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الفضائح تضرب عالم التنس
فضيحة جديدة، كشفها العب تنس سابق من جنوب أفريقيا، عن 3 مجموعات 

تتحكم بنتائج اللعبة، وتورط العبين ومسؤولين في القضية. ]30ـ31[

بغداد ــ علي الحسيني

كشــفت تقارير عراقية عســكرية، أن زعيم تنظيم 
»الدولــة اإلســامية« )داعــش(، أبــو بكــر البغــدادي 
)الصــورة(، قــد نجــا مــن املــوت املحقق ثــاث مرات 
خال عام 2015، بعد استهداف مقاتات أميركية 
العــراق وســورية كان داخلهــا.  وقــال  ملواقــع فــي 
مســؤول عســكري عراقــي رفيــع فــي وزارة الدفاع، 
»طائــرات  إن  الجديــد«،  »العربــي  إلــى  حديــٍث  فــي 
أميركيــة قصفــت فــي مــارس/آذار، ويوليو/تمــوز، 
وســبتمبر/أيلول مــن العــام املاضــي، ثاثــة مواقــع، 

فيهــا«.  البغــدادي  وجــود  إلــى  معلومــات  أشــارت 
وأضاف املسؤول الذي يعمل ضمن غرفة التنسيق 
التعقــب  »فريــق  أن  األميركيــة،  العراقيــة  املشــترك 
بمعلومــات  األميركيــة  املقاتــات  زّود  األميركــي 
ســريعة حــول ثاثــة أماكــن خــال فتــرات مختلفــة 
العــام املاضــي، أكــد أنهــا تــؤوي زعيــم التنظيــم أبــو 
بكر البغدادي، إال أن املعطيات الصادرة فيما بعد، 
أكــدت وجــود قيــادات بــارزة، لكــن ليــس مــن بينهــا 
أســفرت  »الضربــات  أن  إلــى  وأشــار  البغــدادي«.  
عــن مقتــل قــادة بارزيــن، مثــل أبــو عــاء العفــري 
نائــب البغــدادي، ومســاعده العســكري فــي القاطــع 

الكــردي،  أبــو عبــد الرحمــن  العــراق  الشــمالي مــن 
وإبراهيم الديراوي، مســؤول شــؤون بيت املال في 
ســورية«.  وكشــف املســؤول أن »الضربات الجوية 
أن  للمعلومــات  وفقــا  املفتــرض  مــن  كان  الثــاث 
تكــون قــد قضت على البغــدادي، إال أنها لم تتمكن 
 تغييره مقرات اجتماعه أو إلغائها 

ّ
من ذلك، في ظل

وإنابــة آخريــن عنــه«. ولفــت إلــى أن »ســّر التركيــز 

األميركــي علــى رأس البغــدادي، يأتــي لكونــه القائد 
واملؤسس للتنظيم وأن هناك صراعا في القيادات 
التي تليه في داعش، ما ســيؤدي لضعف وارتباك 
فــي صفــوف التنظيــم فــي حــال مقتــل البغــدادي«.  
اآلن  أنفقــت حتــى  املتحــدة  »الواليــات  أن  وكشــف 
مايني الدوالرات لشراء متعاونني داخل التنظيم«. 
وكانــت القــوات األميركيــة قــد أّمنــت العطــاء الجوي 
الازم، للقوات العراقية في معارك األنبار األخيرة، 
بغيــة اســتعادة الرمــادي مــن »داعــش«، كمــا ســرت 
أنبــاء عــن مشــاركتها فــي اســتعادة ســّد تشــرين 

السوري على نهر الفرات، من التنظيم.

البغدادي نجا من 3 غارات أميركية عام 2015
خاص

يعيد العنف الذي يتخلل 
االحتجاجات المتواصلة 
منذ أسبوع في تونس، 

ذكريات »الخميس 
األسود«
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جنيف السوري

التأجيل األول بالءات روسية
دمشق، الرياض ــ العربي الجديد

بات تأجيل انطالق جلســات محادثات جنيف 
الخاصــة بامللــف الســوري، مفروغــا منــه، علــى 
بعدمــا  الحالــي،  الشــهر  مــن   29 حتــى  األقــل 
يــوم اإلثنــن املقبــل، أي 25  املقــرر  كان املوعــد 
التأجيــل  لكــن  الحالــي.  الثانــي  يناير/كانــون 

»التقنــي« الذي كشــف عنه دبلوماســي روســي 
وآخــر مــن األمــم املتحــدة، أمــس الخميــس، قــد 
مــع  تتعاطــى  روســية  الءات  ظــل  فــي  يتمــدد، 
امللف السوري كأنه ملف روسي داخلي. أحدث 
لعرقلــة  الســاعي  الروســي،  الســلوك  ترجمــات 
محادثــات ثنائيــة برعايــة دوليــة، كشــف عنــه 
دبلوماســي روســي تحــدث لوكالــة »رويتــرز« 

 
ً
بــالده »ســتدعم وفــدًا بديــال أن  أمــس، كاشــفا 

من املعارضة السورية للتفاوض مع الحكومة 
الحالــي  املعارضــة  فريــق  تعديــل  يتــم  لــم  إذا 
رفضتــه  مــا  وهــو  املحادثــات«،  قاطــع  إذا  أو 
املعارضــة بشــكل جــازم، تحــت عنــوان أنهــا لــن 
تشارك في أي محادثات ال تقتصر على وفدي 
النظــام واملعارضــة. فــي غضــون ذلــك، ولــد وفد 

النظــام برئاســة مزدوجــة لكل مــن رئيس بعثة 
الجعفــري،  بشــار  املتحــدة،  األمــم  إلــى  النظــام 
مــن  املقــداد،  فيصــل  الخارجيــة،  وزيــر  ونائــب 
دون أن يعتــرض أي طــرف علــى تركيبتــه، على 
رضــت علــى هويــة الوفــد 

ُ
غــرار الــالءات التــي ف

املعاِرض.
]التفاصيل ص. 2ـ3[

مقاالت ذات صلة  
على الموقع األلكتروني



تعرض »العربي الجديد« هوية أبرز وجوه وفد المعارضة المفاوض، الذي جمع سياسيين وحقوقيين وعسكريين. 
مشاكسون منشقون عن النظام، دخل معظمهم سجون األسد وكانوا من أوائل الثائرين عليه

إسطنبول ـ باسم دباغ

يــحــاول نــائــب الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن، 
ــارة رســمــيــة إلـــى تــركــيــا يــبــدأهــا  ــ مـــن خـــال زيـ
اليوم، حلحلة الخافات بني واشنطن وأنقرة، 
حــــول اســتــراتــيــجــيــة كـــل مــنــهــمــا فـــي ســـوريـــة. 
يأتي ذلك في وقت تحول فيه حزب »االتحاد 
الديمقراطي«، الجناح السوري لحزب »العمال 
الــكــردســتــانــي«، الــعــقــدة األســاســيــة، ســـواء في 
إمكانية  فــي  أو  التركية  األمــيــركــيــة  الــعــاقــات 
عقد مفاوضات جنيف نهاية الشهر الحالي. 

 من 
ً
ويــتــوقــع أن يلتقي بــايــدن فــي زيــارتــه كــا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان ورئيس 
ــم تــأكــيــدات  ــلـــو. ورغــ الــــــوزراء أحــمــد داود أوغـ
أنه ال خافات بينهما، لكن  املتكررة  الطرفني 
الــديــمــقــراطــي« يبقى موضع  حـــزب »االتـــحـــاد 
ــم؛ وفــيــمــا تـــرى واشــنــطــن قـــوات  ــ الـــخـــاف األهـ
الحزب حليفًا أساسيًا أثبت نجاعته في الحرب 
على تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش(، ترى 
أنقرة في »االتحاد الديمقراطي«، جناح حزب 
»العمال«، تهديدًا مباشرًا ملصالحها ال يمكن 

السماح له بالتمّدد أكثر من ذلك.

رامي سويد

في وقت تواصل فيه قــوات »حماية الشعب« 
الـــكـــرديـــة مـــدعـــومـــة بــــقــــوات »جـــيـــش الــــثــــوار« 
املتحالفة معها في منطقة عفرين شمال غرب 
حــلــب، هجومها عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرة قــوات 
املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة املــحــيــطــة بــأوتــوســتــراد 
حــلــب غــــازي عــنــتــاب الــــدولــــي، حــشــدت قـــوات 
شمال  الصناعية  املدينة  منطقة  فــي  النظام 
وباشكوي،  حــنــدارت  لبلدتي  املتاخمة  حلب 
أوتــســتــراد حلب  مــن  بــدورهــا قريبة  لتصبح 
غازي عنتاب. وكشفت مصادر في املعارضة 
»العربي الجديد«، عن هجوم واسع متوقع  لـ
للنظام بغطاء جوي روسي، في 25 من يناير/

كـــانـــون الــثــانــي الـــجـــاري، مـــن جــهــة بــاشــكــوي 
بــاتــجــاه بــلــدتــي نــّبــل والـــزهـــراء املــحــاصــرتــني 

بشكل جزئي من املعارضة.
وتبعد قــوات النظام في باشكوي عن بلدتي 
نــّبــل والـــزهـــراء أقـــل مــن ثــمــانــيــة كــيــلــومــتــرات، 
إلــى  الـــوصـــول  أرادت  مـــا  إذا  ويــتــعــني عــلــيــهــا 
املعارضة  قـــوات  إمـــداد  طــريــق  قطع  البلدتني 
بني حلب والــحــدود التركية، والــذي يمر بني 

بلدة باشكوي وبلدتي نبل والزهراء.

دمشق، الرياض ـ العربي الجديد

ــــات تـــأجـــيـــل انــــطــــاق جـــلـــســـات مـــحـــادثـــات  بـ
الـــســـوري، مفروغًا  بــاملــلــف  الــخــاصــة  جنيف 
منه، على األقل حتى 29 من الشهر الحالي، 
ــرر يــــــوم اإلثـــنـــني  ــ ــقـ ــ ــد املـ ــ ــــوعـ بـــعـــدمـــا كــــــان املـ
الحالي.  الثاني  املقبل، أي 25 يناير/كانون 
ــــذي كــشــف عنه  لــكــن الــتــأجــيــل »الــتــقــنــي« الـ
دبلوماسي روسي وآخر من األمم املتحدة، 
أمـــس الــخــمــيــس، قــد يــتــمــدد، فــي ظــل الءات 
روســـيـــة تــتــعــاطــى مـــع املــلــف الـــســـوري كــأنــه 
ملف روسي داخلي. أحدث ترجمات السلوك 
الساعي لعرقلة محادثات ثنائية  الروسي، 
ــة، كـــشـــف عـــنـــه دبـــلـــومـــاســـي  ــ ــيـ ــ بـــرعـــايـــة دولـ
ــرز« أمــــس،  ــ ــتــ ــ ــة »رويــ ــالـ روســــــي تـــحـــدث لـــوكـ
 من 

ً
ــدًا بــديــا كــاشــفــًا أن بــــاده »ســتــدعــم وفــ

الحكومة  مع  للتفاوض  السورية  املعارضة 
الحالي  املــعــارضــة  فــريــق  لــم يتم تعديل  إذا 
أو إذا قــاطــع املــحــادثــات«. مــوقــف يعبر عن 
أولى الءات موسكو، تجاه مفاوضات أقرها 
والنظام،  املعارضة  بــني  تكون   2254 الــقــرار 
ولـــيـــس بــــني »الــــنــــظــــام والــــنــــظــــام«، بــحــســب 
تعليق قــيــادي فــي املــعــارضــة الــســوريــة ردًا 
على التسريب الروسي. تدرك موسكو جيدًا 
أنــهــا إن ذهــبــت بــعــيــدًا فـــي خــطــتــهــا إلفــــراغ 
املحادثات من أي مضمون، من خال إرسال 
وفد تسميه »معاِرضًا وطنيًا«، فإن جلسات 
جنيف لن تبصر النور، أو أنها ستكون با 
جـــدوى كـــون املــعــارضــة الــســوريــة لــن تكون 
مــشــاركــة فــيــهــا، وهـــو مــا جــزمــتــه املــعــارضــة 
نفسها ووفــدهــا املــفــاوض منذ الــيــوم األول 
لتأليفه بما شكل صفعة لروسيا، ألنه ضّم 
السياسي  الطيفني  مــن  مــعــارضــني  ممثلني 

والعسكري. 

قــيــام اإلدارة األميركية  أنــبــاء حــول  وتــســّربــت 
بــــتــــوثــــيــــق تـــحـــالـــفـــهـــا مــــــع قـــــــــوات »االتــــــحــــــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي« عــبــر تــعــزيــز وتـــوســـعـــة مــطــار 
أبــو حجر الــزراعــي الــواقــع بالقرب مــن مدينة 
رمــيــان. بينما قـــام الــجــيــش الــتــركــي بــإرســال 
معدات إلزالة األلغام التي زرعها »داعش »على 
الشريط الحدودي الفاصل بني والية كيليس 
التركية ومدينة جرابلس السورية الخاضعة 
لسيطرة التنظيم غرب الفرات، فيما بدا خطوة 
ــة تــؤكــد عــــزم األتــــــراك على  ــالـ اســتــبــاقــيــة ورسـ
الديمقراطي،  لاتحاد  تمدد  أي  ضد  التدخل 
ــام األمــيــركــيــون »بــتــجــاوز أنــقــرة«،  ــال قـ فــي حـ
مرة أخــرى، كما حصل في منطقة تل أبيض، 

ودعموا تقدمًا آخرًا لاتحاد.
وبحسب مراقبني، فقد بالغت وسائل اإلعام 
فـــي تــفــســيــر خـــطـــوات الــجــانــبــني، إذ إن مــطــار 
أبو حجر يبقى في نهاية األمر مطارًا زراعيًا 
صغيرًا ال يصلح الستخدامه كمنصة إلطاق 
عمليات عسكرية أميركية جوية ضد التنظيم 
ــــي  وال أن يـــكـــون قـــاعـــدة أمــيــركــيــة فـــي األراضـ

السورية.
أمــا على الجانب التركي، فــإن إزالــة األلغام ال 

ــي الــــجــــديــــد«، أن املـــعـــارضـــة  ــربـ ــعـ وعـــلـــمـــت »الـ
حصلت، أخيرًا، على معلومات استخباراتية 
 
ّ
تفيد وجـــوَد نية لــدى الــنــظــام الــســوري بشن

هجوم واســع على مناطق سيطرة املعارضة 
ــي مــكــثــف،  ــ ــــوي روســ ــمـــال حـــلـــب بـــغـــطـــاء جـ شـ
بهدف فصل مناطق سيطرة املعارضة بحلب 
وفك  التركية،  للحدود  املتاخمة  املناطق  عــن 

الحصار عن بلدتي نّبل والزهراء.
املعارضة مخاوفها  خف مصادر قوات 

ُ
ولم ت

من أثار نجاح هذا الهجوم في حال حصوله، 
إذ قــد يتسبب فــي خنق قـــوات املــعــارضــة في 
حلب، وربما وقوعها في حصار، األمر الذي 
 مـــصـــادر 

ّ
ــيــــدانــــي. غـــيـــر أن يــعــقــد وضـــعـــهـــا املــ

املعارضة شمال حلب لفتت إلى أنها تملك من 
اإلمكانيات ما يردع قوات النظام عن التورط 
املنطقة،  فــي هــذه  فــي عملية عسكرية فاشلة 
ــام الـــســـوري  ــنـــظـ الـــتـــي خـــســـرت بـــهـــا قــــــوات الـ
مــعــركــة رتـــيـــان، فــي شــهــر فــبــرايــر/شــبــاط من 
العام املاضي، وتكبدت حينها خسائر بشرية 
ومــــاديــــة كـــبـــيـــرة تــــجــــاوزت ثـــاثـــمـــائـــة قــتــيــل، 

باإلضافة إلى نحو مائة وخمسني أسيرًا.
وفــي شمال غــرب حلب، بــدأت قــوات »حماية 
املتحالف  الثوار«،  الكردية و»جيش  الشعب« 

وفد النظام برئاسة صقور
فــي غضون ذلــك، ُولــد وفــد النظام الــســوري، 
برئاسة أحد صقور نظام بشار األسد، ممثل  
دمــشــق فــي األمـــم املــتــحــدة، بــشــار الجعفري، 
ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ ــة إلـــــــى نــــائــــب وزيــــــــر الـ ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ بـ
واملــغــتــربــني، فــيــصــل املـــقـــداد، لــتــكــون رئــاســة 
ــأن الـــوفـــد سيضم  ــة، عــلــمــًا بــ ــزدوجــ الـــوفـــد مــ
دبلوماسيني  ثــاثــة  واملــقــداد  الجعفري  إلــى 
بحسب مصدر  املحامني،  كبار  من  وثمانية 
رسمي سوري تحدث لوكالة »فرانس برس«. 
هـــكـــذا، بـــاتـــت املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة ووفـــدهـــا 
التفاوضي أمام ضغوط هائلة لدفعها نحو 
تعديل وفدها، وتطعيمه بمرشحي موسكو 
ودمــشــق، فــي ظــل مــا يــبــدو على األقـــل »عــدم 
ممانعة« أميركية للتدخل الروسي الفاقع في 
يبدو  إذ  جنيف،  مؤتمر  تحضيرات  شــؤون 
وزير الخارجية األميركية جون كيري مجرد 
ناقل للرسائل من موسكو إلى الرياض، وهو 
ما ال يمكن أن يصّب إال في خانة املصلحة 
الروسية. مصلحة تترجمها موسكو باءات 
ثاث: ال لوفد معاِرض ال يضّم املرشحني من 
قبل روســيــا. ال وقــف لــلــغــارات ضــد املدنيني 
السوريني قبل محادثات جنيف أو خالها، 

وال ألي تنازل في دعم نظام األسد.

يمكن اعتبارها قــرارًا تركيًا بدخول األراضــي 
إلــى تهيئة كبيرة  ذلــك يحتاج  الــســوريــة، ألن 
لــلــرأي الــعــام الــتــركــي، األمــــر الــــذي لــم يحصل 
املــســتــوى اإلعــامــي وال على مستوى  ال على 
تصريحات املسؤولني األتراك. وبالتالي، فإنه 
تفيد  لواشنطن  تركية  رســالــة  مــن  أكثر  ليس 
بـــأن أي خــطــوة روســيــة أو أمــيــركــيــة تتجاوز 
ــّر عــلــى  ــمـ الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء الـــتـــركـــيـــة، لــــن تـ

اإلطاق مهما كان الثمن.
فــي غــضــون ذلـــك، يعمل الـــروس على توسيع 
أكثر  الـــذي ال يبعد  الــدولــي،  القامشلي  مــطــار 
مـــن بــضــع كــيــلــومــتــرات عـــن الـــحـــدود الــتــركــيــة 
قــاعــدة روســيــة، ستشكل خطرًا  إلــى  لتحويله 
الخافات  التركي في ظل  القومي  األمــن  على 
مع موسكو. كما ستتولى تقديم الدعم لحلفاء 
روسيا ممثلني بقوات »سورية الديمقراطية« 
ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي«، في  الـــتـــي يــقــودهــا »االتــــحــ
ظل الضعف الــواضــح الــذي تعاني منه قوات 
الــنــظــام فــي املــنــطــقــة. وأكــــدت لــجــان التنسيق 
املحلية في هذا السياق، وصول مائة عسكري 
القامشلي،  إلى مطار  الرتب  روســي بمختلف 
روسية. وهو  قاعدة  إلى  وتحويله  لتوسيعه 

الديمقراطية«،  ســوريــة  »جــيــش  ضمن  معها 
مــنــذ اإلثــنــني املــاضــي، هــجــمــات ليلية يومية 
على نقاط تمركز قوات املعارضة إلى الغرب 
من مطار منغ العسكري، حيث تنتشر قوات 
املعارضة  فصائل  أكــبــر  الــشــامــيــة«،  »الجبهة 
شمال حلب. وهاجمت عدة نقاط للمعارضة 
قــــرب مــطــحــنــة الــفــيــصــل غــــرب مــديــنــة إعــــزاز 
أيضًا، وأشار الناشط حسن الحلبي لـ«لعربي 
الجديد«، إلى أن »االشتباكات يومية وليلية 
أيــام، لكن لم تسفر،  تندلع بني الطرفني، منذ 
حتى الساعة، عن تحقيق تقدم يذكر للقوات 
ــكـــرديـــة وحــلــفــائــهــا، مـــع أنـــهـــا تــســبــبــت في  الـ
بالضبط،  حجمها  يعرف  ال  بشرية،  خسائر 

للطرفني.
ولفت الحلبي إلى أن هذه الهجمات اليومية 
بدأت بعدما تمكنت القوات الكردية وحليفها 
مــن تأمني ريــف عفرين الــشــرقــي، بعد إخــراج 
قوات املعارضة منه، وذلك إثر سيطرتها على 
ــاب وشـــوارغـــة وأريــافــهــا،  بــلــدات مــريــمــني وإنــ
التي كانت تتنازع السيطرة عليها مع قوات 

املعارضة السورية.
الهجمات  لــهــذه  األول  الــهــدف   

ّ
أن ُيــخــفــى  وال 

هو السيطرة على أي نقطة على طريق حلب 

وفي السياق نفسه، قال دبلوماسي روسي 
إن »ما نحاول تحقيقه هو إما توسيع وفد 
الــريــاض )وفـــد املــعــارضــة الــســوريــة برئاسة 
أســـعـــد الـــزعـــبـــي، وعــضــويــة ثـــاثـــة قــيــاديــني 
أن  أو  املعتدلة  املعارضة  ليضم  عسكريني(، 
يكون هناك وفد معارض منفصل«. وأضاف 
للمحادثات  املعارضة  أنه في حال مقاطعة 
سيتفاوضون  الثاني.  الوفد  يأتي  »فسوف 

ما أّكده مصدر مسؤول في الخارجية التركية 
ــقـــد رصـــدنـــا  ــربـــي الــــجــــديــــد«، قــــائــــا: »لـ ــعـ »الـ ـــ لـ
وصول عسكريني روس إلى مطار القامشلي«، 
الــروس املرسلني  مضيفًا »يبقى عدد الجنود 
غير واضح، ولكن هذه ليست املرة األولى، إذ 
مناطق  فــي  روس  تــواجــد عسكريني  رصــدنــا 
سيطرة النظام في القامشلي في وقت سابق«.

واســـتـــبـــعـــد املــــصــــدر حـــصـــول تـــفـــاهـــم روســــي 
 »ال 

ً
أميركي في ما يخص الشأن السوري، قائا

يزال هناك الكثير من الخافات بني واشنطن 
الــســوري، لكن  وموسكو في ما يخص الشأن 
ما يجمعهما هو محاولة االستفادة من قوات 
لواشنطن،  بالنسبة  الديمقراطي«.  »االتــحــاد 
سيكون ذلك خطوة أخرى لتحقيق انتصارات 
ضـــّد »داعــــــش«. وبــالــنــســبــة لـــلـــروس، سيكون 
وسيلة لتوسيع نفوذها والضغط على أنقرة، 
خصوصًا أنها وّسعت عاقاتها مع »العمال 
الكردستاني« بعد تأزم العاقة مع تركيا. بل 
وتضغط لجعل »الكردستاني« طرفًا أساسيًا 
في مفاوضات جنيف بني املعارضة والنظام، 
ــة لــلــمــعــارضــة  ــربــ ــــي مــــحــــاولــــة لـــتـــوجـــيـــه ضــ فـ

املدعومة من املحور الخليجي التركي«.

ــــذي بــــات أخـــيـــرًا خـــط إمــــداد  ــــازي عــنــتــاب الـ غـ
ــاب الــســامــة  املــعــارضــة الــوحــيــد بـــني مــعــبــر بـ
الـــحـــدودي ومــديــنــة حــلــب، مـــا جــعــلــه يحظى 
لقوات  بالنسبة  عالية  استراتيجية  بأهمية 
املــزيــد مــن وحداتها  املــعــارضــة، التي حشدت 

شمال حلب للدفاع عنه. 
وال تقتصر مهمة قوات املعارضة في املنطقة 
الــواقــعــة شــمــال حــلــب عــلــى إيــقــاف مــحــاوالت 
الـــقـــوات الـــكـــرديـــة وحــلــفــائــهــا لــلــتــمــدد وقــطــع 
طريق إمــداد املعارضة الوحيد إلى حلب، بل 
املرابطة على جبهات طويلة ومعقدة  تشمل 
ضـــد قــــوات الــنــظــام الـــســـوري وقـــــوات تنظيم 

»الدولة اإلسامية« )داعش( أيضًا.
ــة الـــســـوريـــة  ــعــــارضــ ــذا، بــــاتــــت قـــــــوات املــ ــ ــكـ ــ وهـ
»الــجــبــهــة  بــريــف حــلــب الــشــمــالــي، املــتــمــثــلــة بـــ
الــشــامــيــة« وألــويــة »الــجــيــش الــســوري الــحــر« 
وحركة »أحرار الشام«، تقاتل القوات الكردية 
وحلفاءها على بعد أقل من ثاثني كيلومترًا 
ــى الـــشـــمـــال مـــن مــديــنــة حــلــب وتـــقـــاتـــل، في  إلــ
ــــوات الــنــظــام الـــســـوري على  الـــوقـــت نــفــســه، قـ
جبهة باشكوي، كما ترابط على جبهات يبلغ 
طــولــهــا أكــثــر مــن خــمــســة وثــاثــني كيلومترًا 

ضد »داعش«.

الروسي  الدبلوماسي  وذكــر  الحكومة«.  مع 
ــفـــاق بـــني روســـيـــا وأمــيــركــا على  أنـــه تـــم االتـ
الشهر  نهاية  قبل  السورية  املحادثات  عقد 
يناير/كانون   29 الجمعة  يوم  وأن  الحالي، 
الثاني هو آخر موعد محتمل. كام رّد عليه 
العضو في االئتاف الوطني، سمير نشار، 
بـــالـــقـــول إن »الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات 
للمعارضة،  ثــان  وفــد  تمامًا تشكيل  ترفض 

ــد املـــعـــلـــن فــي  ــوفــ أو إجـــــــراء تـــعـــديـــل عـــلـــى الــ
الـــريـــاض«. مــوقــف واضـــح مــمــاثــل صـــدر عن 
للمفاوضات،  العليا  للهيئة  الــعــام  املنسق 
رياض حجاب، عندما جزم بأن »املفاوضات 
ســتــقــتــصــر عــلــى مـــن رأت الــهــيــئــة أنـــه يمثل 
وفــدهــا فــقــط«. وأضــــاف حــجــاب: »نــســمــع ان 
تدخات  وتحديدًا  خارجية  تدخات  هناك 
روسية ومحاوالتها لــزج أطــراف أخــرى في 
وفد الهيئة«، مؤكدًا أن »موقفنا واضح ولن 
نذهب للتفاوض اذا تمت اضافة وفد ثالث 

أو أشخاص«.

3 وفود
وأفـــــــــادت صــحــيــفــة »الـــــوطـــــن« الـــقـــريـــبـــة مــن 
النظام السوري أمس، الخميس، أن الفروف 
وكــيــري توصا إلــى »اتــفــاق مبدئي يقضي 
ــــي ســـتـــيـــفـــان دي  ــدولـ ــ بــتــكــلــيــف املـــبـــعـــوث الـ
ميستورا بتشكيل الوفد املعارض مناصفة 
ــاء الــتــي  ــ ــمــ ــ بــــني مــــعــــارضــــة الـــــريـــــاض واألســ
»الــوطــن« عن  تقدمت بها موسكو«. ونقلت 
مــصــادر أن »كــيــري سيبحث مــع املسؤولني 
املقترح  الخميس(  )أمــس  اليوم  السعوديني 
الروسي وسيحذر في حال ممانعتهم من أن 
موسكو ستفرض وجود وفدين في جنيف 
ولن تقبل إطاقًا بوفد واحد يمثل معارضة 
الــــــريــــــاض«. وادعــــــــت الــصــحــيــفــة أن مــكــتــب 
دي مــيــســتــورا »قــــام بــتــرتــيــبــات »اســتــقــبــال 
ــد عـــن الــحــكــومــة واثــنــني  ــ ــود، واحـ ــ ثـــاثـــة وفــ
لـــلـــمـــعـــارضـــة«. وأفـــــــادت بــــأن دي مــيــســتــورا 
»ســيــتــوجــه يـــوم األحـــد املــقــبــل إلـــى الــريــاض 
ملـــشـــاورات أخــيــرة قــبــل أن يعلن فــي مؤتمر 
صــحــافــي، اإلثـــنـــني، فــي جــنــيــف أســمــاء وفــد 
التسريبات،  املعارضة«. وبحسب  وفــدي  أو 
حــتــى لـــو عــقــدت الــجــلــســات فـــي جــنــيــف، لن 
بل  النظام واملعارضة مباشرة  وفــدا  يلتقي 
بالشؤون  واملتخصص  األكــاديــمــي  سيقوم 
الـــســـوريـــة، فــولــكــر بــيــرتــس، بــــدور الــوســيــط 

بينهما.

باريس تعارض النظرية الروسية
أعــرب دبلوماسي فرنسي رفيع  املقابل،  في 
لوكالة »رويــتــرز«، عن  املستوى، في حديث 
مـــوقـــف بـــاريـــس الـــرافـــض لــنــظــريــة مــوســكــو 
ــالـــث لــلــمــعــارضــة املـــعـــتـــدلـــة«.  ــد ثـ ــ ــــول »وفــ حـ
وقـــال الــدبــلــومــاســي الــفــرنــســي إنـــه »ينبغي 
وضــع إطــار عمل جــاد قبل إجــراء محادثات 
السام السورية«، مضيفًا أن املعارضة التي 
اجتمعت في الرياض الشهر املاضي »ينبغي 
أن تقود املحادثات، وفقا ملا ينص عليه قرار 
األمــم املــتــحــدة«، وذلــك ردًا على ســؤال حول 
املــقــتــرحــات الــروســيــة بــضــرورة وجـــود وفــد 

ثالث يمكن أن يشارك في املحادثات.

أمين محمد

ع كثيرون أن تكون تشكيلة 
ّ
لم يتوق

للمفاوضات«  العليا  »الهيئة  وفد 
على شاكلة ما خرجت في اجتماع 
الــســوريــة، أّول مــن أمس  الــريــاض للمعارضة 
ــهــا القــت صــدى إيجابيًا لدى 

ّ
 أن

ّ
األربــعــاء، إال

شريحة واســعــة مــن الــســوريــني. وضـــّم الوفد 
لــلــمــفــاوضــات املــرتــقــبــة مـــع الــنــظــام الــســوري 
السويسرية، 16 شخصية  في مدينة جنيف 
د 

ّ
فن

ُ
سياسية، وعسكرية، ونسائية معروفة. ت

»الــعــربــي الــجــديــد« أبـــرز أعــضــاء الــوفــد الذين 
والثورية  السياسية  التيارات  أغلب  لون 

ّ
يمث

السورية.

أسعد الزعبي
يوصف رئيس الوفد، العميد الطيار املنشق 
أســعــد عـــوض الــزعــبــي، بــالــتــوازن فــي طرحه 
ه خبير في الشأن 

ّ
السياسي والثوري. كما أن

العسكري، وعلى اطاع واسع بخفايا جيش 
الــنــظــام الــــســــوري. انــتــســب الـــزعـــبـــي، املــولــود 
عام 1956 في بلدة املليحة الشرقية في ريف 
الكلية الجوية عام 1974، وتخّرج  درعــا، إلى 
بــرتــبــة مــــازم عـــام 1977. هــو طــيــار مــيــغ 21، 
ومــيــغ 23، ومــيــغ 29، وخــبــيــر عــلــى الــطــائــرة 
ميغ 29، ومــدّرب ليلي نهاري. خضع العميد 
الــــدورات العسكرية.  لــعــدد كبير مــن  الــزعــبــي 
من  ألكــثــر  اليمن  فــي  كــان مستشارًا عسكريًا 
عامني. عمل رئيسًا لجناح القوى الجوية في 
يعلن  أن  قبل  العليا،  العسكرية  األكــاديــمــيــة 
انشقاقه عن جيش النظام في أغسطس/ آب 

2012، وغادر بعدها إلى األردن.

جورج صبرا
كــمــا اخـــتـــارت »الــهــيــئــة« املـــعـــارض املـــعـــروف 
جـــورج صــبــرا نائبًا لرئيس الــوفــد، وهــو من 
الــشــخــصــيــات الــســوريــة املــعــارضــة املــعــروفــة 
)األب  األســَديــن  السياسي في عهد  بنضالها 
واالبـــن(. وربــمــا ال يعرف أغلب السوريني أن 
العاصمة  املولود في بلدة قطنا غــرب  صبرا 
ــــويــــني  ــرَب ــتــ الــ مـــــن  كـــــــان   ،1947 عـــــــام  ــــق  ــــشـ دمـ
ــرات فــــي مــجــال  ــبــ ــخــ ــوريــــني أصــــحــــاب الــ ــســ الــ
تقنيات أنظمة التعليم والتلفزيون التربوي. 
الشهير  األطـــفـــال  تــألــيــف مسلسل  فــي  أســهــم 
»افــتــح يــا سمسم« الــذي ُعــرض ألّول مــرة في 

الثمانينيات من القرن املنصرم.
انــتــســب صـــبـــرا مــبــكــرًا إلــــى صـــفـــوف الــحــزب 
»الشيوعي« السوري، وتعّرض للماحقة من 

مفاوضو   
المعارضة  

السورية
سياسيون وقادة وحقوقيون 

اختبروا سجون األسد

23
سياسة

د الكردي؟ العملية التركية... الستباق التمدُّ

حصار ريف حلب لفصله عن تركيا تأجيل مؤقت لجنيف بالءات روسية... ووفد النظام برئاسة »صقور«

الــثــوريــة. كما شــارك فــي تأسيس  واملنظمات 
السياسي  مكتبه  ــرأس  وتــ ــــام«  اإلسـ »جــيــش 
ــلــه فــي الــعــديــد مــن املــؤتــمــرات، 

ّ
بــعــد ذلـــك، ومــث

في  املــوّســع  السورية  املعارضة  مؤتمر  منها 
العاصمة السعودية الرياض.

هيثم المالح
كما ضّم الوفد هيثم املالح، الذي يعّد »شيخ 
الحقوقيني« في سورية. هو أكبر املعارضني 
ـــًا. ولــــد فـــي الــعــاصــمــة دمــشــق 

ّ
الـــســـوريـــني ســـن

عام 1931، وبــدأ عمله في سلك املحاماة عام 
ــل فـــي مــدن 

ّ
1957، ثـــم الــتــحــق بــالــقــضــاء. تــنــق

ســوريــة عــّدة حتى تسريحه مــن القضاء عام 
نحو  أمــضــى  حيث  ليبيا  إلــى  لينتقل   ،1966
ثاث سنوات ما بني القضاء ووزارة الشؤون 
العمل  فــي  مبكرًا  انــخــرط  هــنــاك.  االجتماعية 
ــعــــّرض لــاعــتــقــال بـــني عــامــي  الـــســـيـــاســـي، وتــ
)1980 - 1986( في عهد حافظ األسد، بسبب 
مطالبته بإصاحات دستورية. أعيد اعتقاله 
حـــيـــل إلــــى الــقــضــاء الــعــســكــري 

ُ
عــــام 2009، وأ

فحكم عليه بالسجن النافذ ثاث سنوات. 
ع مع 

ّ
تّم اإلفراج عنه في مارس/ آذار 2011. وق

وثيقة   2005 عــام  الشخصيات  مــن  مجموعة 
بإصاحات  تطالب  دمشق«،  »إعان  بـ ُعرفت 
دســتــوريــة وتـــعـــّدديـــة ســيــاســيــة فـــي ســوريــة. 
كـــان مــن أوائــــل املــعــارضــني الــســوريــني الــذيــن 
انـــخـــرطـــوا فـــي الــــثــــورة مــنــذ بـــدايـــاتـــهـــا، ظهر 
العربية،  الــفــضــائــيــات  فــي  باسمها  متحدثًا 
فاضطر بعد ذلــك ملــغــادرة ســوريــة. أسهم في 
وهيئات  الــســوري،  الوطني  املجلس  تشكيل 
ــــرى. يــــرأس حــالــيــًا الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة في  أخـ

»االئتاف السوري املعارض«.

بسمة قضماني
لـــم تــكــن بــســمــة قــضــمــانــي مـــن الــشــخــصــيــات 
السورية املعروفة قبل الثورة، لكن اختيارها 
فــي سبتمبر/  الــســوري  الوطني  املجلس  فــي 
اإلعامية.  الواجهة  في  2011 وضعها  أيلول 
هــي مــن مــوالــيــد دمــشــق عـــام 1958، واملــديــرة 
الــتــنــفــيــذيــة فـــي مــؤّســســة »مـــبـــادرة اإلصـــاح 
العربي« ومقرها باريس. غادرت سورية عام 
1967، إثر طرد والدها من عمله في الخارجية 
السورية على خلفية اعتراضه على ما جرى 
عـــقـــب الـــهـــزيـــمـــة الــــــذي تـــعـــرض لـــهـــا الــجــيــش 
الـــســـوري فـــي الـــحـــرب الــعــربــيــة اإلســرائــيــلــيــة 
ــرة طـــويـــلـــة فــي  ــتــ ــت فــ ــاشــ ــن ذاك الـــــعـــــام. عــ ــ مـ
العلوم  في  الدكتوراه  على  وحصلت  فرنسا، 

السياسية.

بتعريض  روسيا  أوغــلــو،  داود  أحمد  التركي،  ــوزراء  الـ رئيس  اتهم 
المحادثات السورية للخطر باإلصرار على إشراك »جماعات إرهابية«، مثل 
المعارضة. واعتبر في  الكردية ضمن وفد  الشعب«  »وحدات حماية 
تصريحات، في منتدى دافوس، أن الهيئة العليا للتفاوض وحدها من 
أن »تركيا  إلى  المعارضة. ولفت  اتخاذ قرار بشأن من يمثل  إليها  يعود 
نريده  الذي  الوحيد  المعيار  لكن  حل،  إلى  للتوصل  مبادرة  أية  ستدعم 

هو أن تكون المعارضة المعتدلة ممثلة بإرادتها«.

المسلمين«.  »اإلخــوان  جماعة  من  بقربه  الحكيم  نذير  محمد  يُعرف 
في  دكتوراه  شهادات  ثالث  يحمل   ،1950 عام  حلب  مدينة  في  ولد 
اإللكترونيات الدقيقة، وشهادة دكتوراه رابعة في إدارة األبحاث. هو 
بروفيسور في جامعات فرنسا، كما يعمل في تصنيع الدوائر الكهربائية 
هناك. كما أّن الحكيم يشغل منصب نائب رئيس ثاني أكبر شركة اتصاالت 
نظرًا   1976 عام  سورية  غادر  االختراعات.  من  بعدد  وقام  أوروبا،  في 

لنشاطه المعارض لنظام األسد األب.

محمد الحكيم

رفض تركي إلشراك »إرهابيين«

تحليل

تقرير الحدث

محمد الحاج علي
ــلــــواء مــحــمــد الـــحـــاج عــلــي أرفـــــع رتــبــة  كــــان الــ
النظام  جيش  عــن  انشقاقها  تعلن  عسكرية 
الحاج علي من مواليد بلدة خربة  الــســوري. 
غزالة في محافظة درعا، جنوب سورية، عام 
عــام 1974،  الحربية  الكلية  فــي  تــطــّوع   .1954
وتخرج منها برتبة مازم عام 1977. حاصل 
ــوراه فــــي فــلــســفــة االســتــراتــيــجــيــة  ــ ــتـ ــ عـــلـــى دكـ
القومية من أكاديمية ناصر العليا في مصر. 
أســهــم الــلــواء الــحــاج عــلــي فــي تــأســيــس كلية 
الـــدفـــاع الــوطــنــي فـــي األكــاديــمــيــة الــعــســكــريــة 
الــعــلــيــا فـــي دمــشــق عـــام 2000، وُعـــــنّي مــدربــًا 
فيها حتى عام 2005. كما اختير قائدًا للواء 
ـــ2005  ــ املــيــكــانــيــكــي ملـــدة ثـــاث ســـنـــوات بـــني الـ
الوطني  الــدفــاع  لكلية  ُعــنّي مديرًا  ثم  و2008، 
انشقاقه  تاريخ  فيها حتى  2008، وبقي  عــام 

في أغسطس/ آب 2012.

فؤاد عليكو
ل السياسي فؤاد عليكو أكراد سورية في 

ّ
يمث

الوفد املفاوض. يتحّدر من مدينة الدرباسية 
الحسكة )شمال شرق سورية(.  في محافظة 
يــعــّد أحـــد أبــــرز الـــوجـــوه الــســيــاســيــة الــكــرديــة 
السورية. هو عضو اللجنة السياسية لحزب 
ــن أشـــد  ــكـــتـــي( الـــــســـــوري. يـــوصـــف بـــأنـــه مــ )يـ
 عن معارضته 

ً
األســد، فضا معارضي نظام 

الشديدة لحزب االتحاد الديمقراطي الكردي. 
الــكــردي،  الوطني  املجلس  فــي  قــيــادي  عليكو 
وعــــضــــو فــــي »االئـــــــتـــــــاف«، ومـــــن الـــرافـــضـــني 

للنزعات االنفصالية عن سورية.

ة 
ّ
إذ لم يكن يعرفه السوريون جيدًا بسبب قل

ر قــائــد »الــجــيــش«،  ظــهــوره اإلعــامــي، وتــصــدُّ
زهــران علوش )ابن عمه(، الواجهة اإلعامية 
الطيران  مــن  بــغــارة  مقتله  قبيل  والعسكرية 
ــرًا. ولـــــد عــــلــــوش فــــي مــديــنــة  ــ ــيـ ــ الـــــروســـــي، أخـ
الــغــوطــة الشرقية لدمشق  دومـــا، كــبــرى مــدن 

الــشــريــعــة  ــد  ــ ــام واحـ عــ ملــــدة  ــام 1970. درس  عــ
يقصد  أن  قبل  فــي جامعة دمشق  اإلسامية 
املدينة املنّورة في السعودية ليتابع دراسته 

في هذا االختصاص.
كان علوش من املنخرطني األوائل في الثورة، 
إذ أســهــم فــي إنــشــاء الــعــديــد مــن املــؤســســات 

سورية  لعائلة  األتاسي  سهير  تنتمي 
من مدينة حمص متفرّدة بتاريخها 
الــســيــاســي، كـــان آخــرهــا نـــور الــديــن 
األتاسي الذي شغل رئيسًا للجمهورية 
األسد  حافظ  عليه  وانقلب  السورية، 
السجن لعقود.  ليودعه  عام 1970، 
 1971 عام  المولودة  األتاسي  تحمل 
أسهمت  الفرنسي.  األدب  في  إجازة 
أشعل  الـــذي  األول  االحــتــجــاج  فــي 
الثورة عام 2011، فاعتقلت من قبل 
أجهزة النظام األمنية. وبعد إطالق 
داخل  للتخفي  اضطرت  سراحها، 
األردن،  ــى  إل تخرج  أن  قبل  ســوريــة 

ومنها إلى فرنسا.

سهير األتاسي

المعارضة لن 
تقبل وفدًا 
ثالثًا وتشكيلة 
مفاوضيها 
نهائية )جاك 
دو مارتون/
فرانس برس(

قبل أجــهــزة االســتــخــبــارات فــي عهد الرئيس 
قل عام 1987، وُحكم 

ُ
الراحل حافظ األسد. اعت

ــن الـــدولـــة الــعــلــيــا،  عــلــيــه مـــن قــبــل مــحــكــمــة أمــ
فــي سجن  ســنــوات، قضاها  ثماني  بالسجن 
صـــيـــدنـــايـــا الـــعـــســـكـــري. وبــــعــــد خــــروجــــه مــن 
في  املركزية  لألمانة  عضوًا  خب 

ُ
انت املعتقل، 

وهو  الــســوري،  الديمقراطي«  »الشعب  حــزب 
ــم الــجــديــد لــلــحــزب الــشــيــوعــي/ املــكــتــب  ــ االسـ
ــــذي أّســـســـه املـــعـــارض الـــســـوري  الــســيــاســي الـ

املعروف، رياض الترك.
عــنــدمــا بـــدأت الــثــورة الــســوريــة فــي منتصف 
مارس/ آذار عام 2011، كان صبرا في مقدمة 
ــقــل ألشــهــر 

ُ
املــتــظــاهــريــن فـــي بــلــدة قــطــنــا. اعــت

عدة من قبل أجهزة النظام األمنية، وتعّرض 
للتعذيب قبل أن يطلق سراحه. غادر سورية 
سيرًا على األقدام إلى األردن لينتقل بعد ذلك 
إلـــى فــرنــســا، ثــم تــركــيــا لينضم إلـــى املجلس 

الوطني السوري.

محمد علوش
كانت املفاجأة الكبرى للسوريني وملوسكو في 
»جيش  فــي  السياسي  املكتب  رئيس  اختيار 
للمفاوضني،  كبيرًا  اإلســام«، محمد علوش، 

انتقلت روسيا إلى وضعية 
المعرِقل لمحادثات 
جنيف بصورة علنية، 

باشتراطها الزّج بمرشحيها 
من السوريين إلى وفد 

المعارضة، تحت تهديد 
إرسال وفد ثالث تسميه 

»معارٍضًا«، ما يهدد 
فكرة المحادثات التي 

تأجلت »بضعة أيام«
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وائل قنديل

قت األبصار والقلوب بتونس 
ّ
تعل

في انتخاباتها الرئاسية نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2014، فرصة أخيرة 
لالحتفاظ بالربيع العربي على قيد 

الحياة، وحلمت الجماهير بميالد 
أمل جديد في بالد ثورة الياسمني 

امللهمة، يبقي على جذوة الحلم 
قدة. وإذا كانت النتائج 

ّ
بالتغيير مت

قد جاءت ضد الحلم العربي، ولم 
ينجح املنصف املرزوقي، ليذهب 

مقعد الرئاسة إلى الباجي السبسي، 
املنتمي لزمن ما قبل ثورات التغيير، 

فإن معسكر املؤمنني بالقيم 
الديمقراطية احترم ما جاءت به 

الصناديق، وامتثل لقواعد اللعبة 
السياسية، وبقيت التجربة التونسية 
أقل جراحًا مّما أصاب ثورات العرب 

في املشرق. من باب التكرار القول 
إن الربيع العربي ولد في تونس، 
واغتيل في مصر، واشتعلت به 
النار في اليمن وليبيا، وتعّرض 

لإلبادة في سورية، إذ كانت تونس 
مهبط وحي الثورات، ومنها انبعثت 

شرارة الحلم بالتغيير. كتبت في 
ذلك الوقت إن الهاالت السوداء التي 

كست وجه ثورات الربيع، في كل 
الدول العربية، جعلت قلوب الجميع 

قة وأبصارهم موجهة إلى تونس، 
ّ
معل

في ظل ارتفاع أمواج تنظيم الثورات 
املضادة الذي يهاجم شواطئ الربيع 

في كل العواصم العربية، غير أن 
األهم في ما جرى أن تونس قدمت 

أنموذجًا في القابلية ملمارسة الصراع 
ر وآدمي، 

ّ
السياسي بشكل متحض

ر بأن زمنًا عربيًا ديمقراطيًا 
ّ

يبش
 من كّوة صغيرة تشرف 

ّ
جديدًا يطل

على ساحة االستبداد املمتدة باتساع 
الخارطة العربية.

اآلن يندلع الربيع في تونس مجددًا، 
على نحو يحمل الكثير من مالمح ما 

جرى قبل خمس سنوات، ويزدهر 
الغضب في شوارع املدن التونسية، 

بإصرار على استكمال حلم التغيير، 
بعدما تبنّي للجميع أن ما طالبت 
به ثورة الياسمني لم يتحقق، وأن 
ما حصل كان إجهاضًا ألحالم 

الربيع، وإن كان ذلك قد تم في إطار 
ديمقراطي، أشاد به الكل.

ال يتمنى أحد أن تحرق تونس 
ديمقراطيتها الرائدة، أو تنقلب على 

مخرجاتها، غير أن ذلك ال يعني 
أن يكون املطلوب من الجماهير أن 

تتنازل عن أحالمها التي أينعت في 
العام 2011 وتكاد تذبل وتموت اآلن، 

بذريعة االستقرار السياسي.
الدرس التونسي الجديد يعطي 

إشارات ملهمة بأنه مهما بلغ اإلنهاك 
بجمهور الثورات العربية، فإنه يبقى 

وفيًا للقيم التي ثار من أجلها، وذاكرا 
للتضحيات واألثمان التي دفعها، 

وماضيا على طريق النضال من أجل 
انتزاعها كاملة.

واألهم من ذلك أن الحراك التونسي 
املتجدد يصفع مقاولي االنقالبات، 

والوكالء الحصريني لتجارة الثورات 
املضادة، وكارهي الربيع العربي 

الذين نزلوا بكل ثقلهم لساحة 
االنتخابات الرئاسية التونسية، 

وفي مخيلتهم أن إسقاط املنصف 
املرزوقي يعني اإلجهاز على الربيع 
العربي بشكل كامل، بحيث ال تقوم 

له قائمة، ال في تونس، وال في غيرها.
لقد سارع الرئيس التونسي املنتخب 

الباجي السبسي للتعبير عن»تفّهمه« 
لالحتجاجات املتنامية في عديد 
من املدن التونسية، مقرا بعدالة 

ومشروعية األسباب الدافعة للغضب، 
وهذا جيد على مستوى الشعار، 

لكنه يبقى بحاجة ملحة إلى التطبيق، 
من خالل طريق وحيد، وهو العودة 

الجادة، غير املراوغة، إلى مبادئ 
وغايات ثورة الياسمني، واإلعالن 

الصريح عن كونها اإلطار السياسي 
واألخالقي الذي تتحرك داخله 

مؤسسة الحكم.
 تقول تونس اآلن بوضوح إن الشعب 

ال يقبل بنصف ثورة، أو نصف 
ربيع، وتقدم املثل والقدوة، مجددا، 
م درس الثورات، وهي 

ّ
ملن يريد تعل

أنها مهما تعرضت للضربات تبقى 
عصّية على الترويض، أو العبث 

بجوهرها اإلنساني. 
متنا تونس الدرس األول في 

ّ
وكما عل

الثورة، ها هي تقدم لنا الدرس الثاني 
في: كيف تدافع الثورات عن ذاتها 
ضد محاوالت إغراقها في أوهام 

االستقرار الكاذب.

تونس: نصف 
الربيع اآلخر 

مرور
الكرام

يُعرف صبرا بنضاله السياسي في عهد األسَدين )األب واالبن( )أوزان كوزي/فرانس برس(



القاهرة ـ العربي الجديد

ــام الـــســـويـــســـري، مــايــكــل  ــعـ تــســّبــب الـــنـــائـــب الـ
لــوبــيــر بـــأزمـــة قــانــونــيــة لــلــجــهــاز الــقــضــائــي 
ــام، والـــنـــائـــب الـــعـــام نبيل  ــ املـــصـــري بــشــكــل عـ
 املــبــالــغ 

ّ
صــــادق خــصــوصــًا، بــعــدمــا أعــلــن أن

ــرة الـــرئـــيـــس املــخــلــوع  ــأسـ املـــالـــيـــة الـــخـــاصـــة بـ
حسني مبارك ورجال األعمال املنتمني لنظام 
ما قبل ثــورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 
»لــن تــعــود إلــى مــصــر«. جــاء تصريح لوبير، 
ــرة، الــتــي  ــاهـ ــقـ ــى الـ ــاء زيــــارتــــه األخــــيــــرة إلــ ــنـ أثـ
استغرقت 3 أيام في نهاية األسبوع املاضي. 
وأوضـــــح أمــــام جــمــيــع املـــســـؤولـــني املــصــريــني 
األمـــــوال  رّد  عــــدم  »قــــــرار   

ّ
أن قــابــلــهــم،  الـــذيـــن 

التي  أو األحكام  التحقيقات  خذ بناء على 
ُ
ات

أرسلتها مصر حتى اآلن إلى سويسرا«.
فــي هـــذا الــســيــاق، يــؤّكــد مــصــدر قــضــائــي في 
قــيــادات   »جــمــيــع 

ّ
أن املــصــريــة،  الـــعـــدل  وزارة 

لجنة استرداد األموال، وفي مقدمتهم النائب 
العام، ومساعد وزير العدل للتعاون الدولي، 
أصبحوا يضربون أخماسًا في أســداس، ألن 

القاهرة ـ نادين ثابت 

يــزداد التوجس األمني في مصر يومًا تلو 
اآلخــر، مع اقــتــراب الــذكــرى الخامسة لثورة 
الـــثـــانـــي. االحـــتـــيـــاطـــات  ــنـــايـــر/كـــانـــون  25 يـ
الهلع، يمكن  إلى حد  التي وصلت  األمنية، 
رصــدهــا بسهولة فــي الــشــوارع، مــع تواجد 
قيادات أمنية عليا في معظم محطات مترو 
األنفاق، وخصوصًا أنفاق »أنور السادات« 
 
ً
املؤدية إلى ميدان التحرير مباشرة، فضا
عــن تــحــّول منطقة وســط الــقــاهــرة املحيطة 
ــا يــشــبــه الــثــكــنــة  ــدان الـــتـــحـــريـــر إلـــــى مــ ــيـ ــمـ بـ
الــعــســكــريــة خــــال األيـــــام الــقــلــيــلــة املــاضــيــة. 
فرجال مباحث، في زي مدني، ينتشرون في 
كافة شوارع وطرقات وسط القاهرة بشكل 
الفــــت. كــمــا أن دوريـــــات الــشــرطــة والــشــرطــة 
إلى  آن  مــن  املنطقة  تــحــوم حــول  العسكرية 
ــكـــروبـــاص«  آخـــــر، ومــــن خــلــفــهــا عـــربـــات »مـ
املخبرين،  من  صغيرة محّملة بمجموعات 
مشتبه  شخص  أي  على  بالقبض  املكلفني 
فــيــه، بــعــد تــعــلــيــمــات عــلــيــا بــتــوســيــع دائـــرة 

كام املسؤول السويسري أغلق الباب عمليًا 
يم واحـــد«. ويــدحــض كام 

ّ
أمـــام اســتــعــادة مل

املــصــدر الــقــضــائــي الــبــيــانــات الــرســمــيــة التي 
الجانبني تتحدث عــن »االتــفــاق  خــرجــت مــن 
ــــرص عــلــى  ــحـ ــ ــلـــى تـــجـــديـــد املــــحــــادثــــات والـ عـ
ــام الــقــضــائــيــة  ــكـ ــوال واســتــغــال األحـ ــ رّد األمــ

األخيرة التي صدرت ضد مبارك ونجليه«.
»العربي  ويشرح املصدر في وزارة العدل ذلك لـ
 »النائب العام السويسري 

ّ
، إن

ً
الجديد« قائا

التحقيقات  جميع  أن  صــريــح  بشكل  أبلغنا 
الــتــي أجــرتــهــا الــنــيــابــة الــعــامــة مــنــذ فــبــرايــر/

فــــي عــهــد  الــتــحــقــيــق  ــبـــاط 2011، وقــــضــــاة  شـ
املجلس األعلى للقوات املسلحة بشأن أموال 
مــبــارك ورمـــوز نــظــامــه، تــرّكــزت على الجرائم 
الــتــي ارتكبت بــهــذه األمــــوال، ولــيــس الجرائم 
الــتــي ارتــكــبــهــا هــــؤالء لــيــحــصــلــوا عــلــيــهــا. أي 
الخاصة  األمـــوال  مع  تعاملت  التحقيقات  أن 
بهؤالء، كحقيقة واقعة ليست محل تحقيق، 
التي  الرئاسية  القصور  قضية  ذلــك  فــي  بما 
يه بالسجن 

َ
صدر فيها حكم ضد مبارك ونجل

ورّد نحو 150 مليون جنيه«.
 
ّ
ويــضــيــف املــصــدر ذاتــــه، »أخــبــرنــا لــوبــيــر أن
الــقــانــون الجديد الــســاري فــي بــاده يشترط 
لرد األمــوال املودعة في البنوك السويسرية، 
أن يــكــون أصــحــابــهــا متهمني أو مــدانــني في 
ــم مـــالـــيـــة، تــحــّصــلــوا مـــن خــالــهــا على  ــرائـ جـ
األمــوال، كاالختاس، والتزوير، وغسل  هذه 
األمــــــوال، وتـــجـــارة املـــخـــدرات واألســـلـــحـــة، أو 
منخرطني في تشكيل عصابي لسرقة األموال 
أو اإلرهــاب أو االختاس من أمــوال الدولة«. 
ــني 

َ
 »الــقــضــيــت

ّ
ويـــذكـــر املـــصـــدر الــقــضــائــي، أن

وصــف  عليهما  ينطبق  ــني 
َ
الــلــت ــني 

َ
الــوحــيــدت

ــا، قــضــيــة  ــمــ ــام الــــســــويــــســــري هــ ــ ــعـ ــ ــنــــائــــب الـ الــ

ــاه. ولـــفـــت شـــريـــف مــحــيــي الـــديـــن،  ــبــ ــتــ االشــ
للحقوق  »املبادرة املصرية  وهو باحث في 
ــمـــة مـــجـــتـــمـــع مـــدنـــي  الــــشــــخــــصــــيــــة«، )مـــنـــظـ
مــــصــــريــــة(، إلـــــى أن »مـــنـــطـــقـــة وســـــط الــبــلــد 
غير  استنفار  عسكرية.  ثكنة  إلــى  تــحــّولــت 
ــدان تــــوزع  ــ ــيـ ــ مـــســـبـــوق وال مـــعـــقـــول، فــــي املـ
مخبرون وضباط، وال تجد مبنى إال ويكون 
أمــامــه اثــنــان أو ثــاثــة مــا بــني صــف ضابط 
الدين، عبر أحد  وضابط«. وأضــاف محيي 
مواقع التواصل االجتماعي: »ال مجال ألي 
أحد أن يركن )سيارة أو دراجة( لدقيقة في 
أي مــكــان. لـــواءات شــرطــة، وقـــوات االنتشار 
الــســريــع تـــتـــوزع، وكـــل فــتــرة تــقــوم دوريــــات 
نــشــر الـــرعـــب مـــن جــيــش وداخـــلـــيـــة ملثمني 
بمواكبها«.  بــاملــرور  باألسلحة،  ومدججني 
هذا املشهد األمني ذّكر محيي الدين بـ«يوم 
26 يناير/كانون الثاني 2011، عندما كانوا 

في حالة هيستريا ويوقفون أي أحد«.
ولم تعلن أي من القوى الشبابية والسياسية 
في مصر، حتى اآلن، عن أية خارطة تحركات 
ذلك  لكن  للثورة،  الخامسة  الذكرى  في  لها 
لـــم يــمــنــع مـــن تــشــديــد اإلجــــــــراءات األمــنــيــة. 
وقال حسام الصياد، وهو يقطن في وسط 
الــقــاهــرة، إنــه منذ يــومــني، اضطر إلــى حمل 
ابنه الصغير على كتفه والسير في الشوارع 
حتى منتصف الليل، بعد معلومات أفادت 
بأن قوات أمنية تفتش جميع منازل وسط 
 
ً
القاهرة. وأوضح: »ِسرت طوال الليل حاما

ابني على كتفي في عز البرد والشتاء؛ حتى 
ال أعــّرضــه ملــوقــف املــداهــمــة األمــنــيــة ملنزلنا 

الصغير«.
ــاعـــي قــد  ــمـ ــتـ ــع الــــتــــواصــــل االجـ ــواقــ ــانــــت مــ وكــ
امـــــتـــــألت، خــــــال األيـــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة املـــاضـــيـــة، 

التاعب بالبورصة التي ال تزال متداولة أمام 
محكمة الجنايات، واملتهم فيها كل من عاء 
ــرون، وقــضــيــة الــتــاعــب  ــ وجــمــال مــبــارك وآخــ
فيها  التي صــدر  واحتكاره  الحديد  بأسعار 

حكم البراءة لرجل األعمال أحمد عز«.
ه »بناء على هذا الواقع 

ّ
ويؤكد هذا املصدر، أن

الجديد، فإن جميع األحكام التي صــدرت أو 
يه ورموز نظامه 

َ
ستصدر بحق مبارك ونجل

ــوال املــهــّربــة  ــ فــي قــضــايــا أخــــرى، لــن تــــرّد األمـ
قًا فقط على 

ّ
إلى سويسرا. ويبقى األمــل معل

بقصص وصــور ملداهمات أمنية في منطقة 
وســــط الـــقـــاهـــرة، وأكــــــدت مــعــظــم الــــروايــــات، 
السكنية  الــشــقــق  اســتــهــدفــت  املـــداهـــمـــات  أن 
املــســتــأجــرة واملــفــروشــة، واهــتــم رجـــال األمــن 
ــزة الـــــحـــــاســـــوب والــــهــــواتــــف  ــ ــهــ ــ بـــفـــحـــص أجــ
املحمولة، خال املداهمات التي تمت من دون 

إذن من النيابة العامة املصرية.
العيني،  فــي شـــارع قصر  وروى شــاب يعمل 
ــدان الـــتـــحـــريـــر، أن ثـــاثـــة من  ــيـ ــن مـ الـــقـــريـــب مـ
أصدقائه ألقت قوات األمن القبض عليهم منذ 
أيـــام فــي أحـــد املــقــاهــي وســـط الــقــاهــرة. روايـــة 
أخرى نقلها موظف يعمل في أحد املصارف 
املــصــريــة فــي حــي »غـــــاردن ســيــتــي«، بــالــقــرب 
مــن مــيــدان التحرير، قــال فيها، إنــه كــان على 
مــن املــتــرو فــي وقـــت مــتــأخــر، عــنــدمــا »صعد 
عــســكــر ومــــخــــبــــرون، وأخــــــــذوا مــجــمــوعــة مــن 
منهم  وطلبوا  املحطة،  رصيف  على  الشباب 
أن يفتحوا صفحة الفيسبوك الخاصة بهم«.

ق مدير الشبكة العربية ملعلومات حقوق 
ّ
وعل

اإلنـــســـان، جــمــال عــيــد، عــلــى تــلــك املــداهــمــات، 
 :

ً
عبر حسابه على مــوقــع »فــيــســبــوك«: قــائــا

»أنــــا لـــن أنــــزل فـــي ذكــــرى 25 يــنــايــر املــقــبــلــة، 
وفــي الــوقــت نفسه ال أنــكــر حــق مــن يــريــد أن 
ينزل إلى الشارع، ألن التظاهر حق. لكن ما 
يــقــوم بــه الــنــظــام، وإذا صــّح خبر تفتيش 5 

فــي أدراج جــهــاز الكسب  املــكــّدســة  الــقــضــايــا 
غير املشروع، ضد جميع املسؤولني في نظام 
مــبــارك ســـواء كــانــوا فــي الحكومة أو الحزب 
الـــوطـــنـــي املـــنـــحـــل، وهـــــي جــمــيــعــهــا قــضــايــا 
إاّل لعدد ضئيل  مجّمدة، لم تتحرك قضائيًا 
ــم تــصــدر فــي أي مــن هــذا  مــن املــســؤولــني، ولـ

العدد أحكام باإلدانة«.
ــه »أمــام هــذا الواقع، 

ّ
ويشير مراقبون، إلــى أن

ـــدة وتــــهــــّدد بــفــقــدان 
ّ
أصــبــحــت الــقــضــيــة مـــعـــق

أمـــــوال الــشــعــب املـــصـــري الــتــي هــّربــهــا نــظــام 

القائمة،  البوليسية  والهيستريا  آالف شقة، 
ــذّكــرنــي بــالــدعــايــة املــجــانــيــة الــتــي قـــام بها 

ُ
ت

أبــريــل/نــيــســان 2008، عندما   6 فــي  الــنــظــام 
البيت...  الــنــزول من  كانت هناك دعــوة لعدم 
نظام مبارك ارتبك، وحذر الناس من النزول 
كأنه يحشد لدعوة 6 أبريل/نيسان، أو يطلب 
 
ً
من الناس النزول كأنه يحشد للتظاهر. فعا

عدو النظام رقم 1 هو غباؤه، وعــدوه رقم 2 
هو تأجيج كراهية الناس«. وكانت عدد من 
أنباء  نشرت  قد  الخاصة  املصرية  الصحف 

مبارك إلى األبد. فجهاز الكسب غير املشروع، 
بالتحقيق في  املختص حاليًا  الوحيد  وهو 
ــوال املــهــربــة، أصــبــح عــلــى رأســـه  ــ أصــــول األمــ
التحقيقات  أشرفوا على  الذين  القضاة  أحد 
املــعــيــبــة الـــتـــي لـــم تــســفــر عـــن شــــيء طـــــوال 5 
ــّرب من  ــقــ ــوات، وهــــو عـــــادل الــســعــيــد، املــ ــنــ ســ
وزير العدل أحمد الزند، والذي كان مساعدًا 

للنائب العام األسبق عبداملجيد محمود«.
 قـــانـــون الكسب 

ّ
ا، أن ــر ســـــوًء ومـــا يــزيــد األمــ

غير املشروع الجديد الذي أصــدره الرئيس 
املصري الحالي، عبدالفتاح السيسي يتيح 
بــمــجــرد رد  أمـــام جميع املتهمني  الــتــصــالــح 
التحقيقات.  أثــنــاء  التحقيق،  محل  األمــــوال 
إلــى غرامة  بــاإلضــافــة  لهم ردهـــا  كما يتيح 
ــضــة فـــي الــفــتــرة الــفــاصــلــة بـــني انــتــهــاء 

ّ
مــخــف

الــتــحــقــيــقــات وبــــدء مــحــاكــمــتــهــم. األمــــر الــذي 
االتهام  توجيه  املستحيل عمليًا  من  يجعل 
املشروع،  غير  بالكسب  سابق  مسؤول  ألي 
ــه ســـيـــخـــرج مــــن الــقــضــيــة بـــريـــئـــًا تــمــامــًا  ــ ألنـ
التحقيق،  مــحــل  املـــالـــي  املــبــلــغ  رده  بــمــجــرد 
ــــن األمـــــــوال  بـــكـــثـــيـــر مـ أقــــــل  كــــــان   

ْ
حـــتـــى وإن

الــتــي زادت ونــمــت فــي الــبــنــوك املــصــريــة أو 
الــســويــســريــة أو فــي أي مــشــروع آخـــر حــول 

العالم، بحسب هؤالء املراقبني.
الجديد  املصري  النظام  أن  ذلــك،  ويتبني من 
بــتــشــريــعــاتــه املــتــصــالــحــة مــع رجــــال األعــمــال 
الــفــاســديــن، ورمــــوز نــظــام مــبــارك، بــاإلضــافــة 
إلـــى ضــعــف الــتــحــقــيــقــات الــقــضــائــيــة نتيجة 
ألخطاء أو سوء نية، قد أنهى تقريبًا أي أمل 
ــوال املــهــّربــة، عــلــى الــرغــم من  ــ الســتــعــادة األمـ
تحّصلت  الــتــي  الكبيرة  املالية  املخصصات 
عليها لــجــان الــحــكــومــة والــقــضــاة الســتــرداد 

هذه األموال.

 عن »مصادر أمنية«، تفيد بقيام قوات 
ً
نقا

األمــــن بــتــفــتــيــش حـــوالـــى خــمــســة آالف شقة 
سكنية في محيط وسط القاهرة، قبل زيارة 

الرئيس الصيني إلى مصر.
وأضــــاف عــيــد فــي تــدويــنــة أخــــرى: »الــثــورة 
املــــضــــادة مـــرعـــوبـــة وتـــتـــصـــرف بــهــيــســتــريــا، 
وهذا دليل على أن الثورة التي ال تملك سوى 
لم  الــعــادلــة،  بــهــا ومطالبها  املــؤمــنــني  إرادة 
الديمقراطية  ومعركة  جــوالت،  هي  تنكسر. 

لم تُحسم بعد«.

الــنــقــض بـــشـــأن بـــطـــان انــتــخــاب 150 نــائــبــًا 
تقريبًا، معرضة في أي لحظة للفصل فيها، 
أو إحالة مواد قوانني االنتخاب إلى املحكمة 
الدستورية العليا، ذات التوجهات السياسية 
املــــســــانــــدة لـــلـــنـــظـــام، لــتــحــل الــــبــــرملــــان لــلــمــرة 
الــخــامــســة فـــي تــاريــخــهــا، وبــالــتــالــي يصبح 
الستكمال  مفتوحًا  السيسي  أمـــام  الــطــريــق 

عهده من دون عقبات برملانية.
ويــطــل هــذا السيناريو بــرأســه اآلن أكــثــر من 
أظهرت  النيابية  فاألكثرية  مضى،  وقــت  أي 
ــدًا إعـــاقـــة  ــ ــبــــح مــــن الــــــــوارد جـ تــشــقــقــهــا، وأصــ
قرارات السيسي بشأن إعان حالة الطوارئ، 
أو إرسال الجنود للحرب في اليمن أو ليبيا 
أو الخليج، وكل هذه القرارات تتطلب موافقة 
ــيـــرة، تـــنـــاهـــز الــثــلــثــني ولــيــســت  ــبـ بـــرملـــانـــيـــة كـ
األغلبية العادية البسيطة، مما يحّول عرض 
هـــذه الـــقـــرارات الــحــاســمــة عــلــى الــبــرملــان إلــى 

مخاطرة كبيرة.
ــــي الــــــــدفــــــــاع عـــن  ــل الـــــنـــــظـــــام فـــ ــ ــــشـ ــــف فـ ــشــ ــ وكــ
قــانــون الــخــدمــة املــدنــيــة أيــضــًا، قـــوة الــجــهــاز 
ل فــي املوظفني 

ّ
املــصــري، املمث الــبــيــروقــراطــي 

ــنـــاهـــز عــــددهــــم 7 مــــايــــني، وتــمــس  الــــذيــــن يـ
يمثلون  آخــريــن،  مليونًا   30 نحو  أوضاعهم 
النواب  نظر  في  فهؤالء  وعائاتهم،  أسرهم 

املستقلني أهم من رؤى النظام االقتصادية.
ويبدو أن السيسي سيعلن قريبًا فشله في 
بعدما  البيروقراطي،  الجهاز  هذا  مناطحة 
كان الرئيس املصري يريد أن يخفف أعباءه 
إلى النصف بواسطة قانون الخدمة املدنية. 
لــكــن عـــدم الــنــجــاح فــي تــمــريــر هـــذا الــقــانــون، 
ســـيـــؤدي إلـــى خــلــل كــبــيــر فـــي خــطــة مــوازنــة 
الدولة التي تم رسمها وصدر قانونها بناء 
عــلــى ذلــــك، حــيــث ســتــتــكــبــد الـــدولـــة خسائر 
ــيـــار جـــنـــيـــه )نــحــو  ــلـ ــثــــر مــــن 15 مـ ــة أكــ ــيـ ــالـ مـ
إلغاء  حــالــة  فــي  دوالر(  مليون  و900  مليار 
ل في فروق الرواتب واألجور 

ّ
القانون، تتمث

الوظيفية واشتراكات التأمني التي سددتها 
يونيو/  30 منذ  التأمني  وهيئة  للموظفني 

حزيران املاضي.

القاهرة ـ العربي الجديد

ــم مـــصـــر« الـــذي  ــ فــشــل ائـــتـــاف »دعـ
ــاء  ــًا أغـــلـــبـــيـــة أعــــضــ ــيـ ــلـ ــكـ ــــل شـ

ّ
ــث ــمــ يــ

مجلس النواب، في أهم اختبار له 
قانون  تمرير  مــن  تمّكنه  بعدم  تشكيله،  منذ 
نظام  عليه  يراهن  كــان  الــذي  املدنية،  الخدمة 
عبدالفتاح السيسي لفرض رؤيته االقتصادية 
من  للتخفيف  املتجهة  الــجــديــدة  والوظيفية 
االلتزامات تجاه املجتمع والعاملني بالدولة. 
القانون،  على  التصويت  عملية  أظــهــرت  فقد 
مـــوافـــقـــة 152 نــائــبــًا فـــقـــط، مـــن إجـــمـــالـــي 596 
لحزب  ينتمون  معظمهم  البرملان،  في  عضوًا 
»املصريني األحرار« الذي يقوده رجل األعمال 
نجيب ســاويــرس، باإلضافة إلــى نــواب حزب 
»الـــنـــور«، مــا يعني أن ائــتــاف األكــثــريــة الــذي 
يتشّكل من 400 عضو تقريبًا لم يصّوت منه 

لصالح القانون أكثر من 20 نائبًا.
جاءت هذه النتيجة لتؤكد أن اعتماد الدائرة 
بالسيسي،  املحيطة  االستخباراتية-الرقابية 
املستقلني وغير  الــنــواب  مــن  عـــدد كبير  عــلــى 
املنتمني منذ فترات طويلة ألحــزاب سياسية 
أن  إلى  أدى  أيديولوجية واضحة،  بتوّجهات 
يكون بناء هذا االئتاف متصدعًا ومشروخًا 
من جذوره. فالنواب املستقلون عن األحزاب، أو 
املنضمون حديثًا ألحزاب جديدة غير معروفة 
ومدعومة من الدولة، كحزب »مستقبل وطن«، 
يــعــتــبــرون أنــهــم قـــد نــجــحــوا فـــي االنــتــخــابــات 
بــمــجــهــوداتــهــم ونــفــوذهــم الــعــائــلــي أو املــالــي، 
أو  السيسي،  لدائرة  السياسي  النفوذ  وليس 
املــســاعــدة األمــنــيــة، خــصــوصــًا أن الــشــرطــة لم 
ل في العملية االنتخابية إال للتضييق 

ّ
تتدخ

ــا الــتــابــعــة  ــرزهــ عــلــى مــجــمــوعــات مــــحــــددة، أبــ
لــلــمــرشــح الـــرئـــاســـي األســـبـــق الــــهــــارب خـــارج 
مــصــر، أحــمــد شــفــيــق، بــســبــب تــمــثــيــلــه خــطــرًا 
الشريحة  على  ملنافسته  الحالي  النظام  على 

الجماهيرية نفسها.
ون واملنضمون حديثًا 

ّ
النواب املستقل ويرى 

سقوط »الخدمة المدنية«
هل يتجه السيسي إلى خيار حّل البرلمان؟

يدل فشل ائتالف »دعم مصر« بتمرير قانون الخدمة المدنية في البرلمان، على أنه أضعف تماسكًا 
من أن يمرر قانونًا عليه خالفات، ما يُفشل خطة عبدالفتاح السيسي في االعتماد عليه لتمرير قوانين 

يريدها، ليطل سيناريو حل البرلمان

أدخل السيسي تعديًال 
تشريعيًا يسمح بحل 

البرلمان بعد انعقاده

ناشط حقوقي: 
الثورة المضادة مرعوبة 

وتتصرف بهيستريا

تعكس التظاهرات 
حالة من اليأس 

ووحدة المطالب تؤشر 
الستمرار األزمة 
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سويسرا ُتحرج القضاء المصري: أموال مبارك لن تعود هلع أمني وسط القاهرة قبل ذكرى الثورة

حزب  رئيس  أمــام  فرصة  المدنية  الخدمة  قانون  تمرير  فشل  أهــدر 
وكذلك  أكثر،  النظام  من  للتقرّب  ساويرس،  نجيب  األحــرار«  »المصريين 
التصويت  وبدا  عليه.  الغاضبة  األجهزة  لمصالحة  »النور«  حزب  أمام 
على  ســاويــرس  تأثير  لضعف  فضح  بمثابة  القانون،  لصالح  الضئيل 
لتشكيل  الرهان عليه في أي وقت  إمكانية  المستقلين، وعدم  النواب 

الحكومة، على عكس ما كان يحاول الترويج له قبيل انعقاد البرلمان.

