـيـــة«، يــخــتــلــف عــن  ــ ــــدولـ مــــن »الـ
الــتــي جسدها  البوليسية  الــدولــة  نــمــوذج 
املنطقة،  حكام  مــن  غيره  أو  الناصر،  عبد 
فــــي ســطــوتــهــم وقــبــضــتــهــم األمـــنـــيـــة عــلــى 
شــعــوبــهــم، بـــل تـــعـــّدى األمـــــر كـــل مــعــايــيــر 
التي  البوليسية  فالدولة  اإلنسان،  حقوق 
حكم بالحديد والنار 

ُ
ُيعاد إنتاجها اليوم ت

من دون هـــوادة، من خــال أجهزة الضبط 
واملجتمع  الــدولــة  تخترق  الــتــي  والتحكم 
والقوانني والقيم والدين والفكر. إنها مثل 
ســرطــاٍن يــتــمــّدد فــي الــخــفــاء، ويتحكم في 

كامل الجسد حتى يشله. 
ادعـــــى  ــا  كــــمــ هـــــنـــــاك،  ــــون  ــكـ ــ يـ أن  ــكـــن  ــمـ يـ ال 
الجنرال السيسي في خطابه أمام برملانه، 
ــة مــدنــيــة حــديــثــة، ُيــهــان  ــ ــا أســمــاهــا دولـ مـ
بالحجة  حــرمــاتــه،  نتهك 

ُ
وت املــواطــن  فيها 

الوهمية املسماة محاربة اإلرهاب.
)كاتب مصري(

 إنها قائمة تطول، وبمكر ودهاء من علي 
عبدالله صالح وغرفة إدارة األزمة اليمنية 
الــتــي تــجــتــمــع مـــع أركـــــان هـــذا الـــطـــرف في 
دولــــة خــلــيــجــيــة،  لـــتـــدارس األفـــكـــار وحبك 
املؤامرات ضد اململكة العربية السعودية، 
إلجـــهـــاض مـــشـــروع عــاصــفــة الـــحـــزم الــتــي 
ــــي، ال عــن  ــا، عــــن وعــ ــاهــ ــدنــ هــلــلــنــا لـــهـــا وأيــ
انــفــعــال. وفـــي الــوقــت نــفــســه، يــقــول أركـــان 
»الطريق الثالث« إنهم لم يؤيدوا »عاصفة 
الحزم« ولم يعارضوها. وفي تقديري، من 
الــحــزم« فهو ضدها  لــم يكن مــع »عاصفة 

ويعمل على هزيمتها.
إقناع  الــفــرقــة  تلك  األســـف، استطاعت  مــع 
ــرأي وكــــتــــاب األعـــمـــدة  ــ ــ بـــعـــض أصــــحــــاب الـ
فــــي الـــصـــحـــافـــة الــخــلــيــجــيــة، وخــصــوصــا 
السعودية، بتبني تلك األفكار وترويجها، 
بوعي أو بدون وعي، راحوا يكتبون داعني 
إلى تبني ذلك املشروع »الطريق الثالث«. 

ـ4ـ
ما هو املطلوب اليوم؟ والحق إن املطلوب 
هو أن ال يعلو صوٌت على صوت مشروع 
عــاصــفــة الـــحـــزم، بــقــيــادة املــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية وأشقائها في مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي، والــــــذي يــرتــكــز عــلــى مــعــاونــة 
الــســلــطــة الــشــرعــيــة عــلــى اســتــعــادة اليمن 
مــن خــاطــفــيــه صــالــح والــحــوثــي. وتطهير 
في طهران،  الفقية  الولي  أتباع  من  اليمن 
وقطع دابرهم في كل أرجاء جزيرة العرب، 

التساؤل  على  منهم  أحــد  يجرؤ  أن  دون 
لخدمة من يفعل الغرب ذلك كله؟

حلوب  بــقــرة  إلـــى  تحولنا  أن  بــعــد  تنبهنا 
للغرب وأفكاره، وبعد أن زرع بيننا أنظمة 
تابعة ذليلة له، أنه وجه طعنة نجاء لكيان 
عربي، كــان يستمد قوته من قــوة اإلســام، 
كــنــا حــطــبــا ملــؤامــرتــه ضد  بــعــد أن  تنبهنا 

الخافة العثمانية.
ــايـــكـــس  مـــــن »سـ عـــــــام  الــــــيــــــوم، وبــــعــــد 100 
بيكو«، يأتي حلف روسيا وأميركا، كيري 
والفـــروف، لوضع قواعد جديدة للعبة في 
هذه املنطقة، سورية والعراق، حجر الزاوية 
بهذه اللعبة. ومصر بعد رئيسها املنتخب، 
محمد مــرســي، دخــلــت نفق ســنــوات قاتمة 
قـــادمـــة. ولــيــبــيــا، حــيــث مــنــابــع الــنــفــط التي 
يسيل عليها لعاب الغرب، دخلت في أتون 
احـــتـــراب داخـــلـــي، بينما الــيــمــن عــلــى حافة 
تقسيم جديد قديم، وكل ذلك واليد اإليرانية 
حـــاضـــرة، فــهــي شــرطــيــهــم الــقــديــم الــجــديــد، 
وهي أيضا التي أثبتت تجارب الغرب أنها 

جزء من مخططاتهم في املنطقة.
نشهد اليوم عملية تقاسم وتقسيم لأدوار 
ــالـــح بـــني مــوســكــو وواشـــنـــطـــن، بني  واملـــصـ
كيري والفروف، ال تصدقوا كل ما تسمعونه 
في اإلعــام، ال تصدقوا املتباكني على الدم 
الـــســـوري والـــعـــراقـــي، بـــل تــوقــعــوا أن يكون 
الــقــادم أدهـــى. إنهم يسعون إلــى زج تركيا، 

ينتظرون تدخلها، فهي الهدف القادم.
)كاتب عراقي(

املسألة  نحو حل  والتنمية  الــوحــدة  »عبر 
الفلسطينية«، رفعوا شعارًا نقيضا »عبر 
تحرير فلسطني وحرب التحرير الشعبية 
واالشـــتـــراكـــيـــة نــحــو الـــــوحـــــدة«،  فــتــداعــت 
األحــــداث، وصـــواًل إلــى هزيمة 5 حــزيــران، 

وخسران فلسطني والوحدة والحرية.
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن هـــزيـــمـــة حــــزيــــران الـــعـــار، 
املشوشة واإلجرامية  النظام  بقيت ذهنية 
حالها،  على  الهزيمة  إلــى  أوصلتنا  الــتــي 
االســتــبــداد مــع شــعــارات كــاذبــة، وتضخيم 
األنـــــــا الـــعـــصـــبـــيـــة الـــســـلـــطـــويـــة الـــطـــائـــفـــيـــة، 
ووضــع نفسها في وجه املجتمع السوري 
عدائه  على  بالفعل  النظام  حافظ  وضـــده. 
املدمر لعبد الناصر وللجمهورية العربية 
املتحدة، وعمل كل ما يلزم ليحيط سورية 
ــتـــي تــفــصــلــهــا عــــن الـــعـــروبـــة.  ــوار الـ ــ ــاألسـ ــ بـ
ــتـــصـــدي،  ــمـــود والـ مـــــرة تـــحـــت شـــعـــار الـــصـ
وأبقى  املمانعة!  أخــرى تحت شعار  ومــرة 
الـــحـــدود مــقــفــلــة بـــني الـــعـــراق وســـوريـــة من 
للعراق.  األمــيــركــي  الــغــزو  عــام 1980 حتى 
وقدم في تجربة عاقته مع لبنان نموذجا 
ويريدها.  يتقنها  التي  الوحيدة  للطريقة 
هــي مــحــاولــة إيــجــاد نــظــام مـــن  السيطرة  
لــوضــع الــبــلــد اآلخــــر تــحــت رقــابــة أجــهــزتــه 
أجل  مــن  اللبنانيون  ثــار  ــا 

ّ
ومل املخابراتية. 

حريتهم، لم يتوقف عن القتل واللعب على 
التنوعات الطائفية، وقد ترك لهم )الفتنة( 
بالتعاون مع إيران تحمل اسم )حزب الله(، 
لتكون دولة شيعية طائفية في قلب كيان 
ســيــاســي قــائــم عــلــى الــتــوازنــات الطائفية، 
ولتكون أداة تهديد لهذا الكيان. وقد عمل 
كــل مــا يــلــزم لــتــكــون ســوريــة كــيــانــا مخيفا 
لـــدول املــشــرق الــعــربــي، يــهــددهــا بتصدير 
ــدة  ــ ــل وحـ ــامــ ــيــــس عــ ــفــــن واإلرهـــــــــــــاب، ولــ الــ
واطمئنان. ولم يتوّرع عن االصطفاف مع 
نظام املالي في حربه ضد العراق العربي، 
بالتلويح  الــعــربــي  الــخــلــيــج  دول  ــزاز  ــتـ وابـ
بالخطر اإليراني، وإمكاناته في مضاعفة 
الــســوريــون أن  الخطر واحــتــوائــه.ال ينسى 
النظام عمل كل شيء ليمحو من ذاكرتهم 
ــاط وعـــواطـــفـــهـــم  ــبــ ــال 22 فــــبــــرايــــر/ شــ ــثــ مــ
 لفصل 

ً
الـــعـــارمـــة تــجــاهــهــا. وعـــمـــل طـــويـــا

ســـوريـــة عـــن مــجــالــهــا الـــعـــربـــي، وإلــحــاقــهــا 
الطريق  وفتح  إليـــران،  الطائفي  باملشروع 
الطائفية  املليشيات  قطعان  أمـــام  واســعــة 
ــلــحــقــة بــهــا، املــتــعــطــشــة لــلــقــتــل. وهــــا هو 

ُ
امل

ــا إربــا  يــعــمــل، اآلن، عــلــى تــمــزيــق الــبــلــد إربــ
عــلــى قــاعــدة الــتــخــوم الــطــائــفــيــة. ويــمــارس 
الــتــدمــيــر والـــذبـــح والــتــطــهــيــر الــعــرقــي، مع 
بوتني وصالح مسلم واملليشيات الطائفية 
ــة، فـــغـــدت املــهــمــة الــرئــيــســيــة أمـــام  ــيـ ــرانـ اإليـ
ــة تـــحـــدي الــبــقــاء  ــهـ الــــســــوريــــني، فــــي مـــواجـ
الــروســيــة، واالستعمار  اإلبــــادة  إزاء حــرب 
االستيطاني اإليراني، هي استعادة الروح 
الــوطــنــيــة والـــوحـــدة واســتــلــهــام دروس 22 

شباط املجيدة.
)كاتب سوري(

اليمن بين طريقين

من سايكس بيكو إلى كيري الفروف

ذكرى 22 شباط السورية المصرية

حينما تكون الشرطة 
المصرية ضحية الشعب

مع الشرعية 
و»عاصفة الحزم« أو 

مع السلطة وأتباع 
الولي الفقيه

نشهد اليوم عملية 
تقاسم وتقسيم 

لألدوار والمصالح بين 
واشنطن وموسكو

يعمل النظام، اآلن، 
على تمزيق البلد 

على قاعدة التخوم 
الطائفية

آراء

معن البياري

 من مساوئ علي عبدالله صالح، )أو مآثره؟(، أنه اقترح، قبل 16 عامًا، على 
ٌ
واحدة

 )ما 
ً
نظرائه العرب انعقادًا دوريًا منتظمًا للقمة العربية، فلم يجد هؤالء غضاضة

موا عناء هذا الروتني 
ّ

هي الغضاضة؟( في األمر، فأقّروه، ثم صار عليهم أن يتجش
السنوي. وكانت القمم العادية املنتظمة قد توقفت، بعد التي عقدت في تونس في 
1979، وتقّرر فيها »التصّدي ملؤامرة الحكم الذاتي« الذي كان أنور السادات يعمل 
الــصــراع معها  إن  القمة  تلك  قالت  التي  إســرائــيــل  مــن  للفلسطينيني  انــتــزاعــه  على 
»طويل األمد«. بعد تلك النوبة من الجسارة العربية، عقد القادة العرب قممًا كثيرة 
 عليهم صالح ببدعته تلك 

ّ
طارئة( غير عادية بلغة جامعة الدول العربية(، حتى أطل

التي أحال عصمت عبد املجيد، في ثنائه عليها، إلى »انتظام« اجتماعات قادة دول 
االتحاد األوروبي، ولم يكن يمزح، بل كان فائٌض من الجدّية باديًا فيه، وهو يقول 
طرفته هذه. وكان مسليًا في متابعتنا، نحن ماليني النظارة العرب، القمم العربية، 
ن، أو يدعو أمني الجمّيل 

ّ
العادية والطارئة، مشاهدة معمر القذافي بأرديته إّياها، يدخ

)جاره األبجدي( إلى اإلسالم، أو ُيقاطع كلمة أحد نظرائه، أو يخرج من القاعة. أما 
قراءته، على شاشة »الجزيرة« البيان الختامي لقمٍة قبل افتتاحها في اليوم التالي، 

 إثارة.
ّ

فكانت جرعة الكوميديا فيها أقل
 
ً
التي استضاف فيها قمة للفرجٍة عليها، في سرت   

ً
 مبطوحة

ً
القذافي جثة انتهى 

الــجــســارة فيها عاليًا، في  الــثــورة عليه، كــان منسوُب  عربية عــاديــة قبل عــاٍم مــن 
ملحاوالت  »للتصّدي  وقانونية  سياسية  ــراءاٍت  إجــ تتضمن  عــمــٍل«  »خطة  يها 

ّ
تبن

تهويد القدس واالعتداءات املتوالية عليها«. وانتهى علي عبدالله صالح شمشونيًا 
ُيؤخذ  ه 

ُ
وهــذه مشورت الرئاسة،  بعد خلعه من  اليمن،  في  اآلن  الحادث  في خياره 

 بعض 
ً
 قليال

ّ
بها، فتتوالى سنويًا مؤتمرات القمة لزمالئه السابقني، بانتظاٍم، اختل

الــدوري  الوقت، لكنه ما لبث أن ســار على إيقاعه. ومــن فــرط رتابة هــذا »االنعقاد 
املنتظم للقمة العربية«، غفلنا عن اقتراب موعد القمة املقبلة، وعن املغرب مكانًا لها، 
حتى أعلنت الرباط اعتذارها، األسبوع الجاري، عن استضافة هذا الشمل العربي، 
، في التعبير عن مقصدها، وموجزه أنه ال داعي لهذه القمة، 

ً
 صريحة

ً
وتوسلت لغة

وذلــك فــي بــيــاٍن قــال »إن القمة العربية ال يمكن أن تشكل غاية فــي حــد ذاتــهــا، أو 
العربية في  الــدول  لقادة  إلى مجرد اجتماع مناسباتي«. وإنــه ال يمكن  أن تتحّول 
املرير  القيام، مرة أخــرى، بالتشخيص  ساعة الصدق والحقيقة »االكتفاء بمجرد 
لواقع االنقسامات والخالفات الذي يعيشه العالم العربي، من دون تقديم اإلجابات 

الحاسمة والحازمة، ملواجهة هذا الوضع، ..«.
أيضًا عن جدوى  تسأل  وإنما  فقط،  القمة  استضافة  إذن، عن  الــربــاط،  تعتذر  ال 
انعقادها. ولعلها املرة األولى التي ُيصارح فيها النظام العربي نفسه بهذه الكيفية 
ر أن املغرب اعتاد على استضافة 

ّ
املعلنة. نطالع بيان »الخارجية« املغربية، فنتذك

قمٍم عربية، غالبًا ما كانت ناجحة، وصدرت عنها قراراٌت عملية، ففي قمة الرباط 
 شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني. 

ً
)1974( جرى اعتماد منظمة التحرير ممثال

وفي قمة فاس )1982( شهد مسار التسوية اعترافًا ضمنيًا بإسرائيل، وتم فيها 
تزيل  أن  بيروت، وقد عقدت بمقصد  الخارج من  لياسر عرفات  استقبال خاص 
البيضاء في  الــدار  أمــا قمتا  أيضًا، في 1981.  فــاس  املرتجلة، في  فشل سابقتها 
1985 و1989، فلم تتوّرطا في قراراٍت كبرى وتاريخية، وإنما ساهمتا في تحسني 

األجواء العربية، وفي حلحلة عملية لألزمة اللبنانية. 
استضافت مصر القمة السالفة، وقد ترتحل التي اعتذر عنها املغرب إلى نواكشوط. 
أليست  البائسة؟  الركاكة  السنوي من  املوسم  هــذا  انتظام  ظ على 

َ
ُيحاف ملــاذا  لكن، 

الــعــودة إلــى مــا قبل قّمة عــّمــان فــي 2001 أجـــدى، فيجتمع الــقــادة األشــقــاء العرب، 
حسب مقتضى الحال، وحسب السوانح، بدل التكلف، كل عام، في صياغة رطاناٍت 
مضجرة، لم يعد فيها ما يسّرى عن النفس عند متابعتها، ففي البال أن الثرثرة، 
ة.. كل الحق على 

ّ
، عن »قوٍة عربية مشتركة«، في قمة العام املاضي، كانت رث

ً
مثال

علي عبدالله صالح.

حكيم عنكر

بدأ املشهد السياسي املغربي ينشط بجدية غير مسبوقة، ملعرفة من يكون رئيس 
الحكومة املقبل الذي ستفرزه صناديق االقتراع في تشريعيات 7 أكتوبر/ تشرين 
أول املقبل. وليس سباق التكهنات جديدًا على الحياة السياسية املغربية، فقد اشتّد 
إلى  والتنمية  العدالة  حــزب  دفعت  التي  السابقة  التشريعيات  عقب  أيضًا،  االنتباه، 
صدارة املشهد السياسي في البالد، وأعطته السبق ليقود حكومة مختلطة، مشكلة 
من إسالميني وأحــزاب يمني مع شيوعيني سابقني، في توليفة لم يكن أحد يتكهن 

بها، بعد موجة »الربيع املغربي«.
اآلن، وعلى ضوء ما وقع في االنتخابات البرملانية لـ 2012، يعود حساب االحتماالت 
ــرة، بــصــراع واضـــح بــني حزبني  إلـــى الــتــســيــد عــلــى مشهد ســيــاســي، يتميز هـــذه املــ
 في »العدالة والتنمية«. والثاني، الحزب الصاعد 

ً
أساسيني، األول، الحزب الحاكم، ممثال

بعد االنتخابات البلدية في سبتمبر/ أيلول املاضي، حزب األصالة واملعاصرة، والتي 
أعطته موقع الصدارة، في شبه استمزاج ناجح للرأي العام االنتخابي.

ولكن، ماذا لو وقع السيناريو نفسه في انتخابات 2012، بتشتيت املقاعد البرملانية 
بني الحزبني الرئيسيني، باعتبارهما قوة انتخابية، وبني باقي األحزاب األخرى، على 
غرار ترتيب االنتخابات الجماعية، حني تصدر »األصالة واملعاصرة« متبوعًا بحزبي 
بني  منه  للهروب  سبيل  ال  تحالٍف  إزاء  سنكون  هــل  والتنمية،  والــعــدالــة  االستقالل 
الثالثي الحزبي السالف الذكر، في شبه تطبيع بني إسالميي »العدالة والتنمية« وحزب 
السياسية  لعب ورقته  الــذي  االستقالل  إليهما حــزب  واملــعــاصــرة، مضافًا  األصــالــة 
بنجاح في الفترة املاضية، وها هو يعود إلى رقعة اللعب السياسي، أكثر قوة، بعد أن 
استطاع التغلب على الخالفات التنظيمية وسط قيادييه، في شبه دعم من حزب عبد 

اإلله بن كيران الذي طوى الصفحة مع األمني العام لحزب االستقالل، حميد شباط.
يتحّسب جيدًا، حزب العدالة والتنمية للمرحلة املقبلة، وفي خلده مقدار الصعوبات 
التي يمكن أن يواجهها إذا ما أبقته إرادة الناخبني في الحكم، ودفعته الضرورة إلى 

التحالف مع »األصالة واملعاصرة« و»االستقالل«.
أن تحالف  املاضي،  األحــداث مبكرًا حني صــّرح، في األسبوع  استبق حميد شباط 
املقبلة. ولعل  الحكومة  أمر ال مفر منه لشكيل  العماري  إلياس  بن كيران مع رفــاق 
رئيس الحكومة بن كيران على أتم الوعي بأنه »ال مستحيل في السياسة«، وهو يمهد 
منذ اآلن، سواء داخل نخب حزبه، أو من خالل اإلطالالت اإلعالمية أو الحضور في 
املحافل السياسية، للتعامل مع خصمه السياسي، العماري، باعتباره رئيس حزب، 
 سياسيًا، بعيدًا عن املزايدات التي ميزت عالقة »العدالة والتنمية« مع من 

ً
ومسؤوال

كان ينعت بأنه »حزب الدولة«.
بــن كــيــران أكثر ليونة مــن خــالل احــتــرام »اإلتيكيت« السياسي، فــي أكثر من  وبــدا 
الحار  الــســالم  تــبــادل  حيث  إعالمية،  مناسبة  وآخــرهــا  بالعماري،  جمعته  مناسبة 
بتقبيل الوجه مع غريمه السياسي، في مشهد غير مألوف، ربما يرسل رسالة إلى 
يقود  أن  يكون مستغربًا  ولــن  املمكن«،  فن  »السياسة  أن  وهــي  السياسي،  املجتمع 
الحزبان البالد بمعية االستقالل في املرحلة املقبلة، والتي سيكون عنوانها العريض 

»انتخابات نزيهة وشفافة«، تحت إشراف بن كيران نفسه.
بطبيعة الــحــال، ال بــد مــن تــوقــع مــفــاجــآت الــطــريــق وحــوادثــهــا، حتى وإن كــانــت تلك 
الحوادث أقل من مستوى ما وقع مع حركة 20 فبراير، لكن ظهور فاعلني سياسيني 
الــعــدل واإلحــســان،  الـــوازن لجماعة  الثقل  الــحــزبــي، وخصوصًا  فــي املشهد  آخــريــن 
وأحزاب األعيان املتضررة من »قطبية حزبية« قد يؤدي إلى الذهاب في اتجاه خريطة 
سياسية، تتشكل من فسيفساء كبيرة، وخصوصًا إذا ما جرى استرضاء األحزاب 
األخرى بتخفيض العتبة إلى 3% أو االستغناء عنها نهائيًا، بغية تمثيل الجميع تحت 
إلى  بالنظر  أمر غير مستبعد نهائيًا،  الوطنية«، وهو  البرملان، بحكم »املصلحة  قبة 
طبيعة تشكل املشهد الحزبي املغربي، وطبقته السياسية التي تتحرك ضمن سقف 

امللكية البرملانية، وال شيء غيرها.

سامح راشد

في حواره مع صحيفة مصرية، وجه الداعية اليمني، الحبيب علي الجفري، تحذيرًا 
: »أنتم ال تعلمون معنى أن تعيش في بلٍد ال دولة 

ً
شديد اللهجة للمصريني، قائال

فيه«. وراح يصف سوء أحوال الدول التي تشهد نزاعًا مسلحًا أو فراغًا في السلطة. 
، ما 

ً
وفي حديث الشيخ املعمم نقاط كثيرة تستحق التعليق والتفنيد، منها، مثال

يتعلق بالحب والعالقة العاطفية بني الرجل واملرأة، إال أن هذه املسألة وغيرها مما 
 للجدل أو النقد من هذا املنبر. وال يليق بكاتب رأي 

ً
تكلم عنه الجفري ليست محال

ه املجال العام، أن يتصّدى ملا ليس له علم كاف به. تمامًا  صه السياسة، وهمُّ تخصُّ
كما لم يكن ينبغي للجفري أن يتحدث في السياسة، ويصدر أحكامًا وتقييمات 
ليست من شأنه، وال علم له بها. فقد أسهب في توصيف حالة االنقسام الحاصلة 
الــقــتــال مــع الحوثيني وضــدهــم.  الــيــمــن، مستشهدًا بتشتت أســرتــه بــني  بــلــده  فــي 
 عن عدم جواز الجمع بني حاالٍت متباينة في أسبابها وتطوراتها وطبيعة 

ً
وفضال

فاسد،  قياس  اليمنية  بالحالة  الوضع في مصر مقارنة  إلــى  النظر  فــإن  أطرافها، 
حيث ال بعد مذهبيًا لألزمة في مصر، وال صراع على السلطة بني قوى ومليشيات 

مسلحة كما في اليمن.  
الــجــفــري، ومــدى صحته أو  الخطير، هنا، ليس فقط مضمون مــا ورد فــي كــالم 
خطئه، وإنما في تطّوع شيخ دين بإبداء الرأي و»اإلفتاء« في أمور السياسة، وهي 
الحالي  األزهــر واملفتيان  الجفري كل من شيخ  ظاهرة ليست جديدة، فقد سبق 
والسابق ووزيــر األوقـــاف وأســاتــذة من جامعة األزهــر وآخـــرون من علماء الدين 
الجفري تدشن مرحلة جديدة في تدخل مشايخ  والدعاة والوعاظ، غير أن حالة 
الدين في السياسة، بأن »يفتي« الداعية في السياسة بشكل مباشر، وباستخدام 
املنطق  بتكييف  أو  ديني  منظور  من  وليس  بحتة،  سياسية  ومنطلقات  مفاهيم 

السياسي دينيًا، لتمريره و»شرعنته«، كما كان الحال دائمًا. 
الدولة، وكارثية أال تكون هناك »دولــة« في بلد ما. في  الجفري عن غياب  تحّدث 
افتئات واضح على علماء السياسة، وجهل مطبق بمكونات »الدولة«، بل وتعريفها. 
ليشارك )بوعي أو بغيره( في الخلط بني »الدولة« والسلطة الحاكمة. ويعزف النغمة 
 عن الدوائر الرسمية، بأن سلطة الحكم 

ً
السائدة نفسها لدى اإلعالم املصري، نقال

هي الدولة. وأي معارضة لتلك السلطة أو اعتراض عليها هي، بالضرورة، خطوة 
هّدامة وجزء من مؤامرة إلسقاط الدولة. ليكون السبيل الواحد والوحيد للحفاظ 

على الدولة هو اإلبقاء على السلطة واالنصياع املطلق لها. 
املثير أنه ال وجه، هنا، ملحاججة الشيخ بضرورة قول الحق في وجه السلطان، أو 
موني«، فاملدخل  تطبيق معادلة »إن أطعت الله فيكم فأطيعوني، وإن عصيته فقوِّ
أن صار  بعد  السياسة.  تديني  أو  الــديــن،  تسييس  ليس  واملنهج  دينيًا،  ليس  هنا 
ظر سياسة و»يفتي« سياسة كاملة التسُيس. ال يغلفها 

َ
الشيخ يتكلم سياسة، وُين

ْمــِر 
َ ْ
األ ــي  وِل

ُ
َوأ  

َ
ُســول الــرَّ ِطيُعوا 

َ
َوأ َه 

َّ
الل ِطيُعوا 

َ
»أ بحكم شرعي، وال يخضعها لقاعدة 

ْم«.    
ُ
ك

ْ
ِمن

عندما يتناول غير متخصص مسائل فقهية أو دعوية أو حتى أمورًا دنيوية من 
منظور ديني، يواَجه دائمًا بحملة رفض من املؤسسات الدينية وعلماء الدين. أما 
عندما يحدث العكس ويخلع »الشيخ« عباءته ليرتدي ُحلة السياسي، فال ضير وال 
شر!. لو سارت األمور على هذا النحو، سيخرج علينا األدعياء من الدعاة لينتقدوا 
قانونًا أو يمتدحوا خطوة سياسية، أو يقيموا قرارًا اقتصاديًا، ويحللوا تأثيراته 
الدينية  املؤسسات  ابتذلت  أن  وبعد  الــعــام.  الدين  أو حجم  املدفوعات  ميزان  على 
الدين حقهم في اإلفتاء بالدين لخدمة السياسة،  األحكام الشرعية، وطوع رجال 
توسع نشاطها ليشمل »الفتوى« في السياسة والقانون واالقتصاد والبيئة، من 

دون مسوغ علمي أو سند شرعي.

القمة العربية... لماذا؟ رئيس حكومة المغرب المقبل؟

»إفتاء« المشايخ في السياسة
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ــن عــبــد الـــعـــزيـــز إلــى  ــل املـــلـــك ســلــمــان بـ عــنــدمــا وصــ
الحكم في السعودية في يناير/ كانون ثاني 2013، 
كانت األوضــاع تعاني حالة صعبة، بسبب الظروف 
واإلقليمي  الداخلي  املجال  في  املضطربة  السياسية 
السعودي، بإصداره  الداخل  العمل في  بدأ  والــدولــي. 
34 أمــرًا ملكيًا كانت كافية إلعــادة ترتيب األوضــاع 
التغييرات  الــبــاد،  حيث شملت هــذه  فــي  الــداخــلــيــة 
املناصب العليا في الدولة، وأعادت تشكيل مؤسسات 
ق بالوضع املعيشي في الباد. 

ّ
الداخل، ومنها ما تعل

وكان من أبرز التغييرات في املجال الداخلي، إدخال 
الخبرات الشابة في ميادين السياسة، وإحداث انفراج 
لت صور هذا 

ّ
نسبي في قضية الحريات، حيث تمث

اإلنفراج في إعادة جوازات بعض الدعاة الذين كانت 
جوازاتهم قد صودرت، وإلغاء تنفيذ بعض األحكام 

التي صدرت على إعاميني ومدونيني سياسيني.
للسعودية  الداخلية  الجبهة  كانت  اإلجــــراءات،  بهذه 
قد أعيد بناؤها بشكل متني، على الرغم من الغرابة 
في هذا البناء الجديد، لتنتقل سياسة امللك سلمان، 
وكما  اإلقليمي،  الجانب  إلــى  السياسة  في  املتمّرس 
الكاتب السعودي جمال خاشقجي »لكل زمان  قال 
ــة  ورجــــال، وســيــاســة خــارجــيــة«، فــكــان التقارب  دولـ
 مــن  قطر وتركيا 

ّ
الــذي حصل بــني السعودية وكــل

التطور الافت في السياسة، إضافة إلى إعــادة بناء 
العاقات الخليجية وتجميعها تحت إطار أكثر متانة 
أمام  كبير  تحٍد  بمثابة  اليمن  أحــداث  تعتبر  وثباتًا. 
سياسة امللك سلمان الخارجية، حيث كان ال بد من 
اتخاذ القرار الصائب والسريع ملواجهة هذه املشكلة 
القريبة، فالحوثيون املدعومون إيرانيًا أصبحوا على 
مشارف الحدود، بعد أن اغتصبوا السلطة الشرعية 
التي عملت السعودية على تثبيتها، وتنظيما القاعدة 
وداعــــش أصــبــحــت تــتــوفــر لــهــمــا األرضـــيـــة املناسبة 
وجنوبه،  اليمن  شــمــال  فــي  أســهــل  بشكل  ليتحركا 

فكان إعان عملية عاصفة الحزم التي القت ترحيبًا 
من السعوديني أنفسهم، والدول العربية واإلسامية 
التي لم تترّدد في مساعدة السعودية في هذه الحملة 
الدعم  وتــيــرة  ارتفعت  آخــر،  العسكرية. وفــي ســيــاٍق 
واضحًا  كــان  حيث  السورية،  للمعارضة  السعودي 
أّن املمكلة تسعى إلى لعب دور أكثر حزمًا في هذه 
السعودية  الــعــاقــات  تقوية  مــع  ذلــك  تــرافــق  املنطقة، 
التركية في جميع مجاالتها، لتكون هذه العاقة العبًا 

أساسيًا في املنطقة ضد أي تحالف موجود.
»هـــــذه لــحــظــة ســـعـــوديـــة فـــي املــنــطــقــة« يـــقـــول نـــواف 
ــــديــــوان املــلــكــي  ــعــبــيــدي، املــســتــشــار الــســابــق فـــي ال ال
السعودي لـ »واشنطن بوست »، حيث يرى الحلفاء 
القائد  ل 

ّ
تمث ديــنــّي،  منطلق  مــن  السعودية  أّن  هم 

ّ
كل

األكــثــر اســتــمــرارًا ومــقــدرة، بعد غــيــاب ملفت ملصر 
الكنانة التي أثقلتها التقلّبات السياسية واألمنية.

وفـــي الــعــاقــات الــدولــيــة، كـــان اإلقــتــصــاد هــو املفتاح 
ــبـــرى، حــيــث تـــحـــاول الــســعــوديــة  ألبــــــواب الــــــدول الـــكـ
تــعــزيــز عــاقــاتــهــا الــعــمــيــقــة مــع واشــنــطــن وفــرنــســا، 
وانفتاحها على دول أميركا الاتينية، حيث تم إبرام 
اتفاقيات عديدة مع جميع هذه الدول، وبهذا حصلت 
نها من 

ّ
الــعــالــم، مك فــي  قــويــة  مــكــانــٍة  السعودية على 

أنَّ  املــحــّصــلــة، نجد  كسب حلفاء دولــيــني جـــدد. فــي 
امللك سلمان استطاع، في فترة قياسية، إعــادة بناء 
البيت السعودي بناًء كانت ثماره واضحة على جميع 
الصعد، فالحملة على اليمن لم تكن، لوال املكانة التي 

اكتبستها السعودية في ميادين السياسة العاملية.
الدولي، لّوحت السعودية لدخولها  العمل  وفي إطار 
فـــي الــعــمــل الــعــســكــري لـــهـــذا الــتــحــالــف، بــإرســالــهــا 
التزمت  لــذا،  التركية.  »انجرليك«  قاعدة  إلى  طائرات 
الــتــي تنتشر في  داعـــش  فــي محاربتها  الــســعــوديــة 

سورية والعراق.
أيهم أبا زيد )سورية(

في وقت يكثر فيه الحديث عن وقف إطاق 
الـــنـــار فـــي ســـوريـــة عــلــى اإلعـــــــام، تستعر 
مسبوق،  غير  بشكل  األرض  على  الــحــرب 
ــــروســــي في  ــيـــران ال حــيــث يــســتــشــرس الـــطـ
تــدمــيــر املــــدارس واملــســتــشــفــيــات واملــنــشــآت 
املــدنــيــة، فــي مــحــاولــة إلفــقــاد الــســوريــني أي 
قـــدرة لــهــم عــلــى املــقــاومــة والــبــقــاء، ودفعهم 
أوروبــا، واستبدالهم الحقًا  الفرار نحو  إلى 
بمستوطنني جدد من أماكن أخرى، تلك هي 
اإلبــادة وهذا هو التطهير العرقي.  ويتضح 
ــــذي يــحــرزه  ذلـــك أكــثــر فــأكــثــر فــي الــتــقــدم ال
املخطط الروسي في سورية، مدعومًا على 
األرض بمليشيات إيران الطائفية، ومرتزقة 
ــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي الــعــنــصــريــة  ــعـ ــزب الـ ــ حـ
ذلك  يقتصر  ولكن، هل  الداعشيني.  والقتلة 
املــخــطــط عــلــى ســـوريـــة، وهـــل يــبــقــى الخطر 
الـــنـــاجـــم عــنــه ضــمــن حـــــدود ســـوريـــة الــتــي 
نعرفها، أم أنه يهدد أمن دول اإلقليم أيضًا، 
وربما األمن والسلم الدوليني؟ السعودية أول 
املحور  انتصار  يهددها  الــتــي  اإلقليم  دول 
تغدو  فاليوم  اإليراني في سورية،  الروسي 
 من 

ً
الــســعــوديــة مــحــاصــرة إيــرانــيــًا، شــمــاال

الـــعـــراق وجــنــوبــًا مــن الــيــمــن. وعــلــى األغــلــب 
االيــرانــي  النفوذ  الــحــالــة، سيتوسع  تلك  فــي 
عليها،  الــخــنــاق  ليضيق  الحــقــًا  األردن  فــي 
 عــن املــوقــف الــعــمــانــي املتفهم دائــمــًا 

ً
فــضــا

الــســيــاســات اإليـــرانـــيـــة، واملـــوقـــف اإلمـــاراتـــي 
الذي ال يتفق مع السعودية تمامًا في قضايا 
اإلقليم، واملوقف املصري الذي يدعم العدوان 
الروسي على سورية بالعلن، ما يعني غياب 

أي طرف عربي وازن يمكن التعويل عليه.
فيما يخص تــركــيــا، يــبــدو واضــحــًا جــدًا أن 

ــروس )ومــعــهــم األمـــيـــركـــان( فـــي ســوريــة  ــ الـ
يــعــمــلــون بــشــكــل حــثــيــث عــلــى دعــــم إنــشــاء 
دويــلــة كــرديــة على الــحــدود مــع تــركــيــا، بما 
ــذا املـــشـــروع مـــن خــطــر حــقــيــقــي،  يــحــمــلــه هــ
يهدد وحدة الدولة التركية ووجودها كيانًا، 
الــصــراع بشكل أشمل  الـــذي سينقل  األمـــر 
وأعنف وأعمق إلى داخل األراضي التركية، 
وسيكلف تركيا الحقًا أضعاف الثمن الذي 
تمتنع عن بذله اليوم، وما يعنيه ذلك أيضًا 
من احتمال امتداد تلك الصراعات والنزاعات 
إلى دول أوروبــا الشرقية. وبالتالي، زعزعة 
أمن أوروبا وانفراط عقد االتحاد االوروبي، 
األمـــر الـــذي يحلم بــه فــاديــمــيــر بــوتــني ليل 
نهار، والعجز األوروبــي الواضح في القدرة 

على املواجهة خير محفز له على ذلك.
يــبــدو مـــن مـــواقـــف الــدبــلــومــاســيــة األردنـــيـــة 
الروسي على سورية، ومن  الــعــدوان  بشأن 
ــارات املــســؤولــني األردنــيــني إلــى موسكو،  زيـ
أن هـــنـــاك تــنــســيــق عــلــى أعـــلـــى املــســتــويــات 
السلطات األردنــيــة والـــروس، وأن هناك  بني 
ــة لــــــأردن،  ــيــ تــطــمــيــنــات إســـرائـــيـــلـــيـــة روســ
ــنــفــوذ اإليـــرانـــي إلــيــهــا.  بــخــصــوص تــمــدد ال
تلك  أن  كثيرين  على  يخفى  ال  ربما  ولكن، 
ــدًا، ولـــن تــخــتــلــف عن  الــتــطــمــيــنــات واهـــيـــة جــ
األمــيــركــان سابقًا  قــدمــهــا  الــتــي  شبيهاتها 
لــلــســعــوديــني فـــي أثـــنـــاء إجـــــراء مــفــاوضــات 
ــنــــووي مـــع إيـــــــران، والـــتـــي كــانــت  ــ ــاق ال ــفــ االتــ
نتيجتها توسع اإليرانيني في اليمن، وتهديد 
أمن السعودية والخليج بشكل خطير جدًا. 
إسرائيل هي الوحيدة  من الجيران املرتاحة 
جــدًا ملــا يــجــري فــي ســوريــة الــيــوم، وهــا هي 
تؤتي  اإلسرائيلي  الروسي  التنسيق  نتائج 