ضعف ساويرس و»النور«

ــل فــي 
ّ
ألحـــــــزاب الـــســـلـــطـــة، أن نـــفـــوذهـــم يــتــمــث

أبناء دوائرهم االنتخابية، وليس اعتمادهم 
عــلــى دائــــــرة الــســيــســي، وهــــو مــشــهــد جــديــد 
الحاكمة  الــســلــطــة  الــعــاقــة بــني  عــلــى صعيد 
لها والذين تعتمد عليهم  املؤيدين  والنواب 
في البرملان. ففي عهود سابقة، أبرزها عهد 
هناك  كــان  مــبــارك،  املخلوع حسني  الرئيس 
تمازج واضح بني نواب األغلبية والحكومة، 
بسبب اعتماد هؤالء في نجاحهم االنتخابي 
السياسية  واملساعدات  األمني  ل 

ّ
التدخ على 

وعلى  السياسي،  اإلســام  تيار  مواجهة  في 
رأسه جماعة »اإلخوان املسلمني«.

وفي ظل تضاؤل استفادة النواب من النظام، 

واقــتــصــار الــعــاقــة بــني الــطــرفــني عــلــى رغبة 
الــنــظــام فـــي تــطــويــع شــعــبــيــة هــــؤالء الــنــواب 
ودائرته  للسيسي  سياسيًا  ظهيرًا  ليكونوا 
أصبحت  الجديدة،  االستخباراتية-الرقابية 
القبضة التي تتحكم بها الدائرة في النواب 
أكـــثـــر رخــــــاوة. فــمــســؤول االئـــتـــاف الــنــيــابــي 
الــداعــم للنظام سامح سيف الــيــزل، فشل في 
مــعــركــة »الــخــدمــة املــدنــيــة« بــامــتــيــاز، بــل إنــه 
ــام نــــواب آخــريــن مــدعــومــني  ظــهــر ضعيفًا أمــ
كانت تشغل موقع  أخــرى،  أمنية  أجهزة  من 
الــــصــــدارة فـــي عــهــود ســابــقــة، كــجــهــاز األمـــن 
الوطني )أمن الدولة(، والذي يرتبط به نواب 
مثل اإلعاميني توفيق عكاشة وعبدالرحيم 
ــاد  ــر الـــــــذي قـ ــ ــيـ ــ ــة أن األخـ ــظـ ــــع مـــاحـ ــلــــي، مـ عــ
معارضة القانون هو املتحدث شبه الرسمي 

باسم أحمد شفيق في مصر.
تؤدي كل هذه الظواهر إلى حقيقة أن ائتاف 
ــع بــشــخــص  ــدفــ األغـــلـــبـــيـــة الــــــذي نـــجـــح فــــي الــ
أكاديمي با خبرة سياسية لرئاسة البرملان 
وهو علي عبدالعال، بأغلبية كاسحة بلغت 
401 صــــوت، هــو أضــعــف تــمــاســكــًا حــتــى من 
ــــات من  أن يـــمـــرر قــانــونــًا عــلــيــه خـــافـــات، وبـ
املستحيل تــصــّور اســتــمــرار الــوضــع على ما 
هـــو عــلــيــه فـــي مــنــاقــشــة الــتــشــريــعــات املقبلة 
ــكــــون هـــذا  ــم يـــعـــد مـــرّجـــحـــًا أن يــ ــ املـــهـــمـــة، ولــ
االئتاف هو »الحائط الصلب« الذي يستند 

إليه السيسي لتمرير قراراته ومشاريعه.
كان تشكيل هذا »الحائط البرملاني« هو حلم 
السيسي الذي دفعه إلسناد إدارة االنتخابات 

ــــرة  ــــدائـ ــة إلــــــى الـ ــتـــــاف األكــــثــــريــ ــ وتـــشـــكـــيـــل ائـ
االستخباراتية-الرقابية التي أصبحت األداة 
ــه لـــــــإدارة الــســيــاســيــة، فـــي ظل  األســـاســـيـــة لـ
تــراجــع االعــتــمــاد على جــهــاز األمـــن الوطني، 
ــددًا، وذلـــــك بعد  ــهــ بــــات مــ الــحــلــم  إال أن هــــذا 
تشكيل البرملان، مما يطرح ظااًل كثيفة من 
النيابي، وما  الغموض على مصير املجلس 

إذا كان سيبقى أم سيتعرض للحل مبكرًا.
فالسيسي لم يبدأ في تشكيل البرملان إال تحت 
ضــغــوط خـــارجـــيـــة، وبــعــد الــتــأكــد مـــن نــجــاح 
الذي  دائرته في تشكيل االئتاف االنتخابي 
أصبح نواة لألكثرية البرملانية، وذلك خشية 
أن يؤثر انتخاب البرملان بما له من سلطات 
واسعة في تقييد سلطاته الشخصية، سواء 
فــي الــســيــاســات الــداخــلــيــة أو الــخــارجــيــة، من 
ــتـــى الـــتـــعـــاون  ــتـــصـــاديـــة وحـ املــــشــــروعــــات االقـ

العسكري وإرسال القوات املصرية للخارج.
ــابـــات،  ــتـــخـ وبـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ وقـــبـــل بـــــدء االنـ
 تــشــريــعــيــًا يسمح 

ً
أدخـــــل الــســيــســي تـــعـــديـــا

ــاده، األمــــــر الــــذي  ــقــ ــعــ بـــحـــل الــــبــــرملــــان بـــعـــد انــ
أمام محكمة  الطعون املنظورة حاليًا  يجعل 

»خميس أسود« جديد؟
العنف يتسرب إلى االحتجاجات التونسية

تونس ـ وليد التليلي

اصطلح  مــا  أحـــداث  جيدًا  التونسيون  يتذّكر 
عــلــى تــســمــيــتــه بــــ »الــخــمــيــس األســــــــود«، يــوم 
ــن الـــعـــام  ــ ــانــــي مـ ــثــ ــون الــ ــانــ ــر/كــ ــايــ ــنــ ــن يــ ــ 26 مـ
أرجـــــاء  االحـــتـــجـــاجـــات  عـــّمـــت  عـــنـــدمـــا   ،1978
الــبــلــد، ووقـــعـــت مــواجــهــات عــنــيــفــة بـــني األمـــن 
واملحتجني. ولعلها صدفة تاريخية أن ترتفع 
ذات املـــطـــالـــب، أمــــس الــخــمــيــس، قــبــيــل ذكـــرى 
الــتــي  نــفــســهــا  املـــطـــالـــب  أحــــــداث 1978، وهــــي 
أّججت الثورة التونسية، منذ خمس سنوات، 
املحرومة،  املناطق  تــراوح مكانها في  وبقيت 
التي  الخانقة  لألزمة  من دون حلول حقيقية 

تعيشها الباد.
املستعجلة  الــحــكــومــيــة  الــــقــــرارات  تــفــلــح  ولــــم 
عــلــنــت، أمـــس األول، فـــي إخـــمـــاد لهيب 

ُ
أ الــتــي 

إلى مدن  التي زادت وتوّسعت  االحتجاجات، 
كثيرة أخرى تعيش املعاناة نفسها. وخرجت 
)شمال  بــاجــة  فــي  بالعمل  مطالبة  تــظــاهــرات 
تـــونـــس(، واقــتــحــمــت مــجــمــوعــة مــن العاطلني 
عــن الــعــمــل )مـــن عــّمــال الــحــضــائــر)املــيــاومــني(، 
وأصــحــاب الــشــهــادات العليا واألســـاتـــذة مقر 
التونسية،  األبــنــاء  وكالة  وبحسب  املحافظة. 
أقــدم شــابــان مــن عمال »الحضائر« على  فقد 
حـــادة،  آلـــة  باستعمال  يديهما  شــرايــني  قــطــع 
ونقل أحدهما إلى املستشفى، في حني رفض 
املحتجون  العاج. ورفــع  تلقى  الثاني  الشاب 
شعارات تطالب بالحد من التهميش وتنفيذ 

عة منذ سنوات.
ّ
االتفاقيات املوق

ــــس الــخــمــيــس،  ــيــــدي بـــــوزيـــــد، أمــ وعــــاشــــت ســ
بــدورهــا حــالــة مــن االحــتــقــان والــفــوضــى، بعد 
إقـــفـــال الـــشـــوارع وحــــرق اإلطــــــارات املــطــاطــيــة، 
مما أدى إلــى مواجهات مع قــوات األمــن التي 
اســتــخــدمــت الـــغـــاز املــســيــل لـــلـــدمـــوع لــتــفــريــق 
املحتجني ومنعهم من اقتحام مقر املحافظة. 
كــمــا خــرجــت احــتــجــاجــات فــي مــديــنــة املهدية 
فـــي الــســاحــل الـــشـــرقـــي. واقــتــحــمــت مجموعة 
)شمال  جندوبة  محافظة  مقر  املحتجني  مــن 
غــربــي تـــونـــس(، إحــــدى أفــقــر املــحــافــظــات في 
تــونــس، والـــشـــيء نــفــســه حــصــل فــي الــقــيــروان 
ــــط تــــونــــس، حـــيـــث أقــــدمــــت مــجــمــوعــة مــن  وسـ
الــشــبــان الــعــاطــلــني عـــن الــعــمــل عــلــى الــدخــول 
إلـــى مــقــر املــحــافــظــة. وشــهــدت مـــدن أخـــرى في 
الجنوب الشرقي، ومدن صفاقس في الوسط 
الشرقي، وتوزر في الجنوب الغربي، وزغوان 
شــمــااًل، وبــنــزرت فــي أقصى الشمال، ومدنني 
املنجمي،  والــحــوض  وقفصة  الجنوب  أقصى 

احتجاجات مماثلة رفعت شعارات مشابهة.
وتعكس هذه التظاهرات التي خرجت متزامنة 
في كل أرجاء الباد، حالة من اليأس الواضح، 
ووحــــــدة فـــي املـــطـــالـــب تـــؤشـــر عــلــى اســتــمــرار 
األزمة التي قادت إلى قيام الثورة، قبل خمس 
سنوات، وتدل أيضًا على فشل حكومي ذريع 

في إيجاد حلول ولو بشكل مرحلي.
يــومــني، حول  قـــرارات الحكومة، قبل  وجـــاءت 
فــي نظر كثيرين،  األزمـــة  مــن  لتزيد  القصرين 
عنها  اإلعــان  من  املواطنني  استغراب  وتثير 
ــق عليها 

ّ
بمجرد انــطــاق االحــتــجــاجــات، وعــل

ــة الـــقـــصـــريـــن عـــبـــر وســـائـــل  ــافـــظـ شــــبــــاب مـــحـ
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي بــكــثــيــر مــــن الــغــضــب 
والــــرفــــض. فــقــد عـــّبـــر بــعــضــهــم عـــن رفــــض ما 
ة«، مطالبني بفرص 

ّ
وصفوه بـ »الحلول الهش

عمل دائــمــة. واعــتــبــروا هــذه الــقــرارات »إغــراقــًا 

للقصرين بالحضيرة واآللية 16«، وهي آليات 
 
ً
عمل مؤقتة ومــحــدودة األجــر وال توفر عما

للعاطلني عن العمل وفق اختصاصاتهم.
إن »القصرين ال  إحـــدى الصفحات  فــي  وجـــاء 
تريد منكم آليات تشغيلكم الهشة، وأصحاب 
العاطلني عن  مــن  العليا وغــيــرهــم  الــشــهــادات 
العمل املحتجني، ال يطلبون مجرد »حضاير« 
الدولة وال تقّدم لها شيئًا،  تستنزف ميزانية 
نحن نريد أواًل فرص عمل تليق بكرامة املواطن 
الــتــنــمــيــة  عــجــلــة  إلدارة  اخـــتـــصـــاصـــه  حـــســـب 
ــة املــنــســيــة، ونــطــلــب تسهيل  فـــي هــــذه الــــواليــ
االســتــثــمــارات والــتــعــجــيــل فــي قــبــول دراســــات 
الــصــغــرى واملــتــوســطــة، ومتابعتها  املــشــاريــع 
ــذا يتطلب  ــ ــال، وهـ ــ ــ ــرب اآلجـ ــ وتــمــويــلــهــا فـــي أقـ
مقاومة ضّد بيروقراطية اإلدارة في القصرين، 
وفــتــح مــلــفــات الــفــســاد ومــحــاســبــة الــفــاســديــن 
واملــخــتــلــســني، واإلســـــراع فــي إنــجــاز املــشــاريــع 
املعطلة أصبح ضرورة مستعجلة«. وأضافت: 
»إصــــــاح مـــنـــوال الــتــنــمــيــة فـــي الــقــصــريــن لن 
يتحقق إال بتغيير ماكينة الفساد في اإلدارات 
والــتــي فشلت ســابــقــًا، ولـــن نــثــق فيها مــجــددًا 
إذا لم يتم تغيير رموز الفساد بها«. وتعكس 
ــبـــاب الــقــصــريــن  ــــدى شـ ــًا لـ ــيـ ــذه املـــطـــالـــب وعـ ــ هـ
عّبر، 

ُ
ها، وت

ّ
وغيره، بتفاصيل األزمة وطرق حل

ذاتـــه، عن مطالبهم بحلول جذرية  الوقت  في 
للبطالة، بعد صبر خمس سنوات.

ــذه  ــر أن غــــالــــبــــيــــة االنــــــتــــــقــــــادات حــــــــول هــ ــيــ غــ
االحتجاجات تمحورت حول استعمال العنف 
ــانـــت غــالــبــيــة االحـــتـــجـــاجـــات  أحـــيـــانـــًا، وإن كـ
ــرج بــعــضــهــا عــــن الــســلــمــيــة،  ــ ســلــمــيــة، فـــقـــد خـ
لت في صدامات مع قوات األمن أدت إلى 

ّ
وتمث

جرح العشرات منهم.
وأضـــــرم مــحــتــجــون الـــنـــار فـــي مـــركـــز الــحــرس 
الـــــديـــــوانـــــي )الــــــجــــــمــــــارك( فـــــي حـــــيـــــدرة قــــرب 
الـــقـــصـــريـــن، وهــــو مـــا أثـــــار احـــتـــجـــاجـــات لــدى 

ــاد إلـــى االعــتــقــاد،  الــشــبــاب املــتــظــاهــريــن، مـــا قـ
الشبابية  املجموعات  إلــى  متسللني  هناك  أن 
الوضع، خصوصًا  السلمية تحاول استغال 

ــارة إلــى أن قطاعًا  مــن املــهــّربــني. وتــجــدر اإلشــ
واسعًا في مدن القصرين يعيش من التهريب 

مع الجزائر منذ عقود.
الداخلية  باسم وزارة  اإلعامي  املتحدث  لكن 
التونسية، وليد الوقيني، اعتبر في حديث لـ 
لألمن  مركز  استهداف  أن  الجديد«،  »العربي 
فـــي تــالــة بــاملــولــوتــوف »ال ُيــعــتــبــر احــتــجــاجــًا 
سلميًا«. وحـــذر مــن أن »هـــذه االعـــتـــداءات من 
شأنها أن تسّهل تحركات اإلرهابيني في جبال 
تــالــة«، مضيفًا: »فـــي ظــل انــســحــاب الــوحــدات 
األمنية، فإن التهديدات اإلرهابية كبيرة جدًا، 
ألن اإلرهابيني يستغلون مثل هذه األوضاع«. 
ــتـــداءات بعيد   »مـــا يــحــصــل مــن اعـ

ّ
واعــتــبــر أن

أن »بعضهم  مــؤكــدًا  الوطنية«،  عــن  الُبعد  كــل 
ــات، إذ  ــاجــ ــجــ ــتــ ــذه االحــ ــ يــــحــــاول اســــتــــغــــال هــ
ــاءت من  شـــاركـــت فـــي االقــتــحــامــات ســـيـــارة جــ
ليبيا، قبل أن تلوذ بالفرار«، الفتًا إلى أن »هذه 

األعمال تشّوه االحتجاجات السلمية«.
ومع تصاعد وتيرة االحتجاجات، طالب عدد 
الــبــرملــان، أمـــس، بعقد جلسة عامة  مــن نـــواب 
ــيـــوم الــجــمــعــة، لــلــتــبــاحــث فـــي هــذه  طــــارئــــة، الـ
االحــتــجــاجــات. وبــعــد الــغــمــوض الـــذي أثــارتــه 
ــرارات الــحــكــومــيــة الــــصــــادرة قــبــل يــومــني  ــ ــقـ ــ الـ
والــــتــــســــاؤالت إذا كـــانـــت خـــاصـــة بــمــحــافــظــة 
الرسمي  املتحدث  أوضــح  وحــدهــا،  القصرين 
بــاســم الــحــكــومــة خــالــد شـــوكـــات، أن مـــا تــقــرر 
ــراءات تــحــفــيــزيــة فــي مــجــالــي التنمية  ــ مــن إجــ
والـــتـــشـــغـــيـــل فــــي واليــــــة الـــقـــصـــريـــن يــنــســحــب 
بالتمييز  املعنية  الداخلية  الــواليــات  كل  على 

اإليجابي في الدستور.
ــــص مـــــن حــــدة 

ّ
ــل ــقــ ــيــــد الــــــــذي قـــــد يــ ــأكــ ــتــ هـــــــذا الــ

ــات، يــــطــــرح جـــمـــلـــة مــــن األســـئـــلـــة  ــاجــ ــجــ ــتــ االحــ
لــذلــك، وإذا مــا كــان  التكلفة االقــتــصــاديــة  عــن 
ألــف   70 تشغيل  يتحمل  الــوطــنــي  االقــتــصــاد 
شــخــص فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي بـــاإلضـــافـــة إلــى 
تساؤالت عن قدرة الحكومة على خلق فرص 
املعلنة، وبالتالي سبب  بالسرعة  العمل هذه 
عدم مبادرتها للقيام بذلك قبل اندالع األزمة. 
ويبقى السؤال كبيرًا حول التعاطي السياسي 

؟
ً
مع الوضع في تونس، وإن كان تغير فعا

دفعت االحتجاجات التي شهدتها البالد رئيس الحكومة، الحبيب الصيد 
إلى  والعودة  دافــوس  مؤتمر  في  مشاركته  قطع  إلى  )الــصــورة(، 
إن  الحكومة،  رئاسة  وقالت  البالد. 
الصيد قرّر اختصار زيارته إلى الخارج 
والعودة إلى أرض الوطن. ويشارك 
»دافـــوس«  منتدى  فــي  الصيد 
وكان  سويسرا،  في  االقتصادي 
مقررًا لهذه الزيارة أن تختتم، يوم 
السبت 23 يناير/ كانون الثاني الجاري. 
وصوله  فــور  يشرف  أن  ويرتقب 
لمجلس  استثنائي  اجتماع  على 

الوزراء حول أزمة االحتجاجات.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في صيف 2015، قرارًا إلنشاء  أصدر 
لجنة قومية جديدة السترداد األموال المهرّبة. وقّدمت اللجنة الجديدة 
من  األمـــوال  الســتــرداد  طلبات   10
السويسري  الجانب  وأّكد  سويسرا. 
عليها  المتحّفظ  األموال  أّن  مرارًا، 
نظام  رموز  من  شخصًا   14 تخّص 
لن  لكنها  )الصورة(،  مبارك  حسني 
ُتسلّم إلى مصر بسبب عدم وجود 
ضدهم.  بــاتــة  قضائية  أحــكــام 
ــوســط الــقــضــائــي، أن  واعــتــقــد ال
األحكام المطلوبة هي بشأن إدانة 

هؤالء بأية جريمة.

الصيد يقطع زيارته

10 طلبات السترداد األموال

الخدمة  إلغاء قانون  أن  رأى مراقبون 
المدنية امتص غضب الموظفين قبل 
أي رد فعل غير محسوب في ذكرى 
واعتبر  ــام.  أي بعد  تحين  التي  الــثــورة 
رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية، 
يحمل  كان  القانون  أن  مهران،  أحمد 
اعتداء خطيرًا على حقوق العاملين 
المدنيين. وعن رفض البرلمان للقانون، 
لـ»العربي  حديث  في  مهران  تساءل 
مرهون  الرفض  هذا  »هل  الجديد«: 
تكون  بحيث  يناير،  ثورة  ذكرى  بمرور 
بعد  للقانون  جــديــدة  رؤيـــة  هــنــاك 

انتهاء ذكرى الثورة؟«.

امتصاص 
غضب العمال

أحرج كالم النائب العام 
السويسري القضاء 

المصري، أخيرًا، بإعالنه 
أّن أموال حسني مبارك 

ورموزه المهرّبة إلى 
سويسرا لن تعود إلى 

مصر ألسباب قانونية

تحّولت العديد من 
شوارع مصر، وخصوصًا 

وسط القاهرة، إلى ما 
يشبه الثكنة العسكرية، 

مع انتشار واستنفار أمني، 
استباقًا للذكرى الخامسة 

لثورة 25 يناير

بات من الوارد تكرار إعاقة قرارات السيسي في البرلمان )األناضول(

انتشار 
أمني 
مكثّف 
في 
الشوارع 
)محمد 
محمود/
األناضول(

مخاوف من قيام مجموعات باستغالل التظاهرات )صوفين حمداوي/فرانس برس(

  شرق
      غرب

سماحة: لم اعترض 
على نقل المتفجرات

اســتــجــواب مستشار  رجــــأت جلسة 
ُ
أ

ــد،  ــ ــــوري، بــــشــــار األســ ــســ ــ الـــرئـــيـــس الــ
ميشال  الــســابــق،  اللبناني  والــوزيــر 
ــع مـــن فــبــرايــر/ ــرابــ ســـمـــاحـــة، إلــــى الــ

شــبــاط املــقــبــل، بــعــد االســتــمــاع إلــيــه 
ملدة ساعة ونصف الساعة. وخضع 
ــواب مـــــن رئـــيـــس  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ســــمــــاحــــة السـ
محكمة التمييز العسكرية، القاضي 
طاني لطوف، تخلله ســؤال سماحة 
عن »إدراكه لخطورة األعمال األمنية 
لبت منه«، ورّد سماحة على 

ُ
التي ط

ســؤال عّما إذا كان قد فوجىء بـ، أو 
خطر في باله االعتراض على، وضع 
ــان« املـــتـــفـــجـــرات في  ــدنــ ــد عــ ــاعـ »املـــسـ
سيارته، بقوله إنه لم يعترض على 

وضع املتفجرات في سيارته.
)العربي الجديد(

مقتل 8 أمنيين مصريين
الشرطة املصريني،  ارتفع عدد قتلى 
مــــجــــنــــديــــن،   3 وفـــــــــــاة  ــــد  ــعـ ــ بـ  8 إلـــــــــى 
ــريـــن بـــإصـــابـــتـــهـــم فــــي عــمــلــيــة  ــأثـ ــتـ مـ
ــهــــداف حــــاجــــز أمــــنــــي بــمــنــطــقــة  ــتــ اســ
العريش،  بمدينة  الــعــتــاوي،  مــيــدان 
بمحافظة شمال سيناء، ليل األربعاء 
الخميس. وقال رئيس مركز ومدينة 
مـــطـــوبـــس، بــمــحــافــظــة كــفــر الــشــيــخ، 
علي عبد الــســتــار، »تــوفــي ثاثة من 
املجندين املصابني، ليرتفع عدد من 
قتلوا في العملية من أبناء املحافظة 

إلى 5 والضحايا إلى 8«. 
)العربي الجديد(

وزيرة العدل اإلسرائيلية 
تدعم »دولة كردية«

دعـــــــت وزيــــــــــرة الـــــعـــــدل فـــــي حـــكـــومـــة 
ــد، لـــدعـــم  ــيــ ــاكــ االحــــــتــــــال، إيـــلـــيـــت شــ
»تطلعات الشعب الكردي« في إقامة 
حكم ذاتي بني حدود سورية وتركيا 
والــعــراق، مشددة على أن ذلك يصب 
فــي مــصــلــحــة إســــرائــــيــــل. وأضــــافــــت 
ــــدول  »نـــحـــن نــشــهــد عــمــلــيــة تــفــكــك الـ
القومية، والــتــي قــامــت عــوضــًا عنها 
قــوى إسامية، مثل داعــش وإيـــران«. 
وأشارت إلى أنه »يجب على إسرائيل 
لتطلعات  دعــمــهــا  صــراحــة  تعلن  أن 
الشعب الكردي في إقامة دولة كردية، 

سوف تفصل بني إيران وتركيا«.
)العربي الجديد(

اجتماع استثنائي 
لمحافظة لحج

ــه  ــبـــدربـ ــنــــي، عـ ــيــــمــ ــقــــد الــــرئــــيــــس الــ عــ
ــنـــصـــور هــــــــادي، أمـــــــس، اجــتــمــاعــًا  مـ
استثنائيًا حضرته قيادات محافظة 
لحج جنوب اليمن، ملناقشة أوضاع 
املــحــافــظــة خــدمــاتــيــًا وأمـــنـــيـــًا. وأكـــد 
هـــادي، خــال االجــتــمــاع على أهمية 
لحج ودورها في مواجهة مليشيات 
ــرورة  ــ ــ ــــاب، مــــــشــــــّددًا عــــلــــى ضـ ــ ــقـ ــ ــ االنـ
ــه  ــ ــة. ووّجـ ــيـ ــنـ مــعــالــجــة املـــشـــاكـــل األمـ
ــراد  قـــيـــادات املــحــافــظــة نــحــو دمـــج أفـ
املقاومة في صفوف الجيش واألمن.
)العربي الجديد(
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الخرطوم ـ العربي الجديد

أثــــــارت الـــتـــعـــديـــات الـــتـــي أدخـــلـــهـــا الــبــرملــان 
السوداني، أمس األول األربعاء، على القانون 
الــجــنــائــي، لــتــشــديــد الــعــقــوبــة عــلــى مــثــيــري 
الشغب بالسجن إلى فترات تصل إلى خمس 
 عن الغرامة، املخاوف 

ً
وعشر سنوات، فضا

أّي  أن تكون ساحًا جديدًا في مواجهة  من 
في  تتم  التي  الطالبية  فيها  بما  تظاهرات، 

الجامعات السودانية من حني إلى آخر.
ــــرى مـــراقـــبـــون، أن هــــذه الــخــطــوة تعكس  ويـ
تـــخـــّوف الــنــظــام فـــي الـــخـــرطـــوم مـــن انــفــجــار 
الــــــــــشــــــــــارع، ال ســــيــــمــــا فـــــــي ظـــــــل الــــــظــــــروف 
االقــتــصــاديــة الــضــاغــطــة واســـتـــمـــرار انــهــيــار 
إلى  األجنبية،  العمات  أمــام  املحلية  العملة 
جــانــب غــيــاب أّي مــؤشــرات فــي األفـــق تشير 
إلى إمكانية الوصول لتسوية سياسية بني 
الفرقاء السودانيني تنهي حالة االستقطاب 
ــوِقــف الــحــرب فــي إقليم 

ُ
السياسي الــحــاد، وت

الــنــيــل األزرق وجــنــوب  دارفــــــور ومــنــطــقــتــي 
ــــن الــــجــــهــــود الـــتـــي  ــــم مـ ــــرغـ ــلـــى الـ كــــــردفــــــان، عـ
الــدولــي واإلقــلــيــمــي في  يــقــودهــا املجتمعان 
هـــذا الــخــصــوص. ومـــرر الــبــرملــان عــلــى عجل 
القانون الجنائي قبل الدخول في  تعديات 
إجازته الدورية التي تمتد ثاثة أشهر، وهي 
تعديات صــادق عليها، بعد أقل من يومني 
الرغم  التنفيذي، على  على إيداعها، الجهاز 

من حساسيتها.
وعلى غير العادة، استغرقت جلسة البرملان 
الــخــاصــة بــالــتــعــديــات نــحــو ســـت ســاعــات، 
قبل أن تتم املصادقة عليها، ما يؤكد إصرار 
الحاكم(  الحزب  تتبع  )التي  البرملان  رئاسة 
ــــول فــي  ــــدخـ ــعـــديـــات قـــبـــل الـ ــتـ عـــلـــى إقـــــــرار الـ

العطلة ليتم العمل بها فورًا.
التجاني،  الــعــدل، أحــمــد  ــــد رئــيــس لجنة  وأّي
الــــتــــعــــديــــات، مـــشـــيـــرًا إلـــــى الـــخـــســـائـــر الــتــي 
نجمت عن تظاهرات سبتمبر/أيلول 2013، 
الــتــي خــرجــت احــتــجــاجــًا عــلــى زيــــادة أســعــار 

يـــوم  بـــعـــد 300  ــربــــي  ــعــ الــ الـــتـــحـــالـــف  نـــجـــح 
ــلــه فـــي الــيــمــن لــدعــم قـــوات 

ّ
مـــن انـــطـــاق تــدخ

الـــشـــرعـــيـــة، بــتــحــقــيــق أهــــــداف أســـاســـيـــة لــه، 
والرئيس  اليمنية  الحكومة  ــادة  إعـ أبــرزهــا 
عبدربه منصور هادي إلى الباد، وتحرير 
أغلب املحافظات )أكثر من 75 في املائة من 
األراضــي اليمنية باتت خارجة عن سيطرة 
عبدالله  علي  املخلوع  والرئيس  الحوثيني 
ــرى تـــحـــريـــر املــحــافــظــات  ــ صــــالــــح(، فــيــمــا جـ
الـــجـــنـــوبـــيـــة بــــــدءًا بـــعـــدن وانـــتـــقـــلـــت مـــعـــارك 
التحرير امليدانية إلى مأرب ووصلت مرحلة 
الباد،  شمالي  وحجة  الجوف  في  متقّدمة 

مع فتح جبهة في أطراف صنعاء الشرقية.
لكن الوضع اإلنساني واالقتصادي بات شبه 
منهار في الكثير من املحافظات، في وقت من 
املــتــوقــع فــيــه أن تــتــواصــل املـــعـــارك فــي الــفــتــرة 
الجوف  مناطق  مــن  ى 

ّ
تبق مــا  لتحرير  املقبلة 

واملناطق الساحلية في محافظة حجة، وصواًل 
إلى محافظة تعز، حيث تدور املعارك بصورة 

شبه يومية منذ أبريل/نيسان املاضي.
ــــدن،  وتـــســـّبـــبـــت الــــحــــرب بـــتـــضـــّرر مــعــظــم املـ
التجارية  العامة واألنشطة  ل الحياة 

ّ
وتعط

ــد كـــبـــيـــر، وانـــقـــطـــاع  ــ والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة إلــــــى حـ
كما  الــبــاد.  أغــلــب محافظات  عــن  الكهرباء 
وصـــل ســعــر الــبــنــزيــن فــي الــســوق الــســوداء 
األصلي،  أضــعــاف سعره  ثمانية  إلــى نحو 
وخصوصًا في الشهور األولى للحرب. أما 
فــي الــشــهــور األخـــيـــرة، فــقــد تــحــّســن الــوضــع 
تدريجيًا في املحافظات املحررة، فيما بقيت 
محافظة تعز، حيث الحرب األوســع، األكثر 
تضررًا بشكل مباشر من حصار املليشيات 

والقصف اليومي باتجاه املدينة.
األرقــام  تتفاوت  على صعيد اإلحصائيات، 
الرسمية وتتباين  الجهات  قبل  املعلنة من 
فــــي تــفــاصــيــلــهــا، إذ تــشــيــر اإلحـــصـــائـــيـــات 
الحكومية إلى سقوط ما يقارب 21 ألفًا بني 
القتلى،  مــن  ثلثهم  قــتــيــل وجـــريـــح، حــوالــي 
»مليشيات  التي شنتها  الحرب  بداية  منذ 
الحوثي«. من جهتهم، أعلن الحوثيون في 
آخر إحصائية صــادرة عن مركز مقّرب من 
، بينهم 1519 

ً
الجماعة، سقوط 8143 قتيا

، وهو رقم مبالغ مقارنة 
ً
امــرأة و1996 طفا

للطفولة  املتحدة  األمــم  منظمة  أعلنته  بما 
)اليونيسف(، والتي أشــارت إلى مقتل 747 
وإصــابــة 1108 حــتــى بــدايــة الــعــام الــحــالــي. 
فــيــمــا تــكــشــف إحـــصـــائـــيـــة الـــجـــرحـــى الــتــي 
ِقبل  من  الجديد«،  »العربي  عليها  حصلت 
الحوثيني، أن عددهم 15184، حتى الـ19 من 

يناير/كانون الثاني الحالي.
ــــــــقــــــــّدر مــــــصــــــادر عــــســــكــــريــــة مــــقــــربــــة مــن 

ُ
وت

ــرى مــــن »املــــقــــاومــــة«، عـــدد  ــ ــ الـــحـــوثـــيـــني وأخـ
القتلى والجرحى العسكريني من الحوثيني 
واملــــوالــــني لــصــالــح بــأكــثــر مـــن 20 ألـــفـــًا، في 
حــــني ال تــعــلــن الـــجـــمـــاعـــة عــــن إحــصــائــيــات 
ــا تــشــيــر  ــمـ ــيـ لـــضـــحـــايـــاهـــا الــــعــــســــكــــريــــني، فـ
إحصائية األمم املتحدة إلى سقوط أكثر من 
ثمانية آالف مدني بني قتيل وجريح، بينهم 

أكثر من 2700 قتيل.
إلـــى ذلــــك، تــتــحــدث إحــصــائــيــات الحوثيني 
عــن قصف طــاول 14 مــطــارًا وعــشــرة موانئ 
ومـــرافـــئ و512 جــســرًا وطــريــقــًا ونــحــو 970 
ــا يـــقـــارب 600 نــاقــلــة،  مــنــشــأة حــكــومــيــة ومــ
مــحــطــة  و238  مــصــنــعــًا   190 ــداف  ــهــ ــتــ واســ
ومحطات شبكات  املخازن  وعشرات  وقــود 
االتـــصـــال وغــيــرهــا، وكــلــهــا إحــصــائــيــات لم 

يتسن التأكد منها من مصدر مستقل.
وقــّســمــت الـــحـــرب الــيــمــنــيــني إلـــى مــعــســكــريــن، 
توّسعوا  الذين  بالحوثيني   

ً
ا

ّ
ممث كــان  األول 

من صعدة وسيطروا على صنعاء في 2014، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى قــــوات مـــن الــجــيــش )الــحــرس 
ل 

ّ
الجمهوري( واألمن موالية لصالح، الذي مث

الــعــام« حليفًا قويًا  الشعبي  »املــؤتــمــر  حــزبــه 
للحوثيني خال الحرب. في املقابل، انحازت 
السياسية  والقوى  األحــزاب  معظم  للشرعية 
األخـــــــــرى، وفـــــي مـــقـــّدمـــتـــهـــا حـــــزب »الـــتـــجـــّمـــع 
الــيــمــنــي لــــإصــــاح«، وحـــزبـــا »االشـــتـــراكـــي« 
ــا(،  ــ ــد مـ ــ ــنـــقـــســـمـــان إلــــــى حـ ــــري« )مـ ــاصــ ــ ــنــ ــ و»الــ
والجنوبي،  والــحــراك  السلفيني  وتــيــارات من 
 عن جزء من الجيش واألمن ممن أعلنوا 

ً
فضا

والءهــــــم لــلــشــرعــيــة ومــــن شــخــصــيــات قبلية 
وســيــاســيــة وعــســكــريــة كــانــت عــلــى خصومة 
العربي  التحالف  ويساندها  الحوثيني،  مــع 

بقيادة السعودية وأربع دول خليجية.
عادل...

رافضون  برملانيون  شــدد  فيما  املــحــروقــات. 
ــة بــني  ــ ــوازنــ ــ ــلـــى ضــــــــرورة املــ ــديـــات، عـ ــعـ ــتـ ــلـ لـ
الــجــريــمــة والــعــقــوبــة بــاعــتــبــار أن الــعــقــوبــات 

قّرة ال تتناسب وحجم الجرم.
ُ
امل

وذّكر وزير العدل السوداني، عوض الحسن 
ــــوزراء  ــّدم مــقــتــرحــات ملــجــلــس الـ ــه قــ الـــنـــور، أنـ
ــامــــني، إال أن  بـــرفـــع عـــقـــوبـــة الـــشـــغـــب إلـــــى عــ
املجلس رفعها إلى عشرة أعوام، وهي عقوبة 
خففها البرملان في نهاية املطاف إلى خمس 
العشرة  أن تحدد عقوبة  سنوات فقط، على 
أعوام لعمليات الشغب املصحوبة باإلتاف.

وأعلن تحالف املحامني الديمقراطيني رغبته 
فـــي الــتــصــعــيــد داخــلــيــًا وخــارجــيــًا ضـــد تلك 
»كرباج«  بمثابة  اعتبرها  التي  التعديات، 
تأتي  أنها  مؤكدًا  وقمعهم،  املواطنني  لجلد 

مــخــالــفــة لـــدســـتـــور الـــبـــاد الـــــذي يــكــفــل حق 
التظاهر السلمي.

القيادية للتحالف ساطع  الهيئة  وقال عضو 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  الـــحـــاج، فـــي حــديــث لـــ
التعديات تتنافى مع دعوة الحكومة للحوار، 
أدخلها  املعّدلة  الشغب  »مـــادة  أن  إلــى  مشيرًا 
في األســاس املستعمر اإلنجليزي ولــم يجرؤ 
على تعديلها إلى الحد الذي وصل إليه نظام 
الــتــعــديــات تــأتــي  ــذه  الـــخـــرطـــوم«. ورأى أن هـ
القبضة  تشديد  الحكومة  مساعي  إطـــار  فــي 
ــعــاتــهــا بــانــفــجــار الــشــارع 

ّ
األمــنــيــة فــي ظــل تــوق

الــتــحــالــف سيواجه  فــي أّي لــحــظــة، مــؤكــدًا أن 
عبر خطوات  وقــانــونــيــًا  الــتــعــديــات سياسيًا 
تصعيدية تحّد من إمكانية تنفيذها وتجبر 

السلطة على التراجع عنها.
وشــّكــلــت الــتــعــديــات صــدمــة لـــألحـــزاب الــتــي 
انخرطت في الحوار مع الحكومة، منذ أكتوبر/
تشرين األول املاضي، ال سيما املعارضة، التي 
ُيعتبر حزب »املؤتمر الشعبي« بزعامة حسن 
قوى  الــحــوار،  قاطعت  بينما  أكبرها.  الترابي 
سياسية معارضة رئيسية سلمية ومسلحة، 
ــــزب »األمــــــــة« بـــقـــيـــادة الـــصـــادق  مــــن بــيــنــهــا حـ
 عـــن الــحــركــات املــســلــحــة الــتــي 

ً
املـــهـــدي، فــضــا

ومنطقتي  دارفـــور  إقليم  فــي  الحكومة  تقاتل 
النيل األزرق وجنوب كردفان.

»املؤتمر الشعبي«،  ووصف األمني السياسي لـ
الحوار،  الحريات واإلعــام في  ورئيس لجنة 
والقاسية،  باملجحفة  التعديات  عــمــر،  كــمــال 
مشيرًا إلى أن إقرارها، في هذا الوقت، يبعث 
إشــــــارات غــيــر جـــيـــدة، فــيــمــا يــتــصــل بــالــحــوار 
ــات فــي  ــ ــــاحــ ــن إجـــــــــراء إصــ ــ ــام عـ ــظــ ــنــ وكــــــــام الــ
مــنــظــومــة الـــدولـــة وقــوانــيــنــهــا. ولــفــت إلــــى أن 
»الشغب مربوط بجرائم الرأي، وطاملا أن هناك 
ــعــطــي فرصة 

ُ
قــوانــني تــصــادر الــحــريــات وال ت

لــلــتــظــاهــر، وطــاملــا أن اإلعــــام ُمــراقــب والعمل 
السياسي مكّبل، فهذا يعني أن الحكومة بتلك 
ى من حريات«. 

ّ
الخطوة تريد أن تكبت ما تبق

السلمي،  بالتظاهر  الــحــق  مــع  الــوقــوف  وأكـــد 
ــاولــــة إلرهــــــاب  ــتــــعــــديــــات مــــحــ الــ مـــعـــتـــبـــرًا أن 
الساحة السياسية، مشيرًا إلى أن »العقوبات 
يتصل  فيما  تفكير بعضهم  توضح مستوى 
لنتائج  استباقًا  ل 

ّ
تمث أنها  باعتبار  بالحوار 

الـــحـــوار، وفــيــهــا تــأزيــم ملهمتنا فــي الـــحـــوار«. 
وخــتــم: »ســنــقــف ضــد تــلــك الــعــقــوبــات، وإن لم 
يستجيبوا )في إشارة للنظام( سيكون وقتها 

لكل مقام مقال«.

نمو كبير في الصناعات الدفاعية التركية.
وتــتــطــور تــركــيــا لــتــصــبــح الــنــمــوذج األمــثــل 
عــلــى املــســتــوى اإلقــلــيــمــي فـــي الــتــحــول إلــى 
الجيوسياسي  التقييم  ففي  قطب«؛  »دولــة 
أليـــة دولــــة، يبقى الــعــنــصــر األهـــم هــو قــدرة 
الــقــوة املسلحة  إنــتــاج عناصر  الــدولــة على 
ــاد أســـــواق لــهــذه الــصــنــاعــات،  ــًا، وإيـــجـ ــيـ ذاتـ
ولــيــس فـــي امــتــاكــهــا فــحــســب، األمــــر الـــذي 
يشكل أحــد الــفــوارق األســاســيــة بــني الــدولــة 
»الــتــابــعــة« املــحــكــومــة فــي ســيــاســاتــهــا وفــي 
استخدامها للقوة، وبني الدولة »املتبوعة« 
ــارات وتــحــديــد  ــيــ ــادرة عـــلـــى إمــــــاء الــــخــ الـــــقـــ
االتــجــاهــات. وفــي هــذا السياق، بــدأت أنقرة 
املنطقة،  فــي  العسكري  تــواجــدهــا  بتوسيع 
األمــر الــذي تمت ترجمته عمليًا بمحورين: 
األول برفع قدراتها في الصناعات الدفاعية، 
أما الثاني فكان على مستوى بناء القواعد 

العسكرية.
وبعدما كان إقليم كردستان العراق الوحيد 
الـــذي شــهــد تــواجــد قــواعــد عسكرية تركية 
مــبــكــرًا خـــال نــهــايــة الــتــســعــيــنــيــات، شهدت 
في  عسكرية  قواعد  ظهور  األخيرة  األشهر 
ــــرى، فــكــانــت الــقــاعــدة  عـــدد مــن األمـــاكـــن األخـ
ــي قـــطـــر أول عــــودة  الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة فــ
للتواجد التركي في منطقة الخليج العربي 
بــعــد مــا يــقــارب املــائــة عـــام مــن الــغــيــاب، إثــر 
هــزيــمــة الـــحـــرب الــعــاملــيــة األولـــــــى. وتــلــتــهــا 
القاعدة العسكرية التركية في شمال العراق، 

في محافظة  بعشيقة  منطقة  في  وتحديدًا 
املــــوصــــل، رغــــم رفــــض بـــغـــداد لـــهـــا. ثـــم جــاء 
اإلعــــان أخــيــرًا عــن الــقــاعــدة الــعــســكــريــة في 
االستراتيجي.  عــدن  قــرب خليج  الــصــومــال 
تضاف هذه القواعد العسكرية إلى التواجد 
 بمجموعة من 

ً
الــتــركــي فــي ســوريــة، مــمــثــا

فصائل املــعــارضــة الــســوريــة، املــدعــومــة من 
قبل أنقرة في محافظة حلب.

الــصــومــال  الــقــاعــدة العسكرية فــي  وتــحــظــى 
ـــشـــرف على 

ُ
بــمــوقــع اســتــراتــيــجــي، إذ إنــهــا ت

حركة مرور السفن التجارية في مضيق باب 
إثيوبيا  إلى كل من  املؤدية  املندب، والطرق 
وكينيا وإريتريا في القرن األفريقي، إضافة 
العالية  االستثمارية  الفرص  من  قربها  إلى 
في الصومال، التي تمتلك 80 مليون هكتار 
من األراضي الزراعية غير املستخدمة، بسبب 

سوء وضع القوات األمنية الصومالية.
ــــدة فـــــي إطـــــار  ــاعـ ــ ــقـ ــ ــذه الـ ــ ــ ــاح هـ ــتــ ــتــ وجــــــــاء افــ
ــتــــركــــي عـــلـــى الــــــدول  ســـيـــاســـة االنــــفــــتــــاح الــ

إسطنبول ــ باسم دباغ

ــود الــــكــــبــــيــــر الـــــــذي  ــ ــعــ ــ ــــصــ ــد الــ ــعـــ بـــ
ــتـــركـــي خـــال  ــده االقـــتـــصـــاد الـ ــهـ شـ
ــدأت الــســيــاســة  ــ ــ ــر، بـ ــ ــيـ ــ الـــعـــقـــد األخـ
استراتيجيتها  بتغيير  التركية  الخارجية 
فــي الــتــوســع، مــن اســتــخــدام الــقــوة الناعمة 
ــتـــصـــاديـــة وفــتــح  مــمــثــلــة بـــاالتـــفـــاقـــيـــات االقـ
ــــدول فـــي الــعــالــم،  الـــســـفـــارات فـــي مــخــتــلــف الـ
وتقديم  التركية  املـــدارس  فتح  مــع  مترافقة 
املنح الجامعية، إلى »القوة الخشنة« ممثلة 
مع  تترافق  الــتــي  العسكرية  الــقــواعــد  بفتح 

تركيا في عصر »الدبلوماسية الخشنة«
تمّدد عسكري يصل الصومال في خدمة المكانة اإلقليمية

طورت تركيا 
صناعاتها العسكرية، 

لتحقيق االكتفاء الذاتي 
ثم االنتقال للتصدير، 

بموازاة توسيع تواجدها 
الخارجي ببناء قواعد 
عسكرية في خدمة 

التحول إلى قوة 
إقليمية قطبية

القى تشديد عقوبات 
الشغب بالسودان، 

تفسيرات بأنه استباق 
لموجة احتجاجية

أنتجت تركيا 
عام 2015 أسلحة 

رت  بـ4.3 مليار دوالر صدَّ
منها 1.3 مليار

67
سياسة

تحقيق سياسي

عقوبات سودانية لمنع التظاهرات؟
أهداف تحققت وأخرى تنتظر

إثــر التوتر  األفريقية التي بــدأت عــام 2011 
الــــذي رافــــق الــعــاقــات الــفــرنــســيــة الــتــركــيــة، 
فــي فــتــرة حــكــم الــرئــيــس الــفــرنــســي السابق 
نيكوال ساركوزي. وأيضًا بغرض مواجهة 
مــحــاوالت التمدد اإليــرانــي فــي خليج عدن 
عبر مليشيات الحوثي )أنصار الله( وقوات 

الرئيس املخلوع، علي عبد الله الصالح.
ــاق الـــتـــركـــي  ــ ــفـ ــ فــــي هـــــذه األثـــــنـــــاء، ظـــهـــر االتـ
الـــذي حصل فــي نهاية عــام 2014  الــقــطــري 
البلدين  الدفاعي بني  التعاون  تعزيز  حول 
شديد األهمية بالنسبة ألنقرة، التي تعتبر 
ــة تــأتــي فـــي مــقــّدمــة الــحــلــفــاء في  أن الـــدوحـ

املنطقة.
ويقول مصدر مطلع إن »بناء هذه القواعد 
التعاون، ولكن لتجريب  ليس فقط لتعزيز 
ــدة الــخــفــيــفــة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــيــــة الـ ــتــــركــ األســــلــــحــــة الــ
واملتوسطة في مختلف الظروف الجغرافية 
ــدة لــهــذه  ــديــ ــة، ولـــفـــتـــح أســـــــواق جــ ــويــ والــــجــ
األســـلـــحـــة، إذ بــــدأنــــا بــخــطــواتــنــا فــــي هـــذه 
االتــجــاه فــي الــشــرق األوســـط وأفــريــقــيــا، مع 
ــــدول الــتــي نــمــتــلــك مــعــهــا عـــاقـــات تــعــاون  الـ
إضافة  والــصــومــال،  كقطر  املــســتــوى  عالية 
إلى التعاون مع السعودية التي تعتبر من 

أهم أسواق األسلحة التركية«.
وبحسب الخطط التركية، فإن أنقرة تسعى 
للوصول إلى االكتفاء الذاتي في ما يخص 
الصناعات الدفاعية بشكل كامل، مع مئوية 
ــام 2023.  تــأســيــس الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة عـ

وأكــد الرئيس التركي رجــب طيب أردوغــان 
ذلــك فــي أكثر مــن مناسبة، كــان آخــرهــا، في 
مــايــو/أيــار املــاضــي، في كلمته التي ألقاها 
خال افتتاحه معرض املنتجات العسكرية 
»IDEF 2015« في إسطنبول. وقال حينها: 
»حني وصلنا للحكم عام 2002، بلغ اعتماد 
تــركــيــا عــلــى املــعــدات العسكرية املــســتــوردة 
في   54 بأنفسنا  ننتج  املــائــة، واآلن  فــي   80
 2023 عــام  بحلول  هدفنا  لكن  منها،  املــائــة 
ــيـــراد  ــتـ أن نــتــخــلــص بـــشـــكـــل كــــامــــل مــــن اسـ
»القوة  أن  وأضــاف  العسكرية«.  الصناعات 
اإلنــتــاجــيــة لــلــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة الــتــركــيــة 
ونــخــّصــص  دوالر،  مـــلـــيـــارات   5 تــــجــــاوزت 
للبحوث  امليزانية  من  مليار دوالر  عــام  كل 
الــعــلــمــيــة الــتــقــنــيــة، وأصــبــحــت الــصــنــاعــات 
الــدفــاعــيــة الــتــركــيــة أحـــد املــجــاالت الــتــي لها 

أولوية في اقتصادنا«.
عام  التركية،  العسكرية  الصناعة  وأنتجت 
دوالر  مــلــيــارات   4.3 بقيمة  أســلــحــة   ،2015
ــــك بــارتــفــاع  رت مــنــهــا 1.3 مــلــيــار، وذلـ صـــــدَّ
نسبته 35 في املائة مقارنة بالعام السابق، 
وتـــخـــطـــط تـــركـــيـــا لــــرفــــع قـــيـــمـــة صـــادراتـــهـــا 
لتقفز   ،2016 عــام  دوالر  مللياري  العسكرية 
العاشرة عامليا لجهة  إلــى  الـــ15  املرتبة  من 
يقارب  بما   2023 عــام  العسكري  التصدير 

الـ25 مليار دوالر.
ــادرات الـــســـاح الــتــركــي،  ــ أمـــا عـــن وجــهــة صــ
الــدول  الــواليــات املتحدة على رأس  فتتربع 
الــتــركــي بنسبة 39 في  للساح  املــســتــوردة 
أجـــزاء طــائــرات ومروحيات  املــائــة، وتشمل 
وبرامج ومعدات الحرب اإللكترونية، تليها 
الــســعــوديــة بحصة وقــدرهــا 9.2 فــي املــائــة، 
وإيطاليا  والــعــراق  والبحرين  ــارات  اإلمــ ثــم 

وإسبانيا وفرنسا وأملانيا ورواندا.
وعلى مستوى الصناعات الدفاعية الجوية، 
تصنع أنقرة اآلن مروحيات مقاتلة من نوع 
»تــي 129 أتـــاك« بشكل كــامــل، وهــي تطوير 

اإليـــطـــالـــيـــة، وكـــذلـــك  »إيــــــه 129«  ــة  ــيـ ملـــروحـ
طــائــرات بــدون طيار من نــوع »عنقاء بلوك 
ب«، بينما يتم العمل على مشروع صناعة 
طـــائـــرات مــقــاتــلــة تــركــيــة مــن »إف إكـــس 1«، 
إضافة إلــى طــائــرات »ُحــركــوش« التدريبية 
املـــتـــوقـــع أن تــــدخــــل الـــخـــدمـــة فــــي الــجــيــش 

التركي بحلول عام 2017.
وعلى صعيد الصناعات الخاصة بالقوات 
الـــبـــريـــة، وفــيــمــا تــعــمــل عــلــى تــطــويــر نــظــام 
الدفاع الصاروخي الخاص بها، بدأت أنقرة 
بـــإنـــتـــاج »الــــهــــاوتــــزر« الـــتـــركـــي »فــيــرتــيــنــا«، 
إضافة  كيلومترا،   40 من  أكثر  مــداه  ويبلغ 
ــا«، وهــي مــدرعــة برمائية  إلــى املــدرعــة »أرمــ
مــتــعــددة االســـتـــخـــدامـــات، مـــــزودة بــحــمــايــة 
ضّد األلغام واالنفجارات. ويمكن تزويدها 
بينما  وذلـــك  ثقيلة،  أو  متوسطة  بأسلحة 
بـــــدأت عــمــلــيــات تــجــريــب الـــدبـــابـــة الــتــركــيــة 
ــتــــاي« فـــي كـــل مـــن شــــرق الــتــركــيــة خــال  »ألــ
ــروف  ــ ــي ظــ ــ ــر فــ ــطــ ــي قــ ــ ــًا فــ ــ ــــضــ الـــــثـــــلـــــوج، وأيــ

صحراوية.
ويــعــد جــهــاز الــتــشــويــش األرضــــي )كــــورال( 
أحــــــــــــدث إضـــــــافـــــــة إلــــــــــى مـــــــعـــــــدات الـــــحـــــرب 
ــداه 150  ــ اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، ويـــبـــلـــغ مــ
لخداع وتشويش  وتم تصميمه  كيلومترًا، 
أية أجهزة رادار معادية، سواء كانت أرضية 

أو بحرية أو جوية.
ساح  باستخدام  التركي  الجيش  بــدأ  كما 
الــقــومــي(  ــاة  املـــشـ ــــاح  )سـ  76-MPT املـــشـــاة
محلي الصنع، يبلغ وزنه 4.1 كيلوغرامات، 
ويصل تأثيره ملدى 600 متر، وتبلغ سرعته 
650 طلقة في الدقيقة الواحدة. وتم تصنيع 
أول ساح »اليزر« تركي بقوة 20 كيلوواطًا. 
ويــعــمــل عــلــى صـــد الـــتـــهـــديـــدات اآلتـــيـــة من 
الــبــحــر أو الــجــو أو الــبــر عــن طــريــق إرســـال 
ــّرر تــثــبــيــت هــذا  ــقــ ــن »الــــلــــيــــزر«. وتــ شـــعـــاع مـ
الساح على السفن الحربية التابعة للقوات 

املسلحة التركية.

من وحي الحربمن روزنامتنا الحدث

رغبته  عن  )الصورة(،  السادس  محمد  الملك  المغربي،  العاهل  أعرب 
في زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لبالده »في أقرب وقت«. 
إن  جيريت،  رشدي  إسماعيل  تركيا،  في  العليا  المحكمة  رئيس  وقال 
الـ17 لوفاة  الذكرى  استقباله في حفل  المغربي خاطبه، عند  العاهل 

والده، الراحل الحسن الثاني، ودعا من خالله أردوغان لزيارة المملكة.

المقبل.  الصيف  بالعمل  الصومال  في  التركية  القاعدة  تبدأ  أن  يرتقب 
القوات  بتدريب  يقومون  تركي  عسكري   200 حوالى  تضم  أن  ويتوقع 
التابعة  الصومالية  »الشباب«  حركة  لمواجهة  الصومالية  الحكومية 
لتنظيم »القاعدة«. ومن غير المعروف إن كانت زيارة الرئيس رجب طيب 
أردوغان )الصورة( إلى الصومال قبل عام، قد حسمت قرار إنشاء القاعدة.

دعوة إلى المغرب  قاعدة الصومال في الصيف

إضاءة
ثورة 

األسطول البحري
عــلــى صــعــيــد الــصــنــاعــات الــبــحــريــة، تــمــّكــنــت 
تركية  أول سفينة حــربــيــة  إنــتــاج  مــن  تــركــيــا 
 260 بكلفة  ميلغم«،  »كورفيت  باسم  بالكامل 
من  مثياتها  شــراء  يتم  بينما  دوالر،  مليون 
السفن األميركية »LCS-1« بخمسمائة مليون 
دوالر على األقل. وقد أبدت عدة دول االهتمام 
باملشروع من بينها باكستان، التي يتوقع أن 
الــنــوع، سيتم تجميع 3 منها  تشتري بحسب مصادر تركية، 4 سفن من هــذا 
محليًا. كما تم إنتاج أول سفينة برمائية تركية من نوع بيرقدار بطول 139 مترا 
وعرض 120 مترا، بحمولة قدرها 1200 طن، يمكنها الصمود في البحر ملدة 30 
يومًا، وقطع نحو 5 آالف ميل بحري، دون أن تحتاج إلمدادات في الطاقة. كذلك 

يجري العمل على تصنيع طرادات )بحرية( شبح من طراز »آدا«.

يرى مراقبون أن التعديات القانونية 
تــــأتــــي بـــســـبـــب تــــخــــّوف الـــحـــكـــومـــة مــن 
تظاهرات في حال تنفيذ خطط تتصل 
بــزيــادة أســعــار بعض السلع، ال سيما 
في ظل شح العمات األجنبية وتصاعد 
ــاب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــيــ ــع غــ ــ أســــعــــارهــــا مـ
ــعــات 

ّ
كــبــح جــمــاحــهــا، إلـــى جــانــب الــتــوق

بـــإيـــقـــاف الــنــفــط الـــجـــنـــوبـــي، وهــــو أمــر 
يمكن أن يقود إلى انفجار الشارع، في 
ظــل تــحــركــات املــعــارضــة ومــحــاوالتــهــا 
تحريك الشارع للضغط على الحكومة 
لتقديم تنازالت فيما يتصل بالحوار. 
إضافة إلى إعان حزب »األمــة« إطاق 

حملة »هنا الشعب« في 26 الحالي.

انفجار الشارع

نجحت الشرعية والتحالف بتحرير أغلب المحافظات )األناضول(

قوة تركية بعد أداء مهمة عسكرية في المياه االقليمية الليبية )مصطفى شيفتشي/األناضول(

تسبّبت الحرب بسقوط آالف القتلى والجرحى )محمد حويس/فرانس برس(
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عادل األحمدي

للتحالف  العسكري  ل 
ّ

التدخ بــدء  يــوم على  اليمن 300  فــي  الــحــرب  أكملت 
العربي الداعم للشرعية في اليمن بقيادة السعودية، شهدت خالها الباد 
اليمنية وتغيرت معها موازين  مواجهات عنيفة عّمت املدن واملحافظات 
القوى امليدانية، لتصل املعارك إلى أطراف صنعاء الشرقية مع قرب انتهاء 

الشهر العاشر من الحرب.
له العسكري بالعمليات الجوية ضد الحوثيني 

ّ
بدأ التحالف العربي تدخ

في  عبدالله صالح،  علي  املخلوع  للرئيس  املوالية  القوات  من  وحلفائهم 
ـــ26 مــن مــــــارس/آذار الــعــام املــاضــي، تلبية لطلب مــن الــرئــيــس الشرعي  الــ
عبدربه منصور هادي، بعد أن تقّدم الحوثيون وحلفاؤهم باتجاه مدينة 
عدن، التي كان هادي قد غادر صنعاء إليها واتخذ منها عاصمة مؤقتة 

للحكومة الشرعية.
ل 

ّ
غادر هادي وحكومته عدن التي سقطت بأيدي الحوثيني، ليبدأ التدخ

في  »االنقابيون«  عليها  يسيطر  أهدافًا  طاولت  جوية  بضربات  العربي 
مــعــارك طاحنة  املحيطة  19 محافظة يمنية، وشــهــدت عــدن واملــحــافــظــات 
بني »املقاومة« والقوات املوالية للشرعية من جهة، واالنقابيني من جهة 
بتحرير  وأغسطس/آب،  يوليو/تموز  في شهري  املعارك  لتنتهي  أخــرى، 
عدن واملحافظات الجنوبية، وهي املرحلة األولــى من التحّوالت امليدانية 

لصالح الشرعية والتي أجبرت االنقابيني على ترك الجنوب.
كــانــت تعز ومـــأرب جبهتي مــواجــهــات مــبــاشــرة بــني االنقابيني،  شــمــااًل 
ــقـــاومـــة« الــتــي تــألــفــت مـــن مــقــاتــلــني غــيــر نــظــامــيــني مــحــســوبــني على  »واملـ
سبتمبر/أيلول  إلى  وصــواًل  للشرعية،  موالني  وعسكريني  مختلفة  قوى 
مسنودة  للشرعية  املوالية  الــقــوات  بــدأت  حيث  األول،  وأكتوبر/تشرين 
بــقــوات مــن الــتــحــالــف مــرحــلــة ثــانــيــة مــن االنــتــصــارات املــيــدانــيــة بتحرير 
وتتصل  استراتيجيًا  موقعًا  تحتل  التي  مـــأرب،  محافظة  مناطق  أغلب 
الــفــتــرة كذلك  هــذه  )الــضــواحــي(. وخـــال  إداريـــًا لصنعاء  تابعة  بمناطق 
تمّكنت القوات املوالية للشرعية وقوات من التحالف، من السيطرة على 
 »بـــاب املــنــدب« فــي الــســاحــل الــغــربــي لتعز، وتــحــديــدًا فــي أوائـــل أكتوبر/

تشرين األول.
ــوات الــجــيــش املــوالــيــة  ــ ــدأت »املـــقـــاومـــة« وقـ فـــي ديــســمــبــر/كــانــون األول بــ
الجنوب  امليدانية )بعد مرحلتي  للشرعية مرحلة ثالثة من االنتصارات 
ــلــت املـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة بــالــســيــطــرة عــلــى أغـــلـــب مــنــاطــق 

ّ
ومــــــــأرب(، وتــمــث

من  املحافظات  أكبر  ثالث  وهــي  مــأرب،  الواقعة شمال  الــجــوف  محافظة 
على  الساحلية  محافظة حجة  في  عمليات  مع  بالتزامن  املساحة،  حيث 
البحر األحمر والحدودية مع السعودية، حيث تقدمت قوات من الشرعية 
بــاتــجــاه منطقتي »مــيــدي« و»حـــــرض«، وفيهما  الــتــحــالــف  مــســنــودة مــن 
يــوجــد مــيــنــاء ومــنــفــذ حــــدودي هــو األهـــم مــع الــســعــوديــة، وكــذلــك فتحت 

»املقاومة« جبهة في أطراف صنعاء الحدودية مع مأرب.

300 يوم 
على حرب اليمن

  شرق
      غرب

العراق: ال مليشيات 
في تحرير الفلوجة 

قال املتحّدث باسم محافظة األنبار، 
حكمت سليمان لـ »العربي الجديد«، 
 »عمليات التحرير 

ّ
أمس الخميس، إن

تتجه شرق مدينة الرمادي لتحرير 
عليها  يسيطر  التي  األحــيــاء  بعض 
ــة،  ــلـــوجـ ــفـ ــادي والـ ــ ــرمــ ــ ــ داعـــــــش بــــني ال
ــتــــعــــدادات  ــتـــهـــاء واالســ ونــنــتــظــر االنـ
التحرير«.  معركة  النــطــاق  الــجــيــدة 
 مــلــيــشــيــات »الــحــشــد 

ّ
ولـــفـــت إلــــى أن

الــــشــــعــــبــــي« لــــــن تــــــشــــــارك بــــمــــعــــارك 
الــوزراء  »رئيس   

ّ
أن مــؤّكــدًا  التحرير، 

ورئيس اللجنة األمنّية في البرملان، 
حاكم الزاملي أّكــدا لنا عدم مشاركة 
ــهــا 

ّ
الحشد فــي مــعــارك الــفــلــوجــة، وأن

ــقـــط بـــــــدور اإلســـــنـــــاد إذا  ــكـــون فـ ــتـ سـ
استدعت الحاجة«.

)العربي الجديد(

هوالند: األولوية للرقة 
والموصل 

ــن الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي فــرنــســوا  ــلـ أعـ
ــداة اجــتــمــاع  ــ ــــورة(، غـ ــــصـ هـــوالنـــد )الـ
لــوزراء دفاع التحالف الدولي، أمس 
الــــدولــــي  الـــتـــحـــالـــف  أن  الـــخـــمـــيـــس، 
»ســيــســرع« ضــربــاتــه ضــد »داعــــش« 
في العراق وسورية. وقال إن »وتيرة 
العمليات ستتسارع وفرنسا تؤدي 
 فــيــهــا«. وأكـــد هــوالنــد 

ً
ـــا كــامــا دورهـ

التأكيد  تــم  الــتــي  أن االســتــراتــيــجــيــة 
دول  وزراء  اجـــتـــمـــاع  ــــال  خـ عــلــيــهــا 
التحالف »تمر عبر تحرير مدينتي 
ـــل فــي  ــ ــــوصـ الـــــرقـــــة فـــــي ســـــوريـــــة واملــ
الــعــراق، ألن هناك تقع مــراكــز قيادة 

التنظيم«.
)العربي الجديد(

تركيا: قوات روسية 
في القامشلي

رأى الـــوزيـــر املـــنـــاوب فـــي الــحــكــومــة 
التربية، نابي أوجي،  التركية، وزيــر 
أن قوات روسية، ترافق قوات النظام 
ــاتــــهــــا، ضــمــن  الــــــســــــوري فـــــي تــــحــــركــ
املناطق الخاضعة لسيطرة األخيرة، 
خـــصـــوصـــًا فــــي مـــديـــنـــة الــقــامــشــلــي، 
شمال شرقي ســوريــة. وكــانــت لجان 
التنسيق املحلية، ذكرت يوم األربعاء، 
وصــلــوا  روســـــي،  عــســكــري   100«  

َّ
أن

على  الثاثاء،  يــوم  القامشلي،  مطار 
الــســوري،  مــن طــائــرة تابعة للنظام 
الــفــوج 154، فــي تل  إلـــى  وتـــم نقلهم 
التابعة  القامشلي«،  جنوب  طرطب 

ملحافظة الحسكة. 
)األناضول(

سورية: خسائر وأسرى 
لقوات النظام في درعا

ــــوري  ــــسـ ــبــــدت قـــــــــوات الــــنــــظــــام الـ ــكــ تــ
واملـــلـــيـــشـــيـــات املــــســــانــــدة لـــهـــا، أمـــس 
الــخــمــيــس، خــســائــر كــبــيــرة، إذ سقط 
العديد من عناصر القوات املقتحمة 
ملدينة الشيخ مسكني في ريف درعا 

 عن تدمير 
ً
بني قتيل وجريح، فضا

عربة PMB عسكرية وسيارة محملة 
بالذخيرة. ويشير الناشط اإلعامي 
مشعل الحريري لـ »العربي الجديد«، 
ــــوات الــنــظــام  إلــــى »مــقــتــل عــــدد مـــن قـ
ــر 5 آخـــريـــن فـــي عــمــلــيــة لــقــوات  ــ وأسـ
املعارضة داخل اللواء 82 في الشيخ 

مسكني بريف درعا«.
)العربي الجديد(

محمد علوش لـ »العربي 
الجديد«: ال تفاوض مع 

القصف
ــة، عــلــى  ــ ــــوريـ ــــسـ أكـــــــدت املــــعــــارضــــة الـ
ــفـــاوضـــي  ــتـ ــيـــر وفـــــدهـــــا الـ ــبـ لــــســــان كـ
الجديد«،  »العربي  لـ  علوش،  محمد 
املــفــاوضــات »لن   

ّ
إن الخميس،  أمــس 

تــبــدأ مــع اســتــمــرار روســيــا والــنــظــام 
ــرائـــم بحق  بـــارتـــكـــاب املــــجــــازر والـــجـ
كساٍح  الجوع  واستخدام  املدنيني، 
ــنـــاطـــق الـــتـــي يـــحـــاصـــرانـــهـــا«،  فــــي املـ
مطالبًا املبعوث األممي إلى سورية 
مـــيـــســـتـــورا، والــــقــــوى  ســـتـــيـــفـــان دي 
على  تضغط  أن  واإلقليمية  الدولية 
النظام والروس في هذا الخصوص.



هموم التيارات »المتشددة« وهويّة االنتفاضة يهيمنان على إسرائيل

تقرير »أبحاث األمن القومي«

ملف الالجئين يهّدد الحكومة األلمانية
هستيريا منّظمة وميركل باقية

البُعد القومي للصراع 
الفلسطيني اإلسرائيلي لم 

يخل مكانه لصالح الديني

طالب حزب »اليسار« 
المعارض بطرح الثقة 

بميركل وحكومتها

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

االســتراتيجي  التقريــر  جــاء 
األمــن  أبحــاث  ملركــز  الســنوي 
القومــي اإلســرائيلي، الــذي صــدر 
أخيرًا، بالتزامن مع املؤتمر السنوي التاسع 
القــرار  صنــاع  نظــرة  متضمنــا  للمركــز، 
اإلقليميــة  للتغييــرات  االحتــال  كيــان  فــي 
النــووي  االتفــاق  وتداعيــات  املنطقــة،  فــي 
الغربــي مــع إيــران، والتحديــات الداخليــة في 
األمــن،  ميزانيــة  مقدمهــا  وفــي  )إســرائيل(، 
واالســتراتيجية الجديــدة لجيــش االحتــال، 

)املعروفة بـخطة غدعون الخمسية(.
العــام،  هــذا  التقريــر،  فــي  بــرزت  ذلــك،  مــع 
تســاؤالت عن اتجاهات الصراع اإلســرائيلي 
الفلســطيني فــي ظــل االنتفاضــة املتواصلــة، 
وتســاؤالت عمــا إذا كان الصــراع يتجــه إلــى 
عــن   

ً
فضــا القومــي،  علــى  الدينــي  تغليــب 

مســألة »خطــر« التيــارات الســلفية املتشــددة 
بضــرورة  يلزمهــا  قــد  ممــا  إســرائيل،  علــى 
وضع هذا »الخطر« في املرتبة األولى بســلم 

اهتمامات إسرائيل.

الطابع القومي هو الطاغي
تشــير الورقــة الخاصــة بمحاولــة استشــراف 
طبيعة االنتفاضة الفلســطينية الحالية، مع 
للمســجد  اإلســرائيلية  االقتحامــات  تكــرار 
األقصــى، إلــى أن مجريــات العمليــات األولــى 
وطبيعتهــا، وانتمــاءات ونزعــات منفذيهــا، 
البعــد  بــأن  االنطبــاع  األولــى  للوهلــة  تعــزز 
الديني املرتبط باملسجد األقصى هو العامل 
والرئيســي  األول  املســبب  أو  األساســي، 
للعمليات الفلسطينية، وال سيما أن غالبية 
كتبــوا  أو  قالــوا  العمليــات  هــذه  منفــذي 
مــا  إن  االجتماعيــة،  الشــبكات  مواقــع  علــى 
املخططــات  هــو  عملياتهــم  لتنفيــذ  دفعهــم 
اإلســرائيلية لتطبيق تقاسم زماني ومكاني 
فــي املســجد األقصــى علــى غــرار مــا قامــت به 
إســرائيل فــي الحــرم اإلبراهيمي فــي الخليل. 
ومــا يعــزز هــذا االنطبــاع والتوجــه، هــو كون 
غالبيــة منفــذي العمليــات واملشــاركني فيهــا 
ليســوا مــن الشــباب املتديــن أو ممــن ينتمون 
لتيارات وحركات إسامية. مع ذلك، فإن هذا 

الشــباب  إن  القــول،  إلــى  ميخائيــل  ويذهــب 
هــذه  ظــل  فــي  منــح،  املنتفــض  الفلســطيني 
الهبــة، قيمــة أكبــر للجانــب القومــي الوطنــي 

الدينيــة.  رمزيتــه  مــن  األقصــى،  للمســجد 
وعــزز هــذا األمــر لــدى الشــباب الفلســطيني 
الشــعور بوجــود بديــل يمكــن عبــره تحقيــق 
إنجــاز وطنــي مغايــر لجيــل دفعــه اليأس من 
تحقــق أمانيــه القوميــة، ومــن تحقيــق الــذات 
فــي ظــل األوضــاع الراهنــة. فهــم، أي شــباب 
الهســتيريا  حالــة  وبفعــل  اليــوم،  فلســطني 
األولــى  األســابيع  فــي  بإســرائيل  أملــت  التــي 
مــن االنتفاضــة، يمكنهــم أن يقدمــوا إنجــازًا 
باالســتعانة بالسكني، بينما لم يتمكن جيل 
أيضــا،  تفــوق،  أنــه  كمــا  مــن تحقيقــه،  اآلبــاء 
مــن  الرغــم  علــى  الفلســطينية  القيــادة  علــى 
اســتراتيجية التدويــل، مــن جهــة، واملقاومــة 
حجــم  بنفــس  ثانيــة،  جهــة  مــن  الشــعبية 
قدرتهــم علــى تحقيــق إنجــاز عجــزت حركــة 
الكفــاح  بواســطة  تحقيقــه  عــن  »حمــاس« 

املسلح، بحسب ما كتب ميخائيل طبعا.
تــه لهــذا البعــد مــن  ويلخــص ميخائيــل قراء
االنتفاضة بقوله إن »البعد القومي للصراع 
مكانــه  يخــل  لــم  اإلســرائيلي  الفلســطيني 
لصالــح البعــد الدينــي، بــل إن البعــد الدينــي 
للفلســطينيني  ومحــرك  دافــع  إلــى  تحــول 

للتوجه للمقاومة العنيفة«.

»خطر« الجماعات المتشددة
اإلســرائيلي  باملوقــف  يتعلــق  مــا  فــي  أمــا 
تشــكله  الــذي  الخطــر  مــدى  تشــخيص  مــن 

املتشــددة،  الســلفية  الحركيــة  التيــارات 
فــإن  و»القاعــدة«،  »داعــش«  خصوصــا 
ويــورم شفايتســر  بــروم  شــلومو  الباحثــني 
تقريــر  ضمــن  خاصــة  مقالــة  فــي  يعتبــران 
التحديــات االســتراتيجية، أن هــذه التيــارات 
والحــركات التابعــة لهــا باتــت تحتــل عمليــا، 
األمنيــة  األخطــار  ســلم  فــي  الثالثــة  املرتبــة 
والتحديــات التــي تواجههــا إســرائيل بعدما 
وبحســب  التقليديــة.  الجيــوش  خطــر  زال 
الباحثني املذكورين، فإن خطر هذه التيارات 
والحــركات قــد زاد بشــكل ملمــوس، وارتقــع 
الزلــزال  منــذ  فيــه  الكامــن  الخطــر  منســوب 
 ،2011 العــام  فــي  العربــي  العالــم  هــز  الــذي 
»داعــش«  وظهــور  العربيــة(،  الثــورات  )أي 
وتكريس قواعده في العراق وسورية لدرجة 
أدت إلى ترسيخ االعتقاد، أن تنظيم »الدولة 
الــذي  األساســي  الخطــر  بــات  اإلســامية« 

يجب مواجهته والتصدي له.
مــع ذلــك يقــر الباحثان أن درجــة الخطر التي 
مثلتها التيارات املتشــددة وتنظيم »داعش« 
ال تــزال، حتــى اآلن، متدنيــة، كونهــا تنشــط 
عــن  بعيــدة  جبهــات  فــي  حاليــا  باألســاس 
إســرائيل. والســبب الثانــي لهــذا االعتقــاد أو 
ما يعزز هذا االعتقاد بحســب الباحثني، هو 
تراجــع املخــاوف مــن تطــورات ســلبية علــى 
اســتقرار األردن، بعدمــا أبــدى النظــام هنــاك 
مناعــة وقــوة كبيرتــني. وإلــى هذين الســببني 
يضيــف الكاتبــان، أنه على الرغم من االلتزام 
والحــركات  التيــارات  هــذه  لــدى  العقائــدي 
املتشــددة في محاربة إســرائيل، إال أن ذلك ال 
يحتل في ظل الصراعات والحروب الداخلية 

بينها، مرتبة متقدمة.
الكاتبــان  يعتبــره  الــذي  األول  الســيناريو 
نقطــة انطــاق أو تحــول فــي ســلم أولويــات 
هــذه الحــركات تجــاه كيــان االحتال، هي في 
حــال اتجــه النــزاع فــي ســورية إلــى التقســيم، 
والحــركات  »داعــش«  يوجــه  قــد  عندهــا 
الســلفية املتشــددة األخرى بوصلتها صوب 
)إســرائيل( مــع تنافــس فــي إبــداء العــداء لها. 
في حال تحقق مثل هذا السيناريو، واقترب 
فقــد  ســورية،  جنــوب  مــن  »الدولــة«  تنظيــم 
يســبب ذلــك فــي إســرائيل ضغوطــا داخليــة 
للتدخــل فــي ســورية، من جهــة، أو دفع حكام 
جانــب  إلــى  األردن  فــي  للتدخــل  أبيــب  تــل 
النظــام فــي حــال تعرض النظــام األردني إلى 
ضغــوط مــن »داعــش«. أمــا االحتمــال الثالــث 
الذي قد يدفع إسرائيل لرفع درجة االهتمام 
بأمــر التيــار الســلفي املتشــدد، فهــو تراخــي 
اليــد املصريــة فــي ســيناء، علــى حــد تعبيــر 

شلومو بروم ويورم شفايتسر.
االســتنتاج  أن  إلــى  الكاتبــان  ويصــل 
الرئيســي: فــي ظــل االتفــاق النووي مــع إيران 
ورغبة األخيرة في االمتناع عن خرقه، حتى 
سياســة  مــع  وبالتــوازي  ثمــاره،  تخســر  ال 
إســرائيلية تقلل من نقاط االحتكاك والتوتر 
اللــه،  إيــران وحــزب  الشــاملة مــع  واملواجهــة 
فــإن علــى إســرائيل أن تأخــذ بعــني االعتبــار 
املتشــدد  الســلفي  التيــار  مــع  صدامــا  أن 
احتمــال  هــو  اإلســامية(  الدولــة  )وتنظيــم 
وارد جــدًا وتــزداد احتماالت وقوعه وتحوله 
إلــى أحــد أهم األخطار التــي قد يتعني عليها 

مواجهتها في املستقبل.

البعد الديني بحسب واضع الورقة، الباحث 
ادعائــه  حســب  تعــزز  قــد  ميخائيــل،  كوبــي 
بفعــل تأثيــر عمليــات ونشــاط تنظيــم الدولة 
اإلســامية »داعــش«. مــع ذلــك، يقــر الباحــث 
ميخائيــل إنــه علــى الرغــم مــن أهميــة البعــد 
الدينــي، ومــا أثــاره هــذا الطابــع األولــي مــن 
اتجــاه الصراع اإلســرائيلي الفلســطيني إلى 
نقطــة تحولــه مــن صــراع قومــي إلــى دينــي، 
إال أن الواقــع يشــير إلــى عكــس ذلــك، وإن كان 
البعــد الدينــي يجــد لــه تعبيــرًا بــارزًا بفعــل 

املكانة الخاصة للمسجد األقصى.
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جــاء قــرار النمســا، أخيــرًا، بوضــع حــّد لعدد 
مــدى  علــى  اســتيعابهم  املمكــن  الاجئــني 
ــه ســلوفينيا  الثــاث ســنوات املقبلــة، وتوجُّ
املحنــة  مــن  ليزيــد  ذاتهــا،  الخطــوة  التبــاع 
فــي  أساســا  أملانيــا  منهــا  تعانــي  التــي 
تعصــف  التــي  والخافــات  الاجئــني  ملــف 
هــذا  إدارة  كيفيــة  فــي  الحاكــم  باالئتــاف 
امللــف، بعدمــا زادت التحديــات علــى جميــع 
تراشــق  مــع  ذلــك،  ويتزامــن  املســتويات. 
فــي  السياســية  األحــزاب  بــني  االتهامــات 
بعدمــا  آخرهــا  وكان  األملانــي،  البرملــان 
طالــب رئيــس كتلــة حــزب »اليســار« األملاني 
الثقــة  بطــرح  بارتــش،  ديتمــار  املعــارض، 
ميــركل  أنجيــا  األملانيــة  باملستشــارة 
ــت فــي 

ّ
وحكومتهــا نتيجــة التخّبــط والتعن

إدارتها لسياســة اللجوء.
بــل  الحــد،  هــذا  عنــد  األمــر  يتوقــف  ولــم 
الداخليــة  السياســة  باســم  املتحــدث  اعتبــر 
املســيحي  »االتحــاد  لـ البرملانيــة  للكتلــة 
الديمقراطي«، ســتيفان ماير، أخيرًا، خطوة 
ــه لــم يعــد مــن 

ّ
النمســا »إشــارة واضحــة بأن

وبالتالــي  الســابق،  فــي  كمــا  العمــل  املمكــن 
أشــارت  فيمــا  املســار«.  تصحيــح  يجــب 
 الحديث في مثل هذه األوقات 

ّ
ميركل إلى أن

الصعبــة هــو فــي غاية األهميــة، في محاولة 
منهــا »لتبريــد الــرؤوس الحاميــة«. ولفتــت 
ثــاث  هنــاك   

ّ
أن إلــى  األملانيــة،  املستشــارة 

فــي  دور  لهــا  ســيكون  ولقــاءات  محطــات 
تحديــد موقفنــا ومكاننــا في ملف الاجئني 
خال األيام املقبلة. وتقتضي هذه املحطات، 
باملشــاورات الحكوميــة الدوليــة مــع تركيــا 
املرتقبــة اليــوم الجمعــة فــي برلــني، وأخــرى 
فــي  املقبــل  فبراير/شــباط  شــهر  بدايــة  مــع 
مؤتمــر املانحــني فــي لنــدن، باإلضافــة إلــى 

فبرايــر/ األوروبــي منتصــف  االتحــاد  قمــة 
شباط املقبل.

الحــزب  لرئيــس  يــرق  لــم  الــكام،  هــذا  لكــن 
»االجتماعــي املســيحي«، هورســت زيهوفر، 
 هناك 

ّ
 حزبــه »ال يعتقد أن

ّ
، إن

ً
الــذي رّد قائــا

 أوروبيــا فــي املســتقبل القريــب لتوزيــع 
ً
حــا

التصــرف«،  يجــب  وبالتالــي  الاجئــني، 
مطالبا بوضع ضوابط فّعالة على الحدود.

وعلــى الرغــم مــن االنتقــادات التــي وجههــا 
ســيغمار  االقتصــاد  وزيــر  ميــركل،  نائــب 
غبريال لألخيرة وحزبها املحافظ »االتحاد 
اجتمــاع  خــال  املســيحي«،  الديمقراطــي 
مــا  فــي  الديمقراطــي«،  »االشــتراكي  حزبــه 
التزامهــا  وعــدم  الاجئــني  بملــف  يتعلــق 
االئتــاف  فــي  شــركائها  مــع  بتعهداتهــا 
يرفــض  االندمــاج،  سياســة  تجــاه  الحاكــم 
األوروبــي  االقتصــاد  كــون  الحــدود،  إغــاق 

القــوي يعتمــد على الحدود املفتوحة. 
مــن  عــدد  يــرى  مــا  وفــق  واضحــا،  ويبــدو 

ي أوروبا عن مسؤولياتها 
ّ
املراقبني، أن تخل

فــي  الحاكــم  االئتــاف  الصــراع داخــل  أّجــج 
أملانيا. وتمّددت األزمة إلى الشارع األملاني، 
كون ملف الاجئني بدأ يؤثر تدريجيا على 
حيــاة املواطنــني اليوميــة مــن األطفــال إلــى 

ســائق األجرة، على حّد تعبيرهم. 
كتلــة  رئيــس  طالــب  ذلــك،  مــوازاة  وفــي 
بطــرح  ميــركل  بارتــش  ديتمــار  »اليســار«، 
الثقــة بحكومتهــا فــي البرملــان، بعدمــا وقف 
نقيــض،  ــي 

َ
طرف علــى  الحكومــي  االئتــاف 

العمــل،  علــى  قــادرة  غيــر  الحكومــة  وباتــت 
لسياســتها  الدعــم  تأمــني  بهــدف  وذلــك 
املتعلقــة بالاجئــني، فــي وقــت ال تــزال فيــه 
ميــركل متمســكة بموقفهــا الرافض لتحديد 
ســقف أعــداد الاجئــني. وقالــت فــي لقائهــا 
األخيــر مــع الحزب »االجتماعي املســيحي«، 
خفــض  ضــرورة  هــو  عليــه  نتفــق  »مــا   

ّ
إن

أعداد الواصلني بشــكل ملموس، إنما يبقى 
األســاس العمــل علــى األســباب التــي تدفــع 
لطــرق  واضطرارهــم  الهــرب  إلــى  بهــؤالء 
أبــواب أوروبــا«، مؤكــدة علــى أهميــة إيجــاد 

 أوروبي ألزمة الاجئني.
ّ

حــل
في هذا السياق، يعتبر محللون سياسيون 
الفوضــى  مــن  الرغــم  علــى  ــه 

ّ
أن أوروبيــون، 

السياســيني  بــني  اإلعامــي  والصخــب 
املوالــني واملعارضــني مليــركل، ال بديــل عنهــا 
إدارة  فــي  سياســي  ألي  قــدرة  وال  حاليــا، 
ســحرية،  وبطريقــة  أفضــل  بشــكل  األزمــة 
وتقديم أوراق عمل يمكن أن توظف بطريقة 

أكثــر برغماتيــة منها، على حّد تعبيرهم.
بــه  تقــوم  أن  املمكــن  مــن  الــذي  الــدور  وعــن 
املعارضــة فــي موضــوع طــرح الثقــة، ال يــرى 
فيه بعض املتابعني أي تأثير على املستوى 
مثــل  املعارضــة  أحــزاب  كــون  السياســي، 
»اليســار«، و»الخضــر«، حضورهــا ضعيــف 
ســوى  ليســت  وانتقاداتهــا  البرملــان،  داخــل 
املراقبــني.  لهــؤالء  وفقــا  سياســية،  فقاعــة 
وتحــاول هــذه األحــزاب، اســتغال الكبــاش 
القائــم بــني األحزاب الرئيســية، إنما التأثير 
والتــي  املحافظــة  لألحــزاب  يبقــى  األكبــر 
تعــارض بعــض مــن سياســة ميــركل تجــاه 
االئتــاف  فــي  مشــاركتها   

ّ
أن  

ّ
إال اللجــوء، 

بالحكومــة.  الثقــة  طــرح  إلــى  يدفعهــا  ال 
ويبقــى الهدف رفــع الصوت لخفض األعباء 
الثقيلة عنها واسترضاء ناخبيها، بحسب 

املراقبني أنفسهم.

»داعش«  تنظيم  مع  االحتالل  مواجهة  فإن  اإلسرائيلي،  التقرير  بحسب 
على  للقضاء  واإلقليمي  الدولي  الجهد  نجاح  بمدى  مرهونة  تبقى 
التنظيم، تبعًا لسيرورة تطور الملف السوري، من جهة، ومدى قدرة 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إعادة فرض السيادة المصرية 
في سيناء، من جهة ثانية، بالتوازي مع التطورات الداخلية المستقبلية 

في األردن، وهي كلها ميادين ال يزال عدم اليقين بشأنها هو السائد.

تقوم وسائل اإلعالم األلمانية إلى جانب السياسيين، أخيرًا، بدور سلبي في 
ملف النازحين، متجاهلة الجهود التي بذلتها ميركل خالل عشر سنوات 
من الحكم، وهي التي حازت على ثقة الجميع كحاٍم ألقوى اقتصاد 
ال  عنها،  حزبها  أعضاء  من  عدد  تخلي  من  الرغم  وعلى  أوروبا.  في 
تزال المستشارة تتصدر استطالعات الرأي، مع انخفاض ملحوظ لعدد 
المؤيدين لسياستها بحسب القناة الثانية األلمانية، والتي هبطت من 47 

في المائة إلى 39 خالل شهر.

المواجهة مع »داعش«

دور حزبي وإعالمي سلبي

سؤاالن شغال مساحة 
واسعة من التقرير 

السنوي لمركز أبحاث 
األمن القومي اإلسرائيلي: 

هل هوية االنتفاضة 
الفلسطينية دينية أم 

قومية ــ سياسية؟ وهل 
يجدر رفع »الخطر« 

الذي تشكله التيارات 
»المتشددة« على 

إسرائيل؟

تساؤالت حول اتجاهات الصراع في ظل االنتفاضة )شادي حاتم/األناضول(

■ تونس ستصّحح مسار 
ثورات الربيع العربي عبر 

تصحيح مسار ثورتها

■ تونس تبدأ إعادة إنتاج 
الثورة من جديد

■ ربيع جديد في تونس بعد 
انتحار شاب شنقا بعد إسقاط 

اسمه من كشوفات التوظيف 
وقد اندلعت مظاهرات في 

مدن تونس وتم اقتحام ملقار 
حكومية وأقسام شرطة

■ تونس... املظاهرات شيء 
والتخريب شيء آخر... 

وسلمية املظاهرات ال تعني 
أن تتجاهل الحكومة ذلك، 

يجب تنفيذ اإلصاحات التي 
تحتاجها مدينة القصرين

■ الثورات ليست فقط ألسباب 
سياسية، البطالة أيضا 

يمكنها أن تكون سببا للثورة. 
ً
عندكم تونس مثا

■ يجب على املتظاهرين 
التعامل الجيد مع كل 

ممتلكات تونس، وهذا األمر 
مهم جدًا... ال يجب تكسير أو 

تدمير أي ممتلكات للدولة

■ يجب أن تنال مدينة 
القصرين كل املتطلبات الازمة 

كبقية املدن في تونس وال 
يجب أن يتأخر ذلك
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اقتصاد

تونس ـ فرح سليم

بالشــأن  واملهتمــون  العماليــة  النقابــات  انتقــدت 
االقتصــادي فــي تونس، أمس الخميس، القرارات التي 
اتخذتهــا الحكومــة لتطويــق االحتجاجــات الشــعبية 
األمــني  واعتبــر  املنتفضــة.  املحافظــات  مــن  عــدد  فــي 
العــام التحــاد عمــال تونس، إســماعيل الســحباني، أن 
قــرارات الحكومــة ال تــدل علــى جديــة فــي التعاطــي مــع 
ملف التنمية والتشغيل في الجهات الداخلية، واصفا 

إياها بالقرارات االرتجالية واملتسرعة.
»العربــي الجديد«: إن  وقــال الســحباني، فــي تصريح لـ

حكومــة الصيــد تعيد استنســاخ األخطــاء التي وقعت 
فيها الحكومات السابقة بالذهاب إلى املسكنات دون 
معالجة أصل الداء في املحافظات األقل تنمية، مشيرا 
إلــى أن مــا وعــدت بــه الحكومــة بتشــغيل 5 آالف عاطــل 
مــن العمــل لــن يتحقــق بســبب عجــز ميزانيــة الدولــة 
عــن خلــق وظائــف جديــدة، وهو ما يهــدد بانتفاضات 
شــعبية أخــرى.  وأعلــن مجلــس الوزراء، املنعقد مســاء 
شــهدتها  التــي  االحتجاجــات  خلفيــة  علــى  األربعــاء 
محافظــة القصريــن، انتــداب 5 آالف عاطــل مــن العمــل 
ضمن اآلليات املعتمدة في برامج التشغيل، باإلضافة 
إلــى انتــداب 1410 عاطلــني من العمــل، كما تبنى البنك 

بكلفــة  لتمويلــه،  مشــروع   500 للتضامــن  التونســي 
إجماليــة تصــل إلــى 6 مايــني دينــار، أي مــا يعــادل 3 
 75 تخصيــص  الحكومــة  وعــدت  كمــا  دوالر.  مايــني 
مليــون دوالر للعنايــة بالطرقــات والجســور باملنطقة، 

وبناء ألف مسكن اجتماعي.
العــام  لاتحــاد  املســاعد  العــام  األمــني  أكــد  بــدوره، 
التونسي للشغل سامي الطاهري، أن معالجة البطالة 
وضعــف التنميــة في املحافظــات الداخلية يحتاج إلى 
اإلمكانيــات  وتوفيــر  دقيقــة  حكوميــة  برامــج  ضبــط 
املاليــة الازمــة لتحقيــق الوعــود، معتبــرا أن مســارعة 
عاطــل  آالف   5 انتــداب  قــرار  عــن  باإلعــان  الحكومــة 

الخارجــي  التدايــن  مــن  مزيــد  فــي  الحكومــة  ســيغرق 
لتوفيــر نفقــات أجــور املوظفــني. وتوقــع الطاهــري أن 
تتوســع رقعــة املطالــب لتمتــد إلــى محافظــات أخــرى، 
مشــيرا إلــى أن الحكومــة ســتجد نفســها مضطــرة إلــى 
تلبية جل هذه املطالب حتى وإن كان ذلك على حساب 
توازناتهــا املاليــة. وكان صنــدوق النقد الدولي قد نّبه 
تونــس، فــي مايــو/ أيــار املاضــي، إلــى ضــرورة وقــف 
العــام، منتقــدا سياســة  القطــاع  فــي  التشــغيل  نزيــف 
ســداد  نحــو  الخارجيــة  الديــون  بتوجيــه  الحكومــة 
األجور على حساب التنمية، واصفا كتلة الرواتب في 

تونس باألرفع في العالم.

النقابات التونسية تنتقد سياسة الحكومة في تسكين االحتجاجات

مصطفى عبد السالم

رفعت 5 دول خليجية هي: 
السعودية وقطر والبحرين 

واإلمارات وسلطنة عمان أسعار 
الوقود لديها، خالل العام الجاري أو 

نهاية العام املاضي، وتمت الزيادة 
بنسب متفاوتة بلغت 67% على 

بعض أنواع الوقود في السعودية، 
و30% على أسعار البنزين لدى 
قطر التي اكتفت حكومتها برفع 

سعر هذا النوع من الوقود مع 
تثبيت أسعار األنواع األخرى.

ومن هنا لم نفاجأ بالتصريحات 
الصادرة، أمس، عن أمير الكويت، 

صباح األحمد الجابر الصباح، 
التي أعطى فيها تعليمات واضحة 

للحكومة بإجراء زيادات على 
أسعار الوقود والكهرباء واملياه، 

وربط األمير هذه التعليمات بحاجة 
البالد إلى سياسة ترشيد اإلنفاق 

العام، وتخفيض بنود امليزانية 
ملعالجة النقص في موارد الدولة 

املالية في ظل الهبوط املستمر 
ألسعار النفط وتراجع إيرادات 

الدولة التي تمثل إيرادات النفط نحو 
90% منها.  والالفت هنا، إنه قبيل 

إعالن أمير الكويت إجراء زيادة 
مرتقبة ألسعار الوقود والخدمات 

الرئيسية بدأ خطة التقشف بنفسه، 
حينما أمر قبل أيام بمراجعة 

ميزانية الديوان األميري وجميع 
اإلدارات التابعة له بهدف الترشيد 

وخفض اإلنفاق.
الكويت شأنها شأن كل دول 

الخليج باتت تعاني من عجز كبير 
في موازنتها العامة، وبالتالي كان 

عليها التحرك سريعًا ملعالجة 
هذا األمر، خصوصًا مع استمرار 

تهاوي األسعار وانزالقها نحو 
حاجز 20 دوالرًا للبرميل.

وكانت الطرق املتاحة أمام حكومات 
هذه الدول هي، إما السحب من 

احتياطياتها من الخارج، وهو ما 
يستنزف االحتياطي األجنبي 

بشكل سريع، أو تسييل بعض 
األصول اململوكة للصناديق 

السيادية في الخارج، أو االقتراض 
من املؤسسات الدولية عبر طرح 
سندات، أو تحميل املواطن الجزء 

األكبر من التكلفة.
وقد اختارت حكومات معظم دول 

الخليج الجمع بني كل األدوات 
السابقة في تخفيف حدة عجز 

 12.8 
ً
املوازنات والبالغ قيمتها مثال

مليار دوالر بالنسبة ملوازنة قطر 
في 2016 و86.9 مليار دوالر مليار 
دوالر للسعودية، وعجز يتراوح ما 
بني 16.4 و20 مليار دوالر للكويت.
وعلى الرغم من أن املواطن الكويتي 
يعرف أن الدولة فقدت الجزء األكبر 

من إيراداتها النفطية، حيث تبيع 
البرميل أقل من 20 دوالرًا، اال 

أن مسألة تمرير زيادة األسعار 
بالكويت قد ال تكون سهلة بالنسبة 

للحكومة في ظل وجود برملان 
قوي، سبق وأن رفض عدة مرات 

وبشكل قاطع رفع الدعم عن أسعار 
البنزين، كما رفض معظم نوابه في 

2015 التوجه الحكومي الذي كان 
يرمي إلى رفع الدعم عن أسعار 

البنزين، معتبرين أن هذا دليل على 
فشل الحكومة في حل أزماتها 

االقتصادية.

جدل رفع 
األسعار 

في الكويت

الغارد تتمسك بإدارة صندوق النقد
قــال صنــدوق النقــد الدولــي إنــه ســيعني مديــره العــام املقبــل 
بحلــول مطلــع مــارس/آذار املقبــل، وهــو املنصــب الــذي تنــوي 
املديرة الحالية كريستني الغارد الترشح له مرة جديدة. وجاء 
فــي بيــان لصنــدوق النقــد الدولي أن على املرشــحني أن يقدموا 

ترشيحاتهم بني الخميس )أمس( والعاشر من فبراير/شباط. 
ويأمــل مجلــس إدارة الصنــدوق الــذي يمثــل دولــه األعضــاء الـــ 
188، أن يعلــن عــن خيــاره النهائــي قبــل الثالث مــن مارس/ آذار 
املقبل. وأعلنت املديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستني 

الغارد التي ُعينت في يوليو/تموز 2011 على رأس الصندوق 
لفترة خمس سنوات، أنها »منفتحة« على فكرة إعادة توليها 
جــورج  البريطانــي  املاليــة  وزيــر  وســارع  مجــددًا.  املنصــب 

)Getty( .اوزبورن، إلى تقديم الدعم لوالية جديدة لاغارد

المصري،  المركزي  البنك  محافظ  عامر،  طارق  وّقع 
أمس الخميس، اتفاقية تمويل مع الصين بقيمة مليار 
على  كثيفا  اعتمادا  تعتمد  التي  مصر  وتواجه  دوالر. 
وضغوطا  الدوالر  في  نقصا  والطاقة  الغذاء  واردات 
التلفزيون  ــال  وق العملة.  قيمة  لتخفيض  متزايدة 
اتفاقية  أيضا  وقع  المصري  األهلي  البنك  إن  المصري، 
تمويل أمس، مع الصين بقيمة 700 مليون دوالر. وكان 
قرض  اتفاقية  على  أمــس،  من  أول  وقــع  مصر  بنك 

بقيمة 100 مليون دوالر مع مصرف التنمية الصيني.

الخميس  أمس  علييف  إلهام  األذربيجاني  الرئيس  قال 

المنتجة  ــدول  ال منظمة  مع  للتعاون  مستعد  إنــه 
في  وذلــك  اإلنتاج  سياسات  بخصوص  »أوبــك«  للنفط 
تخمة  لتقليص  عالمي  اتــفــاق  ــى  إل التوصل  حالة 
المعروض، وتقدر التخمة بنحو مليوني برميل يوميا. 
وصناع  األعمال  لرجال  اجتماع  خالل  علليف  وأضاف 
منتدى  في  العالمي  االقتصادي  بالمنتدى  السياسات 
إثر  أذربيجان  شهدتها  التي  المظاهرات  أن  دافــوس 
خفض حاد لقيمة العملة الوطنية كانت صغيرة نسبيا 
على  قادرة  ستكون  أذربيجان  إن  وقال  توقفت.  وقد 
النفط  أسعار  وتشهد  المستدامة.  التنمية  تحقيق 

تراجعا مستمرا منذ منتصف العام 2014. 

قال يو إيل، وزير المالية في كوريا الجنوبية أمس، إن 
بالده تسعى لمضاعفة الصادرات إلى إيران في غضون 
المقاوالت  شركات  تستفيد  بان  توقعات  وسط  عامين 
وبناء السفن من رفع العقوبات الدولية على طهران. 
المجموعة  وزراء  مع  اجتماع  خالل  الوزير،  وأضاف 
بخاصة  الصادرات  نمو  المتوقع  من  إنه  االقتصادية 
رفع  مع  السفن  وتشييد  البناء  مثل  قطاعات  في 
تضع  الحكومة  أن  إلــى  مشيرا  ــران،  اي عن  العقوبات 
طهران  إلــى  البالد  ــادرات  ص حجم  لمضاعفة  تدابير 
احتياجاتها  كل  سيول  وتستورد  عامين.  غضون  في 

النفطية. 

أسماء في األخبار

اليمن: وقف العبث بالمصارف
صنعاء ـ فاروق الكمالي

قالــت مصــادر مصرفية يمنية لـــ »العربي الجديد« 
إن نائــب الرئيــس اليمنــي ورئيــس الحكومــة خالــد 
بحاح يقوم باإلشــراف بشــكل مباشــر على القطاع 
املصرفــي اليمنــي، وقــد بــدأ بالتواصــل مــع مؤسســات ماليــة 
الحوثيــون  يمارســه  الــذي  للعبــث  حــد  وضــع  بشــأن  دوليــة 
واالســتنزاف  املصرفــي  بالجهــاز  املخلــوع  الرئيــس  وأتبــاع 
الحاصــل لاحتياطــي النقــدي األجنبــي. وأوضحــت املصــادر 
التي طلبت من »العربي الجديد« عدم نشر أسمائها، أن بحاح 
ألغــى قــرارا للجنــة الثوريــة التابعــة للحوثيــني بتعيــني رئيس 
لبنك التسليف التعاوني الزراعي )حكومي( وهدد بإيقاف كل 
التعامــات املاليــة مــع البنــك فــي حــال إصــرار الحوثيــني علــى 
إجــراء تعيينــات فيــه. واســتنزفت جماعة الحوثــي االحتياطي 
األجنبــي لليمــن لتمويــل حروبهــا وتغطيــة التزامــات إضافيــة 
خــارج موازنــة البــاد، منهــا تكلفة 40 ألــف مقاتل في صفوفها 
تسميهم »املجاهدين«، واعتمدت لهم رواتب شهرية ومكافآت. 

وكشــف نائــب الرئيــس اليمنــي مســاء أول مــن أمــس الثاثــاء، 
عبداللــه صالــح،  علــي  املخلــوع  وأتبــاع  الحوثــي  مليشــيا  أن 
مارســوا العبــث بالنظام املالــي واملصرفي للدولة اليمنية مما 
نتج عنه عجز كبير. وقال بحاح خال مؤتمر صحافي عقده، 
في أبو ظبي: »مليشيا الحوثي سحبت ترليونا ونصف ريال 
)نحــو 7 مليــارات دوالر( خــال العــام املاضي لتمويل حروبها 
الحكومــة  أن  إلــى  الفتــا  املدنيــني«،  اســتهدفت  التــي  العبثيــة 
اليمنية تســعى إلى وضع حد لهذه املمارســات والحفاظ على 
السياســة  فــي خدمــة  واملصرفيــة، وجعلهــا  املاليــة  املنظومــة 
العامــة للحكومــة ودعم التنمية االقتصادية ووضع املخالفني 
أمــام املســاءلة واملحاســبة القانونيــة. وفــي تأكيــد ملعلومــات 
مــن  الحكومــة ملوازنــة 2016  إعــداد  الجديــد« بشــأن  »العربــي 
خال حشد املوارد املحلية ودعم خارجي مباشر، أعلن رئيس 
خارجــي  دعــم  علــى  الحصــول  ســيتم  أنــه  اليمنيــة  الحكومــة 
مباشــر للميزانيــة العامــة لليمــن للعــام 2016. وكانــت مصــادر 
الشــرعية  الحكومــة  أن  الجديــد«  »العربــي  لـــ  أكــدت  حكوميــة 
التــي تــزاول مهامهــا مــن العاصمــة املؤقتــة عــدن، تعكــف علــى 

إعــداد موازنــة 2016 التــي تركــز علــى تنفيــذ خطــة اإلعمــار فــي 
املناطق املحررة، وأشارت إلى أن املوازنة ستعتمد على املوارد 
املحلية للمحافظات املحررة وتضع في الحسبان تكلفة إعادة 
اإلعمار بدعم مباشر من دول التحالف العربي لدعم الشرعية 
فــي اليمــن. وأكــد بحــاح أن الحكومة تعمل على تحريك الحياة 
االقتصاديــة وإنعاشــها فــي املــدن املحــررة، وإعــادة الخدمــات 
العامــة كالصحــة والتعليــم مــن خــال حشــد املــوارد املحليــة 
لهــذا الغــرض والدعــم الخارجي. وأعلن رئيــس الوزراء اليمني 
ريــال  مليــار   20 بنحــو  تقــدر  ماليــة  توفيــر مخصصــات  عــن 
)94 مليــون دوالر( لتطويــر قطــاع الخدمــات العامــة فــي املــدن 

املحررة خال الربع األول من العام الجاري.
مليشــيات  فيهــا  تســببت  والتــي  الحــرب،  ظــروف  وأجبــرت 
الحوثيــني املســلحة فــي اليمــن، العديــد مــن املــدن املحــررة فــي 
مناطــق عــدة مــن البــاد، علــى تطبيــق الفيدراليــة املاليــة، مــن 
خال استغال إيرادات هذه املدن في دفع رواتب موظفيها، إال 
أن عددا كبيرا من املوظفني تتأخر مستحقاتهم بشكل متكرر، 

على خلفية تأزم األوضاع املالية.
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عثمان المختار

تصاعدت مؤخرا تحذيرات القادة 
الــســيــاســيــن ونـــــواب فـــي الــبــرملــان 
ــــي مــــمــــا أســــــمــــــوه »ثــــــــورة  ــراقــ ــ ــعــ ــ الــ
الـــجـــيـــاع« ضـــد الـــنـــظـــام، عــلــى خــلــفــيــة ارتـــفـــاع 
أعلى مستوياته  الــى  الــبــالد  فــي  الفقر  مؤشر 
منذ  عام 1958 الذي شهد فيه العراق انقالبا 
دمويا على النظام امللكي، عاشت بعده البالد 
بــفــوضــى عـــارمـــة ســبــبــت اتـــســـاعـــا فـــي نــطــاق 
الفقر في العراق. وحــذرت النائب في البرملان 
العراقي، زينب البصري، من أن نصف الشعب 
الفقر، »مما  بــات تحت مستوى خط  العراقي 
ــــورة الــجــيــاع قــــادمــــة«. وأضـــافـــت  ُيـــنـــذر بــــأن ثـ
الــبــصــري فــي بــيــان، تلقى »الــعــربــي الــجــديــد« 
نسخة منه أمس، الخميس، أن ارتفاع أسعار 
الخبز سيكون الشرارة األولــى النطالق ثورة 
الجياع ضد الحكومة، التي ال تأبه للمصاعب 

املعيشية التي تواجه أغلبية العراقين«.
وطــالــبــت الــبــصــري بــحــلــول عــاجــلــة وســريــعــة 
ــدم املــــســــاس بــقــوة  ــ ــ لــــدعــــم أســــعــــار الـــخـــبـــز وعـ
ــتــــجــــار ألزمـــتـــه  ــتــــغــــالل الــ ــع اســ ــنــ الــــشــــعــــب، ومــ

االقتصادية، »وإال فإن ثــورة الجياع قادمة »، 
وفق قولها، فيما اعتبر عضو التيار الصدري، 
والقادة  الحكومة  إغــالق  أن  الخيكاني،  حسن 
ــيـــن أبــــــــواب املـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء عــلــى  ــراقـ ــعـ الـ
أنفسهم وجعلها قطعة خارج الواقع العراقي 
أمــر خطير سينتهي بثورة لن يستطيع أحد 
إيقافها. وقال الخيكاني، لـ »العربي الجديد«: 
ــتــــراف بــــأن الــشــعــب  »بــــات مـــن الــــضــــروري االعــ
ــدره يــكــتــم الــغــضــب،  ــ ــه مـــكـــان فـــي صـ ــم يــعــد لـ لـ
فــال خــدمــات وال أمــن وال راحــــة. الــجــوع يــزداد 
والطبقية في املجتمع تزداد والبطالة مخيفة 
ارتـــفـــعـــت بــســبــبــهــا جـــرائـــم الـــســـرقـــة والــســطــو 
واألمــراض والهجرة خارج العراق. بات لدينا 
جيش أيتام وأرامل ومشردين والبالد في حالة 
سيئة جــدا«. وأضــاف أن هبوط أسعار النفط 
الحكومات  فشلت  أن  بعد  ا،  ســــوء األمــــور  زاد 
السابقة في استغالل الظروف الجيدة عندما 
كان سعر النفط يتجاوز 115 دوالرا للبرميل. 
العراقي، هوشيار زيباري،  املالية  وكان وزير 
ــبـــوع  ــن فــــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة األسـ ــلـ قــــد أعـ
املاضي أن العراق قد ال يتمكن من دفع مرتبات 

املوظفن مع حلول أبريل/نيسان املقبل. 
وقــال زيــبــاري: »هــنــاك سبعة مالين شخص 
يتقاضون الرواتب من مجموع سكان العراق 
الــبــالــغ عــددهــم 36 مــلــيــونــا، ولــربــمــا ستكون 
الــحــكــومــة عـــاجـــزة عـــن دفـــع رواتـــــب املــوظــفــن 
الوزير  تحذيرات  املقبل«.  أبريل/نيسان  بعد 
لــم تــقــابــل بــأيــة تطمينات مــن رئــيــس الــــوزراء 

أو الحزب، الذي ينتمي إليه، بل على العكس 
وجدت من يؤيدها من داخل الكابينة الوزارية 

لرئيس الحكومة، حيدر العبادي. 
ــــروا بــحــمــلــة  ــــاشـ ــن جـــانـــبـــهـــم بـ  الـــعـــراقـــيـــون مــ
تــرشــيــد مــبــكــرة وادخــــــار، تحسبا النــخــفــاض 
ســعــر صـــرف الــديــنــار مــقــابــل الــــــدوالر، فضال 
عــن سحب أرصــدتــهــم مــن الــبــنــوك واملــصــارف 
الــعــراقــيــة، حيث أكــد مــســؤول رفــيــع فــي وزارة 
»العربي الجديد«،  املالية العراقية في بغداد، لـ
ســحــب أكــثــر مـــن 90 ألــــف عـــراقـــي مـــن الــتــجــار 
األمـــــــوال حــســابــاتــهــم في  وأصــــحــــاب رؤوس 
الجوار،  إلــى دول  واملــصــارف، ونقلها  البنوك 
مثل األردن وتركيا واإلمارات. وأشار املسؤول 
الــعــراقــي، الـــذي فضل عــدم ذكــر اســمــه، إلــى أن 
الحكومة غير قادرة على منع أصحاب رؤوس 
األمــوال من سحب أموالهم، لكنها ومن خالل 
ــــددت حــالــيــا ســقــفــا مــعــّيــنــا  الــبــنــك املـــركـــزي حـ
لــلــســحــب عــنــد نــحــو مـــائـــة ألــــف دوالر لــلــيــوم 
أجنبيا،  82 مستثمرًا  أن  إلــى  ولــفــت  الــواحــد. 
أعمالهم  أنهوا  وخليجيون،  أتــراك  غالبيتهم 
املالية والخوف من  األزمــة  العراق بسبب  في 
دفــع مستحقاتها  الحكومة على  مــقــدرة  عــدم 
تهديدات  بسبب  أو  مشروعاتهم،  انتهاء  مــع 
ــاوى عــلــى أغــلــب  ــ املــلــيــشــيــات الـــتـــي تـــفـــرض أتــ

الشركات في العراق.
تـــــأكـــــيـــــدات املــــــســــــؤول الـــــعـــــراقـــــي تـــشـــفـــع لــهــا 
الثاني  فــي  الــعــراقــيــة  التخطيط  وزارة  إعـــالن 
والــعــشــريــن مـــن الــشــهــر املـــاضـــي، حــيــث أكـــدت 
إعـــــادة الــنــظــر فـــي ســتــة آالف مـــشـــروع بسبب 
األزمة املالية التي تعصف بالبالد، فيما يعجز 
الكشف  عن  العبادي،  الحكومة، حيدر  رئيس 
عــن مصير نحو 400 مليار دوالر سرقت من 
الدولة تحت مسميات مختلفة، خالل  خزينة 
السابق،  الـــوزراء  فترة حقبة حكومتي رئيس 
نــوري املالكي، األولــى والثانية في الفترة من 
الــشــأن  فــي  الخبير  ويعتبر   .2014 إلـــى   2006

الرباط ـ مصطفى قماس

ــراد مــنــه إضــفــاء نــوع  ــى املــغــرب قــانــونــا يـ
ّ
تــبــن

العقارات  معامالت ســوق  على  الشفافية  من 
ــتــــي يــشــتــكــي مــنــهــا  ــر الــ ــواهــ ــظــ ــة الــ ــاربــ ــحــ ومــ
بعض  في  أنفسهم  يجدون  الذين  املشترون، 
العقارين  املستثمرين  رحمة  تحت  األحــيــان 
عندما يتأخرون في إنجاز مشروعات ُمباعة 

مسبقا قبل التنفيذ.
وذهبت وزارة السكنى وسياسة املدينة، إلى 
أن قــانــون »الــعــقــار فــي طـــور اإلنـــجـــاز«، الــذي 
قبل  بالبرملان،  الثانية  الغرفة  عليه  صادقت 
يــومــن، يــهــدف إلـــى تشجيع االســتــثــمــار في 
املجال العقاري، وفتح الباب أمام املستثمرين 
على مصادر جديدة  يتوفروا  كي  العقارين 
التي  التسبيقات  أن  اعــتــبــار  عــلــى  للتمويل، 
يوفرها املشترون تضخ من قبل املستثمرين 

من أجل بناء العقارات.
ــل مــشــكــل الـــعـــقـــود الــتــي  وحــــــاول الـــقـــانـــون حـ
درجـــــــت جـــمـــعـــيـــات حـــمـــايـــة املــســتــهــلــك عــلــى 
وصفها بعقود »اإلذعان«، حيث شدد القانون 
بطالن عقود بيع العقارات في طور اإلنجاز 

في حال لم يتم احترام القانون الجاري العمل 
به، حيث يراد الحد من املمارسات التي كانت 
تؤدي إلى تحرير عقود تغلب فيها مصلحة 
املــســتــثــمــريــن عــلــى حــســاب املــشــتــريــن، الــذيــن 
يتضررون كثيرًا عندما ال ينهي املستثمرون 

مشاريعهم.
وتــؤكــد الــــوزارة أن الــقــانــون يـــراد منه تعزيز 
حـــقـــوق املــشــتــريــن بـــإحـــداث ضــمــانــة »إنـــهـــاء 
التي تضمن حق  األشــغــال«، وهــي الضمانة 
توفير  البائع  على  يصعب  عندما  املشترين 

املشروع بسبب حاالت العسر أو اإلفالس.
ويعطي القانون الذي جرى التصويت عليه، 
لــلــمــشــتــري الــحــق فـــي فــســخ الــعــقــد، ويمنحه 
الحق في املطالبة بالتعويض عندما يتأخر 

املــســتــثــمــر فــي إنــجــاز املـــشـــروع الــســكــنــي. وال 
شـــــيء يـــحـــول بــــن املــســتــثــمــريــن الـــعـــقـــاريـــن 
وبيع العقار في طور اإلنجاز، حيث يمكنهم 
الحصول على أقساط من املشترين، تتيح لهم 
العقار  بتسليم  وعــد  مــع  مشاريعهم  تمويل 

للمشترين في الوقت املتفق عليه في العقد.
أن  تــرى  املستهلك،  حماية  جمعيات  أن  غير 
اإلخـــالل  عــلــى  دأبــــوا  الــعــقــاريــن  املستثمرين 

باالتفاقات.
املستثمرين  أن  إلــى  الجمعيات  تلك  وتشير 
الـــعـــقـــاريـــن، اعــــتــــادوا عــلــى إبــــــرام عـــقـــود مع 
املشترين، تعرف بعقود الحجز أو عقود وعد 
بالبيع، غير أنها ال تحترم ما يجب أن تكون 
فــأولــئــك املستثمرون  الــعــقــود األولـــيـــة،  عــلــيــه 
املشترين،  مــن  تسبيقات  تلقي  على  اعــتــادوا 
لــكــنــهــم ال يــســلــمــون املـــســـاكـــن ضــمــن اآلجــــال 
املــتــفــق عــلــيــهــا. ويـــأتـــي الــقــانــون الــجــديــد من 
أجل تصحيح هذه العالقة املختلة، عبر منح 
املشتري الحق في طلب تعويض عن التأخير، 
خــاصــة أنـــه يــتــم فـــي بــعــض األحـــيـــان تــجــاوز 
اآلجال املتفق عليها بخمس سنوات، دون أن 
يكون للمشتري الحق في استرجاع ما دفعه.

الكويت ـ العربي الجديد

نقلت وسائل إعالم محلية عن أمير الكويت، 
ــــاح، أمــــس  ــبـ ــ ــــصـ ــر الـ ــابــ ــجــ صــــبــــاح األحـــــمـــــد الــ
الــخــمــيــس، تــأكــيــدات بــشــأن تــوجــه بـــالده إلــى 
وقـــف دعـــم مــــواد أســاســيــة كــالــوقــود واملــيــاه 
والكهرباء ورفع أسعارها ملواجهة انخفاض 
أســــعــــار الـــنـــفـــط. وذكــــــــرت وســــائــــل إعـــالمـــيـــة 
الحكومة وقف  »على  قــال:  األمير  أن  كويتية 
الــدعــم وزيـــادة أســعــار املــحــروقــات والكهرباء 
واملاء، وال بد للمواطن أن يشعر باملسؤولية 
من أجل املساهمة في ميزانية الدولة«، وذلك 
ــــالل اســـتـــقـــبـــالـــه، مـــســـاء أمـــــس األول وزيــــر  خـ

اإلعالم ورؤساء تحرير صحف محلية.
وحــســب بــيــانــات وزارة املـــالـــيـــة، فــــإن الــعــجــز 
ــــي املــــيــــزانــــيــــة الــــعــــامــــة لـــلـــكـــويـــت  الـــفـــعـــلـــي فــ
بن  الحالية  املالية  السنة  بنهاية  سيتراوح 
5 و6 مليارات دينار )16.4 و20 مليار دوالر(. 
وتــنــتــهــي الــســنــة املــالــيــة فـــي الــكــويــت فـــي 31 

مارس/آذار.
وأضاف األمير، أنه في ظل التراجعات الكبيرة 
ألسعار النفط وتراجع مداخيل الدول املنتجة 
لــلــنــفــط، ومـــــن بــيــنــهــا الـــكـــويـــت، فـــــإن الـــدولـــة 
وخــطــوات  بمعالجات  بــالــبــدء  مطالبة  تــكــون 
ــج تـــهـــدف إلــــى الــتــرشــيــد،  ــرامــ اقـــتـــصـــاديـــة وبــ

في  النقص  ملعالجة  امليزانية  بنود  وخفض 
مــوارد الدولة املالية، مع تأكيد الحفاظ على 
الــحــيــاة الــكــريــمــة لــلــمــواطــنــن وعــــدم املــســاس 

بمتطلباتهم املعيشية األساسية.
وكشف أمير الكويت، في تصريحات سابقة، 
عن أن إيرادات الدولة انخفضت 60% بسبب 
هــبــوط أســعــار الــنــفــط، فــي الــوقــت الـــذي بقي 
ــفــــاق الـــعـــام عــلــى حـــالـــه، داعـــيـــا إلــى  فــيــه اإلنــ
ــراءات جــــادة وعــاجــلــة الســتــكــمــال جهود  ــ إجــ

اإلصالح االقتصادي. والكويت هي الوحيدة 
التي لم  الخليجي  التعاون  بن دول مجلس 
تــرفــع بــعــد أســعــار الــوقــود والــكــهــربــاء، علما 
الديزل  املاضي دعــم أسعار  العام  ألغت  أنها 
والــكــيــروســن، فــي ظــل تــهــاوي أســعــار النفط 

منذ منتصف 2014.
وسبق للسعودية واإلمارات وقطر وسلطنة 
عــمــان والــبــحــريــن أن ألــغــت الـــدعـــم بــالــكــامــل 
أو رفــعــت أســعــار الـــوقـــود والــطــاقــة، لتوفير 
مــلــيــارات الــــدوالر بــعــد تــراجــع إيــراداتــهــا من 
النفط، الذي يعد املصدر األساسي ملداخيلها.
وخــصــصــت الــكــويــت زهـــاء 7 مــلــيــارات دوالر 
في موازنة 2015/ 2016، لدعم أسعار الوقود 
والــطــاقــة، إضــافــة إلـــى مبلغ مــمــاثــل ألشــكــال 

أخرى من الدعم واملساعدات االجتماعية. 
الكويتي، محمد الشطي،  النفط  وقــال محلل 
ــاء الــكــويــتــيــة  ــبــ فـــي تــصــريــحــات لـــوكـــالـــة األنــ
الرسمية )كونا( أمس، إن سعر برميل النفط 
الكويتي خسر نحو 90 دوالرا منذ أن كان في 
يــونــيــو/حــزيــران 2014  فــي  أعــلــى مستوياته 
أمــس  لــيــتــراجــع  عــنــدمــا ســجــل 109 دوالرات 
إلى 19.14 دوالرا للبرميل. وأضاف الشطي، 
أن هذه املــرة األولــى التي يهبط فيها برميل 
يــنــايــر/كــانــون  الــنــفــط تــحــت 20 دوالرا مــنــذ 

الثاني 2002.

ثورة الجياع

سوق سلع وخضروات في الكويت )فرانس برس(

قانون لحماية مشتري العقارات

الكويت تتجه لرفع دعم الوقود والسلع

تفاقم الفقر يُنذر باحتجاجات 
عارمة في العراق

ثالثة عوائق 
أمام تنوع اقتصاديات 

الخليج

لم يعد اإلرهاب وفوضى 
المليشيات الخطر الوحيد 

الذي يهدد العاصمة 
بغداد والعملية السياسية 
المثخنة بالمشاكل، حيث 
تصاعدت التحذيرات من 

ثورة جياع بسبب األوضاع 
االقتصادية المتردية

المغرب احتجاجات

تقشف

12.7
حــســب تــقــديــر صــنــدوق 
تقرير  في  الــدولــي،  النقد 
االقتصادية  األوضـــاع  عن 
والمنشور  الــخــلــيــج،  ــي  ف
الثاني  نوفمبر/تشرين  في 
يبلغ  فــســوف  ــي،  ــاض ــم ال
إجمالي  من   %12.7 العجز 
ــدول  ــمــحــلــي لـ الــنــاتــج ال

الخليج.

تحقيق

توقع وزير المالية، 
أمس، استمرار انهيار أسعار 

النفط لفترة طويلة

سيطر النموذج الريعي 
على متخذي القرار في 

دول مجلس التعاون

من المتوقع أن يتراجع 
نمو اقتصاديات الخليج 

إلى 2.7% في 2017

القانون يسمح للمشتري 
المطالبة بتعويض حال 

تأخر تسليم العقار

عبد الحافظ الصاوي

تــقــريــر معني  ال تــخــلــو دراســـــة أو 
بـــتـــقـــويـــم األوضـــــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة 
فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج، إال ويــشــيــر 
إلـــــى ضـــــــرورة تــبــنــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــتــنــوع 
االقــــتــــصــــاديــــة بــــهــــذه الـــــــــــدول، ملـــــا يــعــرضــهــا 
االعتماد على النفط كسلعة وحيدة إلى كثير 
مـــن مــخــاطــر تــقــلــبــات الـــســـوق الـــدولـــيـــة، حيث 
متكررة  بــأزمــات سعرية  النفط  أســـواق  مــرت 
منذ الثمانينيات والتسعينيات، وأخيرا أزمة 
بدأت من منتصف 2014 ومستمرة حتى اآلن.

الخليج  تــعــامــل دول  أن  يــظــهــر  الـــواقـــع  ولــكــن 
ــر، لم  ــاريـ ــقـ ــتـ ــات والـ ــ ــدراسـ ــ بــتــوصــيــات هــــذه الـ
ينزلها إلى أرض الواقع بالقدر املطلوب، فما 
ــــدول تــتــأثــر بشكل  زالــــت اقــتــصــاديــات هـــذه الـ
ــل أزمـــــة يــتــعــرض لــهــا الــنــفــط في  ــع كـ كــبــيــر مـ
السوق الدولية. ومع أزمة انهيار أسعار النفط 
دول  تعرضت   ،2014 منتصف  منذ  الحالية، 
الــخــلــيــج ألزمــــات مــالــيــة واضـــحـــة، تمثلت في 
املحلي،  لالقتراض  واللجوء  املــوازنــات،  عجز 
ــــراض الـــخـــارجـــي،  ــتـ ــ وبــعــضــهــا يــفــكــر فــــي االقـ
 عن السحب من االحتياطيات الدولية، 

ً
فضال

العامة  املــوازنــات  فــي  تقشفية  بــرامــج  وتبني 
الــدول، بصورة تصدم توقعات املواطن  بتلك 
ــام إجــــراءات  ــد نــفــســه أمــ الــخــلــيــجــي، الــــذي وجـ
تتعلق بخفض الدعم على الوقود وغيرها من 
السلع والخدمات األساسية. وحررت اإلمارات 
سعر الوقود بشكل كامل، وفي السعودية تم 
التحرير بشكل جزئي كمرحلة أولى ويتوقع 
أن يشهد خطوات قادمة، وكذلك فعلت الكويت 
بشأن بعض منتجات الوقود، حيث خفضت 
أيام  للكيروسن، وأعلنت قبل  املمنوح  الدعم 
عن تخفيضات في دعم البنزين والكيروسن 
بــحــلــول نــهــايــة مــــــــارس/آذار الــــقــــادم، ورفــعــت 
ــتـــد تخفيض  وأمـ الــبــنــزيــن %30،  قــطــر ســعــر 
ــم لــلــســلــع الــغــذائــيــة فـــي ســلــطــنــة عــمــان،  الـــدعـ
العامة  للموازنة  املصاحبة  اإلجــــراءات  وأدت 
ارتــفــاع  للسعودية فــي عــام 2016، ملــوجــة مــن 
أســـعـــار الــعــديــد مـــن الــســلــع والـــخـــدمـــات، كما 

رفعت البحرين سعر الوقود وسلع أخرى. 
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي في  وحـــســـب تــقــديــر صـ

الخليج،  تقرير عن األوضــاع االقتصادية في 
 ،2015 الثاني  نوفمبر/تشرين  في  واملنشور 
فسوف يبلغ العجز 12.7% من إجمالي الناتج 
لــدول الخليج، وســوف يتراجع معدل  املحلي 
النمو مــن 3.4% فــي عــام 2014 إلــى 3.2% في 
2015، ثم يتزايد تراجع النمو االقتصادي إلى 
2.7% في 2016. وإن كانت توصيات صندوق 
النقد تدعو للتنوع االقتصادي بدول الخليج 
ملواجهة تراجع اإليرادات النفطية، إال أنها لم 
تنص على ذلــك صراحة، ولكنها أشــارت إلى 
أهمية زيــادة العوائد الضريبية من األنشطة 
غــيــر الــنــفــطــيــة، والـــتـــحـــول مـــن الــقــطــاع الــعــام 
الخاص. ويخشى من تطبيق وصفة  للقطاع 
 تــــؤدي إلـــى تنوع 

ّ
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أال

اقتصادي، حتى ولو نتج عنها املساهمة في 
الخلل املالي باملوازنات العامة لدول الخليج.

عوائق أمام التنوع
تجربة الدول الصاعدة، بها كثيٌر من الدروس 
املــســتــفــادة فـــي قــضــيــة الــتــنــوع االقـــتـــصـــادي، 
، كـــان اقــتــصــادهــا قــائــمــا على 

ً
فــمــالــيــزيــا مــثــال

فــيــمــا  تـــحـــولـــت  ــم  ثــ واألرز،  ــاط  ــطــ املــ تـــصـــديـــر 
بــعــد ملــنــظــومــة كــبــيــرة ملــســاهــمــة الــنــشــاطــات 
االقـــتـــصـــاديـــة، فـــكـــان هـــنـــاك تــوظــيــف لــنــشــاط 
السياحة، والزراعة وصيد األسماك، واإلنتاج 
ــارة الـــــخـــــدمـــــات، وإنــــتــــاج  ــ ــجــ ــ ــاعــــي، وتــ ــنــ الــــصــ
ــود  تــكــنــولــوجــيــا املـــعـــلـــومـــات. ويـــتـــجـــلـــى وجــ
تــفــاوت بــن مساهمة كــل قطاع وآخـــر، وليس 

بالضرورة لكي يتحقق التنوع االقتصادي أن 
تكون القطاعات على قدم املساواة في العطاء 
للناتج املــحــلــي، ولــكــن أن يــكــون هــنــاك حسن 
استغالل للفرصة في توظيف املوارد املحلية، 
أو األجنبية بما يــؤدي إلى فتح مجال جديد 
أمــــــوال وعـــمـــالـــة، ويــنــشــط  يــســتــوعــب رؤوس 
ــارة، ويــفــعــل الـــقـــطـــاع املــصــرفــي،  ــجـ ــتـ حـــركـــة الـ
ــي الـــــوقـــــوع تــحــت  ــالفــ فـــيـــســـاعـــد ذلــــــك عـــلـــى تــ
بعينها  سلعة  أو  قــطــاع  تقلبات  أو  مــخــاوف 
ســـواء العــتــبــارات محلية أو دولــيــة. مــا يشير 
إلى أسباب عدم نجاح الدعوات والتوصيات 
املتكررة لدول الخليج من الخبراء واملؤسسات 
الــتــنــوع االقــتــصــادي والتي  الــدولــيــة، بأهمية 

يحصرها مراقبون في ثالثة عوامل.

شيوع النموذج الريعي
ســيــطــر الـــنـــمـــوذج الــريــعــي بــشــكــل كــبــيــر على 
مــتــخــذي الـــقـــرار وكــافــة الــفــاعــلــن فــي مجتمع 
للبناء  التوجه  مــن   

ً
فــبــدال الخليجي،  األعــمــال 

لنموذج يعظم من مساهمة اإلنتاج، من حيث 
في  الخليجية  التجربة  تركزت  والكيف،  الكم 

االتــجــاه نــحــو الــنــشــاط الــعــقــاري والــســيــاحــي، 
وحتى تلك القطاعات لم تعكس بيئة املنطقة 

وال إمكانياتها ومواردها الطبيعية.
ــار فــي  ــمـ ــثـ ــتـ ــراء مـــحـــلـــيـــون إن االسـ ــبــ يـــقـــول خــ
الخليج  دول  فــي  والــعــقــار  السياحة  قطاعات 
لو كان راعى البيئة الخليجية بشكل أساسي 
لكان أكثر جذبا، وأكثر انتشارًا على مساحات 
واســـعـــة بــالــخــلــيــج.  ومــــن الـــالفـــت لــلــنــظــر، أن 
حكومات  للخليجين،  االســتــثــمــاري  الــتــنــوع 
ــرادًا ينحصر فــي الــعــقــارات والــبــورصــات  ــ وأفـ
السريع  الطابع  ذات  السياحية  واملــشــروعــات 
مــن حيث تحقق العائد، وهــو مــا خلق دائــرة 
تضخمية كبيرة داخل املجتمعات الخليجية، 
بــل هــو تنوع  اقتصاديا،  وال يعد ذلــك تنوعا 

تجاري فقط.

عجز المورد البشري
ويمثل عجز املورد البشري من أهم املعوقات 
الخليج،  دول  فــي  اقــتــصــادي  تــنــوع  لتحقيق 
ويتمثل هذا العجز في قلة السكان من جانب، 
ومن جانب آخر عدم مالئمة العنصر البشري 
التنوع  لقضية  التنموية  التوعية  حيث  مــن 
ــتــــصــــادي، كــمــا أن مـــخـــرجـــات مــؤســســات  االقــ
ــادي  الــتــعــلــيــم الــخــلــيــجــيــة، والـــــــــدور االقـــتـــصـ
واالجــتــمــاعــي لــــدول الــخــلــيــج يــكــرســان ثقافة 
النشاط الريعي. وحتى حينما فكرت دول مثل 
اقتصاديا  االستفادة  في  والبحرين  اإلمــارات 
مـــن وجــــود الــعــمــالــة الــــوافــــدة، تـــم الــلــعــب على 
األنـــشـــطـــة الـــريـــعـــيـــة، مـــثـــل حــــصــــول الــعــمــالــة 
الوافدة على إقامة ملدة أطول أو مدى الحياة 
نظير شراء عقار، أو وحدة سكانية في حدود 
مــبــلــغ مــالــي مــعــن، ولــيــس الــتــخــطــيــط لتنوع 
اقتصادي إنتاجي يمنح نفس امليزة في حالة 
وّجه املغترب أو الوافد أموااًل بقيمة معينة في 
اإلنتاج النوعي املطلوب، أو الذي يمثل حالة 

عجز أو نقص في تلك البلدان.
أمام  رئيسا  والتقاليد حاجزًا  العادات  وتقف 
املــرأة في النشاط االقــتــصــادي، مما  مساهمة 
يــفــوت فــرصــة عــلــى إمــكــانــيــات االســتــفــادة من 
الــتــنــوع  تحقيق  فــي  الخليجية  املــــرأة  نــشــاط 
املرأة  زيــادة مساهمة  االقتصادي، وحتى مع 
ــه في  ــة اإلمــــــــارات يـــالحـــظ أنــ فـــي الــعــمــل بـــدولـ

القطاع الحكومي والخدمي.

ضعف التكامل اإلقليمي
ومما ساعد على نجاح تجربة دول اآلسيان 
ــي، تـــنـــامـــي الـــتـــعـــاون  ــلــ ــحــ ــيـــد املــ ــعـ عـــلـــى الـــصـ
اإلقــلــيــمــي، والـــذي بــدأ فــي عــام 1976، وينوي 
اآلن،  االتجاه نحو نموذج االتحاد األوروبـــي 
ويالحظ أن حركة السياحة والتبادل التجاري 

بن دول اآلسيان بارزة، فعلى صعيد التبادل 
ــتـــجـــاري الــبــيــنــي يــمــثــل 25% مـــن إجــمــالــي  الـ

التجارة الخارجية للدول األعضاء.
االستفادة  فقد غابت عنها  الخليج،  أمــا دول 
ــيـــات الــــتــــعــــاون اإلقـــلـــيـــمـــي عــربــيــا،  ــانـ ــكـ ــن إمـ مــ
أو حــتــى شــــرق أوســطــيــا فـــي ضــــوء الــتــعــاون 
ــرة الــضــيــقــة  ــدائــ مـــع تــركــيــا وإيـــــــران. بـــل إن الــ
ــيـــجـــي، فـــشـــلـــت فــي  ــلـ ملـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الـــخـ
الترسيخ لتنوع اقتصادي، فالعقل الجمعي 
االقتصادي يخرج من مشكاة ريعية واحدة، 
التجارية، واملضاربات  األبــراج واملراكز  بناء 
في  الخارجية  واالستثمارات  البورصة،  في 
نفس املجاالت ســواء في أوروبــا وأميركا أو 

في غيرها من أقاليم العالم.

كشفت أزمة النفط الحالية فشل المساعي الخليجية على مدار العقود الماضية في تنويع 
موارد االقتصاد بدًال من االرتهان للنفط، ما دفع بلدان الخليج لإلسراع بإجراءات تقشفية تقل 

حدتها، كلما زادت حصة األنشطة غير النفطية من الناتج المحلي للدولة
السعودية ترفض خفض إنتاج النفط

الرياض ـ العربي الجديد

السعودية ترفض  إن  الجبير،  السعودي، عادل  الخارجية  قال وزير 
خفض اإلنــتــاج مــن أجــل األســعــار، ألن هــذا ســيــؤدي مــع الــوقــت إلى 
تراجع اإلنتاج واألسعار معًا، لذا تترك لألسواق حرية تحديد السعر.

ذيعت أمس، إلى أن أسعار 
ُ
وأشار الجبير، في مقابلة مع »سي إن إن« أ

النفط تتحدد مــن خــالل الــعــرض والطلب فــي الــســوق، وكــانــت هناك 
الفائض من  اإلنــتــاج  فــي األســـواق بسبب  النفط  كميات فائضة مــن 

بعض الدول، وأدى ذلك إلى انخفاض األسعار. والسعودية هي أكبر 
اإلنتاج  من  أكثر من %10  نتج وحدها 

ُ
ت إذ  العالم،  في  للنفط  منتج 

العاملي، وقد أدى الفائض في املعروض من الخام خالل العام ونصف 
املاضيني إلى هبوط األسعار. وقال الجبير: »علينا العودة ألساسيات 
أن  مــا  لجهة  يمكن  والطلب، وال  بالعرض  يتعلق  فــاألمــر  االقــتــصــاد، 
تتحرك  األســـواق  تركنا  وإذا  مستمر،  بشكل  السوق  بعمل  تتحكم 
فــي حــال محاولة  أمــا  فــاألســعــار ســتــتــوازن بشكل طبيعي،  بحرية 

التالعب باألسواق فسيكون الثمن باهظًا«.

الجديد«،  »العربي  لـ  العراقي، محمد يعقوب، 
أن اإلرهاب لم يعد الخطر الوحيد الذي يهدد 
كيان العملية السياسية، بل الجوع والفوضى، 

التي يسببها الفقر في الشارع العراقي. 
ــة الــفــقــر فـــي الـــعـــراق  ــالـ ــقـــول يـــعـــقـــوب: »حـ ويـ

مــخــزيــة، نــتــحــدث عـــن دولــــة مـــن أغــنــى بــالد 
العالم بالثروات وعضو في أوبك، ومع ذلك 
سجل 

ُ
يتسول بعض أهلها في الشوارع، وت

حــاالت وفــاة بسبب سوء التغذية، وتتفاقم 
ظاهرة عمليات سطو وسرقة املنازل«. وقال 

وزيــــر املــالــيــة الـــعـــراقـــي، هــوشــيــار زيـــبـــاري، 
ــام 2016 ســيــكــون صــعــبــا على  عــ إن  ــــس،  أمـ
الــعــراقــيــن اقــتــصــاديــا، مــتــوقــعــا، فــي مؤتمر 
صحافي في بغداد، أن يستمر انهيار أسعار 

النفط لفترة طويلة.

مظاهرات ضد 
الحكومة في 
بغداد )فرانس برس(

تساهم 
السعودية 
بأكثر من %11 
من إجمالي 
إنتاج النفط 
العالمي 
)Getty(
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اقتصاد

موسى مهدي

يرسم خبراء ومسؤولو النفط في 
االستثمارية  والــبــنــوك  الــشــركــات 
في دافوس صورة قاتمة ملستقبل 
أســـعـــار الــنــفــط وســــط مــحــنــة تـــدهـــور الــنــمــو 
االقـــتـــصـــادي فـــي الــصــن وانـــخـــفـــاض مــعــدل 
النمو العاملي الذي يعتمد عليه نمو الطلب 
بــارقــة أمل  تــبــدو أي  النفطي. وحــتــى اآلن ال 
فـــي تــحــســن قــريــب فـــي أســـعـــار الــنــفــط، وفــق 
النقاشات والتعليقات التي أدلى بها خبراء 
الـــطـــاقـــة عــلــى هـــامـــش املـــنـــتـــدى االقـــتـــصـــادي 
الـــعـــاملـــي الــــــذي يــــواصــــل يـــومـــه الـــثـــانـــي فــي 

منتجع دافوس السويسرية. 
الــنــفــط، قـــال رئيس  وحـــول مستقبل أســعــار 
أليكس  السويسرية  إس«  »يــوبــي  مجموعة 
ويبر في تعليقات تلفزيونية داخل املنتدى 
وأعتقد  النفط  أســعــار  لهبوط  قاعا  أرى  »ال 
أن رفع الحظر الدولي عن إيــران سيزيد من 
بــدأت  إيـــران  أن  ويــالحــظ  النفطية«.  التخمة 
ومنذ يوم اإلثنن املاضي في عرض أسعار 
تــراوحــت بن 3  خاماتها بحسومات كبيرة 
مصادر  حسب  وذلــك  للبرميل.  دوالرات  و5 
ــال الــبــريــطــانــي تــتــاجــر فـــي الــنــفــط.  ــ بــحــي املـ
وتسعى إيران إلى الحصول على زبائن في 
بالنسبة  خاصة  بالبائعن.  مزدحمة  ســوق 
لخاماتها املخزنة في سفن وحاويات عائمة 
ــــى حــــوالــــى 35  فــــي الـــبـــحـــار والــــتــــي تـــصـــل إلـ

مليون برميل. 
وفـــي ذات الـــصـــدد قـــال مــديــر وكـــالـــة الــطــاقــة 
ــذا هــــو الـــعـــام  ــ ــ ــة الـــفـــاتـــح بــــيــــرول »هـ ــيــ الــــدولــ
النفط  الــذي يرتفع فيه  التوالي  الثالث على 
املعروض على الطلب العاملي«. وأضــاف في 
لــقــاءات على هامش دافــوس »أســعــار النفط 
ال تـــزال تــواجــه الــضــغــوط وال أجــد أي سبب 
معقول يجعلنا نعتقد أن األسعار سترتفع 
الــطــاقــة  ــة  ــالــ وكــ ــانــــت  وكــ ــام 2016«.  ــعــ الــ فــــي 
الدولية قد قالت قبل يومن أن العالم  يغرق 
بــاملــعــروض النفطي. وهــو مــا يعني أنــهــا ال 

تتوقع تحسنا قريبا في األسعار. 
وفـــي ذات الــصــدد نــقــلــت وكــالــة رويـــتـــرز عن 
ــــوب دادلـــــــي الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة«  بـ
قــولــه أمــس في  بــي.بــي«  ـ  بريتش بتروليوم 
دافـــــوس إنــــه يــتــوقــع ضــغــوطــا نــزولــيــة على 
ــر الــســتــة املــقــبــلــة،  ــهـ ــار الــنــفــط فـــي األشـ ــعـ أسـ
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــتــجــه فــيــه إيـــــران عــلــى ما 
دادلي  وقــال  إمداداتها سريعا.  لزيادة  يبدو 
ــتـــصـــادي  ــتـــدى االقـ ــنـ لــلــصــحــافــيــن خـــــالل املـ
األول  الربعان  دافــوس »سيكون  في  العاملي 
والــثــانــي غــايــة فــي الــصــعــوبــة... إنــهــا صدمة 
)بأزمة  تذكرني  فهي  املنتجة.  للدول  كبيرة 
الــنــفــط فــــي( عــــام 1986.« وأضـــــاف »ســتــظــل 
أطــول ولكن ليس  لفترة  األســعــار منخفضة 
ــواق  ــ ــــرى أن األســ ــه يـ ــ ــــى أنـ لــــأبــــد« مـــشـــيـــرًا إلـ
ستبدأ في استعادة توازنها في وقت الحق 
املــــعــــروض  تـــخـــمـــة  انـــحـــســـار  مــــع  مــــن 2016 
ــراجــــع االســـتـــثـــمـــارات. ويـــعـــد هــــذا الــــرأي  وتــ
 مــقــارنــة بـــآخـــريـــن. وقــــد انخفضت 

ً
مــتــفــائــال

 26 النفطية تحت مستوى  الخامات  أسعار 
دوالرًا للبرميل في لندن ألول مرة. 