أكلها بشكل فعال ومثمر في شمال سورية 
التي  االستخباراتية  واملعلومات  وجنوبها، 
ــيــــون من  ــرانــ يــحــصــل عــلــيــهــا الــــــروس واإليــ
املوساد تبدو ذات قيمة عالية جدًا بالنسبة 
يعتقد  استغالها جيدًا.  أحسنوا  وقد  لهم، 
الصهاينة أن أمنهم نابع من نشر الفوضى 
ــاورة ومـــحـــاولـــة تقسيمها  املــــجــ الـــــدول  فـــي 
وتجزئتها إلى دويات صغيرة على أساس 
وهــذا  بينها،  فيما  متنازعة  وديــنــي،  عرقي 
ما يحققه لهم الروس واإليرانيون اليوم من 
العراق إلى سورية إلى لبنان واليمن، والحقًا 
الــســعــوديــة واألردن وتــركــيــا. كــل مــا سبق 
يوصلنا إلى حقيقة مفادها بأن الحرب في 
سورية ال تهدد سامة اإلقليم وأمنه فقط، 
بل تهدد السلم واألمن العاملي. إن وقف النار 
للمشروع  والتصدي  سورية  في  املستعرة 
الــيــوم مهمة عاملية،  الــروســي اإليــرانــي بــات 
لــكــنــهــا تـــقـــع، بـــالـــدرجـــة األولــــــى، عــلــى عــاتــق 
بها  اليوم، وأعني  اإلقليم  الفاعلة في  القوى 
)حلفاء  وتركيا  السعودية  العربية  اململكة 
تلك  ستصلهما  والــتــي  الـــســـوري(،  الشعب 
. واجـــه الــســوريــون وحــدهــم نظام 

ً
الــنــار أوال

األسد الفاشي، وميليشيات إيران الطائفية 
ومرتزقة حزب العمال الكردستاني، لكنهم 
بمواجهة دولة عظمى، مثل روسيا، يقودها 
لدعم  بــوتــني، يحتاجون  أرعـــن، مثل  ســفــاح 
سخي من حلفائهم، وكــل ما يتطلبه األمر 
الــرأس بوجه األميركي، والقول بشكل  رفع 
صارم نحن سنرسل إلى الشعب السوري 
ما يساعده في الحفاظ على حقه في الحياة 

والوجود.
جليلة الترك )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

بدر اإلبراهيم

في بداية املرحلة املتوسطة، وقعُت على كتاب 
الفترة من  الــغــلــيــان«، وهــو يتناول  »ســنــوات 
نهاية حرب السويس عام 1956 إلى منتصف 
نـــي الـــســـرد بــشــكــل أســاســي،  الــســتــيــنــات. شـــدَّ
األحـــداث  التاريخية على  الــشــهــادة  قــّدمــت  إذ 
والتطورات السياسية بأسلوٍب روائي ساحر، 
وبــلــغــة ســلــســٍة تــجــمــع بــن الــتــعــابــيــر األدبــيــة 
الفخمة، والتوثيق للوقائع التاريخية. كانت 
 لكتب 

ٌ
اٌت مــتــتــابــعــة ــــراء ــة، تــلــتــهــا قـــ ــدايـ هــــذه بـ

رّكـــزت  هــيــكــل،  حسنن  محمد  كتبها  أخــــرى، 
ــات الــنــصــف الــثــانــي من  ــراعـ عــلــى تــوثــيــق صـ
القرن العشرين في املنطقة العربية، وتحليل 
الخلفيات  على  باالتكاء  السياسية  الظواهر 

التاريخية والحقائق الجغرافية.
 أهـــم مـــا قـــام بـــه هــيــكــل لــيــصــل إلـــى هــذه 

َّ
لــعــل

املكانة، ويحافظ على استمرار حضوره عبر 
التي  الكبيرة  والتغييرات  املختلفة،  العقود 
على  الناجح  العربي، عمله  الوطن  اجتاحت 
التكيف مع الظروف واملتغيرات، وبالذات في 
اإلعــــام، مــا ســمــح لــه بــالــحــضــور فــي مــراحــل 
مــخــتــلــفــة، عــنــد أجـــيـــاٍل مــخــتــلــفــة، فــمــن جــيــٍل 
قــرأ مقاله »بصراحة« في األهـــرام، أو سمعه 
ــة صـــوت الـــعـــرب، إلـــى جــيــٍل  ــ مـــذاعـــا عــبــر إذاعـ

صالح النعامي

ــنـــاك أســـبـــاب  ــانـــت هـ ــه كـ ــ ــــراض أنـ ــتـ ــ يــمــكــن االفـ
وجـــــيـــــهـــــة دعــــــــــت وزيــــــــــــر الـــــبـــــنـــــى الـــتـــحـــتـــيـــة 
اإلســـرائـــيـــلـــي، يـــوفـــال شــطــايــنــتــس، األســبــوع 
واملؤسسة  الجيش  بــقــادة  للشماتة  املــاضــي، 
األمنية والنخب اإلعامية في تل أبيب التي 
وجهت له انتقادات حــاّدة، عقب اعترافه قبل 
شــهــر، وعــلــى املـــأ، أن الــرئــيــس املــصــري، عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، أمـــر بــتــدمــيــر األنـــفـــاق بن 
غــزة وســيــنــاء بــنــاء على الطلب اإلســرائــيــلــي، 
ر قـــــــادة األمـــــــن وكــــبــــار اإلعـــامـــيـــن 

ّ
ــقـــد حـــــــذ فـ

ُجـــرأة شطاينتس على  اإلســرائــيــلــيــن مــن أن 
كشف طابع املسّوغات التي وقفت خلف قرار 
الــســيــســي بــتــدمــيــر األنـــفـــاق يــمــكــن أن تفضي 
إلـــى تــهــديــد الــعــاقــة االســتــراتــيــجــيــة بـــن تل 
أبيب والــنــظــام فــي الــقــاهــرة، وقــد تفضي إلى 
تل  التعاون مع  قــرارًا بوقف  السيسي  اتخاذ 
أبـــيـــب. وقـــد عـــد هـــذا كــافــيــا فـــي نــظــر كثيرين 
لــطــرد شطاينتس مــن املجلس  فــي إســرائــيــل 
الــوزاري املصغر لشؤون األمن، وحرمانه من 
ــرار »الـــدولـــة«. فــقــد تــبــن أن  االطــــاع عــلــى أســ
لــم يثر  أقــدم عليه شطاينتس، ليس فقط  مــا 
الــســيــســي، بــل تــبــن أن زعــيــم النظام  حفيظة 
الوزير  ألقاها  التي  القنبلة  القاهرة، بعد  في 
اإلســـرائـــيـــلـــي، بـــات يــجــهــد فـــي الـــحـــرص على 
اســـتـــرضـــاء نـــخـــب الـــحـــكـــم الــيــمــيــنــيــة فــــي تــل 

قرأ كتبه املهمة، ثم إلى الجيل الجديد الذي 
التلفزيون، في مقاباته  عرفه على شاشات 
وبرنامجه الذي عرض فيه تجربته الطويلة. 
تمّكن هيكل من مجاراة التطور في اإلعــام، 
ــاءت على  واســتــثــمــار قـــوة الـــصـــورة الــتــي جــ
حساب الصحافة الورقية، واستطاع أن يقّدم 
نفسه بوصفه أكثر من مجرد صحافي كبير، 
 سياسيا، وكاتبا في 

ً
، وفاعا

ً
فقد كان محلا

بالوثائق  شهادته  يــروي  املعاصر،  التاريخ 
ــون 

ُ
ُيــلــق )عــكــس مــن يتهمونه بــالــكــذب، وهـــم 

الكام من دون تحقق أو مصادر(.
لــكــن مـــجـــاراة الــتــطــور اإلعـــامـــي لــم يــكــن لها 
ــكــِســَب هيكل كــل هــذه الــهــالــة، إذ 

ُ
وحــدهــا أن ت

كانت موهبته وقدراته الكبيرة األســاس في 
كل ما أنجزه، وفي حفر اسمه في ذاكرة الثقافة 
والــســيــاســة الــعــربــيــة، فليس قــربــه مــن جمال 
بمكانٍة  ما جعله يحظى  وحــده  عبدالناصر 
 ســاعــده هـــذا كــثــيــرًا فــي عــاقــاتــه 

ْ
مــهــمــة، وإن

على مستوى العالم، بل إن الرجل كان يتمتع 
بذكاٍء كبير، وقدرٍة تحليليٍة عميقة، ومتابعٍة 
التي  واملعلومات  األبحاث   نظيرها آلخر 

َّ
قل

يـــتـــم تـــداولـــهـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، وفـــي 
مــراكــز األبــحــاث والــجــامــعــات املــرمــوقــة، وقــد 
آخر  الدقيقة حتى  املتابعة  هــذه  على  حافظ 
حياته، وبقي متقد الذهن، قادرًا على تجديد 

أبــيــب، بــامــتــداح رئــيــس الــــوزراء اإلســرائــيــلــي، 
ــه  ــدراتـ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، والـــثـــنـــاء عــلــى »قـ
الــقــيــاديــة الــعــظــيــمــة«. فــحــســب مــا قــالــه  قــادة 
»لجنة رؤساء« املنظمات اليهودية األميركية 
نظمته  الــذي  املؤتمر  هامش  على  لنتنياهو 
اللجنة في القدس املحتلة، األحد املاضي، فإن 
القاهرة،  لقائهم به في  أبلغهم، في  السيسي 
فــي 11 فــبــرايــر/ شــبــاط الــجــاري،  أن »قـــدرات 
تطوير  بــضــمــان  فــقــط  لــيــس  كفيلة  نتنياهو 
دولــتــه وشعبه، بــل املنطقة والــعــالــم بــأســره« 

)صحيفة ميكور ريشون، 2-14(. 
يحمل السياق الذي كشف فيه قادة املنظمات 
اليهودية عن انطباعات السيسي الشخصية 
تــتــبــع  فـــمـــن  عــمــيــقــة،  دالالت  نــتــنــيــاهــو  إزاء 
تــســلــســل الــكــلــمــات الـــتـــي ألــقــيــت فـــي مــؤتــمــر 
الكشف عن هذه  أن  الــرؤســاء«، يتبن  »لجنة 
االنــطــبــاعــات، جـــاء فـــي ســيــاق تــدلــيــل الــقــادة 
اليهود األميركين على أن السياسات والخط 
املتشدد الذي تنتهجه حكومة نتنياهو األكثر 
ليس  إسرائيل،  تاريخ  في  وعنصرية  تطرفا 
فقط لم يفض إلى تدهور العاقات مع الدول 
الــعــربــيــة املــهــمــة، بــل تــوســعــت هـــذه الــعــاقــات 
وتــــجــــذرت. مـــن هـــنـــا، لـــم يــكــن مــســتــهــجــنــا أن 
قــادة املنظمات  يستند نتنياهو إلى ما نقله 
الــيــهــوديــة عـــن الــســيــســي، لــيــؤكــد مــوقــفــه أن 
ال  الفلسطينية  األراضـــــي  إســرائــيــل  احـــتـــال 
يــمــكــن أن يــكــون الــســبــب وراء عـــدم اســتــقــرار 

التأثير  إلــى  املثقف  سعي  على  ومــاحــظــات 
هذا  فــي  بها  عاقته  وطبيعة  السلطة،  على 
اإلطار، إال أن سعي هيكل إلى التأثير ال عاقة 
منافقتها،  أو  السلطات  بتلميع  باتهامه  لــه 
وسيرته شاهد على العكس، إذ إنه توافق مع 
ــَي وقتها »مراكز  الــســادات فــي ضــرب مــا ُســمِّ
الــقــوى«، ثم اختلف معه بعد حــرب أكتوبر/ 
تشرين أول عام 1973، فأخرجه السادات من 
»األهرام« وعينه مستشارًا للرئيس، ولم يقبل 
أن يكون مستشارًا، وظــل يصطدم بمحاولة 
في  عبدالناصر  أنجزه  ما  الــســادات تجريف 
مــصــر، واتــجــاهــه فــي التطبيع مــع إســرائــيــل، 
حتى اعتقله السادات في نهاية عهده، كذلك 
لــم يكن مقربا مــن حسني مــبــارك، وعــارضــه 
عانية في السنوات األخيرة قبل ثورة يناير.

الشراكة  وامتداحها  بالسيسي،  باحتفائها 
ــل، في  ــيـ ــرائـ االســتــراتــيــجــيــة بـــن نــظــامــه وإسـ
»األصولية  أبــيــب  تــل  فــي  يسمونها  مواجهة 
اإلسامية«، وهي اإلطــار الــذي تدخل ضمنه 
الـــحـــربـــة  ــي تـــمـــثـــل رأس  ــتــ الــ ــمــــاس  ــة حــ ــركــ حــ

للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. 
كـــثـــف الــســيــســي مــــن تـــعـــاونـــه مــــع إســـرائـــيـــل، 
وأعـــاد سفيره إلــى تــل أبــيــب، وُيــبــدي نظرته 
ــــذي يــتــهــم في  الــحــمــيــمــيــة تـــجـــاه نــتــنــيــاهــو الـ
إســرائــيــل نفسها بــارتــكــاب جــرائــم حـــرب، في 
الــوقــت الـــذي وقــعــت أكــثــر مــن 500 شخصية 
إســرائــيــلــيــة، شــغــل بــعــضــهــا مـــواقـــع مــرمــوقــة 
فـــي الــســلــك الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي، على 
عــريــضــة تــطــالــب أوروبــــــا بــمــقــاطــعــة حــكــومــة 
تجاه  املتطرفة  سياساتها  بسبب  نتنياهو، 
ال   .)1-29 ريــــشــــون،  )مـــيـــكـــور  الــفــلــســطــيــنــيــن 

ــاتـــب ســلــطــة  ــه كـ ــ األســـــــوأ أن اتــــهــــام هــيــكــل أنـ
ــتــــاب ســـلـــطـــة فــعــلــيــن،  ــــن كــ ــدر غـــالـــبـــا مـ يــــصــ
ــان الـــســـلـــطـــات املــهــيــمــنــة  يـــنـــعـــمـــون بــــأحــــضــ
اإلعــام  وســائــل  مــن  الساحقة  الغالبية  على 
الـــعـــربـــيـــة، ويــــروجــــون دعــايــتــهــا وأجــنــدتــهــا 
الــســيــاســيــة، فيما حــافــظ هيكل عــلــى رؤيــتــه 
الناصرية، بالضد من معظم اإلعام املصري 
والـــعـــربـــي مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات، والــــــذي روج 
في  ينخرط  ولــم  للناصرية،  املعادية  األفكار 
الرسمي، بل ظل على  العربي  النظام  تلميع 
الــنــقــدي، فيما كــان عــدد مــن منتقديه  موقفه 
املــثــقــفــن يــقــبــلــون تــوظــيــفــهــم فــــي الـــتـــرويـــج 
منذ  الرسمية،  العربية  للسياسات  الدعائي 

السبعينيات إلى اليوم.
ــّدم مــا  ــقــ ــد الـــعـــمـــر الـــطـــويـــل هــيــكــل أن يــ ــاعـ سـ
أمــكــنــه تــقــديــمــه لــلــقــارئ واملــكــتــبــة الــعــربــيــة، 
ــقـــاالٍت وكــتــب وتــحــلــيــات، لــكــن هـــذا ال  مـــن مـ
فــي هذه  يفقدنا  إن رحيله  الــقــول،  مــن  يمنع 
فقد  العربي،  الوطن  يحتاجه  املرحلة صوتا 
ظــل مــتــابــعــا بــاســتــمــرار كــل مــا يــحــدث حتى 
لحظاته األخيرة بحضور ذهني فريد، يعيد 
وأعــمــق،  أدق  بشكل  لفهمها  الـــصـــورة،  رســـم 
ما يجعل الحاجة إلى عقله وفكره مستمرة، 

حتى بعد كل ما زرعه في الذاكرة العربية.
)كاتب سعودي(

يساعد السيسي، في شراكته غير املشروطة 
مع إسرائيل، نتنياهو على مواجهة املقاومة 
يــوجــه صفعة  إنـــه  بــل  فــحــســب،  الفلسطينية 
الفلسطينية محمود  السلطة  لرئيس  مدوية 
عباس ونهجه السياسي. فعباس يحتاج إلى 
ــام إســرائــيــل على  إســنــاد عــربــي ودولــــي إلرغــ
قلص  الـــذي  الحالي  سياساتها  نمط  تغيير 
من هامش املناورة أمامه، وأفضى إلى إشعال 
انتفاضة القدس التي ال تهدد إسرائيل فقط، 
بل قد يفضي استمرارها إلى إســدال الستار 

على مرحلة عباس ونهجه. 
يغرس السيسي، في إصراره على هذا النمط 
الـــذي تعهد بعدم  مــع نتنياهو،  الــعــاقــة  مــن 
الــســمــاح بــقــيــام دولــــة فلسطينية فــي عــهــده، 

سكينا في ظهر عباس، ومن يتبنى مواقفه. 
قــصــارى الــقــول، لــو كــان السيسي صــادقــا في 
محاربته »التطرف« املزعوم،  لوجب عليه أن 
يقف، بــدون تــردد، إلى جانب محمود عباس 
الذي يمثل النسخة األكثر تطرفا لـ »االعتدال« 

في مواجهة تطرف نتنياهو وزمائه. 
ــو رد  ــا يــعــنــي الـــســـيـــســـي هــ ــل مــ ــن أســــــف، كــ مــ
الجميل لنتنياهو الذي لعب دورًا في مراكمة 
شــرعــيــة دولــيــة لــنــظــامــه. لــــذا، هــو يــصــر على 
تحسن قدرة إسرائيل على مواجهة كل طرف 
فــلــســطــيــنــي وعـــربـــي، ال يــقــبــل جـــنـــون تــطــرف 

اليمن االسرائيلي. 
)كاتب فلسطيني(

مصادر معلوماته، والتفاعل مع ما يستجد 
من أحداث وتطورات، بما يعزز االهتمام بما 
واالتفاق  االختاف  عن  النظر  بغض  يقوله، 
مــعــه، بــل إن صـــوت االخـــتـــاف الــعــالــي معه، 
وخــصــوصــا مـــن املــنــاوئــن تــقــلــيــديــا لــرؤيــتــه 
ومـــوقـــعـــه الـــســـيـــاســـي والــــفــــكــــري، يـــــدل عــلــى 

أهميته ومكانته.
ال حــاجــة لــتــرديــد عــبــارٍة مستهلكة فــي مثل 
هـــذا املـــوقـــف، مــثــل الـــقـــول، إن لهيكل مــواقــف 
تــقــديــرات يمكن االخـــتـــاف مــعــهــا، فليس  أو 
ــنـــاك شــخــصــيــة يــمــكــن االتــــفــــاق مــعــهــا فــي  هـ
ــذا الــنــوع من  كــل مــا تــطــرحــه. لــذلــك، يــبــدو هـ
العبارات اعتذاري الطابع، في لحظات تكريم 
ومــؤثــرة، ونحن  كبيرة  تأبن شخصياٍت  أو 
كــبــيــرٍة فــي الصحافة  قــامــٍة  هنا نتحدث عــن 
لــكــن  وارد،  مـــعـــهـــا  ــــاف  ــتـ ــ االخـ والــــســــيــــاســــة، 
 عن 

ً
 ينم عادة

ٌ
شيطنتها، بسبب رأي، تعسف

من  الــرغــم  عــلــى  تبسيطية.  اخــتــزالــيــة  عقلية 
ذلـــك، يمكن فــهــم نــقــده بــشــراســة مــن خــصــوٍم 
عــونــه على  يــدَّ الــســيــاســي، غير أن مــا  ملوقعه 
الرجل، في كثيٍر منه، متهافت، وليس هناك 

أسوأ من ادعائهم أنه كاتب سلطة.
لــم يكن هيكل كاتب سلطة، بــل كــان صاحب 
رؤيــة، يحاول التأثير على السلطة لتبنيها، 
أن يقال من محاذير  الرغم مما يمكن  وعلى 

املنطقة، بدليل حرص نظم حكم عربية على 
مد جسور التواصل مع إسرائيل سرًا وعلنا 

)ميكور ريشون، 2-14(.
ويمكن القول، إن السيسي سّدد ضربة موجعة 
توجه  التي  الصهيونية  اإلسرائيلية  للنخب 
سياساته  بسبب  لنتنياهو،  حــادة  انــتــقــادات 
املتطرفة وإصراره على عدم القيام بأي خطوة 
الفلسطيني.  الشعب  مــع  الــصــراع  لحل  جدية 
ففي وقت يتهم كثيرون في إسرائيل نتنياهو 
ــا من  بــتــهــديــد مــســتــقــبــل إســـرائـــيـــل ووجــــودهــ
ــر دولــــة  ــبـ ــيـــس أكـ ــأتـــي رئـ ــــال ســـيـــاســـاتـــه، يـ خـ

عربية، ويثني عليه على هذا النحو. 
ما نسبه قادة التنظيمات اليهودية األميركية 
للسيسي يــمــكــن أن يــشــكــل أهـــم ورقــــة رابــحــة 
ــكـــود فــي  ــيـ ــلـ ــــي حـــمـــلـــة الــــدعــــائــــيــــة لــــحــــزب الـ فـ
ــابـــات املـــقـــبـــلـــة، فـــرئـــيـــس مـــصـــر يــقــول  ــتـــخـ االنـ
على  يصر  الـــذي  نتنياهو  إن  لإلسرائيلين 
االستيطان والتهويد، ويصمم على احتفاظ 
الغربية كاملة هو األنسب  إسرائيل بالضفة 
لقيادة الكيان الصهيوني. وقد بلغت رهانات 
أنــه سبق  إلــى درجــة  إسرائيل على السيسي 
اإلسرائيلي،  الجيش  بلسان  األسبق  للناطق 
الــجــنــرال آفـــي بــنــيــاهــو، أن اقــتــرح االستعانة 
بخدماته في مواجهة حركة املقاطعة الدولية 

»BDS« )معاريف، 2015-9-27(.
من هنا، لم يكن من سبيل املصادفة أن تجاهر 
نــخــب الــيــمــن الــصــهــيــونــي املــتــطــرف تحديدًا 

في وداع هيكل

السيسي ضد محمود عباس

اتهام هيكل 
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يصدر غالبًا من كتاب 
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يصر على تحسين 
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صنعاء ـ العربي الجديد

صنعاء  اليمنية  الــعــاصــمــة  ســكــان  يشعر 
الــخــطــر، وال ســّيــمــا أن معطيات  بــاقــتــراب 
كــثــيــرة تــشــيــر إلــــى مــعــركــة وشــيــكــة فــيــهــا. 
ــذا الــخــطــر  ــ لــكــنــهــم يــخــتــلــفــون فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع هـ
املــحــتــمــل. ويــنــقــســمــون بــن الــرحــيــل عــن العاصمة 
والتوجه إلى مناطق بعيدة أكثر أمنا، وبن اإلصرار 
على البقاء في منازلهم مهما كانت الظروف. سامي 
 سوى 

ً
الزبيدي واحد من هؤالء الذين لم يجدوا حا

الجديد«: »كنا  »العربي  لـ  البعداني. ويقول  يشير 
قد نزحنا في بداية الحرب إلى محافظة إب )وسط( 
إذ هـــي مـــن املــحــافــظــات الـــهـــادئـــة، لــكــنــنــا واجــهــنــا 
امتاكنا  عــدم  فيها بسبب  االستقرار  صعوبة في 
منزاًل فيها. وعدنا إلى صنعاء بعد أقل من شهرين 

من اندالع الحرب في مارس/ آذار املاضي«.
أفــراد أسرته قد تعودوا  أن  البعداني على  ويؤكد 
على أصوات االنفجارات وانعدام متطلبات الحياة 
العاصمة  في  أي مواجهات مسلحة  وأن  اليومية، 
لـــم تــعــد مــقــلــقــة بــالــنــســبــة إلــيــهــم. يــضــيــف أنـــه كــان 
يخشى كثيرًا على أفــراد أسرته في السابق، إال أن 

األمر تغّير اليوم.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، يــحــرص ســكــان الــعــاصــمــة هــذه 
ــواد الــغــذائــيــة الــضــروريــة مثل  ــام على شـــراء املـ األيـ
 والزيوت والسكر والبقوليات وبعض 

ّ
القمح واألرز

املعلبات، تحسبا ألي حرب مقبلة. هذه حال محمد 
النعماني الذي يعمد منذ شهر على تخزين بعض 
املــــواد الــغــذائــيــة الــضــروريــة اســتــعــدادًا ألي طـــارئ. 
يقول: »أؤمن بأنه لن ُيصيبنا إال ما كتب الله لنا، 
ن الضروريات من املواد الغذائية التي 

ّ
لكنني أخز

في  املنزل  في  نبقى  تكفينا ألكثر من شهَرين كي 
حال اندلعت مواجهات مسلحة في العاصمة«.

الــنــازحــون اليمنيون مــن أشــد فئات املجتمع  ُيــعــّد 
اإلشــارة  القائم. وتجدر  القتال  من  اليمني تضررًا 
إلى أن منظمة األمم املتحدة كانت قد أكدت أخيرًا 
أن نصف القتلى في اليمن تقريبا هم من املدنين، 
وقــد وصــل عــددهــم اإلجمالي إلــى نحو ستة آالف 
منذ نشوب الــصــراع في مــارس/ آذار املــاضــي، في 
حن أصيب خمسة آالف و659 آخر بالجروح. أما 
عدد الضحايا من األطفال فهو 700 قتيل وأكثر من 

ألف جريح.

اســتــقــرار أفـــراد أســرتــه فــي ريــف محافظة الحديدة 
)غرب( على الرغم من قسوة الظروف هناك، إذ إنها 
بالنسبة إليه بديل سكن أفضل من املدينة صنعاء، 
»خصوصا وأنه في حال اندلعت مواجهات مسلحة 
فــي مــحــيــطــهــا، مــن املــتــوقــع أن يــكــون األمــــر مسألة 
»أبقيت  الجديد«:  »العربي  لـ مــوت«. يقول  أو  حياة 
الــحــديــدة  الــقــديــم فــي محافظة  أســرتــي فــي منزلنا 
على الرغم من األوضاع السيئة التي تسببها ندرة 
الكهربائي. لكنها  الــتــيــار  املــيــاه والــغــذاء وانــقــطــاع 
بالتأكيد أفضل بكثير من البقاء في مدينة صنعاء 
التي تتعرض لقصف جوي مستمر، والتي ُيتوقع 
انــدالع مواجهات مسلحة فيها يترافق مع حصار 

تنعدم خاله أساسيات املعيشة«.
يضيف الزبيدي أنه كان قد اضطر إلى نقل أسرته 
في إبريل/ نيسان املاضي إلى منزلهم القديم في 
الفتا  العاصمة،  على  القصف  اشــتــداد  بعد  الريف 
إلى أنه يعيش منذ ذلك الوقت وحيدًا في العاصمة، 
ــرك عــمــلــه ومـــنـــزلـــه مـــن دون  ــه ال يــســتــطــيــع تــ إذ إنــ
املاضية، كلما  أنــه »خــال األشهر  حراسة. ويخبر 
هدأت األوضاع بن حن وآخر، كنت أفكر جديا في 
إعادة أفراد أسرتي إلى العاصمة. لكنني سرعان ما 
أبّدل رأيي، خوفا من تحمل أعباء وتكاليف نقلهم 
لتندلع الحرب من جديد«. يضيف: »الخطر لم ينته 
بعد«. تجدر اإلشارة إلى أن نحو 2.7 مليون يمني 
السكان  عــدد  إجمالي  مــن  مــن %10  أكثر  يشكلون 
اضــطــروا إلــى تــرك منازلهم، ونــزحــوا إلــى مناطق 
مختلفة بحسب ما تفيد إحصاءات أممية حديثة.

ل أسرة خالد البعداني البقاء في 
ّ

من جهتها، تفض
آالف  التحديات، مثل عشرات  كانت  صنعاء مهما 
ــر. لــم تعد أمــامــهــا خــيــارات أخـــرى، خصوصا  األسـ
بعد نفاد املــدخــرات مع انــعــدام الــدخــل، بحسب ما 

مجتمع
أغلقت مقدونيا حدودها الجنوبية مع اليونان في وجه املهاجرين األفغان، وسمحت فقط بدخول 
إن  بــرس«،  »أسوشييتد  لوكالة  املقدونية،  الشرطة  باسم  املتحدثة  وقالت  والسورين.  العراقين 
»الجانب الصربي أقفل املدخل أمام طالبي اللجوء األفغان«، من دون تفسير رسمي. وقد أدت هذه 
الخطوات إلى تجّمع املهاجرين املنتظرين عند الجانب اليوناني من الحدود، فيما فرضت الشرطة 
عت 

ّ
املقدونية تفتيشا جسديا للوافدين، وراحت تطلب جوازات سفرهم. ُيذكر أن 800 شخص تقط

)أسوشييتد برس( بهم السبل عند الحدود، أمس، بينما ينتظر 2750 في 55 حافلة قريبة.  

دّمر حريق مبنى مخصصا لسكن طالبي اللجوء في شرق أملانيا، واعتقل شخصان بعد عرقلة 
 مجموعة 

ّ
عمل رجال اإلطفاء، بحسب الشرطة. وأعلنت الشرطة عن عدم إصابة أحد في الحريق. لكن

من الناس تجمعت في الخارج بعضهم »علق بعبارات مهينة، أو أبدى الفرح بذلك من دون خجل«.
وأمــرت الشرطة ثاثة أشخاص بمغادرة املكان، الــذي كان قبل تجهيزه إليــواء املهاجرين فندقا، 
ألنهم يعرقلون عمل رجال اإلطفاء. كما اعتقلت اثنن منهم، وصفتهما بأنهما شابان ثمان في 
)أسوشييتد برس( العشرينيات من العمر، ومن السكان املحلين.  

حريق يدمر مبنى إليواء المهاجرين في شرق ألمانيامقدونيا تغلق حدودها في وجه األفغان

دير الزور ـ العربي الجديد

ــزور، أن  ــ تــفــيــد آخـــر املــســتــجــدات فــي ديـــر الـ
اعتقاالتها  بحملة  تستمّر  الــنــظــام  قـــوات 
الــتــي تــســتــهــدف املــدنــيــن فـــي مــديــنــة ديــر 
الــزور، إلجبارهم على التطّوع وزّجهم في 
الــدولــة  تنظيم  ضــد  الجبهات  على  القتال 
ــيـــة »داعــــــــش«. ويــــتــــداول نــاشــطــو  اإلســـامـ
املعارضة خبرًا مفاده أن االعتقاالت تشمل 
كــل مــن يـــتـــراوح عــمــره بــن 18 و52 عــامــا، 
حتى لو كانت خدمته العسكرية مؤجلة أو 
وحيدًا أو موظفا حتى. في الشأن الصحي 

الطبي، يشير الناشط عامر الهويدي إلى أن 
في مستشفيات  الجراحية  العمليات  أكثر 
ــة لـــلـــنـــظـــام تــوقــفــت  ــعـ ــر الــــــــزور الـــخـــاضـ ــ ديــ
لُيحصر األمر بعاج جرحى قوات النظام، 
الفتا إلى أن األطباء االختصاصين هربوا 
إلى خارج املدينة. ويلفت ناشطون آخرون 
فــي املــديــنــة إلـــى أن قــــوات الــنــظــام أشــاعــت 
الحكومية  املستشفيات  أن  أخبارًا مفادها 
وأن ال عمليات  مـــواد طبية  أي  مــن  خالية 
ارتفاع حاالت  إلى  جرى فيها، باإلضافة 

ُ
ت

الوفيات التي تسجل في نطاقها يوميا.
ويتحّدث الهويدي عن خمس حاالت وفاة 

على خلفية فقدان األدويــة واحتكارها من 
ــة  ــ ــــوات الـــنـــظـــام، مــوضــحــا أن األدويـ قــبــل قـ
املسكنة واملخدرة مفقودة بشكل شبه كامل. 
يضيف أن األدويــة املتوفرة في صيدليات 
باع 

ُ
ت املناطق، مرتفعة األســعــار وهــي  تلك 

مــن دون رقــابــة وبــطــريــقــة مــزاجــيــة، إذ من 
املمكن أن يختلف سعر الدواء نفسه بشكل 

واضح من صيدلية إلى أخرى.
من جهة أخرى، يقول الهويدي إن »الحصار 
الذي يضّيق الخناق على أهالي دير الزور 
تنظيم  تــزايــد هجمات  بعد  ســـوءًا،  يتفاقم 
داعش على املدينة. على سبيل املثال، كلما 

وقعت اشتباكات مسلحة بن قوات النظام 
الحربي  الطيران  يتدخل  داعـــش،  وتنظيم 
ويقصف مناطق االشتباكات بالصواريخ. 
املنطقة  العنيفة  االنفجارات  تهز  بالتالي، 

قبل أن تتوقف االشتباكات بعدها«.
إلى ذلك، عمدت عناصر من تنظيم داعش 
إلـــى إبـــاغ أربـــع عــائــات نــازحــة بــضــرورة 
ــــاء املـــنـــازل الـــتـــي يــســكــنــون بــهــا ألنــهــا  إخـ
تـــعـــود إلــــى أشـــخـــاص مــطــلــوبــن مـــن قبل 
الــتــنــظــيــم. كــذلــك أعــــدم الــتــنــظــيــم شخَصن 
ــة الــصــالــحــيــة  ـــي الـــهـــويـــة فــــي قـــريـ

َ
مـــجـــهـــول

ــزور، رميا بالرصاص  الـ ديــر  فــي محافظة 

بحسب  النظام،  قــوات  مع  التعامل  بتهمة 
مــا نــشــرت وســائــل مــعــارضــة. وقــد أضافت 
أن ديــوان العقارات التابع لداعش يجتمع 
تباعا بأهالي قرية صبيخان في ريف  دير 
بــأنــه ســوف يعيد تقسيم  الـــزور ويبلغهم 
بعدما  للمنطقة  املــقــابــلــة  الــبــاديــة  أراضــــي 

أصبحت »ملكا لعموم املسلمن«.
تــجــدر اإلشــــــارة إلــــى أن مــديــنــة الــبــوكــمــال 
الحدودية مع العراق، في ريف  دير الزور، 
شــهــدت حــمــات نـــزوح ألكــثــر مــن 80% من 
ســكــان بــلــدة الــســكــريــة فــي ريـــف الــاذقــيــة، 

باتجاه ضواحي املدينة والريف الشرقي.

معاناة مستمّرة في دير الزور

أخيرًا  األمــن  مجلس  عقدها  جلسة  في 
بطلب من روسيا لبحث الوضع في اليمن، 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  وكيل  قّدر 
العدد  أوبرايان،  ستيفان  اإلنسانية،  للشؤون 
ألفًا   35 بنحو  والجرحى  للقتلى  اإلجمالي 
على أقل تقدير. وبيّن أن أكثر من 14 مليون 
الغذائي،  األمن  انعدام  من  يُعانون  يمني 
لدى  حرجًا  مستوى  التغذية  سوء  بلغ  إذ 
مليونَي يمني جلّهم من األطفال والنساء 

الحوامل والمرضعات.

35 ألف قتيل وجريح

يوسف حاج علي

قال الطبيب: هذا ورٌم خطير، ينبغي 
استئصاله بشكل عاجل.

كنت بعد مراهقًا يومها وكاد قلبي يقع بني 
قدمّي. اصفّر لون أمي. أعتقد أنها كانت 

من املرات القليلة التي رأيت فيها هذا القدر 
من الخوف على وجهها. كان الورم في 

املنطقة ما بني أسفل الذقن التي لم يكتمل 
نمّوها بعد وأعلى العنق، في نقطة قريبة 

من اللوزتني. وكان قد ظهر قبل بضعة أيام 
وانتبهت له بالصدفة. لم يتسّبب بأي ألم ولم 

يكن ظاهرًا، كان باإلمكان تحّسسه فقط 
وقد قارب حجم حبة خوخ صغيرة.

الطبيب، الجّراح واختصاصي الصحة 
العامة، لم يطلب فحوصات مخبرية أو 

صور أشعة. أدرك بخبرته وبفحص 
الحنجرة أن هذا ورم خطير، ويتوّجب 

ب 
ّ
استئصاله على الفور. وكان كلما قط

حاجبيه وهّز برأسه تأكيدًا على تشخيصه 
ازداد تسارع ضربات قلبي. 

سحب الطبيب ورقة من دفتره سّجل عليها 
 غير مفهوم، 

ّ
بضع كلمات أجنبية بخط

وطلب من أمي التوّجه إلى املستشفى في 
اليوم التالي لحجز سريٍر للعملية، التي ال 

بد حاصلة.
 بارٌد وغثياٌن فيما كنا نغادر 

ٌ
أصابني عرق

العيادة. ما قاله الطبيب كان كافيًا لتهشيم 
معنويات رجل بالغ فما بالك بمراهق شعر 

بموت مفاجئ يقبض على عنقه.
»نأخذ رأيًا ثانيًا«، أردفت أمي. قالتها بثبات 

وثقة، عادتها في املواقف الصعبة. ليس سرًا 
 دائمًا على استيعاب الصدمات 

ٌ
أن أمي قادرة

والتعاطي معها باتزان. 
بالفعل، توجهنا إلى منزل الدكتور ناجي 

العايلي، بروفيسور الجراحة في الجامعة 
اليسوعية في بيروت، الذي كان جارًا لجدتي 

في البناية. العايلي كان من األطباء الذين 
تطوعوا لخدمة الجرحى في الحرب األهلية، 

ال سيما في املخيمات الفلسطينية. وبحسب 
الذين عايشوا تلك املرحلة، يقولون إنهم كانوا 

يأتونه باملصاب ممزقًا فيعيد »تركيبه« 
و»تجميعه«. والعبارة التي فيها مبالغة بالطبع 
تأكيد على الدور الذي لعبه في إنقاذ حيوات 
كثيرة واملهمات املستحيلة التي أوكلت إليه. 
فحص الطبيب الدمث مكان الورم برؤوس 

أصابعه القصيرة. سأل بضعة أسئلة ثم قال: 
- بسيطة. ال شيء.

- ال شيء؟ هذا ورم يا حكيم. كيف يكون 
ال شيء؟

- ال شيء خطيرًا.
- يحتاج عملية جراحية عاجلة يا حكيم.
ابتسم بتهذيب وتابع: »ربما يكون كيسًا 

دهنيًا. نفحصه مجددًا بعد أسبوع«. وأمام 
إصراري على تناول دواء وصف لي حبتي 
بنادول يوميًا. دواء الصداع الذي كان يباع 

حتى األمس القريب في دكان السمانة. أراد 
أن يسكتني ال أكثر. 

ص حجم الورم. بعد 
ّ
بعد ثاثة أيام فقط تقل

مرور أسبوع صار بحجم حبة العدس. 
وبعد نحو عشرة أيام كان قد اختفى كليًا. 
حصل هذا وما زال الطبيب األول ينتظرني 

حتى اليوم كي أعيد له ورقة املستشفى 
 بإذن املوافقة.

ً
موقعة

ورم يا حكيم!
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االثنين 22 فبراير / شباط 2016 م   13 جمادى األول 1437 هـ  ¶  العدد 539  السنة الثانية
Monday 22th February 2016

ال خيارات إال البقاء )األناضول(



وبات هناك أربع أو خمس عائالت في املنزل 
الـــواحـــد. كــذلــك، امــتــأت املــــدارس واملــســاجــد 
بــالــنــازحــن، فيما أقــامــت املــديــريــة عـــددًا من 
املــخــيــمــات، علمًا أن كــل ذلـــك لــم يــعــد كافيًا. 
وتؤكد على أن »الوضع مأساوي« وسيزداد 
ســوءًا فــي حــال لــم يتوقف القصف الروسي 
والهجمات على مناطق ريف حلب الشمالي 
من جهة، ولم تقدم مساعدات كافية من جهة 

أخرى.