أما رئيس شركة غلينكور البريطانية، كبرى 
األولية،  والسلع  النفط  في  التجارة  شركات 
ــيــــوارد فـــقـــال فـــي دافــــــوس »أســـعـــار  تـــونـــي هــ
الــنــفــط لـــن تــتــحــســن مـــا لـــم تــتــمــكــن األســــواق 
من امتصاص صدمة املــعــروض«. وفــي ذات 
الصدد يرى ماجد جعفر رئيس شركة الهالل 
النفطية »أن انهيار األسعار الحالي سيكون 
النفطية«.  الــــدورة  على  مستقبلي  تأثير  لــه 
ويــقــصــد بــذلــك دورة الـــعـــرض والــطــلــب ومــا 

يترتب عليها من أسعار. 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــرئـ أمـــــا يـــوســـف الـــبـــنـــيـــان الـ
لشركة سابك فيقول في تعليقات لتلفزيون 
ربــمــا  الـــنـــفـــط  ــار  ــعــ أســ أن  »أرى  بـــلـــومـــبـــيـــرغ 
تتحسن في النصف الثاني من العام 2017، 
حــيــنــمــا يــتــحــســن مــعــدل الــنــمــو االقــتــصــادي 

بالصن«. 
وســط هــذه الــصــورة القاتمة مــن املتوقع أن 
ــار الــنــفــط هــبــوطــهــا نــحــو 20  ــعـ ــل أسـ تـــواصـ
دوالرًا بسرعة، هذا من ناحية سعر خامات 

قال وزيــر النفط العراقي عــادل عبد املهدي 
)الصورة( في مقابلة مع رويترز في بغداد 
أمــــس الــخــمــيــس إن بــــالده ســتــمــضــي قــدمــا 
فـــي خــطــتــهــا الــرامــيــة لـــزيـــادة إنـــتـــاج النفط 
هـــذا الــعــام، مــشــيــرًا إلـــى وصـــول الــصــادرات 
الثاني  يــنــايــر/كــانــون  فــي  قياسي  ملستوى 

وعدم تأثرها بعودة إيران إلى السوق.
ــراق ثـــانـــي أكــبــر  ــعــ ــر عـــبـــد املــــهــــدي أن الــ ــ وذكــ
لــلــبــتــرول  املـــصـــدرة  الــبــلــدان  مــنــتــج بمنظمة 
النفط من جنوب  إنتاج  )أوبــك( يتوقع نمو 
البالد بما يصل إلى 400 ألف برميل يوميا 
هـــذا الـــعـــام لــيــتــجــاوز أربـــعـــة مــاليــن برميل 
يوميا. وأضاف أن العراق سيعرض أسعارًا 

القياس في السوق الفوري، ولكن من الناحية 
تــبــاع اآلن  الــخــامــات  فــإن كثيرًا مــن  العاملية، 
في التعاقدات الفورية في السوق األوروبي 
عربية  خــامــات  بينها  مــن  دوالرًا،   20 بنحو 
الثقيلة  إيــران خاماتها  خفيفة، كما تعرض 
يــقــارب 20 دوالرًا. وفــي كندا عرضت  بسعر 
 8.5 اللزجة بسعر  الثقيلة  الرملية  الخامات 

دوالرات للبرميل. 
وفي لندن هبطت أسعار النفط في تعامالت 
الخميس، بسبب التوقعات املتشائمة للطلب 
النفطي وعــدم وجــود مؤشرات على تحسن 
معدل النمو الصيني. وهبطت أسعار الخام 
األميركي في العقود اآلجــلــة  في لندن دون 

27 دوالرًا للبرميل  للمرة األولى منذ 2003.
يرى خبراء على هامش  منتدى دافــوس أن 

تحت  بالهبوط  اســتــمــرت  إذا  النفط  أســعــار 
مستوى 26 دوالرًا للبرميل، فإن دواًل قليلة 
تــســتــطــيــع اســـتـــخـــراج الـــنـــفـــط، حــيــث تــرتــفــع 
دوالرًا   30 عن  النفط  برميل  استخراج  كلفة 
في معظم دول العالم. ومــن بن الــدول التي 
النفط عن  برميل  استخراج  فيها سعر  يقل 
الــســعــوديــة وقطر  املــتــوســط،  فــي  30 دوالرًا 
وبــعــض حــقــول الــنــفــط فــي الـــعـــراق. فــي هــذه 
الـــــــدول يــــتــــراوح ســـعـــر اســـتـــخـــراج الــبــرمــيــل 
دوالرات.   10 إلــــى  دوالر  بـــن  املــتــوســط  فـــي 
وفــي إيـــران ومعظم الــحــقــول الــعــراقــيــة يبلغ 
متوسط كلفة استخراج البرميل بن 10 إلى 
إلى  االستخراج  كلفة  ترتفع  كما  دوالرًا.   20
أعلى من ذلك في املتوسط بالنسبة للكويت 
واإلمــــــارات والــجــزائــر ولــيــبــيــا. وهــــذه الـــدول 

تنافسية لتسويق إنتاجه اإلضافي من الخام 
 إن بالده أبرمت عقودًا مع مصافي نفط 

ً
قائال

صينية تغطي عام 2016 بأكمله. وقال »في 
الحقيقة نحن في العراق ال تنقصنا عقود... 
حتى اآلن الطلب على نفطنا هو أكثر مما 
نـــعـــرضـــه، حــتــى مـــع عـــــودة إيــــــــران«. وتــابــع 
بالنسبة  رخيصا  سيبقى  العراقي  »النفط 
للصن... عقودنا لعام 2016 كلها مملوءة«.

استخراج  تكلفة  متوسط  إن  الــوزيــر  وقـــال 
ــراق يــــقــــارب عــشــرة  ــعــ الـــنـــفـــط مــــن جـــنـــوب الــ
أســعــار  رفــــع  أن  وذكـــــر  لــلــبــرمــيــل.  دوالرات 
النفط اآلن سيتطلب من »أوبك« واملنتجن 
ــاج،  ــ ــتـ ــ املـــســـتـــقـــلـــن االتـــــفـــــاق عـــلـــى كـــبـــح اإلنـ
مــوضــحــا أن الـــعـــراق ســيــدعــم عــقــد اجتماع 
طارئ ألوبك إذا استطاعت املنظمة التوصل 
التــفــاق على خفض اإلنــتــاج بالتنسيق مع 
املنتجن املستقلن. وأشار عبد املهدي إلى 
االتفاق  هــذا  ملثل  التوصل  استحال  إذا  أنــه 
ــــن عـــقـــد أي  ســيــنــبــغــي ألوبـــــــك اإلحـــــجـــــام عـ
اجتماع استثنائي كي ال تتسبب في مزيد 

من الهبوط لأسعار.
ويذكر أن أسعار النفط هبطت عن املكاسب 
التي حققتها في وقت سابق أمس الخميس 
حيث جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط 
األمــيــركــي فــي عــقــود شــهــر أقــــرب استحقاق 
 34 بــانــخــفــاض  للبرميل  دوالرًا   28.01 عــنــد 

سنتا عن سعر التسوية السابقة.
وهــبــط ســعــر خــــام الــقــيــاس الــعــاملــي مــزيــج 
للبرميل  دوالرًا   27.58 إلــى  30 سنتا  برنت 
بعد أن نزل أيضا إلى أدنى مستوياته منذ 

2003 في الجلسة السابقة.
)رويترز(

شبح اإلفــالس، اجتمع مع البنوك التجارية 
وطــلــب مــنــهــا عـــدم إعــــالن، أي شــركــة نفطية 
فــي حــال عجزها عــن خدمة ديونها  مفلسة 
وتـــرحـــيـــل هــــذه الــــديــــون. كــمــا الحــــظ خــبــراء 
أن  دافـــوس،  مصرفيون على هامش منتدى 
تتلقى  أميركا  فــي  الصخري  النفط  صناعة 
دعــمــا خــفــيــا مـــن الــحــكــومــة األمــيــركــيــة ومــن 

نسبة الفائدة املنخفضة على الدوالر. ويرون 
أن هذا الدعم غير املنظور الذي تحصل عليه 
شركات النفط الصخري هو الذي يجعلها ال 

تزال تواصل اإلنتاج بالخسارة.
يرى مصرفيون في دافوس أن انهيار أسعار 
الــنــفــط إلــــى هــــذه املـــســـتـــويـــات املـــتـــدنـــيـــة، إذا 
مجموعة  لــه  فستكون  طويلة  لفترة  استمر 
من التداعيات السالبة على االقتصاد العاملي 
وربما على الصعيد السياسي كذلك لبعض 
ــنـــزويـــال. ويــلــخــص  الــــــدول الــضــعــيــفــة مــثــل فـ

خبراء هذه التداعيات في النقاط التالية:
أواًل: الــعــديــد مــن الــشــركــات النفطية الــتــي ال 
الــكــافــيــة، لــن تــجــد تمويالت  الــســيــولــة  تملك 
للمشاريع الجدية من البنوك من جهة، كما 
أنــهــا ســتــواجــه ارتــفــاع كلف خــدمــة ديونها. 

أســواق  على  سلبا  سينعكس  العامل  وهـــذا 
املــــــال، كــمــا هـــو مـــالحـــظ حــالــيــا فـــي الــســوق 
ــبـــوط بــســبــب  ــهـ ــل الـ األمـــيـــركـــي الــــــذي يــــواصــ

هبوط أسهم شركات الطاقة. 
ــة، خــاصــة  ــيـ ــاملـ ــعـ ثـــانـــيـــا: شــــركــــات الـــســـفـــن الـ
الحاويات الضخمة ستواجه محنة اإلفالس، 
شحن  فــي  تستخدم  السفن  هــذه  معظم  ألن 
النفط لأسواق العاملية. ويالحظ أن أسعار 
بــمــعــدالت وصلت  الــســفــن انخفضت  تــأجــيــر 

أكثر 50% في لندن. 
ــــن يـــجـــد نـــفـــطـــا كـــافـــيـــا فــي  ــالــــم لـ ــعــ ــا: الــ ــثــ ــالــ ثــ
املستقبل، حينما يتعافى االقتصاد العاملي.

في  الضعيفة  النفطية  الـــدول  بعض  رابــعــا: 
أمـــيـــركـــا الــالتــيــنــيــة وأفـــريـــقـــيـــا ربـــمـــا تــواجــه 

ثورات سياسية.  

لندن ـ العربي الجديد

تتواصل املــخــاوف من حــدوث ركــود حــاد في أوروبـــا يقود 
تلقائيا إلى أزمات مالية تقود إلى صعود اليمن املتطرف 
إلـــى الــحــكــم. ويــقــارن محللون غــربــيــون بــن الــظــروف التي 
تساهم حاليا في زيادة شعبية األحزاب اليمنية في فرنسا، 
وبـــن الــظــروف الــتــي قـــادت إلـــى صــعــود أحــــزاب فــاشــيــة في 
ــا فــي النقاشات  ــا فــي الــســابــق. وطــرحــت أزمـــة أوروبــ أوروبــ

الجارية في املنتدى االقتصادي بدافوس. 
ورغم أن األسهم األوروبية صعدت أمس، إال أن املخاوف تظل 
باقية. وتلقت السوق دعما من املكاسب القوية التي حققها 
مع  مــحــدودًا  كــان  التعافي  لكن  ولوجيتيك.  بيرسون  سهما 
تخلي األسهم اآلسيوية عن مكاسبها املبكرة وسط توقعات 
بــاســتــمــرار الــتــأثــيــر الــســلــبــي النــخــفــاض أســعــار الــنــفــط على 

األسواق العاملية. 
وصـــعـــد مـــؤشـــر يـــوروفـــرســـت 300 ألســـهـــم كـــبـــرى الــشــركــات 

األوروبـــيـــة واحــــدًا بــاملــئــة فــي بــدايــة الــتــعــامــالت بــعــدمــا نــزل 
3.3% ألدنى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين األول 2014 في 
الجلسة السابقة. وقفزت أسهم بيرسون ثمانية باملئة بعدما 
الــبــريــطــانــيــة خططا  التعليمية  الــكــتــب  نــشــر  أعــلــنــت شــركــة 
لتسريح عشرة في املئة من العاملن والحد من توزيعاتها 
األربـــاح  تــوقــعــات  خفضت  أن  بعد  الهيكلة  ــادة  وإعــ النقدية 
لعامي 2015 و2016. كما ارتفع سهم لوجيتيك السويسرية 
فاقت  بعدما   %8.9 الكمبيوتر  ملحقات  لصناعة  األميركية 

نتائجها الفصلية توقعات املحللن.
كــمــا يــتــرقــب املــســتــثــمــرون نــتــائــج اجــتــمــاع الــبــنــك املــركــزي 
األوروبي املتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير ولكن 
املــتــزايــدة املتعلقة بالنمو  الــضــوء على املــخــاطــر  إلــقــاء  مــع 
والتضخم بما يزيد فرص تبني املزيد من إجراءات التيسير 
في وقت الحق هذا العام. وفي أنحاء أوروبــا ارتفع مؤشر 
األملــانــي  0.5% وداكــــس  الــبــريــطــانــي   100 تــايــمــز  فايننشال 

0.2% وكاك 40 الفرنسي 0.1% عند الفتح.

ال قاع 
لهبوط النفط

وزير: إنتاج بغداد 
تجاوز 4 ماليين برميل

)Getty(  العديد من الدول النفطية تنتج حاليًا بالخسارة، ولكنها تجد دعمًا من بنوكها المركزية

)Getty( جانب من الوفود في دافوس

)Getty( رئيس الوزراء اليوناني ووزير المالية األلماني في حلقة نقاش حول اليورو

)Getty( رئيس شركة تأمين زيورخ بدا متشائمًا في دافوس

)Getty( أحد حقول النفط العراقية
العراق تعاقد مع مصاف صينية 

)Getty( لبيع خاماته

)Getty( سفينة تحمل شحنات نفط إيرانية

شركات النفط الصخري 
تحصل على دعم من 

االحتياط الفدرالي

ستواصل اإلنتاج بالخسارة في العديد من 
األســعــار تحت  تدهور  تواصل  إذا  حقولها، 

20 دوالرًا. 
أمــا فــي دول مثل روســيــا وفنزويال وحقول 
بــحــر الــشــمــال وبــعــض الــــدول األفــريــقــيــة فــإن 
كلفة استخراج البرميل تصل إلى 40 دوالرًا. 
وترتفع كلفة االستخراج في كل من الصن 
النفط  وكــنــدا وحــقــول  والــنــرويــج واملكسيك 
ــتـــراوح في  الــصــخــري إلـــى أعــلــى مــن ذلـــك وتـ

املتوسط بن 50 إلى 60 دوالرًا.
ويالحظ أن العديد من الدول النفطية تنتج 
حــالــيــا بــالــخــســارة، ولــكــنــهــا تــجــد دعــمــا من 
دولــهــا ومــن بنوكها املــركــزيــة. ولــم يعد سرًا 
أن مصرف االحتياط الفدرالي في تكساس، 
حيث تواجه معظم شركات النفط الصخري 

دافوس: االنهيار سيكون مكلفًا 
ودول قليلة ستواصل اإلنتاج

قال الرئيس، حسن روحاني ، إن ايران 
بــــدأت بــبــيــع أكــثــر مـــن مــلــيــون برميل 
نفط يوميا منذ األحــد املــاضــي، غداة 
سريان االتــفــاق الــنــووي. وأضــاف في 
كــلــمــة فـــي مــلــتــقــى املــحــافــظــن وحــكــام 
أمــــس، الخميس،  األقــضــيــة اإليــرانــيــة 
أنه تم رفع الحظر عن جميع املصارف 
الــتــي حــظــرت عــلــى خــلــفــيــة الــبــرنــامــج 
الــــنــــووي، وبــــــدأت اتـــصـــاالتـــهـــا، فيما 
ــــزي يــعــمــل عـــلـــى تــفــعــيــل  ــــركـ الـــبـــنـــك املـ
فروعه. وتم إلغاء الحظر عن شركات 
ــة الـــبـــحـــريـــة أيـــضـــا.  ــ ــأمـــن واملـــــالحـ ــتـ الـ
نـــمـــو بــنــســبــة  وأوضـــــــــح أن تـــحـــقـــيـــق 
التنموية  بالخطة  املستهدف   ،  %8.0
تعزيز  يتطلب  الــســادســة،  الخمسية 
بـــ 50 مليار  الــداخــلــيــة  االســتــثــمــارات 
االســــتــــثــــمــــارات  ــن  ــ مــ ــا  ــويــ ــنــ ســ دوالر 

الـــخـــارجـــيـــة. مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد رئــيــس 
الجمهورية اإلسالمية،  رئاسة  مكتب 
محمد نهاونديان، أن ايران ستستعيد 
ما  بعد  النفطية  السوق  في  حصتها 
تم رفع الحظر عنها. ونقلت صحيفة 
»ديلي تلغراف« عن نهاونديان قوله، 
ــــوس  ــتـــه بـــمـــنـــتـــدى دافــ ــــالل مـــشـــاركـ خــ
ــران تـــنـــوي رفــع  ــهـ االقـــتـــصـــادي: إن طـ
إنــتــاج الــنــفــط إلـــى مــســتــويــات مــا قبل 
فــــرض الــحــظــر عــلــيــهــا. وتـــابـــع، خــالل 
الــــرؤيــــة املــســتــقــبــلــيــة ملــنــظــمــة الـــــدول 
املــصــدرة للنفط ، »أوبـــك«: تم االتفاق 
وهــذا  الــعــرض،  على تحديد مستوى 
الفرصة لجميع املنتجن  األمــر يتيح 
لالجتماع، واتــخــاذ قــرار على أســاس 

عادل بهذا الشأن. 
)فارس(

ــة  ــركـ ــذي لـــشـ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ قــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــ
لــــــوك أويـــــــــل، وحــــيــــد عـــلـــي كـــبـــيـــروف، 
إن شركة  الخميس  للصحافين أمس 
تقديم  تنوي  الكبرى  الــروســيــة  النفط 
عقدها  تعديل  بخصوص  مقترحات 
ملشروع »غرب القرنة-2« في العراق في 
مارس/آذار املقبل. وذكر علي كبيروف 
لــلــشــركــة  »الــــنــــاجــــع«  ــنـــاريـــو  ــيـ الـــسـ أن 
يــفــتــرض ســعــر الــنــفــط عــنــد 30 دوالرا 
السيناريو  يفترض  بينما  للبرميل، 

»املرهق« 20 دوالرا فقط للبرميل.
املــــرهــــق  الــــســــيــــنــــاريــــو  أن  وأضــــــــــــاف 
يفترض أن تخفض لوك أويل إجمالي 
من  دوالر  مــلــيــار   1.5 اســتــثــمــاراتــهــا 
ــذا الـــعـــام. وتــواجــه  ســبــعــة مــلــيــارات هـ
شـــــركـــــة لــــــــوك أويــــــــــل مـــشـــكـــلـــة مـــالـــيـــة 
الروسية إلى ضخ  الحكومة  اضطرت 

أمـــوال فيها ألكــثــر مــن مـــرة. ويــذكــر أن 
الــشــركــة تــنــتــج الــنــفــط فــي الــعــديــد من 

حقولها الروسية بالخسارة. 
وكــان وزيــر النفط العراقي عــادل عبد 
ــذا األســــبــــوع إن بـــالده  ــال هــ املـــهـــدي قــ
تـــريـــد مــــن شــــركــــات الـــنـــفـــط األجــنــبــيــة 
أن تخفض اإلنـــفـــاق، فــي الــوقــت الــذي 
تـــســـعـــى فـــيـــه بــــغــــداد لــتــقــلــيــص عــجــز 
املــــوازنــــة الـــنـــاجـــم عـــن هـــبـــوط أســعــار 
ــواجـــه الـــعـــراق أزمــــة مــالــيــة  الــنــفــط. وتـ
ربــمــا ال يتمكن مــعــهــا مــن دفـــع أجــور 
الــعــراق حاليا  الــدولــة. ويبيع  موظفي 
النفط بأسعار متدنية جدًا في أسواق 
ــامـــات نفطية  ــنـــوي بــيــع خـ الـــعـــالـــم ويـ
مــقــدمــا لــلــصــن فـــي ســبــيــل الــحــصــول 

على تمويالت إضافية. 
)رويترز(

روحاني: إيران باعت 
مليون برميل

لوك أويل نحو تعديل 
العقود العراقية

طاقة

التي  النفط  أسعار  انهيار  محنة  يواجه  العالم  أن  النفط  خبراء  اعتبر 
ستكون لها تداعيات خطيرة في المستقبل وسط تخمة المعروض 
الصيني والعالمي. وبالتالي يرى عديد من  االقتصادي  النمو  وتدهور 

خبراء الطاقة أن دورة االنهيار ستكون طويلة

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مصطفى صنع اهلل، أمس 
الخميس، إن إنتاج ليبيا من الخام يبلغ حاليًا 362 ألف برميل يوميًا. ويقل إنتاج 
مستواه  ذروة  ربع  عن  حاليًا  ليبيا 
برميل  مليون   1.6 البالغ   2011 في 
نسبيًا  مستقرًا  اإلنتاج  وظل  يوميًا. 
هجمات  رغم  األخيرة  األسابيع  في 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  مقاتلي 
ليبيا  وتأمل  نفطية.  منشآت  على 
ــذي  ــســالم ال ــفــاق ال فــي نــجــاح ات
الصخيرات  مدينة  في  أخيرًا  وّقع 
طاقة  رفع  إلى  يقود  أن  المغربية 

إنتاج النفط الليبي.

362 ألف برميل إنتاج ليبيا

االقتصاد في صور

أوروبا مهددة باألزمة المالية
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أسامة أبو ارشيد

على خطى شقيقاتها السورية املنكوبة، 
في ريف دمشق وحماة وحمص وحلب.. 
إلخ، فإن محافظة ديالى العراقية تذبح، 
ــيـــوم، عــلــى أيــــدي مــلــيــشــيــات، مــدعــومــة  الـ
ــلــــى مـــــــرأى مــن  ومــــمــــولــــة مــــن إيــــــــــران، وعــ
الــعــالــم ومــســمــعــه. ولـــكـــن، ال مــجــيــب وال 
اجتاحت  تقريبا،  أسبوعني،  منذ  مغيث. 
 ،

َ
ــة

َ
ــظ

َ
ــحــاف

ُ
مــلــيــشــيــات الــحــشــد الــشــعــبــي امل

وبــدأت  منها،  املــقــداديــة  مدينة  وتحديدًا 
عمليات إعــدام بحق عشرات من أبنائها 
الــســنــة، وتــدمــيــر مــمــتــلــكــاتــهــم، وتــفــجــيــر 
 عـــــن حـــــــرق مـــحـــال 

ً
ــم، فــــضــــا ــدهــ ــاجــ ــســ مــ

السكان التجارية وأسواقهم. يجري هذا 
كله، والشرطة العراقية املحلية، والقوات 
العسكرية النظامية، وسلطات املحافظة، 
والــحــكــومــة املــركــزيــة، يــراقــبــون عــن بعد، 
من دون محاولة تدخل للجم جرائم تلك 

املليشيات. 
ــربـــي  ــغـ األدهــــــــــى مـــــن ذلـــــــك أن الــــعــــالــــم الـ
ــُه« إعــدام اململكة  َعــ ــَر« الــذي »َروَّ

ِّ
ــَحــض

َ
ــت

ُ
»امل

النمر،  نمر  مواطنها  السعودية  العربية 
مطلع العام الجاري، واعتبر ذلك تصعيدًا 
يكتفي  املنطقة،  فــي  الطائفي  لاحتقان 
السنة  لذبح  خجولٍة  نقديٍة  بماحظاٍت 
الــعــراقــيــني، عــلــى الــرغــم مــن أن الــواليــات 
عسكريًا  وجــودًا  تملك  تحديدًا،  املتحدة، 
فــــي الـــــعـــــراق، وهـــــي فــــي وضــــــٍع يــؤهــلــهــا 
للضغط على حكومة حيدر العبادي، بل 
وحتى على املليشيات، لوقف انتهاكاتها 

غازي دحمان

ــا ونـــظـــام  ــيــ أثـــبـــت نــــص االتــــفــــاق بــــني روســ
النظام  السورية أسقطت  الــثــورة  أن  األســد 
ــنـــذ ســنــتــهــا األولــــــــــى، وأن كــل  املــــــذكــــــور، مـ
املراحل التالية كانت مجرد تنويعاٍت على 
الــهــزيــمــة، تــمــظــهــر ذلــــك فـــي مــوجــة الــعــنــف 
املنفلتة لنظام أفل، أو في استدعاء عناصر 
املــتــطــرفــة،  بالتنظيمات  ــلــة 

ّ
املــمــث الــفــوضــى 

وصــــواًل إلـــى اســتــدعــاء إيــــران وأذرعـــهـــا في 
املــنــطــقــة. ومــــع عــــدم كــفــايــة هــــــؤالء، ونــفــاد 
ــد نـــظـــام األســــــد أن حــكــم  ــأكــ جـــهـــودهـــم، وتــ
ســوريــة آيــل لــلــثــوار الــذيــن تــصــّدوا لــه، كان 
ال بد من الذهاب بعيدًا في تعقيد املشكلة، 
والــلــجــوء إلـــى الــخــيــار الـــروســـي، نــوعــًا من 
االنتقام األبدي من سورية وشعبها الثائر 
على حكم آل األســـد. على مــر ســنــوات، كان 
يتفاخر  األســد  لنظام  الدبلوماسي  الطاقم 
بالتفاصيل،  الخصم  إغـــراق  على  بــقــدراتــه 
فاملفاوضات ملعبهم ومربط خيلهم، كانت 
ضــحــكــات ولـــيـــد املــعــلــم املــطــمــئــنــة رســائــل 
مــن رجــــٍل يــريــد اإليـــحـــاء مــنــهــا أنـــه مخترع 
التكيكات الدبلوماسية في العالم املعاصر، 
ــــع أســالــيــب الـــتـــفـــاوض وقـــواعـــد  ــــه واضـ وأنـ
السياسة  عــلــمــاء  إن  بــل  املــبــاحــثــات،  إدارة 
الذين وضعوا نظريات اللعب في السياسة 
ــفــــاوض، فــــي الــعــقــود  ــتــ ــن الــ ــ الـــخـــارجـــيـــة وفـ
األخــــيــــرة، إمــــا كـــانـــوا قـــد اســـتـــشـــاروه قبل 
وضع ركائز نظرياتهم، أو أنهم  استوحوا 
خطوطها العريضة من قفاشاته العبقرية!.
لكن نص االتفاق »الفضيحة« الذي سربته 
يكشف  ســـوريـــة،  ملكيتها  لــتــثــبــت  روســـيـــا 
عـــن أحــــد احــتــمــالــني خــطــيــريــن: أن الــطــاقــم 
الدبلوماسي السوري ال يفهم أن السياسة 
الــخــارجــيــة هـــي الـــقـــوة الــنــاعــمــة لـــلـــدول في 
العصر الحديث، ومهتمها تحقيق مصالح 
ــفــــاظ عـــلـــى ســـيـــادتـــهـــا، عــبــر  ــة والــــحــ ــ ــدولـ ــ الـ
التفاوض والوسائل الدبلوماسية عمومًا، 
وهـــــــذا يـــحـــتـــم عــلــيــهــا الـــعـــمـــل بـــاحـــتـــرافـــيـــة 
الــدبــلــومــاســي في  ــال  املـــجـ ــارة. أو أن  ــهــ ومــ
ســوريــة لــم يكن ســوى واجــهــة تقف خلفها 

سيف الدين عبد الفتاح

الـــخـــامـــس  ثـــــــــورة  ــل ذلــــــــك أن  ــبــ ــا قــ ــنـ ــبـ ــتـ كـ
والــعــشــريــن مـــن يــنــايــر فـــي مــصــر ليست 
مجرد »جولة«، كما أنها ليست »عــورة«، 
وأنــــــهــــــا لــــيــــســــت، كــــمــــا ادعــــــــــى بــعــضــهــم 
ــرة«. والــــيــــوم نــكــتــب أنـــهـــا لـــم تكن  ــ ــؤامـ ــ »مـ
ــدًا »تـــهـــمـــة«، وال يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا، في  ــ أبـ
القصة بواقعة  تــبــدأ  أي حـــال، »جــريــمــة«. 
القبض عليه  الطبيب طاهر مختار، بعد 
داخــــل مــقــر ســكــنــه. قــالــت األمــيــنــة الــعــامــة 
لــنــقــابــة األطــــبــــاء، الـــدكـــتـــورة مــنــى مــيــنــا، 
إن ســبــب الــقــبــض عــلــى الــطــبــيــب الــشــاب 
وتحويله إلى التحقيق اتهامه باملشاركة 
ثــورة يناير. وكتبت، فــي تدوينة لها  فــي 
عبر صفحتها على »فيسبوك«، »أتشرف 
باملشاركة في ثورة يناير.. طبعًا الجريمة 
هي  طاهر  عليها  يعاقب  التي  الحقيقية 
الرعاية  النقابة حــول  فــي جهد  املــشــاركــة 
هناك  أن  الــكــارثــة  للمحتجزين.  الصحية 
مـــن يــجــرؤ حــالــيــًا عــلــى أن يــوجــه اتــهــامــًا 
رســـمـــيـــًا بـــاملـــشـــاركـــة فــــي أحـــــــداث يـــنـــايـــر.. 
وعشان نجيب من اآلخر، بقى أقترح أننا 
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يــنــايــر«. وبــذلــك، نــريــح الجهات املضطرة 
ــقـــصـــي عــــــن املــــجــــرمــــني  ــتـ ــلـ لـــــبـــــذل جــــهــــد لـ
املــشــاركــني فــي الـــثـــورة خــصــوصــًا، وأنــهــم 

كانوا مايني«.      
ثــورة يناير، ملاذا  ملــاذا، إذن، يخافون من 
يشوهونها ويجّرمونها، ألن ثورة يناير 
مــثــلــت هـــذه الــلــحــظــة الــثــوريــة الــتــي يجب 
تحويلها، ليس فقط إلى حالة ثورية، بل 
إلـــى »مــلــحــمــة« مــمــتــدة ذات نــفــس طــويــل. 
ــة الـــثـــوريـــة  ــالـ ــحـ ــعــــرف حــقــيــقــة هـــــذه الـ وتــ
ومــتــطــلــبــاتــهــا األكـــيـــدة اســتــثــمــارًا لــحــالــة 
الــزخــم الــثــوري مــن نــاحــيــة، وقـــرب العهد 
بــنــا مــن ثــــورة يــنــايــر، بــاعــتــبــارهــا فرصة 
ــورات الــربــيــع الــعــربــي،  ــ تــاريــخــيــة، هــي وثـ
ــن وجــــودهــــا  ــ ــعــــوب عـ ــشــ أعـــلـــنـــت فـــيـــهـــا الــ
وتــأثــيــرهــا، وصـــارت رقــمــًا ال يستهان به 
في معادلة التغيير، يجب أن تفرض قوي 
الــتــغــيــيــر، وتــســتــثــمــر بــمــا يــحــقــق أهــــداف 

الثورة؛ حماية ومكتسبات وأهدافًا.
الــثــورة،  أن  مــا يعنيه،  ــذا، ضــمــن  يعني هـ
ــام أعقبها  فـــي حــقــيــقــتــهــا، ال تــعــنّي فـــي أيــ
قـــامـــت عليه  الـــتـــي  الـــنـــظـــام  ســـقـــوط رأس 
الثورة، وال يمكن أن يحتويها مكان، وال 
هـــي جـــولـــة اســتــطــاعــت إنـــهـــاءهـــا الـــثـــورة 
املـــضـــادة، بــأدواتــهــا فــي الــدولــة العميقة، 
ومــمــارســة بعض قــدراتــهــا، فــي حــشــٍد في 
شكلت   ،

ٌ
أمنية  

ٌ
أجــهــزة اصطنعته  معظمه 

املــضــادة، وتحالفاتها  الــثــورة  هــذه  رأس 
ــثـــورة  ــذه الـ ــ ــتـــي جــعــلــت مــــن هـ الـــوثـــيـــقـــة الـ
واإلجـــهـــاض،  والــحــصــار  للتطويق  هــدفــًا 
تلك،  أهــدافــهــا  لتحقيق  عــمــٍل  بكل  فقامت 
وبّررت بذلك انقابًا سافرًا فاجرًا متكامل 
األركــان، جعلته تتويجًا لعملها، وكأنها 
تخوض معركتها األخيرة في هذا املقام. 
ولكن هذا النصر الذي حققته قوى الثورة 
املـــضـــادة مــن دون فــطــنــة الـــثـــورة والــثــوار 
إلى العمل املكافئ للحالة الثورية، حفاظًا 
 من 

ً
عليها وحماية لها، ال يعد إال خسارة

هــذه الــثــورة جــولــة تستنفر قــوى الــثــورة 
ــيـــدة،  الــحــقــيــقــيــة لــعــمــل مـــوجـــة ثــــوريــــة أكـ
تــســتــكــمــل فــيــهــا مــلــحــمــتــهــا الـــثـــوريـــة بكل 
طــاقــاتــهــا، بــلــوغــًا ألهـــدافـــهـــا ومــقــصــدهــا. 

ولهذا، يخافون من ثورة يناير.
الــثــورة ليست »جــولــة«، فإنها  وإذا كانت 
كذلك ليست »فورة«، كما حاول هؤالء في 

عال عباس

الــعــالــم بــطــرق مــتــعــددة،  لــنــا أن نقسم دول 
ــار،  ــيـ ــعـ ــة الــــنــــظــــر، وحــــســــب املـ ــهــ حـــســـب وجــ
وحــســب املــنــظــور، وأواًل حــســب املــوضــوع 
الــذي نتحدث عنه. نقسم الــدول إلى شمال 
ديموقراطية  ومتخلفة،  متقدمة  وجــنــوب، 
ــة، شـــــــرق وغــــــــــرب، مــنــتــجــة  ــ ــــوريـ ــاتـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ وديـ
ومستهلكة، دول أحادية )القومية أو الدين 
أو األيديولوجيا( ودول متعددة الهويات، 

وغيرها تقسيمات وتصنيفات كثيرة.
ودائــمــًا مــا تعطينا األحــــداث الــفــرصــة تلو 
الفرصة، إليجاد تصنيفات جديدة وتوزيع 
الــدول عليها. وقــد تناقلت صحف عديدة، 
أخيرًا، نتائج استطاع للرأي، أجراه مركز 
روسي، وشمل شريحة كبيرة من املجتمع 
الروسي، وشارك في قراءته وتحليله نخبة 
مـــن املــفــكــريــن واملــحــلــلــني االســتــراتــيــجــيــني 
ــيـــني  ــيـــولـــوجـ ــيـــوسـ ــــني والـــسـ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واالقـ
ــد االســــــتــــــطــــــاع مـــفـــهـــوم  ــ ــرصــ ــ الـــــــــــــــروس. يــ
ويمكن،  الـــروس.  املواطنني  لــدى  »العظمة« 
تبعًا لنتيجته، أن نعيد تقسيم العالم إلى 

قسمني رئيسيني: أمم مجيدة وأمم عاقلة. 
ومـــنـــهـــا  األرض،  ــــوب  ــعــ ــ شــ ــعـــــض  ــ بـ لـــــــــدى 
الـــــــــروس، شــــعــــور قــــومــــي مـــــتـــــوّرم، يــصــعــد 
ــــرى األحــــــــــــــداث، ال  ــجـ ــ ويــــهــــبــــط، بـــحـــســـب مـ
يــهــم أن يــكــون دخــلــهــا جــيــدًا، وال أن تكون 
بالحقوق  تحظى  أن  وال  مــيــّســرة،  حياتها 
اإلنــســانــيــة الــطــبــيــعــيــة، بـــل املــهــم أن تشعر 
بالعزة القومية، وأن تشعر باالنتماء لدولة 
قوية، وأن يحكمها زعيم صاحب كاريزما 

وصاحب سطوة، ومهاب الجانب.
فـــالـــروســـي، كــمــا شـــعـــوٌب كــثــيــرة، ال سيما 
الشرقية منها، يطرب إلطاق جيش باده 
صــاروخــًا عــابــرًا لــلــقــارات، أكــثــر مما يعنيه 
إطــــاق صــنــاعــة جـــديـــدة فـــي بـــلـــده، وتــدمــع 
عــيــنــاه حـــني يــلــقــي زعــيــمــه خــطــابــًا نـــاريـــًا، 
أن  مــن دون  الــعــالــم،  بــاقــي دول  بــه  يستفز 
ينتظر مــن هــذا الزعيم إعــانــًا إلصــاحــات 
قــانــونــيــة أو ارتـــفـــاعـــًا فـــي الـــدخـــل الــقــومــي. 
ويهتم ملا تقوله الدول عن سياسات قادته، 
من دون أن يهتم ملؤشرات التعليم في بلده. 
 فبحسب اســتــطــاع أعـــّده مــركــز »لــيــفــادا«، 
قــال 65% من الــروس إن بادهم استعادت 
مــوقــعــهــا بـــني »الـــعـــمـــالـــقـــة«، ألنـــهـــا أرســلــت 
طــائــراتــهــا إلــى ســوريــة، متحدية الــواليــات 
املــتــحــدة وحــلــفــاءهــا، وأجــبــرت الــغــرب على 
إعــــــادة حــســابــاتــه. ولــلــتــنــويــه، كـــانـــت هــذه 
وأظـــهـــر   .2011 ــام  ــعــ الــ فــــي   %  47 الــنــســبــة 
االستطاع كيفية تعامل الروس مع األحداث 

بحق املحافظة وأهلها. تفسير زعم قدرة 
الواليات املتحدة الضغط على مليشيات 
هـــذه  أن  أرادت،  إن  الـــشـــعـــبـــي،  الـــحـــشـــد 
املليشيات التي تتصدر املشهد العسكري 
 
ً
العراقي اليوم ضد »داعش« أثبتت فشا
التنظيم، لوال  فــي حربها ضــد  آخــر  بعد 
اإلسناد الجوي العسكري األميركي. أما 
ثالثة األثافي في هذا السياق فتتمثل في 
الــصــمــت الــعــربــي املــخــزي عــلــى مــا تفعله 
وعموم  املقدادية  في  ومليشياتها  إيــران 
محافظة ديالى، على الرغم من أن مجلس 
من  متسعًا  العربية وجــد  الـــدول  جامعة 
الـــوقـــت، الــشــهــر املـــاضـــي، لــيــجــتــمــع على 
مــســتــوى وزراء الــخــارجــيــة فــي الــقــاهــرة، 
إدانــة ضد تركيا، لنشرها  ويصدر بيان 
بضع عشرات من جنودها قرب املوصل، 
فــــــي ســـــيـــــاق الــــــحــــــرب عــــلــــى »داعــــــــــــش«. 
وباملناسبة، لم يتهم أحد، حتى الحكومة 
ــة الـــطـــائـــفـــيـــة، نـــفـــســـهـــا، الـــقـــوات  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
الهوية  التركية بقتل عراقي واحــد، على 

أو غيرها. 
يجد سكان املقدادية أنفسهم، اليوم، بني 
بالتهجير  القبول  مر،  أحاهما  خيارين 
الــقــســري واإلجــــاء الــنــهــائــي عــن املــديــنــة، 
أو املوت فيها على أيدي املليشيات التي 
ــة الــعــراقــيــة،  ــدولــ ال تــخــضــع لــســيــطــرة الــ
فــقــرارهــا بيد الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي، 
ــنـــرال قـــاســـم ســلــيــمــانــي.  ــجـ وتــــحــــديــــدًا، الـ
وبــــــــدون أي مـــــواربـــــة، الـــســـبـــب األســـــاس 
الــشــعــبــي في  الــحــشــد  لــجــرائــم مليشيات 
انفعاالت طائفية  اليوم ال تحركه  ديالى 

ــوم، في  ــيــ الـــتـــي تــتــولــى األمـــــن عــمــلــيــًا، الــ
في  الديمغرافية  املعادلة  لتغيير  ديالى، 
تلك املحافظة، لصالح مكون شيعي أكثر 
االستراتيجية  حــدودهــا  على  لها  وديـــة 

تلك. 
ــى الــتــوقــعــات اإلحــصــائــيــة  ــادًا إلــ ــنـ ــتـ واسـ
تـــتـــجـــاوز نسبة  ــرة، ال  ــوفـ ــتـ املـ الــســكــانــيــة 
السكان السنة في املحافظة اليوم  %50، 
ما بني %85-80  كانت نسبتهم  في حني 
ــيـــركـــي لــلــعــراق  ــتــــال األمـ مـــع بـــدايـــة االحــ
في  النسبة،  هــذه  وانخفضت  عــام 2003. 
األعــوام املاضية، إلى حوالي 65%، جّراء 
الشيعية ضد  املليشيات  تصاعد جرائم 
ســـكـــان املــحــافــظــة مـــن الـــســـنـــة، بـــدعـــم من 
السابق،  العراقي  الــوزراء  حكومة رئيس 

ــًا بــــني عــامــي  ــكــــي، خـــصـــوصـ ــالــ نـــــــوري املــ
اإلمامني  مرقد  تفجير  بعد   ،2007-2006
العسكريني في سامراء مطلع عام 2006. 
وقـــد تــجــّددت هـــذه الــجــرائــم عــامــي 2013 
و2014. فعلى مدى أكثر من عقد ونصف، 
مارست تلك املليشيات، برعاية، أو غض 
طرف، من الحكومات العراقية الطائفية، 
وبــــدعــــم إيـــــرانـــــي، جــــرائــــم طـــائـــفـــيـــة ضــد 
املكون السني في املحافظة، كما في مدن 
ــت 

ّ
ــرى. واســتــغــل ــ ومــحــافــظــات عــراقــيــة أخـ

حكومة املالكي واملليشيات مزاعم الحرب 
عــلــى تنظيم الــقــاعــدة، والــيــوم »داعــــش«، 
ومــصــادرة  املحافظة،  تهجير ســكــان  فــي 
أماكهم، أو إرغامهم على بيعها بأثمان 
ــة، وال زالـــــــت مـــلـــيـــشـــيـــات الــحــشــد  بـــخـــسـ
الــنــازحــني من  بــعــودة  الشعبي ال تسمح 

أهل املحافظة السنة إليها. 
ــمَّ تــحــت نــاظــري  ــا أنــــه تــ كـــل مـــا ســبــق، إمــ
ــات املـــتـــحـــدة الـــتـــي قـــدمـــت الـــعـــراق  ــواليــ الــ
على طبق من فضة إليران، كما قال يوما 
وزير الخارجية السعودي الراحل، األمير 
سعود الفيصل، أو بغض طرف منها عما 
اللهم إال حني  الــعــراق،  يجري للسنة فــي 
أرادت أن توظف الورقة السنية للتخلص 
من املالكي في صيف عام 2014، بذريعة 
محاربة »داعش«. وهي السياسة نفسها 
املتحدة( في  الــواليــات  )أي  تتبعها  التي 
ــيــــوم، خــصــوصــًا حـــني اكــتــفــت  ســـوريـــة الــ
بـــانـــتـــقـــاداٍت ال قــيــمــة لــهــا حـــيـــال حــصــار 
الجوع القاتل الــذي تفرضه قــوات األسد 
بلدة  أهــالــي  الــلــه على  ومليشيات حــزب 

مــضــايــا فـــي ريـــف دمـــشـــق. مـــا يــهــم إدارة 
الرئيس باراك أوباما، اليوم، في املنطقة 
أمــــران، األول مــحــاربــة »داعـــــش«، وإيـــران 
ضــلــع أســـاســـي فـــي ذلــــك، حــســب مــقــاربــة 
الـــنـــووي مع  ــّم إنــجــاح االتـــفـــاق  ثـ اإلدارة، 
إيران، والذي يراه أوباما املنجز األهم له 

في السياسة الخارجية. 
ــات  ــ ــــواليـ ــا والـ ــ ــامـ ــ ــاذا نــــلــــوم أوبـ ــ ــ ولــــكــــن، ملـ
ــتـــحـــدة، بـــل وحـــتـــى ملـــــاذا نـــلـــوم إيـــــران،  املـ
ــا يـــجـــري فـــي املــنــطــقــة من  فـــي حـــني أن مـ
ــــذالن الــقــريــب والــبــعــيــد لـــنـــا، إنـــمـــا هو  خـ
ــم يــتــآمــر  ــ ــتـــاج ســـيـــاســـات أنــظــمــتــنــا؟ ألـ نـ
ــن هــــــذه األنــــظــــمــــة، أمــــــــس، عــلــى  ــ كـــثـــيـــر مـ
غــزو الــعــراق وسحقه وإخــراجــه مــن فلك 
العروبة إلــى فلك إيـــران؟ ألــم تتآمر كثير 
األنظمة على خيارات شعوبها  من هــذه 
فــي الــحــريــة والـــكـــرامـــة، فــكــان أن سقطنا 
جــمــيــعــًا، شــعــوبــًا وأنـــظـــمـــة، فـــي فــوضــى، 

واملزيد من التبعية واالرتهان للخارج؟
ــراغ هــيــأت لــه هــي،  لــم تنسح إيــــران فــي فـ
بـــل إنـــهـــا ســـــارت عــلــى خــطــى إســـرائـــيـــل، 
ز وجودها 

ّ
لتعز وظفت حماقاتنا،  حيث 

إسرائيل  كما  الــيــوم،  وهــي  فــي فضائنا. 
املنطقة  وأميركا وروسيا، تعيد صياغة 
جّراء  استطاعتها،  قدر  على  وتشكيلها، 
دارنــا،  أحدثناها في عقر  التي  الفوضى 
ومدخلها األوسع إلى ذلك هو الطائفية، 
التي أصبحت، ومن أسٍف، حقيقة واقعة، 
مهما حاول كثيرون من أصحاب »الِحسِّ 

املرهف« بيننا إنكار وجودها. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

الـــخـــبـــرات الــســيــاســيــة  ــن ذات  ــ أجــــهــــزة األمــ
إدارة  مــــجــــال  فــــي  املـــتـــدنـــيـــة، وخــــصــــوصــــًا 
العاقات الدولية وتشابكاتها وتعقيداتها، 
بــدلــيــل أنـــنـــا لـــم نــلــحــظ أي ظــــل، خــفــيــف أو 

ثقيل، لوليد املعلم في نص االتفاق.
الـــرغـــم من  بـــشـــأن االحـــتـــمـــال األول، وعـــلـــى 
أن الــتــاريــخ الــدبــلــومــاســي لــســوريــة األســد 
ــم يــشــهــد تــحــقــيــق  ــ ــلـــيء بـــاإلخـــفـــاقـــات، ولـ مـ
ــد، عــلــى الــرغــم من  إنــجــاز دبــلــومــاســي واحــ
ــيـــل  ــثــــرة جـــــــوالت الــــتــــفــــاوض، مــــع إســـرائـ كــ
وتــركــيــا، وكــــان اإلنـــجـــاز الــوحــيــد املــلــمــوس 
هــو اســتــخــدام املــفــاوضــات وتــوظــيــفــهــا في 
خــدمــة هـــدف ســيــاســي أكــبــر، هــو املحافظة 
على الــنــظــام أطـــول مــدى ممكن، وكـــان ذلك 
يتم بالصرف من رصيد سورية وحقوقها 
في األرض واملياه والــدور اإلقليمي »رشى 
وهـــبـــات«. عــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، كـــان يمكن 
حصر التنازالت ضمن نطاقات محّددة، مع 
اللعب  األســد  نظام  يستطيع  بقاء مساحة 
لت بامللفات التي يطلق 

ّ
فيها، حتى لو تمث

عليها بــني أجــهــزة االســتــخــبــارت الــدولــيــة 
»املـــلـــفـــات الــــقــــذرة«، مــثــل إضـــعـــاف منظمة 
التحرير الفلسطينية، أو ضبط لبنان عبر 
املجمل، كان  الهيمنة عليه باإلرهاب. وفي 
اآلخــــــرون يــمــنــحــون لــنــظــام األســــد هــامــشــًا 
صــغــيــرًا، لــقــاء هــذه األدوار، لــلــمــزاودة على 

الشعبني، السوري والعربي.
ال يمنح االتفاق الروسي مثل هذا الهامش، 
السياسي  بــاالســتــمــرار  غــيــر معني  وكــأنــه 
لـــهـــذا الـــنـــظـــام، أو يــمــكــن الـــقـــول إنــــه يشكل 
قطيعة بني ماضيه ومستقبله، األمر الذي 
يثير التساؤل حول ماذا يريد نظام األسد 
الــذي خسر معظم أراضـــي ســوريــة، وجــزءًا 
كبيرًا من حاضنته السياسية؟، خصوصًا 
أن نــص االتـــفـــاق يــجــّرد عــنــه صــفــة الــنــظــام 
الــســيــاســي، ويــحــولــه إلـــى مــجــرد منظومة 
تــابــعــة، تــســلــم أوراقـــهـــا لــلــمــشــغــل، وتتهيأ 
ــا إلــــى املــنــفــى، مــثــل وديـــعـــٍة  ــهـ ــال رأسـ ــ إلرســ
ــا. لــــم يــذكــر  ــهـ ــتـــامـ يـــجـــري تــســلــيــمــهــا واسـ
نــص االتــفــاق طريقة نفي األســـد، لكنه بني 
الــســطــور يتحدث عــن نهاية زمــنــه، ويــرّكــز 

الثورة املضادة، من خال أذرعها املختلفة، 
يناير،  ثـــورة  تشويه  والقبيحة،  القميئة 
ومحاولة اصطناع حالة جديدة، سمتها 
ثــورة 30 يونيو، مدعية أن ذلك تصحيح 
لــثــورة 25 يــنــايــر، إال أنــهــا لــم تصبر على 
الثورتني«،  »خــطــاب  كثيرًا،  الخطاب  هــذا 
لتحاول  االنقابي،  وجهها  عن  فأسفرت 
أن تشّوه ثورة يناير، وثوارها الذين آمنوا 
بــهــا، وشـــاركـــوا فــيــهــا، وقـــامـــت بعمليات 
إعـــامـــيـــة وفــضــائــيــة مــمــنــهــجــة لــإجــهــاز 
الثورة ورموزها، ضمن عملية  على هذه 
فـــك ارتـــبـــاط كــبــرى بـــني الــشــعــب وثـــورتـــه، 
ثــورة  على  كبرى  تحريض  حالة  وضمن 
يــنــايــر، لــنــعــتــهــا بــكــل الــنــعــوت الــســلــبــيــة، 
رموزها، حتى وصفها  تجريم  ومحاولة 
ــورة  ــ مــــن وصـــفـــهـــا بـــكـــل نــقــيــصــة فـــهـــي »ثـ
خساير«، وهي »مؤامرة« اصطنعت حالة 
الدولة  فوضى، وأنها تسببت في تفكيك 
وخراب الوطن، في محاولة إلعفاء الثورة 
املــضــادة مــن أي مسؤولية. ومــن املؤسف 
أن ينطلي ذلـــك عــلــى بــعــضــهــم، وهـــو أمــر 
يحتاج منا كشف النقاب عن هذه الخطة 
تــحــاول جعل  الــتــي  املمنهجة  االنــقــابــيــة 
الجولة التي انتصرت فيها قوى االنقاب 
انتهت،  يناير  ثــورة  وأن  للتاريخ،  نهاية 
الــواجــب  مــن  )عــــورة(  بكونها  ووصمتها 
الــتــبــرؤ مــنــهــا، أو إعــــان مـــن أهــلــهــا أنــهــا 
هيهات،  هيهات  ولكن،  وانهزمت.  فشلت 
فـــالـــثـــورة مــســتــمــرة، ولـــذلـــك يــخــافــون من 

ثورة يناير. 
ومن األهمية بمكان أن نعرف أن السنوات 
الــخــمــس الــتــي مـــرت بــعــد الـــثـــورة أحــدثــت 
تــطــورًا نــوعــيــًا، جعلنا بحق نــتــعــّرف إلى 
خــــصــــوم هـــــذه الـــــثـــــورة، وتـــعـــيـــني الـــقـــوى 
الــثــورة، حتى  التي تحاول إجهاض هــذه 
لــو تزينت، وقتًا مــا، بــأزيــاء زائــفــة، ادعــت 
تعّرفت  كما  بلباسها،  وتسربلت  الثورة، 
ــثــــورة الــحــقــيــقــيــة، وطــبــيــعــة  عــلــى قــــوى الــ
مــعــاركــهــا الــحــقــيــقــيــة. إن مــعــرفــة املـــيـــدان 
واملعركة في حقيقتهما ليست أمرًا هينًا، 
ولكن هو أول عمليات اإلحياء الثوري في 
حالته اإلدراكية. ولذلك، يخافون من ثورة 

يناير.
ــّكـــن الـــثـــورة  ــثــــوريــــة، وتـــمـ ــالـــة الــ ــذه الـــحـ ــ هـ
املضادة، وانتقالها إلى مرحلة وأد الثورة 
ــثـــوار،  ــثـــورة والـ كــامــلــة، بــالــتــخــلــص مـــن الـ
بتجريمهم  الـــثـــوار  بــتــشــويــهــهــا،  الـــثـــورة 
ضــمــن حــالــة إعــامــيــة وقــضــائــيــة شــديــدة 
الـــخـــطـــورة، تــعــمــل بــالــتــحــريــض والــقــمــع، 
يفرض على قوى الثورة ضــرورة البحث 
الثقة،  إلعــادة  انطاق حقيقية،  نقطة  عن 
وبــنــائــهــا مــن جــديــد لــانــطــاق إلـــى حــالــٍة 
ــديــــدة ومـــســـتـــجـــّدة، مــســتــأنــفــة  ثــــوريــــٍة جــ
ومـــســـتـــمـــرة، تــشــكــل هــــذه الــثــقــة الــرصــيــد 
األســاســي الـــذي تستند إلــيــه هــذه القوى 
 .

ً
ــثــــوري الـــرصـــني مــســتــقــبــا فـــي فــعــلــهــا الــ

ولذلك، هم يخافون من ثورة يناير.
ــــي ضـــوء  ــام، وفـ ـــقــ ــذا املـ ــ ــر فــــي هـ ــ ــايـــة األمــ غـ
هذه املقدمات املهمة، هو اإلعــداد »ملعركة 
قوى  األكــيــد«.  و«النصر  الطويل«  النفس 
الثورة املضادة تود أن تميل قوى الثورة 
التي  الحقيقية  وأسلحتها  قــدراتــهــا  عــن 
الــنــفــس الطويل  تتسلح بــهــا، فــي مــعــركــة 
ــا »هـــــم الـــعـــدو  ــارهـ ــعـ ــن شـ الـــتـــي نــجــعــل مــ
فـــاحـــذرهـــم«. ومــجــمــل األمــــر كـــذلـــك، ليس 
فــقــط فــي اســتــثــمــار أكــيــد للحظة الــثــوريــة 
ومحاولة  بها،  املرتبطة  الثورية  والحالة 
لرصد تلك الحالة الثورية، وتبني قسمات 
ــــورة  ــثـ ــ ــــروع الـــــثـــــورة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، والـ ــــشـ مـ

ــرن على  ــع قـ فـــي بـــادهـــم وحــولــهــا، بــعــد ربـ
سنوات  وبعد  السوفييتي،  االتــحــاد  غياب 
ــداء الــــغــــرب. فــنــصــف  ــتــــجــ ــانـــة واســ ــهـ مــــن املـ
الــــروس )52%(  يــظــن أن »عــظــمــة« بــادهــم 
مــرتــبــطــة بــقــوتــهــا الــعــســكــريــة، واســتــخــدام 
الغرب من »إذالل« روسيا،  القوة ملنع  هذه 
والثقافة  التعليم  ــار  ازدهـ فقط   %40 ورأى 
شرطني مهمني لبناء دولٍة عظمى، وطالب 
»عــادلــة ومساملة«،  بــأن تكون روسيا   %30
لكي تكون دولة عظمى، بينما اعتبر نحو 
20% فقط أن هــذا الوصف ُيطلق على بلٍد 
نْي. وفي تأكيد  يحظى بمكانٍة واحترام دوليَّ
إضافي على مفهوم الروس للعزة القومية، 
ــيـــس فــاديــمــيــر  ــرئـ بــلــغــت نــســبــة تـــأيـــيـــد الـ
رئيسًا  يــبــقــى  أن   %57 وأراد   ،%78 بــوتــني 
بعد انتهاء واليته في 2018. ويرى الخبراء 
في  طفيفًا  خــطــرًا  الـــروس  االستراتيجيون 
عدم قدرة االقتصاد الروسي على مواجهٍة 
»القوة  نظرية  أن  ورأوا  الــغــرب،  مع  طويلٍة 
الــنــاعــمــة« الــتــي ســـادت الــعــاقــات الــدولــيــة، 
انــطــاقــًا مــن الــواليــات املــتــحــدة  قــد انتهت، 
وأن العالم عاد سريعًا إلى استخدام القوة 
ــا يــجــعــل  ــة، وهـــــو مــ ــيــ ــدولــ ــي الــــعــــاقــــات الــ فــ
»نــجــاحــات« روســيــا فــي أوكــرانــيــا وسورية 

ذات أهمية إضافية.
العابرة  إذًا فخورون بصواريخهم  الــروس 
لــلــقــارات الــتــي تــخــرج مـــن الــبــحــر األســــود، 
لتضرب هدفًا في حماة، وبطائراتهم التي 
ــقــــذائــــف، وتـــســـيـــر بـــأحـــدث  تــحــمــل أقــــــوى الــ
في  بيوت  مجموعة  لتستهدف  التقنيات، 
دوما أو في ريف الاذقية. شعورهم القومي 
في ذروتــه، وهــم معتزون برئيسهم )العب 
الـــجـــودو(، وهـــو يــخــبــط الــطــاولــة بقبضته 
التركي،  الرئيس  ومــهــددًا  الــغــرب،  متحديًا 

رجب طيب أردوغان )السلطان اآلخر(. 
هكذا تكون األمم املجيدة، وهكذا يمكن فهم 
املجد، مجرد صورة مضخمة لفتى شجاع 
فــي حــي يعج بــأقــرانــه »الـــزعـــران«، يتحّدى 
هـــذا ويــشــتــم ذاك، يــضــرب اثــنــني فـــي وقــت 
واحد، وال يمسك بطنه متلويًا، حني يتلقى 
لكمة عليه، يغالب أمله ويعود إلى الهجوم. 
التفاخر  أن  فكما  دائــمــًا،  الحال  وهكذا هي 
أمــــر مـــذمـــوم فـــي الــبــشــر، ويـــــودي بــهــم إلــى 
متاعب، فهو مذموم أكثر في األمم، ويودي 
فليس  املتاعب،  إلــى  ويــأخــذ شعوبها  بها، 
لصاروخ، أو لعنجهية سياسية، أن يحّسن 
من حياة البشر، هو قادر فقط على منحهم 
شــعــورًا مؤقتًا وزائــفــًا بــالــفــخــار، وبــاعــتــزاز 

فارغ بما يظنونه املجد. 
)إعالمية سورية(

طــائــفــيــة  حـــســـابـــات  وراءه  بــــل  مــنــفــلــتــة، 
إيرانية مدروسة بدقة وعناية، تندرج في 
سياق ما يطلق عليه بعضهم »الهندسة 
التركيبة  تغيير  لعبة  أو  االجــتــمــاعــيــة«، 
الــعــراق، وهــو مــا تفعله  الديمغرافية فــي 
فــي ســوريــة، عبر نــظــام بــشــار األســـد، في 
ــــف دمــشــق  مـــنـــاطـــق مــعــيــنــة، كـــمـــا فــــي ريـ
وحمص وحلب، في حال ما اضطروا إلى 

إقامة »دولة علوية«. ولكن ملاذا ديالى؟
بــــدايــــة، ديـــالـــى هـــي املــحــافــظــة الــعــراقــيــة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي لـــهـــا حــــــدود مــــع إيــــــران، 
في حني  عربية،  غالبية سنية  وتقطنها 
الحدودية  العراقية  املحافظات  باقي  أن 
ــرى هــــي، فـــي الـــغـــالـــب، ذات غــالــبــيــة  ــ األخــ
الــعــراق«،  »كــردســتــان  باستثناء  شيعية، 
األكاديمي  وحــســب  الــكــرديــة.  بأغلبيتها 
الـــعـــراقـــي، نــــزار الـــســـامـــرائـــي، فــــإن حـــدود 
ديـــالـــى مـــع إيــــــران تــبــلــغ 240 كــيــلــومــتــرًا 
تقريبًا، وهي أقرب نقطة تصل بني إيران 
السامرائي  ويضيف  بــغــداد.  والعاصمة 
أن ديــالــى، دائــمــًا، ما كانت محط اهتمام 
إيراني، ذلك أنها تسعى لتثبيت نفوذها 
ــنـــان، دع عــنــك الـــعـــراق،  ــبـ فـــي ســـوريـــة ولـ
وآمنًا،  قصيرًا  بريًا  طريقًا  وتريد  طبعًا، 
فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، مـــــن حــــــدودهــــــا مــع 
الـــعـــراق إلـــى الــشــواطــئ الــشــرقــيــة للبحر 
األبيض املتوسط عبر األراضي العراقية 
والسورية، كي تصبح قوة دولية تتحكم 
ــاه الــعــربــيــة.  ــيــ بــكــثــيــر مــــن األراضــــــــي واملــ
وبناء على ذلك، يمكننا أن نفهم الضغط 
اإليراني، عبر مليشيات الحشد الشعبي 

الــروســي،  لــلــوجــود  القانوني  الــوضــع  على 
نـــظـــام ســــــوري آت، وقـــد  ــة أي  ــهـ مـــواجـ فــــي 
يــكــون مــن املــفــارقــة أن روســـيـــا، الــتــي يبدو 
أنها بصدد منع ظهور بديل لنظام األسد، 
أكثر األطراف تحسبًا لتلك املرحلة، بل أنها 
لتلك  عملية  ترتيبات  تملك  التي  الوحيدة 
املــرحــلــة. ال يــنــطــوي االتـــفـــاق املـــذكـــور على 
تذاك دبلوماسي روسي، فلم يكلف الروس 
ينطوي  وال  التشاطر،  عناء  حتى  أنفسهم 
على هفوٍة ارتكبها املفاوض السوري، حيث 
علمنا التاريخ الدبلوماسي أن ذلك يحصل 
متباين،  تفسير  أو  مختلفة،  تــرجــمــة  عــبــر 
لــكــلــمــة، أمـــا أن يــأتــي نـــص كــامــل مـــن سبع 
ذات طابع  بلغة فجة وصــادمــة،  صــفــحــاٍت 
عقاري صرف، فذلك ما هو أكبر بكثير من 
خطأ، هو عملية بيع واضحة على أساس 
خيار سياسي فحواه االنتقام من سورية، 
املعلم وتكتيكاته  قــدرات وليد  خيار يلجم 
الـــتـــفـــاوضـــيـــة، ويــلــغــي مــفــاعــيــل ضــحــكــاتــه 
اآلفــل،  التاريخ  مع  ويطويها  االستفزازية، 
ــذي يــلــطــم الــعــقــل، ويكشف  لــكــن الـــســـؤال الــ
الــدولــيــة هـــو: هل  الــســيــاســة  تخلف منطق 
ثّمة إمكانية أن يكون في القوانني الدولية 
هذا النمط من القواعد القانونية التي تبيح 
حروب اإلبادة ضد شعٍب، ملجرد أن حاكمًا، 

شرعيًا أو ليس شرعيًا، سمح بهذا األمر؟
)كاتب فلسطيني(

املضادة التي تواجهها، لكن مناط العمل 
في إحياء ثوري حقيقي، يقع في تدشني 
ــــوري بـــديـــل لـــحـــالـــة انــقــابــيــة،  مــــشــــروع ثــ
قــطــعــت الــطــريــق بــخــارطــتــهــا عــلــى مــســار 
ديــمــقــراطــي، إنـــه املـــســـار الـــثـــوري بــكــل ما 
يتطلبه هذا املقام. ولهذا، فإنهم يخافون 

من ثورة يناير.
ــرى وحــــدهــــا، وكـــذا  ــ ــقـــوى الـــثـــوريـــة األخــ الـ
الحسم  منها  أي  تستطيع  ال  ــوان«  ــ »اإلخـ
وهو  الطويل،  النفس  معركة  في  وحدها 
أمر أكدته خبرة ثورة يناير، وأن اصطفاف 
هذه القوى إنما يشكل امتثااًل لهذه القدرة 
الثورية ضمن سياقاٍت مرحليٍة، ال يصلح 
فــيــهــا مــــســــارات االســـتـــبـــعـــاد أو الــتــنــافــر، 
أو فـــي الـــقـــوى الــثــوريــة لــبــعــضــهــا. ولــكــن، 
استهداف  سياسة  مواجهة  وفــي  علينا، 
ــا الــفــاعــلــة والــــرمــــزيــــة، أن  ــثــــورة وقــــواهــ الــ
 أن وحــدة 

ً
 واضــحــة

ً
نعطي الــرســالــة قــويــة

االستهداف تدفع لزومًا لوحدة الهدف في 
حماية الثورة وضرورات اإلحياء الثوري. 

ولهذا، فإنهم يخافون ثورة يناير.
ــام  ــيــ ــقــ الـــتـــحـــســـب لــــلــــثــــورة املــــــضــــــادة والــ
بــاالصــطــفــاف الــــواجــــب ال يــصــلــح وحـــده 
ليكون أساسًا وتأسيسًا النطاقة ثورية 
جديدة، بل إن صناعة وتصنيع حاضنة 
شــعــبــيــة حــقــيــقــيــة، وظــهــيــر شــعــب يشكل 
شااًل شعبيًا لدعم الثورة وأهلها وقواها 
عنه،  التغافل  بحال  يجوز  ال  مكمل  عمل 
ذلـــك أن الـــقـــوة وامـــتـــاك مــصــادرهــا الــتــي 
تــتــبــاهــى بــهــا أجـــهـــزة أمــنــيــة وجـــنـــراالت 
انقابًا  قـــادوا  الــذيــن  العسكرية  املؤسسة 
فاجرًا واضحًا، ال يمكن موازنة هذه القوة، 
الــثــورة، ينتفض  إال بشعب حاضن لهذه 
معها ويدعمها. ولذلك، هم يخافون ثورة 

يناير. 
فشل املنظومة االنقابية في إدارة الباد 
ــاد أهــــــم مــصــانــع  ــبــ ــعــ ــاش الــ ــعــ ــر مــ ــيــ ــدبــ وتــ
بما يمّكن من ضرورة  الغضب ومعامله، 
استثمار األرضية الشعبية والنوعية في 
اإلعــداد والتهيئة ملوجة ثورية وإدارة ما 
يمكن تسميتها ثورة التوقعات. ومن ثم، 
ــبـــاط الـــنـــاس بــثــورتــهــم،  فـــإن خــطــة فـــك ارتـ
ــاســــي في  واإليــــحــــاء بــأنــهــا الــســبــب األســ
متاعبهم، والتضييق عليهم في معاشهم، 
هي محاوالت ستبوء كلها بالفشل الذريع، 
لو استخدمنا خطابًا واعيًا يستثمر هذه 
يحمل  املــعــاش«،  »خطاب  نسميه  الحالة، 
جملة من الشعارات، تشكل ركنًا في مسار 
الـــعـــدالـــة االجــتــمــاعــيــة والـــعـــيـــش الــكــريــم. 

ولذلك، هم يخافون ثورة يناير.
كانت ثورة يناير صانعة األمل، وستكون 
ثورة  يخافون  ولــذلــك،  املستقبل.  صانعة 

يناير.
)أستاذ جامعي مصري(

جريمة صاخبة في ديالى وال مغيث

االتفاق الروسي - السوري

لماذا يخافون ثورة يناير؟

أمم مجيدة 
وأمم عاقلة

سارت إيران على 
خطى إسرائيل، حيث 

وظفت حماقاتنا، 
لتعّزز وجودها 

في فضائنا

نص من سبع 
صفحاٍت بلغة فجة 

وصادمة ذات طابع 
عقاري صرف

كانت ثورة يناير 
صانعة األمل، 

وستكون صانعة 
المستقبل. ولذلك، 

يخافونها

آراء

بشير البكر

النار اإليرانية تلتهم أجزاء ليست قليلة من املنطقة العربية، كما هو الحال في 
سورية والعراق واليمن. ويومًا بعد آخر، يزداد سعيرها، وتتسع رقعة الحريق، 
وترتفع أعــداد الضحايا. وفــي وقــٍت يعود إلــى عــدة ســنــوات، لم تكن السلطات 
 مثلما هي عليه في اإلعالن عن تدخالتها الواسعة 

ً
الرسمية اإليرانية صريحة

في الشؤون الداخلية لبعض البلدان العربية.
كان حضور إيــران، قبل خمس سنوات، يعّبر عن نفسه على نحٍو ال يستفز 
مشاعر أبــنــاء هــذه الــبــلــدان، وحتى خــالل الــحــرب العراقية اإليــرانــيــة التي دامــت 
ثمانية أعوام، بقيت السياسات اإليرانية بعيدة عن النزعة الطائفية التي صارت 
تغلب عليها اليوم، بل سلكت طهران مسالك تقربها من املنطقة، عندما ربطت 
دورها  ينكر  أحد  وال  إسرائيل،  مقاومة  بقضية  الله وسورية  بحزب  عالقتها 
الكبير في هذا املضمار، خصوصا في ردع االعتداءات اإلسرائيلية على لبنان.

السورية، واختفى إشراقها  الثورة  امتحان  املقاومة سقطت في  إيــران  صــورة 
وبريقها، عندما بدأت تفتح جبهات طائفية في سورية والعراق واليمن، وتجلى 
هذا االختالل في دفع حزب الله للقتال إلى جانب النظام في سورية ضد الثورة، 
ر 

ّ
بدعاوى وشعارات طائفية، األمر الذي جّر املنطقة بأسرها إلى اضطراٍب يتعذ

قامت  التي  املسؤولة  املمارسات غير  إن  القول  مبالغة  وليس  بنتائجه.  التكهن 
بها إيران في سورية والعراق، منذ بداية عام 2012، تتحمل القسط األكبر من 
املسؤولية في جر املنطقة نحو التطرف املذهبي الذي أنتج قوى متوحشة، مثل 
ى، قبل كل شيء، على الحقد الطائفي، وتتخذ من تدخالت إيران 

ّ
داعش، تتغذ

ة خلفها.
ّ
السافرة في العراق وسورية مبررًا لجر املحبطني من السن

األمر الالفت أن هناك إجماعًا في إيــران على السير في اتجاه جر املنطقة إلى 
حرب مذهبية. قد تكون هناك معارضة لهذا الخط التدميري، ولكن من يتصدر 
الكارثية بعيدة  للنتائج  الذين ال يحسبون حسابًا  اليوم هم املتطرفون  املشهد 
املدى التي ستترتب على حال االنقسام، ليس فقط على الصعيد املذهبي العام، 
بل على مستويني آخرين ال يقالن خطورة. األول الحرب األهلية داخل كل بلد، 
كما هو حاصل في العراق اليوم. والثاني دخول إيران في نزاعات مفتوحة مع 
السعودية، بعد  بينها وبــني  الحاصلة  األزمــة  العربية، على غــرار  البلدان  بعض 

إعدام الرياض الداعية السعودي نمر النمر.
بها  تقوم  انتهاكاٍت،  من  يجري  بما  اليوم  تنكر صلتها  أن  إيــران  تستطيع  ال 
مليشيات عراقية محسوبة عليها في منطقة املقدادية في محافظة ديالى في 
أنــه، خالل أسبوع  نقلت جهات إعالمية وسياسية محلية ودولية  العراق، وقد 
واحد، حدثت عمليات تصفية لعشرات األسر، وحرق ممتلكات ودور عبادة، من 
أجل دفع السكان إلى الهجرة خارجها، وثّمة من يشير إلى دور إيراني مباشر، 
املقدادية  إيـــران. وال تشكل  الــحــدود مع  القريبة من  املناطق  بهدف إخــالء هــذه 
 في سلوك املليشيات املحسوبة على إيــران، ذلك أنها درجــت على هذه 

ً
سابقة

املمارسات التي بدأت بتهجير املكون املسيحي من بغداد منذ عدة سنوات.
ما يجري في بعض مناطق سورية منذ ربيع 2013 له الغرض نفسه، حيث بدأت 
عمليات تطهير مذهبي في مناطق القصير، وهي تتم اآلن في ضواحي دمشق، 

مثل الزبداني ومضايا، بإشراف إيراني رسمي ومعلن.
إلــى خطورة  الــدولــي حيال ما يجري ال يرقى  الفعل  والخطير في األمــر أن رد 
األحداث، وما سيترتب عليها من تداعياٍت سلبية على السلم األهلي في املنطقة، 
فالدول الكبرى واملنظمات الدولية، وعلى رأسها األمم املتحدة، تتفّرج على هذه 
التي  إيـــران  أشعلتها  التي  املذهبية  الــحــروب  هــاويــة  املنطقة، وهــي تسقط نحو 

 أم آجال.ص
ً
سيصل إليها الحريق، عاجال

نصري حجاج

سيبلغ معني بسيسو التسعني هذا العام. عاش منها سبعة وخمسني عامًا، قضى 
منها ثماني ســنــوات فــي الــســجــون املــصــريــة فــي املــرحــلــة الــنــاصــريــة فــي منتصف 
الخمسينيات وبداية الستينيات. كتب الشعر والنقد واملسرح الشعري والنثر األدبي، 
وعــاش في غزة والقاهرة وموسكو وبيروت وتونس، ومــات وحيدًا في غرفته في 

فندق في لندن، في الثالث والعشرين من يناير/كانون ثاني 1984. .
في نهاية ديسمبر/ كانون أول 1983، رأيته في لندن، وكنت عرفته في بيروت في 
نجوم  الــوعــي  فــي  التي تستحضر  الــوســامــة  تلك   وسيمًا، 

ً
رجــال كــان  السبعينيات. 

 
ً
 وله عينان حزينتان أبدًا. ربما كان يدرك وسامته، لكنه كان خجوال

ً
السينما، طويال

في  إظهار ما يدركه رأفة بنفسه، وربما باآلخرين حوله. هكذا كانت تقول عيناه. 
 مــشــاعــره وانــفــعــاالتــه جــوانــيــة، وهـــذا ربــمــا هــو الــســّر فــي حــزنــه الــســاطــع. 

ُّ
كــانــت كـــل

الشيوعي  الحزب  القصير في صفوف  ، قضى عمره 
ً
كان شاعرًا وطنيًا ومناضال

ك 
ّ
الفلسطيني، محّبًا لالتحاد السوفييتي على عادة الشيوعيني. ولو عاش زمن تفك

اإلتحاد السوفييتي في التسعينيات، ربما كان سيناضل من أجل إعادة وحدته، أو 
على األرجح، رفع صوته مؤيدًا لهذا التفكك، وهو يرى إلى ورثة االتحاد السوفييتي 
القتل في سورية، فمعني بسيسو كتب  اليوم، وتطورهم اإلمبريالي، ودعمهم نظام 
الشعر حول تل الزعتر، حني كان نظام حافظ األسد يساهم في حصار ذلك املخيم، 
واغتيال مواطنيه وتجريفه إلى األبد. كان جمٌع من كتاب وشعراء وفنانني فلسطينيني 
الــذي رأيــتــه فيه آخــر مــرة يحتفلون بنهاية أســبــوع ثقافي فلسطيني في  الــيــوم  فــي 
الحضور كبيرًا، فلسطينيني  كــان  بــقــراءات من قصائده.  الشاعر  فيه  لندن، شــارك 
وبريطانيني وعربًا يتسامرون، وكان معني بسيسو يتحّرك بينهم، من غير أن يحكي 
 
ٌ
، أو رجــاء، أو رغبة

ٌ
مع أحــد. رأيته هناك، ورأيــت حزنه األبــدي. كان في عينيه ســؤال

في أن يقول ألحٍد ما إنه سيرحل عن عاملنا هذا قريبًا. هكذا، تحدث حكايات كثيرة. 
ينظر إليك الشخص املستعد للرحيل، ليخبرك أن ساعة الرحيل أزفت، لكنك ال تدرك 
مــات معني  اإلدراك.  عــن  العجز  قلبك غصة  فــي  يترك رحيله  ثــم  النظرة،  تلك  معنى 
إلــى غــزة،  بسيسو فــي غرفته فــي الفندق وحــيــدًا وغريبًا، وكــان فــي قلبه حنني مــا 

مسقط رأسه، ومسقط أحالمه في العدل واملساواة والحرية واالشتراكية.
الــرغــم من  آنـــذاك. رفضت إســرائــيــل، على  املحتلة  فــي غــزة  أن تدفنه  أحبت عائلته 
تدخالت بعض السياسيني البريطانيني واألميرة آن شقيقة األمير تشارلز، وريث 
تريد  ال  فــهــي  الفلسطينية،  لــلــرغــبــات  إســرائــيــل  تستسلم  ال  الــبــريــطــانــي.  الــعــرش 
للفلسطينيني أن يــعــودوا إلــى أرضــهــم أحــيــاًء، أو أمــواتــًا، فــقــّررت العائلة دفــنــه في 
القاهرة، املدينة التي أحبها معني بسيسو، وعاش فيها، وسجن فيها، مثل غيره من 
الشيوعني من نظام عبد الناصر، لكن خالفًا سياسيًا بني النظام املصري ومنظمة 
على  املوافقة  قبل  أيــام،  أربعة  تتلكأ  املصرية  السلطات  الفلسطينية جعل  التحرير 
دفنه في مقبرة األربعينات الشاسعة في ضواحي القاهرة. نقل جثمانه من تونس، 

حيث كان مشيعوه ينتظرون املوافقة املصرية، بعد أن تم نقله من لندن.
حفظت أجيال املقاومة الفلسطينية قصائد معني بسيسو عن الوطن، فمن منا ال 
يذكر: أنا إن سقطت فخذ مكاني، يا رفيقي/ في الكفاح/ واحمل سالحي ال يخفك 
الشيوعي  الحزب  لم يكن محظوظًا، فال  الشاعر  الجراح. لكن هذا  دمي يسيل من 
الفلسطيني الذي وهب معني عمره له، وال منظمة التحرير التي عمل معها، وال غزة 
مدينته التي أحبها، وال املؤسسات الثقافية الفلسطينية في رام الله أو الداخل، وال 
ر، وكأنه في ذلك اليوم من أيام الشتاء اللندني، 

ّ
النقاد أعطوه حقه من التكريم والتذك

بقاء  الرغم من  بل نسيانًا، على  الرحيل موتًا،  أن يحكي، ال عن ساعة  يريد  كــان 
صرخته الشهيرة: نعم، قد نموت. ولكننا سنقتلع املوت من أرضنا.

خليل العناني

اقتراب  مع  املصرية،  السلطة  على سلوك  يهيمن  والــخــوف  بالذعر  ثّمة شعور 
ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير. وهو الشعور الذي دفع بها إلى شن 
إجـــراءات  اتخاذها  عــن   

ً
لها، فضال التابع  اإلعـــالم  فــي  وترهيب،  حملة تخويف 

، ما قامت به الشرطة املصرية في األيام املاضية من حملة 
ً
احترازية، منها، مثال

آالف شقة من شقق  يقرب من خمسة  ما  أثنائها،  واســعــة، فتشت، في  أمنية 
 عن اعتقال عدد كبير من الشباب الذين إما ال ينتمون ألية 

ً
وسط القاهرة، فضال

تيارات سياسية، أو أنهم منخرطون في أنشطة حقوقية بوجه عام. كما قامت 
السلطات أيضًا بحمالت إغالق لبعض املراكز الثقافية والفكرية، مثلما حدث مع 

قاعة تاون هاوس أو دار ميريت للنشر.
امللفت في األمر أنه ال توجد دعوات حقيقية من أجل التظاهر في ذكرى الثورة، 
أو  بيانات  أيــة  اآلن،  األقــل حتى  السياسية، على  القوى  أي من  ولــم يصدر عن 
دعوات للذهاب إلى امليادين. وهو ما يعكس الخوف العميق الذي يسيطر على 
ــثــورة«، والــتــي تحولت إلــى نــوع مــن »الــفــوبــيــا« السياسية،  النظام مــن »ذكـــرى ال
أصابت أهل الحكم في مصر، فالنظام الذي نجح، ولو مؤقتًا، في تفكيك الكتلة 
الثورية، من خالل عملية قمع ممنهجة ومنظمة، أدت إلى اعتقال معظم القيادات 
الشبابية، كما قام بعملية »تبريد« للحراك الثوري الذي قامت به جماعة اإلخوان 

املسلمني خالل الشهور األخيرة. 
النظام الحالي من ثــورة يناير، كحدث تاريخي  وحقيقة األمــر، قد يبدو خوف 
فارق، مبررًا، ليس فقط بسبب رمزية الثورة التي خلعت نظام حسني مبارك، 
أنــفــســهــم، وأن  الــعــام عــلــى مــصــراعــيــه للمواطنني للتعبير عــن  املــجــال  وفــتــحــت 
كونها  أيــضــًا  ولــكــن،  للسلطة.  مــوضــوعــًا  فقط  ولــيــس  مهمًا،   

ً
فــاعــال يصبحوا 

املؤطرين  غير  كثيرين، خصوصًا  يمكن ملصريني  الــذي  الوحيد  الحدث  تمثل 
حزبيًا أو إيديولوجيًا، أن يتوافقوا عليه. ولعل أكثر ما يخشاه النظام الحالي أن 
تتحول ذكرى الثورة إلى شيء يمكن أن يجتمع عليه املختلفون، وهو ما بدا في 
انتشار هاشتاغ »أنا_شاركت_في_ثورة_يناير« الذي تفاعلت معه فئات شبابية 
كثيرة. كما يخشي نظام عبد الفتاح السيسي، أيضًا، أن تتحول حالة االحتقان 
االجتماعي واالقتصادي إلى حالة غضب سياسي، يؤدي إلى االنفجار. وهو 
يدرك جيدًا أن أي تهاون مع حدث كهذا قد يكلفه مقعده، ما لم يقم بمحاصرته 

واإلعداد لذكراه جيدًا. 
الكثيرين،  قمع  عند  مصر  فــي  الحاكمة  للسلطة  السياسي  الغباء  يتوقف  ال 
واعتقالهم وتخويفهم قبل ذكرى الثورة، وإنما تجاوز الغباء مداه في تصدير 
حالة الخوف والرعب من ذكرى الثورة، والتي من خاللها اكتشف كثيرون مدى 
التي كلما  السلطة  الــرغــم مــن قمعه وجــبــروتــه. هــذه  النظام، على  هشاشة هــذا 
زاد قمعها، بدا مدى ضعف األساس الشرعي لها وملمارساتها. بل األكثر من 
كثيرة  قابلتها قطاعات شبابية  اآلن  النظام  على  املسيطرة  الخوف  ذلــك، حالة 
بالسخرية واإلحساس بالثقة الذي كان مفتقدًا قبل فترة. بكلمات أخرى، في 
الوقت الذي يهيمن التوتر على فكر السلطة الحالية وسلوكها، فإن شعورًا »ما« 
بالثقة بدأ يتسرب، وينتشر في أوساط كثيرين من شباب الثورة وغيرهم، بل 
وصل كثيرون منهم إلى قناعة مهمة، مفادها بأن هذه السلطة أضعف مما قد 

تبدو عليه.
السلطة ومؤيديها من  لدى  يناير، خصوصًا  ثــورة  »الفوبيا« من  تعكس حالة 
التغيير فــي مصر، وعــدم ثقة هــؤالء  الــخــوف مــن  املثقفني واإلعــالمــيــني، حجم 
في قدرتهم على وأد الثورة، على الرغم من محاوالتهم املستمرة منذ أكثر من 
عامني، ويبدو أن ثورة يناير تحولت إلى شبٍح يطارد هؤالء أينما ذهبوا، على 

رغم ادعائهم غير ذلك.

النار اإليرانية معين بسيسو في التسعين

فوبيا ثورة يناير
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فضاء مفتوح

آراء

سعد كيوان

القــوات  حــزب  رئيــس  ســميرجعجع،  فعلهــا 
اللبنانية. ظل كثيرون يعتقدون )أو يراهنون( 
الجنــرال  ترشــيح  خطــوة  علــى  يقــدم  لــن  أنــه 
السابق ميشال عون، خصمه اللدود منذ أكثر 
من خمس وعشرين سنة، لرئاسة الجمهورية 
اللبنانيــة. وهــو الــذي خــاض معــه مواجهــات 
وحروبــا دموية )»حــرب التحرير« من الجيش 
الســوري و»حــرب إلغــاء القــوات«( فــي ســنوات 
ودمــرت  الضحايــا،  مئــات  أوقعــت  الحــرب، 
مناطق مسيحية، تنازعا السيطرة عليها، بني 
عامــي 1989 و1990 يــوم تمركــز قائــد الجيــش 
)عون( في قصر بعبدا، مغتصبًا سلطة رئيس 

الجمهورية ودوره وصالحياته.
التنــازل  حــد  إلــى  وذهــب  جعجــع،  فعلهــا 
وأعلــن  وغــروره،  الشــخصي  طموحــه  عــن 
مقصــودة  مســبوقة،  غيــر  باحتفاليــٍة  قــراره 
ومحســوبة، اســتقبل فيها، وألول مرة، في مقر 
إقامتــه فــي معــراب، على التالل شــمال بيروت،  
التيــار  زعيــم  ســنة(   82( العجــوز  الجنــرال 
علــى  زوجتــه  برفقــة  وحــرص  الحــر،  الوطنــي 
الترحيــب بــه، وتكريمــه ومعانقته، واســتخدام 
واالحتــرام.  والتقديــر  اللياقــة  أســاليب  كل 
املــرح  مــن  جــوًا  مضفيــًا  النــكات  يطلــق  وراح 
علــى االحتفــال بهــدف كســر الجليــد الــذي كان 
 علــى وجــوه الحاضريــن. واختتم 

ً
يخيــم بدايــة

قالــب  و»الحكيــم«  الجنــرال  بقطــع  االحتفــال 
الحلوى، وشرب الشامبانيا.

هــذه  خــالل  مــن  حــاول،  فعلهــا جعجــع؟  ملــاذا 
صــورة  األرجــح  علــى  يمحــو  أن  املشــهدية، 
الطرفــني،  بــني  واملأســاوي  األســود  املاضــي 
العونيــني  إلــى  تعاطــف  رســالة  وتوجيــه 
لالســتحواذ على تأييدهم، ربما في املســتقبل 

إبراهيم غرايبة

استعادت الواليات املتحدة إيران وكوبا، وفي 
جديــد،  وإقليمــي  عاملــي  مشــهد  يتشــكل  ذلــك 
إلــى  وجيوسياســيًا  سياســيًا  تعــود  فإيــران 
مــا قبــل 1979، ولــن يضيــف شــيئًا إلــى املشــهد 
ففــي  حــدث،  إن  إيــران  فــي  الداخلــي  التغيــر 
جميــع األحــوال، ومهمــا كانــت طبيعــة النظــام 
)الدولــة(  إيــران  فــإن  واالجتماعــي،  السياســي 
ومصالحهــا  سياســاتها  ترتيــب  إلــى  تعــود 
وفقــًا للمحــاور واألحــالف واألدوار التــي كانت 
ســائدة قبــل الثــورة اإليرانيــة. وفــي ذلــك، فــإن 
، ويمكن 

ً
تحوالت كبرى وجوهرية تبدو قادمة

تقديرها مســتمدة من ســؤال بديهي: ما معنى 
املتحــدة  إيــران والواليــات  بــني  العــداء  انتهــاء 
والغــرب؟ الحــال أن التصــدي إليــران ومواجهة 
تهديداتهــا املحتملــة أو حضورهــا املؤثــر فــي 
الخليج والشــرق العربي كانت تديره، وتتكفل 
بــل  تنســحب؛  واليــوم  املتحــدة،  الواليــات  بــه 
ويبدو ذلك واضحًا وعمليًا منذ عام 2001 في 
الحــرب علــى القاعــدة و»طالبــان« ثــم فــي عــام 
2003 فــي الحــرب علــى العــراق،.. ونتذّكــر هنــا 
الســابق،  الســعودي  الخارجيــة  وزيــر  مقولــة 
األميــر الراحــل ســعود الفيصــل، عندمــا قــال إن 
الواليات املتحدة قدمت العراق إلى إيران على 

مــن األيــام، هــو الــذي يصغــر جنرالهــم بنحــو 
عشرين سنة. وهي خطوة من شأنها أن تفتح 
صفحــة جديــدة بني القطبــني اللذين يقفان )أو 
كانــا؟( علــى طرفــي نقيــض منــذ إحــدى عشــرة 
 14 فــي  الحريــري  رفيــق  اغتيــال  غــداة  ســنة، 
فبرايــر/ شــباط 2005. وهــو الحدث-الجريمــة 
الذي أجبر النظام السوري على سحب جيشه 
من لبنان بعد نحو ثالثني سنة، وسمح لعون 
خمــس  بعــد  الباريســي  منفــاه  مــن  بالعــودة 
عشرة سنة من إخراجه من القصر الجمهوري 
الســجن،  مــن  الخــروج  مــن  بالقــوة، ولجعجــع 

بعد أن أمضى إحدى عشرة سنة.
عــاد االثنــان إلــى الســاحة السياســية، لينطلقا 
مجــددًا مــن قواعــد يباعد بينها الحقد والعداء 
والكراهيــة، قواعــد تواجــه واحدتهــا األخــرى، 
فــي عزلــٍة يشــدها  الســنني  عاشــت علــى مــدار 
الحنــني إلــى املاضــي األليــم، وشــعور باليــأس 
تــه 

ّ
غذ باالنتقــام،  رغبــة  عززتــه  واإلحبــاط 

ســلطة مرتهنــة للنظــام الســوري، عملــت علــى 
واضطهادهمــا  ومالحقتهمــا  الفريقــني  قمــع 
املســيحيان  القطبــان  عــاد  وتهميشــهما. 
الوحيــدان، الخارجــان مــن رحــم الحــرب، ليقــف 
عــون  لآلخــر.  فــي معســكر مواجــه  كل منهمــا 
اللــه، اللذيــن  فــي صــف فريــق ســورية وحــزب 
لبنــان  إلــى  إنجــاز صفقــة عودتــه  علــى  عمــال 
عشــية اغتيــال الحريــري، كــي يتــم توظيفــه في 
مواجهــة الفريــق العريــض والعابــر للطوائــف 
الــذي انتقــض علــى الوصايــة الســورية، وعمــل 
علــى إصــدار قانــون عفــو عــن جعجــع وعودتــه 
إلــى جانــب فريــق 8  الحريــة. وقــف عــون  إلــى 
آذار وجعجــع فــي صفــوف 14 آذار، واســتكمال 
مواجهتهمــا السياســية الحــاّدة التــي المســت 
وثنائيــًا  الفريقــني  ضمــن  الصــدام،  أحيانــا 
فــي النظــرة  بينهمــا، حــول خيــاراٍت أساســية 

طبــق مــن الفضــة! وكتــب عبــد الرحمــن الراشــد 
مايــو/  29( األوســط  الشــرق  صحيفــة  فــي 
أيار2007( مقااًل بعنوان »هل يبيع األميركيون 
العراق إلى إيران؟«. إذن، ليس القلق السعودي 
والتهديــد  التمــدد  مــن  والعربــي  والخليجــي 
االتفــاق  شــّكل  وبالطبــع،  جديــدًا.  اإليرانيــني 
بــني إيــران والغــرب، والــذي يبــدو شــكليًا حــول 
امللف النووي، لكنه يتجاوز ذلك إلى سياسات 
ومصالح ومواقف جديدة، شــّكل إعالنًا عمليًا 
واضحــًا لتحالفات جديدة ومواجهات جديدة 
أنفاســهما،  وروســيا  إيــران  التقطــت  أيضــًا. 
منــذ أحــداث »11 ســبتمبر«2001، تحولتــا إلــى 
فــي  املتحــدة  الواليــات  مــع  مهمــني  شــريكني 
مواجهة »اإلرهاب«، ثم تضاعف أسعار النفط 
دورًا  أخــذت  جديــدة  دول  وصعــدت  والغــاز، 
مثــل  املتحــدة؛  الواليــات  عــن   

ً
ومســتقال مهمــًا 

البرازيل وجنوب أفريقيا، .. وكانت الحرب في 
العراق، ثم األزمة املالية العاملية، هزيمة كبيرة 
املتحــدة، وسياســاتها االقتصاديــة  للواليــات 
والسياســية. ومضــت السياســة األميركيــة فــي 
مــا أعلنــه الرئيــس بــاراك أوبامــا بوضــوح، فــي 
مــن  االنســحاب   )2008( االنتخابــي  برنامجــه 
العــراق، .. ثــم ظهــر مــا لــم يكــن واضحــًا، إعــادة 
املنطقــة إلــى مــا كانت عليه قبل األزمة. املســألة 
ببســاطة أن حالــة عــدم االســتقرار والصراعات 

حليفــه الوثيــق جعجع الذي تفصل بينه وبني 
فرنجيــة عــداوة وخصام، وحتى ثأر شــخصي 
منــذ زمــن الحــرب األهليــة. كيــف للحريــري أن 
يرشــح خصمًا سياســيًا مباشــرًا لجعجع )»لم 
ينــزل بــردًا وســالمًا علــى قلبــي«( في عقــر داره 
هــو  ذهــب  استشــارته؟  دون  ومــن  )الشــمال( 
تبنــي  إلــى  الحريــري،  استشــارة  وبــدون  إذًا، 
مــن  املدعــوم  عــون،  اللــدود  خصمــه  ترشــيح 
حــزب اللــه لتعطيــل ترشــيح فرنجيــة، وللقــول 
تكــون  أن  يجــب  الرئاســي  االســتحقاق  إن 
الرئيــس  للمســيحيني، ألن  فيــه  الفصــل  كلمــة 
مســيحي، كمــا هــو يحصل فــي انتخاب رئيس 
مجلــس النــواب )شــيعي( وفــي اختيــار رئيــس 

الحكومة )سني(. 
عــون  فــرض  مــن  إذًا،  جعجــع،  ســيتمّكن  فهــل 
األرقــام  ألن  أواًل  كال،  األرجــح  علــى  رئيســًا؟ 
تميل لغاية اليوم لصالح فرنجية )75 صوتًا( 
وليــس لعــون )48 صوتــًا( مــن أصــل 127 نائبًا. 
وهــذا يعنــي أن نــواب كتلتــي عــون وحــزب الله 
لــن ينزلــوا إلــى جلســة انتخــاب الرئيــس غيــر 
مســألة  أن  بمــا  وثانيــًا،  النتيجــة.  مضمونــة 
انتخاب الرئيس ليست مجرد عملية احتساب 
لألصــوات، بــل سياســية بامتيــاز، لهــا عالقــة 
بالحســابات والتوازنــات الداخليــة واملكونــات 

الســوفييتي،  االتحــاد  مواجهــة  فــي  فاعلتــني 
وعملــي  ميدانــي  حضــور  وفــي  روســيا،  ثــم 
والشــرق  الوســطى  آســيا  مســرح  علــى  فاعــل 
األوســط، .. وباملناســبة، لــم تتوقــف تركيــا عــن 
رعايــة املؤسســات الدينيــة والثقافيــة فــي دول 
)تركمنســتان، وكازاخســتان،  الوســطى  آســيا 
وطاجيكســتان(،  وأوزبكســتان،  وقيرغيزيــا، 
والتي تنتمي جميعها، عدا طاجيكستان، إلى 
األمة التركية منذ انضوائها في اإلمبراطورية 
الروسية ثم السوفييتية ثم استقاللها. وحتى 
فــي عهــد مصطفــى كمــال، ومــن جــاء بعــده، لــم 
تتوقــف هــذه الرعايــة، .. ولــم تتوقــف املشــاركة 
التركيــة اإليرانيــة الباكســتانية طــوال العقــود 
اإليرانيــة  الثــورة  ظــل  فــي  حتــى  املاضيــة، 

وعدائها الواليات املتحدة. 
وبالنســبة للدول العربية في الخليج والشــرق 

كــون  لذلــك  اإلقليميــة،  والتأثيــرات  الطائفيــة 
دور  يمــارس  الدســتور  بحســب  هــو  الرئيــس 
الحكــم بــني اللبنانيــني، ال يمكــن أن ال يحظــى 
األساســية  الطوائــف  إحــدى  بتأييــد  انتخابــه 
الثالث. وهذا هو اليوم حال املرشح عون الذي 
يفتقد إلى دعم الطرف السني األقوى، أي كتلة 
الحريري )»تيار املســتقبل«(. أما فرنجية فهو 
يلقــى دعــم كتلــة نبيــه بــري )الشــيعي( وكتلــة 
الحريــري )الســني( وكتلــة جنبــالط )الــدرزي(، 
باإلضافــة إلــى كتلتــه ومجموعــة مــن النــواب 
املســيحيني املســتقلني. ثالثــًا، يقــف حــزب اللــه، 
علــى مــا يبــدو، فــي وجــه عــودة الحريــري إلــى 
مــن  املرحلــة  هــذه  فــي  أقلــه  الحكومــة،  رئاســة 
الكبــاش الســعودي-اإليراني، فهــل هــذا يعنــي 
أنه ال يريد حتى إيصال حليفه عون إلى سدة 

الرئاسة؟ 
املتشــابكة  املعطيــات  هــذه  كل  جعجــع  يــدرك 
زواريــب  فــي  الدخــول  عنــد  لكنــه  واملتداخلــة، 
يغــوص  »دكنجــي«،  كالـ يصبــح  السياســة 
الربــح  وحســابات  الصغيــرة،  الحســابات  فــي 
والخسارة، مثل كثيرين من الطبقة السياسية، 
فهــو تبنــى ترشــيح عــون، ألن فيــه ربحــا، فــي 
حــال تــم انتخابــه أم لــم يتــم، فــإذا تــم يكــون قــد 
حجــز دورًا وازنــًا، وحصــة راجحــة فــي العهــد 
عــون  ســلف  قــد  يكــون  يتــم،  لــم  وإذا  الجديــد. 
والعونيني موقفًا يبنى عليه للمســتقبل، وفي 
الوقت عينه، يكون قد كسب مسيحيًا، وأخرج 
عون، وكشــف حقيقة موقف حزب الله تجاهه. 
وهنــاك مــن يفتــرض أن ربحــه األهــم ســيكون 
حرق عون وفرنجية معًا، لكنه في الوقت عينه 
قــد فــّرط بتحالفــه مع الحريري وقــوى 14 آذار. 
وعليــه، يصبــح الســؤال األهــم: ملــاذا إذا لــم يقــم 
بخطوة »املصالحة املسيحية« هذه من زمان.   
)كاتب لبناني(        

، علــى نحــو كبيــر، 
ً
العربــي، فهــي تبــدو متأثــرة

العــراق  فــي  املقلــق  اإليرانــي  التدخــل  بســبب 
وســورية ولبنــان واليمــن، والقلــق الدائــم مــن 
العربــي  الخليــج  فــي  تدخلهــا  أو  تأثيرهــا، 
املتحــدة  الواليــات  انســحبت  لهــا.  املقابــل 
تبــدو  وال  إيــران،  مــع  املباشــرة  املواجهــة  مــن 
وتركيــا  )مصــر  الحليفــة،  الصديقــة/  الــدول 
التمــدد  مــع  املواجهــة  فــي  راغبــة  وباكســتان( 
اإليرانــي، .. ولكــن، ويــا للمفارقــة، تبــدو اليــوم 
فــي  العربــي  الشــرق  أمــل  الهنــد،  ثــم  روســيا، 
املواجهــة والتــوازن مــع إيــران. ربمــا تنســحب 
إيران من الحضور املباشــر في الدول العربية، 
.. لكنهــا ســتظل مؤثــرة علــى نحو مقلق، .. وما 
يزيــد القلــق منهــا أنهــا تبــدو جهــة تقصدهــا/ 
ســوف تقصدهــا دول يعــّول العرب املشــرقيون 
وتركيــا  مصــر  وأعنــي  املواجهــة،  فــي  عليهــا 

وباكستان، .. 
ليــس املشــهد مظلمــًا وال يدعــو إلــى التشــاؤم، 
يجــب  إنــه  قــال  فمــن  كبيــرا،  تهديــدا  وليــس 
الدخــول فــي مواجهــة مباشــرة اســتنزافية مــع 
توّرطهــا  حضورهــا/  حــال  فــي  حتــى  إيــران، 
إنهــا  قــال  ومــن  العربــي؟  الشــرق  فــي  املباشــر 
ســتظل متورطــة فــي املرحلــة الجديــدة، أو أنها 
قادرة على مواصلة التدخل، وتحمل تكاليفه؟
)كاتب أردني(

الســلطة  وممارســة  والســيادة  الدولــة  إلــى 
للنظــام  والعالقة-التبعيــة  والتحالفــات 
الســوري، وخصوصــًا حــول ســالح حــزب اللــه 
وذهــب  الســلطة.  ضمــن  الســلطة  وازدواجيــة 
عون إلى حد توقيع، في فبراير/شــباط 2006، 
»ورقــة تفاهــم« مــع حزب الله الذي كان يعتبره 
عــون، حتــى ســنة فقــط قبــل عودتــه إلــى لبنــان 
فــي 2005، مليشــيا إرهابيــة فــي خدمــة النظــام 
جعجــع  خيــارات  كانــت  حــني  فــي  الســوري. 
، في ما يخص سيادة الدولة والقانون 

ً
حاسمة

وأحاديــة امتالكهــا الســالح، وبســط ســلطتها 
على كامل األراضي اللبنانية، وتصديه بشكل 
حاســم لسياســة حــزب الله ورفضــه القاطع أي 
تدخــل ســوري فــي لبنــان، ووقوفــه إلــى جانــب 
وتفــّرد  انطالقتهــا.  منــذ  الســورية  الثــورة 
جعجــع بجــرأة تقديــم االعتــذار، في ســبتمبر/
اللبنانــي عمــا ارتكبتــه  أيلــول 2008، للشــعب 

»القوات« من أعمال في أثناء الحرب. 
مــاذا  أو  كلــه،  ذلــك  مــن  تحقــق  مــاذا  ولكــن، 
جعجــع  يقــوم  لكــي  الخصــم،  لــدى  تغيــر 
رئيــس  بــدون  لبنــان  يعيــش  الخطــوة؟  بهــذه 
تقابــل  أشــهر،  حمهوريــة منــذ ســنة وثمانيــة 
خاللهــا جعجــع وعــون مرشــحنْي لفريقيهمــا، 
ولــم تنفــع كل املحــاوالت للوصــول بالعمليــة 
االنتخابيــة إلــى خواتيمهــا وانتخــاب رئيــس، 
بســبب مواظبــة حزب اللــه وعون على مقاطعة 
جلسات االنتخاب، وتطيير النصاب املطلوب. 
وتجــاه هــذا املأزق الخطير الــذي ينتظر رحمة 
تدخــل القــوى الخارجية، فاجأ ســعد الحريري 
فرنجيــة،  ســليمان  ترشــيح  بتبنــي  الجميــع 
أحــد شــخصيات الفريــق الخصــم، لعله يحدث 
االســتحقاق  إنجــاز  إلــى  ويــؤدي  اختراقــًا، 
الجميــع،  أغضبــت  الخطــوة  أن  إال  الرئاســي، 
وخصوصــًا  الســواء،  علــى  وأخصامــًا  حلفــاء 

مرتبطــة  أو  عــن،  ناشــئة  متواليــة  فــي  بــدأت 
الغــزو   ،1979 عــام  اإليرانيــة  بالتحــوالت 
الســوفييتي ألفغانســتان، ثم الثورة املناهضة 
لنظام الحكم املتحالف مع السوفييت، والحرب 
العراقيــة اإليرانيــة، ثــم مــا تبعهــا مــن سلســلة 
الثانيــة  الخليــج  حــرب  األحــداث،  مــن  معقــدة 
الكويــت )1990(  العراقــي  الغــزو  أعقبــت  التــي 
ألميــركا  املناهــض  املســلح  العنــف  وصعــود 
ســبتمبر«   11« بأحــداث  متوجــًا  العــام  فــي 
2001، فغــزو أفغانســتان والعــراق،... وبطبيعة 
الحــال، يبــدأ تفكيــك األزمــة بإعــادة األمــور إلــى 
مــا كانــت عليــه، .. أن تعود إيران حليفًا للغرب، 
وجــزءًا مــن منظومتهــا السياســية واإلقليمية، 
تجــد  ســوف  اليــوم!  حــدث  يحــدث/  مــا  وهــذا 
كل مــن باكســتان وتركيــا مصالــح وأولويــات 
إيــران  مــع  واملشــاركة  التحالــف  فــي  كبــرى 
واملصالــح  اإلقليميــة،  األدوار  تنســيق  ألجــل 
الهنــد  مــع  والتــوازن  الوســطى،  آســيا  فــي 
والصــني وروســيا، والواليــات املتحــدة أيضــًا 
)ســنتو(  الحلــف  هــذا  ترميــم  إلــى  فــي حاجــة 
 لم يتوقف عمليًا 

ٌ
وصيانتــه، والحــال أنه حلــف

مــا  كل  مــن  الرغــم  علــى  والتأثيــر،  الفعــل  عــن 
أحاطــه مــن تصــّدع أو تغييــب رســمي، .. ربمــا 
باكســتان  لكــن   ،

ً
قليــال ابتعــدت  إيــران  تكــون 

وتركيــا كانتــا علــى الــدوام دولتــني إقليميتــني 

جعجع واللعب في الوقت الضائع
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خسارة »14 آذار« مرشحها الوحيد الثّروة الشبابيّة مهّددة في تونس
فــي دولــة باتوســتانية فارغــة، تعتمد في وجودهــا على غيرها، ومع حكم كولونيالي يمتهن 
الطاعــة والرضــوخ، ويمــارس علــى شــعوبه أبارتهايدية مذهبيــة، تميز بني من هم معها ومن 
هم ضدها، يصعب التفاؤل بمســتقبل أقل مشــقة وحزنًا من الذي عشــناه ومازلنا نعيشــه. 
ولكــن، ومــع كل مــا تقــدم، يمكننــا القــول إن مــا حصــل يبشــر بانتخــاب رئيــس للجمهوريــة 
مســيحي ماروني، أو على األقل هو كذلك قبل عشــر ســنني. أما بعد ترشــيح ســمير جعجع 
الجنــرال ميشــال عــون، بــات األمــل عند الشــيخ ســعد الحريــري وحلفائه الجــدد معقود على 
عــدم انســحاب ســليمان بــك فرنجيــة مــن الســباق الرئاســي لصالــح حليــف الضــرورة منــذ 
االنقسام الحاد الكبير في العام 2005، إما بدافع شخصي، أو بمفعول رجعي نتيجة وعي 
متأخر، وقد يكون معقود أيضًا على أن ال يتم تبني ترشيح الخليفة الثالث فخامة الرئيس 
أمني الجميل من أحد األساتذة أو البكوات، أو الخوف من أن يعود بعضهم إلى نغمة شرعية 
مجلــس النــواب وضــرورة إجــراء انتخابات نيابية، تحضر لها وتشــرف عليها حكومة تمام 
بــك ســام، ومــن ثــم يتــم الذهــاب، بعــون اللــه، إلــى مجلــس النــواب إلجــراء اإلنتخابــات. وعليه، 
وبمناســبة االقتــراب مــن املرحلــة النهائيــة للتســويات. مــن الجدير هنا تســجيل األبعاد التي 
ســيذهب إليهــا كل طــرف، لتعزيــز تموضعــه بانتظــار ســاعة الحســم. وعليــه، فــإن كل هــذا 
الضجيــج والضوضــاء والصريــخ لــن يأتــي برئيــس، طاملا القرار هو باتجــاه والدة قيصرية. 
ولكــن أحــد أغــرب مــا يحــدث فــي بــاد العجائــب يكمــن فــي حجــم تجاهــل الشــعب اللبنانــي 
وإرادته ومشاعره حدًا بات وكأنه تهجير جماعي قسري لهم، نتيجة السياسات املمنهجة 

التي أفضت إلى اإلستياء على حقوقهم.
تكمن املشكلة الكبرى في الصمت الرهيب الذي يمارسه حزب الله، وهو ما بات يشكل عند 
بعضهــم فوبيــا، نظــرًا ملــا يملكــه  مــن قــدرة علــى اإلبطــال أو التعطيل أو الذهــاب بالجميع إلى 
الســديم. وللتذكير، فإن قبلة الزعيم الزغرتاوي بعد مبادرة الترشــيح كانت بشــكل صريح 

تجاه الضاحية والرابية وقصر املهاجرين.
اإللتزام اليوم يبقى في إراحة الشــعب األقل حظًا من آالمه، ال بد وأن يرتاح املســمى ناخبًا، 
كما هم الحكام املنتخبون، وأن ليس لهم ما يتفاخروا به ألنفســهم سياســيًا ســوى القليل، 

بعد هذا اإلنتظار الطويل جدًا. 
جالل قبطان  )فلسطين(

مــا بعــد الثــورة، وعلــى غيــر العــادة، عــرف شــباب 
ى، 

ّ
واألطفــال تونســيون املــوت اإلرادي بطــرق شــت

حرقــًا أو صعقــًا بالكهربــاء، أو شــنقا بالحبــال أو 
غرقــا فــي البحــر، وال يمــّر يــوم مــن دون تســجيل 
حالــة مــن هــذا النــوع. قــد يكــون األمــر، فــي ظاهــره، 
املرحــوم محمــد  التونســية،  الثــورة  ملفّجــر  تقليــدا 
بوعزيزي، أو يعود إلى أسباب أعمق بكثير. وعلى 
الرغــم مــن هــذا الخطــر املحــدق، إال أن الحكومــات 
املتعاقبــة وجــدت نفســها عاجــزة، أو لــم تهتــم بمــا 
فيــه الكفايــة، إليجــاد الحلــول الكفيلة بإنقــاذ الثروة 
الشــبابية املهــددة، فأيــن تكمــن هــذه الحلــول، ومــن 

بيده تنفيذها؟
أحلــك  فــي  فــي تونــس  الشــباب  أن وضــع  ال شــّك 
فداعــش  خطورتــه،  تجلّيــات  أعلــى  وفــي  حاالتــه، 
شــاب   5500 حميــدة،  قبلــة  أصبحــت  اإلرهابيــة 
تونسي يقاتل معها، يذبحون األبرياء أينما وقعت 
عليهم أيادهم، بأبشــع ما يمتلكون من مواهب في 
فّن القتل. وســتة آالف شــاب منعتهم السلطات من 
االلتحاق بهذا التنظيم في سورية، وهم اآلن قنابل 
موقوتــة داخــل تونــس. وعشــرات يراوحــون ما بني 
ليبيــا وتونــس، يتعلمــون فنــون القتــال والتفجيــر، 
وعشــرات يســكنون الجبال، يغدرون باألبرياء من 
الرعاة، والفقراء، يسلبونهم طعامهم وما يملكون. 
مــن خصاصتهــم  هربــًا  البحــر،  يركبــون  ومئــات 
وحرمانهم وفقدان كرامتهم، وغالبًا ما ينتهون إلى 
أن تأكلهــم األســماك، وال تعــود جثثهــم أبــدًا. وليس 

هــذا فقــط، فهنــاك مــا يفــوق 300 ألــف شــاب غــارق 
فــي داء املخــدرات، ومــا يفوق عــدد ضحايا حوادث 
الســير، يختــارون املــوت إراديــًا حرقــًا وشــنقا. هذا 
الوضــع الخطيــر الــذي يعيشــه شــباب تونــس ال بــد 
وأن يعتبــر أولويــة األوليــات فــي بلــد تنخــر جوانبــه 
املافيات املالّية والسياســّية التابعة للثورة املضاّدة، 
بــأّن  القــوّي املحتــرف لإليحــاء  ة إعامهــا 

ّ
مســتغل

الثــورة هــي الســبب الوحيــد واألوحــد لهــذه الظاهرة 
أّن  إال  الظاهــرة،  لهــذه  كثيــرة  األســباب  الخطيــرة. 
ســببني اثنــني اشــترك فيهمــا أغلب هؤالء الشــباب، 
العطالة عن العمل والتصّحر الثقافي. وما ستكون 
عليــه تفاعــات الكيميــاء مــا بــني خليــط مــن قــّوة 
الشباب واندفاعه زائدًا الفقر والحاجة واإلحساس 
باالغتــراب وفقــدان الهوّيــة وتقديــر الــذات؟ حتمــًا، 
لــن تكــون ســوى ما عليــه الوضع اآلن. والحقيقة أن 
الثــورة لــم تكن الســبب في نشــوء هــذه الظاهرة، بل 
كان لهــا )أي الثــورة( الفضــل فــي كشــف حقيقــٍة، 
لطاملــا حــاول النظــام القديــم طمســها. واالســتفادة 
مــن تعميــق أســبابها. فاملخلــوع بــن علــي لــم يكــن 
 مثقفــًا، أو صاحــب مشــروع بنــاء دولــة، كان 

ً
رجــا

 هّمه السيطرة على مفاصل الدولة، بقبضة من 
ّ

كل
 

ّ
حديــد، ولــم تكــن بطانتــه أفضــل منــه، فجمعــت كل
االنتهازيــني، منهــم مــن آثــر الســيطرة علــى مقاليــد 
املؤسســات، ومنهــم مــن آثــر ســرقة أمــوال الشــعب 
ــب االنتهــازي القابــض 

ّ
وتفقيــره. وعمــل هــذا املرك

على السلطة على عزل الشعب وتهميشه، وضرب 

ثقافتــه وهويتــه، وأوجــد جيــا منكســر الخواطــر، 
للعنــف   

ً
ميــاال أمــل،  كل  فاقــدًا  نفســيا،  مهــزوزًا 

حواجــز  كل  لتكســر  الثــورة  فجــاءت  واالنتقــام، 
 دون 

ً
الخــوف وآالت القمــع التــي كانــت تقــف حائــا

إظهار الحقيقة، الحقيقة التي يتآكل فيها الشباب، 
ويقتــل ويمــوت إراديــًا، مــن دون غايــة تذكــر، بعيــدًا 
عــن كل أمــل فــي حلول ســريعة وواضحة، تتكاتف 
مــن أجلهــا كل قــوى الدولــة والشــعب. والحلــول، إذا 
جــه مباشــرة إلــى إيجــاد مواطــن 

ّ
أردنــا، البــّد وأن تت

 الشــباب، وإلــى دعــم الخطــاب الروحــي 
ّ

الشــغل لــكل
الــذي يعيــد الثقــة للنفس، واإلحســاس بقيمة الذات.  
ر لكل شاب موقع قدم ثابت على أرض 

ّ
العمل سيوف

البــاد التونســية، وســيعيد إليــه فكــرة االنتمــاء إلى 
الوطن. العمل ســيعطل تلك الطاقة الشــبابية الهائلة 
جهــة إلــى العنــف، ســيوّجهها إلى الخلــق، ورّبما 

ّ
املت

إلى اإلبداع. ودعم الخطاب الروحي والنفسي ال بّد 
، مــن بوابــة اإلعــام الــذي ال بــّد وأن 

ّ
وأن يمــّر، أوال

ــى ولــو بالقــدر األدنــى مــن املســؤولية، وعــدم 
ّ
يتحل

بــّث خطابــات العنــف، والفرقــة، والتنابــز، واإلقصاء 
الحاقــدة  األيديولوجيــة  والســجاالت  والعنصريــة، 
املدّمــرة. وثانيــًا، العمــل على فتــح كل قنوات الحوار 
وتشــجيع  املســاجد،  منهــا  والتســامحي،  املعتــدل 
الحديــث الدينــي الوســطي املعتــدل، والدعــوات إلــى 
 األطــراف، في ظــل العدل 

ّ
التعايــش الســلمي بــني كل
واملساواة وتكافؤ الفرص.

محجوب أحمد قاهري )تونس(
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اإلنفلونزا تداهم مصر

17

القاهرة ـ العربي الجديد

مــا زالــت اإلنفلونــزا بأشــكالها املختلفــة، ال 
 5 »إتــش  الطيــور  إنفلونــزا  فيــروس  ســيما 
أن 1« وفيــروس »أتــش 1 أن 1« الــذي ُيعــرف 
حصــد  تواصــل  الخنازيــر«،  »إنفلونــزا  بـ شــعبيًا 
يناير/كانــون  شــهر  بدايــة  ومنــذ  املصريــني.  أرواح 
الثاني الجاري، ســّجلت 23 وفاة ناجمة عن اإلصابة 
باإلنفلونــزا، منهــا عشــر حــاالت فــي أســيوط وثــالث 
فــي محافظــات أســوان  البحيــرة وحالــة واحــدة  فــي 
والبحــر األحمــر والفيــوم وثــالث فــي ســيناء واثنتان 
ضاف إلى 

ُ
فــي الغربيــة واثنتــان أيضــًا في الشــرقية. ت

ذلك إصابات تحت العالج في عدد من املستشفيات.
املشــار  اإلنفلونــزا  فيروَســي  عــن  الحديــث  وأثــار 
إليهمــا آنفــًا، هلعــًا وخوفــًا بــني األهالــي فــي مختلــف 
أّكــد مصــدر مســؤول فــي  املحافظــات املصريــة. وقــد 
بهمــا  املصابــني  عــدد  أن  البيطريــة  الخدمــات  هيئــة 
مرتفــع للغايــة، وذلــك وفقًا للتقاريــر الرقابية الواردة 
مــن املحافظــات، مشــيرًا إلــى أن رئيــس الهيئــة العامة 
للخدمــات البيطريــة طالب جميــع األطباء البيطريني 
بالحــذر التــام فــي التعامــل مــع املصابــني. بنــاء علــى 
ذلــك، عمــدت الحكومــة املصريــة إلــى تعيــني أكثــر مــن 
ــي طبيــب بيطــري، لتقليــص النقــص الــذي تشــكو 

َ
ألف

منه الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وقد أشارت وحدات عديدة في القرى واملدن إلى عدم 
ــر عقــار »تاميفلــو« لعــالج الفيروَســني، مطالبــة 

ّ
توف

الحكومــة ممثلــة بــوزارة الصحــة بالتدخــل الســريع 
يــن 

َ
لــدى املســؤولني لإلحاطــة باملــرض. وانتشــار هذ

الفيروَســني فــي مصــر يثيــر املخــاوف مــن تحولهمــا 
إلــى وبــاء، يحصــد مزيدًا من األرواح في ظل الظروف 
الصعبــة التــي تمــّر بهــا البــالد. لكــن مســؤولي الطــب 
تمامــًا  اســتبعدوا  الصحــة  وزارة  فــي  الوقائــي 

ــر بالخيــر. واتهــم الحكومــة بالتقصيــر 
ّ

العــام ال تبش
: »املسؤول 

ً
واإلهمال في التعامل مع الفيروس، قائال

عــن ارتفــاع الوفيــات حتــى اآلن هــو وزارتــا الصحــة 
والزراعــة اللتــان تتهربــان مــن املســؤولية وتتبــادالن 
االتهامات«. ولفت إلى أن »الحكومة ما زالت تردد أن 

الوضع آمن في مصر«، وهنا مكمن الخطورة.
الطيــور  إنفلونــزا  ملواجهــة  العليــا  اللجنــة  وكانــت 
لهــا  قــد طالبــت خــالل اجتمــاع  الزراعــة،  فــي وزارة 
كبــرى لإلرشــاد والتوعيــة  إطــالق حملــة  بضــرورة 
للحــّد مــن انتشــار الفيــروس، باإلضافــة إلــى تطهير 
دائــم ومســتمر، وتحديــد  املصــارف والتــرع بشــكل 
القــرى، وتكثيــف  فــي  النافقــة  الطيــور  مواقــع طمــر 
حمــالت التقّصــي عــن املرض الكتشــاف البــؤر. يأتي 
ذلك في حني تشهد صناعة الدواجن في مصر أزمة 
كبيــرة، بســبب قلــة إنتــاج الكتاكيــت والنقص الحاد 

في كميات خامات األعالف.
الصحــة  منظمــة  تحذيــرات  تصاعــدت  قــد  وكانــت 
العامليــة حــول انتشــار مــرض إنفلونــزا الطيــور داخل 
بعــد  عليــه  الســيطرة  فــي  الحكومــة  وفشــل  مصــر 
انتشــاره فــي 28 محافظــة، األمــر الــذي يشــكل خطــرًا 
علــى  وإنمــا  فحســب  الدواجــن  صناعــة  علــى  ليــس 
حياة املواطنني بعد زيادة معدالت اإلصابة باملرض 
وتحّوره ليصبح أكثر شراسة من السنوات األخيرة. 
وهــي التحذيــرات التــي أكــد عليهــا عــدد مــن الخبــراء 
احتمــال  أن  رأوا  الذيــن  مصــر،  فــي  واملتخصصــني 
اكتشــاف  بعــد  خصوصــًا  بقــوة  قائــم  الوبــاء  وقــوع 
ســالالت جديدة من الفيروس تقاوم عقار »تاميفلو« 
ــع الخبــراء أن 

ّ
املســتخدم حاليــًا فــي مكافحتــه. وتوق

يكــون الوبــاء أخطــر فــي العــام الجــاري، فــي ظل ثبات 
الحكومة وعدم التفاعل مع املرض بعد تزايد حاالت 
الوفيــات البشــرية الناجمــة عــن اإلصابــة بإنفلونــزا 

الطيور في عدد من املحافظات.

تحّولهمــا إلــى وبــاء. فــي ســياق متصل، أقــّر املتحدث 
باســم وزارة الصحــة املصريــة الدكتــور خالد مجاهد 
 في مصر، كاشفًا 

ً
بوجود فيروس »إتش 1 أن 1« فعال

تشــخيص أكثــر مــن 170 حالــة خــالل يناير/كانــون 
الثاني الجاري، باإلضافة إلى الوفيات. وأكد أن لدى 

الوزارة كميات كافية من عقار »تاميفلو« ملعالجته.
مــن جهتــه، أوضــح مصدر مســؤول فــي وزارة الصحة 
اإلنفلونــزا  أن   - هويتــه  عــن  الكشــف  عــدم  ــل 

ّ
فض  -

بأشــكالها املختلفــة موجــودة علــى مــدار العــام، لكــن 
نســبة اإلصابــة بهــا تــزداد فــي شــهَري يناير/كانــون 
الثاني وفبراير/شباط. وشرح أن مكافحة اإلنفلونزا 
قد تتلخص في غســل اليدين باملاء والصابون جيدًا، 
واالبتعــاد عــن األماكــن املزدحمــة، والتخلــص مــن أي 
نفايــات عضويــة خصوصًا مخلفات الحيوانات التي 
ترّبى في املنازل. وشّدد على وجوب تحصني الفئات 
األضعف واألكثر عرضة لإلصابة باملرض باللقاحات 
املناســبة. والفئــات هــي األطفال الرضــع دون العامني، 
واملســنون الذيــن تعــدوا 65 عامــًا، ومرضــى الســكري 
 إنــه فــي حال إصابة أي شــخص 

ً
ر قائــال

ّ
والربــو. وحــذ

بارتفــاع الحــرارة إلــى 38 درجة مئويــة وثباتها عليه، 
ال بــّد مــن التوجــه إلــى أقــرب مستشــفى للتعامــل مــع 

الحالة وتلقي العالج في الوقت املناسب.
إلــى ذلــك، نفــى نقيــب البيطريــني الدكتــور ســامي طــه 
أن يكــون فيــروس إنفلونــزا »إتــش 1 أن 1« مصطنعــًا 
أو ضربــًا مــن الخيــال، مؤكــدًا أنــه موجــود فــي مصــر 
منــذ عــام 2009. منــذ ذلــك الحــني، بــدأ املــرض يتحــّور 
ويأخذ منحى خطيرًا في ظل عدم مواجهته مواجهة 
حقيقيــة مــن خــالل توفيــر املصــل املضــاد لــه فــي كل 
أنحــاء البــالد، أي فــي القــرى والنجــوع واملــدن وليــس 
فقــط فــي املحافظــة. وأّكــد طــه أن »املــرض لــو لــم يكــن 
موجودًا، ملا قتل عددًا كبيرًا من الناس في كل مكان«، 
مضيفــًا أن زيــادة عــدد الوفيــات فــي مصــر مــع بدايــة 

مجتمع
تمكنــت فــرق خفــر الســواحل التركيــة خــالل عام 2015، من ضبط 91 ألفًا و611 مهاجرًا غير شــرعي، 
وفدوا من دول مختلفة هربًا من الحروب أو الفقر والجوع وغيرها، وذلك خالل محاولتهم التسلل 
إلى الجزر اليونانية في قوارب مطاطية. وقد لقي 279 مهاجرًا حتفهم العام املاضي، في ما يطلق 
عليه البعض »رحلة األمل« وآخرون »قوارب املوت«. وقد سّجل ارتفاع كبير باملقارنة مع عام 2014 
بط ألفان و152 مهاجرًا غير 

ُ
الذي ضبط خالله 14 ألفًا و961 مهاجرًا. ومنذ بداية العام الجاري ض

)األناضول( نظامي، في حني فقد 36 مهاجرًا حياتهم في عرض البحر.  

أفاد باحثون في كلية فريدمان لعلوم التغذية في جامعة تافتس األميركية، بأن استبدال األطعمة 
الغنيــة بالدهــون املشــبعة بتلــك غيــر املشــبعة، يمكــن أن ينقذ حياة ماليني األشــخاص حــول العالم، 
مــن املــوت بأمــراض القلــب واألوعيــة الدموية والســكتة الدماغية والســكري. وقــال القّيم على الفريق 
البحثي الدكتور داريوش مظفريان إن »الدهون ليست كلها ضارة للجسم، فالدهون غير املشبعة، 
تحتاج مزيدًا من تسليط الضوء على فوائدها، ألنها ضرورية للجسم. هى مصدر للطاقة ونشاط 
)األناضول( ا على املزاج والحيوية«.  

ً
الخاليا وتؤثر أيض

الدهون غير المشبعة تحّد من أمراض القلبضبط 91 ألف مهاجر غير شرعي في تركيا عام 2015

الرباط ـ وصال الشيخ

لحــق 
ُ
ت ســوف  فصاعــدًا،  اآلن  مــن 

الجامعيــة  باألحيــاء  طبيــة  مســتوصفات 
املغاربــة،  للطلبــة  طبيــة  خدمــات  لتقــّدم 
بالتالــي سُينشــأ فــي كل حــّي مســتوصف 
بإشــراف  واألدويــة  األجهــزة  فيــه  ــر 

ّ
تتوف

وزيــر  أخيــرًا،  أعلــن،  مــا  بحســب  طبيــب، 
لحســن  األطــر  وتكويــن  العالــي  التعليــم 

الداودي.
وزيــر  إطــالق  مــع  اإلعــالن  هــذا  ويتزامــن 
نظــام  رســميًا  الــوردي  الحســني  الصحــة 

واألساســي  اإلجبــاري  الصحــي  التأمــني 
الخاص بالطلبة الجامعيني والذي يشمل 
إلــى  بالنســبة  وطالبــة.  طالــب  ألــف   288
الــوردي، فــإن هذا القــرار يكّرس مبدأ الحق 
الدســتور  ينــّص عليــه  الــذي  الصحــة  فــي 
املغربــي، باإلضافــة إلى أنه ســوف يحّســن 
للطلبــة  االجتماعيــة  الحيــاة  نوعيــة  مــن 

ويضمن تكافؤ الفرص بني الجنسني.
املكتــب  مديــر  يقــول  اإلطــار،  هــذا  فــي 
والثقافيــة  الجامعيــة  للخدمــات  الوطنــي 
»العربي  واالجتماعيــة، إدريس بوعامي، لـ
الجديــد«، إن »املكتــب يعمل، منذ نوفمبر/ 

تشــرين الثانــي 2015، علــى بنــاء 15 مركــزًا 
صحيــًا جامعيــًا تصــل مســاحة كل واحــد 
وتســتجيب  مربعــًا،  متــرًا   180 إلــى  منهــا 
ُيعــاد  وســوف  الضروريــة.  لالحتياجــات 
تأهيــل ثالثــة مراكز صحيــة قائمة حاليًا«. 
ويوضح بوعامي أن املراكز تقّدم خدماتها 
وغيــر  القاطنــني  »الطلبــة  لــكل  الطبيــة 
القاطنــني فــي األحيــاء الجامعيــة. يمكنهــم 
يمكــن  مــا  يقــّدم  الــذي  الطبيــب  استشــارة 
تقديمــه فــي املســتوصف، أو يوّجه الطالب 
عيــادات  أو  مستشــفيات  إلــى  املريــض 
خارجيــة إن تطلــب األمــر. ويمكــن للطبيــب 

فــي املركــز الصحي، أن يمــد الطالب مجانًا 
بوعامــي  ويشــير  الضروريــة«.  باألدويــة 
إلــى أن وزارة الصحــة تتعــاون مــع وزارة 
التعليــم العالــي فــي تنفيــذ هــذا القــرار، من 
خــالل »إجــراءات نظــام التغطيــة الصحيــة 
واألطبــاء  لهــا  التابعــة  املستشــفيات  عبــر 
تقدمهــا  التــي  والعالجــات  بهــا  العاملــني 
للطلبــة. كذلــك تســاهم وزارة الصحــة بمــّد 
باألطبــاء  الجامعيــة  األحيــاء  فــي  املراكــز 

واملمرضني«.
ويتابــع بوعامــي، إن قانــون إنشــاء املكتــب 
الوطنــي لألعمــال الجامعيــة االجتماعيــة 

بصحــة  العنايــة  علــى  ينــّص  والثقافيــة 
إرســاء تغطيتهــم  فــي  الطلبــة واملســاهمة 
لهــذا  الصحيــة  املراكــز  وبنــاء  الصحيــة 
الغــرض. ويكــون املكتــب الوطنــي االمتــداد 
العالــي  التعليــم  وزارة  ملهــام  االجتماعــي 
فــي مجــال الخدمــات االجتماعيــة املقّدمــة 
ل تأخر 

ّ
للطلبة لجهة الصحية منها. ويعل

الحكومــة عــن إصــدار مثــل هــذا القــرار إلــى 
قدرتهــا  عــدم  ســّيما  ال  ماليــة،  صعوبــات 
أن  ُيذكــر  املناســب.  التمويــل  تأمــني  علــى 
املغرب خّصص مبلغًا قدره عشــرة ماليني 

يورو لنظام التغطية الصحية.

المغرب يستحدث مستوصفات طبية في األحياء الجامعية

سالمة عبد الحميد

بعد نحو عام من تنحي حسني مبارك 
عن حكم مصر بثورة شارك فيها عدد من 

املصريني، أصبح واضحًا لدى كثير ممن 
شاركوا في تلك الثورة التي تحل ذكراها 

بعد أيام، أن جنراالت جيش مبارك تركوها 
تتفاعل وتتصاعد مطالبها لتحقق لهم هدفًا 

أساسيًا كان مخططًا له بالفعل، وهو منع 
توريث الحكم البنه جمال.

لم يكن الجيش غاضبًا على مبارك بالقدر 
الذي يسمح له باالنقاب عليه، على الرغم من 

أن مبارك سمح للمؤسسة األمنية بالتوسع 
على حساب املؤسسة العسكرية كثيرًا، 

سياسيًا واقتصاديًا، وربما كان ما فعله 
مبارك كعسكري مقصودًا لتحجيم قدرات 
الجيش على التدخل في مقدرات الباد على 

حساب مخططات الجنرال العجوز الذي 
يدرك جيدًا طريقة تفكير الجنراالت.

وجد الجيش في ما أطلق عليه الحقًا 
»ثورة شعبية«، فرصة ال يمكن تعويضها 
لانقاب على مبارك. ال يمكن أبدًا لعاقل 
أن يتصور أن مبارك كان سيتنحى عن 
الحكم لو أن الجيش لم ُيظهر له أنه ضد 

بقائه، ومفهومة بالطبع محاوالت الشرطة 
لإلبقاء على مبارك باعتباره كنزًا ال يعوض، 
ومفهوم أيضًا موقف الغرب وإسرائيل وكذا 

بعض دول الخليج منه.
غير املفهوم حتى اآلن، تلك الحالة من 

السذاجة التي كان عليها الثوار في مصر، 
وربما هي حالة متواصلة حتى اآلن. 

ال يمكن فهم األسباب التي دعتهم إلى 
تسليم ثورتهم إلى جيش مبارك. ربما 
يكّرر البعض أن هذا كان الحل الوحيد 

املتاح وقتها، لكن بعض الوقائع تنفي ذلك، 
فالثورة كانت قوية في أيامها األولى، وكان 

الجنراالت يحسبون لها حسابًا، حتى أن 
الحوار مع الشباب كان مقدمًا على الحوار 

مع قيادات األحزاب وعواجيز السياسة الذين 
باعوا الثورة سريعًا.

في األساس، ال يمكن تصور قبول 
الجنراالت لثورة، خصوصًا وأن تلك الثورة 
قامت على جنرال مثلهم، وال يمكن تصور 
أن من سيطروا على الباد طيلة ستة عقود 
سيتركونها ملدنيني يرفضون أن يحكمهم 

جنرال، مهما كانت قوة هؤالء املدنيني.
ما يحتاج إلى دراسات ونقاشات مطولة 
هو موقف املصريني العاديني من الثورة، 
وانحيازهم األعمى للجنراالت، ورفضهم 

لكل محاوالت تغيير النظام القمعي الفاسد 
الذي تحكم كل قراراته وتصرفاته مصلحة 
أفراده ومصالح من يحمونه أو يدعمونه من 

الخارج، على الرغم من أن هؤالء البسطاء هم 
أكثر املتضررين منه، وأكثر املستفيدين من 

تغييره. جرت بالفعل نقاشات ومحاوالت 
فهم كثيرة على مدار السنوات الخمس 

املاضية، لكن أحدًا لم يستطع بعد تفسير 
الحالة بوضوح، ربما نحتاج مزيدًا من 

الوقت، وربما نحتاج مزيدًا من التحليل، 
وربما نحتاج أيضًا أن تمر الباد بمزيد من 
األحداث ليفهم الناس الواقع، قبل أن نعرف 

ملاذا يكره معظم املصريني 25 يناير.

لماذا يكرهون 
25 يناير؟
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يبدو اإليرانيّون متفائلين. ال بد أن تكون لقرار إلغاء 
العقوبات آثار إيجابية على حياتهم ولو بعد حين، 

هم الذين يعانون من مشاكل اقتصادية

الختان حرمني من األمومة

1819
مجتمع

طهران ـ فرح الزمان شوقي

لــــــــســــــــنــــــــواٍت طـــــــويـــــــلـــــــة، انــــتــــظــــر 
ــيــــون نــتــائــج مــفــاوضــات  ــرانــ اإليــ
بـــرنـــامـــج بـــادهـــم الــــنــــووي. آمــن 
حكومة  رفعتها  التي  بالشعارات  بعضهم 
ــي، الـــذي  ــانــ ــدال بـــرئـــاســـة حــســن روحــ االعــــتــ
تحدث عن إيجاد مخرج ديبلوماسي ألزمة 
الــبــاد الــنــوويــة، مــا سيفتح بــاب االقتصاد 

اإليراني على مصراعيه. 
ــان اإليـــرانـــيـــون يــنــتــظــرون ســـمـــاع أخــبــار  كــ
إلـــغـــاء الــعــقــوبــات الــغــربــيــة املــفــروضــة على 
السياسة  املواطن ثمن  بادهم، بعدما دفع 
ــــاد طــــــــوال الـــســـنـــوات  ــبـ ــ ــي اتـــبـــعـــتـــهـــا الـ ــتــ الــ
املــاضــيــة. ومــع بــدء تنفيذ االتــفــاق الــنــووي 
الــــذي تـــم الــتــوصــل إلــيــه فـــي يــولــيــو/تــمــوز 
املاضي، وإعان إلغاء العقوبات على إيران، 
شعر كثيرون بالراحة والتفاؤل، على الرغم 

من بقاء الشكوك لدى البعض.
ــم تــشــهــد شـــــــوارع الــعــاصــمــة  هـــــذه املـــــــرة، لــ
اإليــرانــيــة االحــتــفــاالت ذاتــهــا التي شهدتها 
عقب اإلعـــان عــن االتــفــاق الــنــووي. رسميا، 
ــاء اإليـــرانـــيـــة الــرســمــيــة  ــبـ نــشــرت وكـــالـــة األنـ
»إرنـــــــــــــا« اســــتــــطــــاعــــا لــــــلــــــرأي أجــــــرتــــــه فــي 
ــهــــران، بــعــد أيـــــام عــلــى إعـــان  الــعــاصــمــة طــ
إلغاء العقوبات، أشــارت فيه إلى أن 79 في 
املدينة راضــون عن نتائج  املائة من سكان 
املفاوضات النووية، 75.5 في املائة ينظرون 

بإيجابية إلى مستقبل الباد.

»سيكون أفضل«
النظرة  املــائــة مــن أصــحــاب  فــي  ورأى 35.5 
اإليجابية أن الوضع في الباد يتجه نحو 
االزدهــار، فيما قال 40 في املائة إن الوضع 
»ســيــكــون أفــضــل«. فــي املــقــابــل، بـــدا آخـــرون 
ــار 18.2 فـــي املـــائـــة من  ــ أكــثــر تــشــاؤمــا، وأشـ
املستطلعة آراؤهم إلى أن الوضع لن يتغير، 
فــيــمــا أشــــار 6.4 فـــي املـــائـــة إلـــى أن الــوضــع 

يتجه نحو األسوأ.
ــنـــون فــي  ــاطـ ــقـ مــــــاذا يـــتـــوقـــع اإليــــرانــــيــــون الـ
الــعــاصــمــة مـــن االتــــفــــاق؟ يــقــول الــبــعــض إن 
شبح الحرب والتهديد قد ابتعد عن الباد، 
وهذا  جيد. أحد هؤالء هو السيد هاشمي. 
يــشــيــر إلـــــى أنـــــه عـــايـــش الــــحــــرب الــعــراقــيــة 
ــوال ثــمــانــي  ــ ــتـــي اســـتـــمـــرت طــ ـ اإليــــرانــــيــــة الـ
ســـنـــوات، وتــكــبــدت الــبــاد خــالــهــا خسائر 
كبيرة. يضيف: »لدى شباب إيران إمكانات 
هائلة. وفي حال حصوله على فرص تعليم 
جــيــدة وعــمــل مــنــاســب، ســيــكــون قــــادرًا على 

تحقيق النجاح«. 
مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول فـــرنـــاز مــحــمــدي، وهــي 
تغيرت  بــادهــا  إن صـــورة  طالبة جامعية، 
ــــان كـــثـــيـــرون يـــعـــتـــقـــدون أن  ــالـــم. كـ ــعـ ــام الـ ــ أمــ

على حالها، ولــم يشهد السوق أي تحسن، 
بحسب بعض املواطنن.

يــبــدو واضـــحـــا أن الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة 
تــســبــبــت فـــي مــشــاكــل اجــتــمــاعــيــة مــتــنــوعــة. 
االجتماعي  الباحث  يقول  السياق،  في هذا 
إنه »ألمر  الجديد«  »العربي  لـ  باهر  حسن 
انــتــظــار حل  فــي  الجميع  يــكــون  أن  طبيعي 
لــهــذه املــشــاكــل«. فــي املــقــابــل، يلفت إلـــى أنــه 
يتوجب على الحكومة إقرار خطط واضحة 
مشاريع  يعني  مــا  أكــبــر،  إنتاجية  لتحقيق 

أكثر وبالتالي فرص عمل للشباب.
أما الباحث االجتماعي مصطفى بودراتجي، 
فيشير إلــى أن إلــغــاء الــعــقــوبــات عــن جميع 
واملالية،  والتجارية  االقتصادية  القطاعات 
باإلضافة إلى قطاع النقل والطيران املدني، 

ال يهم املواطن اإليراني. 
فــــمــــا يـــعـــنـــيـــه هـــــو تــــوظــــيــــف األمــــــــر بــالــشــكــل 
الصحيح من خال حلحلة املشاكل. ويتوقع 
أال يــلــمــس املـــواطـــنـــون أي حـــلـــول عــمــلــيــة في 
املــســتــقــبــل الــقــريــب، الفــتــا إلـــى أن قــــرار إلــغــاء 
العقوبات سيساعد من الناحية النفسية، ما 
يعني أجواء أكثر استقرارًا في الداخل، على أن 

ينتظر املواطنون حصد النتائج اإليجابية.

كلما ذهبت إلى منزل فتاة 
مختونة، أرتعش من الخوف 

وأنا أسترجع ما حدث لي

البطالة كانت سببًا 
في ارتفاع معدالت 

الفقر في إيران

اإليرانين ال يمانعون خوض غمار الحرب. 
ــا الـــيـــوم، فــقــد أثــبــتــت الـــبـــاد أنـــهـــا تــؤيــد  أمــ
الحوار والدبلوماسية، ما سيشجع السياح 
على املجيء والتعرف على إيران الحقيقية. 
في املقابل، يقول زميلها سياوش إن »امللف 
النووي هو مجرد خطوة بسيطة من ضمن 
أن  إلــى  الفتا  والــشــائــكــة«،  املتراكمة  امللفات 
عـــاقـــة الــبــلــد مـــع دول املــنــطــقــة مـــتـــدهـــورة، 
الــدول تتمتع بعاقات جيدة  علما أن هــذه 
مــع الــغــرب. مــن جهة أخـــرى، يــرى أن »إلغاء 
الــعــقــوبــات يــعــّد مكسبا لــلــداخــل اإليـــرانـــي، 
لكنه لن يؤدي إلى تغيير جذري في عاقات 

الباد مع الخارج«.
 اإليرانّيون بإيجاد حل ألزمة 

ُ
إلى ذلك، يأمل

البطالة، علما أن هذه املشكلة باتت هاجسا 
لــدى عــدد ال بــأس بــه مــن املــواطــنــن، بعدما 
وصـــل عـــدد الــعــاطــلــن عــن الــعــمــل إلـــى نحو 
ثاثة ماين نسمة. وكانت دراســة صدرت 
الشورى  التابع ملجلس  األبــحــاث  مركز  عن 
اإلســامــي قد أشــارت إلــى أنــه في حــال بقي 
الــوضــع االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي على ما 
هو عليه، سيصل عدد العاطلن عن العمل 
ألــفــا بحلول عام  إلــى خمسة مــايــن و770 

.2020
في السياق، يشير باحثون اجتماعيون إلى 
ارتفاع معدالت  البطالة كانت سببا في  أن 
إيـــــران. وقـــد ذكــــرت وزارة العمل  الــفــقــر فـــي 
أنـــه مــنــذ عـــام 2004 وحــتــى الــيــوم، ارتفعت 
ــــال ســـنـــوات  ــدن )خــ ــ مــــعــــدالت الـــفـــقـــر فــــي املــ
املركز  تقارير  تشير  فيما  الحظر(،  تشديد 
اإليرانين  ثلث  أن  إلــى  لإلحصاء  الرسمي 
يعانون من الفقر في الوقت الراهن، بنسبة 

30 في املائة في طهران.
تقول اختري إنها تخرجت من الجامعة من 
وظيفة.  على  الحصول  مــن  تتمكن  أن  دون 
اليوم، تعطي دروسا في اللغة االنجليزية، 
ــغـــاء الــعــقــوبــات  وتـــأمـــل أن يــحــّســن قـــــرار إلـ
الــوضــع الــعــام فــي الــبــاد. مــن جــهــة أخـــرى، 
تــشــيــر إلـــى أن الــشــبــاب بــاتــوا يــعــزفــون عن 
ــم بــالــكــاد يــســتــطــيــعــون تــأمــن  الـــــــزواج، وهــ
احتياجاتهم األساسية، الفتة إلى أن البقاء 
من دون تأسيس عائلة وإنجاب أطفال قد 

يكون أقل كلفة ومسؤولية. 

آمال باالستقرار
اجتماعية  مــشــاكــل  إلـــى  الــعــقــوبــات  أدت  إذًا، 
عدة، منها انخفاض نسبة الــزواج في مقابل 
الــطــاق نتيجة الضيق املــادي.  ارتــفــاع نسبة 
للداخلية  الــتــابــع  املــــرأة  وكـــان مكتب شـــؤون 
اإليرانية قد أشــار إلــى أنــه من بن كل خمس 
إيـــــــران، هـــنـــاك حـــالـــة زواج  فـــي  حـــــاالت زواج 
اثنتان املشاكل،  واحــدة ناجحة، فيما تواجه 
وتــفــضــل حـــالـــتـــان االنـــفـــصـــال والــــطــــاق بعد 

سنتن على األكثر. وتذكر املحكمة اإليرانية 
العليا أن معظم طالبي الطاق يبررون األمر 
الحياة  تــأمــن متطلبات  قــدرتــهــم على  بــعــدم 

الزوجية. 
ها تتعلق 

ّ
خرى يأمل اإليرانيون حل

ُ
مشكلة أ

بـــأســـعـــار الـــســـلـــع، الـــتـــي اســـتـــمـــّر ارتــفــاعــهــا 
إلـــى  ــا أدى  ــ املــــاضــــيــــة، مـ الــــســــنــــوات  طـــيـــلـــة 
تضخم وارتـــفـــاع فــي األســعــار غــيــر مفهوم 
بــالــنــســبــة لــكــثــيــريــن. يــرتــفــع ســعــر الــبــنــزيــن 
فــتــرتــفــع مــعــه أســـعـــار مــخــتــلــف الــبــضــائــع. 
وكان املواطنون يجدون أنفسهم في بعض 
ــع نــســبــة  ــــان مـــضـــطـــريـــن لــلــتــعــامــل مــ ــيـ ــ األحـ
املــائــة أحــيــانــا. وعلى  تضخم بلغت 40 فــي 
السلع  أسعار  بقيت  انخفاضها،  من  الرغم 

ما زالت مجتمعات عديدة 
تمارس ختان اإلناث على 

الرغم من كّل التحذيرات. 
من السودان، تروي فاطمة 

تجربتها وآالمها

الخرطوم ـ العربي الجديد

عندما كانت في السابعة من عمرها، لم تدرك فاطمة 
الصغيرة وهي تلّوح بسعادة ال متناهية بسوارها 
ــاة، أن عــائــلــتــهــا تــســتــعــّد  ــ

ّ
ــن ــحــ ــا املــ ــدهــ ــبـــي ويــ ــذهـ الـ

لم تكن  األقرباء والجيران.  لختانها، وسط حفاوة 
تدرك أن تلك السعادة سوف تنقلب غما، وستغّير 
إلــى  وتــضــطــرهــا  متصلة  آالم  مــن  لتعاني  حياتها 
الخضوع لعملية جراحية في السابعة والخمسن، 

وتحرمها من لقب »ماما«.
بــــأســــى تـــتـــحـــّدث الـــحـــاجـــة فـــاطـــمـــة إلـــــى »الـــعـــربـــي 
الــجــديــد« عــن تجربتها املــريــرة مــع الــخــتــان، والتي 
لــه وقـــد انــضــمــت إلــى  إلـــى أكــبــر مناهضة  حولتها 
مــنــظــمــات مــدنــيــة وشـــاركـــت فـــي عـــدد مـــن الـــنـــدوات 
وورش العمل وراحت تستفيد من املناسبات التي 
تجمع النساء في األفراح واألتراح لتوعيتهن حول 

خطر ختان اإلناث.
ُيــعــّد الــســودان مــن بــن 28 دولــة فــي العالم تمارس 
عادة ختان اإلنــاث، وإن تراجعت نسبة ممارستها 
خـــال الــفــتــرة األخــيــرة مــن 90 % إلـــى 65.5% وفقا 
لبيانات اإلحصاء الصحي  لألسرة في الباد. لكن 
للمفاهيم  نــظــرًا  ملكافحته،   

ً
طــويــا زال  مــا  الــطــريــق 

املــجــتــمــعــيــة الــســائــدة والـــتـــي يــســتــنــد بــعــضــهــا إلــى 
ــا الــنــســبــة فـــي الــريــف  دعـــــاوى ديــنــيــة وصــحــيــة. أمــ
الـــســـودانـــي، فــتــســّجــل 95%. ُيــذكــر أن ثــّمــة تــراجــعــا 
الــيــوم فــي املـــدن الــراقــيــة، إذ ُيـــمـــارس خــتــان اإلنـــاث 

أيضا في وسط العاصمة الخرطوم.
تروي فاطمة »منذ اليوم األول بعد الختان، عانيت 
من احتباس البول، وأعادت القابلة عملية الختان 
ــان املــجــرى  حــتــى أتــخــلــص مـــن تــلــك املــشــكــلــة، إذ كــ
ضيقا جدًا. وفي فترة البلوغ، عانيت بشدة، وكنت 
ــاب شــهــريــا بــمــغــص ال يــنــتــهــي، وأخـــضـــع إلــى  ــ أصـ
عـــاج«. تضيف: »وصـــرت أكــره سماع كلمة ختان. 
وكلما ذهبت إلى منزل فيه فتاة مختونة، أرتعش 
من الخوف وأنــا أسترجع ما حــدث لــي. وذلــك على 
الرغم من أنني أذكر كم كنت سعيدة حينها بالحنة 
التي أحضرتها  الذهب  الجديدة وســوار  واملابس 
عائلتي لاحتفاء بتلك املناسبة. في خالها، تقام 

وليمة ُيدعى إليها األقارب والجيران«.
 املراهقة، لم تراودها 

ّ
وتذكر فاطمة أنها خال سن

ــي.. 
ّ
 فــي مــثــل ســن

ّ
 »أحــــام الــفــتــيــات الــلــواتــي هـــن

ّ
قـــط

 في 
ّ
أحـــام بــفــارس األحــــام. لــم تكن لــدي رغــبــة قــط

الــــزواج. وذلـــك كــآثــار طبيعّية لــذلــك الــخــتــان«. لكن، 
نزواًل عند رغبة أسرتها، »تزوجت. وكانت املعاناة. 
نجحت في اليومن األولن للزواج في التفاهم مع 

زوجي. هو حاول أن يمارس معي العاقة الزوجّية 
كأي ثنائي، لكنه صبر معي حتى األسبوع الرابع. 
فشلنا. نصحنا بعض األقارب بالعودة إلى القابلة 
الطاق«.  وطلبت  تماما  رفضت  لكنني  جديد.  من 
ــا: »فــــي بـــــادئ األمــــــر، رفــــض زوجـــي  تــتــبــاع ســــردهــ
ذلـــك، خــوفــا مــن الــوصــمــة االجــتــمــاعــيــة الــتــي يمكن 
أن تاحقني النفصالي بعد شهر من الزواج. لكنه 
في النهاية اقتنع. انفصلنا. حصل ذلك بعد ثاثة 

أشهر من زواجنا«.
الــيــوم، بعد 18 عاما على ذلــك االنــفــصــال، لــم تكّرر 
كثيرين  أن  مــن  الــرغــم  »على  تلك،  فاطمة تجربتها 
تقدموا لخطبتي. في داخلي، كانت قد نمت كراهية 
وصــدمــة مــن الــــزواج. وبسبب الــخــتــان، ُحــرمــت من 
ــا ويـــكـــون لـــي أطــفــال  اإلنــــجــــاب، ومــــن أن أصـــبـــح أمــ

ف أسرة«.
ّ
ينادونني ماما، وأؤل

تؤكد فاطمة اليوم أنها ظلت طيلة الفترة املاضية، 
مذ تعّرضها لذلك الختان، تعاني من آثاره. وأخيرًا 
ــه »مـــن  ــ ــارة«. تـــشـــرح أنـ ــهــ ــطــ ــيـــس الــ ظـــهـــر لـــديـــهـــا »كـ

أحيانا  يصل  وقــد  للختان  املصاحبة  املضاعفات 
رون من 

ّ
إلــى حجم برتقالة«. ُيذكر أن األطباء يــحــذ

إهمال هذا الكيس الذي يتكّون عادة بعد نحو عشر 
ســنــوات مــن العملية، مــا قــد يــؤدي إلــى مضاعفات 
وأمراض يصعب عاجها. ويشّددون على ضرورة 
استئصال الورم من جــذوره. وأخيرًا، خضعت إلى 
طوال  أرهقها  بعدما  الستأصلته  جراحية  عملية 
تؤكد  النهاية،  في  لكنها  الفائتة.  الثاث  السنوات 
أنها وهبت نفسها للتوعية حــول أضــرار الختان، 
في داخــل السودان وخارجه، حتى ال تمر أي فتاة 
ــقـــوي، لكنت  بــتــجــربــتــهــا املــــريــــرة. »لــــوال إيــمــانــي الـ

جننت أو أصبت باكتئاب حاد«.
لغاية اليوم، فشلت محاوالت لناشطن سودانين 
فــي إضــافــة مـــواد إلـــى قــانــون الــطــفــل، تــجــّرم ختان 
العملية سواء  بتلك  يقوم  اإلنــاث وتخضع كل من 
ُيــذكــر أنهم  الــقــانــونــيــة.  الــقــابــلــة، للعقوبة  األهـــل أو 
املــادة في مسودة  إدراج تلك  كانوا قد نجحوا في 
ــــوزراء قبل  الـ الــقــانــون، لكنها أســقــطــت فــي مجلس 
وصــولــهــا إلـــى الــبــرملــان، بــعــد الــجــدال الكبير الــذي 
أحدثته وانقسام األئمة والدعاة إلى مؤيد ورافض.
ــاث خــطــر على  ــ تـــجـــدر اإلشــــــارة إلــــى أن خـــتـــان اإلنــ
الفتيات، لجهة أضراره النفسية والصحية عليهن. 
وهــو قــد يتسبب أحيانا فــي وفــاة الفتاة، فــي حن 
النزيف  فــي  املتمثلة  مــن مضاعفاته  أطــبــاء  ر 

ّ
يــحــذ

البلوغ وتعثر  آالم  إلى  الطهارة، باإلضافة  وكيس 
عمليات الوضع، وكذلك األمراض النفسية ال سيما 

االكتئاب.