طوارئ
إلــــى ذلــــك، أصـــــدرت فــــرق اإلغـــاثـــة والــشــرطــة 
ــــي املـــحـــافـــظـــة عــــــــددًا مــن  ــرة فـ ــ ــحـ ــ ــلـــيـــة الـ املـــحـ
ــة املــنــتــشــرة  ــاثـ الــبــيــانــات، داعـــيـــة مـــراكـــز اإلغـ
ــفـــار ومـــســـانـــدة  ــنـ ــتـ فــــي املـــحـــافـــظـــة إلـــــى االسـ
الستقبال  والــديــنــيــة  التعليمية  املــؤســســات 
النازحن وحفظ األمن. كذلك، ناشدت جميع 
املراكز لتكثيف التعاون مع املجالس املحلية 
واملنظمات اإلغاثية واإلنسانية في املناطق 
ــنـــازحـــون الـــجـــدد، بــهــدف  الـــتـــي يــقــصــدهــا الـ
مــســاعــدتــهــم وتـــوثـــيـــق أســـمـــائـــهـــم، وتـــوزيـــع 
املساعدات على النازحن وتلبية مطالبهم. 

وتلفت مديرية اإلغاثة في املحافظة إلى أنها 
أكثر  املاضية  القليلة  األيــام  استقبلت خالل 
مــن 30 ألــف نـــازح مــن ريــف حلب الشمالي، 

معظمهم مــن األطـــفـــال والــنــســاء، وقـــد عمل 
الكثير من أهالي املنطقة على تأمن السكن 
للنازحن، فيما اضطر بعضهم إلى اللجوء 

إلى املدارس واملساجد.
أم سعد الدين، وهي أم ألربعة أطفال، فقدت 
زوجها منذ عامن أثناء الهجوم على مدينة 
أعــــزاز. ولــم تجد غير ســاحــة عــامــة لتجلس 
فــيــهــا بــعــدمــا لــم تــجــد أي مــكــان فــي مسجد 
الناس »يعيشون فوق  إن  أو مدرسة. تقول 
بعضهم بعضًا. السقف املهترئ في املدرسة 
ال يمنع عنهم املطر أو البرد. السماء وحدها 
تحمي األطفال«. وتشير إلى أنه حن تمطر، 
ــقـــف املــســجــد  تـــجـــلـــس وأطـــفـــالـــهـــا تـــحـــت سـ

القريب، لتعود إلى الساحة مع انقطاعه.
أما أبو عبدو، وهو أب لستة أطفال، فيقول 
إنه »اضطر إلى النوم مع الحيوانات«. هذا 
الرجل وجد نفسه مجبرًا على النزوح بسبب 
القصف الروسي. ويشير إلى أن »الحيوانات 
ــن الــــقــــذائــــف والـــــصـــــواريـــــخ«.  ــ ــّي مـ ــلــ أحــــــن عــ
ويوضح أن هذا نزوحه الرابع، من القصير 
إلى القلمون إلى حلب، وها هو ينزح اليوم 
إلى  الجديد«  »العربي  لـــ  إدلـــب. ويشير  إلــى 
أنه مصر على البقاء في سورية. في النهاية، 

ستنتهي الحرب ويعود إلى القصير.
من جهته، يحكي أبو راغب عن رحلة نزوحه 

عامر عبد السالم

ــوات(  ــنــ ــر ســ ــشــ ــد )عــ ــمــ يـــحـــمـــل أحــ
ــة، ويـــســـيـــر بــن  ــمــ حـــصـــيـــرة قــــديــ
الــتــالل باحثًا عــن املــكــان األنسب 
ــيـــرة، ســتــقــيــم  لــبــســطــهــا. عـــلـــى هـــــذه الـــحـــصـ
ــيــــرة املــــؤلــــفــــة مـــــن والــــدتــــه  عـــائـــلـــتـــه الــــصــــغــ
وشــقــيــقــتــه، بــعــدمــا فــقــد أبـــاه خـــالل القصف 
الــــروســــي عــلــى مــنــطــقــة ريــــف حــلــب )شــمــال 
ســـوريـــة(. فــي ريـــف إدلــــب )شــمــال ســوريــة(، 
بمثابة وطــن جديد ألحمد،  األرض  صــارت 
الــذي فتح عينيه على مشاهد األشــالء  هــو 
والدماء وأصــوات الرصاص. من ريف حلب 
املشبع بالدم، إلى ريف إدلب حيث القذائف 
ــنـــذ خــمــس  ــمــــد مـ ــعــــرف أحــ ــقــــصــــف، لــــم يــ والــ

.
ً
سنوات معنى أن يكون طفال

أحـــمـــد وغـــيـــره مـــن األطــــفــــال، تــــوزعــــوا على 
ــّدر مــنــظــمــات  ــ ــقـ ــ ــي ريـــــف إدلــــــــب. وتـ فــ أراض 
ــة وصــــول نــحــو 30 ألــــف نــــازح خــالل  ــاثـ اإلغـ
األيــام األخيرة، في وقت يواصل فيه اآلالف 
ــــف حـــلـــب الــشــمــالــي  ــكــــان ريـ ــالــــي وســ مــــن أهــ
تزامنًا  إدلــب،  إلــى مناطق محافظة  تدفقهم 
الطائرات  مــن  الــجــوي  القصف  مــع استمرار 
ــام، فــي  ــظــ ــنــ ــة وقــــــــوات الــ ــيــ ــيـــة الــــروســ الـــحـــربـ
مــحــاولــة إلحــكــام السيطرة على ريــف حلب 

الشمالي.
أبـــو حــســن، وهـــو أب لطفلتن، فــقــد زوجــتــه 
خـــالل الــقــصــف الـــروســـي عــلــى قــريــتــه، وهــو 
وعائلته   انتقل  صعبة.  أوضـــاع  مــن  يعاني 
ــزة. ال يــمــكــن إغــــالق  ــهـ ــجـ إلـــــى غـــرفـــة غـــيـــر مـ
النوافذ واألبواب. وال يستطيع تأمن الدفء 
البنته التي لم تتجاوز السادسة من عمرها. 
ال تــمــلــك غــطــاء إال مـــا كــانــت تــرتــديــه أثــنــاء 

الهرب.
يــــقــــول أبـــــو مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــي إن الـــعـــائـــالت 
اضـــطـــرت لــلــســكــن فـــي بـــيـــوت قــيــد اإلنـــشـــاء، 
أو مـــدمـــرة جــزئــيــًا بــفــعــل الــقــصــف، عــلــمــًا أن 
لــيــس فــيــهــا  أي خـــدمـــات. يــضــيــف: »هــربــنــا 
مــن الــطــائــرات الــروســيــة إلــى الــبــرد واملــرض 
ونقص العناية الطبية. جميع هذه العوامل 
تــؤثــر عــلــى األطــفــال واملــســنــن، عـــدا عــن قلة 
ــعـــام ونـــــــدرة مـــيـــاه الـــــشـــــرب«. ويـــوضـــح  الـــطـ
ــــدة تـــأمـــن  ــاهـ ــ ــــاول جـ ــــحـ أن فــــــرق اإلغـــــاثـــــة تـ
إال  لأهالي،  األساسية  الحياة  مستلزمات 
أن األعــداد الكبيرة املتدفقة، وبشكل يومي، 

تجعل األمر صعبًا إلى درجة كبيرة.
في السياق، تؤكد مديرية اإلغاثة في إدلب 
فــي بــيــانــاتــهــا أنــهــا طلبت املــســاعــدة إليـــواء 
يومي  بشكل  القادمن  النازحن  ومساعدة 
إلـــى املــحــافــظــة مـــن ريـــف حــلــب، مـــحـــذرة من 
ــم تـــتـــحـــرك املـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة  ــة إن لــ ــارثــ كــ
محافظة  أهــالــي  أن  إلــى  وتلفت  للمساعدة. 
ــددًا كــبــيــرًا مــن الــعــائــالت،  إدلـــب استقبلوا عـ

النازحون 
إلى إدلب

هروب من 
القصف الروسي 

إلى العراء

قصف  من  الهاربين  للسوريين  ملجأً  إدلب  ريف  بات 
الطائرات الروسية. هناك ترى نازحين للمرة األولى والثانية 

وربما أكثر. جميعهم يبحثون عن األمان

الفقر وأحكامه 
المختلفة تجعل من 

حياة سكان الجبال 
المحيطة بالعاصمة 

األفغانية كابول، كابوسًا 
مستمرًا مليئًا بالمشاكل 

االجتماعية، من أبسطها 
إلى أصعبها. يتمنون أن 

تتحسن األوضاع، ولو أّن 
بعضهم يئس تمامًا

جبال العاصمة األفغانية تقتل سكانها ببطء

لدينا حقيبة صغيرة 
نضع فيها بعض المالبس 

لكل طفل

نسعى باستمرار إلى
إيجاد فرصة عمل في 

أي مكان نستقر فيه

يشكو السكان من فقدان 
االحتياجات األولية الطبية 

والماء والكهرباء

تقدمنا بالطلبات 
مرارًا لتزويدنا بالتيار، لكن 

من دون جدوى
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كابول ـ صبغة اهلل صابر

كثيرة هي املشاكل التي يعاني منها سكان 
ــراف جبال  عــشــرات الــقــرى واألحـــيـــاء فــي أطــ
من  تمتد  فهي  كــابــول.  األفغانية  العاصمة 
شـــّح املــيــاه وفـــقـــدان الــكــهــربــاء وعــــدم وجــود 
طرقات تربطها بالشوارع الرئيسية، وتصل 
ــبـــرد الـــشـــديـــد، وانــهــيــار  إلــــى املـــعـــانـــاة مـــن الـ

الجبال بن فترة وأخرى.
منذ عشرات األعــوام، شّيدت عشرات اآلالف 
ــنــــازل عــلــى أطــــــراف جـــبـــال الــعــاصــمــة  مـــن املــ
الذين  أولئك،   

ّ
األفغانية كابول وقممها. جل

ــذه املـــــنـــــازل واخــــــتــــــاروا الــعــيــش  ــ شــــيــــدوا هــ
فـــي الــجــبــال، هـــم مـــن الــطــبــقــة الــفــقــيــرة الــتــي 
ــنـــة.  ــنــــاء املـــــنـــــازل داخـــــــل املـــديـ عــــجــــزت عــــن بــ
الــعــاطــلــون مــن العمل واملــوظــفــون في  منهم 
املــؤســســات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة بــرواتــب 

زهيدة.
الــقــارس، يشكو سكان تلك  في موسم البرد 
ــا إلــى  ــقـــرى واألحــــيــــاء، الـــتـــي يــصــل عـــددهـ الـ

الــعــشــرات، مــن فــقــدان االحــتــيــاجــات األولــيــة 
ــاء والـــكـــهـــربـــاء والـــتـــســـهـــيـــالت الــطــبــيــة  ــاملــ كــ
تربطها  إلى طرقات  تحتاج  كذلك  وغيرها. 
باملدينة والطرقات الرئيسية، خصوصًا في 

ظل صعوبة نقل البضائع واملرضى.
 تحسن ظروفهم 

ّ
أن القرى  تلك  يــرى سكان 

ــه مــشــروط بــنــّيــة الحكومة 
ّ
غــيــر صــعــب، لــكــن

وبــلــديــة كـــابـــول ذلــــك. يــقــول مــحــمــد خــســرو، 
املسن الذي يعيش منذ عشرة أعوام في أحد 
دهمزنك:  منطقة  مــن  القريبة  كــابــول  جــبــال 
»نــعــيــش عــلــى أطــــراف الــجــبــل ألنــنــا ال نملك 
مــنــازل عــلــى األرض. ألنــنــا فــقــراء ال يمكننا 
أن نــدفــع إيــجــار املـــنـــازل فــي كـــابـــول«. يؤكد 
 تلك 

ّ
 حالة أسرته ال تختلف عن كل

ّ
خسرو أن

األســر التي تعيش هناك فــي بــؤس. ويتهم 
الحكومة بالتهميش والوعود الخادعة.

أمــــا مــحــمــد ســـــرور الــنــجــل األكـــبـــر لــخــســرو 
ــرك دراســـــتـــــه فــــي كــلــيــة  ــ ــه تــ ــ ــى أنــ ــ فــيــشــيــر إلــ
الهندسة قبل عام وبدأ العمل، بسبب الحالة 
الشاب  يتأسف  ألســرتــه.  الصعبة  املعيشية 

عند سرد قصة جارة لهم ماتت قبل أسابيع 
بــعــدمــا تـــأخـــرت األســـــرة فـــي إيــصــالــهــا إلــى 
املــســتــشــفــى. يــقــول: »عــنــدمــا تــدهــورت حالة 
املـــرأة، بسبب ضغط الــدم والــســكــري، حــاول 
أبــنــاؤهــا أن يــعــثــروا على ســيــارة اإلســعــاف 

وعــلــى الـــرغـــم مـــع أنــــه عــــاش عــشــريــن عــامــًا، 
أي نحو نصف حــيــاتــه، فــي هــذا الــجــبــل، إال 
في  أن يعيشوا  يتوقعون  وأهله ال  زبير  أن 
املعاناة  هــذه  عــن  مــا بعيدًا  يــومــًا  العاصمة 

التي هم عليها اآلن.
ليست املــيــاه فــقــط، بــل جميع االحــتــيــاجــات 
املنزلية األخــرى، ينقلها سكان تلك األحياء 
والقرى على األكتاف. هناك ال توجد محال 
ما يحتاجون  لهم  توفر  أســواق  أو  تجارية 
ــه. يــعــلــق الـــشـــاب صــفــي الـــلـــه عــلــى ذلـــك:  ــيـ إلـ
»ليس لنا إاّل ظهورنا وأكتافنا نحمل عليها 
ــتــــعــــددة. أحـــيـــانـــًا نـــذهـــب فــي  حــاجــيــاتــنــا املــ
رحلة تبعد مئات األمتار عن منازلنا، فقط 
واحــد  ككيلوغرام  صغيرًا،  غرضًا  لنشتري 
. ال توجد لدينا أســواق توفر 

ً
 مثال

ّ
من األرز

لنا ما نحتاج إليه«.
 تلك القرى 

ّ
أما في ما يتعلق بالكهرباء، فإن

ــرارًا تــوصــيــل التيار  الــحــكــومــة مــ طلبت مــن 
إلــيــه أحد  إلــيــهــا. وهــو مــا يشير  الكهربائي 
ــــوزي بـــالـــقـــول: »تــقــدمــنــا  الـــســـكـــان مــحــمــد فــ

الــكــهــربــاء في  ــى إدارة  إلــ ــرارًا  ــ مــ بــالــطــلــبــات 
ــاإلدارة لم  ــ ــ ــابـــول، لــكــن مـــن دون جـــــدوى، فـ كـ

تحرك ساكنًا إزاء طلباتنا املتكررة«.
في املقابل، تعتذر اإلدارة عن توصيل التيار 
باسمها  املتحدث  ويؤكد  إليهم.  الكهربائي 
وحيد الله توحيدي »عدم قدرتها في الوقت 
ــكـــان الــعــاصــمــة   سـ

ّ
ــل ــ الــــراهــــن عـــلـــى إمـــــــداد كـ

كــابــول الــذيــن يــعــيــشــون عــلــى األرض حتى 
إلى  يشير  بالجبال؟«.  بالك  فما  بالكهرباء، 
 
ّ
 إمكانيات اإلدارة ضعيفة، وبالتالي فإن

ّ
أن

توصيل الــكــهــربــاء إلــى األحــيــاء فــي الجبال 
أمر ال يمكن تحقيقه في الوقت الحالي.

 ســـكـــان األحـــيـــاء والـــقـــرى 
ّ
جـــديـــر بــالــذكــر أن

فــي أطـــراف جبال كــابــول ليسوا جميعًا من 
املــوظــفــون في  الــعــمــل، فمنهم  مــن  العاطلن 
 من لم تكن 

ّ
الحكومة والجيش والشرطة. فكل

لديه القدرة على اتخاذ منزل في العاصمة، 
كذلك  فيها.  لــه  مــنــزاًل  وبــنــى  تسلق جبالها 
أعــداد هــؤالء بسبب الوضع األمني  ازدادت 

املتدهور في األقاليم املجاورة.

السيارة  املستشفى. عثروا على  إلى  لنقلها 
 
ّ
التي انتظرتهم على الطريق الرئيسية. لكن

نقل املــرأة من الجبل إلــى الــشــارع أخــذ وقتًا 
ــدًا، فــمــنــازلــنــا تــبــعــد عـــن الـــشـــارع  ــ  جـ

ً
طـــويـــال

الــرئــيــســي نــحــو كــيــلــومــتــريــن. فـــارقـــت املـــرأة 
الحياة قبل أن تصل إلى السيارة«.

ال تختلف قصة محمد زبير )45 عامًا( كثيرًا 
عن قصة ســرور وجــارتــه. الرجل يعاني من 
مــــرض الـــربـــو مــنــذ ثــمــانــيــة أعــــــوام. مـــع ذلــك 
ينقل يوميًا املياه على كتفيه إلى منزله في 
أطراف جبال كوزركاه. يقول: »أبنائي صغار 
هم لم يتمكنوا 

ّ
حاولوا مــرارًا نقل املياه، لكن

 أكبر 
ّ
بسبب صعوبة ذلك عليهم«. يوضح أن

أبــنــائــه الـــذي يبلغ مــن الــعــمــر 12 عــامــًا كــان 
ــر ملــســاعــدتــه،  ــ يــنــقــل املـــيـــاه بـــن الــحــن واآلخـ
وأصيب  الطريق  على  يــوم  ذات  سقط  ه 

ّ
لكن

بجروح في رجله وظهره، فمنعه عن ذلك.
يتمنى الرجل لو كان لديه عمل أو مال، لكان 
العاصمة  بإمكانه أن يدفع إيجار منزل في 
ويعيش »فوق األرض« كما يعيش الجميع. 

من ريف حلب الشمالي إلى ريف إدلب. يقول 
إن »رحــلــة الــنــزوح مــن مدننا كــانــت صعبة. 
فالطائرات تقصف من كل صــوب، ولــم يكن 
الـــتـــحـــرك بــصــحــبــة الـــنـــســـاء واألطــــفــــال أمـــرًا 
نأمل  أن وصلنا، صرنا  لكن بمجرد   .

ً
سهال

فقط أن نجد األمان والحياة الكريمة«. 

نازحون يستقبلون نازحين
عـــاد الكثير مــن نــازحــي إدلـــب الــذيــن كــانــوا 
قد هربوا منها بسبب قصف قــوات النظام 
ــادوا حتى  ــ ــا إن عــ وبــرامــيــلــه املــتــفــجــرة. ومــ
استقبلوا نازحن من املدن األخرى. ويزداد 

أعداد هؤالء يومًا بعد يوم، ففتحوا بيوتهم 
الـــطـــيـــران  الســـتـــضـــافـــتـــهـــم، وخـــصـــوصـــًا أن 
وتستمر  الجوية،  يوسع ضرباته  الــروســي 
وتدمير  األرواح  بحصد  الحربية  القتل  آلــة 

كل شيء. 
فـــي وقـــت ســـابـــق، قــصــف الــطــيــران الــروســي 
العديد من األبنية في محافظة إدلب. واليوم، 
عاد السكان إليها، وها هم يحاولون إعادة 
تــأهــيــلــهــا لــيــصــبــحــوا قـــادريـــن عــلــى العيش 
يشعرون  هــؤالء  النازحن.  واستقبال  فيها 
بالخوف من االضطرار إلى النزوح مجددًا. 

أبو جمال، وهو أب لثالثة أطفال، قد اضطر 
ــرات فـــي وقــــت ســابــق.  ــ إلــــى الـــنـــزوح ثــــالث مـ
يقول: »هــذا نزوحنا الرابع. لجأنا من ريف 
الـــالذقـــيـــة إلــــى ريــــف حــلــب واآلن إلــــى ريــف 
بنا  أن تستقر  أيـــن يمكن  نــعــرف  إدلــــب. وال 
ــــور. لــديــنــا حقيبة صــغــيــرة نــضــع فيها  األمـ
بعض املالبس لكل طفل، ونسعى باستمرار 
فــي أي مكان نستقر فيه. لكن  إليــجــاد عمل 

ليس باليد حيلة«.
ويقول املسؤول في إحدى املنظمات اإلغاثية 
ــا نـــســـعـــى إلــــــى تـــأمـــن  ــ ــنـ ــ حـــمـــد الـــحـــســـن »إنـ
للنازحن، في ظل شتاء شديد  أفضل  حياة 
الــــــبــــــرودة«. يــضــيــف أن هـــنـــاك عــــــددا كــبــيــرا 
مـــن الـــعـــائـــالت الـــنـــازحـــة تــعــيــش فـــي مــســاكــن 
إال  يسعنا  و»ال  ممزقة،  أو خيم  مؤهلة  غير 
لحمايتهم  مناسب  سكن  تأمن  على  العمل 
مــن الــبــرد واملــطــر«. ويشير إلــى أن الهجمات 

العسكرية املتكررة بحق املدنين تخلق حالة 
من الفوضى. كذلك، فإن عدد النازحن الكبير 
مستلزمات  تأمن  يجعل  املستمر،  وتدفقهم 
أمــرًا صعبًا  األســاســيــة بشكل سريع  الحياة 
للغاية. من جهة أخرى، يوضح »أننا نحاول 
حــمــايــتــهــم مــــن أي عـــمـــل تــخــريــبــي مــــن قــبــل 

املندسن أو املخربن من قوات النظام«.
ويؤكد الحسن أن عددًا من املنظمات املحلية 
الــدولــيــة بتقديم  تلك  نــاشــدت  املحافظة  فــي 
الدعم واإليواء للنازحن، وخصوصًا بعدما 
ــزوح لجميع  ــب إلـــى عــاصــمــة نــ تــحــولــت إدلــ
املـــدن والــبــلــدات الــســوريــة. يضيف أن هناك 
نــازحــن مــن مــضــايــا والـــزبـــدانـــي والقصير 
وريـــــف الـــالذقـــيـــة. والــــيــــوم، »نــشــهــد مــوجــة 
نزوح كبيرة من ريف حلب، ليصبح الوضع 
اإلنــســانــي صــعــبــًا جـــدًا بــســبــب عـــدم وجـــود 
مــســاكــن مــنــاســبــة لـــهـــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر من 
العائالت من جهة، وعدم توفر مواد غذائية 

وطبية كافية من جهة أخرى«. 
ويــــتــــابــــع أن عــــــــددًا كــــبــــيــــرًا مـــــن املـــنـــظـــمـــات 
ــة تـــنـــتـــظـــر وصــــــــــول الــــنــــازحــــن  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ اإلنـ
واستقرارهم قبل تقديم املساعدات. ويشير 
إلــــى أنــــه ال وقــــت مـــحـــددًا لـــوصـــول غــالــبــيــة 
النازحن، فمنهم من يصل صباحًا ومنهم 
مــــن يـــصـــل بـــعـــد مــنــتــصــف الـــلـــيـــل أو ظـــهـــرًا. 
ويلفت إلى أن جميع هذه األمور تؤدي إلى 
إلى  باإلضافة  السكن  في  كبيرة  أزمــة  خلق 

أزمة تأمن الغذاء.

ر الــــحــــســــن مــــــن كــــــارثــــــة إنـــســـانـــيـــة 
ّ
ويـــــــحـــــــذ

كــبــيــرة إذا لـــم تــســعــف املــنــظــمــات اإلنــســانــيــة 
ــــى أن املــنــظــمــات  مــحــافــظــة إدلـــــــب. ويـــلـــفـــت إلـ
السكن،  تــأمــن  اإلغــاثــيــة املحلية عــاجــزة عــن 
واملــــدارس واملباني  املــســاجــد  امــتــأت  بعدما 
الحكومية بالنازحن. من جهة أخرى، يشير 
ــواد اإلغــاثــيــة،  إلـــى وجـــود عــجــز فــي تــأمــن املــ
الناس  معيشة  لتأمن  لجان  هناك  كــان  وإن 
ويوضح  اإلنسانية.  واملساعدات  والخدمات 
أن »املــدارس تستغل بطرق مختلفة، علمًا أن 
العام الدراسي لم ينته بعد، ويشعر التالميذ 
بالتوتر والقلق بسبب الضجيج أثناء الدوام. 
ــي بـــعـــض األحـــــيـــــان، يــصــبــح الـــوضـــع  لـــكـــن فــ

اإلنساني أهم من التعليم«.
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بانتظار أن يحني دورنا، لم يكن من خيار أمامي سوى النظر إلى 
الصغيرة، كل واحــد على حدة.  القاعة  هــذه  الجالسني في  وجــوه 
وعــلــى الــرغــم مــن أنــي لــم أر إال ظــهــورهــم، كــان ذلــك كافيًا ألشعر 
في  ألتمعّن  كافيًا  كانت سببًا  وقصاته  الشعر  ألــوان  بالحماس. 
املوجودين. يبدو أنها موضة األحمر بتدرجاته الجميلة، بدءًا من 
بهذا  انتهاء  وليس  الخمسينية،  السيدة  لهذه  الباذنجاني  الــلــون 

الزهري الفاقع.
دخلُت وزوجي القاعة، وجلسنا على كرسّيني في الصف ما قبل 
انتظار.  بل صالة  أو صالة سينما  قاعة مسرح  تكن  لم  األخــيــر. 
في  بنا  األميركي. مرحبًا  الحلم  أحدهم على  توقيع  ننتظر  وكنا 
بالنوم تحت  السفارة األميركية في عوكر. مرحبًا بكل من حلم 
والحرية. مرحبًا بكل من  األمــل  سماء صافية واالستيقاظ على 
أراد أن يقتل خوفه من موت مفاجئ في الشارع ألن أحدًا على هذا 

الكوكب لم تعد تعجبه الحياة.
ثمة ما يجمع بني هؤالء الجالسني في القاعة. املشكلة التي يعانوها 
املقابل.  فــي  أن يحصلوا على شــيء  أنــهــم يدفعون مــن دون  هــي 
ندفع ثمن مواطنيتنا عند الثامنة مساًء، حني نجلس أمام شاشات 
ونمأل  الغائبة  وأحالمنا  املمزقة  وانتماءاتنا  املتناحرة  عصبياتنا 
أبــواب املستشفيات،  رؤوسنا حقدًا. ندفع الثمن حني نموت على 

أطفالنا  أجــســاد  إلــى  يوميًا  تتسلل  أمـــراض خبيثة  مــن  ونــعــانــي 
بسبب املياه والهواء واللحوم الفاسدة وملف النفايات الذي يمكن 

أن يضاف إلى كتاب التاريخ اللبناني.
هو الجنون حتمًا. كل من في هذه القاعة يعاني من الجنون. خرج 
رجل وامرأته من غرفة املقابلة بوجهني باهتني. لم يحصال على 
امــرأة  األرجـــح. على مقربة مني، كانت تجلس  القبول على  ورقــة 
الحقيقي. صــدح صوت  لــون شعرها  الشيب يغير  جريئة تركت 
مساعد القنصل من خلف زجاج نافذته: رقم خمسة إلى الشباك 
رقــم واحـــد. أن تحمل رقــمــًا يعني أنــك تــريــد الــلــجــوء، وقــد حملته 

عائلة سورية.
في هذه القاعة كلنا نحلم. ربما أحلم بزيارة بلد أتنفس فيه هواء 
نظيفًا واستمتع فيه بالتسوق وأكل الهمبرغر اللذيذ، فيما تحلم 
هذه العائلة بمحو صوت القنابل والبراميل املتفجرة والجوع. هم 
 البشر قبل 

ّ
يحلمون بالخبز ال الهمبرغر، وأربعة جدران تقيهم ذل

 الطبيعة.
ّ

ذل
القاعة. كانت تبث مشاهد  التلفزيون في آخر  إلى شاشة  نظرت 
يــتــنــاول مــطــاردة وقــتــل بأسلوب  أمــيــركــي  قــتــل جميلة. هــو فيلم 
كوميدي ساخر. تطلق امرأة ترتدي زيًا كوميديًا النار على رجل 
يرتدي زيًا غريبًا بدوره. يقع الرجل على جنبه وقد مات. يضحك 

آخرون كانوا يرتدون أيضًا أزياء غريبة.
هل يكون هذا الفيلم مجرد صدفة؟

صيدا ـ انتصار الدنان

تولد،  أن  قبل  فلسطن  عائلتها  تركت 
وكـــــان ذلــــك خـــيـــارًا صــعــبــًا. فـــي لــبــنــان، 
عــاشــت األســـرة فــي مخيم عــن الحلوة 
في مدينة صيدا )جنوب لبنان(. وبعد 
خليل  رسمية  ولـــدت  النكبة،  على  عــام 
رســتــم. حــتــى الــيــوم، مــا زالـــت تقيم في 
املخيم، وقد بلغت 66 عامًا. تتحدر من 
بلدة مجد الكروم )قضاء صفد( لكنها 
كبرت بعيدًا عن فلسطن، وتزوجت في 
البلد الجديد الذي وجدت نفسها فيه، 
وإن كانت تنتمي إلى مكان آخر. شهدت 
انطالقة الثورة الفلسطينية، واستشهد 

زوجها من جراء القصف اإلسرائيلي. 
ــان ابــنــهــا يــبــلــغ من  ــك الــــوقــــت، كــ فـــي ذلــ
الــعــمــر ثــالثــة أشــهــر، ولـــم يــعــرف والـــده. 
تـــزوجـــت لــلــمــرة الــثــانــيــة مـــن رجـــل كــان 
يعمل فــي شــركــة الــكــهــربــاء فــي منطقة 
توفي  لكنه  لبنان(.  )جبل  الزينة  وادي 
املــاضــي.  الــقــرن  فــي سبعينيات  أيــضــًا 
ــذا، وجــــــدت نــفــســهــا مـــســـؤولـــة عــن  ــكــ هــ

تربية ثالثة أطفال.
بـــعـــد ذلــــــــك، تـــــزوجـــــت مـــــن رجــــــل ثـــالـــث 
وأنـــجـــبـــت ولــــَديــــن، إال أن زوجـــهـــا هــذا 
ــه لـــحـــادث  ــعــــّرضــ ــي بـــعـــد تــ ــوفــ ــًا تــ أيــــضــ
ســيــر. فــي تــلــك الــفــتــرة، كــانــت قــد تركت 
الــعــمــل وتــفــّرغــت لــتــربــيــة أوالدهـــــا. لكن 
ــــدت نــفــســهــا مــضــطــرة  بــعــد وفـــاتـــه، وجـ
إلــى الــعــودة إلــى العمل مــجــددًا لتأمن 
ــاريـــف عـــائـــلـــتـــهـــا. والـــــيـــــوم، تــعــمــل  مـــصـ
فــــي مــكــتــب مـــحـــام فــــي مـــديـــنـــة صـــيـــدا، 
للزبائن  القهوة  وتــقــدم  وترتبه  تنظفه 
ـــم إلــــــى أن  ــتـ ــــوف. وتـــشـــيـــر رســ ــيـ ــ ــــضـ والـ
لم يكن يكفيني، ما اضطرني  »الــراتــب 
إلــى العمل فــي فترة مــا بعد الظهر في 
تأمن  أستطيع  حتى  البيوت،  تنظيف 

مستلزمات الحياة الضرورية«.
ال تــخــجــل رســـتـــم مـــن اإلقــــــرار بــأنــهــا ال 
تــعــرف الــقــراءة والــكــتــابــة، وألنــهــا كذلك 
عملت في مجال التنظيف. تضيف: »لو 
الــدراســة، لعملت في  أنــنــي تمكنت مــن 
مهنة تقيني التعب واملرارة«، الفتة إلى 
أن عملها »متعب جدًا«. وتقول إن األمر 
ــان أكــثــر ســهــولــة حـــن كــانــت شــابــة،  »كــ

لكنه صعب في سنها هذه«.
ال تنتهي مآسي رستم هنا. ابنها البكر 

متزوج وهو أب لخمسة أوالد، تعّرض 
ــادر عــلــى الــســيــر  ــ ــات غــيــر قـ ــ لـــحـــادث وبـ
بشكل سليم وفقد عمله. أما حال ابنها 
أنه  بكثير. تخبر  أفضل  فليست  اآلخــر 
متزوج أيضًا ولديه ثالثة أوالد، إال أنه 
يــقــضــي عــقــوبــة الــســجــن الـــيـــوم بسبب 
اتهامه بأعمال إرهابية. وكان قد غادر 
لبنان ملــدة عــام ونــصــف الــعــام، ثــم عاد 

م نفسه. 
ّ
نتيجة إلحاح أصدقائه، وسل

وتلفت رستم إلــى أن »أكــثــر مــن خمس 
ســنــوات مــضــت عــلــى ســجــنــه، مــا يعني 
فترة محكوميته«. تضيف:   تجاوز  أنه 
»وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن تــوكــيــلــي مــحــامــيــة 
 

ّ
ودفع مبلغ كبير لها للمساعدة في حل

قضيته، إال أنها لم تفعل شيئًا. وما زال 
الحالي،  الــوقــت  فــي  السجن«.  فــي  ابني 
تبحث عن محام آخر لحل قضية ابنها 

العالقة. 
ــــن حـــيـــاتـــهـــا فــي  ــتـــحـــدث عـ إلــــــى ذلـــــــك، تـ
املخيم، مشيرة إلى أنها بائسة. وتسأل: 
ــــرأة مثلي  »كــيــف يــتــوقــع الـــنـــاس مـــن امـ
تعبت فــي الحياة وهــي تــربــي أوالدهـــا 
كانت ظــروفــي صعبة جــدًا.  أن تعيش؟ 
لـــم يــكــن يـــتـــجـــاوز عــمــر ابـــنـــي الــصــغــيــر 
ثــالثــة أشــهــر حــن تــوفــي والــــده، وكنت 
املسؤولة الوحيدة عن إعالته«. تضيف: 
ـــل فــي  ــمـ ــرًا، وصــــــــرت أعــ ــيــ ــثــ ــعــــذبــــت كــ »تــ

تنظيف البيوت وأدراج املباني. وحتى 
ــوم بــاألعــمــال نفسها  الــيــوم، مــا زلـــت أقـ
ــفـــادي، بــاإلضــافــة  ألؤمــــن مــصــاريــف أحـ
السجن واملحامي، علمًا  إلى مصاريف 
ــــى أنــهــا  ــدًا«. وتـــلـــفـــت إلـ ــ ــ أنـــهـــا مــكــلــفــة جـ
تستقل عـــادة حافلة خــاصــة تــؤمــن من 
قبل بعض املسؤولن في املخيم لزيارة 
ابــنــهــا، مــن دون أن تــدفــع بـــدل نــقــل. مع 
ــــك، فــــإن األغــــــراض الـــتـــي تــأخــذهــا له  ذلـ
تــجــبــرهــا عــلــى الــعــمــل وهـــي فـــي سنها 

هذه.
تتابع رستم: »في السابق، كان يسمح 
لــنــا بجلب األطــعــمــة إلـــى الــســجــن، لكن 
الــيــوم«. وال تنسى  بــات ممنوعًا  األمـــر 
اإلشــــــارة إلــــى أن الـــذهـــاب إلــــى الــســجــن 
إال  املنزل  إلى  ينهكها كثيرًا، وال تعود 
أن قبل فترة،  فــي وقــت متأخر. وتخبر 
حــــن كـــانـــت تــعــمــل فــــي أحـــــد الـــبـــيـــوت، 
وقــعــت عــن الــســلــم. على الــفــور، قصدت 
عيادة وكالة وغوث وتشغيل الالجئن 
»أونـــروا« وحصلت على  الفلسطينين 
دواء مسّكن. طلب منها الطبيب إجراء 
صـــــورة، لــكــن بــســبــب عــجــزهــا عـــن دفــع 
ــاء بـــالـــدواء  ــفـ ــتـ تــكــالــيــفــهــا، فــضــلــت االكـ
املــســكــن فــقــط، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا ما 
مــا يضايقها  زالــت تتألم كثيرًا. وأكــثــر 

هو عجزها عن التوقف عن العمل.