إيرانيّون متفائلونتحقيق
انفراج ما بعد إلغاء العقوبات

متعاطو المخدرات ضحايا القوانيـن التونسية

القانون الجديد سيبقي 
على العقوبة بالسجن 

مّدة 5 سنوات للمتعاطي

تونس ـ مريم الناصري

تتفاقم ظاهرة استهاك املخدرات بمختلف 
أنواعها في األوســاط الشبابية في تونس، 
ال ســيــمــا الـــقـــنـــب الـــهـــنـــدي املــــعــــروف بــاســم 
»الــزطــلــة«. وهـــو مــا يثير انــتــقــادات واســعــة 
في املجتمع، مع مطالبات مستمرة بتطويق 
ــن الـــعـــاجـــي  ــديـ ــعـ ــبـ ــــرة، ومــــــراعــــــاة الـ ــاهـ ــ ــــظـ الـ
الــجــزائــي والقانوني  والــوقــائــي، والــبــعــديــن 

من خال مراجعة سلم العقوبات. 
تــكــشــف اإلحــــصــــاءات الــرســمــيــة عـــن إحــالــة 
ــام 2014  12 ألــــف تــونــســي عــلــى الــقــضــاء عــ
بسبب تعاطيهم »الزطلة«. معظم هؤالء من 
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بن 14 عاما 
الداخلية  وزارتــــي  إحــصــاءات  وتشير  و35. 
 نسبة اإلدمان على املخدرات 

ّ
والعدل إلى أن

في تونس ارتفعت بنسبة 70 في املائة خال 
 30 في 

ّ
الــســنــوات األخــيــرة. بينما لوحظ أن

 املخدرات. 
ّ
املائة من الفتيات في تونس يدمن

كما يؤكد بحث تجريبي أعدته إدارة الطب 
التدخن  تعاطي  حول  والجامعي  املدرسي 
ــدرات داخــــــل املـــؤســـســـات  ــ ــخــ ــ والــــكــــحــــول واملــ
الــتــربــويــة فــي واليـــة تــونــس العاصمة لعام 
 11.6 في املائة من التاميذ جربوا 

ّ
2013 أن

 50 فــي املــائــة مــن تاميذ 
ّ
مــواد مــخــدرة، وأن

أو كحولية  مــواد مخدرة  الوالية استهلكوا 
أو سجائر. من بن هؤالء 61.1 في املائة من 

الذكور، و38.9 في املائة من اإلناث.
من جهته، يؤكد رئيس »الجمعية التونسية 
املجيد  املــخــدرات« عبد  للوقاية من تعاطي 
 العدد الهائل 

ّ
»العربي الجديد« أن الزحاف لـ

الجمعية  مــركــز  يتلقاها  الــتــي  الطلبات  مــن 
ــر الـــــعـــــاج يـــعـــكـــس حــــجــــم املــشــكــلــة  ــيـ ــوفـ ــتـ لـ
 املـــركـــز يــعــانــي مـــن طــاقــة 

ّ
وانـــتـــشـــارهـــا. لــكــن

 عن بعض املشاكل 
ً
استيعاب محدودة فضا

األخـــــرى بــســبــب ضــعــف املــــــوارد املـــالـــيـــة، ما 
يــهــدده بــاإلقــفــال الــيــوم. وعــن أســبــاب تفاقم 
 »السبب الرئيسي 

ّ
الظاهرة، يؤكد الزّحاف أن

يكمن فــي تــوفــر املــــادة فــي الـــشـــوارع بسبب 
االنفات األمني«.

بــــــدورهــــــم، يــــدعــــو حـــقـــوقـــيـــون ومـــحـــامـــون 
ونــشــطــاء فــي املــجــتــمــع املــدنــي إلـــى ضـــرورة 
باملخدرات،  ق 

ّ
املتعل  52 رقم  القانون  تنقيح 

وذلــك بسبب ارتــفــاع عــدد املوقوفن سنويا 
الشباب.  فئة  مــن  ال سيما  التعاطي  نتيجة 
 الـــقـــانـــون لـــم يــــأت بــنــتــائــج 

ّ
ــــؤالء أن يـــؤكـــد هـ

إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــخـــفـــيـــض عـــدد 
املــســتــهــلــكــن. وهــــو الـــقـــانـــون الـــــذي يــعــاقــب 
بالسجن من عام إلى خمسة أعوام، وبغرامة 
 مـــن تــعــاطــى شــخــصــيــا مـــن دون 

ّ
مــالــيــة لــكــل

تــــرويــــج، نـــبـــاتـــا أو مــــــادة مــــخــــدرة فــــي غــيــر 
ــوال املــســمــوح بــهــا قــانــونــا. كــمــا ينّص  ــ األحـ
ــه يــعــاقــب بــالــســجــن مــن ســتــة أشهر  ــ

ّ
عــلــى أن

 من تردد 
ّ

إلى ثاثة أعوام وبغرامة مالية كل
على مكان مجهز لتعاطي املخدرات ويجري 
بــذلــك، حتى وإن لم  فيه تعاطيها مــع علمه 

يتعاط بدوره. 
ــــوام إلـــى 10  كــمــا يــعــاقــب بــالــســجــن مـــن 6 أعـ
الــزراعــة   مــن قــام بأعمال 

ّ
وبغرامة مالية كــل

أو الحصاد أو اإلنتاج أو امللكية أو العرض 
الــشــراء أو اإلحــالــة  الــتــوســط أو  أو النقل أو 
أو  االســتــخــراج  أو  الــتــوزيــع  أو  التسليم  أو 
الــتــصــنــيــع لـــلـــمـــواد املــــخــــدرة بــنــيــة االتـــجـــار 
فيها في غير األحــوال املسموح بها قانونا. 

إلــى 20  كما يعاقب بالسجن مــن 10 أعـــوام 
 من هــّرب أو صّدر 

ّ
كــل عاما وبغرامة مالية 

أو اســتــورد مــادة مــخــدرة بنية الــتــرويــج أو 
االتجار فيها في غير األحوال املسموح بها 

قانونا.
 تــســلــيــط الـــعـــقـــوبـــات خـــصـــوصـــا عــلــى 

ّ
لـــكـــن

املــســتــهــلــيــكــن تـــرفـــضـــه مــنــظــمــات حــقــوقــيــة 
ومحامون، ويطالبون منذ سنوات بضرورة 
على  الــعــقــوبــات  وتخفيف  الــقــانــون  تنقيح 

املتعاطن باعتبارهم ضحايا ال مذنبن.
تـــؤكـــد مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايـــتـــس ووتــــش« 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« عـــلـــى ضــــــــرورة عـــدم  لــــ
تــجــريــم اســـتـــهـــاك املــــخــــدرات الــخــفــيــفــة أي 
»الــزطــلــة«. وتستند فــي ذلــك إلــى الــدراســات 
املــقــارنــة فــي الــعــديــد مــن الـــدول الــتــي أثبتت 
 اللجوء إلى السياسة الردعية يؤدي إلى 

ّ
أن

الــظــاهــرة.  الــحــد مــن  نتائج سلبية مــن دون 
تقول مديرة مكتب املنظمة في تونس منة 
قالي: »توجد طرق أخرى يمكن انتهاجها 
عقوبة   

ّ
ألن التوعوية.  السياسة  غــرار  على 

السجن خصوصا للمبتدئن في االستهاك 
تــمــثــل خــطــرًا كــبــيــرًا عــلــيــهــم مـــع تعريضهم 

لاحتكاك بأنواع مختلفة من السجناء«.
ــعــــدل  الــ وزارة  ــابــــت  ــتــــجــ اســ جـــهـــتـــهـــا،  مـــــن 
عرض  قانونا  وأعـــدت  للمطالب  التونسية 
عــلــى الـــبـــرملـــان لــلــمــصــادقــة عــلــيــه. لـــكـــن، في 
املقابل تعالت أصوات رافضة ملبدأ التخفيف 
يفتح  القانون  تعديل  باعتبار  العقوبة  من 
الــبــاب عــلــى مــصــراعــيــه لــتــزايــد االســتــهــاك. 
القانون  مــشــروع  آخـــرون بفحوى  نــدد  كما 
إلى  أشـــارت  الــتــي  التسريبات  بعد  الجديد 
للمستهلكن  الــســجــن  عــقــوبــة  إلـــغـــاء  عــــدم 
املبتدئن )أول مــرة(. في هــذا اإلطـــار، يؤكد 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ مــرابــط  غـــازي  املحامي 
العقوبة  على  سيبقي  الــجــديــد  الــقــانــون   

ّ
أن

بالسجن ملّدة 5 سنوات للمتعاطي مع منح 
سلطة تقديرية للقاضي. يتابع: »السياسة 
ــنــــح الـــســـلـــطـــة  الــــعــــقــــابــــيــــة ســـتـــبـــقـــى. أمـــــــا مــ
إيجابية،  خــطــوة  فهو  للقاضي  التقديرية 

لكنها غير كافية«.

عادة ال تنعكس القوة الذهنية في ما 
ينظر  مــا  غالبا  العكس،  على  تفعله. 
فــي مــا ال تــفــعــلــه. فــي كــتــابــهــا »ثــاثــة 
عشر شيئا ال يفعلها الناس األقوياء 
ذهنيا«، تقول إيمي موران أن تطوير 
ــهــــج ثــاثــي  ــة هــــو »نــ ــيـ ــنـ الــــقــــوة الـــذهـ
األبـــعـــاد«، وذلـــك مــن خـــال السيطرة 

على أفكارك وسلوكك وعواطفك.
في العادة، هذه األمور الـ 12 ال يفعلها 
األقوياء ذهنيا، بحسب موقع »بزنس 

إنسايدر«، وهي:
الشفقة  فــي  أوقــاتــهــم  - ال يضّيعون   1
ــزن عـــلـــى أنـــفـــســـهـــم. فــالــشــفــقــة  ــحــ أو الــ
ــرًا مـــدّمـــرًا وتخلق  عــلــى الــــذات تــعــّد أمــ
شعورًا سلبيا. لذلك، يجب العمل على 
استبدال الشفقة على الذات باالمتنان.
2 - يستطيعون التحّكم بقّوتهم. يجب 
على  وتعمل جاهدًا  أهدافك  أن تاحق 

تحقيقها.
3 - ال يخشون التغيير. صحيح أن أي 
قرار بالتغيير يمكن أن يكون مخيفا، 
إال أن الخوف يمنعك من التقدم، وقد 

يتجاوزك كثيرون أكثر جرأة منك.
4 - ال يــــركــــزون عــلــى األمــــــور الـــتـــي ال 
فــمــحــاولــة  عــلــيــهــا.  الــســيــطــرة  يمكنهم 
 شـــيء هــي بمثابة 

ّ
الــســيــطــرة عــلــى كـــل

اســتــســام لــلــقــلــق. عــلــى الــعــكــس، ركــز 
على ما يمكنك فعله.

ــاء الــجــمــيــع.  ــ 5 - ال يـــفـــكـــرون فـــي إرضــ
يمكنك أن تــكــون أكــثــر قـــوة وذكــــاء إذا 

توقفت عن الحكم على نفسك من خال 
ما يقوله اآلخرون عنك.

6 - ال يــضــّيــعــون وقــتــهــم فــي التفكير 
ــل شـــيـــئـــا  ــ ــحـ ــ بــــــاملــــــاضــــــي. هـــــــــذا لـــــــن يـ
وقــــــد يـــــــؤدي إلــــــى الــــكــــآبــــة. بـــــــداًل مــن 
ــالـــحـــاضـــر وخــطــط  ذلـــــــك، اســـتـــمـــتـــع بـ

للمستقبل.
تــحــّمــل  أخــــطــــاءهــــم.  ــّررون  ــ ــكــ ــ يــ ال   -  7
لعدم  أي خطأ وضــع خطة  مسؤولّية 

الوقوع فيه مجددًا في املستقبل.
8 - ال يــســتــاؤون مــن نــجــاح اآلخــريــن. 
حــتــى إذا غـــدوت شخصا نــاجــحــا، لن 
تكون سعيدًا أبــدًا إذا ركــزت فقط على 

نجاح اآلخرين.
9 - ال يستسلمون بعد الفشل. عادة ال 
يتحقق النجاح على الفور. وكثيرًا ما 
يعرقلك الفشل الذي عليك أن تتخطاه 

وتعيد التوازن إلى حياتك.
10 - ال يخشون قضاء الوقت لوحدهم. 
الـــوحـــدة قـــد تــجــعــلــك تــركــز أكــثــر على 
ــادة اإلنــتــاجــيــة،  ــ الــنــجــاح مـــن خـــال زيـ
حتى أنك تكون أكثر حماسة وابداعا.

11 - ال يشعرون بــأن العالم يدين لهم 
بشيء. يجب أن تركز فقط على جهودك 

وتتقبل النقد وتعترف بعيوبك.  
اعمل  فــوريــة.  نتائج  يتوقعون  ال   -  12
من أجل أهدافك البعيدة املدى وال تنس 
الصورة  إلــى  وانــظــر  قياس نجاحاتك، 

األوسع.
)إعداد ربى أبو عمو(

هذا ما ال يفعله األقوياء ذهنيًا

رلى المصري

قد يكون مطعم أبو أحمد في بيروت شهيرًا. ملن ال يعرفه، هو أحد 
املطاعم الشعبية التي تقدم ساندويشات الكفتة والشاورما وغيرها. 
أبــو أحمد قــرر أن يطلق على السندويش بجانب واحــد من الرغيف 
اسمًا »ستاتيًا«. إصطلح على التسمية مع زبائنه. ال يحتاج الزبون 
 حــتــى يــهــم بتحضير 

ً
إلـــى أكــثــر مــن طــلــب »شـــاورمـــا ســتــاتــي« مــثــال

الطلبية. باملقابل، هناك الساندويش »الرجالي«. 
حدثت هذه الرواية أمام مجموعة من األصدقاء، وأضحكت الجميع. 
ثمة امرأتان في املجموعة لم تتجاوبا فعليًا مع الرواية ولم تجدا حسًا 
للفكاهة فيها. بالنسبة للمجموعة هاتان السيدتان هما »منّغصتا« 
املجموعة. دائمًا متأهبتان النتقاد أي جملة أو فعل أو مبادرة فيها 
تمييز جندري ولو كان إيجابيًا. هما إذًا نكدتان بالنسبة لألصدقاء، 
وقد تتالفى املجموعة الخروج معهما إلبقاء األجواء »اليت« بغيابهما. 
فــي حــديــث جــمــع إحـــدى هــاتــني الــســيــدتــني مــع واحــــدة مــن زميالتها 
العمل، سألتها األخيرة، »جبِت بنت؟«. فهمت صاحبتنا املغزى  في 
لها  بالنفي. صّححت  وأجابت  االستغباء  قــررت  لكنها  السؤال،  من 
جبتيها؟«.  وين  »من  واستطردت:  أجنبية«.  خادمة  »أقصد  الزميلة: 
ــة الــغــضــب بــالــتــصــاعــد. لــم يــكــن مــن صاحبتنا إال إنــهــاء  بـــدأت درجـ
الحديث مع الزميلة، بعد أن قدمت لها محاضرة حول »اللغة التمييزية 

العمياء والعنصرية واملتعالية بحق العامالت األجنبيات«. 
بانتهاء  تنتهي  وظيفة  ليست  النساء  حقوق  عن  املستمرة  املدافعة 
ــش )أو ربما 

ّ
نــمــط حــيــاة، لكنه مــكــلــف. أن نسمع ونــطــن ـــدوام. هــي  ــ ال

ننساق( مع الذين يستخدمون تعابير أو مواقف صارخة بالتمييز 
وبانتهاك الكرامة اإلنسانية ربما يضعنا في خانة »الكول«. القفز إلى 
الناحية األخرى من املعادلة هو االستنفار الدائم أمام أي أو كل تعبير 
أو مزحة يعمل على إقصاء صاحبه/صاحبته. ال يتوقف نمط الحياة 
هذا على ردة الفعل )أمام السائد(. هو عبارة عن فعل دائم، ومستمر. 
 مــراقــبــة ذاتــيــة مستمرة لــعــدم الــوقــوع فــي الــصــنــدوق. تــبــذل النساء 
جهدًا مضاعفًا إلثبات الذات واإلقناع  بأن راتبهن الشهري أو الترقية 
لــتــقــديــم ســجــل يــومــي بإستحقاقهن ــة أو بــحــاجــة 

ّ
 حــق ولــيــســت مــن

هذا الحق. 
هــذا مــجــرد مثل على الــجــهــود الــتــي ال تنتهي فــي الــحــوار مــع الــذات 
والــــزوج والــصــاحــب واالبــــن واالبــنــة إلـــخ. كــذلــك يــبــذل بــعــض الــرجــال 
»الــصــورة النمطية«  لـــ جهدًا مضاعفًا حــني يــقــررون عــدم االنــصــيــاع 
 أو إذا أرادوا الخروج من 

ً
للرجال ضمن إطار العالقات العاطفية مثال

الصندوق في كثير من املواقف. 
قد يكون العيش خارج الصندوق صعبًا ومكلفًا، لكن األمر يستحق. 

)ناشطة نسوية(

خارج الصندوق

تاء

سيبقى  التغيير  إن  بودراتجي  مصطفى  االجتماعي  الباحث  يقول 
االتفاق  المعنيين وتعاطيهم مع مكاسب  بكيفية تصرف  مرهونًا 
على  تنعكس  جــيــدة  ثــمــار  حصد  يستطيعون  فهم  ــووي،  ــن ال
انتعاش  ترجئ  أخطاًء  يرتكبون  قد  لكنهم  مباشرة،  المواطنين 
اقتصاد البالد لفترة طويلة، ما يعني ضرورة التخطيط ووضع برامج 

دقيقة تنعكس على الداخل.

الثمار بيد الحكومة

األردنيون يسخرون من العاصفة
مع انتظار بلدان املشرق العربي املنخفض الجوي شديد البرودة واملثلج 
ابــتــداء مــن مــســاء األحـــد املــقــبــل، امــتــألت حــســابــات املــغــرديــن األردنــيــن 

بالذات بتغريدات حول العاصفة التي أطلقوا عليها اسم »نعمة«.
صباح  »تويتر«  على  انتشاره  بعد  نعمة«  »العاصفة  هاشتاغ  وحقق 
أقــل من 5 ساعات. وكانت طبيعة  التغريدات في  أمــس الخميس مئات 
»ربنا  ربيع حمدان:  قاله  ما  ذلــك،  التغريدات ساخرة في معظمها. من 
ــاف مــشــكــكــا فـــي الــتــحــذيــرات من  ــ يــســّهــل عــلــيــِك يـــا عــمــتــي نــعــمــة«. وأضـ
العاصفة  انتهاء  وبعد  املــخــابــز..  إلــى  الجميع  سيهرع  »اآلن  العاصفة: 
سيعّدون الكثير من األرغفة التي بقيت لديهم ولم يحتاجوا إليها كما 
تــوقــعــوا«. أمــا ريــمــا مسعود فانتقدت االســـم بــالــذات: »هــي نعمة على 

ها نقمة على الفقراء«.
ّ
األغنياء، لكن

الكثيرين خصوصا  بــال  أمــر يشغل  ا عــن 
ّ
البن أيمن  تــســاءل  مــن جهته، 

 املنخفض الجوي سيستمر طــوال أســبــوع: »هــل سنستلم 
ّ
أن مع علمه 

رواتبنا قبل العاصفة؟«.
بثينة تزعجها صور الثلوج التي تغرق املوقع: »من اآلن أقول لكم، من 

ينشر صور ثلوج، سأحجبه فورًا. ال تستهبلوا وتأكلوا رأسنا«.

هاشتاغ

إيران نحو األفضل )عطا كيناري/فرانس برس(

)Getty( لم تكن تدرك أن تلك السعادة ستنقلب غمًا

الجمعة 22 يناير / كانون الثاني 2016 م   12 ربيع الثاني 1437 هـ  ¶  العدد 508  السنة الثانيةالجمعة 22 يناير / كانون الثاني 2016 م   12 ربيع الثاني 1437 هـ  ¶  العدد 508  السنة الثانية
Friday 22th January 2016 Friday 22th January 2016

الحمالت على المخدرات ال تحّد من انتشارها )فرانس برس(



قضايا

سامي داود وكارزان كاوسين

ــه مــديــنــُة  ــَدتـ ــِهـ ــٌر شـ ــ ــدمِّ تـــحـــريـــٌر مــ
ــِر  ــهــ ــِة شــ ــ ــايــ ــ ــهــ ــ الـــــــــرمـــــــــادي فـــــــي نــ
  ،2015 األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
ــتــهــا في  ــاَنـــت »داعــــــش« قـــد احــتــلَّ  كـ

ْ
بـــعـــَد أن

التحريري،  القصُف  أّدى   .2015 مــايــو/أيــار 
 داعـــش إلـــى دمــــاِر %80 

ُ
ومـــن قــبــِلــِه، احـــِتـــال

 ُبنَيِة املدينة، وَتهجيِر كل سّكاِنها. وما 
ْ

من
إن تمَّ تحريُر الرمادي، حّتى فرَّ َمن كاَن قد 
َبِقَي من أهاليها عنَد دخوِل داعش، فاكَتَمل 

 امُلجتَمع عن مدينِته. 
ِّ

نزوُح كل
وتظهر حركاُت النزوٍح هذه للَعياَن ما هَو 
 

ُ
َتحمل الِعراقي،  امُلجتَمع  ُبنَيِة  في   

ٌ
ض ُمــقــوَّ

ـــًة غــيــَر ُمــتــجــاِنــســة،  مــعــهــا جــغــرافــيــا عـــراقـــيَّ
ــيِّ  ــ ــِن ــــيِّ واإلثــ ــِب ــذَهــ ــِف املــ ــنـ ــُعـ ــا مــــن الـ ــاريـــخـ وتـ

امُلتباَدل.  
التي  امَلعِضاِت  ِة  لهيكِليَّ ٌد  َة إحصاٌء جيِّ ثمَّ
ة  ثمَّ بها.  وينفرُد  العراقيُّ  النزوُح  ُينِتُجها 
امُلتناِسِب  النازحني  عدِد  لزيادِة  اسِتشراٌف 
ها  ــادِة الــعــنــِف فــي الــعــراق، كأنَّ َطـــردًا مــع زيــ
الــعــراقــيِّ  الــقــدِر تعيُد إنــتــاَج املــشــهــِد  عجلُة 
ــا. حلقٌة مــن العنِف  ــُر نــفــَســُه ذاِتــيَّ الـــذي ُيــدمِّ
ــُس ســـؤاَل الــوطــِن العراِقي.  الــاُمــجــدي تــؤسِّ
 

َّ
أن أم  ُة وطنا،  الِعراقيَّ الُجغرافيُة   

ُ
ل ُتشكِّ  

ْ
َهل

بتعبيِر ميشيل فوكو، فضاًء  بــات،   
َ

الــعــراق
ِة  غير ُمتجاِنس؟ ضمَن امُلعَطياِت التاريِخيَّ
ــا عــلــى  عـ ــرَّ  مـــشـ

ُ
ــؤال ــ ــسـ ــ ــة، َيـــبـــقـــى الـ ــ ــيَّ ــ ــاِل والــــحــ

النزوُح  َيتجّلى  َفوضى  إّل.  ليَس  الَفوضى 
ترَجمًة لها في الجِتماِع وامَلكان.

ولــم ُيــنــِتــْج تــحــريــُر الــعــراِق مــن ُحــكــِم صــّدام 
ــِنـــظـــاِم  ـــة مــــع الـ حـــســـني َقــطــيــعــَتــه الـــســـيـــاســـيَّ
 أعاَد إنتاَجه بشكٍل ُمختِلف، إذ لم 

ْ
البائد، بل

 فكرُة الزعامِة في العراق على حساِب 
ْ

ل تَتحلَّ
املاِليِّ  بالفساِد  َتطعيُمها  تــمَّ  َبــل  سة،  املؤسَّ
 

ُ
الطائفي. وهكذا، استَمرَّ الصراع واإلسناد 
أنهَكْتُه عقوٌد  الذي  العراقي  املجَتمِع  داخــَل 
َخت فيِه  طويلٌة من الحرِب والحِتراب. ورسَّ
انــِفــصــالت جـــذرّيـــة عــلــى ُمــســتــوى الــهــِوّيــة، 
ــهــا عــلــى املـــدى املــنــظــور. في 

ُّ
ُيــســَتــعــصــي حــل

ِل املجتَمع العراقي إلى 
ُّ
هذا اإلطــاِر من َتحل

حركاُت  تأتي  وُمــتــنــابــذِة،  ُمغَلقِة  عاٍت  تجمُّ
ـــة،  ــيَّ ـــة لــلــَمــجــمــوعــات امَلـــدِنـ ــنــــزوِح الـــقـــســـِريَّ الــ
لتلَك  امُلــواكــَب  ؤ 

ُّ
والــتــجــز الَفوضى  لُتمشِهَد 

املــجــمــوعــاِت فـــي َمــنــفــاهــا، مـــا يــدفــُعــهــا إلــى 
لاسِتقطاب  ِتبعا  نفِسها  َهيكلَة  ُتعيَد  أن 
َب في نزوِحها.  الذي تسبَّ املذهِبيِّ واإلثِنيِّ 
يِّ  نِّ

الــنــزوِح السُّ ســيــرورٌة ترجَمتها خــارطــُة 
مــن األنــبــاِر بــدايــة 2014، بغموِض ُوْجــهــاِت 

النزوح.
ًة  ــاٍت نقيَّ أنــَتــَج الــعــنــُف فــي الـــعـــراِق جــغــرافــيَّ
ــروٍز صريٍح  ــا ومــذَهــِبــّيــا. مــا أّدى إلــى ُبـ إثــِنــيَّ
ــٍة في العراق:  ــٍة أســاِســيَّ ــِويَّ

َ
لثاِث دوائـــَر ِجــه

ــٍة فــي إقــلــيــِم كــردســتــان، وإثنية  ـــٍة إثــنــيَّ ُكـــرِديَّ
ٍة  ٍة في الوَسط، وإثنية َمذَهِبيَّ يَّ ٍة ُسنِّ مذَهِبيَّ
ــة من هذِه  ــِويَّ ِجــهَ  

ِّ
لكل الَجنوب.  في  ٍة  شيعيَّ

نـــظـــاٌم إداريٌّ واجــِتــمــاِعــيٌّ  الـــثـــاث  الـــدوائـــر 
 ِمــنــهــا 

ٍّ
ــِمـــيٌّ ُمــخــَتــِلــٌف عـــن اآلَخــــــر. ولـــكـــل ــَيـ وِقـ

للتاريخ،  ُمختِلفٌة  ونــظــرٌة  ُمختِلف،   
ٌ

تــاريــخ
الــعــْودِة  بــفــكــرِة  يعتِقد  الشيعي  فــالــجــنــوُب 
َمأخوٌذ  يُّ  السنِّ والوسُط  للمهدي.  املنتَظرِة 
وُكرِدستان  الصالح.  للسَلِف  العودِة  ِبفكرٍة 
أُســِس  على  امُلستقبل  نــحــَو  بنفِسها  َتــدفــُع 
امُلــجــَتــَمــع الســـِتـــهـــاكـــي، ولـــذلـــك ل تــشــتــِرُك 
من  َف  تخفِّ أن  يمكُنها  ذاكـــرٍة مشتركٍة،  فــي 
ة، يتمُّ استثماُرها  ِة تناُقضاِت اجتماِعيَّ حدَّ
متباَدَلة،  ٍة  هوياِتيَّ تصِفياٍت  عبَر  ا  ِسياِسيَّ
ُمعظَم   

ُ
ن ُتبطِّ ــَة  الــثــأِريَّ َة  الذهنيَّ  

َّ
أن فــي حــني 

ة. الخطاباِت السياِسيَّ

مسِبّباُت النزوِح وحيرُة الُوْجهات
 

ُ
ــــدأت َمــــْوجــــاُت الـــنـــزوِح الــعــراقــي تــتــســارع َبـ
ِوْفقا  َح، 

َ
نـــز فقْد   .2013 نهاية  في  وتتكاثُف 

 )IOM( العاملية  الهجرة  منظمة  لــَتــقــديــراِت 
ــَن   شـــخـــٍص ِمــ

َ
ــِة مــــايــــني ــُد عــــن ثــــاثــ مــــا يــــزيــ

ــة، ِوفــقــا للترتيِب اآلتــي:  ــيَّ ــنِّ امُلــحــاَفــظــاِت الــسُّ
األنــبــار 32%، نــيــنــوى 29% وصـــاح الــديــن 
 ســيــطــَرت 

ْ
21%.  وقــــد حــــدَث ذلـــــَك، بــعــَد أن

ــِل 
ُّ

ــدأت فـــي الــتــَوغ ــ داعــــش عــلــى املـــوصـــل، وبـ
ــة، حــيــُث  ــيَّ ــنِّ ــَل امُلــحــافــظــاِت الــسُّ ــ ســريــعــا داخـ
اضُطرَّ الناس في تلَك امُلحافظاِت إلى الهرِب 
أطراِف  نحَو  اآلِمنِة،  امَلناطِق  إلى  بَعوائِلهم 

بغداد وأربيل في إقليِم ُكرِدستان. 
 

ِّ
ــِة داعــــــش كـــل ــبـ ــن ُمـــحـــاسـ وكــــــان الــــخــــوُف مــ
 ، الُحكوميِّ الــَعــســَكــريِّ  السلِك  فــي  العاِملني 
السّبَب  هم،  بحقِّ ٍة  َجماِعيَّ َمــجــاِزَر  وارِتــكــاِب 
َرِة ُمــَعــســَكــر 

َ
الـــــَفـــــْوِريِّ لـــلـــنـــزوح، مــثــل َمـــــجـــــز

 )2014 /6 /12( َمدينِة تكريت  سبايكر في 
ــَتــهــا أكــثــُر مــن ألــفــي طالب  الــتــي راَح ضــحــيَّ
مـــن أكــاديــمــيــة الـــقـــوة الــجــويــة. هـــذا إضــافــًة 
ها  إلـــى ِخــبــرِة الــنــاِس فــي تــلــَك املــنــاِطــق بأنَّ
من  واملــدَفــعــيِّ  يِّ  الــجــوِّ للقصِف   

ُ
ض ستتعرَّ

 اسِتعادَتها، 
ُ
ِة التي سُتحاول القّواِت العراِقيَّ

وجة.  مثَلما حدَث في مدينِة الفلَّ
ِة  ــَة عــامــًا ثــالــثــا يــســاعــُد فــي قـــراء  ثــمَّ

َّ
إّل أن

ساِع ُرقعِته، وهو »َمْذَهبة«  حجِم النزوِح واتِّ
الحرِب ضدَّ داعش ونتائِجها. فبعَد سقوِط 
املــوصــِل بــيــِد داعـــش الــتــي اســتــحــَوَذت على 
كـــمٍّ هــائــٍل مــن الــذخــيــرِة، وســقــوِط محاَفظِة 
صـــاح الـــديـــن بــعــَد 72 ســـاَعـــة، وبــعــد فــشــِل 
رئيس الحكومة السابق، نوري املالكي، في 

ِة كحجارِة  يَّ نِّ
إيقاِف مشهِد سقوِط املدِن السُّ

ِة  الدوِليَّ العفِو  َمِة  منظَّ وإصـــداِر  الدومينو، 
ــاِت الــفــســاِد فــي الجيِش  تــقــريــرًا حـــوَل َعــمــِلــيَّ
لساِن  ٍة، على  أميركيَّ العراقي، وَتصريحاٍت 
 الجيَش العراقيَّ غيُر 

َّ
قادِتها العسكرّيني، أن

 دفَعت 
ُ

ها عوامل
ُّ
قادٍر على هزيمِة داعش، كل

، حيدر العبادي، إلى  رئيس الوزراِء العراقيِّ
 للجيِش 

ٍّ
اســـِتـــحـــداِث جــيــٍش طــائــفــيٍّ رديــــف

العراقي.
 الرديُف بعَد دعوِة 

ُ
َس ذلَك الجيش وقد تأسَّ

ــة )عـــلـــي الــســيــســتــانــي(  ـــة الــشــيــعــيَّ ــِعـــيَّ املـــرِجـ
ــفـــهـــوٌم إســـامـــيٌّ  ــاِد الــكــفــائــي، )َمـ ــِجـــهـ إلــــى الـ
ــةِ  اأُلمَّ  على 

ُ
ع الــذات. يعِلُنه املشرِّ فاِع عن  للدِّ

ل  ــة إن قــاَمــت بــه مجموعٌة مــا تمثِّ اإلســامــيَّ
ِة املسِلمني(  َبِقيَّ الجميع، سقَط لكفايِته عن 
ٍة من َخطِر داعش.  ساِت الشيعيَّ لحماَيِة امُلقدَّ
تمَّ  العراقية،  الــدفــاِع  وزارِة  مع  وبالتنسيِق 
ٍف من مليشيات  تأسيُس حشٍد شعبي مؤلَّ
32. وعلى  عــدُدهــا  يــقــارُب  َسٍة  ُمتمرِّ ٍة  شيعيَّ
الرغِم من إصداِر السيستاني بيانا ضاِبطا 
ـــة الــتــي ُنــســَبــت  ــاِت اإلجـــراِمـــيَّ ــيَّ لـــــردِع الــعــمــِل
ِد  السيِّ ومــن تصريِح  الشعبي،  الحشِد  إلــى 
ُمقَتدى الصدر بوجوِد َمجموعات »وقحة« 
رايتس  هيومن  مة  ُمنظَّ  

ّ
أن إّل  الحشد،   

َ
بــني

ووتش نشَرت بيانا تنِسُب فيه إلى الحشِد 
ــَم حـــــرٍب ضــــدَّ املـــدِنـــّيـــني فـــي امَلـــنـــاِطـــق  جــــرائــ
 تــلــَك الــجــرائــُم فــي الــحــرِق 

ُ
ــل ــة. وتــتــمــثَّ ــيَّ الــســنِّ

ــٍة  الــجــمــاعــيِّ لــلــبــيــوِت وتـــصـــِفـــيـــاٍت َجــمــاِعــيَّ
ــة فــي مــديــنــِة تــكــريــت، بعَد  ــيَّ مَلــجــمــوعــاٍت ســنِّ
ــادرِة أْمــــــواٍل  ــ ــــصـ تـــحـــريـــِرهـــا مـــن داعــــــش، ومـ

ة.  وتصِفياٍت فرِديَّ
 ، ــِبــــيِّ وقـــــــد أعــــطــــى إنــــــشــــــاُء الــــحــــشــــِد الــــشــــعــ
وُممارساته أيضا، ذريعًة لفئاٍت كبيرٍة من 
لتنظيِم  ٍة  َمذهِبيَّ ٍة  شرِعيَّ ملنِح  العراق  ِة  ُسنَّ
 مرآًة واحُدهما 

ْ
التنظيَمني داعش، واعتباِر 

ــَة   الــســنَّ
َ

ــَع الـــنـــازحـــني ــر الــــذي دفــ لـــآخـــر، األمــ
الشعبيِّ  الحشِد  تحميِل  إلــى  ني  واملسيحيِّ
ــَة الــنــزوِح  وداعــــش، عــلــى الـــســـواِء، مــســؤولــيَّ
 

َّ
من محافظاِت الوسِط وبغداد. من هنا، فإن

 كاَنت 
َ

اســتــعــادَة الــجــيــِش الــعــراقــيِّ  ملــنــاطــق

َفت من النزوِح، َبدًل  تحَت سيطرِة داعش كثَّ
باِته.  من َأن تعاِلَجه، وزاَدت في َتعقيِد مسبِّ

كردستان، ُوجهٌة تفِرُض نفَسها 
 خـــروٍج لــنــازٍح مــن وســـِط الــعــراق 

ُّ
 كــل

ُ
يــقــاَبــل

بالنسبِة  فخروُجه  ُمــزدِوجــة،  َعماَلٍة  بُتهمِة 
الــنــقــيــض.  لـــلـــطـــرِف  ــداعـــش خـــيـــانـــٌة وولٌء  لـ
ُح إليها 

َ
وخروُجه بالنسبِة للجهِة التي ينز

رًا قليًا( هو شبهة في  )إن كاَن النزوُح متأخِّ
 ولُء 

ُ
ل ُيشكِّ بيَنما  لــداعــش.  كــان مواليا  أنــه 

يِّ لصّدام حسني َمدخًا  وسِط العراق السنِّ
ام  صــدَّ بــإبــادِة  تصطِدُم  ة،  تاريِخيَّ ٍة  لكراهيَّ
الــكــرِد فــي كــرِدســتــان الــعــراِق، والشيعة في 
 وسُط العراق َمذَهِبّيا مع 

ُ
ِجنوِبه. يتناَقض

الــُكــرِدي.  إقليِمه  وإثنّيا مع  الــعــراِق،  جنوِب 
ًة   نزوح أهِله َمعِضَلًة اجتماِعيَّ

ُ
ل لذلك، يشكِّ

ة.  حقيقيَّ
تها 

َ
أفَرز التي  ة  الجغراِفيَّ التنِقَيٍة  إثِر  وعلى 

ــُة مــن 2006 وحــتــى نهايِة  الــطــائــِفــيَّ الــحــرُب 
2008 في مختلِف مناطِق العراق، باستثناء 
ُة الُعظمى  ت الغالِبيَّ إقليِم كردستان، اضُطرَّ
من الناِزحني من ُمحاَفظات األنبار وديالى 
ِة  َه إلى املدِن الكرِديَّ وصاِح الدين أن تتوجَّ
اآلِمنة. وهكذا، تــوزع منذ بدايِة 2014 أكثُر 
ـــِة  ــدِن الـــكـــرِديَّ ــ ــازٍح عــلــى املـ ــ مـــن 1.8 مــلــيــون نـ
ة. وِوفقا  ة: دهوك، أربيل، السَلْيماِنيَّ الرئيسيَّ
ــريــن  وامُلــهــجَّ الـــهـــجـــرِة  وزارِة  إلحـــصـــائـــّيـــاِت 
 61% من الناِزحني لجأوا إلى 

َّ
ة، فإن الِعراِقيَّ

مدينِة دهوك، لقرِبها من ِسنجاِر واملوصل، 
ٍد نسِبّيا للمسيحّيني في هذه  ولوجوٍد جيِّ
ـــُة أربـــيـــل %24،  امَلـــديـــنـــة، بــيــنــمــا كــانــت ِحـــصَّ
ُة السَليماِنّية 15%، حيُث يوجد أكثُر  وِحصَّ
 8.5% منهم فقط في 

ُ
من 16000 نازٍح، َيقطن

 
ُ

ع
َّ
ماِت املوجودِة خارَج املدينة، ويتوز امُلخيَّ

ــِة داخـــَل  ــعــاِت الــســكــِنــيَّ الــبــاقــون عــلــى املــجــمَّ
املدينة.

 األيـــزيـــديـــني الـــنـــاِزحـــني 
ُ
ــِتـــقـــبـــال وقــــد تــــمَّ اسـ

ــاِزحـــني مــَن  ــنـ مـــن ِســـنـــجـــار، واملــســيــحــيــني الـ
وُمتقاِربٍة  ُمتجاِورٍة  ماٍت  ُمخيَّ في  املوصل، 
ـــة،  ــنــــاِزحــــني الــــعــــرِب الـــســـنَّ ــاِت الــ ــمـ ـ ــيَّ مــــع ُمـــخـ
 
َ
ٌة جّدًا بني َمذَهِبّيٌة حــادَّ فظهَرت احِتكاكاٌت 

الناِزحني أنفِسهم. وَلئن كاَنت حكومُة إقليم 
ة  ـــَرت بــعــَض الــقــوى األمِنيَّ كــردســتــان قــد وفَّ
فيها  العاِملة  امُلنظمات   

َّ
أن إّل  مات،  للُمخيَّ

ِة  الكرديَّ َتشكو دائما من لمبالِة الحكومِة 
في توفيِر األمِن الاِزم. 

ه ليَس  ن، في حنِي أنَّ ُفَسْيفساُء جديدٌة تتكوَّ
ــكـــرديَّ الــــذي ُوِلـــــَد بــعــد انــِتــفــاَضــِة  لــلــجــيــِل الـ
ُة قواسَم ُمشتَركٍة مع جيِل الشباِب  1991، أيَّ

ِة أجزاِء العراق.  العراقي في َبِقيَّ
في  ويجُد  ّيا،  ُكلِّ العربية   

ُ
ل

َ
يجه  

ٌ
جيل وهــو 

ــتـــدادًا  لــنــظــاِم حـــزب الــبــعــِث الــذي  الـــعـــرِب امـ
َقـــَتـــل الـــكـــرد. لـــذلـــك، ل ُيــمــكــُنــه أن َيــســتــوِعــب 
إلى  العربي  للنزوح  امُلــفــاجــئ  الهجوم  هــذا 

َمدينِته.
ــوِد َبــرنــامــٍج حــكــوِمــيٍّ في  ونــظــرًا لــعــدِم وجــ
الــحــكــومــِة  فـــي  اإلدارِة  اإلقـــلـــيـــِم، ولــهــشــاَشــِة 
ــمــا لــعــدِم الكــِتــراث  ــة فــي بــغــداد، وربَّ املــركــِزيَّ
بهذه الفئِة من العراقّيني، تضاُف املشكات 
ــــِة  ــــــراِت اإلثــــنــــيَّ

ُّ
ــُة إلـــــــى الــــــتــــــوت ــ ـ ــيَّ ــ ــاِعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الجـ

 عن 
َ
ــفــني ــة، فنسبُة األطــفــاِل املــتــوقِّ واملــذَهــِبــيَّ

ِوفقا   .%80 الـــ   
ُ
تتجاوز ة  البتدائيَّ الــدراســِة 

ة  لتقاريِر »منظومة متابعة النزوح« العراِقيَّ
 

ُ
ـــِحـــدة. وتــضــَطــرُّ عــوائــل الــتــابــعــِة لـــأمـــِم املـــتَّ

كثيرٌة إلى السكِن في بيوٍت مشتَركٍة، بحكِم 
غاِء إيجاراِت البيوِت، ما يؤّدي إلى تفاُقم 
تها   ضحيَّ

ُ
 األطفال

ُ
ِة، يكون ِاملشكات األَسِريَّ

ــٍة لــلــتــعــلــيــِم  ــــى. وبـــغـــيـــاِب ُبـــنـــَيـــٍة تــحــِتــيَّ ــ األولـ
العربيِّ املحِض في كرِدستان، فهم َيقضون 

معظَم وقِتهم في الشارع.  
في  العائاِت   

ُ
وَتداُخل الناِزحني  َيتامى  أّما 

بعِضها، بحكِم موِت األِب أو الزوِج، فهو أمٌر 
ًة، ُتساِهُم  ّيا ُمشِكلًة اجِتماِعيَّ غيُر مطروٍح كلِّ
فـــي إعـــــادِة إنـــتـــاِج الــعــنــِف وتــوجــيــِهــه نــحــَو 

ِة األخرى. الفئاِت الجتماِعيَّ
 لها الشباُب، 

ُ
وبُحكِم الَبطالِة التي َيتعّرض

ـــرِص الـــعـــمـــِل فـــي ُكـــردســـتـــان  ــ ــِر ُفـ ــ
ُّ
ــدِم تــــوف ــعـ لـ

ـــِة الــتــي زاَمـــنـــت قــــدوَم  بــســبــِب األزمــــــِة املـــالـــيَّ
 الــنــاشــُئ عــرضــًة 

ُ
الــنــازحــني، يــصــبــُح الــجــيــل

السليماِنّية،  ٍة عّدة. وفي  ملشكات اجِتماعيَّ
ــِن  مــثــًا، ازداَدت ِوفــقــا لــتــقــاريــِر مـــراكـــِز األمـ
ــادًا ســرعــاَن ما  ــ نــســبــَة جــرائــِم الــســرقــِة، ازديـ
 بــعــَضــهــم من 

َّ
ُنــســَب إلـــى الــنــاِزحــني. كــمــا أن

أهـــــِل الـــبـــلـــِد َوجـــــــدوا فـــي دخــــــوِل الـــنـــاِزحـــني 
إلـــى ســــوِق الــعــمــِل بـــرواتـــَب َبــخــســٍة تــهــديــدًا 
الحرِف  في  ما  سيَّ ل  ة،  يَّ املحلِّ العاملِة  لليِد 
ة والبناِء واملطاِعم. خطاٌب يعزوه  الِصناِعيَّ
ـــِة الــتــي يعرُفها  ــِة املـــاِلـــيَّ ــ بــعــُضــهــم إلـــى األزمـ
اإلقليم. إلى جانب ذلك، َوجد مّاكو الشقق 
ع  ة امُلهَملة )مثل مجمَّ عاِت الَسَكِنيَّ في امُلجمَّ
يقُطُنه  والــذي  ة  السليمانيَّ في  بريز سيتي 
أكــثــُر مــن 300 عــائــلــٍة نـــاِزحـــة( الــبــعــيــدة عن 
ــاِت  ــِقــــرِة إلـــــى الـــخـــدمـ ــة واملــــفــــتــ ــنـ مـــركـــز املـــديـ
ــدِة واملـــواَصـــاِت  ـــِة، كــالــطــرِق املــعــبَّ األســـاِســـيَّ
واملراكِز الصحية واألمنية... إلخ، وَجدوا في 
الناِزحني فرصة لكسب املال، وذلك بتأجيِر 

َلة للسكن.  بيوٍت غيِر مؤهَّ
املنظوِر،  املستقبِل  فــي  أفـــٍق  أيِّ  غــيــاِب  وفــي 
النزوُح  يأخُذ  ٍة،  فعليَّ ــِة سياسٍة  أيَّ وانــِعــداِم 
الـــقـــســـريُّ فـــي إطــــــاِر ســـيـــاســـاٍت ُمـــســـتـــدامـــٍة، 
 ، تـــؤّدي إلــى إعـــادة صــيــاغــِة عــقــٍد اجتماعيٍّ
 واقَع األمِر 

َّ
ِة، فإن يحاِفُظ على البنيِة الوطنيَّ

لِت الــعــمــيــقــِة املــســتــحــَدثــِة   الــتــحــوُّ
َّ

ُيــظــهــُر أن
ي إلى  في َحــركــاِت الــنــزوِح العراقي قد تــؤدَّ

العكِس تماما.
ــاُب الـــنـــازُح  ــبـ ــان، َيــــــــزداُد الـــشـ ــتــ فــفــي كــــرِدســ
ل  إذ  والدينّيني،  القبلّيني  بالقادِة  ارِتباطا 
ة  الحياتيَّ أوضــاِعــهــم  خـــارَج  أمــاَمــهــم  يبقى 
ة، سوى الرِتباط بالقادِة التقليدّيني  العاديَّ
 املشكات وشراِء الولِء 

ِّ
الذين ينَبرون لحل

 سلطِة 
َّ

 سلطُتهم محل
ُّ

من خاِل ذلك. فتحل
ِة بوضِع الناِزحني. وبذلك،  ساِت امَلعِنيَّ املؤسَّ
تــتــمُّ إعـــــادُة إنـــتـــاِج جــيــٍل جـــديـــٍد، بــنــاًء على 
ُر البنى  ٍة، توفِّ ٍة أو إثِنيَّ ٍة مذَهِبيَّ أسٍس عدائيَّ
صاِحبَة  عــامــاُت 

َّ
الــز هــذه  لبقاِء  ة  الجِتماعيَّ

التي  ِة  العراِقيَّ النزاعاِت  في  الفصِل  الكلمِة 
هم بالنفوذ، كما تساهُم في رسِم حدوِد 

ُّ
تمد

ة. ِة الشيعيَّ يَّ ِة السنِّ القطيعِة امَلذهِبيَّ
ترجمة هناء جابر
)باحث وناقد، صحافي ومترجم(

إعادة إنتاج جيل جديد على أسس عدائيّة مذهبيّة أو إثنيّة
دّوامة النزوح العراقي وعنف الجغرافيا النقيّة

أنَتَج العنُف جغرافيَّاٍت 
نقيًَّة إثِنيَّا ومذَهِبيًّا، 

ما أّدى إلى بُروٍز صريٍح 
لثالِث دوائَر ِجَهِويٍَّة 

أساِسيٍَّة: ُكرِديٍَّة إثنيٍَّة 
في كردستان، وإثنية 

مذَهِبيٍَّة ُسِنّيٍَّة في 
الوَسط، وإثنية َمذَهِبيٍَّة 

شيعيٍَّة في الَجنوب

في كرِدستان، 
يَزداُد الشباُب النازُح 

ارِتباطًا بالقادِة 
القبليّين والدينيّين، إذ 

ال يبقى أماَمهم خارَج 
أوضاِعهم الحياتيَّة 

العاديَّة سوى االرِتباط 
بالقادِة التقليديّين 

الذين ينَبرون لحِلّ 
المشكالت وشراِء 

الوالِء

بُة تزداُد ســوءًا، وتدفُع بدارِة العنِف إلــى إعادِة إنتاِج  يترِجــم النزوُح القســرُيّ انحالَل بُنى الدولــِة العراِقيَِّة. فالصراعــاُت الُمرَكّ
نــاِت الضروِريَّة لبقاِء العنِف ســبيًال لِســيادِة فئِة على حســاِب أخرى، وتطرُد ُممكنــاُت البناِء الهويّاتــي لُمواَطنٍة عراِقيٍَّة  المكوِّ

ُمحَتملة

طفالن عراقيان في مخيم قرب أربيل من أسرة نازحة من منطقة قتال مع داعش في 4 يناير 2015 )األناضول(

إلى  وأطراِفها  الموصِل  عن  الشيعيَُّة  َُّة  الكردي الشَبِك  طائفُة  نزحت 
العهِد  انِهيارِ  بعَد  الطائفُة،  هذه  تعرّّضت  ولطالما  كردستان.  إقليِم 
نفُسها  األسباُب  وهي  وشيعَيّتِها.  َّتها  لكرِدي ُمستِمٍرّ  لتهجيٍر   ، الملكِيّ
التي دفَعتهم إلى الهجرِة مرًَّة أخرى، كونهم يشّكلون بالنسبِة لداعش 
ًَّا وشيعيًّا. لذلك، ما إن دخلت داعش الموصَل، حتّى  بًا، كردي َعُدّوا مركَّ
وتشتُّتِهم  عدِدهم  لقَلّة  ونظرًا  قراهم.  عن  النزوِح  إلى  الشبُك  سارَع 
بطيئٍة  ــادٍة  إلب كطائفٍة،  يتعرَّضون،  فهم  وخارجه،  العراق  داخــَل 

وتدريجية.

طائفة الشبك
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MEDIA

»الشاباك« يحتل شاشات التلفزة اإلسرائيلية
صالح النعامي

في غضون ساعتني ظهر يرون بلوم مساء 
األحد املاضي على شاشات قنوات التلفزة 
اإلســرائيلية الثــاث: القناة األولى والقناة 
عــن  للحديــث  العاشــرة،  والقنــاة  الثانيــة 
تداعيات عملية التسلل التي نفذها مقاوم 
فلســطيني إلــى مســتوطنة »عتنئيــل« فــي 
جنــوب الخليــل، والتــي أســفرت عــن مقتــل 

مستوطنة.
طرحهــا  التــي  األســئلة  تشــابهت  وقــد 
مقدمــو البرامــج الحواريــة حــول خلفيــات 
الحادث والتوقعات بشأن مستقبل الواقع 
تشــابهت  كمــا  املســتوطنات،  فــي  األمنــي 

إجابات بلوم عليها.
التــي  »النجــوم«  أبــرز  أحــد  بلــوم  ويعــد   
اإلســرائيلية  اإلعــام  وســائل  تســعى 
لاعتمــاد عليهــا في ســبر أغــوار انتفاضة 
القــدس املحلتــة والضفة الغربيــة األخيرة، 
مــن  لــواء  برتبــة  عامــني  قبــل  ســرح  ألنــه 
»الشــاباك«؛  الداخليــة  املخابــرات  جهــاز 
املقاومــة  املخــول بمواجهــة  الجهــاز  وهــو 
الفلسطينية في مختلف مناطق فلسطني. 
ونظــرًا ألنــه عمــل كقائــد لـــ »الشــاباك« فــي 
تحديــدًا  الغربيــة  الضفــة  جنــوب  منطقــة 
ملســتقبل  واستشــرافه  تحلياتــه  فــإن 
النتفاضــة يصبــح أكثــر إلحاحــا فــي نظــر 
القائمني على وسائل اإلعام اإلسرائيلية، 
وألن مدينــة الخليــل قــد صــدرت حتــى اآلن 
أكبــر عــدد مــن منفــذي عمليــات املقاومــة. 
ويجــد بلــوم الوقــت الــكاف للموافقــة علــى 
فــي  وإذاعيــة  تلفزيونيــة  مقابــات  إجــراء 
القنــوات  مختلــف  وعلــى  األوقــات  كل 
الــكام نفســه  اإلســرائيلية ليعيــد تقريبــا 
عــن أســاليب املقاومــة الفلســطينية وســبل 

مواجهتها. 

قادة »الشاباك«
قــادة  مــن  الوحيــد  هــو  بلــوم  يعــد  ول 
»الشــاباك« السابقني، الذي يتم الستعانة 
بــه مــن قبــل وســائل اإلعــام اإلســرائيلية 
لتقديــم تحليــات واستشــرافات ملســتقبل 
الجماهيريــة  والهبــة  النتفاضــة 

الفلسطينية. 
فرئيس »الشــاباك« األســبق يعكوف بيري 
بــات مــن أبــرز »النجــوم« اإلعاميــني الذين 
تتنافــس قنــوات التلفزة اإلســرائيلية على 
حــول  بدلــوه  ليدلــي  أيضــا  اســتضافتهم 
وأســاليبها  للمقاومــة  التصــدي  ســبل 
املبتكــرة. بيــري النائــب حاليــا فــي البرملان 
الكثيــر  يقضــي  عتيــد«  »ييــش  حــزب  عــن 
مــن الوقــت فــي إجــراء املقابــات مــع قنوات 
حــرص  عــن  ناهيــك  واإلذاعــة،  التلفــزة 
الصحف اإلســرائيلية املختلفة على إجراء 

مقابات معه.
آفــي  اإلســرائيليان  الجنــرالن  ويعــد   
توليــا  اللــذان  أيالــون،  وعامــي  ديختــر، 
فــي املاضــي قيــادة جهــاز »الشــاباك« مــن 
فــي  اإلســرائيلية  الفضائيــات  »نجــوم« 

الوقت الحالي. 
لقــادة  ونظــرًا لضغــط األحــداث والحاجــة 
وســائل  تضطــر  الســابقني  »الشــاباك« 
أولئــك  عــن  للبحــث  اإلســرائيلية  اإلعــام 
طويلــة  فتــرة  منــذ  الجهــاز  تركــوا  الذيــن 
فعلــى  مدنيــة.  مواقــع  حاليــا  ويشــغلون 
اإلعــام  وســائل  تجــد  ل  املثــال،  ســبيل 
بمديــر  الســتعانة  مــن  بــدا  اإلســرائيلية 
رومــح،  شــموئيل  املدنــي  الدفــاع  هيئــة 
الفلســطينية  النتفاضــة  عــن  للحديــث 
الحاليــة، ألنــه ســبق أن شــغل فــي املاضــي 
منصــب قائــد شــعبة في جهاز »الشــاباك«. 
علــى  ينطبــق  رومــح،  علــى  ينطبــق  ومــا 
حــازي كيلــو، املديــر العــام لبنــك إســرائيل، 
الذي ســّرح قبل ســنني طويلة من الشــاباك 
املديــر  مــع  األمــر  وكذلــك  شــعبة،  كرئيــس 

منوعات

رصد

العام لسلطة اآلثار يسرائيل حسون، الذي 
رئيــس  نائــب  منصــب  املاضــي  فــي  شــغل 

»الشاباك«.

تجاهل مواقعهم الحالية
إجــراء  أثنــاء  اإلعــام  وســائل  وتحــرص 
اإلشــارة  عــدم  علــى  هــؤلء  مــع  املقابــات 

إلــى مواقعهــم الحاليــة، فــي محاولــة لعــدم 
تشــتيت أذهــان مســتهلكي اإلعــام. وإلــى 
اســتديوهات  فــي  الســتضافات  جانــب 
التلفــزة واإلذاعــات، فــإن الصحــف ومواقــع 
بشــكل  تســتكتب  اإلخباريــة  اإلنترنــت 
دوري عــددًا مــن قادة الشــاباك. على ســبيل 
أوكرمــان،  يوئيــل  الجنــرال  يكتــب  املثــال، 

الــذي شــغل مواقــع كثيــرة فــي »الشــاباك« 
فــي صحيفــة »معاريــف« الشــهيرة عمــودًا 
دوريــا، كمــا يكتــب بلــوم مقــاًل فــي موقــع 
»ولــا« اإلســرائيلي اإلخبــاري. وفــي كثيــر 
مــن األحيــان تراعــي الصحف اإلســرائيلية 
الشــاباك،  لقــادة  السياســية  التوجهــات 
هيــوم«،  »يســرائيل  صحيفــة  إن  حيــث 
والتــي  إســرائيل،  فــي  انتشــارًا  األوســع 
نظــرًا  البــاط«  »صحيفــة  بأنهــا  توصــف 
لرتباطها بديوان نتنياهو، تحرص على 
اســتكتاب الجنــرال آفــي ديختــر، ألنــه يعــد 
حاليــا مــن قــادة حــزب »الليكــود« اليمينــي 

الحاكم. 
»يديعــوت  صحيفــة  فــإن  املقابــل،  وفــي 
أحرنوت« تحرص على استكتاب الجنرال 
عامــي أيالــون، الــذي يتبنــى مواقــف أكثــر 
»اعتــداًل«. ول يقتصــر الهتمــام اإلعامــي 
الســابقني  »الشــاباك«  بقــادة  اإلســرائيلي 
بــل يتعــداه  الحــوارات معهــم،  عبــر إجــراء 
مواقــع  علــى  يكتبــون  مــا  كل  تتبــع  إلــى 
التواصــل الجتماعــي، بحيــث يتحــول كل 
منشور على »فيسبوك« وكل تغريدة على 
النشــرات  فــي صــدارة  إلــى خبــر  »تويتــر« 
اإلخبارية وعلى صدر الصفحات األولى. 

الجنــرال  أن منشــورات  فيــه  وممــا ل شــك 
لـــ  الســابق  الرئيــس  ديســكني،  يوفــال 
»الشــاباك«، هي األكثر طلبا، ألن ديســكني، 
الشــركات  أكبــر  إحــدى  يديــر حاليــا  وهــو 
املعلومــات،  تأمــني  مجــال  فــي  العامليــة 
وســائل  مــع  مقابــات  إجــراء  ويرفــض 
فــي  نشــطا  يبــدو  ديســكني  لكــن  اإلعــام. 
التعبيــر عــن وجهــات نظــره فــي مــا يجــري 
مــن تطــورات أمنيــة وسياســية مــن خــال 
»الفيســبوك«  موقعــي  علــى  حســابيه 

و»تويتر«.
وترجــع الحماســة فــي تعقــب كل مــا يكتبه 
ديســكني إلــى حقيقــة أن اإلعــام قــد خلــع 
عليــه لقــب »مهنــدس سياســة التصفيــات 
الحتــال  اتبعهــا  التــي  الجســدية«، 
اإلســرائيلي بعد انــدلع انتفاضة األقصى 
في العام 2000، حيث كان ديسكني حينها 
نائبا لرئيس »الشاباك«. وبسبب »الهالة« 
تقيييمــات  فــإن  بهــا،  يحيطونــه  التــي 
وتقديرات ديسكني بشأن عمليات املقاومة 
خــال انتفاضــة القــدس وتصوراتــه بشــأن 

مستقبلها تكتسب أهمية كبيرة. 

نجوم الوثائقيات
وإلى جانب ذلك، فقد تحول قادة الشــاباك 
التــي  الوثائقيــة  األفــام  »نجــوم«  إلــى 
والسياســي  األمنــي  الواقــع  حــول  تنتــج 
فيلــم  كان  فقــد  عــام.  بشــكل  إســرائيل  فــي 
درور  أخرجــه  الــذي  العتبــة«،  »حــراس 
موريــا وعرضتــه قنــاة التلفــزة األولــى قبل 
أربعــة أعــوام، أكثــر األفــام الوثائقيــة فــي 
تاريخ إســرائيل التي تركت صدى واســعا. 
وقــد تضمــن الفيلم باألســاس مقابات مع 
أربعــة مــن قــادة »الشــاباك«، وهــم: أبراهــام 
آفــي ديختــر،  بــن شــالوم، يعكــوف بيــري، 
ويوفــال ديســكني. وقــد تحــدث األربعــة عن 
الواقع األمني وتوقعاتهم بشأن املستقبل.
وقــد شــغل قــادة الشــاباك املواقــع التي كان 
كانــوا  الذيــن  الجيــش  جنــرالت  يحتلهــا 
»نجــوم« البرامــج الحوارية، ل ســيما وقت 

األزمات األمنية.
 وبغــض النظــر عن الفــروق األيديولوجية 
فــي  الســابقني  الضبــاط  وكبــار  قــادة  بــني 
»الشاباك« يتبني بشكل واضح أن املواقف 
تجــاه  العنصريــة  النمطيــة  الستشــراقية 
التحليــل  اتجاهــات  علــى  تؤثــر  العــرب 

والستشراف. 
فباســتثناء أيالــون، جميــع قــادة الشــاباك 
الحــوارات  إجــراء  يتــم  الذيــن  الســابقني 
معهــم ييــدون حماســتهم ملبــدأ »ما لم يأت 

بالقوة يأت بمزيد من القوة«.

ال تشير وسائل اإلعالم 
اإلسرائيلية إلى مواقع 

ضيوفها الحاليين

شهدت األسابيع األخيرة ظهور عدد كبير من القادة »الشاباك« على الشاشات اإلسرائيلية 
محللين سياسيًا وعسكريًا عن التطورات األخيرة في األراضي المحتلة

بينمــا تعــرف إســرائيل جيــدًا كيــف تســتخدم إعامهــا 
للترويج لسياساتها في الداخل وفي العالم، من خال 
أمــام  ليــس  عاليــة،  وبدقــة  بعنايــة  اختيــار ضيوفهــا 
الفلســطينيني فــي األراضــي املحتلــة عــام 1948 أو فــي 
الضفة الغربية املحتلة أوفي قطاع غزة، ســوى مواقع 
 عدم تأثير التلفزيونات 

ّ
التواصل الجتماعي، في ظل

الفلسطينية ومواقع التواصل الجتماعي.
ومنــذ انــدلع الهبــة الجماهيريــة فــي القــدس املحتلــة 
والضفة الغربية عاد الناشطون على مواقع التواصل 
في فلســطني إلى نشــاطهم الكبير، من خال مجموعة 
التــي وثقــوا مــن خالهــا  مــن الوســوم والفيديوهــات 
مــا يــدور فــي األراضــي املحتلــة مــن خــال الفيديوهات 
والصــور، ومــن خــال تصويــر عمليــات الطعــن التــي 

كانت تحصل. 

العتقــال  عمليــات  وثقــوا  الناشــطني  فــإن  كذلــك 
للشــباب  الحتــال  بهــا  يقــوم  كان  التــي  التعســفية 

والشابات الفلسطينيني الفلسطينيات.
وازدادت الرقابــة بشــكل مخيــف علــى مواقع التواصل، 
الحتــال  اعتمــد  حيــث  »فيســبوك«  علــى  تحديــدًا 
يكتبهــا  التــي  والتدوينــات  البوســتات  بعــض  علــى 
لتتهمهــم  الخاصــة،  علــى حســاباتهم  الفلســطينيون 
طعــن،  لعميــات  يحضــرون  أنهــم  مدعيــة  وتجّرمهــم 
فاعتقلتهــم مــن دون أي ســند قانونــي، لتعــود وتفــرج 
 فــي 

ً
عــن بعضهــم وتبقــي علــى بعضهــم اآلخــر معتقــا

سجونها.
إذن بينما تتقن إســرائيل سياســتها اإلعامية بشــكل 
ــكل علــى بعض 

ّ
محتــرف يبقــى اإلعــام الفلســطيني يت

املبادرات التي ل تدخل ضمن سياسة عامة.

للفلسطينيين مواقع التواصل

في مصر، كُثر استخدام وسم »وحشتنا_يا_تغريد
ماهر« للتذكير بمؤسس حركة 6 أبريل، أحمد 

ماهر، الذي يواجه حكمًا بالسجن 3 سنوات 
بتهمة التظاهر. وتمنى المغرّدون الحرية 

ألحمد، حيث كتب محمد »قاوم واصبر 
على سجنك وسجانك... بكره تخرج وتشوف 
النور ويبقا مكانك«، فيما قالت سامية » تالت 

ذكرى لـ 25 يناير هيقضيها #أحمد_ماهر في 
السجن«.

انتشر خبر فقدان التواصل مع مراسل قناة 
»الجزيرة«، حمدي البكاري، المتواجد في 

مدينة تعز جنوبي اليمن، على »تويتر«، حيث 
تمنى المتابعون السالمة للصحافي، الذي 

يتنّقل بين عدة مناطق يمنيّة على الرغم من 
خطورة األوضاع وكثرة الحواجز وعمليات 

الخطف. وقد ُفقد التواصل مع البكاري منذ 
ثالثة أيام إلى جانب أحد المصورين، من دون 

معرفة مصيرهما.

عالميًا، انتشر وسم »#قول_رأيك_في_
الشعب_المصري«، حيث تناول الناشطون 

في تعليقاتهم آراء أجمعت في معظمها 
على قوة الشعب المصري، خاصة مع 

اقتراب ذكرى 25 يناير. وكتب أدهم »شعب 
عظيم، ورغم ظروفه السياسية واالقتصادية 

إال أنه شعب مسالم ويحب بلده بشكل 
عجيب«، وقالت رهام »الشعب المصري دمه 

شربات وقلوبهم نقية وبيضاء«.

)Getty(تستخدم إسرائيل إعالمها للترويج لسياستها
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»الــقــاهــرة مــنــورة بــأهــلــهــا«، »املــديــنــة« و»بـــاب 
 عمله في الدراما التلفزيونية 

َّ
الشمس«. إال أن

أظــهــر مــوهــبــتــه الــفــنــيــة الــكــبــرى وتــــرك بصمة 
السينمائية،  أعماله  من  بكثير  أكبر  وتأثيرًا 
الســيــمــا فــي مــســلــســالت »بــنــت اســمــهــا ذات«، 

»حكايات وبنعيشها« و»الوالدة باشا«.

ريهام عبد الغفور
بدأت حياتها الفنية من خالل فيلم »صاحب 
ــــه«، مـــــع الــــفــــنــــانــــني مـــحـــمـــد هـــنـــيـــدي  ــبـ ــ ــــاحـ صـ
ــاقـــي. تــحــمــل كـــل مــقــومــات  ــبـ وأشــــــرف عــبــد الـ
الــبــطــلــة املـــوهـــوبـــة، لــكــن الـــحـــظ لـــم يسعفها 
لــعــدد كبير من  الــســيــنــمــا، رغـــم تقديمها  فــي 
وأكسبها  أسعفها  كما  السينمائية،  األفـــالم 

شـــهـــرة واســـعـــة ونــجــاحــًا كــبــيــرًا فـــي الـــدرامـــا 
التلفزيونية، بدءًا من مسلسل »الريان« الذي 
هــائــلــة، وجعلها واحــدة  إمــكــانــات  فجر فيها 
من أهم أبطال الدراما التلفزيونية في مصر، 
الــعــرب هــمــام«،  مــن أهـــم مسلسالتها »شــيــخ 

رشا بخيت

ــه الــفــنــيــة،  ــاتـ ــيـ ــبــــدأ كــــل مـــمـــثـــل حـ يــ
وعــيــنــاه تــتــطــلــعــان إلـــى الــســيــنــمــا، 
ج في   يتوهَّ

ٌ
ألق السينما، تحديدًا. 

قــلــب الــفــنــان وعــقــلــه، فــيــســعــى فـــي كـــل خــطــوة 
الكبيرة،  الــشــاشــة  عــلــى  مــكــانــة  إلـــى  يخطوها 
وشباك التذاكر الذي يقيس شعبية كل فنان. 
ويصل الكثيرون إلى السينما، يشاركون في 
أعمال ويلعبون بطوالت أفــالم، لكن الحظ لم 
التلفزيون،  شــاشــة  إلــى  ويــعــودون  يحالفهم، 
ــنـــجـــحـــون، بــل  ــااًل درامـــــيـــــة، ويـ ــ ــمـ ــ يـــقـــدمـــون أعـ
في  الــتــجــارب  ســنــوات  بنجاحهم  يكتسحون 
الــســيــنــمــا، ويـــحـــفـــرون أســـمـــاءهـــم نــجــومــًا في 
التلفزيون  كاميرا   

َّ
وكــأن التلفزيونية،  الدراما 

ــــدت فــيــهــم مـــا لـــم تــجــده كــامــيــرا  أصـــابـــت ووجـ
السينما. هنا نورد بعض النماذج.

نيللي كريم
ــر  ـــهـــا بــــدأت حــيــاتــهــا الــفــنــيــة مــنــذ أواخـ

َّ
ــم أن رغـ

األفــالم  من  كبيرًا  عــددًا  وقدمت  التسعينيات، 
األنظار  لفتت  أنها  إال  الناجحة،  السينمائية 
كـــمـــوهـــبـــة فــنــيــه كـــبـــيـــرة تــتــمــتــع بــإمــكــانــيــات 
لكنها  السينما،  شاشة  على  تظهر  لــم  كبرى 
ظهرت في أعمالها الدرامية األخيرة، بدءًا من 
مسلسل »بنت اسمها ذات«،  مرورًا بمسلسل 
»سجن النسا«، ووصــواًل إلى مسلسل »تحت 

السيطرة«.