أحلُم بميتة كوميديّة

رسميّة التي خسرت أزواجها الثالثة

ما زالت مجبرة على العمل )العربي الجديد(

ابتعادهم عن 
العاصمة يجعلهم 

من المهّمشين 
)Getty(

يبحثان عن مكان لالستقرار فيه )األناضول(
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قضايا

تبدو نذر تدخل 
عسكري غربي، 
وأطلسي، في 
ليبيا، محتملة إلى 
حد بعيد، ما يجعل 
تونس معنية إلى 
حد كبير به، بالنظر 
إلى تأثيرات أمنية 
واقتصادية كبرى له

السبسي والغنوشي يجدان في مواجهة 
جديدة مع قضية البلد الجار ومأزقها

تحديات مكافحة الفساد في تونس

سالم لبيض

ــن الــســيــاســيــن  ــوم مــ ــيــ ال أحـــــد الــ
آذانه  أن يصّم  التونسين يمكنه 
قرع طبولها في 

ُ
عن الحرب التي ت

ليبيا، وتعّد لها القوى األوروبية واألطلسية 
مــّدة ليست بعيدة، فقد تبارت وسائل  منذ 
اإلعــــام الــغــربــيــة واملــحــلــيــة فــي إعــــداد الـــرأي 
العام لهذه الحرب، وقبول ما سيترتب عنها 
مــن مـــآس إنــســانــيــة محتملة، وجـــرائـــم ضد 
قسرية  جماعية  وهجرة  متوقعة،  البشرية 
ونهب واستياء بغير وجه حق على ثروات 
ــّدرات دولــتــهــم  ــقـ ــا تــبــقــى مـــن مـ الــلــيــبــيــن، ومـ
قد  االستعداد  ومظاهر  املــغــدورة.  الشهيدة 
طفحت بالبحر، تجّسدها البوارج البحرية 
وحـــامـــات الــطــائــرات الــتــي بــاتــت تــرصــدهــا 
التونسية  السواحل  لبّحارة  املــجــّردة  العن 
وســاكــنــيــهــا، وبــالــبــّر عــبــر االنــتــشــار املسلح 
على طول التخوم التونسية الليبية، وتهيئة 
الــقــواعــد الــعــســكــريــة واملــصــّحــات واملــشــافــي 
املتنقلة وفــســح املــجــال أمـــام طــواقــم اإلنــقــاذ 
ــاثـــة والـــطـــوارئ األمــمــيــة واإلنــســانــيــة،  واإلغـ
وبــالــجــو مـــن خــــال الـــطـــائـــرات بــــدون طــيــار 
التي تنتشر في السماء، واملقاتات التي ما 
واملدنية  العسكرية  أهدافها  تضرب  انفكت 
 دقــة وحــرفــيــة فــي الــحــواضــر والــبــوادي 

ّ
بــكــل

واألرياف الليبية.
وال بد، في هذا السياق امللتبس بالسياسات 
ــرار الــعــســكــريــة  ــ ــــاألسـ الـــغـــامـــضـــة املـــلـــفـــوفـــة بـ
واألمنية التي تحجب عن املواطن التونسي 
خـــفـــايـــا األمــــــــور الـــحـــكـــومـــيـــة، مــــن الــتــذكــيــر 
ــن تـــدمـــيـــر مــنــظــم  بـــمـــا جـــــرى ســـنـــة 2011 مــ
األطلسي،  الحلف  قــوات  من  الليبية  للدولة 
وتحويلها إلى أشاء جغرافية ومدن أشباح 
وثــرواتــهــا  وأمــوالــهــا  خيراتها  على  تهافت 
الباطنية تجار الحروب والشركات الغربية 
النفط  تدفق  أجــل  مــن  الجنسيات،  املتعددة 
 انسيابية، بعد أن تّمت التضحية 

ّ
والغاز بكل

الليبين األبرياء املساملن،  بمئات آالف من 
قــتــا وتــشــويــهــا وحـــرقـــا وتــشــريــدًا وتــفــقــيــرًا 
ــة  ــاتـــوريـ ــتـ ــدكـ ــم مــــقــــاومــــة الـ ــاســ ــرًا بــ ــيـ ــهـــجـ وتـ

ة الديمقراطية.
ّ
والتبشير بالجن

بقيادة  التونسية،  الحكومة  موقف  يكن  لم 
الحرب  تلك  عشية  السبسي،  قــائــد  الــبــاجــي 
أكثر  اعترف، في  فقد  باملّرة،  القذرة حياديا 
ــن أعــلــى  مـــن مــنــاســبــة، وبــصــفــة عــلــنــيــة، ومــ
املنابر اإلعامية، أنه دّعم »الثورة الليبية«، 
ــقـــبـــال الــاجــئــن  ــتـ بــنــصــبــه املـــخـــيـــمـــات واسـ
الليبين واألجانب، لكنه، في اآلن نفسه، فتح 
العسكرية  التعبئة  أمــام  التونسية  الحدود 
ت الرحال باملوانئ 

ّ
وتوفير املعدات التي حط

التونسي،  الشرقي  الجنوب  فــي  واملــطــارات 
أدى  ما  الغربية،  الزنتان  إلى منطقة  نقل 

ُ
لت

التي  البرية في طرابلس  املعارك  إلــى حسم 
السلطة  النــهــيــار  الحقيقية  الــلــحــظــة  كــانــت 
الـــلـــيـــبـــيـــة، وتـــنـــصـــيـــب تـــنـــظـــيـــمـــات اإلســــــام 

 عنها. 
ً
السياسي بديا

ولم يكن موقف حركة النهضة مختلفا، فقد 
ظم 

ُ
احتفت، بصفٍة رسميٍة باألمر، في حفل ن

في مدينة جرجيس في الجنوب التونسي، 
ــد الــغــنــوشــي،  ــ حـــضـــره رئـــيـــس الـــحـــركـــة راشـ
وأعلن فيه عن سروره بسقوط نظام العقيد 
يافطة  تحت  األطلسية،  القوات  من  القذافي 
انــتــصــار »الـــثـــورة الــلــيــبــيــة«، مــؤكــدًا املــوقــف 
نفسه في بيان أصدره في 22 أغسطس/آب 

ليبيا«، وهي  »فجر  وخصوصا مجموعات 
تحالف بن تنظيم اإلخوان املسلمن الليبي 
بحزب  املتغطية  املقاتلة  الليبية  والجماعة 
الـــوطـــن الــــذي يـــرأســـه عــبــد الــحــكــيــم بــلــحــاج 
ــدة مــلــيــشــيــات مـــيـــدانـــيـــة مــســلــحــة، مــثــل  ــ وعــ
جماعات القعقاع والصواعق وحماية املطار 
القادمة  والجماعات  الوسطى  ليبيا  ودرع 
ــإن االتـــجـــاه السياسي  مــن مـــصـــراتـــة..إلـــخ، فـ
الــذي يقوده السبسي ال يخفي تعاطفه مع 
يتولى  التي  الليبي  الوطني  الجيش  قــوات 
فــي شــرق  أول خليفة حفتر  الــفــريــق  أمــرهــا 
فــي حـــرب مليشيات  تــنــخــرط  ليبيا، والــتــي 
مع كل مجموعات اإلســام السياسي بدون 
استثناء. وال نعرف ما سيكون عليه موقف 
حـــركـــة الــنــهــضــة مــمــا يــــــرّوج مـــن أن اتــفــاقــا 
ــمــكــن بــمــوجــبــه الــحــكــومــة 

ُ
بـــصـــدد اإلبـــــــرام ت

الــتــونــســيــة الـــتـــي تـــشـــارك فــيــهــا »الــنــهــضــة« 
الكتلة  بواسطة  وتدعمها  وزيـــر،  مــن  بأكثر 
البرملانية األولى، دول أوروبية، وخصوصا 
تــدريــب مقاتلي حفتر  مــن  إيطاليا وأملــانــيــا 
على أراضيها، وإعدادهم للتدخل العسكري 

الغربي املنتظر في ليبيا.  
أعداء  اليوم، وبات  الليبية،  املعادلة  تغّيرت 
الــذيــن ورثـــوه فــي حكم ليبيا  القذافي  نظام 
املدعومون من الحلف األطلسي سنة 2011 
هم من يستهدفهم اليوم التدخل العسكري 
هنا  واملــقــصــود  نفسه،  الحلف  مــن  املحتمل 
ــــوان  جــمــاعــات اإلســـــام الــســيــاســي مـــن »إخـ
مــســلــمــن« وجـــمـــاعـــة لــيــبــيــة مــقــاتــلــة إن هم 
ــرات فــــي صــيــغــتــه  ــيـ ــخـ عـــرقـــلـــوا اتــــفــــاق الـــصـ

األخــــيــــرة، والــحــكــومــة الــتــي أفــــرزهــــا، زيــــادة 
والــدواعــش  الشريعة  أنــصــار  تنظيمات  عــن 
ــالـــس شــــورى  ــرابــــطــــن ومـــجـ ــاعــــدة واملــ ــقــ والــ
املــجــاهــديــن فــي درنـــة والــبــيــضــاء وبــنــغــازي 

والقبائل املتشددة املوالية لهم. 
ــنــــاقــــض، تــجــد  ــتــ ــــف املــ ــوقـ ــ ــل هــــــذا املـ ــ وفــــــي ظـ
ــة الـــتـــونـــســـيـــة نــفــســهــا مــضــطــربــة  ــكـــومـ الـــحـ
الــســيــاســات تـــجـــاه الــقــضــيــة الــلــيــبــيــة، فهي 
مــجــبــرة عــلــى أن تــعــّبــر بـــوضـــوح عـــن رفــض 
أحـــزاب سياسية،  مــن  الحية  وقـــواه  شعبها 
ومجتمع مدني ورأي عام شعبي، لكل تدخل 
أجنبي، وكل غزو بّري لألراضي الليبية من 
يعرف  الشعبي  فالحدس  األطلسي،  الحلف 
أن الدواعش منتوج أميركي-غربي يستخدم 
بـــمـــهـــارة فــــي تــفــكــيــك مــــا تـــبـــقـــى مــــن الـــــدول 
العربية، أو إضعافها، وال يخطئ في اعتباره 
أن األمر سيزيد الوضع تعكيرًا وأملا وقسوة 
لليبيا وتــونــس على حــّد الــســواء. وفــي اآلن 
نفسه، قد ال يستطيع حّكام تونس رّد طلب 
ــــي  الــحــلــف األطــلــســي فـــي اســـتـــخـــدام األراضـ
الــتــونــســيــة فـــي عــمــلــيــات عــســكــريــة خــاصــة، 
بــعــد تــوقــيــع تــونــس عــلــى اتــفــاقــيــة الحليف 
ــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة مــــن خــــارج  لـــلـــواليـــات املـ
حــلــف الــنــاتــو فــي الــســنــة املــنــقــضــيــة. وربــمــا 
ل حجمها، ستبطل 

ُ
هذه املشاركة مهما ضؤ

املوقف الرسمي الرافض للتدخل العسكري 
األجنبي لليبيا، وتجعله فاقدًا للمصداقية، 
وقد تستبطن رغبة خفية في التخلص من 
الــجــمــاعــات اإلســامــيــة الــلــيــبــيــة الــتــي طــاملــا 
شكلت خطرًا على تونس، من خــال توفير 
حــاضــنــة ومــعــســكــرات لــلــتــدريــب لــجــمــاعــات 
الـــتـــطـــرف الـــديـــنـــي الــتــونــســيــة، وخــصــوصــا 
الله  سيف  بقيادة  الشريعة،  أنصار  تنظيم 
ــى بــأبــي عــيــاض، ومختلف 

ّ
بــن حــســن املــكــن

التنظيم،  ذلــك  عن  املنبثقة  املقاتلة  الكتائب 
واملــؤتــمــرة بـــأمـــره. ولــكــن، قــد يــتــحــول األمــر 
املجموعات  تلك  تتسرب  بــأن  نقيضه،  إلــى 
األراضــي  إلــى  والليبية  التونسية  املتطرفة 
املنتظر  الاجئن  التونسية، ضمن جحافل 

وصولهم، هروبا من الحرب وأهوالها.
تجاه  التونسية  الرسمية  السياسة  تــبــدو 
املـــلـــف الــلــيــبــي عـــرجـــاء فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة، 
الحكم  تــولــوا  الــذيــن  التونسيون  فالساسة 
قــائــد  ــبـــاجـــي  الـ مــــع   ،2011 يـــنـــايـــر   14 بـــعـــد 
الــهــوى والــدســتــوري  الــبــورقــيــبــي  السبسي 
االنــتــمــاء، أو مــع اإلســامــيــن بــقــيــادة راشــد 
تـــزال تتعاطى وفــق خلفيات  الــغــنــوشــي، ال 
تــاريــخــيــة وأيـــديـــولـــوجـــيـــة، أبـــعـــد مـــا تــكــون 
ـــا  ــهـ ــاتــ ــراهــ ــيــــاســــة وإكــ ــبـــات الــــســ ــلـ ــتـــطـ عـــــن مـ
أخــرى  دول  تمارسها  الــتــي  وبراغماتيتها 
ــيـــا عـــلـــى لــيــبــيــا،  بـــعـــيـــدة جـــغـــرافـــيـــا أو قـــرابـ
وتــمــثــل العــبــا رئــيــســيــا فـــي الــحــقــل الــلــيــبــي، 
ليبيا، ال تتنازل  ولها مصالح حقيقية في 
تـــونـــس  أمــــــــن  وإن  ظـــــــــرف.  أي  ــي  ــ فــ عـــنـــهـــا 
التي كانت  ليبيا  التاريخية مع  وشراكتها 
ــنــــة ســـابـــقـــة، ووفــــــــّرت حــجــم  قـــائـــمـــة فــــي أزمــ
ـــــّدر بـــآالف 

ُ
مــعــامــات اقــتــصــاديــة ومــالــيــة ق

يكون  أن  يستوجب  الدنانير،  من  املليارات 
لــلــدولــة الــتــونــســيــة إســتــراتــيــجــيــة واضــحــة 
في التعامل مع الجارة الشقيقة الجنوبية. 
وإذا كــــان البـــــّد مـــن تـــحـــالـــٍف، فــــإن حــكــومــة 
لها سوى  ال شريك  تونس  فــي  ديمقراطية 
تــمــثــيــلــيــات الــلــيــبــيــن الــنــابــعــة مـــن عمقهم 
ــه، فـــي هــــذه املــرحــلــة، 

ّ
الــشــعــبــي الـــــذي تــمــثــل

القبائل والقوى الوطنية الليبية التي تعمل 
على الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها، 
وتؤمن بالعيش املشترك، وتلتزم بالتداول 
له امليليشيات 

ّ
السلمي على السلطة، وال تمث

حة واملجموعات الوافدة من جنسيات 
ّ
املسل

أخرى، عربية كانت أو أعجمية، التي تتبع، 
الـــدولـــة أو تـــلـــك، أو تـــروج  أو تـــوالـــي، هــــذه 
يوتوبيا دولة دينية عتيقة، انقضى عهدها 

ى. 
ّ
وول

دق  مــع  التونسية  الــحــكــومــة  تستيقظ  فــهــل 
ــن الــتــونــســي –  ــ طـــبـــول الـــحـــرب عــلــى أن األمـ
الليبي واملغاربي والعربي أمن مشترك، وأن 
تحقيقه على األرض ال يكون من خال تأمن 
يستوجب  وإنــمــا  فــقــط،  التونسية  الــحــدود 
الولوج إلى تلك األعماق العربية واإلقليمية، 
وســبــر أغـــوارهـــا ورســــم ســيــاســات واضــحــة 
ــا الــحــقــيــقــي الــــذي  ــا، فـــهـــي مــــاذهــ اتـــجـــاهـــهـ

فرضته دكتاتورية الجغرافيا واالنتماء؟
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

2011، جاء فيه أن سقوط طرابلس في ذلك 
الرحمن. وتحول وفد قيادي  ة من 

ّ
اليوم من

فــي الــغــرض، آنــــذاك، إلـــى الــعــاصــمــة الليبية 
الليبين،  املسلمن  اإلخــــوان  زعــيــم  لتهنئة 
الليبية  الــجــمــاعــة  الـــصـــابـــي، وزعـــيـــم  عــلــي 
أن  الحكيم بلحاج، وذلــك بعد  املقاتلة، عبد 
كــانــت عــاقــات الــعــقــيــد الــقــذافــي بــالــقــيــادات 
النهضوية  والــقــيــادات  عــمــومــا،  اإلســامــيــة 
والصداقة  التواصل  على  قائمة  خصوصا، 
اإلســـام، وعلى  الشخصية مع نجله سيف 
الدعم املالي لهم في منافيهم، في لندن وفي 
غيرها من العواصم الغربية، وقد بلغ األمر 
حّد زيارة قيادات إسامية بارزة ليبيا، في 
مــنــاســبــاٍت عـــديـــدة، وتــولــيــهــم مــهــمــة إعـــادة 
املقاتلة،  الليبية  الجماعة  مساجن  تأهيل 
وزعــيــمــهــا بــلــحــاج، فــي ســجــن بــو ســلــيــم، ما 
أفرز كتاب »دراسات تصحيحية في مفاهيم 
ــعـــات  ــراجـ ــم: مـ ــكــ ــحــ ــة والــ ــبـ الــــجــــهــــاد والـــحـــسـ

الجماعة الليبية املقاتلة«.
هـــذه املــعــطــيــات الــتــاريــخــيــة كــفــيــلــة وحــدهــا 
بأن تمكننا من فك طاسم املوقف التونسي 
االلــتــقــاء في  كـــان  فــقــد  الليبية،  القضية  مــن 
الــــرأي بــن الــشــيــخــن، الــبــاجــي والــغــنــوشــي، 
ــم مــــن اخـــتـــاف  ثـــابـــتـــا ومـــــؤكـــــدًا، عـــلـــى الــــرغــ
كل  توجه  حكمت  التي  السياسية  الخلفية 
مــنــهــمــا. فــقــد كــــان الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي 
مــســتــبــطــنــا لــلــتــوجــه الـــبـــورقـــيـــبـــي املـــعـــادي 
للقذافي، ونظامه القومي العربي، ما جعله 
يــســتــغــل الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة عــلــى أحــســن 
وجــــه لــلــتــخــلــص مـــن عــــدو قـــديـــم »مـــزعـــج«، 

 الــيــد التي 
ّ

ــد الــغــنــوشــي فــقــد »عـــض أمـــا راشـ
ــوال فــــي مـــنـــفـــاه«، عــلــى  ــ ــاألمـ ــ ــتــــدت إلـــيـــه بـ امــ
الــــوزراء الليبي األســبــق،  حــّد تعبير رئــيــس 
الــبــغــدادي املــحــمــودي، فــي تصريح منشور 
في  تسليمه  عشية  العربية،  الصحافة  فــي 
ظــل حــكــومــة حــمــادي الــجــبــالــي ســنــة 2012، 
مــنــتــصــرًا لــلــجــمــاعــات اإلســـامـــيـــة الــلــيــبــيــة، 
وكتائبها التي تولت األمر بعد قتل القذافي 
بـــــدوره ســنــوات  ــهـــاء حــكــمــه، مستبطنا  وإنـ
طــويــلــة مـــن الـــصـــراع بـــن الـــقـــذافـــي الــقــومــي 
املعادي  املسلمن  اإلخــوان  وتنظيم  العربي 
الليبي  العربية، بما في ذلك فرعه  للقومية 
الــــذي كـــان لــه صــــوالت وجــــوالت دمــويــة مع 
الــنــظــام الــلــيــبــي. ويـــاحـــظ املــتــأمــل فـــي تلك 
البورقيبي  الــســبــســي  الــتــقــى  املـــواقـــف كــيــف 
ــــي فــي  ــــامـ ـــع الـــغـــنـــوشـــي اإلسـ الـــلـــيـــبـــرالـــي مـ
تأييد تخلص الحلف األطلسي من القذافي 

القومي العربي.
 مـــن السبسي 

ً
وتــتــمــثــل املــفــارقــة فـــي أن كـــا

مواجهة  فــي  نفسيهما  يــجــدان  والغنوشي 
جديدة مع القضية الليبية ومأزقها، وهما 
وحزباهما في أعلى هرم السلطة التنفيذية، 
في قصري قرطاج والقصبة، والتشريعية في 
قصر بــاردو، ما سيحّملهما نتائج إدارتها 
هذه األزمة وتأثيرها على تونس، من جراء 
املرتقبة على  واألوروبــيــة  األطلسية  الحرب 
ليبيا. لكن مستويات التحالف وااللتقاء مع 
أطراف ليبية، هذه املّرة، ليست نفسها، ففي 
سياسيا  نهجا  النهضة  حــركــة  تنهج  حــن 
يــقــتــرب مــن الــجــمــاعــات اإلســامــيــة الليبية، 

وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني في موقع عسكري في رأس جدير على الحدود مع ليبيا في 6 فبراير 2016 )األناضول(

أنور الجمعاوي

ــــونـــــس املــــرتــــبــــة 76 فـــــي مـــؤشـــر  ــلــــت تـ ــتــ احــ
مـــدركـــات الــفــســاد لــعــام 2015، الـــصـــادر عن 
منظمة الشفافية الدولية في برلن، ويعنى 
واملـــالـــي  اإلداري  ــفـــســـاد  الـ بـــرصـــد  ــر  املــــؤشــ
املشهود في 168 دولة، والوقوف على مدى 
جــديــة أصــحــاب الــقــرار فــي الــبــلــدان املعنية 
فـــي مــكــافــحــة الـــفـــســـاد. ويــســتــنــد الــقــائــمــون 
عــلــيــه إلـــى مــســوحــات وبــيــانــات ومــقــابــات 
ــة مـــــع رجـــــــــال أعــــــمــــــال، ومـــحـــلـــلـــن  ــيــ ــيــــدانــ مــ
وخــــبــــراء لـــديـــهـــم اطــــــاع واســــــع عـــلـــى مـــدى 
ــار على  انــتــشــار ظـــاهـــرة الــفــســاد فـــي األقـــطـ
بأنه  الفساد  املنظمة  وتــعــّرف  النظر.  مـــدار 
»إساءة استغال السلطة املؤتمنة من أجل 
السلطة  ومصطلح  الشخصية«،  املصلحة 
أو  الــســيــاســي  أو  اإلداري  بــالــنــفــوذ  متعلق 
 مــا لخدمة 

ٌ
االقــتــصــادي الـــذي يوظفه طـــرف

مــصــالــح شــخــصــيــة أو فــئــويــة أو جــهــويــة، 
وللفساد  الوطنية.  املجموعة  حساب  على 
ــوة،  ــ ــرشـ ــ ــن قـــبـــيـــل الـ ــ ــيـــات مـــخـــتـــلـــفـــة، مـ ــلـ تـــجـ
واملــحــســوبــيــة، والــبــيــروقــراطــيــة، واملــحــابــاة، 
وإهدار املال العام، ومركزة الثروة، وانخرام 
التسيير، وســوء التصرف في إدارة املــوارد 
املـــالـــيـــة والـــبـــشـــريـــة فـــي املـــؤســـســـات. وكـــان 
الــفــســاد مستشريا فــي تــونــس قبل الــثــورة، 

اليومية مع الهياكل اإلداريــة. ويذهب %43 
من التونسين إلى أن الرشوة تيسر قضاء 
الحوائج، واعتبرها 39% عادة. ويدفع %96 
من املستجوبن الرشوة لربح الوقت واملال، 
القطاعات  مقدمة  وفــي  العقوبة.  ولــتــفــادي 
الرشوة قطاع  التي تستشري فيها ظاهرة 
ــة، يــلــيــهــمــا قــطــاع الــعــدالــة،  ــوانـ ــديـ األمــــن والـ
والــصــحــة، والــجــمــاعــات املــحــلــيــة، )بــلــديــات 
ومعتمديات(. وتكمن الخطورة في أن أغلب 
القانون  اخــتــراق  إلــى  ميالون  املستجوبن 
مــآرب شخصية.  لتحقيق  الفساد،  وركـــوب 
املــتــســبــب  الـــطـــرف  اإلداري  الـــعـــون  ويــمــثــل 
الوسيط  ويمثل   ،%56 بنسبة  الــرشــوة  فــي 
املساعد على تأمن الرشوة نسبة 19%، في 
حــن يــكــون املــواطــن املــســاهــم الــرئــيــســي في 

حدوث االرتشاء بنسبة 25 %.
املؤسساتي  املــالــي  الفساد  انتشار  ويفسر 

حــتــى صــنــفــت مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة الــدولــيــة 
الــرئــيــس املــخــلــوع، زيــن الــعــابــديــن بــن علي، 
مــن بــن الــــ 15 شخصية األكــثــر فــســادا في 
ــدر الـــبـــنـــك الـــدولـــي  ــ ــم، وســـبـــق أن أصــ ــالـ ــعـ الـ
 شــيء داخــل األســرة، 

ّ
دراســـة وسمها بـــ »كــل

م الــّدولــة فــي تــونــس«، وأبـــرزت هيمنة  َحكُّ
َ
ت

األسرة الحاكمة زمن بن علي على مفاصل 
اإلدارة وعلى املشهد االقتصادي، على نحو 
واملحسوبية،  الزبونية،  ثقافة  معه  شاعت 
ــعـــام بـــطـــرق غير  ــيـــاء عــلــى املـــــال الـ ــتـ واالسـ

مشروعة.
الفساد،  تــونــس ملكافحة  فــي  الــثــورة  قــامــت 
لكن  الــنــزاهــة،  وإعـــمـــال  الــعــدالــة،  ولتحقيق 
الواقع يخبر بعد خمس سنوات أن منسوب 
الفساد لم يشهد تراجعا، بل ازداد وتوسع، 
ولـــم يــعــد قـــاصـــرًا عــلــى عــائــلــٍة بــعــيــنــهــا، بل 
أصبح ظاهرة منتشرة، مفزعة، تنذر بإرباك 
االقتصاد التونسي، وتفكيك اإلدارة، وتزيد 
من تشويه صورة تونس لدى املستثمرين، 
وتساهم في تعزيز أزمــة الثقة بن املواطن 
الجمعية  أعدتها   

ٌ
والــدولــة. وكشفت دراســـة

 %  77 أن  العمومين  للمراقبن  التونسية 
من التونسين يعتبرون أن الرشوة تفاقمت 
بعد الثورة، وأكد 27% من املستجوبن أنهم 
دفــعــوا رشـــى صــغــيــرة تـــتـــراوح بــن خمسة 
معاماتهم  لتسهيل  ديــنــارًا،   50 و  دنــانــيــر 

أســبــاب، لعل أهمها  النحو بعدة  على هــذا 
شــيــوع ثــقــافــة االنــتــهــازيــة، والــربــح السريع 
لــدى عــدد مــن املــوظــفــن، وكــثــرة التعقيدات 
اإلدارية البيروقراطية، التي تدفع مواطنن 
إلــــى ركــــوب الــوصــولــيــة لــقــضــاء شــؤونــهــم، 
ــادة في  ــ ــة، جـ ــ ــ ــيـــاب هــيــاكــل رقـــابـــيـــة رادعـ وغـ
مكافحة الفساد، وشعور مواطنن بتراخي 
الثورة  قبل  املفسدين،  محاسبة  في  الدولة 
وبــعــدهــا، وهـــو مــا أغـــراهـــم بــاالنــخــراط في 
كيفيٍة  على  فيه  واملساهمة  الفساد،  دوائـــر 
مـــــا. وذلــــــك فــــي زمـــــن يـــجـــري فـــيـــه الــتــعــتــيــم 
عــلــى مــلــفــات الــفــســاد، وتــحــرص فــيــه بعض 
اإلعام  وسائل  وبعض  املتنفذة،  اللوبيات 
ــرة الــفــســاد.  ــاطـ املــشــبــوهــة عــلــى تــبــيــيــض أبـ
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــدســتــور الــجــديــد )14 
نـــص على  الـــثـــانـــي 2014(  ــانـــون  كـ يـــنـــايـــر/ 
ــداث الــهــيــئــة الــوطــنــيــة ملــكــافــحــة الــفــســاد،  إحــ
وشـــــــــّدد عـــلـــى ضـــــــــرورة تـــعـــقـــب املـــفـــســـديـــن 
ــات  ــيــ ــدد اآللــ ــحــ ــم يــ ــ ــه لـ ــإنــ ــهـــم، فــ ــتـ ــبـ ومـــحـــاسـ
الــقــانــونــيــة الــتــفــصــيــلــيــة ملـــشـــروع الــتــصــدي 
للفساد ومحاكمة مرتكبيه، كما لم يتم بعد 
الفساد،  عن  املبلغن  يحمي  قانون  إصــدار 
أو يضبط كيفيات تثمن جهودهم في هذا 

املال. 
كما أن املؤسسات الرقابية املعنية بمكافحة 
الــحــوكــمــة  مــقــدمــتــهــا وزارة  ــي  الـــفـــســـاد، وفــ

ومكافحة الفساد، والهيئة الوطنية ملكافحة 
تبدو  املــدنــي،  املجتمع  ومنظمات  الــفــســاد، 
أننا  ذات حــضــور ديـــكـــوري/صـــوري، حتى 
املعالم  لها استراتيجية واضحة  لم نسمع 
في مواجهة آفة الفساد  ومعالجته، ولم نر  
لها منجزًا استقصائيا، تحقيقيا/ إجرائيا 
واسعا في هذا الخصوص. ولعل ذلك راجع 
إلى محدودية صاحياتها، وعدم إمدادها 
باملوارد املالية والبشرية الكافية، فضا عن 
غياب اإلطار التشريعي/ التقنيني الخاص 

بتنظيم مشروع مكافحة الفساد.
والـــواقـــع أن تحقيق االنــتــقــال االقــتــصــادي، 
وإقـــــــامـــــــة دولـــــــــة الـــــقـــــانـــــون واملـــــؤســـــســـــات، 
يستوجب تفعيل مشروع مكافحة الفساد، 
الذي يقتضي إرادة سياسية قوية، دافعة له، 
وإطارًا تشريعيا منظما له، ومجتمعا مدنيا 
متعلقا به، حريصا عليه. ومن املهم، في هذا 
رقــابــيــة تحقيقية،  إحـــداث هياكل  الــســيــاق، 
مــســتــقــلــة، فــاعــلــة، ومــنــفــصــلــة عـــن األجــهــزة 
اإلداريـــــــة الــداخــلــيــة لــلــمــؤســســات، لــتــتــولــى 
لــة، في  الــقــيــام باملراقبة واملــراجــعــة واملــســاء
كـــنـــف الـــنـــزاهـــة واملـــوضـــوعـــيـــة، عـــلـــى نــحــو 
من  الــشــفــافــيــة،  االنــتــقــال بمصطلح  يضمن 
كــونــه شـــعـــارًا انــتــخــابــيــا واعــــــدًا، إلــــى كــونــه 
واقعا يحياه الناس في الجمهورية الثانية.
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منع الوزراء من الظهور اإلعالمي: قمع للحريات أم لألزمات؟
القاهرة ـ سعيد عبد الرحيم

فــي خــطــوٍة تتماهى مــع قـــرارات القمع التي 
تشهدها مصر في الفترة األخيرة، من حظر 
ــنـــع الــصــحــافــيــن مــــن الــتــغــطــيــة،  الـــنـــشـــر ومـ
قرار  عن  مصرية  حكومية  مصادر  تحدثت 
املاضي، يقضي  األربعاء  العمل به منذ  بدأ 
الــوزراء من الحديث لوسائل اإلعــام،  بمنع 
ــيـــس الـــــــــوزراء شــريــف  إال بــتــصــريــح مــــن رئـ

إسماعيل.
وكشف أحد أعضاء حكومة املهندس شريف 
ــــام مــصــريــة، أنــهــم  إســمــاعــيــل، لــوســائــل إعـ
فــوجــئــوا األربـــعـــاء املـــاضـــي، خـــال اجــتــمــاع 
بها  كتب  ورقــة  بداخله  بمظروف  الحكومة 
»عــــدم الــظــهــور فــي وســائــل اإلعــــام إال بعد 
الـــحـــصـــول عــلــى مـــوافـــقـــة رئـــيـــس الــــــــوزراء«. 
وبحسب مراقبن، فإن هذا القرار »يطعن في 
قيمة ومكانة الوزير، ويشكك في قدرته عن 
يواجهها  الــتــي  املــشــاكــل  عــن حجم  التعبير 

والسياسات التي يقترحها ويطبقها«.
ــع مــا  ـــا مــ

ً
ــــرار مـــتـــنـــاقـــض ــقـ ــ كـــمـــا يـــأتـــي هـــــذا الـ

أصــــدره مجلس الـــــوزراء مــن قــبــل، فــي بيان 
رســمــي يــؤكــد فيه أن »رئــيــس الحكومة أكد 
ــــام  ــوزراء بــــضــــرورة الـــتـــواصـــل مــــع اإلعـ ــ ــلـ ــ لـ
املرئي واملسموع واملقروء، لعرض تفاصيل 
ــلـــى أرض الـــــواقـــــع مــن  ــم تــحــقــيــقــه عـ ــتـ مــــا يـ
ــــود وإنــــــــجــــــــازات تـــســـتـــهـــدف مــصــلــحــة  ــهـ ــ جـ
أن  املــصــري، والتأكيد على  مصر واملــواطــن 
الحكومة تسعى لاجتهاد لتحقيق األهداف 
املــشــكــات وما  بــهــا، والتغلب على  املــنــوطــة 
يظهر من أخطاء خال التطبيق«. وتضمن 
ــيـــس الــــــــوزراء وجــه  الـــبـــيـــان الـــســـابـــق أن »رئـ
بأهمية توضيح الصورة كاملة للرأي العام 
التي  التنموية  بــاملــشــروعــات  مــا يتعلق  فــي 
يــتــم تــنــفــيــذهــا، وتــكــلــفــة الــخــدمــة اقــتــصــاديــا 
لـــلـــمـــشـــروعـــات حـــتـــى تـــكـــون عـــلـــى املــســتــوى 
ــدرة الــحــكــومــة على  ــ ــول، إلــــى جـــانـــب قـ ــأمــ املــ
االستمرار في تقديمها بشكل جيد يرضي 
طــمــوحــات املــواطــن، وطـــرح الـــدراســـات التي 
تقوم بها الحكومة والقرارات التي تتخذها 
على الرأي العام، خاصة ما يتعلق بإجراءات 
تحسن مناخ االستثمار وتذليل املعوقات، 

وتسريع تلك اإلجراءات«.
الــجــديــدة جـــاءت بعد عدة   التوجيهات 

ّ
لــكــن

تصريحات مستفزة للرأي العام املصري في 
الفترة األخيرة، فيما أكد املحامي واإلعامي 
خالد أبو بكر، املقرب من النظام الحاكم، أن 
»الــوزراء ممنوعون من الظهور اإلعامي إال 
بموافقة مجلس الـــوزراء«. وكتب تدوينة له 
عبر موقع »تويتر«: »منع الوزراء من الظهور 
فـــي اإلعــــــام إال بــمــوافــقــة مــجــلــس الـــــــوزراء! 
ورئــيــس الــــــوزراء نــفــســه ال يــتــحــدث لــإعــام 

أّمال ملا نحب نعرف حال مصر نكلم من؟!«
ــبــــب ذلـــــــك إلــــى  فـــيـــمـــا أرجـــــــــع نــــاشــــطــــون ســ
تصريحات الوزراء »غير املنضبطة«، والتي 
العام ســواء بالغضب  الــرأي  غالًبا ما تثير 
الــنــاشــطــة »م س«:  الـــســـخـــريـــة.  وقـــالـــت  أو 
»يحاولوا يسيطروا على تصريحاتهم غير 
املنضبطة، خاص يعملوا بيان أسبوعي«، 
عّمال  الــكــام  مــن فضايح  »أحــســن  مضيفة: 
ما  علشان  يتكتموا  األفضل  من  بطال  على 
يدبسوش املجلس في أي التزامات ويكشفوا 
املستخبي«. وقــال مــدون آخــر: »تصريحات 
مستشفيات  كثيرة  واألمــثــلــة  تفقع  الــــوزراء 
أحــســن مــن إنــجــلــتــرا، الــطــرق مكسرة وفيها 

مطبات عشان نقلل السرعة.. إلخ«.
وقد اعتاد وزراء مصر خال الفترة األخيرة، 
ــارة مــوجــة مـــن الـــتـــســـاؤالت لـــدى الــشــارع  ــ إثـ
حــــول مـــا تــحــمــلــه تــصــريــحــاتــهــم مـــن مــعــاٍن، 
وربما ألغاز وسخرية أو في بعض األحيان 
الــضــبــابــيــة. ومــــن تــلــك الــتــصــريــحــات الــتــي 
ــر الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة طـــارق  ــ أطــلــقــهــا وزيـ
قابيل الثاثاء املاضي، خال استضافته في 
بــرنــامــج »يـــوم بــيــوم« مــع مصطفى شــردي، 
على فضائية »النهار« حيث قال إن »النمو 

منوعات

مصر

االقـــتـــصـــادي فـــي مــصــر أكـــبـــر مـــن الـــواليـــات 
املتحدة األميركية، إذ يبلغ حالًيا 4.2 باملئة 
فيما نجده 1.5 باملئة في أميركا«. كما أكد 
قابيل خال البرنامج نفسه أن »عجز امليزان 
التجاري زاد بمقدار 10 مليار جنيه، بيد أن 

الباد تستطيع أن تمر من هذه األزمة«.
ومن قبله، خرجت تصريحات لوزير العدل 

ــري يمكنه  »املــــصــ إن  بــقــولــه  ــد،  ــزنــ الــ أحـــمـــد 
العيش بـ 2 و3 جنيه في اليوم الواحد، مش 
فــارقــة مــعــنــا«، وتــصــريــحــه الــســابــق بتمني 
قتل مئات اآلالف من »اإلخوان« مقابل قتلى 

الشرطة.
هذا باإلضافة إلى تصريح الدكتور الهالي 
الشربيني، وزير التربية والتعليم، الذي أكد 

الجامعات املصرية على  العلماء في  »قــدرة 
مناهجنا  وليس  كله  العالم  مناهج  تطوير 
ــاء ذلـــك خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي،  فـــقـــط«. وجــ
ــة »مــراجــعــة  ــظــم عــلــى هــامــش تــدشــن ورشـ

ُ
ن

ــلـــوم فـــي ضــوء  مــنــهــجــي الـــريـــاضـــيـــات والـــعـ
املــنــاهــج الـــعـــاملـــيـــة«، مــشــيــرًا إلــــى أن »مــركــز 
للوزارة يبذل جهود  التابع  املناهج  تطوير 
كبيرة وأن العاملن ال يستطيعون بمفردهم 

تطوير املناهج«.
ــــر  أمــــــا الــــدكــــتــــور مـــصـــطـــفـــى مــــدبــــولــــي، وزيـ
اإلسكان، فأكد أن »هناك وظائف في الدولة 
عليها  يقبل  ال  ولكن  للعمل،  تحتاج شبابا 
الــشــبــاب، وال يـــريـــدون الــعــمــل، فــيــمــا توجد 
أعداد ضخمة تتخرج من التعليم الجامعي 
العمل«.  في تخصصات ال يحتاجها سوق 
وكانت صدمة املصرين كبيرة إزاء تصريح 
لقائه في  خــالــد فهمي، خــال  البيئة،  وزيـــر 
قناة »TEN«، معلقا على غرق مركب يحمل 
500 طن من الفوسفات، في النيل بمحافظة 
قــنــا، بــقــولــه إن »بــعــض الــــدول املــتــقــدمــة في 
جــنــوب شـــرق آســيــا تــلــقــي بــالــفــوســفــات في 
املياه لفوائده، فعندما تكون املياه حمضية، 
يــوضــع فــيــهــا الــفــوســفــات حــتــى تــعــمــل على 
الثروة  خلق بيئة متعادلة وتزيد كذلك من 

السمكية«.
وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن 
االجــتــمــاعــي: »إن الــجــنــة مــكــان هــيــكــون فيه 
مزيكا وباليه«، وذلك خال احتفالية تحت 
قاعة  عنوان »مصر تفتخر بعروبتها«، في 
الــفــنــون، وهــو ما  بأكاديمية  سيد درويـــش 

أثار حفيظة عدد كبير من علماء األزهر.
أيضا  للنظر  الافتة  التصريحات  ومن بن 
ما رد به وزير السياحة هشام زعــزوع على 
ــــذي ســــاد بــســبــب انــخــفــاض نسبة  الــقــلــق الـ
حــادث سقوط  بعد  البريطانين  السائحن 
الطائرة الروسية فوق سيناء، موجها كامه 
للسياح البريطانين قائا: »هناك اتصاالت 
قوية معهم وال أتحدث عن السياسة واملثل 
ــكـــداب لــبــاب الـــــدار أنــت  بــيــقــول خــلــيــك مـــع الـ
ــقـــان مــــن إيـــــه وأســـدلـــك  ــلـ زعــــــان مــــن إيـــــه وقـ

الخرم«.
ــادي،  ــتــــصــ ــرم الـــشـــيـــخ االقــ ــ ــن مـــؤتـــمـــر شــ ــ وعــ
صــرح أشـــرف الــعــربــي وزيـــر التخطيط بأن 
»اإلحــصــائــيــات الــخــاصــة بــالــســعــادة، أكــدت 
أن الــشــعــب املـــصـــري كــــان مـــن أســعــد عــشــرة 
شــعــوب فــي الــعــالــم خـــال انــعــقــاد املــؤتــمــر«. 
أثـــارت جــدال كبيرًا  الــتــي  ومــن التصريحات 
في الشارع، تلك التي أطلقها وزير الشباب 
خـــالـــد عــبــد الـــعـــزيـــز، عــنــدمــا قــــال إن نسبة 
ــي مـــصـــر قـــيـــل إنـــهـــا 13 بــاملــئــة،  الـــبـــطـــالـــة فــ
على  مــشــددًا  صحيحة،  غير  نسبة  ولكنها 
عــدم وجــود بطالة فــي الــبــاد على اإلطــاق. 
وكذلك تصريحه خال لقائه بطاب جامعة 
ــزّوغ من  الــقــاهــرة، عــنــدمــا قـــال لــهــم: »كــنــت بــ
ــرات، يـــعـــنـــي مـــمـــكـــن تــــكــــون طــالــب  ــ ــــاضـ ــــحـ املـ
فاشل، وتطلع وزير عادي يعني«. وأضاف: 
أتخرج  لم  فأنا  »متقضوهاش مذاكرة بس، 

بتقدير كبير«.
أمـــا وزيـــر الــبــتــرول طـــارق املـــا، كـــان قــد أكــد 
الــبــاد في  الــتــي مــرت بها  أن أزمـــة البنزين 
األمــر  وأن  افتعالية،  هــي  املــاضــي،  سبتمبر 
ال يــعــدو كــونــه »إيـــحـــاء نــفــســي دون وجــود 

مشكلة«.
وأثار وزير النقل الدكتور سعد الجيوشي، 
استهزاء الناشطن واملراقبن، حيث أكد أن 
إصــــاح الـــطـــرق ســيــزيــد مـــن مــعــدل حـــوادث 
الـــســـيـــر، ألن الــــطــــرق ســـتـــكـــون وقـــتـــهـــا أكــثــر 
نعومة وهــو مــا ســيــؤدي إلــى زيـــادة سرعة 
معدالت  ازديـــاد  يسبب  وبالتالي  السائقن 

حوادث السير.
أكــد وزيـــر التعليم العالي فــي عهد  وكــذلــك، 
إبراهيم محلب، الدكتور السيد عبد الخالق، 
أن »مصر تمتلك مستشفيات أفضل من تلك 
املـــوجـــودة فــي بــريــطــانــيــا مــن حــيــث املــبــانــي 

والتجهيزات«.

أثار الوزراء موجة 
من التساؤالت والسخرية 

بسبب تصريحاتهم

خطوة تلو أخرى، تمشي مصر نحو عصر تكميم األفواه، من المؤيدين والمعارضين. فمن 
الصحافيين والناشطين، وصل األمر إلى السياسيين

 عـــلـــى الــنــظــام 
ً
ســـيـــاســـة تــكــمــيــم األفــــــــواه لـــيـــس جــــديــــدة

املصري. فقد بدأ النظام، إثر أحداث 30 يونيو، بفرض 
سياسة منع الكام على الجميع. وبدأ النظام سياسته 
هـــذه تــدريــجــيــا، وأرفــقــهــا بـــمـــنـــاورات تــلــفــزيــونــيــة بـــدءًا 
الــوزراء  إلــى  الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصــواًل  من 
واملسؤولن واإلعامين التابعن للنظام، والذين أكدوا 

مرارًا وجود حرية تعبير وحرية صحافة في مصر.
 األرقام والوقائع، تقول غير ذلك. فقبل منع الوزراء 

ّ
لكن

مـــن الــظــهــور إعــامــيــا، مــنــع الــنــظــام الــقــضــاة وأعــضــاء 
وسائل  لكافة  بتصريحات  اإلدالء  مــن  العامة  النيابة 
 عن قرار اتحاد كرة القدم، بعدم 

ً
اإلعام املصري، فضا

الحكام في وسائل اإلعــام إال بتصريح مسبق  ظهور 
مــؤخــرًا،  الــعــالــي  التعليم  وزارة  قــامــت  كما  اللجنة.  مــن 

بنشر مرسوم من قبل الوزير الدكتور أشرف الشيحي 
لـــرؤســـاء الــجــامــعــات بــمــنــع ظــهــور أســـاتـــذة الــجــامــعــات 
فــي وســائــل اإلعـــام، وهــو األمــر الــذي أثــار ردود أفعال 
غاضبة لدى عدد من األساتذة، مؤكدين أن ذلك يعود 
األساتذة  أفــواه  وتكميم  املظلمة  العصور  إلــى  بالباد 
الذين يقدمون كل ما لديهم من خبرات لصالح املجتمع 

والوطن.
ــذا فــقــط، فــقــد أثــبــتــت الــوقــائــع وجــــود حـــاالت  ولــيــس هـ
 
ً
إخـــفـــاء قـــســـري فـــي مــصــر بــــأعــــداد كـــبـــيـــرة، هــــذا فــضــا
تبدأ  الــوســائــل..   

ّ
بــكــل وقمعهم  الصحافين  سجن  عــن 

الــائــحــة بــشــوكــان، وال تنتهي بــالــكــاتــب أحــمــد نــاجــي، 
بتهمة  بالسجن سنتن  يــومــن  منذ  عليه  ُحــكــم  الـــذي 

»خدش الحياء العام« في كتاباته.

تكميم األفواه
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أثار إعالن الرئيس المصري، عبدالفتاح تغريد
السيسي، خالل المنتدى األفريقي في شرم 

الشيخ، أنّه سُيحقق التنمية البشرية في 
عام 2063 سخرية رواد مواقع التواصل 

االجتماعي في مصر. 
فنشر مغردون ماذا سيكون عمرهم في 

ذلك العام، كما نشروا صور هياكل عظمية 
»تنتظر التنمية«، واعتبر آخرون ساخرين أّن 

»التنمية ستحصل قبل قيام القيامة بساعات 
قليلة«.

ال تزال قضية وقف المساعدات 
السعودية للبنان تتفاعل على مواقع 
التواصل االجتماعي، فانقسم »تويتر« 

في العالم العربي بين مؤيد للسعودية، 
ومؤيد للبنان. وأطلق سعوديون وسم 

»#السعودية_توقف_مساعداتها_للبنان«، 
فيما أطلق لبنانيون وسومًا عدة، كان بينها 

»#باسيل_إرحل«، والذي دعا وزير الخارجية 
جبران باسيل لتحمل المسؤولية عما حدث 

باالستقالة.

بينما يحتضر األسير الصحافي محمد 
القيق في مستشفى العفولة اإلسرائيلي، 

بعد 90 يومًا من اإلضراب عن الطعام، 
ووصوله لمرحلة صعبة جدًا تدهورت 

فيها صحته ولم يعد يقوى على الحركة، 
أطلق مستخدمون وسم »#انقذوا_القيق« 

في عدد من الدول العربية، حيث دعوا 
للضغط على االحتالل بجميع الطرق إلنقاذ 

حياة األسير، صاحب أطول إضراب عن 
الطعام.

)Getty( شريف إسماعيل إثر تحطم الطائرة الروسية



لي  بالنسبة  ــًدا  أبــ يــتــحــول  لــن  السينما،  فــي 
إلــــى مــهــنــة رســـمـــيـــة«. الــفــيــلــم، الــــذي أشــــارت 
إلــيــه بــانــشــيــت، هــو »كـــابـــوريـــا«، الـــذي لعب 
الراحل أحمد زكــي. لتبدأ مسيرتها  بطولته 
ــقـــاهـــرة، وتــدخــل  ــا فــعــلــتــه فـــي الـ مـــن خــــال مـ
األفــــام الــســيــنــمــائــّيــة بــصــورة قـــوّيـــة، وتــنــال 
 واســـعـــة. وغــيــر بــعــيــد عــن بانشيت، 

ً
شــهــرة

يذُكر التاريخ الفني أن املمثلة الراحلة، هند 
رســتــم، بــــدأت حــيــاتــهــا املــهــنــيــة كــكــومــبــارس 
حمامة  فــاتــن  ومنهن  ها، 

َ
ن

ْ
سَبق نجمات  مــع 

ومديحة يسري، لكن أحد املخرجني اكتشفها 
في فيلم »غزل البنات«، مع ليلى مراد نهاية 
األربــعــيــنــيــات، وأعــطــاهــا دور الــبــطــولــة في 

فيلم »الــعــقــل زيــنــة«، بــعــد عـــام واحــــد، لتبدأ 
مشوراها مع البطولة والنجومية. 

ـــلـــني، مــنــهــم مــن 
ّ
ــث ــايـــات املـــمـ ــكـ هـــكـــذا تـــبـــدأ حـ

يستغل الظروف، ومنهم من يبقى على حاله، 

ربيع فران

ــل 
ّ
ــايـــة مــمــث ــكـ ــــارس« حـ ــبـ ــ ــــومـ »كـ ـــ ــ الـ

ــه لـــــم يــــصــــل إلــــى  ــ
َّ
ــن ــكــ مــــــعــــــروف، لــ

الــنــجــومــّيــة أو الــصــفــوف األولــــى. 
 السبب بعدم بلوغ عدد كبير من 

ّ
الواضح أن

الثانوية،  بــأدوارهــم  عرفوا  الذين  املمثلينن 
أو »الكومبارس« للنجومية، هو تواضعهم 
صــبــغــت  واحـــــــدة  أدوارًا  وقـــبـــولـــهـــم  ــد،  ــ ــزائـ ــ الـ
أسماء  أن  الــافــت   

َّ
أن بيد  الفنية.  مسيرتهم 

كـــبـــيـــرة، بــلــغــت فــيــمــا بــعــد ســــدة الــنــجــومــيــة 
املــطــلــقــة، ودخـــلـــت عــالــم الــتــمــثــيــل مـــن بــوابــة 
»كومبارس«، فتقدمت ونالت شهرة واسعة، 
أوصلتها إلى الصفوف األولى. ونذكر منهم 

اليوم الفنانة األسترالية، 
 كــيــت بــانــشــيــت، الــتــي لـــم تــتــوقــع يـــوًمـــا أن 
مشوارها  يبدأ  وأن  محترفة،  ممثلة  تصبح 

السينمائي من القاهرة بالذات.
تحدثت  الصحافية،  مقاباتها  إحــدى  ففي 
بــانــشــيــت عـــن دخــولــهــا عـــالـــم الــتــمــثــيــل في 
ــانــــت مــــجــــرد طــالــبــة  ــة عــــشــــرة، إذ كــ ــنـ ــامـ ــثـ الـ
جامعية، عندما سافرت إلى مصر في جولة 
سياحية بحتة، وفوجئت برجل في الطريق 
العام يسألها عما إذا كان يهمها الظهور في 
بعض  تصوير  يجري  كــان  سينمائي،  فيلم 

مشاهده في الحي نفسه.
الفضول، وسرعان  بدافع  الفور  ْت على 

َ
وافق

مــا وجـــدت نفسها حـــول حــلــبــة، كـــان يتاكم 
فوقها بطل الفيلم املصري، مع غريم أجنبي. 
ــارس  ــبـ ــومـ ــكـ ــــن الـ ــلــــب مـــنـــهـــا املـــــســـــؤول عـ وطــ
الــــصــــراخ، فــنــفــذت تــعــلــيــمــاتــه، وعــــــادت إلــى 
العمل   

َّ
بـــأن »مقتنعة  الــســيــاحــي،  مــشــوارهــا 

ال توجد زاوية في مطعم 
أيام زمان ال تحتوي على 

قطعة تراثية

رفيق عويجان، هو أشهر 
كومبارس استطاع أن 
يسكن قلوب اللبنانيين

2223
منوعات

يت 
ّ
راضًيا بدور »كومبارس«. قبل أيام، توف

الــجــواد. االســم ال يعرفه  الفنانة فــايــزة عبد 
لكل   

ً
لكن صورتها شكلت صدمة الكثيرون، 

مــن تــابــع تــاريــخ السينما املــصــريــة، فــاملــرأة 
لقب، شاركت لسنوات 

ُ
»الجدعة« كما كانت ت

ــــي مـــعـــظـــم األفـــــــــام واملـــســـلـــســـات  طـــويـــلـــة فـ
التلفزيونية، بدءًا من اختيار الراحل رشدي 
أباظة دورًا لها في أحد أفامه، وصــواًل إلى 
إنتاج  النسا«  »كيد  مسلسل  في  مشاركتها 
بـــدا واضــًحــا أن تواضعها  لــكــن،  عـــام 2014. 
زاد من ضعفها، واستقواء املرض أو الكآبة 
ــهــا عــانــت مــن قــلــة او 

ّ
عليها، خــصــوصــا، وأن

بها،  التمثيلية  املــهــن  نقابة  اهــتــمــام  انــعــدام 
من  واحـــدة  واعتبرت  كبير،  فرحلت بصمت 
السينما  في  »كومبارس«،  الـ ممثات  أشهر 

املصرية منذ 40 عاًما.
أشهر  أو سلومة،  املمثل نصر ســيــف،  وكـــان 
أصــلــع  شــريــر فــي تــاريــخ السينما املصرية، 
ــه فـــي األفـــــام كــثــيــرة،  حــيــث لـــم تــكــن حــــواراتــ
ولطاملا ُمنح دور البلطجي الكوميدي. ُعِرف 
فــي السينما بــأنــه صــاحــب أشــهــر »صــلــعــة«، 
واشــتــهــر بــــدور مــســانــد لـــرجـــال الــعــصــابــات. 
فيما بعد، اكتشفه املخرج، نيازي مصطفى، 
ــِفــت 

ُ
ــراء«، لــيــل فـــي فــيــلــم »عــنــتــر يــغــزو الـــصـــحـ

أنــظــار املــخــرجــني إلــيــه، الــذيــن اســتــعــانــوا به 
فــي معظم أفــامــهــم، منها »عــصــابــة حــمــادة 
ــا الــلــي قــتــلــت الــحــنــش«،  وتـــوتـــو«، وفــيــلــم »أنــ
وصــاحــب أشهر الزمــة فــي مسرحية »شاهد 
ماشفش حاجة«، مع النجم عادل إمام، وهي: 
»ينصر دينك يا أستاذ خليفة«، وتوفي عام 

2011 عن 78 عاما.
فــالــكــومــبــارس لـــه دور أســـاســـي فـــي الــعــمــل، 

سواء أكان سينمائًيا أو تليفزيونيا، وهو ال 
فــإذا كان  البطل.  يقل موهبة أو حضوًرا عن 
ق 

َّ
األكــتــاف ويصف البطل هو من ُيحمل على 

التي  العناصر  له، فالكومبارس هو من أهم 
ــه، وبــبــســاطــة، يــســاهــم  ــ ــــك، ألنـ تــســاهــم فـــي ذلـ
بـــــدوره الــبــســيــط عــلــى اكــتــمــال الـــصـــورة في 
الــعــمــل الــفــنــي. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن دوره ال 
ـــا الـــثـــوانـــي على 

ً
يـــتـــعـــّدى الـــدقـــائـــق، وأحـــيـــان

ه يعيش باألجر الذي يتقاضاه 
ّ
الشاشة، إال أن

عن ذلك.
ومن أشهر كومبارس السيدات في السينما 
املـــصـــريـــة، بــهــجــة مــحــمــد عـــلـــي، الـــتـــي قــامــت 
واملسرحيات.  األفـــام  فــي  الكوميديا  ــأدوار  بـ
وقــــد اشـــتـــهـــرت بــتــقــلــيــد الــــرجــــال فـــي األفــــام 
مامحها.  ذلــك  على  ساعدها  وقــد  القديمة، 
الكبير«، وبعد ذلك  ــت فــي فيلم »املــهــرج 

َ
ُعــِرف

ا، 
ً

أيض فرقة رمسيس، وعملت،  إلــى  انضّمت 
فــي فيلم »مــطــاردة غرامية« مــع الفنان فــؤاد 

املهندس، والفنان عبد املنعم مدبولي.
كذلك من أبرز الوجوه املعروفة في السينما، 
كــامــل حــســنــي عــبــد الــلــه عــبــد الــجــلــيــل، وهــو 
ــة  السينما واملــســرح واإلذاعــ فــي  عــمــل  ممثل 
دور رجل  دائــًمــا يجسد  وكــان  والتليفزيون. 
الـــعـــصـــابـــات فـــي الــكــثــيــر مـــن األفــــــام بسبب 
مامحه الجافة، ونظراته الشرسة، وبرع في 
ذلك. وتعد أشهر أعماله، دور نجاتي البواب 
في مسلسل »البخيل وأنا«، مع  فريد شوقي 
عــام 1991، والــذي لعب فيه دوًرا  غلب عليه 

الطابع الكوميدي.
ظهرت عائشة الكياني كممثلة كوميدية في 
»الفتاة  بــأدوار  اشتهرت  الثمانينيات،  فترة 
غــيــر الــجــمــيــلــة«، لــكــنــهــا خــفــيــفــة الـــظـــل. بـــدأت 
مــســيــرتــهــا الــفــنــيــة عــــام 1984 فـــي مــســرحــيــة 
فــوق هضبة  »الــحــب  فيلم  ثــم  »البرنسيسة«، 
الـــهـــرم«ـ لــتــتــوالــى بــعــدهــا األعــمــال فــي مجال 
أبرزها:  ومن  والسينما.  واملسرح  التلفزيون 
ــنـــي«، و»اإلرهـــــــــاب  ــتـ ــبـ »الـــشـــيـــطـــانـــة الـــتـــي أحـ
ــبــــاب«، و»ســـيـــداتـــي آنـــســـاتـــي«، و»كــيــد  ــكــ والــ
ــيــــســــك«،  الــــعــــوالــــم«، ومـــســـلـــســـات مـــثـــل »أرابــ

و»رأفت الهجان«.
وفي لبنان، ُعِرف الفنان، رفيق عويجان، بأنه 
أشــهــر كــومــبــارس اســتــطــاع أن يسكن قلوب 
أدواره  مــعــظــم  وأن  خــصــوصــا  الــلــبــنــانــيــني، 

تمحورت حول نادل في املقهى.
بني  فاصلة  بشعرة  النجومية  تفصل  هكذا، 
ــــى مــجــد  دور وآخـــــــر، قــــد يــحــمــل صـــاحـــبـــه إلـ
أو يبقيه أسير  يــوًمــا،  الــشــهــرة والــنــجــومــيــة 
دور »كومبارس«، بعيدًا عن البطولة املطلقة، 
يهم 

ّ
بقوة، وتبن الناس مع ذلك  رغم تعاطف 

»كومبارس«، قد يفضله البعض عن البطل  لـ
النجم ألسباب كثيرة.

إبداعقضية

لقاءأمكنة

خليل العلي

بـــني املــوســيــقــى والــتــمــثــيــل والــشــعــر عــاقــة 
ــولــد حــالــة فنّية 

ُ
وطــيــدة، وعــنــد امتزاجهم ت

مميزة وغريبة وفريدة من نوعها، وخاصة 
عندما يكون العزف املوسيقي ارتجااًل على 
املسرح. وهذا ما أبدع به، طارق بشاشة، ابن 

مدينة صيدا، جنوب لبنان.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بــدأت  يــقــول بشاشة لـــ
حياتي الفنّية عندما كنت في سن 12 سنة 
من خال الفرق املوسيقية الكشفّية، وكانت 
خال فترة الحرب األهلية في لبنان. بدأت 
الــبــدايــة، وبعدها  بالتعلم على اإليــقــاع فــي 

تعلمت على آلة “كارينيت”.
ويـــضـــيـــف: »بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــــحــــرب األهــلــيــة 
ــــى املـــعـــهـــد الــعــالــي  فــــي لـــبـــنـــان، انــتــســبــت إلـ
للموسيقى »الكونسرفتوار« في سن الفيل 
شرق بيروت. تخصصت في العزف على آلة 

قــديــم فــي ســن الــثــامــنــة عــشــر، لــتــبــدأ رحلته 
فـــي اقــتــنــاء الــقــطــع الــقــديــمــة، ودمــجــهــا في 
مطعمه الذي يقتات منه هو وعائلته التي 
 

ُّ
يعيلها، بعد وفاة والده. الرفوف التي تلف
املــطــعــم احــتــوت عــلــى عـــدد كبير مــن القطع 
السيوف،  القديمة،  الخناجر  مثل  القديمة 
ــات، األراجــــــيــــــل، أجـــهـــزة  ــاعــ ــســ ــلــــحــــة، الــ األســ
الفلسطيني،  الــهــودج  الــتــراثــيــة،  التسجيل 
مصابيح اإلنارة اليدوية، األواني واألدوات 

النحاسية، والفخاريات القديمة.
ويقول الشيف، صابر رحمي )أبو تامر( )42 
عاما(، لـ »العربي الجديد«: »مات والدي وأنا 
 في بطن والدتي، فحملت املسؤولية 

ٌ
جنني

منذ الصغر«. ويضيف أيضا: »بدأت العمل 
بمحلي وحيدًا، وبإمكانيات بسيطة، وهي 
عـــبـــارة عـــن بـــار رخـــامـــي لتحضير الــفــافــل 
والفول والحمص. كنت أعمل منذ الخامسة 
. واستمرَّ العمل 

ً
صباحا حتى الواحدة ليا

عــلــى هـــذا الــحــال مـــدة ســنــة ونــصــف، وجــاء 
َكُبر  الــذي  تامر  وابــنــي  ملساعدتي،  شقيقي 

غزة ـ عالء الحلو

يحتار نظرك فور دخول مطعم »أيام زمان« 
لـــلـــمـــأكـــوالت الــشــعــبــيــة، فـــي حـــي الـــزيـــتـــون، 
إلــى الجنوب مــن مدينة غــزة، بعد أن َحــّول 
فنية، تحاكي  إلى لوحات  صاحبه جدرانه 
ــَدم، عــاكــســة  ــ ــ ــِقـ ــ ــ ــبــــق الـ ــة املـــــاضـــــي، وعــ ــ ــــحـ رائـ

طَو صفحاته بعد.
ُ
بألوانها تراثا لم ت

»بـــــــازار«، هـــي الــصــفــة األنـــســـب لــذلــك املطعم 
الذي افتتحه الشيف، صابر رحمي، قبل ستة 
أعــوام على شارع صاح الدين، الواصل بني 
جــنــوب قــطــاع غـــزة وشــمــالــه. وصــبــغ رحمي 
زوايا املطعم ومرافقه باللون التراثي القديم، 
الذي ينقل الزبائن إلى الوراء عشرات السنني.

ــــت الـــــــذي صـــّمـــمـــه الــشــيــف  ــــافـ الــــديــــكــــور الـ
ي، عـــكـــس شــغــفــه بـــكـــل مــــا هــــو قـــديـــم، 

ّ
ــز ــ ــغـ ــ الـ

وعشقه الذي لم يفارقه منذ اقتنائه لراديو 

الساكسيفون ملدة ست سنوات، ثم اتجهت 
بــعــدهــا إلــــى الــتــمــثــيــل، حــيــث تــخــرجــت من 
جامعة “الكفاءات«، وحصلت على ليسانس 
أتنقل  املسرحية عام 2002، وكنت  بالعلوم 

بني املوسيقى واملسرح«.
في جعبة بشاشة ألحان موسيقية عدة من 
الــنــور فــي ألبوم  لــم تبصر  أنــهــا  تأليفه، إال 
مــوســيــقــي نــتــيــجــة غــيــاب شـــركـــات اإلنــتــاج 
أخرى،  ناحية  باملوسيقى. ومن  تهتم  التي 
عدم وجــود إمكانات مادّية لتسجيل »سي 
ـــف 

ّ
دي« مـــن إنـــتـــاجـــه الــــخــــاص، رغــــم أنــــه أل

موسيقى تصويرية عدة في مسرحيات تم 
عرضها في لبنان.

ــه عمل مــع مخرجني 
ّ
أن إلــى  اشة 

ّ
ويلفت بش

عديدين في التمثيل املسرحي، منهم روجيه 
عــســاف، وريــمــون جــبــارة، وجــولــيــا قــّصــار، 
وجيرار آفاديسيان، وجال وشكيب خوري. 
التلفزيونية،  املسلسات  صعيد  على  أمــا 
فقد عمل مع املخرج نجدة أنزور في خمسة 
ــم الـــخـــطـــيـــب، وهـــشـــام  ــ ــاسـ ــ مـــســـلـــســـات، وبـ
شــربــتــجــي، ورنـــدلـــى قـــديـــح، وإيـــلـــي حبيب 

وغيرهم.
ــة بــــــالــــــقــــــول: »أحـــــــلـــــــم أن  ــ ــاشـ ــ ــــشـ ــم بـ ــ ــتـ ــ ــــخـ ويـ
أطــــــــّور نـــفـــســـي أكــــثــــر فــــي الــــعــــزف عـــلـــى آلـــة 
»الـــكـــاريـــنـــيـــت«، وأن يـــكـــون لـــي مــشــروعــي 
بأن  »وأحــلــم  الــخــاص«، مضيفا:  املوسيقي 
تأليفي،  مــن  موسيقية  مــقــطــوعــات  أســّجــل 
ــيـــكـــون فــي  تــــصــــدر فــــي ألــــبــــوم مـــوســـيـــقـــي لـ

متناول الجميع«.

وأصـــبـــح قـــــادرًا عــلــى الــعــمــل إلــــى جــانــبــي«.
الصعوبات التي واجهها الشيف رحمي منذ 
بداية حياته، لم تقتل ولعه باقتناء وتزيني 
منزله ومطعمه وكل أماكنه بالقطع القديمة 
بــديــكــورات تناسبها  والــتــراثــيــة، وإبـــرازهـــا 
اللون واإلضـــاءة، لتبدو وكأنها لوحات  في 

فنية، يكمل جمال كل منها اآلخر.
وعن ذلك، يقول الشيف رحمي: »منذ بداية 
العمل في املحل، أحضرت معي ذلك الراديو 
القديم، وأرجيلة قديمة كنت قد استوردتها 
من سورية، وخصصت لهما رفا في مدخل 
الزبائن  بإعجاب  حينها  وتــفــاجــأت  املــحــل، 
بالرف، وشجعني ذلك على تطوير الفكرة، 
فــبــدأت بتوسيع الــرفــوف، ووضــعــت عليها 

عشرات القطع القديمة«.
ما وضع رفا جديدًا 

ّ
ه كل

َّ
ويشير الشيف بأن

داخــــل املــحــل، كـــان إعــجــاب الــزبــائــن يــــزداد، 
وثـــنـــاؤهـــم وحــبــهــم وتــقــديــرهــم يــتــضــاعــف. 
ــــدران حـــتـــى اكــتــمــل  ــــجـ ــلـــت تـــزيـــني الـ »فـــواصـ
الــعــمــل، ولـــم تــعــد هــنــاك زاويــــة واحــــدة غير 
مكسوة بالتراث، والقطع القديمة، أو حتى 
نافورات املاء، التي قمت بصناعتها يدويا«.

وعــــن مـــصـــادر تــلــك الــقــطــع الــقــديــمــة، يــقــول 
رحمي: »ورثت بعضها عن جدي، واشتريت 
ــددًا مــنــهــا مـــن جــمــهــوريــة مــصــر وبــعــض  ــ عـ
الدول العربية، ومن األسواق املحلية داخل 
ــــب بــاقــتــنــاء املـــزيـــد منها،  قــطــاع غــــزة، وأرغـ
للدمج بني جودة املأكوالت املقدمة، والراحة 

النفسية للزبون«.

طارق بشاشة: أحلم أن يكون لي مشروعي»أيام زمان«... جودة األكل مع سحر التراث
»أيام زمان« مطعم 
للمأكوالت الشعبية 

في قطاع غزّة، حّوله 
صاحبه إلى متحف تراثي 

يحتوي على قطع 
قديمة، ليشعر الزبون بأنّه 

يسافر عبر الزمن

فرش الرسم والتلوين 
ُتْصَنع عادًة من ذيل 

الحصان. أّما األلوان، 
فيجب أن ُتصَنع حصرًا 

من أكاسيد معدنيّة 
طبيعيّة

طارق بشاشة، ابن مدينة 
صيدا، عازف على آلة 

الكالرينيت، ومؤلف 
موسيقي للعديد من 

المسرحيات والمسلسالت 
التلفزيونية

القاهرة ـ محمد كريم

يعود أّول رصٍد لفن الرسم على املاء، اإلبرو، 
إلى الدولة السلجوقية )1037-1194(، والتي 
حكمت مساحات واسعة من آسيا، ومن ثّم 
تم نسب اختراع هذا النوع من الفن لألتراك 
التركمان أو حتى الصينيني.  أو  الفرس  أو 
 ذلك كانت تدعمه الروح الفنية التي تدب 

ّ
كل

على  والحديثة  القديمة  اإلبــرو  لوحات  في 
حّد سواء، دون اإلشارة إلى مخترع بعينه، 
أو حادثة محددة تكشف نشأة الفن وأصله 
القومي. وهذا الفن لم تعرفه أوروبا، إال بعد 
اتصال القارة األوروبّية بالدولة العثمانية.

ــه املــــاء  ــ ــلـــى وجــ ــه عـ ــتـ ــام لـــوحـ ــ ــّرســ ــ يـــشـــكـــل الــ
مــرمــري  عــلــى ورق  الــرســمــة  ثــم تطبع  أّواًل، 
ــاٍن مــتــعــددة،  ــــاص. ولــلــفــظ »اإلبـــــــرو« مـــعـ خـ
العني والــورق  فهو بالتركية يعني حاجب 
ع، أو القماش املــلــون بــألــوان 

ّ
املــلــون واملــجــز

العني،  مختلفة بشكل مموج يشبه حاجب 
وكــــانــــوا يــســتــخــدمــونــه قـــديـــمـــا فــــي أغــلــفــة 
ــه فـــي الــفــارســيــة  الــكــتــب والـــدفـــاتـــر. كــمــا أنــ
يــعــنــي الــغــيــوم أو الــســحــاب. وصـــار يعرف 
تقوم   .Water Marbling بـــ   اإلنجليزية  فــي 

أنماط ملونة في  إنشاء  اإلبــرو على  تقنّية 
وعاء معدني بحواف ملساء تسمح بمرور 
الورق دون خدوش، ويتم الرسم داخل ماء 
مكثف عبر الرش والتفريش، بعدها تطبع 
 
ً
األشــكــال إلــى الــــورق. املـــاء املــســتــخــدم عــادة

يــكــون مـــاء مــقــطــرًا، يــتــمُّ تكثيفه عــن طريق 
األلــــــوان.  تــخــتــلــط  ال  حــتــى   ،»Kiter« مـــــادة 
 من 

ً
ــع عـــادة

َ
ــْصــن

ُ
وفـــرش الــرســم والــتــلــويــن ت

ــفـــرش  ــر والـ ــ ــــل الـــحـــصـــان مــــع بـــعـــض اإلبــ ذيـ
ع 

َ
صن

ُ
الباستيكية. أّما األلوان، فيجب أن ت

أكــاســيــد مــعــدنــّيــة طبيعّية. في  حــصــرًا مــن 
حني يشترط في الورق املستخدم أن يكون 
مقاوما للبلل، ويسمى الورق أحيانا »ورق 
ــار«، ويــتــكــون مــن خليط مــن الــنــشــادر  ــ األجـ
ــتــــى يـــمـــتـــص املـــــــادة  ــيــــض حــ ــبــ وبـــــيـــــاض الــ
الصمغية، ويسّهل من عملية الرسم. يقوم 
ــّيـــة الــلــوحــة، بعدها  ــان بــتــشــكــيــل أرضـ

ّ
الــفــن

يقوم بإضافة قطرات من األصباغ املتوفرة 
لديه، ثم يستخدم اإلبر املسننة في تشكيل 
القطرات، للحصول على األشكال  وتحريك 

املطلوبة.
، »بطال 

ً
اإلبـــرو، فيوجد، مثا أنــواع  د  تتعدَّ

إبـــــرو«، والــــذي يــعــود ملــقــاس قــمــاش معني. 

و»شـــــــال إبــــــــرو«، والـــــــذي يــشــبــه فــــي نــقــشــه 
حــجــاب الــنــســاء. و»تــراكــلــي إبــــرو«، ويعني 
ــط. و»كــومــولــو إبـــرو«، ويعني 

َّ
ــمــش

ُ
اإلبـــرو امل

ل. و»إبــرو مزهر«، وذلك نسبة الزهور  املرمَّ
ــــرو«، وهـــو نقش  والــنــبــاتــات. و»عــكــاســي إبـ
ــارج وفــــــــارغ مــــن الــــداخــــل،  ــ ــخـ ــ مــــرخــــم مــــن الـ
واألشعار  النصوص  كتابة  في  ويستخدم 
واآليــــــــــات. كـــمـــا يـــوجـــد نـــــوع مـــنـــســـوب إلـــى 
ــنــــدي،  ــــى، خـــطـــيـــب مـــحـــمـــد أفــ ــــدعـ شـــخـــص يـ
ــرًا،  ــ

َّ
ويــطــلــق عــلــيــه »خــطــيــب إبـــــــرو«. ومــــؤخ

دخلت تقنية اإلبــرو في مجال النقش على 
األظافر.

ــزًا  ــّيـ ــأخــــذ حـ ــن اإلبــــــــرو يــ ــفـ ــام بـ ــمــ ــتــ ــدأ االهــ ــ بــ
ـــر ورش 

ُ
ــام، حـــيـــث تـــكـــث ــمــ ــتــ ــن االهــ كـــبـــيـــرًا مــ

العواصم  مــن  فــي عــدد  تعليمه ومــعــارضــه 
الــعــربــيــة كــالــقــاهــرة والـــدوحـــة ودبــــي، علما 
بدأ  العربي  العالم  الفن في  انتشار هذا   

ّ
أن

ل مؤتمر دولي خاص  رًا. ويذكر أن أوَّ
ّ

مؤخ
وفي   .1997 عــام  إسطنبول  فــي  أقيم  بالفن 
الــثــانــي 2014، أدرجــــت  نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
منظمة »اليونسكو«،  فن اإلبرو على قائمة 
باسم  ــادي  املـ الثقافي غير  الــعــاملــي  الــتــراث 

تركيا.

شعرة فاصلة بين التهميش والنجومية

طارق بشاشة وهو يعزف على آلة الكالرينيت )العربي الجديد(

الكومبارس حكاية ممثل لم يكتب له النجاح المطلق فانتصر في األدوار الثانوية. بعض 
هؤالء استطاع أن يحقق شهرة، قد تنافس بعض النجوم الكبار، وبعضهم ظل متواضعًا

البطولة 
والكومبارس

فن اإلبرو

اصطباحة

بالل فضل

لوال رهان األستاذ محمد حسنني هيكل الدائم على ضعف ذاكرة املصريني، 
بــأن »كــل شــيء في  الشعراء أحمد شوقي  أمير  قــرره قديما  وإيمانه بما 
مصر ُينسى بعد حني«، وما ترجمه نجيب محفوظ بعد ذلك نثرا حني قال 
تب لهيكل االستمرار متربعا على 

ُ
إن »آفة حارتنا النسيان«، ملا كان قد ك

قمة الصحافة طيلة ستة عقود من الزمان، وهو رهان هيكلي ستجده لدى 
الذين ال يعبأون على اإلطــاق بتبديل  القدامى والجدد،  كثير من تاميذه 
أن  يعلمون  الجماهيرية، ألنهم  أو  السلطوية  الرياح  مواقفهم طبقا التجاه 
ضعف الذاكرة الجمعية سيجعلهم يمرون بمواقفهم ونقائضها دون رقيب 
وال حــســيــب.   حــني يـــروي هيكل فــي كتابه األكــثــر إثـــارة للجدل )خريف 
على  الناصر، يحرص  لعبد  نائبا  الــســادات  أنــور  وقــائــع مجيئ  الغضب(، 
التأكيد أن اختيار السادات كان مجرد مصادفة وقعت في غفلة من الزمان، 
وأن سجل السادات كان حافا بالشبهات، دون أن يرى في ذلك أي تناقض 
الــدور األكبر في  مع ما سبق أن رواه في نفس الكتاب عن كونه صاحب 
حــوار  فــي  عــرش مصر.  على  بالشبهات  الحافل  السجل  تثبيت صاحب 
لهيكل مع الكاتب صاح عيسى يقول أنه »كان يعلم أسباب القصور في 
الــســادات، لكنه تــصــور أنــه ســوف يــتــطــور، قبل أن يخيب الــســادات ظنه«، 
وهو ما يعلق عليه الدكتور فؤاد زكريا في كتابه )كم عمر الغضب( قائا 
بحدة: »ما الذي أرغمك على هذا التصور يا سيد هيكل، ألم يخطر ببالك 
أن هيكل يهني عقل  الــســادات فــســادا«، مضيفا  والــقــوة ستزيد  الحكم  أن 
القارئ حني يتصور أن القارئ سيتغافل عما سبق أن رواه له هيكل عن 
لوقائع حياة  أن هيكل يقدم  إلى  يلتفت  لن  القارئ  للسادات، وأن  مؤازرته 
السادات وجهني: وجها ساطعا وبراقا في عامي72/71 ووجها قاتما تماما 
في عام 83 عندما أصدر كتاب )خريف الغضب(.  في حــواره مع صاح 
الــســادات »كان  الــســادات، قائا إن  عيسى يحلل هيكل أسباب خافه مع 
يشعر بالفارق بني عاقتي به وعاقتي بعبد الناصر وربما كان إحساسه 
بأنني لعبت دورا في توليه السلطة لم يكن يعطيه سعادة فاإلنسان عادة 
ال يسعد بأن يكون مدينا ألحــد«، ثم يــروي هيكل كيف أن السادات طلب 
منه أن يكتب عن ثــورة السودان فقال له هيكل: »أخشى أن تفهم أن عبد 
الناصر كان يحدد لي ما أكتب فيه وهذا غير صحيح وأنا أعترض على أن 
تحدد لي ما أكتب فيه«. لكن هيكل لم ينكر أنه بعد فترة من القطيعة بني 
السادات، وافق على طلب السادات بأن يكتب له أحد خطاباته، ولم يمانع، 
مما يعني رغبته في أن تظل إشارته الخضراء مضيئة في وجه السادات، 
لتظل كذلك حتى رجحت كفة موسى صبري، الذي قرر السادات أن يجعله 
كاتبه املقرب، ويستبعد هيكل من الصورة تماما. قبل أن يصبح موسى 
إلــى رأي  قــد استمع  الــســادات، كــان  السلطة األول فــي عهد  صبري كاتب 
ثاقب في سلفه محمد حسنني هيكل، قاله له الكاتب والروائي إحسان عبد 
القدوس الذي تربطه عاقة مركبة بهيكل، جعلته يكتب عنه دون تسميته 
طبعا، في روايته )وغابت الشمس ولم يظهر القمر( ـ وهو ما فعله روائي 
آخر من نفس مدرسة روز اليوسف هو فتحي غانم الذي استلهم عاقة 

هيكل بالتابعي في روايته الشهيرة والجميلة )زينب والعرش( ـ 
الــرأس،  أن يستولي على  قال إحسان ملوسى صبري: »طريقة هيكل هي 
ثــم اســتــولــى على رأس محمد  الــيــوســف  اســتــولــى على رأس والــدتــي روز 
التابعي ثم استولى على رأس التوأمني مصطفى وعلى أمني ثم على عبد 
على هؤالء  استولى  هيكل  أن  يقصد  إحسان  يكن  لم  وبالطبع  الناصر«، 
جميعا بالسحر واألعمال السفلية أو بحديثه املعسول وشخصيته اللطيفة، 
بل كان يقصد أن هيكل استولى على كل هؤالء بساحه األهم واألمضى: 
املعلومات والوثائق.  على مدى سنوات طويلة، كان هيكل يبهر الكثيرين 
أتيح  أو  أجنبية،  تم نشرها في كتب  متابعيه، حني يعرض معلومات  من 
االطاع عليها للباحثني بعد انتهاء فترة حظرها، وكان يعمل في مساعدته 
طاقم متكامل من املساعدين، يحرص على أن يكون على مكتبه كل صباح، 
أبرز ما نشرته الصحف العاملية املهمة بمختلف اللغات، وملخصات دورية 
العربية، وكــان يضيف  واملنطقة  تتعرض لشؤون مصر  التي  الكتب  ألهم 
إلى هذا الكم من املعلومات، ما يمتلكه من وثائق وحكايات وأسرار يطلعها 
عليه مريدو مكتبه الذي تحول إلى مزار قاهري، ال يأتي سياسي عربي أو 
أجنبي إلى مصر وزاره، ليحظى بشرف املثول في حضرة هيكل، مقدما 
قرابني الوالء، بحكايات أو أسرار أو وثائق جديدة، لذلك ظل لدى هيكل دائما 

ما يقوله ويفاجئ به مستمعيه. 