باسم سمرة
سنيمائيني  مخرجني  مــع  الفنية  حياته  بــدأ 
ــيــــني، يـــــوســـــف شـــــاهـــــني ويــــســــري  ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ اســ
نصرالله. وقدم أدوارًا هامة ومتميزة في أفالم 

تغَيّرت قصص األميرات 
مع تصاعد الحركة 

النسويَّة في الستينيات

عملت سوسن بدر 
على استغالل مهاراتها 

الدرامَيّة بحرفيّة

2223
منوعات

»حديث الصباح واملساء«، و»عابد كرمان«.

روجينا
الفنية،  أدواتــهــا  من  ومتمكنة  موهوبة  فنانة 
ــا،  ــ ــدرامـ ــ ــدأت حـــيـــاتـــهـــا الـــفـــنـــيـــة مــــن خـــــالل الـ ــ ــ بـ
»املصير«  فيلم  مــن خــالل  للسينما  واتــجــهــت 
للمخرج يوسف شاهني. شاركت في السينما 
 الــدرامــا 

َّ
ــهــا أدركـــت أن

َّ
بــأفــالم قليلة، ويــبــدو أن

هي التي ستحقق لها نجاحًا كبيرًا وشعبية 
هـــائـــلـــة، فــصــبــت تــركــيــزهــا عــلــى املــســلــســالت 
التلفزيونية التي نجحت فيها وتألقت مؤخرًا 
فــي أعــمــالــهــا الــدرامــيــة. مــن أهـــم مسلسالتها: 
»مــع سبق اإلصــــرار«، »حكاية حــيــاة« و»بعد 

البداية«.

دينا فؤاد
كأغلب  السينما  فــي  األول  ظــهــورهــا  يــكــن  لــم 
األولــى  فرصتها  كانت  الــدرامــا  لكن  الفنانني، 
لدخول عالم الفن من خالل مسلسل »الدالي« 
مــع الــفــنــان نــور الــشــريــف، حققت فيه نجاحًا 
عــددًا من  لتقّدم  السينما،  أبـــواب  أمامها  فتح 
الحقيقي  نجاحها  لكن  السينمائية،  األفـــالم 
ــاء مـــن خــــالل شـــاشـــة الــتــلــفــزيــون واألدوار  جــ
ــلـــى مــعــظــم  الــــدرامــــيــــة الــــتــــي تـــفـــوقـــت فـــيـــهـــا عـ
أعمالها السينمائية، وصنعت لها اسمًا فنيًا. 
من أعمالها الدرامية : »العار«، »عيون القلب«، 

و»الصياد«.

أحمد رزق
ال أحــــد يــنــكــر أداءه املــتــمــيــز فـــي فــيــلــم »فــيــلــم 
ثـــقـــافـــي« مــــع الـــفـــنـــانـــني فــتــحــي عـــبـــد الـــوهـــاب 
لــه املجال  الـــذي فتح  وأحــمــد عيد عــام 2000، 
ــددًا من  لينطلق بــقــوة فـــي عــالــم الـــفـــن. قـــدم عــ

ــــالم الــســيــنــمــائــيــة الــجــيــدة، لــكــن حــضــوره  األفـ
لــه بطولة جماهيرية من  الــذي صنع  األقـــوى 
خالل أدوار متميزة كان على شاشة التلفزيون 
من خالل مسلسالت »العار«، »اإلخــوة أعداء« 

و»سارة«.

إبراهيم يسري
رغــم أنــه مــن الفنانني املــعــدوديــن الـــذي امتلك 
املــســرح  فــنــه فــي  مــوهــبــة فنية حقيقية، وبـــدأ 
من  جــاء  الحقيقي،  نجاحه  أن  إال  والسينما، 
أثرًا  التي تركت  الهامة  الدرامية  أدواره  خالل 
كبيرًا في كل البيوت املصرية، جعلته يستحق 
بـــجـــدارة لــقــب بــطــل الـــدرامـــا األول، مـــن خــالل 
و»املــال  الحلمية«  »ليالي  والــدمــوع«،  »الشهد 

والبنون«.

فردوس عبد الحميد
ــــالل فــيــلــم  ــرة مــــن خـ ــ ــلـــت الــســيــنــمــا ألول مـ دخـ
الـــرصـــاص« عـــام 1975، لكن  »عــلــى مــن نطلق 
الدراما  انطالقتها الحقيقية جاءت من خالل 
مت  عام 1977 في مسلسل »حكايات ميزو«. قدَّ
ــة بــالــتــوازي مع  عــــددًا مــن األفــــالم الــســيــنــمــائــيَّ
ة التي نالت حظًا أكبر.  املسلسالت التلفزيونيَّ
 نجاٍح محدوٍد في السينما، حاوطها 

ِّ
ومع كل

الــدرامــا. من أهم مسلسالتها:  نجاٌح أكبر في 
»لـــيـــلـــة الـــقـــبـــض عـــلـــى فــــاطــــمــــة«، »الــــســــائــــرون 

نيامًا«، و»العائلة والناس«.

أحمد عبد العزيز
اقتحم عالم الدراما التلفزيونية بقوة، ليتربع 
 للدراما في الثمانينيات والتسعينيات، 

ً
بطال

د هدفه من البداية، فشارك في  ه حدَّ
َّ
ويبدو أن

أعمال سينمائية قليلة، لكنها هامة في تاريخ 
ــــورة«،  السينما املــصــريــة مــثــل »الــطــوق واألسـ
ـــة  ــًا بـــونـــابـــرت«، لــكــن أعــمــالــه الـــدرامـــيَّ ــ ــ و»وداعـ
 واسعة وحضورًا طاغيًا. 

ً
ْهرة

ُ
الكثيرة نالت ش

ــّم أعــمــالــه الـــدرامـــيـــة: »املــــال والــبــنــون«،  مــن أهــ
»الوسية« و»ذئاب الجبل«.

سوسن بدر
واحـــدة مــن أهــم وأقـــوى الــفــنــانــات املــصــريــات، 
ــا،  ــهـ نـــوعـ مـــــن  فـــــريـــــدة  ــٍة  ــبــ بــــمــــوهــ ـــع 

َّ
تـــتـــمـــت  

ْ
إذ

بإمكاناتها  تقرَّ  أن  إال  في حضرتها  التمتلك 
مهاراتها،  إبـــراز  على  قـــادرة  كفنانٍة  الطاغية 
األفــالم  مت عــددًا من  واستغاللها بحرفية. قدَّ
ة الناجحة، مثل »حبيبي دائم« مع  السينمائيَّ
قت في الدراما 

َّ
ها تأل

َّ
الفنان نور الشريف، لكن

ــْحــِفــر 
َ
الــتــلــفــزيــونــيــة أكـــثـــر، واســـتـــطـــاعـــت أن ت

التلفزيون،  شــاشــة  على  ــة  الــخــاصَّ مساحتها 
والتي ال يمكن ألحد منافستها فيها. من أهم 
واملساء«،  الصباح  الدرامية: »حديث  أعمالها 

»زيزينيا« و»عايزة أتجوز«.

جمالشاشة

موضةقضيّة

خليل العلي

صار الشعر املستعار، في السنوات الحالية، 
مــن أهـــّم أنــــواع املــوضــة الــتــي تــواكــبــهــا املـــرأة 
ــرأة بــتــحــقــيــق حلمها  ــ ــدأت املــ ــ ـــة. وبــ الـــعـــصـــريَّ
بزيادة طول شعرها، من خالل شعر مستعار 
له  ويكون  الطبيعي،  بشعرها  توصيله  يتم 
يعانني  النساء  والشكل.  بعض  اللون  نفس 
من شعر خفيف أو قصير، فيقمن باالستعانة 
 أجــمــل. 

ّ
بشعر مــســتــعــار كــي يــبــدو مــظــهــرهــن

ويصير الشعر أكثر كثافة وحجمًا، وخاصة 
أن الشعر الطويل هو موضة رائجة في عالم 
الــحــل األمــثــل للسيدات الالتي  الــشــعــر، وهــو 
 من مشكلة عدم نمو الشعر وتكّسره 

َ
يعاِننْي

وتقّصفه وتساقطه أيضًا بشكل غير طبيعي، 
فيلجأن إلـــى تــركــيــب الــشــعــر املــســتــعــار، لكي 
ق وُمواكٍب للموضة. 

ّ
يظهر الشعر بشكل متأل

ــا تــعــتــمــد عــلــيــه الـــكـــثـــيـــر مــن  وهــــــذا أيـــضـــًا مــ

 شــعــرت 
ْ
إن ـــى 

ّ
ــت إذ حـ ــة،  ــ ــ ــوريَّ ــ ــــدودة وذكــ ــــحـ ومـ

ة، فليس ألنها  األميرة بلحظة قوة واستقالليَّ
قــويــة بــذاتــهــا، وإنــمــا نتيجة ظـــرف خــارجــي، 
خارق للطبيعة، يتمثل بالساحرة أو بالجنّية.
ــهـــور بــــاربــــي فــــي نـــهـــايـــات الــخــمــســيــنــيــات،  ظـ
ــــة فـــــي بــــدايــــة  ــيَّ وتــــصــــاعــــد الــــحــــركــــة الــــنــــســــائــ
 لم يعد باإلمكان 

ْ
ات قلب املعادلة. إذ الستينيَّ

االحــتــفــاظ بــاألمــيــرة ضــمــن الــحــكــايــة، بــمــزايــا 
ســـاذجـــة وقــلــيــلــة الــحــيــلــة، ولـــم تــعــد الــرســائــل 
الــســابــقــة املــوجــهــة لــلــفــتــيــات الــصــغــيــرات في 
ــرة الــنــائــمــة تــصــلــح للعصر  ــيـ ســنــدريــال واألمـ
العاملة،  الفتاة  بــاربــي،  يوجد  فــاآلن  الجديد. 
ــه، وتــتــمــع بــالــحــريــة  ــا تـــرغـــب بــ الـــتـــي تــفــعــل مـ

واالستقالل املادي واملهني.
الفتيات  بــاربــي، ورغــبــة  تــزايــد مبيعات  بــعــد 
عليها،  الهائل  واإلقــبــال  بشرائها  الصغيرات 
ــتـــحـــول ملــنــافــســة  ــالـ بـــــــدأت أمـــــيـــــرات ديــــزنــــي بـ
بــــاربــــي، ولـــكـــن بــشــكــل أعـــمـــق وضـــمـــن حــكــايــة 
فتاة   )1995( فبوكوهانتس  الــُصــنــع.  ُمتقنة 
وتــدافــع عن  تريد،  ما  للتحرر، وتفعل  تسعى 
 )1998( ومــــوالن  القبيلة.  تقاليد  ضــد  حــّبــهــا 

باريس ـ كنده يوسف

ــــدث مــع  ــــحـ ــتـ ــ ــــس األمـــــــيـــــــرات الـ ــاجـ ــ ــد هـ ــعــ ــم يــ ــ ــ ل
العصافير، وقضاء النهار في الرقص والغناء 
 ،

ً
جميال طبيعيًا  مــنــظــرًا  رأيـــن  كلما  والــبــكــاء، 

غيبوبتها  مــن  تستيقظ  لــم  النائمة  فاألميرة 
تلتق  لم  تعرفَه، وسندريال  ال  أمير  من  بقبلة 

األمير للمرة األولى في الحفل امللكي.
ديـــزنـــي غــيــرت صــــورة األمـــيـــرة الــتــي بــدأتــهــا 
مـــع أول فــيــلــم ســيــنــمــائــي 1937،عـــــــن »بــيــاض 
الثلج«، واملقتبس من حكاية لألخوين غريم، 
التاسع عشر.  القرن  بدايات  في  ُكتبت  والتي 
التغييُر الــجــذري ألمــيــرات ديــزنــي لــم يحصل 
دٍة  الت متعدِّ لــتــحــوُّ واحـــدة، فهو خضع  دفعة 
االجتماعية  املحيطة  التغّيرات  مع  انسجمت 
 بقيت قصص األميرات توجه 

ْ
والسياسية. إذ

الرسائل للفتيات الصغيرات، من زاوية ضيقة 

ن بجمال 
ْ
ز النجمات والفنانات اللواتي يتميَّ

ِته، أو في طريقة 
َ
، سواء لناحية كثاف

ّ
شعِرُهن

ة،  طبيعيَّ ليست  الكثافة  هــذه  لكن  تصفيفه، 
االصطناعّية  الــخــصــالت  نتيجة  هــي  ــمــا 

َّ
وإن

 نسائي 
ٌ
ن ــزاد عليه. بّسام موسى، مزيِّ

ُ
التي ت

ــــوف« لــلــعــنــايــة  ــوارزكــ ــ ج مـــن مــعــهــد »شــ تـــخـــرَّ
بالشعر، ويعمل في هذه املهنة منذ 15 سنة، 
ه معظم النساء  قال لـ »العربي الجديد«: »تتجَّ
إلضافة شعٍر مستعاٍر إلى الشعر الطبيعي. 
فتقوم  الشعر  فــي  مشاكل  تــواجــه  مــن   

ّ
منهن

بــإضــافــة الــشــعــر املــســتــعــار لــتــحــســني مظهر 
ــل املـــوضـــة، ســـواء  الــشــعــر، والــبــعــض مـــن أجــ

لزيادة كثافة أو لطول الشعر«.
ويضيف: الشعر املستعار مصنوٌع من الشعر 
بتلوينه  نقوم  نحن  أســود،  ولونه  الطبيعي 
الــتــي تود  الــســيــدة  املــالئــمــة لشعر  بالصبغة 
إضافة شعر مستعار إلى شعرها الطبيعي. 
وال يمكن التفريق بينه وبني الشعر األصلي، 

ألنه يتداخل معه بنفس اللون والتسريحة.
الشعر املستعار يعتبر  أن  إلى  يلفت موسى 
مــوضــة فــي هــذه األوقــــات، ومعظم السيدات 
يــســتــعــمــلــن الــشــعــر املــســتــعــار لـــزيـــادة جــمــال 
ويمكن  بالكثافة  أو  بالطول  ســواء  شعرهن، 

تسريحه وغسله كأنه شعر طبيعي.
أما عن سعر الشعر املستعار فيؤكد أن سعره 
مــرتــفــع نــوعــًا مــا ألنـــه يــبــاع بــالــغــرام، ويــبــاع 
غرام الشعر األســود بــدوالر ونصف الــدوالر، 
أمـــا الــشــعــر املــصــبــوغ واملـــلـــون فــيــبــاع الــغــرام 

بسعر دوالرين.

ــيـــد، وقـــــررت  ــالـ ــقـ ــتـ ــن الـــــعـــــادات والـ تــنــصــلــت مــ
أنــهــا ستتخلص مـــن شــعــرهــا لــتــكــون فــارســًا 
وتحارب بداًل من أبيها. لتأتي األميرة تاتيانا 
في فيلم بريف )2012( كمتمردة ضد عائلتها 
الحاجة  ومجتمعها، فهي ستحارب من دون 

إلخفاء هويتها كأنثى.
بداية  منذ  غريم،  األخــويــن  تعرضت حكايات 
دٍة،  ــرات مـــتـــعـــدِّ ظـــهـــورهـــا، حــتــى الـــيـــوم، لــتــغــيُّ
ر  تالءمت مع تغير الظروف االجتماعية، وتطوُّ
طرائق العيش والتفكير. هذا بالنسبة للغرب، 
ولــكــن داخــــل املــنــطــقــة الــعــربــيــة، وبــالــرغــم من 
ة والحركات  ة والسياسيَّ الت االجتماعيَّ التحوُّ
ـــة، واملـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي خــضــعــت لــهــا  الـــنـــســـويَّ
املنطقة، ماتزال قصص األخوين غريم تروى 
بنسختها الــبــدائــيــة الــتــي ظــهــرت فــي بــدايــات 
الحكايات في  تــزال  التاسع عشر، ومــا  الــقــرن 
ــام الــتــقــالــيــد  ــكـ املــنــطــقــة الــعــربــيــة تــخــضــع ألحـ
واملـــعـــايـــيـــر الـــديـــنـــيـــة. فـــفـــي قـــصـــص »املــكــتــبــة 
الخضراء«، على سبيل املثال، تصبر سندريال 
 ظـــلـــم، وتــســامــح 

ّ
ــل ــ أو إيــــال عــلــى أي شــــيء وكـ

بعض  أرادت  وحينما  الــلــه.  وتــنــاجــي  وتعفو 
عربيًا  منتجًا  تصنع  أن  الــعــربــيــة،  الــشــركــات 
الستينيات،  فــي  الــتــي ظــهــرت  بــاربــي  يحاكي 
صنعوا فلة، الفتاة العربية املسلمة املحجبة، 
ر.  كرّد فعل على فكرة باربي التي تدعو للتحرُّ
للفتيات  املــوجــهــة  املــبــاشــرة  الــرســالــة  لتبقى 
التحوالت  جملة  بعد  ــات،  الــعــربــيَّ الصغيرات 
ــرت ســـابـــقـــًا، تــتــمــثــل بــلــعــبــة »عــربــيــة  ــ كــ

ُ
الـــتـــي ذ

الُصنع«، تكرس الُعرف وتقاليد الدين.

الشعر المستعار موضة العصرفي الطريق إلى »فلّة«
الت  بالرغم من التحُوّ

السياسَيّة التحرريّة 
واالجتماعَيّة القيمَيّة في 

العالم، ما تزال قصص 
األطفال في العالم 

العربي تحتوي على 
مضامين محافظة

على صاحبات العيون 
الصغيرة وضع الكحل 

األسود داخل العين، على 
عكس صاحبات العيون 

الكبيرة، ألَنّ الِكْحل داخل 
عها العين يوِسّ

تَتِّجُه النساء إلى الخصالت 
االصطناِعَيّة للشعر 

ا لزيادة  الُمستعار، إَمّ
كثافة وطول الشعر، 

أو لتغطية ضعف 
ره الشعر وتكُسّ

عتاب شمس الدين

 وضع ماكياج 
ّ
تقع بعض املحجبات في فخ

 
ّ
سيظهرهن ه 

ّ
بأن  

ّ
منهن اعتقادًا  فيه،  ُمبالغ 

ه سيعّوض 
ّ
أكثر جمااًل وأكثر جاذبّية، أو أن

مــا يــخــّبــئــه الــحــجــاب مــن جــمــال وتفاصيل 
الليلية،  املــنــاســبــات  فــي  ــة. خصوصًا  أنــثــويَّ
حيث ُيفتَرض أن يكون املاكياج أكثر جرأة 
تفاصيله.  ــة في 

َّ
دق وأكثر  بألوانه  وجاذبية 

 
ّ
تـــقـــول خــبــيــرة الــتــجــمــيــل، رنـــيـــم الـــبـــابـــا، إن

النهار  ماكياج  عن  يختلف  الليل  »ماكياج 
سُم بجرأة أكبر، ســواء من 

ِّ
البسيط، فهو يت

خالل اختيار األلوان أو في رسم العيون أو 
في اختيار لون أحمر شفاه قوّي. واملحجبة 
ولونه  حجابها  ُيناسب  مــا  اختيار  عليها 

بالتأكيد«.
»العربي الجديد«، الخطوات  عّدد رنيم  لـ

ُ
وت

ــبــاعــهــا في 
ّ
الـــتـــي يــجــب عــلــى املــحــجــبــات ات

الليلية،  املناسبات  ُيناسب  ماكياج  وضــع 
والــخــطــوة األولــــى تــكــون فــي اخــتــيــار كريم 
ــــاس املــنــاســب لــلــون الــبــشــرة، كــمــا هي  األسـ
بــعــدهــا وضـــع »الكونسيلر«  ــًا،  الــعــادة دومــ
ــاودر«. ولـــرســـم الـــعـــني، تــقــول  ــ ــبـ ــ ومــــن ثــــّم »الـ

التركيز  املحجبة  على  ـــه 
ّ
إن االختصاصية، 

ــهــا مــن أكــثــر املــالمــح لفتًا 
ّ
عليها جــيــدًا »ألن

ــذا يــجــب وضــع  لــالنــتــبــاه لــــدى املــحــّجــبــة. لــ
مــثــّبــت لـــظـــالل الـــجـــفـــون فــــوق الـــعـــني، وهــو 
عاني منها 

ُ
ُيخفي اإلفرازات الدهنية التي ت

ــع الـــظـــالل  ــ بـــعـــض الــــســــيــــدات. ويــــجــــب وضــ
ــل الــــعــــني، أي مــن  ــ بـــالـــلـــون الـــفـــاتـــح مــــن داخــ
زاويـــتـــهـــا، واألفـــضـــل أن تـــكـــون األلــــــوان من 
تــدرجــات األبــيــض والــذهــبــي الــهــادئ، ويتمُّ 
إلى ما تحت  اللون  االنتقال تدريجيًا بهذا 
الحاجب. وعلى عظمة العني، يجب اختيار 
لـــون أفــتــح مــن الـــذي تـــّم اخــتــيــاره داخــلــهــا”. 
ـــالئـــم كل 

ُ
 »األلـــــــوان الــتــرابــيــة ت

ّ
ـــوضـــح أن

ُ
وت

أنــواع البشرة وألــوانــهــا، وهــي موضة لهذا 
املوسم، ويجب اختيار اللون البني الداكن. 
ومن األفضل دمج األلوان ببعضها البعض 
عن  كليًا  االبتعاد  مع  أجمل،  بشكل  لتظهر 
األلــــوان الــبــراقــة، خــصــوصــًا الــلــون الفضي، 

فهي لم تعد موضة«. 
ــه رنــيــم صــاحــبــات الــعــيــون الصغيرة  ــنــبِّ

ُ
وت

من »وضع الكحل األسود داخل العني، على 
عــكــس صــاحــبــات الــعــيــون الــكــبــيــرة، ألنــهــا 
َهر أصغر، واألفضل استبداله باللون 

ْ
ستظ

الزيتي، أو البترولي، أو البيج، أو األبيض، 
وذلك بهدف توسيع العني«.

الكاملة  الــرمــوش  »تركيب  بـ رنــيــم  وتنصح 
ــع قــبــل ذلـــك »اآلي اليــنــر«  والــكــثــيــفــة، ووضــ
من داخــل العني إلى خارجها، ومن ثّم بعد 
تركيبها ال بّد من إعادة تحديد العني باآلي 
الينر، وتحديد الحواجب يختلف في الليل 
عــن الــنــهــار. إذ يــجــب اخــتــيــار الــلــون البني 
جــاتــه، واالبــتــعــاد تــمــامــًا عــن األســـود،  بــتــدرُّ
ـــى لـــو كــــان لــــون شــعــر الـــســـيـــدة أســــود، 

ّ
ــت حـ

واختيار البني الداكن بداًل منه«.
تكون  األخــيــرة  قبل  مــا  »الخطوة  ضيف: 

ُ
وت

 سّيدة الحرية 
ّ

في اختيار أحمر شفاه. فلكل
فضله، وكل موسم 

ُ
في اختيار اللون الذي ت

لــه ألــوانــه، وهـــذا املــوســم تـــدرج فيه األلـــوان 
الـــداكـــنـــة، مــثــل الـــبـــوردو والـــتـــوتـــي. وُيــمــكــن 
وضع الـNUDE COLORS  في حال اختيار 
 
ّ
بــأن وتختم  آيـــز«.  السموكي  العني  ماكياج 

لون  أيضًا بحسب  اختياره  يتّم  »الــبــالش« 
البشرة: »ويجب قبله القيام بالكونتورينغ 
من  البني،  باللون  وذلــك   ،CONTOURING
ــى نــصــف الـــعـــني، ومـــن ثــّم 

ّ
نــصــف األذن حــت

وضع البالش املالئم«.

فنانون فشلوا 
في السينما

خصالت شعر مستعار )العربي الجديد(

ة فنانون، يحققون نجاحًا  ليس بالّضرورة أن تكون موهبة التمثيل سينمائيَّة ودراميَّة معًا. ثَمّ
في الدراما التلفزيونيَّة، يكتسح كل محاوالتهم السينمائيَّة

نجوم 
الدراما   

مكياج الليل للمحّجبات

حكواتي

حنين عتيق

ر من سياسة بالدنا، في تعاملها  »ربما لن نستطيع ببساطة أن نغيَّ
مــع الــالجــئــن الــســوريــن الــقــالئــل املــوجــوديــن فــي إســبــانــيــا، والــذيــن 
أجــبــرتــهــم الــحــرب فــي بــالدهــم عــلــى تــركــهــا، والــتــحــول لــالجــئــن ال 
تؤّمن ألطفالهم  وبــالد  كريمٍة،  بحياة  الحلم  يمتلكون شيئًا ســوى 
بتعاوننا  نستطيع  قد  نا 

ّ
لكن األفــضــل.  واملستقبل  والتعليم  األمــان 

وبجهٍد متواضع أن نصنع بسمة على وجه طفل سوري الجئ حن 
بهذه  السنة”.  امليالد ورأس  أعياد  بمناسبة  له هدية صغيرة  نقدم 
، ثمَّ بترجمتها إلى العربية افتتحت 

ً
الكلمات، وباللغة اإلسبانية أّوال

والتي  الالجئن في مدريد،  السورين  تقديم هدايا لألطفال  فعالية 
 FUNDACION DEPORTE أقامتها الجمعية الرياضية لالندماج
في  الــســوري  الشعب  دعــم  مــع جمعية  بــالــتــعــاون   ،ENTERGRA
إسبانيا، والتي سبق لها أن أرسلت وملــدة أربــع سنوات الكثير من 

املعونات اإلغاثية والطبية للداخل السوري.
بــتــواجــد عـــدد مــن الــعــائــالت اإلســبــانــيــة، ومــســؤولــن مــن الجمعية 
أنواعًا  زت  والتي جهَّ الفعالية،  هذه  مت 

َّ
نظ التي  لالندماج  الرياضية 

وبمشاركة  ة،  اإلسبانيَّ ة  التقليديَّ والحلويات  األطعمة  من  مختلفة 
القضية  الذين يعملون في مجال دعم  النشطاء اإلسبان،  عــدٍد من 
السورين، بمجموعة كبيرة  األطفال  ــرَح عدد كبير من 

َ
ف السورية، 

 SM وشــركــة ،orange مــن الــهــدايــا، الــتــي كــانــت مــن تــقــديــم شــركــة
ومــالبــس  الــطــفــل،  لعمر  وكــتــبــًا مناسبة  ألــعــابــًا  لــلــكــتــاب. وتضمنت 
شتوية متناسبة أيضًا مع قياسهم. وقد قام أطفال إسبان بتقديم 
الهدايا لألطفال السورين، مع عبارة: »أهال بكم بيننا، ونحن نتمنى 
أن نصبح أصــدقــاء«. وقــد أشــاعــت هــذه الــعــبــارات جــوًا مــن البهجة 

الحقيقية لدى األطفال.
وفي حواٍر مع السورّية، ليلى جندلي، التي تقيُم منذ فترة طويلة في 
السورية لالندماج  للجمعية   كمنّسقٍة 

ُ
إسبانيا مع عائلتها، وتعمل

قالت لـ »العربي الجديد«: »إن وضع الالجئن السورين في إسبانيا، 
، مقارنة مع باقي دول االتحاد األوروبي. إذ إنَّ 

ً
هو وضع سيئ فعال

إسبانيا تقّدم لالجئ فقط الضمان الصحي، والتعليم قبل الجامعي، 
واإلقــامــة فــي أحــد مــراكــز اللجوء ملــدة تــتــراوح بــن ستة إلــى عشرة 
للغة  تعليمًا  له  م  تقدَّ الفترة،  العائلي. وفي هذه  للوضع  تبعًا  أشهر 
ها 

َّ
اإلسبانية، ولكنه تعليم بسيط، إذ إنه مجرد ساعة يوميًا، كما أن

ال تقدم له في هذه الفترة، أي دعم مادي. وبعد انتهاء مرحلة الوجود 
املوجودة  األهلية  املدنية  الجمعيات  إحــدى  تقدم  اللجوء،  مركز  في 
األحمر، مساعدات  والصليب  وأكثم«  »ثيار  واملسماة  إسبانيا،  في 
بسيطة لدفع إيجار شقة وذلك ملدة أقصاها أربعة أشهر. وبعدها، 
الالجئ نفسه مع عائلته مرميًا في بلد غريب، وبلغة غريبة،  يجد 
وحقيقي  جيد  تأهيل  وبـــدون  نهائيًا،  دعــم  وأي  مساعدة  أيــة  دون 
ة، وتأمن  إليجاد عمل«. وتعاني إسبانيا من أزمة اقتصادّية حقيقيَّ

فرص للعمل فيها صعب جدًا على اإلسبان أنفسهم. 
وعن مشاريع الجمعية القادمة تكمل ليلى: »نحن اآلن نجهز لفتح 
مكتب  وإنشاء  للمبتدئن،  اإلسبانية  اللغة  لتعليم  مجانية  مدرسة 
تطوعي،  بشكل  مثلنا  سيعملون  هنا،  مقيمن  ســوريــن  يتضمن 
تبعًا لشهاداتهم  إيجاد عمل لالجئن،  املساعدة في كيفية  لتقديم 
الــعــلــمــيــة ولــخــبــراتــهــم، ذلـــك أن الــبــحــث هــنــا كــلــه يــتــم عــبــر اإلنــتــرنــت 
في  ويساعد  العمل  بهذا  ليقوم  لخبير  ويحتاج  اإلسبانية،  وباللغة 
أن  أقل ما يجب  العلمية، وربما يكون هذا  الشهادات  عملية تعديل 
السورية  الجمعية  لعمل  باإلضافة  هنا،  الالجئن  للسورين  نقدمه 
لدعم الشعب السوري باملحاوالت الدائمة إليصال املعونات للداخل 

املحاصر«. 
ليسوا  أنهم  هنا،  الــالجــئــون،  الــســوريــون  أحــس  فبالتفاتة صغيرة، 
وحدهم، وأن هنالك قلوبا قد تحميهم من تكرار موتهم الذي تتسابق 

على إنتاجه سياسات هذا العالم.

سوريون في إسبانيا

فنون وكوكتيل
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التعليمية أو األسرية؛ هو »التنشئة  سواٌء 
الــلــغــويــة لــلــطــفــل الـــعـــربـــي - الــــواقــــع وآفــــاق 
املستقبل«. وبمشاركة باحثني وأكاديميني 
عـــت نـــــدوات ومــحــاضــرات 

ّ
ــــدّرســـــني، تـــوز وُمـ

وورش وعــروض تجارب ومــبــادرات تصّب 
ها في سبيل البحث عن واقــٍع ومستقبٍل 

ّ
كل

لغويني من أجل طفٍل عربي ُيتقن لغته في 
ظــل مــا نــشــهــده مــن تـــحـــّوالت عــــّدة؛ أبــرزهــا 
انــفــجــرت خالل  الــتــي  التكنولوجية  الــثــورة 

العقدين األخيرين.
األوراق  معظم  أســٌس شّكلت محاور  أربعة 
الوفاق   

ّ
هــي محط كانت  والـــورش  البحثية 

والــجــدل بــني املــشــاركــني: الـــقـــراءة والكتابة 
واملــحــادثــة واالســتــمــاع. هـــذه املـــهـــارات هي 
الــتــي يــقــوم عليها اســتــخــدام أّي لــغــة، وهي 
الـــتـــي تــفــتــقــر مــنــاهــج الــتــعــلــيــم فـــي الــوطــن 
منهجيٍة  ضمن  عليها  العمل  إلــى  الــعــربــي 
لــغــتــه  إدراك  مــــن  ـــفـــل 

ّ
الـــط ـــمـــّكـــن 

ُ
ت ــٍة،  ــلـــيـــمـ سـ

وهضمها بسالسة.
مــن هــنــا، انطلق الــبــاحــث الــلــغــوي الــســوري 
ــي عـــرضـــه لــتــجــربــتــه  ــان، فــ ــ ــ

ّ
ــدن ــ ــ عـــبـــد الـــلـــه ال

ضــمــن بـــرنـــامـــٍج تــدريــســي وضــعــه بــعــنــوان 
»تعليم اللغة العربية بالفطرة واملمارسة«، 
ــّوره الحــقــا لــُيــصــبــح منهجا تــدريــســّيــا،  ــ وطـ
عقد كثير من 

ُ
ــان: »ت

ّ
الــدن «. يقول 

ً
أو »نظرّية

املؤتمرات حول مسألة ضعف اللغة العربية 
ب الـــجـــامـــعـــيـــني. هــــل عــلــيــنــا أن 

ّ
ــــدى الــــطــــال لـ

كي  الجامعة  ويــدخــل  ليكبر  الطفل  ننتظر 
نكتشف أن لديه مشاكل في لغته«؟

ــر إلــــى أن الــحــلــول  ــ ــذا األمـ ــان هــ ــ
ّ
ــدن ُيـــرجـــع الــ

ُمعضلة  تجاه  املــدّرســون  إليها  يلجأ  التي 
ضعف مستوى التالميذ في اللغة العربية 
البحث  إلــى  تفتقر  انطباعية«،  »حلول  هي 
أن هناك ضعفا،  »فعندما يجدون  العلمي؛ 
 .»

ً
زيــادة عــدد الحصص مثال يعملون على 

 هـــذه الــحــلــول غــيــر ناجعة، 
ّ

ويــتــابــع: »تــظــل
ــهــا ستكون عبئا 

ّ
أن ولــن تــقــّدم شيئا ســوى 

ــــح: »مــشــكــلــة الــطــفــل 
ّ

ب«. يــــوض
ّ

ــال ــ ــطـ ــ عــلــى الـ
الــرئــيــســيــة أن ُمــــدّرســــه يــحــّدثــه بــالــعــامــيــة، 
ان، 

ّ
وُيدّرسه بالفصحى«. بالنسبة إلى الدن

الطفل  فــي تعويد  يكمن  الناجع  الــحــل   
ّ
فـــإن

على االستماع إلى الفصحى دائما، قبل أن 
م قراءتها وكتابتها.

ّ
يتعل

الفكرة؛  لهذه  تطبيقّية   
ٌ
تجربة ان 

ّ
للدن كــان 

مي 
ّ
إذ عمل، وما زال يعمل، في تدريب معل

املـــــدارس عــلــى كــيــفــيــة الــتــفــاعــل بالفصحى 
مع تالميذهم طــوال الــوقــت، في عــّدة بلداٍن 
عربية، مثل ُعمان وقطر. هنا، أشار املدّرس 
الــُعــمــانــي، مــحــمــد الــجــابــري، تــفــاصــيــل هــذا 
ــّدة  ـــاه: »ال تـــتـــجـــاوز مـ

ّ
ــذي تـــلـــق ــ الــبــرنــامــج الـ

ــا 
ّ
ــوعـــني. فـــي كـــل دورة، كــن ــبـ الـــتـــدريـــب األسـ

ندّرب 25 مدّرسا، والحظنا بشكٍل ملموٍس 
التي  اللغوية  املــهــارات  فــي  كثيرة  تــغــّيــرات 
ب بعد أن دّرسهم املتدّربون، 

ّ
اكتسبها الطال

ا بني مدارس خضعت لهذا التدريب، 
ّ
وقارن

وأخـــــرى لـــم تــخــضــع، وكــــان هــنــاك فــروقــات 
كبيرة«.

مـــن جــهــتــه، ذهــــب الــبــاحــث الــتــونــســي عبد 
الــســالم املــســّدي فــي ورقــتــه »آلــيــات اكتساب 
الطفل العربي لغته الفصحى بني املنطلقات 
إلـــى مــســألــٍة  الــعــلــمــيــة«،  املــعــرفــيــة واألدوات 
ــبـــط الــــعــــالقــــة بــني  خــــــــــرى، تــنــطــلــق مــــن ضـ

ُ
أ

اإلنــــســــان والـــلـــغـــة، فــيــرصــد املــفــاهــيــم الــتــي 
الــعــربــي،  لــلــفــرد  الــلــغــويــة  بالتنشئة  ق 

ّ
تتعل

النظري منها والتطبيقي. يقول: »إن االرتقاء 
باكتساب اللغة العربية في مرحلة التعليم 

الدوحة ـ فوزي باكير

لــوهــلــٍة، بـــدا »مـــركـــز قــطــر الــوطــنــي 
لــلــمــؤتــمــرات«، يـــوَمـــي أمــــس وأّول 
أمس، ملن يزوره، كما لو أنه مجمٌع 
أدباء  أو فضاٌء يجتمع تحت سقفه  لغوي، 
مـــن زمــــٍن نــفــتــقــده. كــانــت ردهـــــات ومـــمـــّرات 
طابقه األسفل حّيزًا ملجموعاٍت من اللغويني 
ثالثٍة   

ّ
كــل يقفون  والباحثني،  واألكاديميني 

أو خمسٍة معا، يشربون القهوة، ويتبادلون 
ــصــحــى. »ســألــتــحــق 

ُ
الــحــديــث بــالــعــربــيــة الــف

بالحافلة«، يقول أحدهم لزميلٍة له، ويغادر؛ 
، يتحّدثون 

ً
بينما نستمع إلى آخرين، مثال

حول القّصة القصيرة، وأهميتها في تنمية 
الخيال اللغوي واإلبداعي لدى الطفل.

مــشــهــٌد نــســتــعــيــده مـــن »مــنــتــدى الــنــهــوض 
العاملية  »املنظمة  )تعقده  العربية«  باللغة 
تمت 

ُ
اخت الذي  العربية«(،  باللغة  للنهوض 

ــي الـــــدوحـــــة، بــعــد  دورتــــــــه الـــثـــانـــيـــة أمـــــس فــ
يومني جرت فيهما مناقشة موضوع بارز 
التربوية،  مؤسساتنا  فــي  مستجّد  وقــديــم 

ــبـــت الـــبـــاحـــثـــة الـــجـــزائـــريـــة نــــوال  بــيــنــمــا ذهـ
حــيــفــري إلـــى تــتــّبــع دور الـــرســـوم املــتــحــّركــة 
على   

ً
مـــرّكـــزة للطفل؛  الــلــغــويــة  التنشئة  فــي 

أثرها في تطوير خياله اللغوي واإلبداعي، 
تطّرقت الباحثة التونسية منيرة القنوني، 
ــنــــوان »الــلــغــة  ــتـــي حــمــلــت عــ فــــي ورقـــتـــهـــا الـ
م 

ّ
الــعــربــيــة فــي مــرحــلــة االبــتــدائــي بــني التعل

الـــتـــلـــقـــائـــي والـــتـــعـــلـــيـــم الــــصــــنــــاعــــي«، إلــــى 
على  املتحّركة  للرسوم  اللغوية  السلبّيات 

األطفال في تلك املرحلة.
في رأي القنوني، فإن هذا النوع من البرامج 
»يساهم في تكوين صور نمطّية عند الطفل، 
 
ٌ
الــعــربــيــة الفصحى لغة يـــرى مــن خــاللــهــا أن 
يقتصر الحديث فيها فقط على الشخصيات 
 
ً
الكرتونية؛ ما يجعلها، بالنسبة إليه، غريبة
الباحثة في  عن اإلنــســان«. من هنا، انطلقت 
ورقــتــهــا مـــن خــــالل اعــتــمــاد مــنــهــج تطبيقي 
يستقرئ عددًا من كتب تعليم اللغة العربية 
للصف األول ابتدائي لعدد من البلدان، مثل 

تونس واألردن واملغرب.
تقول القنوني: »اكتشفُت أن طالب االبتدائية 
فــي تــونــس، يمضي ُمــعــظــم سنته الــدراســيــة 
إلــــى ســلــحــفــاة؛ كــونــهــا الشخصية  يــتــحــّدث 
ــاب«.  ــتــ ــكــ ــي مـــعـــظـــم قـــصـــص الــ ــ ــة فـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
ــي ظــــل غـــيـــاب عــنــصــر إنــســانــي  ــ تـــضـــيـــف: »فـ
الطالب  يعيش  بها،  ويتحّدث  اللغة  يمارس 
أن  إلــى   

ً
ُمشيرة اللغوي«،  التغريب  من   

ً
حالة

كــثــيــرًا مــن الـــحـــوارات الــتــي وجــدتــهــا فــي تلك 
املــنــاهــج، تـــدور عــلــى ألــســنــة حــيــوانــات فقط. 
الخيال هنا،   مسألة 

ّ
أن القنوني على  وترّكز 

بحثًا عن جيل ال يتوسل  المعجم
لم يعد تدريس اللغة العربية بالطرق التقليدية والتلقينية ناجعًا مع أطفاٍل محاطين 
بأدواٍت ووسائل تكنولوجية، تصعب السيطرة على تدّفقها. كيف يمكن تكريس 

التكنولوجيا لالرتقاء بالعربية لدى األطفال؟ سؤال حاول باحثون وأكاديميون اإلجابة 
عنه  في »منتدى النهوض باللغة العربية« الذي اختتم أمس

ُتالحظ الباحثة 
التونسية منيرة 
القنوني أن ما 
تحتويه كتب 

االبتدائية في عدة 
بلدان عربية، ال 

يلبّي حاجة الطفل 
اليومية؛ ما يمنعه 
من استخدام اللغة 

بشكٍل وظيفي

يمضي الطفل دراسته االبتدائية متحّدثًا مع حيوانات

منتدى النهوض بالعربية 
بين اللغة المستوفية 

والهجينة

حلول معلمي العربية 
انطباعية ليست مستندة 

إلى دراسات

عرض المنتدى تجارب 
ناجحة في تعليم اللغة 

العربية

لم تقتصر جلسات »منتدى النهوض باللغة العربية« على عرض أوراق 
تجارب  الــورش،  خالل  من  أيضًا،  تناولت  وإنما  وحسب،  نظرية  بحثية 
وتربويين  لمعلّمين  تطبيقية 
مدارسهم  فــي  يعملون  ــرب،  ع
من خالل وسائل غير تقليدية. في 
التربوية  تجربتيهما، لجأت كل من 
صديق،  محمود  فتحية  اليمنية 
رضوان  محمد  سوسن  والمصرية 
البصري  الجانب  على  التركيز  إلــى 
باأللفاظ،  وعالقتهما  والسمعي، 
ــة بــالــصــورة  ــالل االســتــعــان ــن خـ م

ودالالتها وإدراك الطفل لها.

تجارب ودالالت بصرية

2425
ثقافة

ممدوح عزام

مــن الــافــت أن يــكــون مــبــدأ االلــتــزام فــي األدب والــفــن، قــد نشأ فــي البلدان 
التي شهدت أنظمة سياسية ذات طابع استبدادي. والافت أكثر أيضًا أن 
الدعاة ليسوا من األدباء وال من أنصاف األدباء، بل من السياسيني أو من 
رين املقّربني من رجال السياسة، أو من القادة في تلك الدول، والافت 

ّ
املفك

املتوّسطي  اب 
ّ
الكت الــدعــوات هم من  تلك  ملثل  أكثر من يستجيب  أن  ثالثًا، 

القيمة اإلبداعية في آداب بلدانهم. 
 -وهو الحاكم الذي نشأت في ظل هيمنته 

ً
وفي الغالب ال يريد ستالني مثا

أقـــوى دعـــوات االلــتــزام- خــدمــة مجتمع ارتــكــب فيه عــشــرات املــذابــح، وقتل 
البشر، ووضــع من تبقى من املجتمع في سجن كبير مدّجج  املايني من 
ملنع   

ً
الغالب مدخا االلــتــزام هنا ساخرة، وتكون في  دعــوة  تبدو  بالرعب. 

الكتابة الحرة بذريعة املبادئ. فالكتابة اإلبداعية مضادة للمبادئ العرفية. 
واألدب ال ينمو وال يبدع إال في مناخ الحرية، بينما ينمو مبدأ االلتزام في 
القبول.  أوراق  في  امللزمة  املالية  والطوابع  املسبقة،  والرسوم  القسر  مناخ 
وفي الغالب فإن تاريخ األدب لم يقّدم نماذج مهّمة ناجمة عن املدرسة، بل 
قّدم قرائن وأدلة على التبعّية، لدى األجيال التي تأتي بعد تأسيس املدارس 

األدبية أو الفكرية. 
املهدد، هو  القسري  الطابع  االلتزام ذي  ملبدأ  الغريب  اآلخــر  الوجه  أن  على 
وثنية.   أعمال  التشكيلية  الفنون  أن  أو  الفن حــرام.  أن  تّدعي  التي  الدعوات 
األكــثــر حماسة  األنــصــار  يقوم  أن  الحالة  هــذه  فــي  الديني  التزّمت  يتطلب 
أو  املعدنية،  واملــطــارق  باملعاول  نحتية  أعمال  من  الفن  يبدعه  ما  بتحطيم 

تمزيق وحرق اللوحات الفنية. 
األيديولوجي  املتشّدد  الديني، عن  املتعصب  يختلف  ما 

ّ
قل الباب  هذا  وفي 

الداعي إلى االلتزام. وقد ُحِرم ناقد روسي شهير هو ميخائيل باختني من 
بولغاكوف  ميخائيل  طــراز  كاتب من  يجرؤ  لم  كما  ومؤلفاته،  كتبه  نشر 
م ومارغريتا« وعمل على تأجيل نشرها 

ّ
على نشر روايته املعروفة »املعل

طوال حياته، ومات دون أن ينشرها. وحني نشرت بعد موته اقتطعت منها 
فصول وفقرات كثيرة، كي تصبح صالحة للنشر في بلد يعتبر أن االلتزام 
م ومرغريتا«؟ 

ّ
عمل نبيل وأخاقي. لكن ما هو الاالتزام في رواية مثل »املعل

العربية )ترجمها يوسف  اللغة  إلى  املترجمة  النسخة  أن  الحظ  من حسن 
حاق ولها أكثر من طبعة( قد أخذت من النسخة األخيرة التي أفرج عنها 
بعد سنوات طويلة في االتحاد السوفييتي السابق، بعد أن خفتت أصوات 
دعاة االلتزام، أو تاشت. وهي تثبت أن الكاتب الذي لم يأخذ التعليمات من 

الدعاة، ظل خائفًا منهم طوال عمره. 
والطيب في أمر »االلتزام« العربي أنه ظل في املضمار األدبي، وأن الّساسة 
بـ »االلــتــزام« في األدب والفن  بــأن يــصــدروا األوامـــر »امللزمة«  قلما اهتموا 
الــذي صاغه رئيف خــوري:  الشعار   

ّ
السوفييتي. وظــل االتحاد  على غــرار 

«، بعيدًا عن اإللزام، وقريبًا من اإلشعار األخاقي 
ً
»إن األدب كان مسؤوال

بالضرورات التي يسير إليها الكاتب، في املوقف من القضايا االجتماعية 
والوطنية، أو املوقف من القيم اإلنسانية الكبرى.

الكتابة برسوم مسبقة

لغة

فعاليات

االبـــتـــدائـــي، وتــطــويــر آلــيــاتــهــا الــتــربــويــة، ال 
قه العلم 

ّ
بــّد أن ينهال مــن الــتــطــّور الــذي حق

اللغوي الحديث املسّمى باللسانيات«.
س؛ إذ  ــة املـــــــــــدرِّ ــألـ ــى مـــسـ ــ يــــعــــود املـــــســـــّدي إلــ
اللغوي في  األداء  إلى سبل تطوير  يتطّرق 
»مفتاح  ح: 

ّ
االبتدائي. يوض التعليم  مرحلة 

الــتــي يستعملها  ــقـــاء مــرهــون بــالــلــغــة  االرتـ
ــرّبــي في كل املــراحــل التعليمية؛ إن كانت 

ُ
امل

اإلفصاح،  شــروط  مستوفية   سليمة 
ً
عربّية

اللسان  بمعجم  تتوّسل  هجينة  عربّية  أو 
سقط خصائصه العربية«.

ُ
العربي وت

ي السمعي والبصري 
ّ
التلق يبدو أن مسألة 

كثير  عــلــى  بقيت مسيطرة  ــالمــيــذ، 
ّ
الــت لـــدى 

األساليب  عــن  تبتعد  لكونها  األوراق؛  مــن 
التقليدية والتلقينية في التنشئة اللغوية، 
ــمـــريـــر  وتـــــســـــاهـــــم فــــــي تـــســـهـــيـــل عـــمـــلـــيـــة تـ
املــعــلــومــات مــن خـــالل ســيــاٍق شــّيــق. وحــول 
خـــالل  تــفــعــيــلــهــا  الـــــحـــــواس ودور  ــة  ــألـ مـــسـ
ــة الــبــاحــث  الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، كــانــت ورقــ
املــصــري أحــمــد درويــــش، حــيــث رّكــــزت على 

فـــي هــــذه املـــرحـــلـــة، لــيــســت هـــي األســــــاس، بل 
»يبدأ دعم اإلبداع والخيال لدى األطفال بعد 
أن يكونوا قد تعّودوا على لغة؛ لغة وظيفية 
الكائنات  تــلــك  بــني  ال تقتصر عــلــى حــــوارات 

غير البشرية«.
من جهٍة أخرى، رصدت الباحثة في ورقتها 
في  الطفل  مها 

ّ
يتعل الــتــي  ــفــردات 

ُ
امل طبيعة 

تلك املرحلة، لتجد واحدًا من أمرين؛ األول، 
ــســتــخــدمــة غــريــبــة على 

ُ
ــفــــردات امل هـــو أن املــ

خصوصا  معانيها،  يــعــرفــون  وال  األطــفــال 
أنــهــا ال تــقــتــرب مـــن واقــعــهــم املــعــيــش، مثل 
الطيور(، إضافة  )نــوع من  كلمة خطاطيف 
إلى استخدام املترادفات بكثرة، أو الكلمات 
ذاتــهــا، مثل  السياقية  الوظيفة  تــؤّدي  التي 
نـــرقـــص ونـــــــدور، طـــيـــور وعـــصـــافـــيـــر.. إلـــخ؛ 
ــم الــطــالــب مــفــردات 

ّ
مــا يــــؤّدي إلـــى عـــدم تــعــل

جـــديـــدة ضــمــن ســيــاقــه الـــلـــغـــوي الــوظــيــفــي 
. األمر الثاني، يكمن في 

ً
الذي يحتاجه فعال

تعّرف  أن  للطالب  ألفاظ سبق  إلــى  اللجوء 
ــضــف 

ُ
إلــيــهــا قــبــل أن يــدخــل املـــدرســـة، فــلــم ت

إلــى قاموسه شيئا، مثل »جـــّدي« و«مــامــا« 
و«نـــقـــرأ«، وغــيــرهــا مــن الــكــلــمــات األســاســيــة 
الــلــغــوي« للتلميذ،  الــتــي تــشــّكــل »الــرصــيــد 
 إلى أنه »ال يمكن دائما التعويل على 

ً
ُمشيرة

هـــذا الــرصــيــد، ســــواًء بــإعــادة إنــتــاج كلمات 
مألوفة لديه، أو بإقحام كلمات غريبة جّدًا 
عــنــه؛ إذ ال بــّد مــن انــتــقــاء املــفــردات بطريقة 
بصورٍة  حياته  في  استخدامها  من  تمّكنه 

طبيعية«.
فوزي...

الــذيــن  ــال  ــفــ األطــ لــــدى  ــبـــصـــري«  الـ »اإلدراك 
»يــعــيــشــون زمـــنـــا تــســيــطــر عــلــيــه الــتــقــنــيــات 
الــتــي ال بــّد مــن االعتماد  الحديثة الــجــاذبــة 
التربوية،  املناهج  ضمن  وإدراجــهــا  عليها 
لتتضافر إلى جانب اإلدراك السمعي أيضا؛ 
ــر مـــن الــفــهــم لــدى  ــا يـــؤّســـس ملــســتــوى آخــ مـ
اللفظ ومعناه ودالالته  الطالب، يجمع بني 

وسياقاته«.
ــذي تــطــّرق  ــ ــــش هـــو الـــوحـــيـــد الـ ــم يــكــن درويــ لـ
التنشئة  فــي  البصري  اإلدراك  مساهمة  إلــى 
الــلــغــويــة لــأطــفــال، فــتــنــاول املــســألــة نفسها، 
أيــضــا، الــبــاحــثــان الــجــزائــريــان صــالــح بلعيد 
ونــوال حيفري، لكن من خــالل تطّرقهما إلى 
اإلعالم التلفزيوني. وبينما ذهب بلعيد في 
ورقته إلــى دراســة اإلعــالم املــوّجــه للطفل من 
ناحية مــحــتــواه، داعــيــا إلــى ضـــرورة البحث 
عن موّجهات لغوية/ تربوية للغة الطفل، من 
خالل تخصيص قنوات إعالمية تهتم بعامله، 
ذهبت حيفري إلى دور البرامج التلفزيونية 
في تنمية القاموس اللغوي عند األطفال، من 

ق بني السمعي والبصري؛ 
ّ
خالل وسائل توف

مـــا يــجــعــل عــمــلــيــة تــنــمــيــة قــامــوســه الــلــغــوي 
للمحادثة  منطلق فضوله، وحّبه  من  ى 

ّ
تتأت

رًا 
ّ
ومتابعة الرسوم املتحّركة التي تشّكل مؤث

أساسيا على حواّسه الكامنة.
ــم أن الــبــاحــث الــســودانــي ســامــر باخت  ورغـ
املدرسية  املكتبة  إلى دور  تطّرق في ورقته 
أن   

ّ
إال العربي،  للطفل  اللغوية  التنشئة  في 

اإلدراك  مــســألــة  عــن  كــثــيــرًا  يبتعد  لــم  بحثه 
السمعي والبصري. يرى باخت أن للمكتبة 
بـــــارزًا يــمــكــن أن تــلــعــبــه في  املـــدرســـيـــة دورًا 
ــبــاع سياسة اقتناء 

ّ
هــذا األمـــر، مــن خــالل ات

ز وجــــود املـــراجـــع واملـــصـــادر 
ّ
ــز ـــعـ

ُ
مــنــهــجــيــة ت

والوسائل الداعمة لتنشئة الطفل. وبحسب 
 الوسائل السمعية والبصرية 

ّ
الباحث، »فإن

رها 
ّ
هــي مــن الــضــرورات التي ال بــّد مــن توف

في املكتبات اآلن، خصوصا في عصٍر ُيجيد 
فيه الطفل، إلى حد كبير، استخدام وسائل 
اللوحية  األجــهــزة  مثل  الحديثة،  الــتــواصــل 

والهواتف الذكية«.

إطاللة
تصويب

شوقي بن حسن

كــــان الـــعـــرب األوائـــــــل مــحــدوديــن 
ــى أيــقــظ  ــتـ ــم حـ ــهـ ــرائـ ــحـ ــأفــــق صـ بــ
كل  فــي  فتوّسعوا  لغتهم،  الــقــرآن 
ــت حضارتهم 

ّ
االتــجــاهــات، ثــم ظــل

عند األفق الجديد حتى اضطرت 
ـــى تـــطـــويـــرات جــــديــــدة، ومــنــهــا  ــ إل

حاجتهم إلى الفلسفة. 
اعـــتـــبـــرت الــفــلــســفــة -بــاعــتــبــارهــا 
معرفة ُجلبت من اليونان- وثنية. 
فكيف أمكن تأصيلها في فضاء 
الجديد  الــديــنــي  الــخــطــاب  يحكمه 
الــــــــذي طــــرحــــه اإلســـــــــــام؟ يــمــثــل 
التصميم  لهذا  نموذجًا  الفارابي 
ــغــــوي الـــجـــديـــد،  ــلــ ــ ــاء ال ــنــ ــبــ ــ عـــلـــى ال
فــفــي ســبــيــل تــرجــمــة الــنــصــوص 
الــيــونــانــيــة كـــان عــلــيــه أن يــضــرب 
العربية ويشتغل على  في أعماق 
ن من قطع 

ّ
يتمك اشتقاقاتها كي 

املــســافــة مـــن »الــلــفــظــة« املـــوجـــودة 
 بها 

ً
فــي املــعــجــم الــعــربــي وصــــوال

إلى »املفهوم«؛ العملة التي يجري 
تداولها في فضاء الفلسفة. 

يــقــّدم »كــتــاب الــحــروف« للفارابي 
نماذج للكثير من ممارسات هذه 
الصنعة الدقيقة؛ صناعة املفاهيم. 
العربية  االشتغال، صــارت  وبهذا 
لــغــة فــلــســفــة. لــكــن مـــا جـــرى بعد 
الــرابــع الهجري وإلـــى اآلن،  الــقــرن 
هو مسار تاريخي في تبديد هذه 
من  الــيــوم  العربية  لتعود  القيمة، 
كونها  فلسفية،  غــيــر  لــغــة  جــديــد 
ــــرت فــــي مـــاحـــقـــة املــفــاهــيــم 

ّ
تــــأخ

الــقــدرة على  الجديدة عــاوة على 
ــذا الــتــأخــر،  إنــتــاجــهــا. فـــي ظـــل هــ
ترى كيف نستطيع التفكير اليوم 
قد  باملفاهيم؟  مجّهزة  غير  بلغة 
لن  لكن  التساؤل تشاؤميًا،  يبدو 
نــحــتــاج ســــوى إلــــى اســتــحــضــار 
إرادة،  صنعة عربية قديمة وبناء 
علمًا أن كل لغات الفلسفة اليوم لم 
تكن كذلك منذ أربعة قــرون، فما 
البحث في  بلغة عليها فقط  بالك 

مكتسباتها؟

بعنوان عيون غّزة ينطلق، في 27 الشهر الجاري، معرض فوتوغرافي في غاليري في قيمة الرصيد اللغوي
المعرض يقّدم أعمال  المقبل.  »زارا« في عّمان ويستمر حتى 20 من شباط/ فبراير 
فنان الغرافيتي والمصّور األلماني فولك ليمان، الذي درّب 200 طفل في غزة على 

الرسم، ثم رسم أعينهم على الجدران. 

بيروت العاطفية ورشة عمل معمارية تنطلق غدًا في فضاء »آلت سيتي« في 
العاصمة اللبنانية، تناقش المسائل المعمارية والمدنية بطرق غير تقليدية، وترمي 
خالل  من  وذلك  عليهم،  المعمارية  التغيّرات  أثر  حول  المدينة  سكان  توعية  إلى 

تعليم المشاركين رسم خريطة إدراكية تمكنهم من استكشاف بيروت شعوريًا.

بيبرس المدن المتخيلة، عنوان أولّي لعرض المخرج السوري وائل علي والمسرحي 
فرانسيس غينل، والذي يُقّدم مساء الغد على مسرح »لو شانجور« في  الفرنسي 
باريس. ُتعرض المسرحية ضمن تظاهرة »صناعة النظرات: أوروبا والشرق األوسط« 
الظاهر  بسيرة  وتستعين  حوارية،  وجلسات  ولقاءات  عروض  عدة  يتضمن  الذي 

بيبرس الشعبية، البطل العربي الذي قاوم الحروب الصليبية.

موسكو  فرقة  تقّدم  الرباط  في  الوطني«  الخامس  محمد  »مسرح  خشبة  على 
األوركسترا  بمصاحبة  عرضًا  الغد،  مساء  من  الثامنة  في  الكالسيكي  للباليه 
ترافياتا للمؤلف الموسيقي اإليطالي  الخرافية  السيمفونية الملكية، ألوبرا الحكاية 
مرة  ألول  ُقّدمت  وقد  شعبية  األوبرا  مسرحيات  أكثر  أحد  »ترافياتا«  تعتبر  فيردي. 

على المسرح عام 1855. 
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غشاء رفيع لحماية بطاريات 
ليثيوم ـ أيون من االنفجار

بواليــة  ســتانفورد  جامعــة  فــي 
تمكــن  األميركيــة،  كاليفورنيــا 
رقيــق  غشــاء  تطويــر  مــن  باحثــون 
يحيــط بأقطــاب بطاريــات الليثيــوم-

أيــون، قــادر على حمايــة البطارية من 
االنفجــار الــذي يســببه ارتفــاع درجــة 

الحرارة في البطارية.
هــذا  أن  الباحثــون  هــؤالء  ويــرى 
االبتــكار الجديــد مــن شــأنه أن يحمي 
املســتخدم مــن املخاطــر املترتبــة عــن 
ليثيوم-أيــون،  بطاريــات  انفجــار 
انــدالع  إلــى  أحيانــا  يــؤدي  والــذي 

حرائق مذهلة في منازل بأكملها.
الرقيقــة،  الطبقــة  هــذه  وتتكــون 
مختبــرات  فــي  تطويرهــا  تــم  التــي 
جامعــة ســتانفورد، مــن مــادة »بولــي 
وجزيئــات   )Polyethylene( إثيلــن« 
النحــاس، بحيــث تلعــب هــذه الطبقــة 
دور الصهيــرة الحراريــة، التــي تقــوم 
عندمــا  الكهربائيــة  الــدارة  بحمايــة 

يتجاوز التيار املارُّ فيه حدًا معينا.

وأشــار الفريــق املطــور لهــذا االبتــكار 
درجــة  ارتفــاع  حالــة  فــي  أنــه  إلــى 
الحــرارة فــي البطاريــة، تنتفــخ مــادة 
البولــي إيثلــن، مما يــؤدي إلى زيادة 
النحــاس،  جزيئــات  بــن  املســافة 
والذي يؤدي بدوره إلى توقف التيار 

الكهربائي عن املرور.

مواد جديدة تمتص طاقة 
الشمس وترجعها ليال

تلعــب  الشمســية  الطاقــة  أصبحــت 
دورًا مهمــا فــي مزيــج الطاقــة، حيــث 
أكثــر  وســائل  البتــكار  علمــاء  يعمــل 
الشمســية،  الطاقــة  لتخزيــن  فاعليــة 

واســتخدامها وقت الليل. 
املــواد،  مــن  جديــد  نــوع  ظهــر  وقــد 
الشمســية  الطاقــة  تخزيــن  يمكنــه 
عندمــا تكــون متوفــرة، وإطالقهــا في 

شكل حرارة.
فقــد تــم تطويــر بوليمــر شــفاف مــن 
قبل فريق من معهد ماساتشوستس 
علــى  تطبيقــه  يمكــن  للتكنولوجيــا، 
ذلــك  فــي  بمــا  األســطح،  مــن  العديــد 

الزجاج واملالبس.
ويقــدم هــذا االبتــكار وســيلة مثيــرة 
وقــت  فــي  الطاقــة  علــى  للحصــول 
واحد وتخزينها ضمن مادة واحدة.

العمليــة  هــذه  فــي  الفضــل  ويعــود 
إلــى جــزيء يمكــن أن يظــل ثابتــا فــي 
تقــوم  حيــث  تركيبتــن،  مــن  واحــدة 
ومــن  تحفيــزه،  فــي  الشــمس  أشــعة 
وضــع  فــي  وضعــه  فــي  البــدء  ثــم 
املؤثــرات  اختفــت  فــإذا  »مشــحون«. 
الخارجيــة، فإنــه يعــود إلــى تركيبتــه 
األولى بإطالق الطاقة التي اكتسبها 

من قبل.
الجديــد  األســلوب  هــذا  ويقــوم 
علــى أســاس مــادة فــي حالــة صلبــة 
فــي  الســوائل،  مــن  بــدال  )بوليمــر(، 
عمليــات التحويــل الحــراري، وتكمــن 
أهميتــه فــي إيجــاد طرق اســتخدامه، 
فــي  مكلفــة  غيــر  مــواد  مــن  ويتكــون 
التصنيــع، ممــا يســهل نشــرها علــى 

نطاق واسع.

االشتعال السريع أمل االندماج النووي

غوغــل  شــركة  كشــف  مــن  ســنتن  بعــد 
األميركيــة عــن تطويــر مشــروع »تانغــو«، 
الذي من املرتقب أن يتيح للهواتف الذكية 
القــدرة على التقاط خرائط ثالثية األبعاد 
باســتخدام  وذلــك  بنــا،  املحيطــة  للبيئــة 
مستشــعرات متطــورة مدمجــة فيــه، يعمل 
العديد من املطورين على إنشاء تطبيقات 
خاصة بهذا املشروع، بعد أن قامت غوغل 
بفتح املجال للمطورين لتطوير تطبيقات 
تســتفيد مــن قــدرات هــذا املشــروع. وتمكن 
مؤخــرًا فريــق مــن مهندســي الكومبيوتــر، 
للتكنولوجيــا  السويســري  املعهــد  مــن 
تطبيــق  تطويــر  مــن   ،)ETH( زيــورخ  فــي 
»تانغــو«-  بمشــروع  الخاصــة  -لألجهــزة 
للمبانــي.  األبعــاد  ثالثــي  باملســح  يقــوم 
التطبيــق  لهــذا  املطــور  الفريــق  وأشــار 
إلــى أنــه ســيكون مــن املمكــن فــي املســتقبل 
وقــت  فــي  بأكملــه  حــي  مبانــي  مســح 
وجيــز، باســتخدام هــذه التقنيــة. ويمكــن 
االســتفادة مــن هــذا التطبيــق فــي تطويــر 
أشــياء كثيرة كتقنيــات الواقع االفتراضي 
وألعــاب الفيديو، وكذلك أنظمة الســيارات 

ذاتية القيادة.
وتجدر اإلشارة إلى أن شركة غوغل قامت 

مؤخرًا بتوقيع اتفاقية مع شركة لينوفو 
اإللكترونيــات  معــرض  خــالل  الصينيــة، 
تخــول  ســوف  األخيــر،  االســتهالكية 
الشــركة الصينية تصنيع هواتف خاصة 
بمشــروع »تانجــو«، حيــث مــن املرتقــب أن 
يتــم طــرح هــذه الهواتــف الصيــف القــادم 

بسعر أقل من 500 دوالر.

تمكن باحثون من جامعة نانيانغ التكنولوجية بســنغافورة من تطوير روبوت شــبيه 
باإلنســان، له القدرة على التواصل مع األشــخاص املحيطن به والتفاعل معهم بشــكل 
مثيــر للدهشــة. ويتميــز هــذا الروبــوت الــذي أطلــق عليــه اســم »ناديــن« بمظهــر خارجــي 
يشــبه إلــى حــد كبيــر البروفيســورة ناديــة تاملــان، وهــي أســتاذة مشــرفة علــى مشــروع 
تطويــر هــذا الروبــوت. ويتمتــع هذا الروبوت بالقدرة على إجراء محادثات مع اإلنســان 
بفضل توفره على نظام ذكي للمحادثات شبيه بالنظام املستعمل في تطبيق »سيري« 
الخــاص بشــركة آبــل أو تطبيــق »كورتــان« املطــور مــن طــرف شــركة مايكروســوفت. كمــا 
يتميــز الروبــوت بذاكــرة جيــدة تجعلــه قــادرًا علــى التعرف على األشــخاص الذين ســبق 
وأن التقى بهم كما يستطيع تذكر الحوارات التي أجراها معهم. وعلى عكس الروبوتات 
التقليدية يستطيع الروبوت »نادين« التعبير عن مشاعر الحزن أو الفرح حسب سياق 
الحــوار الــذي يجريــه مــع اإلنســان. وأشــار الفريــق املطــور لهــذا املشــروع أن مثــل هــذه 
 فــي مكاتــب االســتقبال أو فــي املنــازل لرعايــة 

ً
الروبوتــات يمكــن اســتخدامها مســتقبال

املسنن أو األطفال، حيث أشارت البروفيسورة نادية تاملان أن مجال الروبوتات أصبح 
يشــهد خــالل العقــود األخيــرة تقدمــا ملحوظــا بفضــل تطــور صناعــة رقائــق الســليكون 
واألجهزة الخاصة باالستشعار، مما سهل عملية تصنيع روبوتات أكثر تطورًا لرعاية 
األشخاص املسنن في ظل تزايد نسبة الشيخوخة في املجتمعات. ويعتبر ارتفاع عدد 
املسنن من بن أبرز املشاكل التي تواجهها بعض الدول الصناعية، حيث تعتبر دولة 
 مــن بــن أكثر الشــعوب شــيخوخة في العالم  نظرًا لتميز هرمها الســكاني 

ً
اليابــان مثــال

بارتفــاع واضــح فــي نســبة املســنن مقارنــة مــع عدد الــوالدات، وهو ما يعنــي تزايد عدد 
األشخاص الذين بحاجة للرعاية.

عالم اإلبتكار صناعات مستقبلية

»تانغو« لخرائط ثالثية األبعاد للمباني

روبوتات مستقبلية لرعاية المسنين

هشام حدانة

مــن  دولــي  فريــق  نجــح  مــرة،  ألول 
العلمــاء فــي تحديــد كيفيــة انتشــار 
الطاقــة أثنــاء تفاعــل يعــرف باســم 
أكثــر  مــن  الســريع«، وهــي واحــدة  »االشــتعال 
األســاليب الواعدة لتحقيــق التحكم في عملية 

االندماج النووي.
تســخير  إلــى  مــا  يومــا  العلمــاء  توصــل  فــإذا 
ينتــج  تفاعــل  وهــو   - النــووي  االندمــاج  قــوة 
عنــه إطــالق كميــات هائلــة مــن الطاقــة، نتيجــة 
فــي  يحصــل  مثلمــا  الذريــة  األنويــة  تصــادم 
الشــمس والنجــوم األخــرى - فســيكون لديهــم 
آمــن  طاقــة  مصــدر  إلــى  الوصــول  إمكانيــة 
بحــث  فقــد  تقريبــا.  ينضــب  ال  وقــد  ونظيــف، 
مــن  ألكثــر  األمــر  هــذا  إلــى  للوصــول  العلمــاء 
60 عامــا مضــت، غيــر أن احتمــال التحكــم كان 
بعيــدًا، مــع ظهــور عقبــات تقنيــة كبيــرة جــدًا. 

حلم الطاقة النظيفة، 
التي ال تنضب، ما زال 

يدفع بفرق البحث البتكار 
أساليب جديدة للتحكم 

في االندماج النووي

البحــث  مســيرة  فــإن  الكبيــرة،  العقبــات  رغــم 
العلمــي لــم تتوقــف، حيــث قامــت فــرق بحثيــة 
في مختلف أنحاء العالم بمحاوالت جادة من 
أجــل تقديــم مفاعــالت لالندمــاج النــووي، ممــا 

أحرز تقدما نوعيا في املجال.
مــن  باحثــون  أنجــز  املاضــي،  الشــهر  فخــالل 
فــي  البالزمــا  لفيزيــاء  بالنــك  ماكــس  معهــد 
 stellarator أملانيا، آلة لالندماج النووي تسمى
بعــد نحــو 1.1 مليــون ســاعة عمــل فــي بنائــه، 
وبكلفــة وصلــت إلــى 1.1 بليــون دوالر، ولغاية 

اآلن تبدو األمور واعدة جدًا.
وفــي الوقــت نفســه، كان يعمــل فريــق مســتقل 
مختلفــة  طريقــة  علــى  املتحــدة  الواليــات  مــن 
لتحقيــق االندمــاج النووي، وعملية االشــتعال 
االندمــاج  تفاعــل  بهــا  يبــدأ  الــذي  الســريع، 

النووي باستخدام الليزر عالي الكثافة.
مرحلتــن  إلــى  التفاعــل  عمليــة  وتنقســم 
االندمــاج  فــي  اســتمرارية  علــى  للحصــول 
النــووي. وتبــدأ املرحلة األولى بتشــغيل مئات 
من أجهزة الليزر ذات قوة عالية لضغط وقود 
االنصهار إلى كثافة عالية، والذي يكون عادة 
مزيجــا مــن الديوتريــوم والتريتيــوم. أمــا فــي 
املرحلــة الثانيــة، فيســتعمل ليــزر واحــد فقــط 
عالــي الكثافــة، إليصــال الطاقــة الحراريــة إلــى 
درجة إشــعال الوقود املضغوط  بشــكل ســريع 
جــدًا، والتــي بدورها تدخــل في عملية االكتفاء 

الذاتي من الطاقة ملواصلة االندماج النووي.
فــي  زالــت  مــا  الســريع  االشــتعال  مرحلــة  إن 

املرحلة التجريبية، حيث يذكر الباحثون أنها 
وســيلة واعــدة نحــو االندماج النــووي املحكم، 
الطــرق  مــن  بكثيــر  أقــل  طاقــة  تتطلــب  ألنهــا 
املحتملــة األخــرى. ويكمن التحــدي في توجيه 
ليــزر املرحلــة الثانيــة لضرب أكثــف منطقة في 
الوقــود املضغــوط. وقــال أحــد أعضــاء الفريــق: 

»اآلن، يمكننــا أن نفهــم على نحو أفضل، حيث 
يتــم وضــع الطاقــة حتــى نتمكــن مــن تحقيــق 
تصاميــم تجريبيــة جديــدة لتحســن إيصــال 
هــذا  كان  أنــه  وأضــاف  وقــود«.  إلــى  الطاقــة 
التحــدي البحثــي الكبيــر منــذ أن تم طرح فكرة 

»االشتعال السريع«.

أحمد ماء العينين

يتــم توليــد الطاقــة الكهربائية بطــرق كثيرة 
الخاليــا  اســتخدام  بينهــا  مــن  ومختلفــة 
الشمســية التــي تقــوم بتحويــل الضــوء إلــى 
بعمليــة  يعــرف  مــا  عبــر  كهربائيــة،  طاقــة 

التأثير الكهروضوئي. 
الحــث  تقنيــة  اســتخدام  يتــم  كمــا 
خاللهــا  يتــم  التــي  الكهرومغناطيســي 
بعمليــة  يقــوم  كهربائــي  مولــد  اســتعمال 
كهربــاء.  إلــى  الحركيــة  الطاقــة  تحويــل 
وتعتبــر هــذه الطريقــة مــن بــن أكثــر الطــرق 
اســتخداما لتوليــد الطاقــة الكهربائية، ومن 

هذا املنطلق قرر رجل أعمال هندي تســخير 
جــزء مــن ثروتــه لتطويــر جهــاز قــادر علــى 
توفيــر الكهربــاء مــن خــالل تحويــل الطاقــة 
الحركيــة في التدريبات الرياضية إلى طاقة 
كهربائيــة. والجهــاز عبــارة عــن دراجــة تقوم 
بتوليــد الطاقــة الكهربائية عند اســتعمالها 
فــي التماريــن الرياضية، حيث أشــار الفريق 
املطــّور إلــى أن القيــام بتماريــن رياضية ملدة 
ساعة سيكون كافيا لتوليد طاقة كهربائية 
تلبي حاجة البيت الصغير لفترة 24 ساعة. 
ويطمــح رجــل األعمــال الهنــدي إلــى تزويــد 
10.000 عائلــة هنديــة فقيــرة بهــذه الدراجــة 
خالل ســنة 2016. كما يذكر أن هناك حوالي 

1.3 مليار شخص من جميع أنحاء العالم ال 
يزالون يعيشون دون الحصول على رفاهية 
الكهربــاء. والدراجــة التــي أطلــق عليهــا اســم 
Free Electric لــن تكــون موجهــة فقــط للــدول 
الكهربائيــة  الطاقــة  تفتقــد  التــي  الناميــة 
ســتكون  بــل  النائيــة،  املناطــق  بعــض  فــي 
موجهة كذلك ألسواق بعض الدول املتقدمة 
ذكــر  حيــث  األميركيــة،  املتحــدة  كالواليــات 
الفريــق القائــم علــى املشــروع أن هــذا الجهاز 
 جيدًا في حالــة انقطاع التيار 

ً
قــد يكــون حــال

الكهربائي بسبب الكوارث الطبيعية. 
 Free دراجــة  توفيــر  يتــم  أن  املرتقــب  ومــن 

Electric بتكلفة إنتاج أقل من 100 دوالر.