رحيل المستولي على الرؤوس ]2[

belalfadl@hotmail.com
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برقاوي إلى أن »سقراط حوكم بسبب إفساده 
ــّدم مــعــرفــة تختلف  ــ ــه قـ لــلــشــبــاب، حـــوكـــم ألنــ
الــســلــطــان«. وذكـــر بــرقــاوي  عــمــا يتكئ عليه 
»رحلة إلى الغد« لتوفيق الحكيم مثااًل على 
يلتقيان،  ال  والــســلــطــة  بــالــعــلــم  »الــتــنــويــر  أن 
إلى  رحــلــة  فــي  الشخصيتان  ذهــبــت  فعندما 
الفضاء وعــادتــا بعد وقــت طويل وجــدتــا أن 
العالم لم يتغّير من جّراء ما تمارسه السلطة 

من استبداد وتخويف واضطهاد«. 
أوضح برقاوي أيضًا أن »الوعي العربي الذي 
يستمد أصــولــه مــن املــاضــي ويـــراد تحطيمه 
سوف يصطدم أيضًا بالسلطة عبر املحاكمة 
التي نجد أغلب النصوص املسرحية العربية 
تتحّدث عنها كما في نص »إيزيس« للحكيم. 
مـــن هــنــا، نــجــد أن املـــســـرح مــرتــبــط بــالــحــريــة 

وتحطيم الوعي القديم«. 
معظم األوراق األخــرى قاربت بني املسرحني 
العربي والغربي من خالل تجربتي بريشت 
والـــحـــكـــيـــم. أشـــــــار الـــنـــاقـــد األردنـــــــــي رســمــي 
محاسنة إلى التساؤالت التي أثارتها الثورة 
الصناعية في أوروبا حول القيم واملعتقدات، 
ــًا أن »بـــريـــشـــت وضـــعـــنـــا مــــن خـــالل  ـــحـ

ّ
مـــوض

العلم  الصدام بني  أمــام  مسرحية »غاليليو« 
والسلطة الدينية واستخدامات العلم لتدمير 
ــّرق ملـــســـرحـــيـــني أمـــثـــال  ــطــ الـــبـــشـــريـــة«، كـــمـــا تــ
الــفــرنــســي كــــوم دو بــيــلــيــســيــز والــســويــســري 
فـــريـــدريـــك دوريـــنـــمـــات الــلــذيــن اشــتــغــال على 
ــة حــــول مـــواضـــيـــع املـــوت  تــــســــاؤالت وجــــوديــ
أن  على  ح، 

ّ
التسل في  والتسابق  واإلجــهــاض 

املـــســـرح الــغــربــي حـــاضـــٌر فـــي تـــنـــاول الــعــلــوم 

ومــواضــيــعــهــا بــغــيــة نــشــر املــعــرفــة للمتلقي 
ــزال املـــســـرح الــعــربــي مــقــتــصــرًا  ــ فـــي حـــني ال يـ
غالبًا على تقديم أعمال مباشرة ال تخلو من 

السذاجة أحيانًا«. 
فـــي ورقـــتـــه، يــــرى املـــخـــرج الـــجـــزائـــري جهيد 
ــانـــي أن »مـــســـرحـــة الـــنـــظـــريـــات  ــنـ ــهـ الــــديــــن الـ
العلمية وسيلة تم استخدامها في املتاحف 
ولــعــرض تــجــارب الــعــلــمــاء«. ويــجــد الهناني 
العلمية تساهم في  »الــعــروض املسرحية  أن 
صياغة مصطلحات ونظريات ووعي جديد، 
ولكن املسرح يحتاج وقتًا الستيعاب العلوم، 
ألن مــاهــيــتــه لــيــســت نــقــل املــعــرفــة املــبــاشــرة، 
بــل نقل األحــاســيــس وصــنــع صــور تــتــرك في 

مخيلة املتلقي أثرًا لوقت طويل«. 
وفي تعقيبه على تجربتي الحكيم وبريشت، 
ــــي  ــانـ ــ املــــســــرحــــي األملـ ــانــــي أن  ــنــ ــهــ الــ أوضـــــــــح 
»استطلع استخدام السلطة للعلماء لتدمير 
الـــبـــشـــريـــة«، واعــتــبــر أن الـــصـــراع الــقــائــم في 
مسرحية »غــالــيــلــيــو« هــو »صــــراع أفــقــي بني 
العالم والكنيسة أساسه صراع عمودي بني 
الكنيسة والكتاب املقّدس«. أما نص الحكيم، 
حسب الهناني، فيغلب عليه التساؤل لوجود 
ديــكــارتــيــة،  فــكــريــة  تركيبتهما  شخصيتني 
لــكــنــهــمــا تــصــطــدمــان بــحــقــائــق مـــرّكـــبـــة عند 
إعادة النظر بفكرة الحرية والتطّور العلمي. 
بدوره، ناقش املسرحي السوري عبد الناصر 
ــّســـو »نــــمــــاذج مــــن املــــوضــــوعــــات الــعــلــمــيــة  حـ

الشارقة ـ وصال الشيخ

في وقت ال يــزال فيه املسرح العربي 
ــاول هـــمـــوم الــســيــاســة  ــنـ ــًا فـــي تـ ــارقـ غـ
ــا االجــــتــــمــــاعــــيــــة، يـــبـــدو  ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ والـ
ــن الـــصـــعـــب عــلــيــه الــــتــــوّجــــه إلـــــى تـــســـاؤالت  مــ
العلمي واملخترعات  وأطروحات مثل الحراك 
الجديدة التي نشهدها اليوم. هذا املحور، أي 
املسرح والعلوم كان موضع النقاش في ملتقى 
»الشارقة الثالث عشر للمسرح العربي«، الذي 
اختتم مؤخرًا، حيث أجمعت النقاشات أنه من 
في  العربية  املسرحية  التجارب  رصــد  املبكر 
مجال العلوم، رغم وجود محاوالت لتأسيس 
مثل هــذا املــســرح، ولكنها أعــمــال قليلة وغير 

ناضجة فكريًا وفنيًا.
في ورقته »املسرح والعلوم: منظور فلسفي« 
يــشــيــر أســـتـــاذ الــفــلــســفــة الــفــلــســطــيــنــي أحــمــد 

غزة ـ أحمد الحاج أحمد

ــّور« الــتــي  فـــي املـــونـــودرامـــا املــســرحــيــة »املــــصــ
انــتــهــى عــرضــهــا مــؤخــرًا عــلــى خشبة »مــســرح 
عسقالن« في غزة، قّدمت فرقة »البيادر« نص 
الروائي الفلسطيني، عاطف أبو سيف، الذي 
يستحضر األجواء االجتماعية والنفسية في 
قــطــاع غــزة منذ النكبة وصـــواًل إلــى الحاضر 
بــتــشــظــيــه الـــســـيـــاســـي ووقــــعــــه الـــقـــاســـي عــلــى 

اإلنسان الفلسطيني.
ومن خالل شخصية املصّور درويش )تمثيل 
ية 

ّ
روى حكاية العائلة الغز

ُ
علي أبو ياسني( ت

مع الحياة واملــوت، والتي تبدأ  عندما تطلب 
ســومــة مـــن درويـــــش صــــورة ابــنــهــا عــطــا الــلــه 
برصاص  البحر  شاطئ  على  استشهد  الــذي 
ــتـــالل اإلســـرائـــيـــلـــي، فــتــبــدأ رحــلــة  بــحــريــة االحـ
التاريخ الشخصي للمصّور مع رحلة البحث 

عــن صــــورة، وتــتــداعــى ذكـــريـــات درويــــش بني 
اســتــشــهــاد ابـــن وهــجــرة آخـــر واعــتــقــال ثــالــث. 
لـــم يــجــد درويـــــش الــــصــــورة، ولــــم يــجــد معها 
املــســرح،  خشبة  لتمأل  الــصــور  نثر  السكينة، 
وصــــرخ بــهــســتــيــريــا: »الـــصـــور كـــتـــار، الــشــهــدا 

كتار يا سومة«.
يــعــّد محور  الـــذي  املــضــمــون  إن  الحقيقة،  فــي 
الفلسطينية  واألدبــيــة  الفنية  األعــمــال  معظم 
بــالــنــســبــة للمتلقي والــجــمــهــور  لــيــس جــديــدًا 
الــــذي عــايــش ويــعــايــش هـــذه األحـــــداث بشكل 
ــة عــاطــفــيــة  واقــــعــــي حـــــــاد، لـــكـــنـــه يــــقــــّدم جــــرعــ
يحّرض  دقــيــقــة،  خمسني  امــتــداد  على  مكثفة 
ــرة الــوجــع  ــ مـــن خــاللــهــا عــلــى الـــخـــروج مـــن دائـ
ــاه الـــعـــمـــل املـــوّحـــد  ــاتـــجـ والـــتـــعـــالـــي عــلــيــهــا، بـ
ــان الــفــلــســطــيــنــي. إنــه  ــســ واالنـــتـــبـــاه آلالم اإلنــ
رسالة  يحمل  مباشر  واقعي  عمل  باختصار 

واضحة.
ــلـــى املـــؤلـــف  ــدة املـــضـــمـــون طــــرحــــت عـ ــ ــدم جــ ــ عــ
واملخرج حسني األسمر تحّديًا فنيًا واضحًا، 
فذهبا باتجاه املونودراما، وهو اتجاه جديد 

رحلة تائهة 
إلى الغد

كان العرض الذي ُقّدم 
مؤخرًا في غزة سيكون 

ناجحًا، لوال لجوء المخرج 
بعد نهاية المسرحية 

الفعلية إلى رسائل 
وعظية عن االنقسام 

الفلسطيني

لماذا لم يستوعب 
المسرح العربي العلم، 

فلم يستفد من التجربة 
الغربية الموازية، وال من 

محاولة التأسيس لها منذ 
توفيق الحكيم؟ أسئلة 

طرحها عدد من الباحثين

في2011، اعتبر الكاتب 
اإليطالي نفسه »روائيًا 

ناشئًا، وبالتأكيد واعدًا، 
لم يكتب إلى حد اآلن 
سوى خمس روايات، 
وسيكتب الكثير منها 

في الخمسين سنة 
المقبلة«

مونودراما المصّور أثقال الذاكرة في خمسين دقيقة 

أُمبرتو إيكو السيميائي الحّكاء

المسرح العربي والعلوم نقاش مبّكر

يصطدم المسرح العربي 
بغياب النضج في عالقة 

العلم بالفن

تطلب سومة من 
درويش صورة ابنها 

عطا اهلل الذي استشهد 
على الشاطئ

أي نص هو آلة كسولة 
تلح على القارئ بأن 

يقوم بالتأويل

قارنت معظم األوراق 
المشاركة بين تجربتي 

الحكيم وبريشت
لَم ظلّت تجربة مسرحية »رحلة إلى الغد« لتوفيق الحكيم شبه معزولة 
عربيًا؟ سؤال يُطرح كلما بدأ التفكيُر في تجنّب المسرح العربي للعلم أو 
على األقل للخيال العلمي. إن هذا 
السؤال يمكن طرحه ضمن منجز 
يراكم  لم  لماذا  نفسه،  الحكيم 
ــذا الــســيــاق؟ قد  األعــمــال فــي ه
ماثلة  التنفيذية  المعيقات  تكون 
العرب،  المسرحيين  أذهـــان  فــي 
الخيال  مالمسة  تحاشي  ولــكــن 
المسرح  في  أثــره  نجد  ال  العلمي 
ــال األدب  ــده، فــهــذا هــو ح وحـ

والسينما أيضًا.

تحاشي الخيال العلمي

2425
ثقافة

جدل

عرض

وقفة

فعاليات

فــي الــنــصــوص املــســرحــيــة« واعــتــبــر أنـــه »مــع 
العلم  أصبح  عشر  التاسع  القرن  اختراعات 
مـــوضـــوعـــًا مــثــيــرًا لــلــمــســرح كــمــنــهــج فــكــري، 
ــاب املــســرحــّيــون حــيــنــهــا ثيمة 

ّ
ــتـــار الــكــت واخـ

العلم باعتبارها وسيلة الستكشاف األفكار 
ـــاءة مـــن الــعــلــم ونــقــلــهــا إلــى 

ّ
الـــهـــّدامـــة أو الـــبـــن

الخشبة لتوعية الجمهور، فكان بريشت من 
الجديدة  العلوم  مــن  يــريــد  »غاليليو«  خــالل 
بينما  القائمة،  السياسية  بالنظم  تطيح  أن 
باملفاهيم  يطيح  أن  مــارلــو  كريستوفر  أراد 
الدينية من خالل تناولهما  الغيبية والنظم 
لــشــخــصــيــة »غــالــيــلــيــو« الـــعـــاِلـــم وتــطــويــعــهــا 
أليديولوجية معينة تتناسب مع أفكارهما«.

ــكـــل لــم  ة، وشـ
ّ
عـــلـــى الـــعـــمـــل املـــســـرحـــي فــــي غـــــــز

واحتياجه  أدائـــه  لصعوبة  الجمهور،  يعتده 
إلــى ممثل قــادر على مــلء فــراغ املــســرح، وشّد 

الجمهور طيلة العرض.
لقد نجح املخرج واملمثل في رسم حركة دائمة 
استطاعا من خاللها  الخشبة،  وحيوية على 
ــكـــان بـــدرامـــا واقــعــيــة حية  إشـــغـــال الـــزمـــن واملـ
املعاش، وتستند  الجمهور  تتشابك مع واقع 
إلى تقنية فالش باك، فظهر املسرح بجمهوره 
ــّوع وخـــشـــبـــتـــه، الـــتـــي تــحــمــل  ــنــ ــتــ الــــواســــع واملــ
قــصــصــًا مــتــتــالــيــة ال تــنــقــطــع، واحــــدة واحــــدة، 
يــنــفــعــل املــمــثــل فــيــنــفــعــل الـــجـــمـــهـــور، يصمت 
متصاعدًا  الدرامي  اإليقاع  ليظل  فيصمتون، 

حتى لحظته املتوترة؛ صرخة درويش.
كـــان مــن املــفــتــرض إنــهــاء الــعــمــل عــنــد لحظته 
عّبر عن  الــذي  الجمهور  أحــس  العالية، هكذا 
ذلك بعد نهاية العرض، وتساءل كثيرون عن 
جدوى العودة وسرد النصائح بشكل وعظي 
رســـولـــي حــــول االنـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي، وقــد 
تضّمنها العرض منذ بدايته، األمر الذي أّدى 
إلى كسر الشحنة العاطفية، واإليقاع الدرامي، 

ف من تواصل الجمهور مع العمل.
ّ
وخف

املسرحية  استغرقتها  التي  دقيقة  الخمسون 
كانت طويلة على املمثل ومجهدة له، فمن جهة 
 على ذاكرة املمثل، 

ً
 وثقيال

ً
حملت نصًا طويال

واالنفعال  بالحركة  مليئة  كانت  أخــرى  ومــن 
الــذي أجــهــده بشكل واضــح فــي نهاية العمل، 
وأظهر  الضغط  هــذا  احتمل  يــاســني  أبــو  لكن 
ذاكرة ممثل قوية، وجسدًا قادرًا على احتمال 

الحركة وجهدها.

ولفت حّسو إلى محاوالت بعض املسرحيني 
الــعــرب مــثــل الــكــاتــب ولــيــد إخــالصــي، مؤلف 
ــر«، وكــــذلــــك حــمــدي  ــعـــصـ »أوديــــــــب مــــأســــاة الـ
تــلــيــق  ــراء  ــ ــمـ ــ حـ »ورود  ــاحــــب  صــ مـــوصـــلـــلـــي 
بالجنرال«. يستخلص حّسو أنه »من املبكر 
رصد التجارب املسرحية العربية، معتبرًا أن 
»املسرح الذي يكشف عن جدلية العالقة بني 
الفن واملجتمع عبر قوانني علمية هو مسرح 
ديناميكي، غير أن األعمال العربية املسرحية 
عــمــومــًا ال تــمــتــلــك الــــجــــرأة لـــطـــرح تـــســـاؤالت 

وحساسيات جديدة«. 
ــام بــلــهــاشــمــي، وفـــي  الـــبـــاحـــث املـــغـــربـــي هـــشـ
ورقته »املسرح والعلوم بني بريشت وتوفيق 
ــــح أن مــــوقــــف بـــريـــشـــت مــن 

ّ
الـــحـــكـــيـــم« يــــوض

العلوم والتقّدم ظهر في كتابه »األورجانون 
الــصــغــيــر«، وفـــي مــســرحــيــتــه »غــالــيــلــيــو«، إذ 
يرى بريشت أن التقّدم اإلنساني في العلوم 
لــم تــالزمــه كيفية التخطيط إلنــتــاج الــثــروات 
ولم تنعكس إيجابيات التقّدم ولم تصاحبه 

مبادئ إنسانية. 
أما بالنسبة لنصوص توفيق الحكيم، فيعتبر 
بــلــهــاشــمــي أن مــســرحــيــة »رحـــلـــة إلــــى الــغــد« 
املستقبلي،  العالم  لبلوغ  إلزاميًا  ممرًا  تشّكل 
إذ يتطّرق العمل إلى الحلم اإلنساني الخاص 
بــــغــــزو الـــفـــضـــاء وتـــوظـــيـــف اآللـــــــة فــــي خــدمــة 
اإلنسان، ويقف متأنيًا عند تأثير التقّدم على 

اإلنسان وسلبه لحريته وحياته.

تصويب

شوقي بن حسن

أي معنى للعروض دون جمهور؟ 
قبل ذلك، كيف يصل الجمهور إلى 
ــؤاالن ضمن حلقة  الــعــروض؟ سـ
العربي.  املسرح  يعيشها  مفرغة 
ببساطة غير  حلقة مفرغة ألنها 
يمكن  الــتــي  فالعناصر  متصلة، 
أن تربط هذا بــذاك تبدو غائبة أو 
مغّيبة، وال فرق فالنتيجة واحدة: 

استمرارية القطيعة. 
من حسن الحظ أن الفنانني العرب، 
مجاالت  في  املثقفني  مثل  مثلهم 
فــكــريــة وأدبـــيـــة، ينعمون  ــــرى؛  أخـ
لقاحهم  إنــه  الــيــأس،  ببرد  جزئيًا 
ضد الالمباالة، فهم يعرفون قبل 
ــدود املـــســـاحـــات الــتــي  ــ غــيــرهــم حـ
ضمنها.  يتحّركوا  أن  لهم  يمكن 
لــذا هم ينتجون على مقاس هذه 

املساحات. 
ــعــنــاصــر الـــتـــي يــمــكــن أن تــشــّد  ال
هي  بالجمهور  الــعــروض  حلقتي 
الفني وتراكمه، وهــذا غائب  النقد 
منذ عــقــود، ثــم اإلعـــالم ومثابرته 
على إيصال أصــوات الفنانني في 
مرحلة وتقييم أعمالهم جّديًا في 
التزييفات  اخترقته  وهــذا  أخـــرى، 
ضربت  كما  الجوانب،  جميع  من 
ف هذين 

ُّ
مصداقّيته الضحالة. توق

املحّركني يوقع الجميع في مشهد 
ــارة عــن  ــبــ ــو عــ ــّي: حــــــراك هــ ــ ــيــــول هــ
مجموعة من األرواح دون تجّسد. 
صــحــيــح أن املـــســـرحـــيـــات تــنــتــج، 
الجمهور  مــن  جــزءًا  أن  وصحيح 
م، غير  يتابع، وهو راض عما يقدَّ
الــتــي ينبغي  املــضــافــة  الــقــيــمــة  أن 
للفن أن يقّدمها إلى مجتمعه تظل 
ضئيلة. لألسف، فإن الجودة غير 
كــافــيــة لــتــصــنــع مـــشـــهـــدًا. تــوجــد 
أن تــوضــع  يــنــبــغــي  ديــنــامــيــكــيــة 
ينفخ  وأن  األرض  عــلــى  عجلتها 
كــي تسير  والنقد  اإلعـــالم  عليها 

إلى األمام.

ديناميكية 
غائبة

لم يجد درويش الصورة

قروسطي القرن العشرين

كريم  المايسترو  بقيادة  حفًال  العراقية  الوطنية  السيمفونية  الفرقة  تقيم 
المسرح الوطني في  وصفي )الصورة( الخميس 25 الشهر الجاري، على خشبة 
مثل  سالم،  سليم  العراقي  الموسيقي  أعمال  من  عددًا  البرنامج  يضم  بغداد. 

»رابتور« و»سوناتا رقم 19«. تعزف الفرقة أيضًا أعماًال لـ فيفالدي وسترافينكسي.

موسيقيًا  حفًال  الجاري،  الشهر   24 األربعاء  يوسف،  ظافر  التونسي  الفنان  يقيم 
يستند  البلجيكية.  أنفرس  مدينة  في  روما  قاعة  في  للعصافير  ترتيلة  بعنوان 
يوسف في أعماله على المزج بين التراث الشعري الصوفي، والموسيقى التركية 

بتلويناتها التي عرفتها في البالد العربية، كل ذلك بتوزيع على اآلالت الغربية.

يجمع  أدبيًا  نقاشًا  الجاري،  الشهر   25 الخميس  الرباط،  في  الفنون  فيال  تستضيف 
الناقد والكاتب المغربي عبد الفتاح كيليطو )الصورة( وأستاذة األدب العربي في 
ألعماله  كيليطو  بإصدار  المفتوح  اللقاء  يحتفي  عاشور.  أمينة  الرباط،  جامعة 
الكاملة مؤخرًا عن »دار توبقال«، ومن خالله تطرح عاشور تساؤالت بخصوص 

تطّور األفكار التي وضعها صاحب »حصان نيتشه« في مؤلفاته.

يا بحر عنوان معرض الفنان اللبناني عبد القادري، الذي يُفتتح في السادسة من 
في  اشتغل  القادري  بيروت.  في  هاشم  مارك  غاليري  في   ،25 الخميس  مساء 
معرضه »المقامة 2014« على الحضارة ومأزقها من خالل لوحات الواسطي عن 
اليوم  إليه  الذي تلقى  البحر  إلى  الجديد  الحريري، ويذهب في معرضه  مقامات 

شعوب ومصائرها.

عّمار أحمد الشقيري

مــنــذ الـــبـــدايـــات، حـــني نــاقــش بــحــثــًا حــول 
اتِهم  األكويني،  توما  القّديس  جماليات 
ــه بــــأنــــه يـــمـــارس  ــذتــ ــاتــ ــد أســ ــ ــبـــل أحــ مــــن قـ
ــردّي«، حــيــث قـــّدم  ــســ نــوعــًا مـــن »الـــغـــش الــ
ق بــروايــة 

ّ
 األمـــر يتعل

َّ
لــو أن البحث »كــمــا 

بــولــيــســّيــة«، واســـتـــمـــر اعـــتـــقـــاده الــســائــد 
عليها  بــحــث  الــرئــيــســّيــة ألي  الــفــكــرة  أن 
بــهــذه الطريقة، حتى طــال هذا  ــســرد 

ُ
ت أن 

األســــلــــوب مـــحـــاضـــراتـــه ضـــمـــن »قـــــــراءات 
نــورتــون الــســت« فــي جامعة هــارفــرد عام 
بــحــكــايــات  يــفــتــتــحــهــا  ــان  ــ كـ ــتـــي  الـ 1993؛ 
وكتابه  كالفينو  إيــتــالــو  ذكـــرى  قــصــيــرة؛ 
لــيــالــي  مــــن  لـــيـــلـــة  ذات  مـــســـافـــرًا   

َّ
أن ــو  ــ »لــ

الشتاء«، أو آخر ملوك إيطاليا فيكتوشر 
ــدى  ــ أو إحــ ــه،  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــث ونـ ــالـ ــ ــثـ ــ الـ عــــمــــنــــويــــل 
قــصــص حـــرب الــفــوكــالنــد بــني بريطانيا 
كتابًا،  فتحنا  ما 

ّ
كل تقريبًا  واألرجــنــتــني. 

أو  إيــكــو،  مــبــرتــو 
ُ
أ اإليــطــالــّي  للسيميائّي 

اســتــمــعــنــا ملــحــاضــرة، هــنــاك عــلــى الــــدوام 
حكاية في املقّدمة يرتكز عليها.

ــأ لـــســـرد  ــلــــجــ ، يــ
ً
ــة ــ ــايــ ــ ــكــ ــ وحــــــــني يــــــعــــــدُم حــ

»التداولية«  حكايته، كما في حديثه عن 
الــتــي اشــتــغــل بــهــا »بـــال مــعــرفــة« وتــأثــره 
بنظرية الــتــأويــل، وقــصــة إنــجــازه أجـــزاء 
ــن »الـــعـــمـــل املـــفـــتـــوح« فـــي خــمــســيــنــيــات  مـ
وســتــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي، ثـــم تــوّجــهــه 
ــيـــني الـــــــــــروس، وعـــلـــم  ــكـــالنـ ــشـ ألبـــــحـــــاث الـ
اإلناسة البنيانّي، واقتراحات جاكبسون 
 حكاية 

ً
السيميائية ومن ثم بارت، مكمال

البحثّية،  في مسيرته  أهمله  أو  تركه  ما 
ــة فــــي الــســيــمــيــاء  ــ ــروحـ ــ ــــى »أطـ وصـــــــواًل إلـ
الــعــامــة«. كــل ذلـــك يــســرده قــبــل أن يدخل 
»الــقــارئ فــي الحكاية« الــذي جعله يــدور 
ــيــــه املـــعـــنـــونـــة بـــ  ــ

ّ
ــول قـــصـــة ألـــفـــونـــس أل ــ حـ

»مــأســاة بــاريــســّيــة حــقــًا«، حتى أنــه سرد 
تفاصيل اختيار هذه القصة دون غيرها. 
كــانــت نــزعــة الــحــكــي مــنــذ الـــبـــدايـــات عند 
إيــكــو، وبــمــا أنــه ظــل يــبــدي تحّسسًا مما 
يطلق عليه البعض، اإللهام - الكلمة التي 
اب اعتباطًا لكي يلبسوا 

ّ
»يستعملها الكت

إلى ما  الفنانني املحترمني«- لجأ  لبوس 
كــّدســه مــن مــعــرفــة فــي الــقــرون الــوســطــى، 
ومـــا أضــافــتــه أطــروحــتــه لــلــدكــتــوراة عن 
أخرى  وأبــحــاث  القروسطّية،  الجماليات 
ــى قــيــامــه  ــة إلــ ــافـ ــذه املـــرحـــلـــة، إضـ ــول هــ حــ
ــرة رومــانــّيــة، وكنائس  بـــزيـــارات إلـــى أديــ

على  السيناريو  ــاب 
ّ
كــت شهّية  فتح  جهٌد 

روايــــــاتــــــه إلخــــراجــــهــــا لـــلـــســـيـــنـــمـــا، حــيــث 
الــــــحــــــوارات مــتــنــاســقــة بــشــكــل جـــّيـــد مــع 
املـــســـافـــات، وفــقــًا لــوصــف الــســيــنــاريــســت 

ماركو فيريري لرواية »اسم الوردة«.
قــــــّراء روايـــــــات إيـــكـــو، كــمــا يــقــّســمــهــم هم 
نموذجّي من الدرجة األولــى، يقرأ النص 
ــردي بــغــيــة مـــعـــرفـــة كـــيـــف ســتــنــتــهــي  ــســ الــ
الــقــّصــة، ونــمــوذجــّي مــن الــدرجــة الثانية، 

يــتــوق إلـــى مــعــرفــة أيـــة نــوعــيــة مــن الــقــّراء 
يــريــد الـــنـــص، واكـــتـــشـــاف الــطــريــقــة الــتــي 
الــنــمــوذجــّي مــن أجــل  املــؤلــف  يستعملها 
تسريب معلوماته، وسطحيون يقرؤونه 
ــــالل »ذواكـــــرهـــــم الـــشـــخـــصـــّيـــة« هــم  مــــن خـ
ــن إيــمــانــه  ج، يـــقـــول عـــنـــهـــم، ربـــمـــا مــ

ّ
ســـــــذ

بــأن أي نــص هــو »آلـــة كسولة« تلح على 
التصديق  بالتأويل ال  يقوم  بــأن  الــقــارئ 

والتسليم. 
في سنة 2011 اعتبر إيكو نفسه »روائيًا 
نــاشــئــًا، وبــالــتــأكــيــد واعــــدًا، لــم يكتب إلــى 
حد اآلن ســوى خمس روايـــات، وسيكتب 
الكثير منها في الخمسني سنة املقبلة«، 
لــكــن الـــزمـــن لـــم يــســعــفــه لــلــخــمــســني ســنــة، 
 
ّ
إنــمــا لخمس ســنــوات فــقــط، أنــجــز فيهن

رواية »العدد صفر« قبل أن تعلن عائلته 
عن وفاته مساء الجمعة عن 84 عامًا.

قوطّية، لتخرج وفي سنتني فقط روايته 
األولى »اسم الوردة«.

لم تكن املشاهد في »اسم الوردة« وحدها 
ــــدت بــــهــــوس فــــي الــتــفــاصــيــل،  ــّيـ ــ ـ

ُ
الــــتــــي ش

والــبــحــث الــدقــيــق، حــيــث كــل تفصيل في 
مكانه، إنما غلبت على معظم أعماله هذه 
الــطــريــقــة، فــمــن »جـــزيـــرة الــيــوم الــســابــق« 
حــيــث أمــضــى أيـــامـــًا طــويــلــة عــنــد الــبــحــر 
الــبــحــرّيــة، وتخصيصه  الــحــيــاة  مــراقــبــًا 
ــره فــــي دراســـــــة الـــرســـوم  ــمـ ســنــتــني مــــن عـ
ونماذج البواخر التي تستعمل في الفترة 
التي تــدور فيها أحــداث الــروايــة، كل ذلك 
مــن أجـــل »مــعــرفــة أبــعــاد حــجــرة القبطان 
داخلها شخص  يتحّرك  أن  يمكن  وكيف 
مـــــا«، إلــــى رحـــــالت املـــشـــي حــتــى ســاعــات 
الفجر األولـــى فــي بــاريــس، ملساعدته في 
وصــف أحــداث من عمله »بــنــدول فوكو«، 
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نسبة  تتزايد  بالفحم،  تعمل  بأخرى  الطبيعي،  بالغاز  العاملة  اإلسمنت  إنتاج  خطوط  استبدال  عملية  انتهاء  قرب  مع 
اإلصابة باألمراض الصدرية في اإلسكندرية، في ظل عدم تحرك الحكومة المصرية لتطبيق القوانين المنظمة

حل أزمة الطاقة يصيب 
مصريين باألمراض الصدرية

ماراثون الفحم
اإلسكندرية ـ نبيل عمرو

الل من 
ُ
ُســـعـــال مــســتــمــر، يــعــقــبــه ز

الــصــدر، ممتزج  الــفــم يسيل عــلــى 
بــــغــــبــــار تـــــم اســـتـــنـــشـــاقـــه مــســبــقــا 
بــعــدمــا اخــتــلــط بـــالـــهـــواء، هــــذه كــانــت بــــوادر 
أزمة صدرية، استوجبت ذهاب الطفل أحمد 
الطبي  الكشف  املستشفى وتوقيع  إلى  سيد 
األطــفــال  مــن  والــعــشــرات  معاناته  بعد  عليه، 
في محافظة  زغيو،  أم  في منطقة  والبالغني 
الدخيلة  ميناء  عــن  تبعد  التي  اإلسكندرية، 
صدرية  أزمـــات  مــن  كيلومترات،   10 البحري 
التنفس، جعلهم ضيوفا دائمني  وضيق في 

على األطباء واملستشفيات.
ــم  يـــؤكـــد والــــــد الـــطـــفـــل أن نــجــلــه أصـــبـــح دائــ
حساسية  تــعــالــج  الــتــي  للعقاقير  الــتــعــاطــي 
الصدر، بسبب تلوث الهواء املحيط بمنطقة 
الشركات  إحــدى  استأجرت  بعدما  زغيو،  أم 
العاملة  باسمها(  الجديد  العربي  )يحتفظ 
في االستيراد، قطعة أرض بلغت مساحتها 
20 ألــــف مــتــر مـــربـــع وحــولــتــهــا إلــــى مــخــازن 
ــــي صــنــاعــة  لـــتـــشـــويـــن الـــفـــحـــم املـــســـتـــخـــدم فـ

اإلسمنت.

المرض من المخازن للمصانع
يــجــزم الــدكــتــور هــشــام الــشــريــف، أخــصــائــي 
حساسية الصدر، والذي وقع الكشف الطبي 
على عدد من أهالي )أطفال، بالغني( مصابني 
بـــــــأمـــــــراض صــــــدريــــــة وضـــــيـــــق فــــــي الـــشـــعـــب 
بمناظرتها  قام  التي  الحاالت  بأن  الهوائية، 
األتــربــة  نسبة  بها  ترتفع  مناطق  فــي  تقطن 
الـــصـــدريـــة الــقــابــلــة لــاســتــنــشــاق بــأضــعــاف 

املعدل الطبيعي. 
يـــقـــول الـــشـــريـــف،  لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن 
عليها  تــتــردد  فيها،  يعمل  الــتــي  املستشفى 
ــن مـــنـــطـــقـــة أم زغـــيـــو،  ــ ــاالت مـ ــ ــحــ ــ ــرات الــ ــ ــشـ ــ عـ
وخـــاصـــة األطـــفـــال، لــتــوقــيــع الــكــشــف الطبي 
عــلــيــهــم، وغــالــبــيــة الــــحــــاالت تـــكـــون مــصــابــة 
بــحــســاســيــة الـــصـــدر. يــضــيــف الــشــريــف أنـــه، 
ومـــن خـــال تشخيص الـــحـــاالت، وجـــد أنهم 
بــغــبــار، وهـــو ما   

ً
يستنشقون هــــواء مــحــمــا

يـــؤدي إلــى ضيق فــي التنفس ومــشــاكــل في 
عــمــلــيــة الــشــهــيــق والــزفــيــر وســـعـــال مستمر، 
الحاالت  فــي حالة استمرار  أنــه  مــؤكــدًا على 
تنبعث  مناطق  بــجــوار  السكن  فــي  املرضية 
منها أتربة تتسلل إلى الهواء، من املمكن أن 
يصابوا بتحجر رئوي وهنا تحدث الكارثة.

وقدم التقرير مقارنة بني سعر الغاز والفحم، 
وأوصــــــى بـــاســـتـــخـــدام الــفــحــم فـــي الــصــنــاعــة 

لتوفير الغاز.

90% من خطوط اإلنتاج 
استبدلت الغاز بالفحم

يؤكد أحمد الزيني، رئيس غرفة مواد البناء 
ــاد الـــعـــام لــلــغــرف الـــتـــجـــاريـــة، أنــه  فـــي االتــــحــ
بحلول شهر مـــارس/آذار من عام 2016، فإن 
90 % من خطوط إنتاج اإلسمنت في املصانع 
ستكتمل عملية تحويلها إلى العمل بالفحم 
كبديل للغاز. وأوضح أن عمل خطوط إنتاج 
مـــصـــانـــع اإلســـمـــنـــت بــالــفــحــم كـــبـــديـــل لــلــغــاز 
كل  فــي  40 جنيها  قيمته  مــا  يوفر  الطبيعي 

طن إسمنت منتج لصالح املصانع. 
أن تحويل  الجديد«،  لـ«العربي  الزيني،  وقــال 
عمل مصانع اإلسمنت من الغاز الطبيعي إلى 
الفحم أصبح أمرًا حتميا، بعد موافقة الدولة 
عــلــى ذلـــك والــســمــاح لــلــشــركــات بــاســتــيــراده، 
الـــرقـــابـــة  بـــتـــشـــديـــد  الـــبـــيـــئـــة  وزارة  مـــطـــالـــبـــا 
ــازن تـــشـــويـــن الــفــحــم،  ــخــ والـــتـــفـــتـــيـــش عـــلـــى مــ
وشركات اإلسمنت لضمان تقليل االنبعاثات 

الضارة بالبيئة وبصحة اإلنسان.
ويتفق هيثم شعراوي، مدير العاقات العامة 
لشركة العربية لإلسمنت، مع الرأي السابق، 
ويــؤكــد عــلــى أن شــركــتــه تــســتــورد الــفــحــم من 
الخارج عن طريق ميناء الدخيلة في محافظة 
اإلسكندرية، قائا : »400 ألف طن من الفحم 
هو ما يتم استيراده كاحتياجات الشركة في 
الحالي إلنتاج 3 مايني طن إسمنت  الوقت 
مــن إجــمــالــي إنــتــاج الــشــركــة كــكــل والــبــالــغ 4 
مايني و200 ألف طن«. وأوضح شعراوي أن 
العربية لإلسمنت تقوم باستيراد الفحم من 
خــال الــشــركــة نفسها، أو مــن خــال وسطاء 
يــعــمــلــون فـــي اســـتـــيـــراد الــفــحــم مـــن الـــخـــارج. 
ولــفــت إلـــى أن الــشــركــة تــلــتــزم بــاالشــتــراطــات 
البيئية لتقليل االنبعاثات الضارة، من خال 
تغطية جميع خطوط اإلنتاج وتركيب فاتر 
لتقليل االنبعاثات، ونقل الفحم من امليناء أو 
املخازن مغطى حتى ال يتسبب تطاير للغبار 
قال  بينما  للعامة،  وبيئية  أزمــة صحية  في 
املــيــقــاتــي، رئــيــس مجلس إدارة شركة  أحــمــد 
تعمل  شركته  إن  لإلسمنت،  الــــوادي  جــنــوب 
عــلــى الــتــحــول مـــن الــعــمــل بــالــغــاز الطبيعي 
إلى العمل بالفحم. ويؤكد أن مندوبي وزارة 
البيئة ألزموا الشركات التي تقوم بالتحويل 
الــتــي يتم تخزين  األمــاكــن  بــضــرورة تغطية 
الفحم فيها، ونقلها من املوانئ إلى املصانع 
داخـــل حــاويــات أو أكــيــاس كبيرة مخصصة 
لــذلــك، عــــاوة عــلــى تغطية خــطــوط اإلنــتــاج. 
ألــزمــت  الــبــيــئــة  أن وزارة  املــيــقــاتــي  وأضـــــاف 
الشركات، التي تستخدم الفحم في الصناعة، 
بــــأن تـــقـــوم بــتــركــيــب فـــاتـــر خـــاصـــة بتقليل 

االنبعاثات الضارة بالبيئة.
غير أن الثاثينية املصرية، أم خالد، ترفض 
ــزام الـــشـــركـــات  ــ ــتـ ــ ــا يـــثـــار حـــــول الـ تـــصـــديـــق مــ
مولودها  وضعت  إذ  البيئية،  باالشتراطات 
ــــوي مـــزمـــن،  مـــبـــكـــرا إلصـــابـــتـــهـــا بـــالـــتـــهـــاب رئــ
جــعــلــهــا ال تـــقـــوى عـــلـــى الـــتـــنـــفـــس وإيـــصـــال 
ــا ولـــطـــفـــلـــهـــا، جـــــــراء ســكــنــهــا  ــهـ األكــــســــجــــني لـ
في  الفحم  يستخدم  للصلب  مصنع  بــجــوار 
دخانية  انبعاثات  عنه  نتج  مما  القليوبية، 
كثيفة تدخل إلى مسكن األســرة، الــذي يبعد 

ــرًا عــــن املـــصـــنـــع. بــحــســب إحــــصــــاءات  ــتـ 20 مـ
ــإن مـــصـــر بـــهـــا 25 شـــركـــة إلنـــتـــاج  ــ ــقـــة، فـ مـــوثـ
اإلسمنت تنتج 52 مليون طن من اإلسمنت 
سنويا، وبحسب ما ذكر متعاملون في قطاع 
مايني   3 تنتج  التي  الشركة  بــأن  اإلسمنت، 
طن إسمنت تحتاج سنويا إلى 400 ألف طن 
فحم، فإن إنتاج 52 مليون طن من اإلسمنت 
يحتاج إلــى 7 مايني طن من الفحم سنويا، 
إلى  تتجه  التي  األخـــرى  الصناعات  بخاف 

التشغيل بالفحم.

مواجهة مع البيئة
ــرة أخــــــــرى«، تــحــمــل  ــ »ســـنـــقـــوم بــالــتــفــتــيــش مـ
إبــراهــيــم محمد،  هــدى  رد  السابقة  الــســطــور 
رئيسة اإلدارة املركزية لجهاز شؤون البيئة 
فـــي اإلســكــنــدريــة »بــعــد عـــرض مـــا بــحــوزتــنــا 
من تقارير بيئية صادرة عن اإلدارة، تكشف 
مــخــالــفــات فـــي الــتــخــزيــن وتــلــوثــا فـــي الــهــواء 
ــي أم زغـــيـــو فــي  ــيــــراد الـــفـــحـــم فــ ــتــ بــســبــب اســ
اإلســكــنــدريــة«. وتــؤكــد هــدى صــحــة  التقرير 
حــتــى أنـــهـــا ذهـــبـــت إلــــى أنـــهـــا هـــي مـــن قــامــت 
بتشكيل لجنة للتفتيش الفني على املنشآت 
املخالفة. وأشارت إلى أن دور البيئة يقتصر 
على تحرير محاضر باملخالفات والقياسات 
،الــتــي تــقــوم بــإعــدادهــا مــن خـــال التفتيش، 
عاوة على إباغ الجهات الحكومية اإلدارية 
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا املـــخـــالـــفـــات مـــثـــل املـــحـــافـــظـــات. 
وتــضــيــف أن الــجــهــات اإلداريـــــة تــقــوم بــإنــذار 
املخالف 60 يوما لتوفيق أوضاعه، وأن من لم 
يقم بتوفيق وضعه، تسعى اإلدارة إلى اتخاذ 

اإلجراءات القانونية تجاهه.
ــام الــلــجــنــة  ــيـ ــة قـ ــالـ ــه، فــــي حـ ــ ــــدى إنــ وتــــقــــول هـ
الــفــنــيــة املــشــّكــلــة مـــن قــبــل الــبــيــئــة بالتفتيش 
ــدت أنــهــا لم  ــ مـــرة أخــــرى عــلــى املــنــشــأة، ووجـ
تـــوفـــق أوضـــاعـــهـــا، وتـــكـــرر هــــذا األمـــــر، تــقــوم 
بإباغ السلطات املختصة لتصدر قرار غلق 

للمنشأة من خال وزير البيئة.
مخالفات  بــأن  التحقيق  معد  أبلغها  وحــني 
تخزين الفحم والكلنكر، في منطقة أم زغيو 
فـــي مــحــافــظــة اإلســـكـــنـــدريـــة، مـــا زالــــت قــائــمــة 
مــنــذ 2013 عــلــى الــرغــم مــن تــحــريــر محاضر 
وتــفــتــيــش مـــن قــبــل الــبــيــئــة، كــــان الــــرد بــأنــهــا 

ستقوم بالتفتيش مرة أخرى.

النص القانوني
ينص قرار رئيس الجمهورية رقم 105 لسنة 
2015 على تعديل قانون البيئة بالقانون رقم 
4 لسنة 1994، على عقوبة الحبس مدة ال تزيد 
عن ستة أشهر، وبغرامة ال تقل عن خمسمائة 
ألف جنيه، وال تزيد عن ثاثة مايني جنيه، 
مــن خالف أحكام  كــل  العقوبتني،  بــإحــدى  أو 
)الخاصة  الــقــانــون،  الفقرة 40 مكرر مــن هــذا 
بالفحم وتخزينه وتداوله واستخدامه(، وفي 
املــحــكــمــة بالعقوبتني  تــقــضــي  الـــعـــودة  حــالــة 
مــعــا، وفـــي جــمــيــع األحـــــوال تــقــضــي املحكمة 
بمصادرة الفحم املضبوط واآلالت واملعدات 
ارتكاب  في  استخدمت  التي  النقل  ووســائــل 
ــة أســبــاب املــخــالــفــة فــي املــدة  ــ الــجــريــمــة، وإزالـ
قــام  إذا  إال  املــخــتــصــة  اإلدارة  تــحــددهــا  الــتــي 
 عما 

ً
نفقته، وللمحكمة، فضا بإزالتها على 

تقدم أن تقضي بوقف النشاط أو غلق املنشاة 
أو إلــغــاء الــتــرخــيــص، وهــو مــا لــم يــحــدث في 

الحالة املوثقة بالتحقيق.

تقارير حكومية
الــجــديــد« على تقرير فني  »الــعــربــي  حصلت 
صادر عن اإلدارة املركزية لشؤون البيئة في 
الشركات،  أحــد  على  للتفتيش  اإلســكــنــدريــة، 
في  والكلنكر  الفحم  تخزين  فــي  تعمل  الــتــي 
الصادر من  التقرير  وأثبت  أم زغيو.  منطقة 
جــهــاز شـــؤون البيئة فــي اإلســكــنــدريــة زيــادة 
لاستنشاق  القابلة  الصدرية  األتربة  نسبة 
بثاثة  به  املسموح  الحد  لتتخطى   »pm10«

أضعاف.
وذكر التقرير غير املنشور، أن القياس الفني 
لــلــهــواء داخــــل ســاحــة الــتــخــزيــن، يــشــيــر إلــى 
ارتفاع األتربة الصدرية القابلة لاستنشاق 
ــلـــيـــغـــرامـــات/مـــتـــر3 فــــي حــــني أن  إلــــــى  9.7 مـ
مليغرامات/متر3   3 بــهــا  املــســمــوح  الــحــدود 
التنفيذية  الائحة  مــن   8 رقــم  للملحق  طبقا 
للقانون رقم 4 لسنة 1994 واملعدلة بالقانون 
عـــدم  إلـــــى  الـــتـــقـــريـــر  لــســنــة 2009. وأشـــــــار   9
حــصــول صــاحــب املــخــزن عــلــى تــرخــيــص من 
النشاط، وعدم امتاك  البيئة بمزاولة  جهاز 

دراسة تقييم أثر بيئي.

استيراد الفحم
الفحم  تــخــزيــن  الــتــحــقــيــق عملية  يــوثــق هـــذا 
ــــد مـــصـــانـــع اإلســـمـــنـــت،  واســـتـــخـــدامـــه فــــي أحـ
بــاملــخــالــفــة لـــقـــرار مــجــلــس الـــــــوزراء رقــــم 964 
لــســنــة 2015 والئــحــتــه الــتــنــفــيــذيــة الســتــيــراد 
ــفـــحـــم واملــــنــــشــــورة  واســــتــــخــــدام وتــــخــــزيــــن الـ
فـــي الـــوقـــائـــع املـــصـــريـــة، بــتــاريــخ 19 أبــريــل/
نيسان 2015، مما أدى إلى مرض املواطنني. 
فــإن  الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة،  وبــحــســب وزارة 
السنني،  عــشــرات  منذ  الفحم  تستورد  مصر 
ــكـــوك، الــحــديــد  الســتــخــدامــه فـــي صــنــاعــات الـ
والــصــلــب، الــكــيــمــاويــات، األملــنــيــوم، وبــلــغ ما 
قرار  وقبل  الفحم،  من  استيراده سنويا  يتم 
بالسماح   2014 أبريل/نيسان  في  الحكومة 
ــي 

َ
لــلــشــركــات بـــاســـتـــيـــراد الــفــحــم 2.5 مــلــيــون

في  الدخيلة  ميناء  مــن  غالبيتها  تــأتــي  طــن 
الفحم  استيراد  عملية  أن  غير  اإلسكندرية، 
قد تزايدت مؤخرًا من قبل مصانع اإلسمنت 
إن أسعار  إذ  الطبيعي،  الــغــاز  إلحــالــه محل 
ــاز كــمــا يـــقـــول هيثم  ــغـ ــــص مـــن الـ الــفــحــم أرخـ
شــــعــــراوي، مـــديـــر عـــاقـــات املــســتــثــمــريــن في 

الشركة العربية لإلسمنت.
تقرير،  في  حــذرت  قد  البترول  وزارة  وكانت 
صــــدر فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي 2013، 
الغاز لقطاع االستثمار،  أزمــة في توفير  من 

90% من خطوط 
اإلنتاج استبدلت الغاز 

بالفحم في مصر

مستوردو الفحم 
يتجاهلون قانون 

البيئة والوزارة 
تكتفي بالرقابة
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انبعاثات دخانية من أحد المصانع العاملة بالفحم في مصر )العربي الجديد(

27

رياضة

يستضيف نابولي 
ميالن اإليطالي 
في منافسات 
الجولة السادسة 
والعشرين من 
الدوري المحلي، 
ولكل منهما 
هدف مختلف 
يسعى إليه، 
حيث سيحاول 
األول استغالل 
تعثر يوفنتوس 
بالتعادل مع 
بولونيا من أجل 
العودة للصدارة، 
بينما يواصل 
»الروسونيري« 
رحلة البحث عن 
طريق العودة 
للمراكز الثالثة 
األولى.

من مباراة سابقة بين نابولي وميالن )أوليفر مورين/فرانس برس(

ميالن ونابولي... طريق العودة

سحقت اإليطالية سارة إيراني منافستها 
التشيكية باربورا ستريكوفا 6-صفر و6-2، لتحرز 

لقب بطولة دبي املفتوحة للتنس للسيدات. 
وتراجعت إيراني - الوصيفة السابقة لبطلة فرنسا 

املفتوحة - إلى املركز 22، لكنها استعادت تألقها 
وفرضت هيمنتها في املباراة النهائية لتتوج 

بلقبها التاسع. وقالت إيراني ملوقع رابطة العبات 
املحترفات »كانت بطولة صعبة وأنا سعيدة جدا 
ملا حققته لنفسي ولفريقي ولعائلتي واألصدقاء«.

يبتعد نادي برشلونة بفارق مباراتني فقط عن 
رقم ريال مدريد التاريخي كأكثر فريق إسباني 
خاض مباريات متتالية دون هزيمة، وذلك بعد 
فوزه الصعب السبت على مضيفه الس باملاس 
)1-2( في الليغا، ليحافظ على سجله خاليا من 
الهزائم طوال 32 مباراة في مختلف املسابقات. 
وينفرد النادي امللكي بالرقم القياسي في عدد 

املباريات املتتالية دون هزيمة )34 مباراة(، حققها 
في موسم 89-1988.

أعلن فريق مكارين الذي ينافس في بطولة العالم 
للسيارات فورموال 1 أن الياباني نوبوهارو 

ماتسوشيتا سيصبح سائق التجارب والتطوير 
بالفريق بداية من املوسم الجديد. ويملك مكارين 

البطل السابق لفورموال 1 - الذي مر بأسوأ 
مواسمه على اإلطاق في 2015 - سائقا احتياطيا 

بالفعل وهو البلجيكي شتوفل فاندورن، واحتل 
مكارين املركز التاسع بني عشر فرق املوسم 

املاضي.

اإلطالية سارة إيراني 
تتوج ببطولة دبي 

المفتوحة للتنس

برشلونة يقترب 
من معادلة رقم 

الريال التاريخي

ماتسوشيتا سائقًا 
لتجارب مكالرين 

بالموسم الجديد
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رياض الترك

ــة  ــ ــــويـ ــيـ ــ ــة اآلسـ ــ ــــولـ ــــطـ ــبـ ــ ــــدت الـ ــهــ ــ شــ
التي تستضيفها  الــقــوى  أللــعــاب 
ــا عــــربــــيــــا، إذ حــصــد  ــقـ ــألـ ــر، تـ قــــطــ
من  ذهبية  ميداليات   4 الــعــرب  الرياضيون 
أصــل ســبــع، لــُيــنــزل الــســتــار على املنافسات 
الرياضية لنهار السبت الطويل الذي انتهى 
ــأجــــواء ُمـــمـــيـــزة بــالــنــســبــة لــكــل املــنــافــســن  بــ
الــعــرب، الــذيــن تــألــقــوا وأســعــدوا الجماهير 

الحاضرة في املدرجات.

سيطرة قطرية 
بدايًة من سباق 1500 متر و400 متر تتابع، 
محمد  بعدائيها  قطر  عليه  سيطرت  الـــذي 
الــقــرنــي وعــبــد الــلــه هــــــارون، لــتــســتــمــر قطر 
في سيطرتها على اليوم الثاني من بطولة 
ألعاب القوى اآلسيوية في الصاالت املغلقة 
القرني  الــســابــعــة. وســـار  يــقــام للسنة  الـــذي 
معتز  املتألق  القطري  خطى  على  وهـــارون 
فــاز نهار الجمعة في  الــذي  عيسى بارشيم 

اليوم األول من املنافسات.
وكـــان بــارشــيــم حــقــق رقــمــا قــيــاســيــا جــديــدًا، 
فوق  القفز  منافسات  بذهبية  ُتــوج  أن  بعد 

2829
رياضة

تقرير

متر(،   2,35( ارتــفــاع  سجل  أن  بعد  الحاجز 
والرقم القياسي ألن بارشيم هو أول رياضي 
يحقق الــفــوز فــي منافسة أوملــبــيــة فــي أربــع 
مرات متتالية. وفي منافسات اليوم الثاني 
نــجــح الــقــرنــي فــي الــتــتــويــج بــذهــبــيــة سباق 
1500 متر، بعد أن كسر رقم كمال علي ثامر 
القياسي )3 دقائق و40 ثانية( والذي حققه 
في العام 2008، لُيسجل رقما جديدًا بفارق 
أربع ثوان. ولم ُيسجل القرني رقما قياسيا 
التتويج  بل صعد على منصة  فقط  جديدًا 

وحقق ذهبية سباق 1500 متر.
ــرنـــي،  ــقـ ــلـــف الـ وجـــــــاء فــــي املــــركــــز الــــثــــانــــي خـ
دقــائــق و37   3( البحريني بينسون ســـوراي 
ثــانــيــة(، فــي حــن حــل الــقــطــري ســعــيــد أديــن 
دقائق   3( بتوقيت  الثالث  املــركــز  فــي  سعيد 
الـــثـــانـــيـــة(، ولــم  مـــن  ا  ثــانــيــة و28 جـــــزء و37 
يقتصر الــتــألــق الــقــطــري عــلــى الــقــرنــي فقط، 
وذلك ألن العداء عبد الله هارون سجل رقما 
قياسيا جديدًا في سباق 400 متر بتوقيت 

بلغ )45 ثانية( وتوج بذهبية السباق.
وتفوق هارون على البحريني أبو بكر عباس 
ليتفن  ميكايل  والكازاخستاني  ثانية(   46(
ا من الثانية(، وعبر  ثالثا )46 ثانية و80 جزء
هارون عن سعادته الكبيرة بهذا الفوز املهم 
دفع  الذهبية سيمنحه  بامليدالية  وتتويجه 

أكبر من أجل تقديم األفضل في املستقبل.
»إنها  بالذهبية  التتويج  بعد  هــارون  وقــال 
ــي قــبــل  أفـــضـــل طـــريـــقـــة لــلــتــحــضــيــر جـــيـــدا لــ
مـــشـــاركـــتـــي فــــي بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم املــقــبــلــة فــي 
الذي  الزمن  أنا متفائل راض عن  بورتالند، 
ســجــلــتــه خــصــوصــا بــانــنــي خــضــت ســبــاقــا 
قبل  فــي ستوكهولم  ايــام  ثالثة  قبل  مماثال 
التوجه الى الدوحة للمشاركة هنا في هذه 
الــبــطــولــة«. وأضـــاف »بــذلــت قــصــارى جهدي 
الــيــوم لكي احـــرز الذهبية امــا هــدفــي الــقــادم 
عن  لغيابي  بنكسة  اصــبــت  بــورتــالنــد.  فهو 
ــرة بــــداعــــي االصــــابــــة.  ــيــ بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم االخــ
تحطيمي للرقم القياسي العاملي في سباق 
ــام يــؤكــد  ــ ــل قـــاعـــة قـــبـــل ثـــالثـــة ايــ ــ 500 م داخــ

قدراتي«.

استعراض بحريني
فــي ســبــاق 400 مــتــر عــنــد الــنــســاء، نجحت 
أديــكــويــا  مــوجــيــدات  ألــواكــامــي  البحرينية 
فـــي خــطــف املـــيـــدالـــيـــة الــذهــبــيــة عـــن جــــدارة 
ــعــــراض الــكــبــيــر،  ــتــ واســـتـــحـــقـــاق، بـــعـــد االســ
آسيويا  رقما  وتسجل  األول  املركز  لتحقق 

الــبــطــولــة، إذ سجلت )51 ثانية  فــي  جــديــدًا 
و67 جزء من الثانية في السباق(. وفي نفس 
اإلطار كسرت البحرينية رقم قياسي طويل 
ُمــســجــل فــي الــبــطــولــة اآلســيــويــة لــلــصــاالت، 
وامُلـــســـجـــل بـــاســـم الــريــاضــيــة الــصــيــنــيــة لي 

ياجون في العام 1996.
ة الــبــحــريــنــيــة املــــولــــودة في  وكـــانـــت الــــعــــداء
توقيت  األول  الــيــوم  فــي  سجلت  نيجيريا، 
فــي  ــة(  ــيـ ــانـ ــثـ الـ ـــن  مـ ا  جــــــزء ثـــانـــيـــة و68   51(
ســبــاق 400 مــتــر، لــكــنــهــا فـــي الـــيـــوم الــثــانــي 
نجحت في تسجيل رقم جديد في البطولة 
والــتــتــويــج بــاملــيــدالــيــة الــذهــبــيــة عــن جـــدارة 
الثالث  واستحقاق. في وقت حل في املركز 
ثانية   53( ميخينا  إلــيــنــا  الــكــازاخــســتــانــيــة 
ا مــن الثانية( وفــي املــركــز الثاني  و85 جــزء
ــواك تـــي الن )55 ثــانــيــة و69  الــفــيــتــنــامــيــة كــ

ا من الثانية(. جزء
فــــي املـــقـــابـــل نــجــحــت الـــهـــنـــد فــــي الــحــصــول 
على ميدالية فضية في هذا اليوم الطويل، 
قفز  مسابقة  فــي  مايوخا  إذ حققت جوني 
الـــوثـــب الــطــويــل، وكـــانـــت حــقــقــت فـــي الــيــوم 
األول ذهبية الوثب الطويل بعد أن سجلت 
ســـتـــة أمــــتــــار و35 ســـنـــتـــم. كـــمـــا وحـــصـــدت 
مايوخا حققت املركز الثاني في منافسات 
أولغا  الكازاخستانية  خلف  الثالثي،  القفز 
ريباكوفا الذي سجلت رقما قياسيا جديدًا 

بعد أن سجلت 14.32 مــتــرًا، فــي حــن حلت 
زميلة إرينا إيكتوفا )13,48 متر(.

وقـــالـــت ريــبــاكــوفــا »الــبــطــولــة االســيــويــة هي 
يشهد  الــذي  الحالي  للموسم  استعداد جيد 
اقامة دورة االلعاب االوملبية. حاليا لست في 
أفضل مستوياتي، لكني املك الوقت الكافي 
املنافسات  ألكــون في كامل جهوزيتي خــالل 
االوملبية«، في وقت عبر عن أن املوسم شاق 
جــــدًا وســتــعــود الــــى الـــدوحـــة لــلــمــشــاركــة في 

الدوري املاسي.

نجاح إماراتي
ــة بــتــلــحــم ديــســا  ــيـ ــاراتـ حـــصـــدت الــــعــــداءة اإلمـ
لــتــضــيــف هـــذه  ــتــــر،  مــ ــبــــاق 3000  ــيـــة ســ ــبـ ذهـ
الــذهــبــيــة إلــــى لــقــبــهــا فـــي ســـبـــاق 1500 مــتــر. 
ــيـــة بـــعـــد أن ســجــلــت  ــبـ ــقـــقـــت ديــــســــا الـــذهـ وحـ
ا  ثانية و59 جــزء دقــائــق و44  )ثماني  توقن 
روث  البحرينية  على  متفوقة  الــثــانــيــة(،  مــن 

ميداليات ذهبية للعرب 
بالجملة في اليوم الثاني

مازيمبي توج بالبطولة 
الثالثة للسوبر األفريقي 

في مسيرته

ا  ثانية و24 جزء )ثمانية دقائق و47  جابت 
من الثانية(، في وقت حلت في املركز الثالث 
اإلماراتية عاليا محمد سعيد )ثماني دقائق 

ا من الثانية(. و48 ثانية و62 جزء
ــا عــن  وأشــــــــــارت الــــــعــــــداءة اإلمـــــاراتـــــيـــــة ديــــســ
سعادتها بهذا التتويج الجديد في البطولة، 
ونوهت بأنها عليه العمل أكثر في املستقبل 
مــن أجـــل تحقيق نــتــائــج جــيــدة، وهـــي عانت 
كثيرًا في السنوات املاضية بسبب اإلصابات 
تدريجيا  عافيتها  تستعيد  لكنها  املتكررة، 
ــة فــي  ــيـ ــاملـ ــــوز بــــمــــدالــــيــــات عـ ــفـ ــ وســــتــــحــــاول الـ
فــازت األوزبكية  املستقبل. وفــي وقــت سابق 
إيكاترينا فورونينا بسباق بنتالون بعد أن 
سجلت 4,224 نقطة، في وقت حلت اإليرانية 
بيدة حسن ثانية )3,828 نقطة(، واليابانية 

ُ
ز

شي كيرياما )3,637 نقطة(. 
الفائت  نــهــار الجمعة  الــبــطــولــة  وبــــدأت هـــذه 
وســـتـــســـتـــمـــر عــــلــــى مــــــــدى ثـــــالثـــــة أيــــــــــام مــن 
الرياضات  مختلف  فــي  األوملبية  املنافسات 
من  رياضين  فيها  يتنافس  التي  األوملــبــيــة، 
مختلف الدول اآلسيوية والعربية، على أمل 
البطولة  هــذه  فــي  العربي  التألق  يستمر  أن 
ويـــســـتـــمـــر الــــريــــاضــــيــــون الــــعــــرب فــــي حــصــد 
املــيــدالــيــات الــذهــبــيــة، الــتــي تــرفــع اســم البالد 
الــعــربــيــة عــالــيــا فــي هـــذه الــبــطــولــة اآلســيــويــة 

داخل الصاالت.

تألق إبراهيموفيتش يقود 
سان جيرمان للفوز برباعية

لعب زالتان ابراهيموفيتش دور البطولة عندما سجل هدفني وساهم في هدفني 
في فوز باريس سان جيرمان 4-1 بملعبه على ستاد رانس في دوري الدرجة 
األولى الفرنسي لكرة القدم. ورفع الفوز رصيد فريق العاصمة إلى 73 نقطة من 
27 مباراة متقدما بفارق 24 نقطة على موناكو صاحب املركز الثاني الذي فاز 

3-1 تروا بفضل ثنائية جيدو كاريلو وهدف من كيليان مبابي لوتني.

إنتر ميالن يحقق فوزًا هامًا بالدوري اإليطالي
فاز إنتر ميالن على ضيفه سامبدوريا 3-1 في دوري درجة األولــى اإليطالي 
لكرة القدم تحت أنظار مدربه السابق جوزيه مورينيو والعبه السابق البرازيلي 
رونالدو. وتابع مورينيو - الذي أحرز مع إنترناسيونالي ثالثية الدوري والكأس 
ودوري أبــطــال أوروبــــا فــي 2010 - املــبــاراة مــن املــدرجــات كما جلس رونــالــدو 

مهاجم منتخب البرازيل السابق يتابع االنتصار.

إيندهوفن يواصل تصدره للدوري الهولندي
أحرز دافي بروبر هدفا مبكرا ونفذ جاستون بيريرو ركلة جزاء بنجاح ليفوز 
إيندهوفن حامل اللقب 2-صفر على ضيفه هيراكليس أمليلو ويرفع الفارق ألربع 
نقاط مع أقرب منافسيه على صدارة دوري الدرجة األولى الهولندي لكرة القدم. 
وحصل ايندهوفن على دفعة معنوية قبل استضافة أتليتيكو مدريد االسباني 
في دوري أبطال أوروبا يوم األربعاء القادم كما فرض املزيد من الضغوط على 
التمريرات  من  بروبر سلسلة  وأنهى  الثاني.  املركز  أمستردام صاحب  أياكس 
داخل الشباك في الدقيقة الثالثة ثم ضاعف بيريرو تقدم الفريق من ركلة جزاء 

في الدقيقة األخيرة من الشوط األول.

الريان يهزم العربي ويقترب من لقب دوري قطر

القدم ألول  الريان خطوة جديدة نحو إحــراز لقب دوري نجوم قطر لكرة  قطع 
مرة منذ 1995 بعدما فاز 2-صفر على العربي في مباراة قمة بفضل ثنائية 
املتصدر برصيد 54 نقطة من  الــريــان  اإلســبــانــي سيرجيو جــارســيــا. ووســـع 
اللقب إلى 17 نقطة  الثاني وحامل  الفارق مع لخويا صاحب املركز  19 مباراة 
قبل سبع جوالت على نهاية املسابقة ويصبح في حاجة إلى انتصارين فقط 
لكنه  السادس  املركز  في  نقطة  العربي عند 30  اللقب. وتجمد رصيد  إلحــراز 
يتأخر بفارق األهداف عن أم صالل صاحب املركز الخامس ونقطتني عن السد 

صاحب املركز الرابع. ويأتي الجيش ثالثا وله 36 نقطة.

السالمية يتقاسم صدارة الدوري 
الكويتي مع القادسية

الشباب  على  الساملية 1-صفر  ليفوز  النهاية  قــرب  هدفا  العنزي   سجل حمد 
ويتساوى في رصيد النقاط مع القادسية في صــدارة الــدوري الكويتي املمتاز 
مدى  من  تسديدة  طريق  عن  بهدف  للساملية  الفوز  العنزي  ومنح  الــقــدم.  لكرة 
قريب قبل نهاية الوقت األصلي بخمس دقائق. ورفع الساملية رصيده إلى 44 
نقطة من 17 مباراة في املركز الثاني بفارق األهداف عن القادسية بينما يحتل 
الكويت حامل اللقب املركز الثالث برصيد 41 نقطة لكنه خاض 16 مباراة. وبقى 

الشباب في املركز 11 برصيد 11 نقطة.

فوز يصعد بالترجي التونسي لصدارة الدوري
قفز الترجي إلى صدارة الدوري التونسي املمتاز لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على 
مضيفه نجم املتلوي الذي زادت معاناته بعد ثالث هزيمة على التوالي. ووضع 
املهاجم طه ياسني الخنيسي الترجي في املقدمة في الدقيقة 25 ثم ضاعف فخر 
الشوط  بداية  الضيف بعد خمس دقائق من  للفريق  النتيجة  الدين بن يوسف 
الثاني. وقلص أشرف الزواغي الفارق في الدقيقة األولى من الوقت املحتسب بدل 
الضائع لكن نجم املتلوي ظل في املركز الخامس برصيد 23 نقطة من 17 مباراة 

بعد خامس هزيمة في اخر ست مباريات.

تونس ـ العربي الجديد

أحرز املهاجم الغاني دانييل ادجي هدفن، 
ــى الــفــوز  لــيــقــود مــازيــمــبــي بــطــل أفــريــقــيــا إلـ
2-1 على ضيفه النجم الساحلي التونسي، 
وإحراز كأس السوبر األفريقية لكرة القدم، 
الفريق  ويــحــرم  تــاريــخــه،  فــي  الثالثة  للمرة 
الـــتـــونـــســـي مــــن تـــتـــويـــج نـــجـــاحـــاتـــه املـــوســـم 

املاضي بلقب قاري جديد.
في  رأس  بضربة  التسجيل  ادجـــي  وافتتح 
الدقيقة 19، ثم ضاعف تقدم ممثل الكونجو 
الديمقراطية بركلة خلفية رائعة في الدقيقة 
45، قــبــل أن يــقــلــص العــــب الـــوســـط إيــهــاب 
املساكني الفارق للنجم في الوقت املحتسب 
لتنتهي  األول،  الـــشـــوط  مـــن  الــضــائــع  بــــدل 

املباراة بفوز لصالح أصحاب األرض.
أفريقيا  أبطال  دوري  بطل  ملازيمبي  وسبق 
و2011،   2010 فــــي  الـــســـوبـــر  بـــكـــأس  ــفــــوز  الــ
بينما تـــوج الــفــريــق الــتــونــســي عــامــي 1998 
و2008، لتكون هذه هي املرة الثالثة للفريق 
الكونغولي الــذي خــاض املــبــاراة على أرضه 

باريس ـ العربي الجديد

رفض االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( طلبا 
من األمير األردني، علي بن الحسن، املرشح 
شفافة،  كبائن  باستخدام  املؤسسة  لرئاسة 
خــــالل عــمــلــيــة الــتــصــويــت فـــي االنـــتـــخـــابـــات، 

لضمان عدم تصوير أوراق االقتراع.
وأراد األمــيــر علي - الــذي قــال، إنــه قــد يحيل 
الــقــضــيــة ملــحــكــمــة الــتــحــكــيــم الــريــاضــيــة - أن 
االنتخابات،  فــي  الشفافة  الكبائن  تستخدم 
ــقـــبـــل، »لـــضـــمـــان الــشــفــافــيــة  ــوم الــجــمــعــة املـ ــ يـ
جاء  كما  االنتخابية«  العملية  أثناء  الكاملة 

في بيان نشره محاميه املقيم في فرنسا.
ويملك  اتــحــادات وطنية،   209 )فيفا(  ويضم 
كل اتحاد صوتا واحــدًا في االقــتــراع السري 
ويـــخـــوض األمـــيـــر عــلــي االنـــتـــخـــابـــات ضمن 
الذي  خمسة مرشحن لخالفة، سيب بالتر، 

عوقب باإليقاف ثماني سنوات.
وذكــــر الــبــيــان أن دومــيــنــيــكــو ســكــاال رئــيــس 
األمير علي  أبلغ  )فيفا(  لـ االنتخابية  اللجنة 
فـــي مـــراســـالت بــيــنــهــمــا أنـــه قـــد يــتــم تصوير 

بــصــفــتــه حــامــل لــقــب دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا 
املوسم املاضي.

ورغم أن مازيمبي بطل أفريقيا خمس مرات، 
لم يشكل ضغطا كبيرا على ضيفه التونسي، 
للنجم،  الدفاعية  األخــطــاء  مــن  استفاد  لكنه 
القارية،  سيطرته  بهما  أكــد  هدفن  ليسجل 
ا من أخطاء واضحة  خاصة أن الهدفن جاء

في الرقابة من مدافعي الفريق التونسي.
ــــي ضــعــف الــرقــابــة،  واســتــغــل املــهــاجــم ادجـ
لــيــقــابــل بـــرأســـه كــــرة عــرضــيــة مـــن الــظــهــيــر 
الشباك،  فــي  كــاســوســوال  األيــســر كليتشكو 
ويــضــع مــازيــمــبــي فــي املــقــدمــة. وأدى خطأ 
دفــــاعــــي آخـــــر مــــن الـــفـــريـــق الـــتـــونـــســـي إلـــى 
ــكـــرة إلــــى املــهــاجــم الــغــانــي الـــذي  ــــول الـ وصـ
الشباك  في  مزدوجة  خلفية  بركلة  سددها 

بشكل رائع.
واستغل املساكني ارتباكا داخل منطقة جزاء 
مــازيــمــبــي ليسجل مــن مـــدى قــريــب، ويمنح 
النجم بطل كأس االتحاد األفريقي األمل في 

العودة إلى اللقاء في الشوط الثاني.
وجاءت أخطر محاوالت النجم عبر تسديدة 

ورقــــة االقـــتـــراع عـــن طــريــق بــعــض الــنــاخــبــن 
باستخدام الهواتف املحمولة. ورفض سكاال 
ــتـــراح الــكــبــائــن الــشــفــافــة، وقــــال إنـــه سيتم  اقـ
تذكير األعضاء بالتصويت السري وتسليم 

الهواتف والكاميرات قبل التصويت.
وأضاف البيان »)سكاال( قال إنه يكفي تذكير 
الــنــاخــبــن بــعــدم الــقــيــام بــهــذا األمــــر ورفـــض 
كبائن شفافة  بــاســتــخــدام  علي  األمــيــر  طلب 
للتصويت« وأشـــار البيان إلــى »عــدم وجــود 
محتملة  انــتــهــاكــات  لضبط  مخصص  نــظــام 
الفرنسي جــيــروم شامبن،  وأكـــد  لــلــقــواعــد«. 
املــرشــح لــرئــاســة )فــيــفــا(، تــعــرض االتــحــادات 
)فــيــفــا( لــضــغــوط هــائــلــة لتوجيه  األعــضــاء بـــ
إلــى مرشحن مــحــدديــن ومطالبة  األصــــوات 
بعض الناخبن بإثبات اختيارهم من خالل 
تصوير ورقة االقتراع. كما أشار األمير علي 
ــادات لــتــهــديــدات  ــ ــحـ ــ إلــــى تـــعـــرض بــعــض االتـ
ــال عـــدم االلــتــزام  بـــإجـــراءات انــتــقــامــيــة فــي حـ
بالتوجيهات. وقــال األمير األردنــي قبل أيام 
»برامج التطوير تتوقف بشكل غريب. ملفات 
أو سحبها.  يتم تسويتها  البطوالت  تنظيم 
املنتخبات الوطنية تبدأ في خوض مباريات 
غير عادلة أو حتى تواجه ذلك على مستوى 
الــتــحــكــيــم«. وانــتــقــد شــامــبــن خــطــط منافسه 
إنفانتينو واعتبرها »خطيرة« على  جياني 
املؤسسة العمالقة من الناحية املالية. وتكهن 
نفقات  ستزيد  إنفانتينو  خطط  أن  املــرشــح 
إضـــافـــيـــة، خــالل  مــلــيــون دوالر   900 )فـــيـــفـــا( 
أربعة أعوام، وذلك في خطاب أرسله إلى 209 

مـــن صـــانـــع الــلــعــب حـــمـــزة األحـــمـــر، قــبــل أن 
يتألق حارس مازيمبي ويبعد ضربة رأس 
مــن املــدافــع زيــاد بوغطاس قبل ربــع ساعة 

من النهاية.
وهي املرة الثالثة التي يلتقى فيها الفريقان 
بــعــد مــواجــهــتــيــهــمــا فـــي دور املــجــمــوعــات 
حيث   ،2009 عـــام  األبـــطـــال  دوري  ملــســابــقــة 
ورد  2-1 في سوسة،  التونسي  الفريق  فــاز 

الكونغولي 1-صفر في لوبومباشي.
ــدم  ــقــ ــة كـــــــرة الــ ــاشــ ــعــ ــتــ ــبــــي انــ ــمــ ــازيــ وأكـــــــــد مــ
ــي اآلونـــــة  ــيـــة فــ الـــكـــونـــغـــولـــيـــة الـــديـــمـــوقـــراطـ
ــيــــرة، فــمــازيــمــبــي ظــفــر بــلــقــب مــســابــقــة  األخــ
في  الخامسة  للمرة  أفريقيا  أبــطــال  دوري 
تـــاريـــخـــه عـــلـــى حــــســــاب اتــــحــــاد الــعــاصــمــة 
الـــجـــزائـــر، و2- الـــجـــزائـــري )2-1 ذهـــابـــا فـــي 

صفر إياب في لوبومباشي(، ونال املنتخب 
أمم  بطولة  لقب  الديموقراطي  الكونغولي 
أفريقيا لالعبن املحلين للمرة الثانية في 
الــرابــعــة  تــتــويــجــه بالنسخة  بــعــد  تــاريــخــه، 
مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي عــلــى حــســاب مــالــي 
3-صــفــر فــي روانـــــدا، بــمــشــاركــة الــعــديــد من 
املهاجمان  مقدمتهم  فــي  مازيمبي،  العــبــي 

جويل كيمواكي وجوناثان بولينجي.
وقال ايبير فيلود، مدرب مازيمبي »تحلينا 
األول وســجــلــنــا  الــــشــــوط  فــــي  بـــالـــواقـــعـــيـــة 
ــاراة جـــيـــدة، خــاصــة في  ــبـ هـــدفـــن. قــدمــنــا مـ
الفرنسي  املــــدرب  وأضــــاف  األول«.  الــشــوط 
»لعب الفريقان بشكل جيد، وكاد النجم أن 

يدرك التعادل لوال تألق الحارس«.

)فــيــفــا(. ولـــدى كــل اتحاد  اتــحــادات أعــضــاء بـــ
صوت واحد في االنتخابات.

وتــضــرر )فيفا( مــن أكــبــر فضيحة فــســاد في 
تــاريــخــه بــعــد إصـــــدار الــســلــطــات األمــيــركــيــة 
الئــحــة اتـــهـــام لــلــعــديــد مـــن مــســؤولــي اللعبة 

وبــات يواجه ضغطا شديدًا إلجــراء عمليات 
إصـــــــالح. ويــــخــــوض شـــامـــبـــن وإنــفــانــتــيــنــو 
االنــتــخــابــات ضمن خمسة مرشحن  ســبــاق 
أعــوام  ثمانية  املــوقــوف  بــالتــر  لخالفة سيب 
وســيــجــرى الــتــصــويــت يـــوم الــجــمــعــة املــقــبــل. 

ــــن الـــعـــام لــالتــحــاد  وتــعــهــد إنــفــانــتــيــنــو، األمـ
األوروبـــــــي بــمــنــح كـــل اتـــحـــاد وطـــنـــي خمسة 
لــتــطــويــر  ــع ســــنــــوات  ــ ــ أربـ كــــل  مــــاليــــن دوالر 
إلــى منح 40 مليون دوالر  الــريــاضــة إضــافــة 
لالتحادات القارية الستة خالل نفس الفترة.

إنفانتينو  حملة  بــاســم  مــتــحــدث  يعلق  ولـــم 
بشكل فوري على شامبن. ودافع إنفانتينو 
ــذه املــقــتــرحــات فـــي وقـــت ســـابـــق، وقـــال  عـــن هـ
املقترحات  هــذه  لطرح  النــتــقــادات  »تعرضت 
واعتبر بعضهم أنني أحــاول شــراء أصــوات، 
لكني ال أشتري شيئا وهذا ليس مالّي. أموال 
)فــيــفــا( هـــي أمـــوالـــكـــم.. وأمـــــوال االتــــحــــادات«. 
وقــــال شــامــبــن فـــي خــطــابــه املـــنـــشـــور، الــيــوم 
السبت، إن إنفانتينو طرح »مقترحات مغرية 

على الورق، لكنها في الواقع خطيرة جدا«.
وأضــــاف، أن ميزانية )فــيــفــا( فــي الــفــتــرة بن 
الجمعية  اعــتــمــدتــهــا  والــتــي   - و2018   2015
)فيفا( في 2014 - قدرت اإليرادات  العمومية لـ
أربعة  فــي  دوالر  مــلــيــارات  بخمسة  املتوقعة 
ــوام. وأضـــــاف أنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــود  ــ أعــ
مليون   100 قــدرهــا  أربـــاح  بتحقيق  توقعات 
دوالر في هــذه الفترة فــإن ذلــك قد يسفر عن 
»يمر  وتــابــع  دوالر.  مليون   600 قيمته  عجز 
العجز  يــقــدر  إذ  صعبة  بفترة  حاليا  )فــيــفــا( 
يــبــدو   .2015 فـــي  دوالر  مــلــيــون   100 بــنــحــو 
غــريــبــا أن يــعــد بــنــحــو مــلــيــار دوالر لــدوافــع 
ســيــاســيــة وانــتــخــابــيــة بــعــد انـــتـــقـــاد )فــيــفــا( 
والــرئــيــس بــالتــر لــســنــوات بــداعــي الحصول 

على أصوات مقابل برامج التنمية«.

رفض طلب األمير علي وشامبين يهاجم إنفانتينومازيمبي يحصد السوبر األفريقي على حساب النجم

التالي:  الشكال  على  النتائج  جاءت 
القطري   -1 متر:   400 رجال  سباق 
 -2 و88،  ثانية   45 هــارون  عبداهلل 
ثانية   46 عباس  بكر  أبــو  البحريني 
و60، سباق 1500 متر: 1- القطري 
محمد القرني 3 دقائق و36 ثانية، 
الكازاخستاني   -1 الثالثية:  الوثبة 
القفز  مــتــرا،   16 فالييف  ــان  رومـ
بوكاي  هوانغ  الصيني   -1 بالزانة: 
 -1 م:   400 ســيــدات:  أمــتــار.   5.75
اولوواكيمي  مجيدة  البحرينية 

51.67 ثانية.