60 دقيقة من الرياضة... لتوليد الكهرباء

)Getty( جهاز االندماج النووي بمعهد ماكس بالنك لفيزياء البالزما في ألمانيا

يعتبــر تحديــد القيمــة الغذائيــة لألطعمة التي يتناولها اإلنســان مــن بن الطرق التي تمكن من 
اإلجابــة عــن ســؤال مــا إذا كنــا نتبــع نظامــا غذائيــا ســليما أم ال، حيــث تختلــف القيمــة الغذائيــة 
لألطعمــة بحســب اختــالف نوعيــة الطعــام )خضــروات، فواكــه، دهنيــات..(. وقــد كشــفت شــركة 
DietSensor عن جهاز استشعار يقوم بقياس القيمة الغذائية لألطعمة، بمجرد توجيه األشعة 
تحت الحمراء املنبعثة من الجهاز نحو الطعام املراد قياس قيمته الغذائية. وتم تأسيس هذه 
الشــركة مــن طــرف أبويــن لطفلــة تعانــي مــن مــرض الســكري، حيث أشــار األبوان أن هــذا الجهاز 
سيساهم في التخفيف من معانات طفلتهم، وسيمكن كذلك العديد من األشخاص حول العالم 
من مراقبة نظامهم الغذائي بطريقة سهلة وبسيطة. ويتم ربط هذا الجهاز السلكيا عن طريق 
تقنية البلوتوث، ليقوم تطبيق تم تطويره من الشركة بإظهار نتائج تحليل األطعمة وقيمتها 

الغذائية على شاشة الهاتف، وإعطاء نصائح تتناسب مع الحالة الصحية للشخص.

جهاز لتحديد قيمة األطعمة
لمراقبة النظام الغذائي

جديد
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رياضة

سربت إحدى 
المدونات 
المهتمة 
بأسرار كرة 
القدم، العقد 
الخاص بالالعب 
الويلزي غاريث 
بيل، جناح ريال 
مدريد اإلسباني، 
ويظهر فيه أن 
قيمة انتقاله 
من توتنهام إلى 
الفريق الملكي 
قد وصلت إلى 
حوالى 101 
مليون يورو، 
وليس 91 كما 
أشاعت إدارة 
الريال، ليصبح 
الالعب األغلى 
في التاريخ.

)Getty/غاريث بيل )أنخل مارتينيز

األغلى في التاريخ

أكد لويس إنريكي، املدير الفني لبرشلونة أن 
فريقه لم يحسم بعد بطاقة العبور إلى نصف 

نهائي كأس ملك إسبانيا رغم فوزه خارج قواعده 
على أثلتيك بلباو بهدفن لواحد في ذهاب ربع 

النهائي. وقال إنريكي، في مؤتمر صحافي عقب 
املباراة، »أثلتيك دائما منافس صعب«، وستكون 

مواجهة اإلياب قوية، مشددا على أنه »سعيد 
للغاية« بما قدمه العبوه خالل اللقاء الذي شهد 

إثارة كبيرة على مدار الشوطن.

ضرب حامل اللقب يوفنتوس موعدًا مع انتر 
ميالن في نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم 

بفوزه على التسيو بهدف نظيف.
ويدين اليوفي بهدف الفوز لالعبه السويسري 

ستيفان ليختشتاينر في الدقيقة 66. وبذلك 
يلتقي فريق السيدة العجوز في الدور نصف 

النهائي مع انتر ميالن الذي كان قد تأهل إلى 
هذا الدور بفوزه الثالثاء على نابولي بهدفن 

نظيفن.

أكدت وسائل اإلعالم اإلنجليزية أن نادي 
تشيلسي أصبح على مقربة من التعاقد مع 

املهاجم البرازيلي الدولي أليكسندر باتو قادما 
من صفوف مواطنه كورنثيانز. وأكدت جريدة 

»ديلي تلجراف« البريطانية اليومية أن النادي 
اللندني يتفاوض مع الالعب البرازيلي منذ بداية 
األسبوع املاضي. ومن املنتظر أن ينضم باتو )26 
عاما( إلى صفوف »البلوز« مقابل نحو 10 مالين 

جنيه إسترليني بعقد يمتد حتى عام 2019.

لويس إنريكي: 
لم نحسم التأهل بعد 

في الكأس

يوفنتوس يصطدم 
بـ اإلنتر في نصف نهائي 

كأس إيطاليا

المهاجم البرازيلي 
أليكسندر باتو 

يقترب من تشيلسي
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تونس ـ العربي الجديد

بــــقــــي أحــــــــد أفـــــضـــــل العـــــبـــــي كــــرة 
الــقــدم فــي تــاريــخ تونس طيلة 17 
ــم مـــمـــيـــزاتـــه »حــســن  ــ ــنـــة. مــــن أهـ سـ
التمركز، والتأكد من التصدي للكرة، وتوقع 
التسديدات، وتوجيه الدفاع، والثقة املرتفعة 
فـــي الــنــفــس«. ولـــن يــنــســى الــتــونــســيــون أبـــدا 
ــــذي وضــــع حجر  أن الـــعـــمـــالق عــتــوقــة هـــو الـ
الخالدة، خاصة  األرجنتني  مللحمة  األســاس 
الالعب  نفذها  أن تصدى لضربة جــزاء  بعد 
املغربي فاراس، فمكن بذلك الفريق التونسي 
من الترشح لكأس العالم. كما نجح الحارس 
التونسي في أن يقهر نسور نيجيريا بمدينة 
الغـــوس. ســألــنــاه فــي الــبــدايــة مــن أيــن جــاءت 
تسميته »عتوقة«؟ وكيف بدأت عالقته بكرة 
القدم؟ هل كانت اختيارا واعيا منه أم أن ذلك 
حصل بمحض الصدفة، أم هناك أحد أدخله 

في القفص؟ 
يقول إنه منذ صغر كان كل أوالد الحومة )أي 
الحي( يلعبون الكرة بمنطقة بباب الجديد. 
ــــت تـــســـتـــهـــويـــه خـــطـــة حــــــــارس املـــرمـــى  ــانـ ــ وكـ
الــتــي مثلت لــه طــمــوحــا. كـــان قــدوتــه مــن بني 
العياشي.  الــحــارس  األيــام  املشاهير في تلك 
ــه عــنــدمــا يـــكـــون الــشــخــص صــغــيــرا  يـــقـــول إنــ
ولــديــه طــمــوحــات يــرغــب فــي الــوصــول إليها 

فإنه قادر على تحقيقها.
فـــي املـــدرســـة كــنــت دائـــمـــا أضــــع حـــجـــرا على 
اليمني وآخر على اليسار وأنطلق، وقد الحظ 
الـــكـــل حــتــى املـــــدرس أنــــه كـــانـــت لــــدي مــوهــبــة 
أن أصبح حارس  لي  عالية تخول  وتقنيات 
مرمى المعا. ثم تكونت على يد مدرب النادي 
ــال أن »عــتــوقــة  ــ ــذي قـ ــ اإلفـــريـــقـــي »فـــابـــيـــو« الــ
سيمثل مستقبل حراسة املرمى في تونس«. 
وشهد يومها »زرقة« حارس الفريق القومي 
وموهبته  بكثير  منا  أفــضــل  هــو  »عتوقة  أن 
وسلطته على امليدان غير عادية«. هناك من 

عتوقة... أسطورة الكرة التونـسية

من ال يعرف »عتوقة« فهو يجهل مرحلة هامة 
وهو  والعربية.  التونسية  القدم  كرة  تاريخ  من 
الذي تحدث عنه نجم الكرة العالمي بيليه بالقول: 

لفريق  وأضمه  عتوقة  أجلب  أن  علي  »كان 
سانتوس البرازيلي«.  اسمه الصادق ساسي. كان 
ولكنه  اإلعالم،  وسائل  عن  سنوات  لعدة  بعيدا 

فتح قلبه كما لم يتحدث من قبل، وكشف الكثير 
من األسرار عن حياته الكروية، في جلسة خاصة 

مع »العربي الجديد«

2829
رياضة

حوار

لقبه باألسد. وكان يصيح في امللعب ويقلق 
الالعبني، ويوجههم وينظم عمليات الدفاع... 
ويعترف  عالية.  بــأخــالق  يتمتع  كــان  ولكنه 
أنجح  لم  بأنه نجح كحارس مرمى »ولكني 

في الدراسة«.
ــنــــدمــــا يــجــد  أهـــــــم درس تـــعـــلـــمـــه هـــــو أنـــــــه عــ
التصدي  فــي وضعية  نفسه  املــرمــى  حـــارس 
لــهــجــوم مــعــاكــس عــلــيــه أن يـــكـــون ذكـــيـــا، فال 
أحــد سيتمكن مــن اخــتــراق شــبــاكــه. ويعتقد 
ــكـــون فــي  ــأن الــــالعــــب املـــهـــاجـــم هــــو الــــــذي يـ ــ بـ
وضــعــيــة حـــرجـــة ومــنــهــكــا مـــن الـــجـــري ومــن 
مراوغة املدافعني ومحاصرتهم، بينما يكون 
حــارس املرمى مرتاحا ومركزا مع الكرة وال 
الــذكــاء يستطيع  مــن  أحــد يحاصره، وبقليل 

التفوق على املهاجم.
يــقــول »عــتــوقــة« إنــه ال يــخــاف مــن الجمهور، 
ــا يـــطـــمـــح إلـــى  ــدمـ ــنـ ويـــعـــتـــبـــر أن اإلنـــــســـــان عـ
الوصول إلى هدف يناله، والجمهور يشجعه 
على ذلك. »حتى أني ملا خضت مباريات ضد 
فــريــق الــتــرجــي الــريــاضــي وتــعــالــت أصـــوات 
بــالــقــول أن »عــتــوقــة أمه  الجمهور إلزعــاجــي 
دقــــــازة« أي مـــشـــعـــوذة، كــنــت أردد مــعــهــم ما 

يقولونه فأستفزهم وأوتر أعصابهم«. 
الجميع كــانــوا أصــدقــائــي لكن فــي الــكــرة كل 
واحــــد يـــدافـــع عـــن فــريــقــه. الـــكـــرة ال يــمــكــن أن 
يكون فيها أعداء بل على العكس الكرة كلها 
أصـــحـــاب. خـــالل ســاعــة ونــصــف الــســاعــة كل 
واحد يلعب دفاعا عن رايته، ثم عندما نخرج 
نـــصـــافـــح بــعــضــنــا ونـــقـــبـــل بــعــضــنــا ونــبــقــى 

أصدقاء«. 
عند سؤاله: هل كنت تخاف من هداف معني 
أومــن خصم معني أو إن كــان هناك مثال من 

يخطط لإلضرار بك خوفا منك أو حسدا؟
يــقــول »إذا خــاف حــارس  ثــم  يضحك عتوقة، 
املـــرمـــى فــلــن يــنــجــح. ال يــجــوز لـــه أن يــخــاف، 
وإنما عليه فقط أن يحذر الالعبني املمتازين 
اللعب،  عــال في  يتمتعون بمستوى  لكونهم 
ــاب وتــمــيــم  ــارق ذيـــ ــك فـــي تـــونـــس طـــ مـــثـــال ذلــ
والــعــقــربــي والــوقــت ال يتسع لــذكــر اآلخــريــن، 
لــم أكـــن أخــشــاهــم وإنــمــا أحــســب لــهــم حسابا 

خاصا باعتبارهم العبني كبارا«.
ــا أســــــطــــــورة الـــــكـــــرة الـــتـــونـــســـيـــة عــن  ــنــ حــــدثــ
ــتـــالف املـــوجـــود بـــني اإلمـــكـــانـــات املــاديــة  االخـ
فـــقـــال:«قـــديـــمـــا كـــانـــت الـــــقـــــدرات املـــالـــيـــة جــد 
بسيطة، ولم تكن تسمح لالعب بأن يتناول 
وجبات مخصوصة أو أن يتبع حمية معينة 
الــيــوم.  الــحــال  هــو  كما  لياقته  على  ليحافظ 
فــالــتــفــرغ لــلــريــاضــة لـــم يــكــن يــوفــر لصاحبه 
عائدات مالية طائلة مثلما يحصل اآلن. كنا 
نلعب من أجل الكرة ومن أجل الكيف واملتعة. 
املعتادة  وجباتنا  نتناول  كنا  املقابلة،  ليلة 

مع العائلة وننام باكرا هذا كل شيء«.
وكــــان ال بـــد مـــن الــحــديــث مــعــه عـــن الــرئــيــس 
الــتــونــســي الــســابــق الــحــبــيــب بــورقــيــبــة فــقــال: 
»زرت بورقيبة عدة املرات، حيث قام بدعوتي 
كثيرة.  مناسبات  فــي  الــرئــاســي  القصر  إلــى 
كـــان يــعــرفــنــي جــيــدا ويـــؤمـــن بـــقـــدراتـــي، فهو 
الـــذي كــان يسلمني الــكــؤوس فــي كــل نهائي 
على  مهاراتي  لعبي ويالحظ  يتابع  أن  بعد 
امليدان، وكان يدرك أني حارس مرمى الفريق 
الوطن،  وأن شهرتي تخطت حــدود  الوطني 
ومعلوم أن كرة القدم كانت تحظى باهتمام 
كبير مــن الـــرؤســـاء آنــــذاك، وكــانــت لــهــم فعال 

قيمة خاصة في تلك األيام«.
وحدثنا عن الفرق بني املباريات فأكد أن كل 
املــقــابــالت ســيــان عـــنـــده، فــقــط تــبــقــى املـــبـــاراة 
التصفيات  املغرب في  األخيرة ضد منتخب 
78هي  العالم سنة  كــأس  لنهائيات  للترشح 
األصـــعـــب عــلــى اإلطـــــــالق، وهــــي الـــتـــي بقيت 

مــنــحــوتــة فـــي الــــذاكــــرة وقــــد تــرشــح املنتخب 
التونسي في نهايتها بالركالت الترجيحية.

لم يكن من الطبيعي أن نترك الفرصة تمر دون 
أن نــتــحــدث مــع عــتــوقــة عــن الــخــالف الشهير 
بينه وبني الشتالي والذي حرمه من التواجد 
في املونديال فقال: »غير صحيح أني لم أكن 
مـــوجـــودا بــنــهــائــيــات األرجــنــتــني. لــقــد رافــقــت 
الفريق القومي في رحلته وشجعت املنتخب. 
كــل مــا فــي األمــر أنــي ابتعدت عــن التدريبات 
بـــســـبـــب خــــالفــــي آنــــــــذاك مــــع فـــريـــقـــي الــــنــــادي 
ــقـــي ملــــدة 3 أشـــهـــر الـــشـــيء الـــــذي حــال  ــريـ اإلفـ
وأصر  النهائيات«.  في  املشاركة  وبــني  بيني 
أن ال دخــل لعبد املجيد  الــقــول ضاحكا  على 
الشتالي في هذا األمر، مؤكدا على أن »األهم 
ليس أن يلعب عتوقة أو ال، وإنما األهــم هي 
النتائج التي حققها املنتخب الوطني. األكيد 
الـــذي عوضني  النايلي  املختار  الــحــارس  أن 
قد نجح في مهمته وقد سعدت بذلك، وكنت 
وأحثه على  وأرافــقــه  أتتبعه  املباريات  خــالل 

الـــنـــجـــاح. املــظــلــمــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــعــرضــت 
إليها هــي أنــي لــم أشـــارك فــي مــبــاريــات كأس 
العالم، واملــفــروض كــان أن أشـــارك ولــو حتى 

لخمس دقائق«.
عـــنـــدمـــا يــلــقــي عـــتـــوقـــة نـــظـــرة عـــلـــى مــاضــيــه 
الــريــاضــي يــقــول »بـــدأت )مـــشـــواري( كحارس 
مرمى منذ أن كان عمري 17 سنة وبقيت على 
إلــى أن بلغت 37 عاما. ال أستطيع أن  العهد 
أحكم على نفسي وإنما الحكم للناس، هناك 
من واكب هذه املسيرة من مالحظني وخبراء 
وصحفيني هم األقدر مني على ذلك. ال أدعي 

القوانين القديمة 
حرمتني من االحتراف 

في أوروبا

أنــي كنت مــن أفــضــل الــحــراس على الصعيد 
اإلفريقي، إذ كان هناك حراس آخرون بارزون 

في ذلك العهد، وربما كنت واحدا منهم«. 
الــكــؤوس  مــرة رفعنا فيها  كــل  »فــي  يضيف: 
والـــبـــطـــوالت الـــتـــي حــصــلــنــا عــلــيــهــا يــتــجــدد 
عــنــدي الــشــعــور بــأن تلك اللحظة هــي أسعد 
لــحــظــات حــيــاتــي، وبــالــطــبــع وعــلــى املستوى 
الــعــائــلــي أســـعـــد فـــتـــرات حــيــاتــي كـــانـــت حني 
ــأوالد هـــم مــصــدر  ــ ــــت بــعــدهــا بـ تـــزوجـــت ورزقـ
فخر لي، إذ أني أفتخر بأني حتى ملا تزوجت 
كــنــت نــاجــحــا. ال أتــصــور أنـــي أخــطــأت خــالل 
املــرمــى، وحتى ملا وقع  مسيرتي في حراسة 
إبـــعـــادي عـــن الــفــريــق خــــالل نــهــائــيــات كــأس 
لــم أحــتــّج ولــم أحــدث بلبلة، واكتفيت  العالم 
ــرارات مـــدرب املــنــتــخــب والــتــاريــخ  ــ بــاحــتــرام قـ

يشهد على ذلك«.
سألناه عن عالقته بالغرور فقال إنه لم يفكر 
بهذه الطريقة أبدا.. أما عن اللحظة التي بكى 
فيها؟ فــأكــد أنــهــا عندما رحــلــت والــدتــه، فقد 

ترعاه  ليجدها  عينيه  وفتح  األب  يتيم  ولــد 
حتى فارقت الحياة.  

ومـــــــن األســــئــــلــــة الــــتــــي تــــخــــالــــج الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الرياضية فــي تونس هــي هــروب عتوقة من 
خــوض غمار التدريب. قــال: »سبق أن دربت 
ثم تحولت  التونسي،  املنتخب  في  الــحــراس 
كــاف.  وهــذا  السعودية،  العربية  اململكة  إلــى 
وعــنــدمــا هــجــرت الــتــدريــب كــان ذلــك اختيارا 
مني ألني خشيت أن أفقد هيبتي، إذ عادة ما 
يتعرض املدرب إلى السب إذا خسر مباراة أو 
إذا اتخذ قرارات ال تتماشى ورغبة الالعبني، 

لهذا فضلت االنسحاب«.
ــقــــول: »تـــونـــس أحــبــهــا بــالــجــمــلــة وبــــدون  ويــ
بــدون تفصيل، وأتمنى  بلدي  تفصيل ألنها 
أن يتغير فيها كل ما هو غريب عنها ويعيق 
السياسية  والــخــصــومــات  كــاإلرهــاب  نموها 

والفقر والتدهور األخالقي«.
املهم بالنسبة لعتوقة هو األحمر واألبيض 
مــهــمــا تــغــيــر الــفــريــق املــســيــر، ومــهــمــا كــانــت 

الــنــتــائــج الــتــي يحققها وحــتــى لــو جــلــبــوا له 
رئيس جمعية أو مدربا من آخر أنحاء العالم.
يــقــول عــتــوقــة: »حــصــلــت مــعــي عـــدة طــرائــف. 
لقد عــرف عني أنــي مشاكس ومستفز خالل 
اللعب، وكنت دائما أحبذ املزاح والضحك وال 
أحب الحزن. وامللعب بالنسبة لي كان دائما 
مــتــنــفــســا. لــكــن مـــا بــقــي يــحــز فـــي نــفــســي هو 
العرض الذي قدمه لي فريق فرنسي لاللتحاق 
بــه، تم ذلــك خــالل مشاركتي في كــأس العالم 
ــقـــي، والــــــذي لم  ــريـ ــع الــــنــــادي اإلفـ املـــصـــغـــرة مـ
أتمكن من قبوله ألن القانون في تونس آنذاك 
كان يمنع الذهاب للعب بالخارج. كنت أطمح 
إلى ما هو أفضل نظرا لثقتي في إمكاناتي 
وقدراتي التي كانت تخولني التحليق للعب 
في أوروبـــا، والتونسيون يدركون ذلــك، لكن 
هــنــاك عــوامــل وقــفــت ضــد طــمــوحــاتــي. يكفي 
الــقــول بـــأن العقلية الــقــديــمــة لــم تــكــن تسمح 
أن  إذ أصــبــحــوا يتمنون  لليوم  بــذلــك خــالفــا 

يخرج كل عناصر املنتخب إلى الخارج«. 

بفارق نقطة عن األهلي انفرد الزمالك بصدارة 
الــــــدوري املـــصـــري لــكــرة الـــقـــدم بــعــد املــرحــلــة 
الخامسة عشرة بفوزه على املصري بهدف 
دون مقابل سجله مصطفى فتحي في املباراة 
الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا عــلــى ســـتـــاد اإلســمــاعــيــلــيــة 
لــيــرفــع حــامــل الــلــقــب رصــيــده إلـــى 30 نقطة، 
فــيــمــا تــجــمــد رصــيــد الــفــريــق الــبــورســعــيــدي 
عند 26 نقطة. قدم الفريقان مباراة متوسطة 
ــام املــبــادرة  املــســتــوى أخـــذ فيها املــصــري زمـ
ــدد مــرمــى الــزمــالــك اعــتــبــارًا مـــن الــدقــيــقــة  وهــ
من  تلقاها  ياسر  أحمد  مــن  بكرة  الخامسة 
أحمد رؤوف وسددها فوق العارضة، وخرج 
أحــمــد الــشــنــاوي فــي الــوقــت املــنــاســب لينقذ 
كــرة من أمــام مهاب سعيد..  وبمرور الوقت 
حاول الزمالك أن ينهي سيطرة املصري على 
مــجــريــات الــلــعــب والـــتـــي كــانــت دون خــطــورة 
حقيقية  وأولها كرة من  محمود عبد املنعم 
ــارس املــصــري رمــزي  كــهــربــا تــصــدى لــهــا حـ
صالح من تمريرة أمامية، أتبعها بكرة أخرى 
الشوط  انتصف  القائم، وعندما  مرت بجوار 
أهدر كهربا أخطر فرصة لفريقه من انفراد 
 
ً
تــام بــالــحــارس الـــذي أمــســك بــالــكــرة مستغال
ارتــبــاك املــهــاجــم األبــيــض، وتــبــادل الفريقان 
الهجمات فيما تبقى من زمن الشوط، وظهر 
الحارسان في الصورة أكثر من مرة لينتهي 
بست  املــبــاراة  نهاية  وقبل  السلبي.  بالتعادل 
دقائق استخدم مصطفى فتحي مهارته في 
تسجيل هدف رائع من الوضع طائرًا من كرة 
ضربتي  عبر  الــجــزاء  منطقة  داخـــل  وصلته 
إلدراك  بــكــثــافــة  املـــصـــري  وهـــاجـــم   .. رأس  
التعادل ولكن العارضة تصدت لكرة كابوريا 
التي وصلته بعد خروج خاطئ من الشناوي 
لــلــزمــالــك وضعه  بــفــوز غـــال  املـــبـــاراة  لتنتهي 
على قمة الدوري منفردًا، فيما خسر الرهان 
حسام حسن املدير الفني للمصري الذي أدار 

املباراة من املدرجات بسبب إيقافه.
وبعد املباراة أكد أحمد حسام ميدو أن فريقه 
تخطى مباراة صعبة أمام منافس قوي هو 
املصري، مشيرًا إلى أن النقاط الثالث ليست 
املــكــســب الــوحــيــد مـــن املــــبــــاراة ولــكــن أيــضــا 
وقــاد  الحربة.  رأس  مركز  فــي  كهربا  نجاح 
أربــع مباريات على  للفوز في  الزمالك  ميدو 
واملصري  الشرطة  واتــحــاد  وإنــبــي  الداخلية 
منذ توليه املسؤولية خلفا للبرازيلي باكيتا 

الذي تمت إقالته.

تونس ـ العربي الجديد

عــنــد تــواصــلــنــا مــع حـــارس املــرمــى الشهير 
الصادق الساسي املعروف بكنية »عتوقة«، 
والــذي تألق اسمه عربيا ودوليا، وسألناه 
عن مدى نجاحه في اختيار رفيقة حياته، 
أجـــاب »زواجــــي هــو عــنــدي أفــضــل اخــتــيــار، 
متماسكة  وعــائــلــة  أوالد  ثــالثــة  منه  جنيت 
بفضل زوجـــة ذكــيــة ومتفهمة ». هــذا األمــر 
السيدة  هــذه  مــع  للتحاور  فضولنا  استفز 
ــــالم،   الــحــريــصــة عـــن الــبــقــاء بــعــيــدا عـــن اإلعـ
ولنتأكد طبعا من صحة القول إن »وراء كل 

رجل عظيم امرأة«. 
وتعتبر  اللغات،  عديد  تجيد  جامعية  هــي 
ــــرأة أنيقة  ــــدة مـــن ســـيـــدات املــجــتــمــع، امـ واحـ
وذات حديث سلس، كانت عداءة، ومارست 

وكانت تلك فرصته كي يقص له جناحيه«. 
التشكي  عــن  يترفع  »الــصــادق  أن  وتضيف 
وردات الفعل، ويؤثر السكوت عن املوضوع 
ألنه يمتلك أخالقا رياضية عالية، وال يزال 
يردد أنه مستعد ملنح دمه للنادي اإلفريقي 
وللفريق الوطني، كما يقول دائما إن املهم 
تأشيرة  ومنحه  القومي  الفريق  إنــقــاذ  هــو 
ــات كـــأس  ــيـ ــائـ ــهـ ــــي نـ الــــعــــبــــور لـــلـــمـــشـــاركـــة فـ

العالم«.
وتــســتــرســل فـــي الــتــأكــيــد عــلــى أن لــعــتــوقــة 
بالتسامح  يتحلى  وأنــه  كبيرة  نفس  رفعة 
والــتــواضــع الــشــديــديــن، وهـــو مــا يشهد به 

الجميع. 
وتستحضر حادثة أبرزتها عديد الصحف 
تــحــت عــنــوان »عــتــوقــة يــرتــمــي لينقذ حياة 
شيخ مــســن«، وذلــك حــني أراد الــقــدر مــرة أن 
يكون عتوقة موجودا أمام السوق املركزية 
بــتــونــس الــعــاصــمــة وارتـــمـــى فــجــأة ليمسك 
بــرجــل مسن سقط مــن أعــلــى طــابــق عــمــارة، 
فــكــانــت الــنــتــيــجــة أن نــجــا الـــرجـــل وأصــيــب 

عتوقة وتم نقله من قبل اإلسعاف«.
اغتنمنا فرصة الحديث معها لنسألها عن 
الــفــرق أو مميزات أن تكون الــواحــدة زوجــة 
لرياضي شهير، أو نجم تعشقه الجماهير 
فكانت  وخارجها،  تونس  داخــل  الرياضية 

ــــى كــونــهــا  الــــرقــــص الــكــالســيــكــي إضــــافــــة إلـ
فـــــي رغــبــتــنــا  ــد زاد  ــ ــ مـــضـــيـــفـــة طــــــيــــــران. وقـ
مدى  حــول  لنا  »عتوقة«  ملالقاتها تصريح 
األوقــات  اختياراته خالل  تأثير زوجته في 
»كانت  بأنها  فــذكــر  مسيرته،  مــن  الصعبة 
دائــمــا ســنــدا لــي وخــيــر نــصــوح وتــرفــع لي 
معنوياتي إذا ما رجعت إلى البيت معتكر 
أنها كانت رياضية متألقة«..  املــزاج، بحكم 
كـــالم أحــالــنــا عــلــى مــا قــالــه حكيم ذات مــرة 
حني سئل عن املرأة »إن وضعتك في قلبها 
رفعتك إلى السماء، وإن وضعتك في عقلها 

فلن يهل عليك مساء«. 
أما كيف تعرف إليها »عتوقة« ، فتلك قصة 
الساسي  راضية  السيدة  لنا  روتها  طريفة 
»كــنــت مــن عــائــلــة ريــاضــيــة وال أزال وقتها 
بـــاملـــعـــهـــد، وكـــــــان أخـــي  شــــابــــة جـــــدا أدرس 
العــب كــرة قــدم مشهورا، وكــان هدافا بــارزا 
بامللعب التونسي وبالفريق القومي يدعى 
»فــوزي الدهماني«، الــذي التحق فيما بعد 
بفريق أملــانــي، ولــوال غيابه عــن املــالعــب ملا 
تــألــق الــالعــب والــهــداف طـــارق ذيـــاب. سجل 
شقيقي لعتوقة هدفني، فقرر نتيجة ذلك أن 
يصطاد أخته، وهكذا بقي عتوقة يالحقني 
ويراقبني ملدة سنوات نظرا لتعلقه الشديد 
بــي، وربــمــا خبرته كــحــارس مــرمــى خدمته 

إجـــابـــتـــهـــا تـــحـــمـــل فــــي طـــيـــاتـــهـــا شـــيـــئـــا مــن 
قالت  حيث  املثالية،  وربما  الديبلوماسية، 
»ال شــيء معينا، فاملرأة تميزها في ذاتها، 
ــذا الــتــمــيــز على  ــفــــروض أن يــنــعــكــس هــ واملــ
وحضورها  تفكيرها  وطريقة  شخصيتها 
بغض النظر عمن يكون زوجها طبيبا كان 
أو رياضيا أو عامال يوميا، فقط على املرأة 
أن تــعــرف كيف تتعامل مــع زوجــهــا وكيف 
توفر له كل ما يلزم، دائما أقول املرأة عليها 
أن تتحلى بالذكاء والحكمة كي تنجح في 

حياتها الزوجية«.
كان إصرارنا أكبر على انتزاع إجابة مقنعة 
خاصة في ما يتعلق بزواجها من أسطورة 
في كرة القدم التونسية وأحد أبرز األسماء 
فأعدنا  واالفــريــقــيــة،  العربية  الساحة  على 
الــتــســاؤل بشكل مختلف وســألــنــاهــا  طـــرح 
عما إذا شعرت في يوم من األيام بالندم على 
زواجــهــا من العــب كــرة قــدم مشهور فقالت: 
»هــذا ســؤال صعب واإلجــابــة عنه حساسة 
بعض الشيء، لكن ما أستطيع قوله هو أن 
الصادق لم يرهقني ولم يزعجني، فقط هو 
شخص جدي كثيرا ومتواضع، ومهما عال 
نجمه تجده دوما متساويا مع ذاته، وربما 
غــيــابــه املــســتــمــر هـــو الــــذي يجعلني أشــعــر 

بالضيق«.

ــه لــيــنــجــح فـــي اصــطــيــادي  ـ
ْ
كــثــيــرا وســـاعـــدت

ــول الـــيـــوم بــكــل صـــدق إن  ــ ــفـــوز بــــي«. وأقـ والـ
الصادق زوجي »يتمتع بإرادة حديدية وهو 
مسامح ألقصى حد على عكسي أنا تماما، 
يمتلك قلبا من ذهب إلى جانب أنه متواضع 

إلى حد كبير«. من الذي مثل حارس املرمى 
»بالنسبة  تبتسم  وهــي  أجابت  البيت؟  في 
لــأوالد أنــا التي مثلت حــارس املرمى لهم، 
فتربية الذكور تحتاج إلى كثير من التركيز 
الصادق  بينما  والسيطرة،  والشدة  والقوة 

زوجي وبحكم غيابه املستمر خارج تونس 
كان حنونا ومتسامحا جدا معهم ويدللهم 
ــك أكـــبـــر عــيــب فـــيـــه، وكــنــت  ــان ذلــ ــ كــثــيــرا، وكـ
أختلف معه فــي هــذا األمـــر ألنــه كــان يفسد 
علي االنضباط الذي كنت قد فرضته داخل 

البيت«.
إلى  لنا تطرقها  التي كشفتها  األســـرار  من 
املظلمة التي تعرض لها عتوقة عندما حرم 
من اللعب في كأس العالم باألرجنتني سنة 
1978، إذ قــالــت »عــلــمــت مـــن خـــالل إخــوتــي 
أن املــــدرب عــبــد املــجــيــد الــشــتــالــي هــو الــذي 
الــصــادق وحرمه من املشاركة في هذا  ظلم 
الــحــدث الــكــبــيــر والــتــاريــخــي، لــكــن الــصــادق 

يرفض أن يصرح بذلك. 
لــقــد عــلــمــت مـــن إخـــوتـــي واملـــقـــربـــني إلــيــه أن 
الـــصـــادق تــخــاصــم مـــع الــشــتــالــي فــقــام هــذا 
األخــيــر بــإبــعــاده عــن املــنــتــخــب، وقـــد تدخل 
يومها فــؤاد املبزع الــذي كان وزيــر الشباب 
ــة وفــــــــرض رجــــــــوع عـــتـــوقـــة إلـــى  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ والـ
املنتخب فكان رجوع الصادق بمثابة املنقذ 
خسائر  غــيــابــه  نتيجة  تكبد  الـــذي  للفريق 
ثــقــيــلــة. لــكــن بــعــد أن اســتــفــاد مــنــه الشتالي 
لينقذ به الفريق القومي ويرفع من مستواه 
ــه مـــن املــشــاركــة  ــه مـــن جـــديـــد وحـــرمـ تــنــكــر لـ
ــــأس الـــعـــالـــم بـــاألرجـــنـــتـــني،  فــــي نـــهـــائـــيـــات كـ

راضية الساسي تكشف سرًا عمره 37 سنة

التونسية  الجماهير  ــرة  ذاكـ فــي 
بسهولة  تنسى  أن  يمكن  ال  ذكرى 
ورائعة،  كثيرة  المشاهد  أن  رغم 
أذهان  في  محفورة  بقيت  صورة 
يوم  تاريخها  التونسية،  الجماهير 
عندما   ،1973 الثاني  يناير/كانون   6
استضاف المنتخب التونسي يومها، 
العمالق، والذي  البرازيلي  المنتخب 
نجومه  بــكــامــل  مــدجــجــا  حــضــر 
صاحب  ريفيلينو  الرائع  يتقدمهم 
نهاية  قبل  القوية.  التسديدات 
ــل  أذه ــق،  ــدقــائ ب األول  ــوط  ــش ال
أسطوري  بتصد  الجميع  عتوقة 
قوية،  كرة  ريفيلينو  سدد  عندما 
باإلصابة  متأثرا  الميدان  إثرها  غادر 
غازي  الحارس  لزميله  مكانه  وتاركا 

ليمام. 

صورة محفورة 
في ذاكرة الجماهير

على هامش الحدث

قالوا
»نيمار تأقلم بشكل سريع وفي غضون وقت قصير سيكون الالعب رقم 1 ألنه يتقدم بطريقة رائعة. عندما 

كان ميسي غائبا، قام نيمار بتحمل مسؤولية الفريق كما أنه يلعب بطريقة جيدة جدا«.
روبرتو كارلوس )أسطورة الكرة البرازيلية(

¶  ¶  ¶
»أريد أن أكون الرجل األكثر جنونا وأن يصبح فريقي األكثر جنونا في الدوري«.

كالوديو رانييري )مدرب ليستر سيتي(
¶  ¶  ¶

»روبرت ليفاندوفسكي يعتبر أحد الخيارات الهامة أمام ريال مدريد. وأعلن مولر صراحة أنه يريد إكمال 
مسيرته مع البايرن وهو ما يفسر حب الجماهير املتزايد له«.

فرانز بيكنباور )الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ األملاني(

¶  ¶  ¶
»أعتقد أن املنافسة في الدوري باتت أشرس ويمكنك مشاهدة الكثير من األندية اآلن، التي تستطيع املنافسة 

على أعلى املستويات نظرا لقدرتها املالية على التعاقد مع العبني«.
جوس هيدينك )املدير الفني لتشيلسي اإلنجليزي(

¶  ¶  ¶
»بالطبع بينتيكي لديه مستقبل وليس هذا محل نقاش أبدا. انه هداف ويصنع الفرص وكلها مهارات رائعة. 

ووجود كريستيان على مقاعد البدالء يعبر عن اإلمكانات التي يملكها الفريق«.
يورغن كلوب )املدير الفني لليفربول اإلنجليزي(

حاول عتوقة إخفاء 
سر غيابه عن مونديال 

األرجنتين عام 1978، لكن 
زوجته راضية الساسي 

كشفت السر

)Getty( عتوقة محب وفّي للنادي األفريقي

الحارس عتوقة أسطورة الكرة التونسية )العربي الجديد(

عالقة قوية بين عتوقة واألخشاب )العربي الجديد(

)Getty(1978 منتخب تونس في مونديال

)Getty( الصادق الساسي  صاحب التألق العربي والدولي

زمالك »ميدو«
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رياض الترك

بــــعــــد أن فــــجــــرت قــــنــــاة »بـــــــي بــي 
ــيــــة فـــضـــيـــحـــة فــي  ســــــي« الــــريــــاضــ
ريـــاضـــة الــتــنــس بــنــشــرهــا تــقــريــرا 
تــورط العبني في قضية تالعب  عن احتمال 
التقرير  بالنتائج في مباريات كرة املضرب، 
الذي أثار بلبلة كبيرة في عالم الكرة الصفراء، 
ظهر العب تنس جنوب أفريقي سابق رفض 
الكشف عن اسمه وقال لقناة »بي بي سي« ، 
إن قضية التالعب بنتائج املباريات معروفة 
التنس، وهي أمور  وليست جديدة في عالم 
ال يعرفها سوى الالعبني املحترفني، واملثير 
ال  لكنهم  بذلك  يعرفون  التنس  أن مسؤولي 

يتدخلون.
وخالل مقابلة »بي بي سي« مع الالعب الذي 
أصبح مدربًا، أكد أن التالعب بالنتائج ليس 
املستويات  بــالــالعــبــني ذوي  فــقــط  مــحــصــورًا 
الجميع خصوصًا  األدنـــى، وهــو ســر يعرفه 
نـــجـــوم الــتــنــس الــعــاملــيــني، وأشـــــار أن وحـــدة 
الــنــزاهــة والــتــحــقــيــق فـــي الــتــنــس رفــضــت أي 
أخبار عن وجود دالئل عن تورط العبني في 
ستالحق  وأنها  املــبــاريــات،  بنتائج  التالعب 
القضية وستستدعي كل العب يثُبت تورطه 

للتحقيق معه.

عصابات 
تتحكم بالتنس

تتتابع األخبار حول قضية التالعب بنتائج التنس يومًا بعد يوم لتتكشف أمور 
ال يعرفها أغلبية المتابعين. العب تنس سابق من جنوب أفريقيا كشف أخيرًا 
الكثير من المعلومات الخطيرة  خالل مقابلة مع قناة »بي بي سي«، عن 

حول التالعب بالنتائج ومن يقف وراءها

3031
رياضة

قضية

كيفية التالعب بالنتائج
كــشــف الــالعــب بــالــتــفــاصــيــل كيفية الــتــالعــب 
أنــه  أكـــد   

ُ
املــلــعــب، حــيــث بالنتائج عــلــى أرض 

يـــوجـــد فـــي عـــالـــم الــتــنــس ثــــالث مــجــمــوعــات 
تتحكم  الــتــي  بالعصابات،  تسميتهم  يمكن 
ــتـــالعـــب بــالــنــتــائــج. ويــؤكــد  بـــاملـــراهـــنـــات والـ
ــمـــوعـــات الـــثـــالث  هـــــذا الــــالعــــب أن هـــــذه املـــجـ
تتحكم بكل شيء في عالم التنس خصوصًا 

املراهنات والتالعب بالنتائج.
وكـــــل مــجــمــوعــة أو »عــــصــــابــــة« تــمــلــك عــــددًا 
مــن األشــخــاص الــذيــن يعملون عــلــى األرض 
ويــتــواصــلــون مــع الــالعــبــني ويــحــاولــون عقد 
الــصــفــقــات مــع العــبــي الــتــنــس بــغــيــة االتــفــاق 
عليها  تنتهي  أن  يــجــب  الــتــي  النتيجة  عــلــى 
املــبــاراة ومــا هــو املبلغ املــالــي الــذي ستدفعه 
هذه املجموعة لصالح الالعب. وبعد أن ُينهي 
العب التنس املهمة بنجاح كما ينُص االتفاق 

بـــني الــطــرفــني، يــتــم تــســلــيــم األمـــــوال لالعبني 
ــوال عبر  األمـ مــن دون تحويل  بشكل مباشر 

حسابات بنكية.
فــي املــقــابــل تملك هـــذه املــجــمــوعــات أكــثــر من 
55 حــســابــًا بــنــكــيــًا حــــول الــعــالــم يـــوجـــد فيه 
العصابات في  أمــوااًل طائلة، تستعمله هــذه 
تمويل الصفقات املشبوهة عبر تغيير نتائج 
املــبــاريــات وإغـــراء الالعبني بــاملــال الــوافــر من 
أجـــل الــخــســارة مــقــابــل أي خــصــم مــهــمــا كــان 
ــذا الـــالعـــب كــشــف عن  حــجــمــه، واملـــثـــيـــر أن هــ
تـــورط نــجــوم فــي عــالــم ريــاضــة الــتــنــس، رغــم 
أنــهــم لــيــســوا بــحــاجــة لــلــمــال كــونــهــم العــبــني 
خيالية،  رواتـــب  على  ويحصلون  محترفني 

هذا عدا عن الرعاية الدعائية.

كيفية التورط 
في املقابل، ينوه هــذا الالعب الــذي رفــض أن 
تكشف قناة »بي بي سي« اسمه، إلى أنه يمكن 
معرفة أن الالعب يتالعب بالنتيجة من خالل 
عدة عوامل، يمكن معرفة من هو الالعب الذي 
تعمد وضع الكرة في الخارج، من هو الالعب 
الذي تعمد الغياب عن اللقاء، من هو الالعب 
الذي يعطي كل شيء على أرض امللعب ومن 
ال يقدم أي شيء. واألمر األخطر هي املعلومة 
التي صــرح بها هــذا الــالعــب، أنــه بــدأ ُيصدق 
معلومات  تــســربــت  أن  بــعــد  الــتــالعــب  عملية 
بالكامل،  املقبلة  البطولة  نتائج  تمنحه  إليه 
وهــذه النتائج تنتهي كما هــو يــعــرف، األمــر 

الذي اعتبره امرًا صادمًا.
وكـــان هــذا الــالعــب يتابع املــبــاريــات الــواحــدة 
ــــرى ويــشــاهــد كـــل الــنــتــائــج تحصل  تــلــو األخـ
كما قالوا له، وأكد أن هذه املباريات كانت في 
لالعبني  بطولة  تكن  ولــم  للمحترفني  بطولة 
األقــل درجـــة.  واألمـــر لــم يتوقف على تحديد 
الالعب الفائز مسبقًا فقط، بل كيف سُينهي 
النتيجة. وعندما  اللقاء ومــا هي  الفائز هــذا 
يتابع  السابق  أفريقي  الجنوب  الــالعــب  كــان 
إحدى املباريات كان يالحظ أن أحد الالعبني 
مالحظة  يمكن  الــخــســارة،  على  نفسه  يجبر 
ذلك من خالل طريقة التسديد واللعب، يظهر 

ذلك بوضوح على أرض امللعب.
حــتــى أن الــالعــب يــتــحــدث عــن حــادثــة مثيرة 
خالل متابعته إلحدى املباريات، عندما الحظ 
ــــدون روح وكــأنــه  أن أحــــد الــالعــبــني يــلــعــب بـ
ينتظر إرساالت الالعب املنافس لكي يخسر 
الـــكـــرة وبــالــتــالــي خـــســـارة الــنــقــطــة بــســهــولــة، 
كـــان يخسر املجموعة  الــالعــب  حــتــى أن هـــذا 
بدون أي مقاومة ويبدو واضحًا كيف ُيهدر 

الكرات بشكل متعمد خالل املواجهة.
واألكـــثـــر غـــرابـــة فـــي هــــذه الــقــضــيــة أن العــب 
التنس األفريقي أكد أنه كان بإمكانه كشف 
املوضوع وإطالع مسؤولي التنس على هذه 
ال  التنس  اتــحــاد  لكن  الخطيرة،  املعلومات 
التدخل  يريد  األشياء وال  هــذه  إيقاف  يريد 

سيرينا وليامز 
متفاجئة من قضية 

التالعب بنتائج المباريات

المغرب يخسر أمام ساحل العاج ببطولة أفريقيا للمحليين
خسر املنتخب املغربي 1-صفر أمام ساحل العاج في الجولة الثانية من منافسات املجموعة 
األولى ببطولة افريقيا لالعبني املحليني لكرة القدم. وجاء هدف منتخب ساحل العاج من 
ركلة جزاء في الوقت املحتسب بدل الضائع من الشوط األول عبر يانيك زاكري بعد خطأ 

من املدافع املغربي عبد الرحيم الشاكير.

محاكمة ميسي بعد نهائي دوري األبطال
قال بيان صادر عن املحكمة العليا في إسبانيا إن 
جلسات محاكمة ليونيل ميسي في قضية تهرب 
ضريبي ستجري في الفترة ما بني 31 مايو/ أيار 

وحتى 3 يونيو/ حزيران املقبلني.
ووجــهــت اتــهــامــات مليسي أفــضــل العــب فــي العالم 
ووالده خورخي باالحتيال على السلطات اإلسبانية 
من خالل التهرب من ضرائب مستحقة بمبلغ 4.2 
الفترة من  يـــورو )4.6 مــاليــني دوالر( عــن  مــاليــني 
أكتوبر/  املحكمة في  2007 وحتى 2009 وقــررت 

تشرين األول املاضي مثولهما أمامها.

وست هام يتعاقد مع المدافع سام بيرام
األربعاء تعاقده مع سام  املمتاز يوم  اإلنجليزي  للدوري  املنتمي  أعلن وست هام يونايتد 
املالية  التفاصيل  الكشف عــن  أعـــوام ونــصــف دون  أربــعــة  ملــدة  يونايتد  لــيــدز  بــيــرام ظهير 
للتعاقد. ونافس وست هام مع ايفرتون على صفقة الالعب البالغ من العمر 22 عاما والذي 
يجيد اللعب كظهير أيمن وكالعب وسط وقضى آخر أربعة مواسم مع الفريق األول لليدز.

كوربي مدربًا لستاد رين
تولي روالن كوربي  القدم  لكرة  الفرنسي  األولــى  الدرجة  لــدوري  املنتمي  ريــن  أعلن ستاد 
إعــالم فرنسية عن  لفيليب مونتانييه. ونقلت وسائل  املوسم خلفا  لنهاية  الفريق  تدريب 
ريني رويلو رئيس النادي قوله »قابلت فيليب مونتانييه وأبلغته أنه سيتم االنفصال بني 
الطرفني. سيدرب روالن كوربي الفريق«. واستقال كوربي )62 عاما( من تدريب مونبلييه 

في ديسمبر/ كانون األول املاضي بعد عامني مع البطل السابق.

 NBA فوربس: نيويورك نيكس األغلى في
قالت مجلة فوربس إن فريق نيويورك نيكس عاد إلى مكانته كأغلى الفرق في دوري كرة 
السلة األمريكي للمحترفني بقيمة ثالثة مليارات دوالر. وكشف مسح للمجلة أن متوسط 
القيمة املالية لنيكس ارتفع بنسبة 13 في املئة مقارنة بالعام املاضي. وارتفع متوسط القيمة 
املالية لكل فرق الدوري األمريكي من 1.1 مليار دوالر العام املاضي إلى 1.25 مليار دوالر 

هذا العام.

جاكسون يقود الهومنتمن لصدارة الدوري اللبناني للسلة
قاد األمريكي دواين جاكسون فريقه الهومنتمن لتصدر الدوري اللبناني لكرة السلة بفوزه 
على ضيفه املتحد 96-88. وقدم الهومنتمن مباراة قوية تألق فيها جاكسون بتسجيله 24 
إبراهيم في هذا االنتصار  نقطة منها ست نقاط من رميتني ثالثيتني فيما ساهم أحمد 
بتسجيله 22 نقطة وأضــاف األمريكي اآلخر جاسنت تابس 20 نقطة. وتصدر األمريكي 
راميل كوري قائمة مسجلي اللقاء برصيد 25 نقطة وأضــاف مواطنه ريشوان تيري 23 

نقطة لكن فريقهما املتحد لم يقدم العرض املنتظر وخسر للمرة الثانية هذا املوسم.

ريال مدريد يتابع موهبة بوكا جونيورز
ذكرت تقارير إعالمية أرجنتينية أن ريال مدريد 
ــة األولـــــى اإلســبــانــي  املــنــافــس فـــي دوري الـــدرجـ
الدولي  االتــحــاد  لكسر حظر  يتطلع  الــقــدم  لكرة 
للعبة )الفيفا( على تعاقداته بضم العب الوسط 
املوهوب رودريجو بنتانكور من بوكا جونيورز. 
من  ــقــادم  ال عــامــا(   18( بنتانكور  تشبيه  ويــتــم 
فرناندو  األرجنتيني  الوسط  بالعب  أوروغـــواي 
جــاجــو الــــذي انــضــم لـــريـــال مـــدريـــد عـــام 2006 

وعمره 20 عاما.

العام 1994 من بوابة نادي  في عالم االحــتــراف كانت في 
كورتوال املحلي وخــاض معه 76 مباراة وسجل 6 أهداف 
في 4 مواسم، قبل أن يرحل إلى فريق مدينته ديبروتيفو 
كالي في العام 1997، وهناك بقي ثالثة مواسم، ودافع عن 

ألوانه 105 مباريات وأحرز 11 هدفا.
اختار بعدها املدافع الكولومبي الرحيل إلى نادي ريفر بليت 
األرجنتيني ولعب لصالحه 77 لقاء، وهّز الشباك 7 مرات، 
الالتينية، متجها  الــقــارة  غــادر  وفــي موسم 2002-2001، 
إلى أوروبا، حني انضم إلى نادي نانت الفرنسي، حيث لعب 
له 82 مباراة وسجل 5 أهداف، ومع تطور مستواه وزيادة 
خبرته، تعاقد معه نادي باريس سان جيرمان في موسم 
الحقبة  2004-2005، وبقي هناك حتى 2008، كانت تلك 
جيدة له حيث شــارك في 140 لقاء وهــّز شباك الخصوم 
9 مرات، ماريو غّير الكثير من الفرق، حيث لعب بعد ذلك 

الفريق  دعــائــم  مــن  وكـــان  كييفو،  نـــادي  لصالح  موسمني 
الدفاعية في 64 مباراة وكان له هدف وحيد.

النقلة النوعية في مسيرته كانت االنضمام إلى نادي ميالن 
في موسم 2010-2011، لكن مع وجود العديد من املدافعني 
في النادي اللومباردي، شارك يبيس في 46 مباراة خالل 
3 مواسم وسجل هدفني فقط. رحــل ماريو بعد ذلــك عن 
الروسونيري والتحق بصفوف أتالنتا، شارك في 26 لقاء، 
قبل أن يلعب املوسم املاضي صحبة سان لورنزو 39 لقاء.

مسيرة املدافع الكولومبي بدأت مع منتخب بالده في عام 
1999 وامتدت حتى خروج الفريق أمام البرازيل في كأس 
العالم 2014، وهو في رصيده 102 مباراة دولية وسجل 
6 أهداف. وأهم األلقاب التي حققها كانت الدوري اإليطالي 
فرنسا صحبة  وكــأس  ميالن،  اإليطالي صحبة  والسوبر 

باريس سان جيرمان.

حسين غازي

انــتــهــت الــقــصــة، هــي لــحــظــات صعبة عــنــدمــا يعلن الــالعــب 
اعتزاله اللعب في عالم الساحرة املستديرة، حتى لو لم يكن 
اســم جديد  لكنه  الجميع،  يعرفها  كبيرة  أســطــورة  الالعب 
من الجيل القديم، هو ماريو يبيس، قائد منتخب كولومبيا 
أن  بعد  الكروية  أنهى حياته  البرازيل 2014،  مونديال  في 

استمرت ملدة 21 عاما.
ــي مـــديـــنـــة كــالــي  ــي مـــؤتـــمـــر صــحــفــي فــ ــــب، فــ ــــالعـ وقــــــال الـ
الكولومبية، »أشكر كل من دعمني كالعب، واآلن سأنظر 

للفرص التي ستتاح لي في املستقبل«.
ـــ40 عــامــا، ولــد فــي الــعــام 1976، واســمــه الكامل  صــاحــب الـ
ماريو ألبرتو يبيس ديــاز، خرج إلى النور من مدينة كالي 
الكولومبية، وتمّيز في مركز الدفاع، بداية مسيرته الكروية 

ماريو يبيس

على هامش الحدث

ترتيب الدوريات األوروبية

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
المدافع 

الكولومبي ماريو 
يبيس الذي أعلن 

اعتزاله كرة القدم 
بعد أن لعب للكثير 

من األندية

التحقيقات 
مستمرة في 
ميادين التنس 
)Getty(

حامل لقب الدوري اإلسبان

نفى نوفاك ديوكوفيتش المصنف األول على العالم في رياضة التنس 
ما ذكره تقرير صحافي إيطالي بشأن تعمده الخسارة في مباراة عام 
2007 ضمن مزاعم فساد واسعة النطاق طاولت اللعبة. ورد الالعب 
الصربي وقد بدت عليه عالمات االستغراب »هذه ليست الحقيقة، ماذا 
يمكنه  شخص  كل  أكثر،  ليس  المباراة  تلك  خسرت  لقد  قوله؟  يمكن 
اختالق قصص عن تلك المباراة أو عن أي مباراة يخرج فيها أحد كبار 

الالعبين من األدوار األولى، وأعتقد أن هذا أمر سخيف«. 

ديوكوفيتش ينفي التورط

وجه رياضي

إلنهائها، وهذا األمر حال دون تقدم الالعب 
ــائـــق املـــتـــعـــلـــقـــة بــقــضــيــة  ــقـ نـــحـــو كـــشـــف الـــحـ
الــتــالعــب بــالــنــتــائــج. ومـــن الــصــعــب أن يقوم 
يــتــقــاضــى أجـــــور عــالــيــة مـــن الـــتـــوجـــه نحو 
التالعب بالنتائج، لكن العبا يحتل املركز الـ 
400 في ترتيب الالعبني العاملي، ال يمكنه أن 
يعيش فقط من رياضة التنس، فمن السهل 

إغواؤه بمبالغ مالية.

وقـــع الــالعــبــون املــحــتــرفــون عـــقـــودًا أخــالقــيــة 
داخلية  بقوانني  الالعبني  الــتــزام  على  تنُص 
عقوبات  وهــنــاك  بالنتائج،  الــتــالعــب  حظر 

ُ
ت

صــارمــة قــد تصل إلــى اإلقــصــاء النهائي من 
الرياضة.

املصنفة  ولــيــامــز  سيرينا  النجمة  وأشــــارت 
ــــى عــاملــيــًا عــلــى صــعــيــد الـــنـــســـاء، إلــــى أنــه  أولـ
معرفة  يمكن  ال  بالنتائج  التالعب  وجــد  إذا 

وأضاف الالعب أن املسؤولني يعرفون جيدًا 
املــبــاريــات،  الــذيــن يتالعبون بنتائج  مــن هــم 
ــال  ــمـ ــذه األعـ ــ ــقــــاف هـ ــانــــوا يــــريــــدون إيــ ــو كــ ــ ولـ
لكنهم  ايقافها،  بسهولة  ألمكنهم  املشبوهة، 
ــريــــدون ذلـــــك. وفــــي هــــذا اإلطــــــار رفــضــت  ال يــ
أي حديث  بالتنس  الخاصة  التحقيق  لجنة 
عن وجود دالئل دامغة عن تورط العبني في 
 2009 العام  ومنذ  بالنتائج.  التالعب  قضية 

أو كــشــف ذلـــك بــســهــولــة، وذلــــك ألنــهــا دائــمــًا 
مــا تــواجــه خصمًا صعبًا، ال ُيظهر أنــه يريد 
الخسارة بسهولة، في حني أكد النجم روجيه 
فيدرير أنه يريد معرفة من هم املتورطون في 
هذه القضية الخطيرة التي قد تكون ظاهرة 
ــة الـــتـــنـــس، وال يــمــكــن أن  خــطــيــرة فـــي ريـــاضـ
يــالحــظــهــا أي العـــب خـــالل مــواجــهــتــه لالعب 

الذي يريد الخسارة عن تعمد.
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البحث عن التعايش
عندما اكتشف التونسيون خالفاتهم بعد الثورة

تونس ـ راضية عبد العاطي

ذكــــر الــرئــيــس بــورقــيــبــة ذات يــوم 
ــم الــســلــطــة وجــد 

ّ
أنــــه عــنــدمــا تــســل

التونسيني مجرد غبار متناثر من 
األفراد فقام بتجميعهم وحّولهم إلى »أّمة«. 
دائــمــا تشبيه نفسه  كـــان يحبذ  أنـــه  ورغـــم 
باملحارب البربري الشهير يوغرطة، إال أنه 
»قاوم الخصوصية الثقافية البربرية التي 
رأى فــيــهــا تــهــديــدا لــوحــدة الــبــاد بوصفه 
حاميًا لها. أما في عهد خلفه زين العابدين 
ــكــــل مـــــا يـــتـــصـــل بـــالـــحـــضـــارة  ــــي، فــ ــلـ ــ بـــــن عـ

األمازيغية لقي استنكارا من قبل الدولة«.
ــارات الـــتـــي رفــعــهــا  ــعــ ــشــ ــن أهـــــم الــ  وكــــــان مــ
بورقيبة تركيزه القوي على ما كان يسميه 
»الــــوحــــدة الــوطــنــيــة الـــصـــمـــاء«. وعــلــى هــذا 
األســــاس حــــارب الــقــبــلــيــة، وضــّيــق الــخــنــاق 
عــلــى مــخــتــلــف أشـــكـــال الــتــنــوع واالخـــتـــاف 
من أجل تعزيز مكانة الدولة. لعب بورقيبة 
الــتــونــســيــني  جـــعـــل  حـــتـــى  األب  دور  ــيـــدا  جـ
متجانس  مجتمع  فــعــا  بــأنــهــم  يــعــتــقــدون 
عرقيا ودينيا ومذهبيا بنسبة ال تقل عن 
الثورة فقد بدأ املشهد  أما بعد  99 باملائة. 
يــخــتــلــف تـــدريـــجـــيـــا وكــــثــــر الـــحـــديـــث هـــذه 
األيام عن وجود اختافات بني التونسيني 

)Getty( يحيي التونسيون الذكرى الخامسة للثورة وسط آمال وتحديات

تــولــدت عنها مــوجــات احتجاجية صــادرة 
عــن جــمــاعــات أقــلــيــة  تعمل عــلــى التخلص 
مـــن األحـــاديـــة الــثــقــافــيــة الــرســمــيــة لتونس 
الــذي  األمــر  وهــو  الديكتاتورية،  بعد  فيما 
لانقسام  تحسبا  جــيــدة  إدارة  يستوجب 
ومنعا للفتنة.  الجمعية التونسية ملساندة 
األقـــلـــيـــات مــنــظــمــة مــحــلــيــة غـــيـــر حــكــومــيــة 
تــأســســت بــعــد الـــثـــورة لــلــدفــاع عــن »حــقــوق 
األقـــلـــيـــات«، وهـــي ال تــقــصــد فــقــط األقــلــيــات 
أو  اإلثنية  الجماعات  أيضا  وإنما  الدينية 

املميزة بلونها وغير ذلك.
الــجــمــعــيــة حـــديـــثـــة الـــعـــهـــد، تـــأســـســـت بــعــد 
ــــدف إلـــى  ــهـ ــ ــــن الــــــثــــــورة، وتـ ــر قـــلـــيـــلـــة مـ ــهــ أشــ
ترسيخ قيم التنوع في املجتمع التونسي، 
إقرار  بضرورة  وتنادي  األقليات،  وحماية 
العرقية  للتعددية  دســتــوري ضــامــن  نــص 
اشتهر  بلد  في  الثقافي  والتنوع  والدينية 

بتجانس واسع بني سكانه . 
   تــقــول رئــيــســة الجمعية أمــيــنــة ثــابــت إن 
املــجــمــوعــة املــؤســســة ضــاقــت ذرعـــا بأفعال 
بــعــض  ضــــــد  مـــتـــعـــاقـــبـــة  أفـــــــعـــــــال(  )ردود 
ــخــــاص الــتــونــســيــني بــســبــب اخــتــاف  األشــ
مـــعـــتـــقـــداتـــهـــم أو ســـلـــوكـــيـــاتـــهـــم عــــن بــاقــي 
املواطنني. من هــذه األحــداث التهجم خال 
كــنــيــســة  عـــلـــى   2012 مـــــــــــــــارس/آذار  شـــهـــر 

على  و»لــنــا  تدنيسها  وتعمد  األرثـــوذكـــس 
ذلك وثائق مصورة وأشرطة فيديو«. كما 
أسست الجمعية مرصدا لتوثيق كل أنواع 

االنتهاكات التي تتعرض إليها األقليات. 
وتعتبر رئيسة الجمعية أن من غير املقبول 
من   38 الــفــصــل  فــي  بالتنصيص  االكــتــفــاء 
الدستور التونسي على »تكريس الحضارة 
وأضافت  التعليم«،  في  اإلسامية  العربية 
أن »مـــن غــيــر الــتــربــوي قــصــر تــاريــخ الــبــاد 
على 1400 سنة فحسب، والحال أن تونس 
لديها من أهم املعابد اليهودية والكنائس 
املسيحية في العالم يعود تاريخ إنشائها 
إلــى أبعد من ذلــك، كما أنها وهبت للعالم 
املــســيــحــي 7 بـــابـــا«. وأضـــافـــت فــي حــوارهــا 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن »هــنــاك فــرقــا بني 
التعايش واملساكنة، ودعت إلى ما وصفته 

بـ »محاربة الكراهية في تونس«. 
 أمــيــنــة ثـــابـــت تـــؤكـــد أن جــمــعــيــتــهــا تــقــاوم 
أو   الجنس  إلــى  التمييز املستند  أنــواع  كل 
االنتماء الديني، في إشارة إلى »مضايقات 
يـــتـــعـــرض إلـــيـــهـــا املــــفــــطــــرون خــــــال شــهــر 
رمــضــان« واعــتــبــرت أن الفصل الــثــامــن من 
الدستور يضمن ذلك من خال التنصيص 
على »حرية الضمير«، أو إلى لون البشرة، 
مستنكرة النزعة العنصرية التي يواجهها 

أصــحــاب الــبــشــرة الــســوداء فــي تــونــس وما 
في  املعامات وصلت  في  تفرقة  تفرزه من 
مدينة قابس، الواقعة بالجنوب التونسي، 
التنصيص في مضامني والدة السود  حد 
على كلمة »عتيق« للداللة على أنه تم عتقه 
جمعيتها  أن  »أمينة«  أقــرت  العبودية.  من 
تــنــســق مــــع مــنــظــمــات أجــنــبــيــة بـــالـــخـــارج، 
مؤكدة على أن فكرة تأسيس الجمعية هي 
تونسية لحما ودما، وأن لها شبكة عاقات 
وتنشط مع جمعيات أخرى بالخارج. كما 
ــتـــدادا  أن األقـــلـــيـــات الــتــونــســيــة ال تــمــثــل امـ
ألطــــراف خــارجــيــة.  ومـــن أهــــداف الجمعية 
الفصول  إلــى مراجعة عديد  الــدعــوة  أيضا 
بالقانون التونسي، موجهة انتقادات حادة 
للطبقة السياسية بمختلف مكوناتها، بما 
فـــي ذلـــك الــيــســار الــتــونــســي الــــذي وصفته 
ــا أدى  ــ بـــالـــعـــاجـــز والــــكــــاســــيــــكــــي، وهــــــو مـ
حــســب اعــتــقــادهــا إلــــى وجــــود اخـــتـــال في 
التوازن السياسي لصالح »اليمني واليمني 
املــــتــــطــــرف«.  رغــــم األمـــثـــلـــة الـــتـــي ضــربــتــهــا 
»البلد  تــونــس،  فــإن  الجمعية،  هــذه  رئيسة 
كــمــا نظرت  بــامــتــيــاز«  املــتــجــانــس  الصغير 
إلــيــه عــيــون الــبــاحــثــة فــي األنــتــروبــولــوجــيــا 
بــوســال«،  تبقى »املــهــد األزلــي  »ستيفاني 
ــاال حـــي لــبــلــد جــعــل من  ــثـ لـــلـــحـــضـــارات، ومـ
الــتــســامــح عــمــلــة صــعــبــة لــــه، يــفــخــر بــثــراء 
تاريخه العريق واملمتد على أكثر من 3500 
سنة: مسلمني ومسيحيني ويهودا، التنوع 
فـــي الـــديـــانـــات والــعــقــيــدة لـــم يــكــن يــومــا ما 
محل جــدل أو نقاش، فلطاملا مارست هذه 
التطرف  عــن  مــنــأى  فــي  معتقداتها  الفئات 
الديني وفي كنف االحترام املتبادل« حسب 
مـــا أورده حــمــزة مـــــرزوق فـــي مــقــال لـــه عن 

»عهد البربرية«.

أسست الجمعية 
مرصدا لتوثيق كل 

أنواع االنتهاكات التي 
تتعرض إليها األقليات 

مباشرة بعد الثورة.

■ ■ ■
 من أهداف الجمعية 

أيضا الدعوة إلى 
مراجعة العديد من 
الفصول بالقانون 

التونسي التي تراها 
متقادمة.

■ ■ ■
 تنادي بضرورة إقرار 
نص دستوري ضامن 

للتعددية العرقية 
والدينية والتنوع 

الثقافي في بلد اشتهر 
بتجانس واسع بني 

سكانه. 

باختصار

بقدر ما تؤسس الثورات لوعي جماعي مشترك فإنها تفتح الباب للقضايا المسكوت عنها كي تطل برأسها، مستفيدة من 
مساحة الحرية، كمطالب حقوق األقليات التي ارتفعت هذه األيام في تونس

هوامش

معن البياري

يحتاج قــارئ »أجنحة في زنــزانــة«، كتاب مفيد نجم، 
العربية  املــؤســســة  والــتــوزيــع،  للنشر  الــســويــدي  )دار 
ــاٍل مــن الــقــدرة  ــ لــلــدراســات والــنــشــر، 2015( إلـــى أرطـ
ُيطالع  وهــو  النفس،  على  الثقيلة  الوطأة  احتمال  على 
األسد  غالبه في سجون حافظ  عّما  الكاتب  مرويات 
السجون«  »أدب  تــروج تسمية  وإذ  ثالثة عشر عامًا. 
اٍب عن سنوات احتجازهم القاسية 

ّ
على نصوص كت

في معتقالت بالدهم، فربما يكون األنسب أن تنتمي 
ــة«، وخــصــوصــًا  ــاومـ ــقـ ــرودات إلــــى »أدب املـ ــســ هــــذه املــ
السورية منها، وفي صدارتها كتاب مفيد نجم الذي 
أحرز، أخيرًا، جائزة ابن بطوطة في فئة اليوميات، ذلك 
أّن تدوين الشناعة في جمهورية الظالم السورية، في 
 مقاوم لغرضها األساس، محو اإلنسان 

ٌ
جوهره، فعل

العنوان  نجم  يختار  وعــنــدمــا   .
ً
وقــيــمــة ــرة  وذاكــ كيانًا 

زنــزانــة«،  فــي  »أجنحة  الــحــاّر،  لكتابه  اإليــحــاء  الشديد 
الــذي يستحقون، وهو  فإنه يركل سّجانيه بــاالزدراء 
الذي حمى صيحة الحرية التي استطاع أن ُيخبئها في 

جواِنحه، في تلك السنوات.
يكتب الناقد الحاذق أن الصمت مقبرة الحياة. وعندما 

يستدعي من ذاكرته، بعد عشرين عامًا من مغادرته 
سجون األســد، فإنه ُيشهر احتجاجه على استباحِة 
أي إنسان. ويأخذ كتاُبه مطرحًا خاصًا بني كتابات 
الــســوريــني عــن »تــجــاربــهــم« )!( فــي سجون  املثقفني 
الــنــظــام الـــذي يحتل ســوريــة. وُيــطــالــع الــقــارئ فيه عن 
لحظاٍت »غائرٍة عميقًا في سوادها ورعبها الضاري«، 
قادمٍة من »ذاكرٍة مستقرٍة عميقًا في النفس«. وألنها 
كذلك، احتاجت من صاحبها سردًا مشحونًا بزوبعة 
السّجان  القارئ، تخص  من أسئلٍة ال تنتهي في بال 
إلى  غالبًا، عن استقالته من آدميته، عندما ينصرف 
التوحش، وملاذا، وضد ناٍس ال جريرة اقترفوها سوى 

هجسهم بوطن أجمل وبعدالٍة ما. 
أْن ترى قّدامك إعدام مساجني، كانوا معك، يؤانسونك 
أْن  واملديدة.  الباهظة  الوحشة  وتؤانسهم في ساعات 
عايش 

ُ
أْن ت تــرى سّجانني يمشون فــوق جثث هــؤالء. 

افــتــرضــنــا أن  بــبــراءتــه )إذا   
ٌ
شخصًا قــضــت مــحــكــمــة

لــلــقــضــاء قــيــمــة فــي جــمــهــوريــة الــظــالم الـــســـوريـــة(، ثم 
 
ٌ
أْن يمرَّ جرذ ُيمضي أحد عشر عامًا في االحتجاز. 

على رأسك، فيما تجول خواطرك على ما تشتهي من 
وأنت  تنفق وقتًا ومجهودًا ذهنيًا كثيرْين،  أْن  حرية. 
تحاول التكيف مع التجويع الذي ُيمارس عليك وعلى 

قلة  الــطــعــام، معطوفة على  لقلة  املــأســوريــن،  زمــالئــك 
األغطية في البرد. أْن تتعايش مع قلة النظافة، وندرة 
األوقــات املتاحة لك في الحّمام. أن تمرض، فال طبيب 
 
ً
لــك زميال أن طبيبًا سجينًا  إذا صــودف  يــداويــك، إال 

معك. أن تشتري الدواء من نقودك القليلة إذا تمتعت 
عاين الجرب والقمل بني السجناء 

ُ
برفاهية العالج. أن ت

عايش من أودى 
ُ
أْن ت باعتبارهما من طبيعي األمــور. 

بهم التعذيب الجسدي والنفسي إلى الجنون، ثم املوت، 
بعد السجن عشرة أعوام )عقل قربان بعد خطفه من 
لبنان(. أن تتواطأ مع فداحة الحال، كاالختناق بالهواء 

. أْن ترى السجانني يرتشون من السجناء 
ً
الفاسد مثال

ويبتّزونهم ويساومونهم.  ذلك كله، وكثيٌر جدًا غيُره، 
من صور وتفاصيل وفيرة يكتبها مفيد نجم، فتتأكد 
لديك قناعتك بأن نظامًا على هذه املرتبة من استباحته 
ناسًا مغلوبني في سجونه، من املستحيل أن ينتصر 
في أي معركة، تعلقت بتنمية البالد ونهوضها، أو مع 
القهر   لنظام 

َ
اعــتــداء. ال مرجلة إســرائــيــل، أو ضــد أي 

الذي تتعّرف، هنا، على بعض أهوال الجحيم املديد في 
من  ومنهم سجينات  مواطنيه،  على  ســوى  سجونه، 
احون من »سرايا 

ّ
يتّورع سف املسلمني«، ال  »اإلخــوان 

الدفاع« عن اغتصابهن. 
عه الله بالصحة والعافية، 

ّ
يكتب الصديق مفيد نجم، مت

أن صفعات شديدة انهالت على وجهه من سجاٍن، كان 
يصُرخ، في األثناء، مرددا قولة األسد »ال مكان في البلد 
، مــن خــارج 

ً
للتقدم واالشــتــراكــيــة«. ويكتب مــتــأمــال إال 

 فيها اآلن من تحطيم، ويروي املبكي 
ّ

سورية، ما يحل
واملحزن والعبثي والهزلي في منظومة اإلرهاب الحاكمة 
هناك، في ســرٍد متحّرٍر في هــواٍء طلق، منتصرًا على 
أرادوا إعطاَب روحه وهزيمتها،  السجانني، وقد  أولئك 
ثـــم لـــم يــفــلــحــوا، فــقــد حــلــقــت أجــنــحــة الــخــيــال فـــي تلك 

ق اآلن في محّبة الحياة.
ّ
الزنازين، وتحل

»أجنحة في زنزانة«

وأخيرًا

يستدعي من ذاكرته، 
بعد مغادرته سجون األسد، 

فيُشهر احتجاجه على 
استباحِة أي إنسان
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