نتائج المنافسات

فشل النجم الساحلي 
في قنص لقب قاري 

جديد، بعد الخسارة أمام 
مازيمبي الكونغولي

تتسارع األحداث قبل 
انتخابات االتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( يوم 

الجمعة المقبل

)Getty( القطري محمد القرني الفائز بسباق 1500 متر

)Getty( العداءة اإلماراتية بتلحم ديسا تحصد ذهبية سباق 3000 متر

)Getty( بارشيم حقق رقمًا قياسيًا جديدًا

)Getty( البحرينية ألواكامي موجيدات أديكويا تخطف ذهبية 400 متر

)Getty( جماهير النجم كانت تمنّي النفس بلقب قاري جديد)(األمير علي بن الحسين )فرانس برسGetty( جيروم شامبين

األلعاب 
اآلسيوية

البطولة اآلسيوية داخل الصاالت تكشف عن 
أسماء عربية تتألق وتسجل أرقامًا قياسية 

جديدة، حيُث شهد اليوم األول والثاني تألقا 
عربيا كبيرا، وخصوصًا النجاح القطري

تألق عربي وتسجيل أرقام 
قياسية ُمميزة

مباريـات
      األسبـوع
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حسين غازي

بــاتــت لــعــبــة الــتــنــس فـــي الــعــصــر 
الـــحـــديـــث مـــحـــط أنــــظــــار الــكــثــيــر 
ــنـــاس حــــول الـــعـــالـــم، حيث  ــن الـ مـ
يــعــشــقــهــا عـــدد كــبــيــر مـــن الـــنـــاس وإلــــى حــٍد 
كبير، وتبلغ نسبة متابعتها نسبة عالية، 
الــبــطــوالت في  بــدايــة  ينتظر كثيرون  حيث 
شتى أنحاء العالم، والتي تختلف مواعيد 
إقــامــتــهــا بـــن بــلــد وآخــــــر، وقــــــارة وأخـــــرى، 
وهـــنـــاك بــعــض األمـــــور الـــتـــي تــعــتــبــر خفية 
عــن جــمــاهــيــر هـــذه الــريــاضــة، والــتــي تعود 
الـــوراء، ونستعرض معلومات  إلــى  سنوات 
اللعبة  هــذه  انطالقة  عــن  لنعرف  تاريخية، 
مــنــذ بــدايــتــهــا، وكــيــف انــتــشــرت فــي الــعــالــم، 
ومــتــى بــــدأت قــبــل أن تــصــبــح عــلــى شكلها 
الحالي، وهناك اختالف حول أصل التنس 
الــعــاملــي، عــمــا إذا كـــان مــن صــنــع املصرين 
القدامى، لكن أغلب الروايات أنه انتشر في 
الــقــرون الــوســطــى بشكل كــبــيــر، لــكــن بطرق 

مختلفة ومتعددة.
املـــــؤرخـــــون يـــعـــتـــقـــدون أن الـــلـــعـــبـــة شــهــدت 
انــطــالقــتــهــا األولــــى فــي الــقــرن الــثــانــي عشر 
شمالي فرنسا، حيث كان يتم ضرب الكرة 
بــاســتــعــمــال كــــف الـــيـــد ولـــيـــس بــاالعــتــمــاد 

التنس 
في القرون الوسطى

تعود جذور لعبة التنس إلى القرون الوسطى، وهناك اختالف بين المؤرخين 
على أصول اللعبة ومكان بدايتها، لكن معظم الرويات التي نقلت تشير إلى 
أنها بدأت في فرنسا وبريطانيا، وأن الملوك أحبوا هذه الرياضة، وشجعوا 

على ممارستها، حيث ساهمت بعدها في الثورة في تلك البالد

3031
رياضة

تقرير

عــلــى املـــضـــرب، كــمــا هـــي الـــحـــال فـــي الــفــتــرة 
أخـــرى. وكــان  آلــة  أيــة  أو استعمال  الحالية 
 jeu« لعبة  في  مميزًا  العبًا  العاشر،  لويس 
ذلـــك في  بــعــد  تـــطـــورت  de paume«، والـــتـــي 
فــتــرة زمــنــيــة مــعــيــنــة، وفــتــحــت الــبــاب األهــم 
إلى التنس الحقيقي الذي نعرفه في العالم 
اآلن. ويرى الباحثون في تلك الفترة أنه أول 
شخص أمر ببناء مالعب تنس داخلية على 
الطراز الحديث. وكــان لويس غير راٍض أو 
محبذ للعب التنس في الهواء الطلق، حيث 
ــر يــزعــجــه بـــشـــدة، وبــالــتــالــي كــان  ــ ــان األمـ كــ
يفضل األماكن املغلقة، وراج األمر كثيرًا في 

بداية القرن الثالث عشر.
بقيت كرة املضرب حتى القرن السادس عشر 
أمــٌر  تغّير  لكن  األمـــور،  على حالها ببعض 
مهم في طريقة ضرب الكرة، حيث استعمل 
القفاز بدل اليد الخالية، ولم يمّر الكثير من 

الوقت حتى بدأ استخدام نوع من املضارب 
»التنس«  اللعبة بالـ بعد ذلك، وقرر تسمية 
وهو مصطلح فرنسي قديم، ومعناها أخذ 
ــال، وراجـــت هــذه اللعبة   وإرســ

ٍّ
ورد، أو تــلــق

كثيرًا في إنجلترا وفرنسا، وعلى الرغم من 
ذلك كانت املباريات ُتجرى في مكاٍن مغلق، 
وسمح بضرب الكرة بالجدار، وكان هنري 
الثامن اإلنجليزي من عشاق هذه الرياضة، 
وخالل القرن الثامن عشر والتاسع عشر بدأ 
يقال  الـــذي  وهــو  بالظهور،  الجديد  التنس 
القرن  الــرائــج في  التنس  إنــه سبب انطالقة 

الواحد والعشرين.

التنس في فرنسا وإنجلترا
كــــان فــرانــســيــس األول، مــلــك فــرنــســا، الـــذي 
لهذه  عاشقًا   )1547-1515( فترة  بــن  عــاش 
وشجع  الحقيقي،  للتنس  ومــروجــًا  اللعبة 
ــراء املـــبـــاريـــات بـــن الـــخـــدم وعــامــة  ــ عــلــى  إجـ
ــذا الــتــقــلــيــد الــفــرنــســي  الــشــعــب، واســتــمــر هــ
ــن مــلــوك  ــان مــ ــنــ ــوفــــي اثــ املـــلـــكـــي طــــويــــاًل. وتــ
فــرنــســا مــن جـــراء الــتــنــس، فــلــويــس العاشر 
مــــات بــســبــب الـــبـــرد الـــشـــديـــد، حــيــث قضى 
ســاعــات طويلة يــمــارس هــذه الــريــاضــة ولم 
يأبه لدرجة الحرارة، وشارل الثامن تعرض 
لضربة في أثناء املباراة، فأردته قتياًل، حن 
اصــطــدمــت الــكــرة بـــرأســـه، ولـــم تــكــن حينها 
خفيفة كما اليوم، بل كانت ثقيلة نوعًا ما، 
ومــن شــدة وقــوة الضربة سقط على الفور، 

ولفظ أنفاسه األخيرة في املالعب.
العائلة املالكة في إنجلترا اهتمت بالتنس 
كثيرًا وكان يأخذ حيزًا كبيرًا لدى الجميع، 
حــيــث بــــدأت الــحــكــايــة مـــع هــنــري الــخــامــس 
الثامن  ثــم مــع هــنــري  )1413 - 1422(، ومــن 
كبير  بشكل  أّثـــر  الـــذي  وهــو   ،)1547-1509(
ــان يلعب دائــمــًا فــي ملعب  عــلــى الــلــعــبــة، وكـ
هامبتون كــورت الــذي بني عام 1530، وفي 
كــانــت   ،)1625-1603( األول  جــيــمــس  عــهــد 

مدينة لندن تحتوي على 14 ملعبًا.
وفي عام 1555 قام الكاهن اإليطالي أنطونيو 
دا سكاينو سالوذي، بخط أو كتابة معلومات 
 Trattato« أســمــاه  كتاب  فــي  التنس  عالم  عــن 
كــرة  مــعــاهــدة  »أي   »del Giuoco della Palla
املـــضـــرب«، ونــظــم املــلــك شــــارل الــتــاســع سنة 
ريــاضــة  فـــي  لــلــمــحــتــرفــن  بــطــولــة  أول   1571
التنس، وحدد بعض املستويات إضافة إلى 
وتم  وعدمها،  النقاط  احتساب  قــوانــن  سنه 
إنشاء ثالثة مستويات معترف بها في ذلك 
)فــريــق(،  الــوقــت: مبتدئ، املساعد أي زوجــي 
واملاجستير )املستوى األعلى(، وطلب حينها 

بتدوين وحفظ هذه القواعد.

التنس في األدب العالمي
يــذكــر الــتــنــس الــحــقــيــقــي فــي األدب مــن قبل 
ويليام شكسبير، الذي كتب »كرات التنس« 
عن هنري الخامس )1599(، حن تم تقديم 

G G

ذكرت لعبة التنس 
في األدب من قبل 

ويليام شكسبير

فينغر يريد مزيدا من الفاعلية في هجوم أرسنال
يرى أرسني فينغر مدرب أرسنال أن فريقه 
برشلونة  ملواجهة  أن يستعد جيدا  يجب 
فــي ذهــاب دور 16 بـــدوري أبــطــال أوروبــا 
ــداف مع  لــكــرة الــقــدم بــعــد تــعــادلــه دون أهــ
هال سيتي في كأس االتحاد اإلنجليزي. 
الفرنسي أجـــرى تسعة  املـــدرب  أن  ورغـــم 
على  فــازت  التي  التشكيلة  على  تغييرات 
املمتاز  الــــدوري  مــتــصــدر  سيتي  ليستر 
بأليكسيس  قبل أســبــوع واحــد فإنه دفــع 
جــدوى  دون  جــيــرو  وأوليفييه  سانشيز 
لتنتهي املباراة بالدور الخامس للمسابقة 
ملباراة  الحسم  ويتأجل  السلبي  بالتعادل 
اإلعـــــــادة. وفـــشـــل أرســــنــــال حـــامـــل الــلــقــب 
على  الكرة  على  استحواذه  استغالل  في 
اســـتـــاد اإلمــــــــارات ولــــم يــهــز شـــبـــاك هــال 
ــيـــزداد قــلــق فــيــنــجــر مع  ســيــتــي املــتــكــتــل لـ
اقتراب اختبار أصعب أمام برشلونة يوم 

غدا الثالثاء.

الشعب اإلماراتي ينهي التعاقد مع زينغا بالتراضي
أنهى الشعب متذيل دوري املحترفني االماراتي لكرة القدم عقد مدربه اإليطالي والتر 
زينغا بالتراضي وعني مساعده ستيفانو كوزين خلفا له. وقال الشعب في موقعه 
اإليطالي  املــدرب  عقد  القدم  لكرة  الشعب  لنادي  املؤقتة  اللجنة  »أنهت  االنترنت  على 
والتر زينغا مــدرب الفريق األول بالتراضي وشكرت املــدرب على جهوده مع الفريق 
طوال الفترة املاضية. وبدوره شكر زينجا اللجنة على تعاونها الدائم معه.« وأضاف 
النادي »أسندت اللجنة املهمة ملساعد املدرب اإليطالي ستيفانو كوزين... وأكدت اللجنة 

للمدرب الجديد ضرورة إشراك أبناء النادي وتمكينهم في املباريات القادمة.«

اتحاد الكرة المصري يغيّر مكان إقامة 
مباراة األهلي والمصري مجددًا

قرر االتحاد املصري لكرة القدم تغيير مكان إقامة مواجهة األهلي مع املصري وأعاد 
اللقاء إلى استاد برج العرب مرة أخرى بعد رفض أسوان استضافة املباراة ألسباب 
أمنية. وقال عامر حسني رئيس لجنة املسابقات باالتحاد املصري إن املباراة املؤجلة 
الجيش املصري ببرج  األهلي واملصري ستقام على استاد  السابعة بني  الجولة  من 
العرب يوم الثالثاء املقبل. وكان من املفترض إقامة املباراة في برج العرب لكن األمن 

اعترض فنقل إلى استاد أسوان بيد أن األمن هناك رفض أيضا استضافة املباراة.

فرح يفوز بأول سباق في 2016 رغم إصابته
أصيب مو فرح بقطع تسبب في اسالة الدماء من قدمه لكن ذلك لم يمنع العداء األبرز في 
العالم في املسافات الطويلة من تحقيق أول انتصاراته في العام االوملبي في جالسجو. 
وبعد شهر واحد من حصول العداء البريطاني الفائز بذهبيتني اوملبيتني على املركز 
ليعوض خسارته  اسكتلندا  إلــى  فــرح  عــاد  ادنــبــره  القوى في  لقاء أللعاب  الثاني في 
ويفوز بسباق ثالثة آالف متر في قاعة االمـــارات. وتــدرب فرح )32 عاما( ملدة ستة 
أسابيع في اثيوبيا وكانت مهمته سهلة أمام متسابقني مغمورين ليتجاوز االصابة 

التي تسبب فيها حذاء أحد منافسيه وينتصر مسجال سبع دقائق و39.55 ثانية.

نادال يودع منافسات ريو للتنس من نصف النهائي
ــواي  صــعــد بــابــلــو كــويــفــاس العـــب أوروجــ
الــرجــال في  فــردي  إلــى نهائي منافسات 
بــطــولــة ريـــو دي جــانــيــرو للتنس بــعــد أن 
ــدور قبل  ــ ــ فــجــر مــفــاجــأة كــبــيــرة. فــفــي ال
فاز  البرازيل  في  املقامة  للبطولة  النهائي 
كــويــفــاس غــيــر املــصــنــف عــلــى االســبــانــي 
رفائيل نادال املصنف األول بمجموعتني 
مقابل مجموعة واحدة بنتيجة 6-7 و6-7 
لــنــادال أمــام  و6-4. وهــذه هــي أول هزيمة 
كويفاس املصنف 45 عامليا وبها يفشل 
في بلوغ املباراة النهائية رقم 100 خالل 

مسيرته في مالعب التنس.

فــي أهــم لــقــاء لــه فــي مسيرته، حــني شـــارك فــي كالسيكو 
الزمالك في  التقليدي  الغريم  أمــام  والعربية  املصرية  الكرة 
23 ديسمبر/ كانون األول، إذ أحرز هدفًا ساهم من خالله 

في فوز فريقه بنتيجة )2-4(.
ــــري تــكــلــلــت  ــــصـ ــــي املـ ــلـ ــ ــع الـــــنـــــادي األهـ ــ مـــســـيـــرة مـــتـــعـــب مـ
مع محمد  مرعبًا  ثالثيًا  الكبيرة، حيث شكل  بالنجاحات 
العالم  كــأس  برونزية  بــركــات، وحصد  تريكة ومحمد  أبــو 
الـــدوري املــصــري وكــأس  لألندية 2006، إضــافــة إلــى لقب 
مصر والسوبر، كما توج مع األهلي بدوري أبطال أفريقيا 
أعــوام 2005، 2006، 2012، والسوبر األفريقي أيضًا في 
الكونفدرالية  ثالث مناسبات، ورفــع في سنة 2014 كأس 
األفــريــقــيــة حـــني أفــــرح الــجــمــيــع بــهــدف قــاتــل أمــــام ســيــوى 
سبورت اإليفواري. متعب حصل على لقب هداف الدوري 
فــي أول موسم خاضه مــع األهــلــي، حــني سجل 14 هدفًا، 

ليغدو أصغر العب يحصل على هذه الجائزة.
متعب لــه إنـــجـــازات كــبــيــرة مــع منتخب الــفــراعــنــة، كــيــف ال 
وهو الذي صنع صحبة املنتخب الفرحة للشعب املصري 
والعربي حــني تــوج فــي أكثر مــن مناسبة بلقب كــأس أمم 
القارة  منتخبات  أعتى  على  انتصرت مصر  يوم  أفريقيا، 
السمراء، والتي كانت تضم في صفوفها نجومًا من الصف 
األول فــي كبرى األنــديــة األوروبــيــة، عماد سجل 28 هدفًا 
خالل 70 لقاء، فرفع لقب هذه البطولة في 3 نسخ 2006، 
2008، 2010، واخــتــيــر أفــضــل مــهــاجــم فــي أفــريــقــيــا عــام 
2005، وما زال متعب حتى اآلن في صفوف النادي األهلي، 
وهو يحاول تقديم كل ما يستطيع لفريقه الذي قضى معه 
معظم فترات حياته، ويرجح أن يقدم النجم املصري الكبير 
صاحب الـ33 عامًا على إعالن اعتزاله نهاية املوسم الحالي.
حسني...

أنــجــبــت مــصــر كــثــيــرًا مــن الــنــجــوم، والـــذيـــن تــألــقــوا محليًا 
وعــاملــيــًا، مــن بــني هـــؤالء عــمــاد عبد النبي إبــراهــيــم متعب، 
وهو الذي ولد عام 1983، في منطقة بلبيس في الشرقية، 
للنادي  الكرة املصرية، انضم متعب  وعلى خطى أساطير 
األهلي في سن 13 عامًا، وبرز مع منتخب مصر تحت 20 
سنة، بعدما اكتشف موهبته املدرب الخبير حسن شحاتة، 
والــذي آمن به بشكل كبير، ويتمتع متعب بحٍس تهديفي 

كبير أمام الخشبات الثالث.
بــعــد الــتــألــق فــي الــفــئــات الــعــمــريــة، شـــارك عــمــاد متعب في 
استدعاه  األول، حني  الفريق  2004-2005 صحبة  موسم 
ــدرب، مــانــويــل جـــوزيـــه، ليلعب أمــــام إســمــنــت الــســويــس،  ــ املـ
أيلول  بتاريخ 17 سبتمبر/  اللقاء وكــان  تألق في  وبالفعل 
2004، فبعد دخوله بـ11 دقيقة فقط سجل هدفه األول مع 
األهلي لينتصر الفريق )3-0(. متعب تابع هواية التسجيل 

عماد مـتعب

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
نجم كبير تألق في 
المالعب المصرية، 

وسطر اسمه 
بأحرف من ذهب

انتشر التنس 
بشكل كبير في 
إنجلترا وفرنسا 
منذ القرن الثالث 
)Getty( عشر

في  تسمى  كانت  أنها  التنس  رياضة  عشاق  من  كبيرة  فئة  تعرف 
الماضي »لعبة النبالء«، ويرى البعض أن هذه التسمية منطقية، خاصة 
المباريات،  أثناء  العالية  الرياضية  باألخالق  االلتزام  يحاولون  الالعبين  أن 
الخصم، وفي حال حدث ذلك  التسديد بشكل مباشر على  فيتفادون 
الحكم  أن  يرى  قد  والبعض  االعتذار،  إلى  السرعة  وجه  على  يبادرون 
بأن  البعض  فيعترف  لصالحه،  نقطة  واحتسب  ما،  قــرار  في  أخطأ 

النقطة للخصم وليست له.

لعبة النبالء

وجه رياضي

سلة تحتوي على كرات التنس، للملك هنري، 
وعمره  مــن شبابه  بمثابة سخرية  وكــانــت 
وحبه للمرح، وذكر الحادث أيضًا في بعض 
واحــدة  وهناك  السابقة،  القصص  سجالت 
مـــن اإلشــــــارات املــبــكــرة األكـــثـــر لــفــتــًا للنظر، 
تيبولو،  للجيامباتيستا  لوحة  في  ظهرت 
 .)1753-1752( هــيــاســنــتــوث  مـــوت  بــعــنــوان 

وفــــي اإلمـــبـــراطـــوريـــة الــنــمــســاويــة املــجــريــة، 
ولــــكــــن عــــانــــت مــــن بـــعـــض الـــتـــحـــفـــظ، حــيــث 
اقــتــصــرت على هــذه الفئة فــقــط، ومــع قــدوم 
عــصــر نـــابـــلـــيـــون، بـــــدأت األســـــر املـــالـــكـــة في 
إلى  الحقيقي  التنس  عن  بالتخلي  أوروبـــا 
حــد كــبــيــر. وكــانــت مــالعــب الــتــنــس منطلقًا 
وفي  الفرنسية،  الثورة  للناس خــالل  مهما 

مـــوضـــوع الــلــوحــة هـــو الــقــصــة األســطــوريــة 
أبولو وهيسنتوث حن ماتت األخيرة، بعد 
رمــي القرص عليها من قبل األول وهــو إله 
يوناني، كان يحبها لكنها رفضت االرتباط 

به، بحسب ما تقول تلك الرواية الخرافية.
ــك بــن الــنــبــالء في  ازدهـــــرت الــلــعــبــة بــعــد ذلـ
إيطاليا،  إسبانيا،  فرنسا،  فــي  ـــ17  الـ الــقــرن 

إنــجــلــتــرا أيــضــًا، خـــالل الــقــرن الــثــامــن عشر. 
وانـــتـــهـــى الـــتـــنـــس الــحــقــيــقــي الـــقـــديـــم بــعــد 
ــواع جــديــدة مكانه:  ذلـــك، وظــهــرت ثــالثــة أنــ
ــراح، تــلــعــب بكرة  ــ »الـــراكـــيـــت« وبــالــعــربــيــة الـ
مطاطية، وكذلك اإلسكواش، وختامًا التنس 
ــا بـــــات الـــتـــنـــس لــجــمــيــع  ــعـــدهـ الــــحــــديــــث، وبـ

الفئات، وليس لذوي الطبقات الغنية.

لويز نازاريو  البرازيلية  الظاهرة  »الكورفا نورد«  إنتر ميالن  هاجمت جماهير نادي 
دي ليما املعروف برونالدو، حيث وصل األمــر إلى شتمه حتى، وذلــك خالل تواجده 
في مباراة الفريق أمام نادي سمبدوريا في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة 
الدوري اإليطالي لكرة القدم. ورفعت جماهير »الكورفا نورد« الفتات في وجه الظاهرة 
إضافة  مــوراتــي  ماسيمو  للنادي  السابق  الرئيس  صحبة  تــواجــد  والـــذي  البرازيلية، 
لرونالدو:  القاسية  الجماهير  رسالة  في  وجــاء  مورينيو،  جوزيه  البرتغالي  للمدرب 

»األساطير الكبار ال يبدلون القميص، أولئك يسمونهم قطعة من القذارة«.

صورة في خبر

الكورفا نورد يهاجمون رونالدو
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صورة الالجئ السوري
تحصد المرتبة األولى عالميًا

ميسون شقير

في مدريد، وفي أهم قاعة للعرض 
 CENTRO قـــــاعـــــة   ــي  ــ ــ وهـ فــــيــــهــــا، 
الــشــهــر  هــــــذا  يـــفـــتـــتـــح   CENTRO
اإلنسانية،  الفوتوغرافية   للصور  معرضًا 
والـــتـــي تـــصـــور حــقــيــقــة حـــيـــاة املـــايـــن من 
الاجئن في هذه األيام، وفي هذا املعرض 
تــعــرض لــوحــات الــفــائــزيــن بــجــائــزة لويس 
الفوتوغرافي  للتصوير  العاملية  بالتوينيا 
اإلنساني في دورتها التاسعة عشرة. وقد 
كان الفائز األول هو املصور اإلسباني أوملو 
»املعاناة  عنوانها  بمجموعة صور  كالبو، 
الكبيرة ملــن يــريــد الــنــجــاة«، وهـــي  سلسلة 
من صور الاجئن الذين أغلبهم سوريون 

ناجون يبحثون عن ملجأ، مقطع من صورة أولمو كامبو الفائزة )موقع جائزة لويس بالتوينيا(

ــن الـــاجـــئـــن الــعــراقــيــن  ــدد مـ ــود عــ ــ مـــع وجـ
البرية  املــســافــات  واألفــغــان، وهــم يقطعون 
بن بلدهم وحدود أوروبــا، إذ أنهم يمرون 
وكيف  واملقدونية،  الصربية  الــحــدود  على 
ــة معاناة  يــســيــرون كــل تــلــك املــســافــات؟ وأيـ
يعانيها هـــؤالء الــذيــن نــجــوا مــن املـــوت في 

بادهم.
ــرة الــثــانــيــة الــتــي  ــ ــذه هـــي املـ ولـــقـــد كـــانـــت هــ
يحصل فيها هذا املصور على هذه الجائزة 
العاملية. ولكن التي شارك بها هذه السنة، 
ــانـــت لـــصـــور الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن وهـــم  كـ
يــحــمــلــون مــعــهــم مـــا تــبــقــى مـــن عــائــاتــهــم 
املثقوبة برصاص  تبقى من أحامهم  وما 
ــم الـــتـــي هــبــط  ــهـ ــاتـ ــريـ ــنـــاصـــن، ومـــــن ذكـ ــقـ الـ
املصابة  كرامتهم  ومــن  عليها،  كله  البيت 

فــي صـــدرهـــا. صـــور هــــؤالء الــذيــن يــهــربــون 
أخـــرى، حياة  عــن حــيــاة  بأطفالهم باحثن 
ــيـــش بــشــكــل  ــعـ ــيـــش فـــــي مــــكــــان آخــــــــر، تـ ــعـ تـ
طــبــيــعــي، وتــــذهــــب لـــلـــمـــدرســـة وتـــلـــعـــب مــع 
رفــيــقــاتــهــا ثــم تــنــام فــي ســريــر نــظــيــف، لقد 
كان حجم اليأس واأللم أكبر من مامحهم 
وأكــــثــــر عـــمـــقـــًا مــــن أيـــــة لـــغـــة أو صـــــــورة أو 
املرتبة  مــا جعلها تحصد  وهـــذا  قــصــيــدة، 
األولــى من بن ثاثمئة مجموعة مشاركة 
لــهــذا الــعــالــم، وكــمــا قـــال املــصــور كــالــبــو في 
الكاميرا  الــجــديــد«:«فــإن  لـــ«الــعــربــي  مقابلة 
كانت عاجزة عن التقاط حقيقة ما يعانيه 
يعيشون  مثلنا  كانوا  الذين  الناس  هــؤالء 
حياة طبيعية وحــضــاريــة، وإنــه ذهــب إلى 
ــم، وكــي  ــورهــ حـــــدود املـــجـــر كـــي يــلــتــقــط صــ

يقول للعالم الصامت كله، عن معاناة هذه 
الــنــاس، وكــم هــم مــعــذبــون، لكنه لــم يتوقع 

أبدا أن يشاهد فعا هذا الحجم من األلم.
بن  مناصفة  فكانت  الثانية  الجائزة  أمــا 
صــّور  الـــذي  كاستانيو،  باالسيو  سانتي 
أيضًا الاجئن السورين، ولكن من جهة 
الــبــحــر وتــلــك الــرحــلــة بــن شــواطــئ تركيا 
وشـــواطـــئ الـــجـــزر الــيــونــانــيــة املــلــيــئــة بكل 
ــذه املــســافــة الــتــي  ــــوت فـــي هــ احـــتـــمـــاالت املـ
قــارب  يقطعها هــؤالء الاجئون على مــن 
مطاطي هش، ال يتحمل أبدا تلك األوزان، 
وقابل ألن ينقلب بكل من فيه بأية لحظة، 
وكــيــف يــتــحــول الــبــحــر املــتــوســط لــوحــش 
مهملة  كبقايا  يرميهم  ثــم  األطــفــال  يبتلع 
ــال الــفــائــز  ــد قـ عــلــى شــواطــئــه الــبــائــســة، وقـ
ــه تمنى  بــالــجــائــزة الــثــانــيــة مــنــاصــفــة: إنــ
ــى تـــلـــك الــــجــــزر، ولـــم  ــ ــم يـــذهـــب إلـ ــه لــ ــ لــــو أنـ
يشاهد أبدًا حجم الذعر واملوت من الغرق 
بــســبــب ســتــر لــلــنــجــاة فـــاســـدة، أو بسبب 
القدرة على  أو بسبب عــدم  الشديد،  البرد 
ــاهــــدت وصـــــّورت  الـــســـبـــاحـــة«، وتـــابـــع »شــ
ــاء حــن يصلون إلــى الشواطئ  عــيــون اآلبـ
وهم يحملون أبناءهم بعد رحلة الخوف، 
املالح  البحر  بــمــاء  كلهم  تبللوا  أن  وبــعــد 
والــــبــــارد، لــقــد كــانــت لــحــظــات مـــن الــخــوف 

والقهر والفرح ال تنسى«.
ــان مــيــغــيــل  ــ ــز الــــثــــانــــي مـــنـــاصـــفـــة كــ ــائــ ــفــ والــ
الهاربن  أيــضــا  الـــذي صــور  ميخا كاستو 
مــن الــحــرب فــي البيرو والــذيــن مشوا طول 
املــســافــة على طــريــق السكة الــحــديــديــة بن 
ضــحــايــا  ــانــــوا  وكــ  2000 إلــــى   1980 عـــامـــي 
أبرياء  يجملون أيضا أبناءهم وأحامهم 
كانت  وقــد  ينتظرهم،  مجهوال  ومستقبا 
الــجــائــزة الــثــالــثــة هــي مــن نــصــيــب خافيير 
ــار،  والـــتـــي هـــي عـــبـــارة عن  جــيــخــارو بــــاجــ
ــة نــوم  ــرفـ ســلــســلــة مـــن الـــصـــور بـــعـــنـــوان »غـ
الذين  نــوم املشردين  في مــدريــد«، وتصور 
ال يملكون مــنــازل فــي الــشــارع فــي علب من 
الكرتون هي غرف نومه، وهي بذلك تنتقد 
ــــال حــقــيــقــة صــــورهــــا عــجــز  بــــشــــدة مــــن خــ
تأمن  عن  إسبانيا  في  االجتماعي  النظام 
حياة كريمة بالحد األدنى لكل املوجودين 

في إسبانيا.
ونــــذكــــر أن جــــائــــزة الـــتـــصـــويـــر اإلنـــســـانـــي 
ــم تــكــريــمــا  ــ الـــعـــاملـــي قــــد ســمــيــت بـــهـــذا االســ
ألربــــعــــة أشــــخــــاص مــــاتــــوا وهـــــم يـــقـــومـــون 
بــعــمــلــهــم فـــي اإلغــــاثــــة فـــي روانـــــــدا فـــي عــام 
فـــي عـــام 1995 وهــم  الــبــوســنــة  1997 وفـــي 
   FLORS SIRERA ســــيــــريــــرا   ــلــــوريــــس  فــ
  MAMUEL MADRAZO ومانويل مادراثو
 MERCEDES نـــــــــافـــــــــارو   ومــــــرســــــيــــــدس 
بــالــتــويــنــيــا لـــويـــس  ــرًا  ــيــ وأخــ  NAVARRO
مـــصـــورًا  ــــان  كـ ــــد  وقـ  ،LUIS VALTUENA
فــوتــوغــرافــيــا مــحــتــرفــا؛ ولــهــذا سميت هــذه 
الـــجـــائـــزة بــاســمــه عــلــمــا أن مــنــظــمــة أطــبــاء 
العالم هي التي تشرف على الجائزة؛ وهي 
الـــتـــي تــمــولــهــا ســنــويــا بــســتــن ألــــف دوالر 

لتقدم صورا إنسانية حقيقية.
ــا طـــاغـــيـــتـــنـــا وحــولــتــنــا  ــنـ ــكــــذا حـــولـ ــعـــم هــ نـ
ســيــاســات الــعــالــم والـــرايـــات الـــســـوداء التي 
صنعها عجزنا وموتنا إلى صور مشهورة 
ولــيــســت أيـــة صـــور فــإنــنــا، ويـــا لــدهــشــتــنــا،  

نفوز باملرتبة األولى.

»املعاناة الكبيرة ملن 
يريد النجاة« لكالبو، 
سلسلة من صور 
الالجئني السوريني 
والعرب التي تحكي 

قصص معاناتهم في 
الطريق إلى أوروبا.

■ ■ ■
شارك في معرض  

 CENTRO
CENTRO أكثر 
من 300 مجموعة 
مصورة تسلط 

الضوء عن رحلة 
أبطالها وضحاياها 

مجهولون.

■ ■ ■
كاستانيو وكاستو 

صورا معاناة الهاربني 
من الحرب في سورية 
اآلن والبيرو في نهاية 

القرن املاضي.

باختصار

 CENTRO« الصورة في معرض أوروبا، تؤرخها  إلى آفاق مأمولة في  القمع  أنظمة  الخالص من  الالجئين في طريق  معاناة 
CENTRO« في العاصمة اإلسبانية مدريد

هوامش

أمجد ناصر

ــلــخــيــل، فــــي مــدونــتــه  ــرد ل ــ ــنـــاك شـــعـــر أفــ ــا لـــيـــس هـ ــمـ ربـ
الخيل  الــعــربــي.  الشعر  أفـــرد   مما  أكــثــر  الكالسيكية، 
 وكواسر في هذه املدونة 

ٌ
 ثم الناقة. قد تمرُّ وحوش

ً
أوال

املتراكمة قرنًا بعد قرن )من دون تغيرات كبرى تذكر!(، 
غير أنها ال تناهز ذكر الخيل واإلبل. للخيل موقٌع يكاد 
يكون مقدسًا في املأثور العربي. أنظروا هذه األحاديث 
النبوية في الخيل: الخيل ثالثة: ففرس للرحمن وفرس 
للشيطان وفرس لإلنسان، فأما فرس الرحمن فالذي 
الله، فعلفه وروثــه وبوله في ميزانه،  يرتبط في سبيل 
وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، وأما 
يلتمس  اإلنـــســـان،  يرتبطها  فــالــفــرس  اإلنـــســـان  فـــرس 
الفقر )ابــن مسعود(. اإلبــل عزٌّ  بطنها، فهي ستٌر من 
 والخير معقود في نواصي الخيل 

ٌ
ألهلها والغنم بركة

البارقي(. عاتبوا الخيل فإنها  القيامة. )عــروة  إلى يوم 
ضوها للحرب والركوب، فإنها تتأدب وتقبل  تعتب، وروِّ

العتاب )أبو أمامة(.
النظر عــن مدى  )بــصــرف  األخــيــر  الــحــديــث  ويوصلنا 
م مع 

ّ
صّحته، فهو يظل محتفظًا بمرآة زمنه( إلى التكل

ها اللواعج، أو االستشهاد بها. اإلبل 
َّ
الخيل. مناجاتها. بث

عند العرب للرحلة، ولها ما للخيل من مراتب وأنساب، 
وفيها، كما في الخيل، شعر كثير. لكني أتحدث هناك 
عن الخيل، لسبب سأبينه الحقًا. ما يخطر في بالي من 
االستشهاد بالخيل، وتمّن لو كانت تحسن النطق مثل 

اإلنسان قول عنترة يصف واقعة حربية:
ا / أشــطــاُن بــئــٍر فــي لباِن  يــدعــون عنتَر والــرمــاُح كأنهَّ

األدهـِم
 بالدِم

َ
ْغرِة نحِره/ ولبانــه حتى تسّربل

ُ
ما زلُت أرميهم بث

فازورَّ من وقع القنا بلبانه/ وشكى إليَّ بَعبٍرة وتَحْمُحـِم
 اشتكى/ ولكان لو علَم الكالم 

ُ
لو كان يدري ما املحاورة

مكلمي.
هــنــا عــنــتــرة يــطــلــب مــن حــصــانــه، الــــذي شــهــد الــواقــعــة، 
وظلت الرماح تنهل منه، كما لو أنها حبال بئر )أشطان 
 ،

ً
لــه، فعال أنــه اشتكى  الــرغــم مــن  بــئــر(، أن يتكلم، على 

بلسانه، أال وهي »الحمحمة«، وليس بلساٍن ال يملكه. لو 
كان يملك هذا اللسان، لكان أخبر عنترة بما هو عليه 
من جراح وجهد وألم. تعود إلي هذه األبيات من معلقة 
الشاعر األسطوري، الذي اختبر، قبل ألفيتني تقريبًا، أن 
الــدرس.  ال جديد يمكن للشعراء أن يقولوه، من مقعد 
ويــبــدو أن مقعد درســنــا كــان أفــضــل مــن مقعد درس 
ليس  ناهيك عن كاتبني.  قــارئــني،  ج  الــذي ال يخرِّ اليوم 

عنترة وحيدًا في مخاطبة حصانه. فليس هناك شاعر 
يتعامل مع حصانه  لم  أو  يفعل،  لم  )جاهلي تحديدًا( 
كأنه أخ أو صديق، لكنَّ أبيات عنترة التصقت بذاكرتي 
ينزف  فلطاملا تصّورت حصانه هو  أكثر من غيرها. 
التي  الرماح والسيوف  املزيد من  دمًا، ويحاول تفادي 

تتالمع في فضاء املعركة املغبّر.
ــر بي، على نحو خــاص، قوله »لو كان يدري 

َّ
ولطاملا أث

مي«. 
ّ
مــا املـــحـــاورة اشــتــكــى ولــكــان لــو عــلــم الــكــالَم مكل

الحصان والفارس يتبادالن النظر والنجوى الصامتة، 
أو الناطقة بالحمحمة. وهذا ليس مجازًا على ما يبدو. 

أكــدت دراســة علمية بريطانية، قامت بها جامعة  فقد 
سسيكس، أنَّ الخيل تقرأ عالمات وجه اإلنسان، وتقوم 
بالرد عليها. وتشعر بما يمرُّ به من انفعاالت عاطفية. 
فــقــد الحــظــت الـــدراســـة أن الــخــيــل تنظر بــطــرف عينها 
اليسرى، عندما تشعر بغضب الشخص الذي أمامها. 
ق،  والحــظــت كــذلــك تــســّرع دقـــات قلبها. كما أنــهــا تــفــرِّ
العابسة والفرحة.  الــنــاس  بــني وجــوه  الــدراســة،  حسب 
العلمي ردود  التي خضعت للدرس  الخيول  أبــدت  وقد 
بمن  تحّسها  التي  السلبية  املشاعر  تجاه  أقــوى  فعل 
 في الدراسة هذا األمر 

ٌ
 منخرطة

ٌ
حولها. وتفسر طالبة

الخيل  أن  بأنه ردُّ فعل طبيعي حيال املخاطر. واضــح 
إحساسًا  بــاإلنــســان،  الطويلة  خــالل عالقتها  رت،  طـــوَّ

قويًا باملخاطر. 
كنا نظن أن صلة االنسان بالخيل، عبر الشعر، ليست 
أكثر من مجاٍز أو وقفة تقليدية فارغة، أو رمز لشيء 
آخر، غير الحصان نفسه. ولكن، تبنيَّ أن أسالفنا كانوا 
الــبــرّيــة  كــانــت  الطبيعي.  بمحيطهم  ارتــبــاطــًا  مــنــا  أكــثــر 
مــوجــودة، والــغــزو والــتــرحــال مــالزمــنْي لحركة العربي 
تغيرات،  من  عليه  يطرأ  ومــا  محيطه،  فمراقبة  القديم. 
الحاجة  تنطوي على حياة ومــوت. لكنَّ الشعر تجاوز 

والضرورة إلى الفن.

الحصان والوجه

وأخيرًا

تبيَّن أن أسالفنا كانوا أكثر منا 
ارتباطًا بمحيطهم. كانت البريّة 

موجودة، والغزو والترحال 
مالزميْن لحركة العربي القديم
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