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أميركا تحكم أجواء العراق

خطر 
المناطقيّة

رئاسيّات تونس

I

ساهمت تصريحات السبسي في تغذية نعرات مناطقيّة  )محمد أمين بنعزيزة/األناضول(

القاهرة ــ العربي الجديد

في أول رد فعل رسمي ملؤسسة الرئاسة املصرية 
على الجدل السياسي والقضائي الذي فجره حكم 
)الصورة(  املخلوع حسني مبارك  الرئيس  بــراءة 
في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير، أعلنت 
الرئاسة في بيان لها أمس »تكليف رئيس الوزراء 
بمراجعة موقف التعويضات التي يحصل عليها 
ــة املــصــابــن وأهــالــي  ــايـ ــثـــورة ورعـ ذوو شـــهـــداء الـ
الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  ورفــض  الــشــهــداء«. 
ــه »ال  ــارع، مـــؤكـــدًا أنـ الــســيــســي مـــا يــــدور فـــي الـــشـ

يجوز التعقيب على أحكام القضاء« ومعبرًا عن 
القضاة  وحياد  ونزاهة  كفاءة  في  وثقته  تقديره 
املـــصـــريـــن. كـــمـــا كـــلـــف الــســيــســي أيـــضـــا لــجــنــة 
الوزراء  التي يرأسها رئيس  التشريعي  اإلصالح 
إبراهيم محلب بتعديل قانون اإلجراءات الجنائية 
نظرت  الــتــي  املحكمة  بها  أوصـــت  الــتــي  بالكيفية 

قضية مبارك. 
وكـــانـــت مـــصـــادر حــكــومــيــة مــصــريــة قـــد كشفت 
اجتمع مع  السيسي،  أن  عــن  الــجــديــد«  لـــ«الــعــربــي 
فايزة  الــعــام،  واألمـــن  القومي  لــأمــن  مستشاريه 
ــــديــــن، ومــســتــشــاره  ــنــجــا وأحـــمـــد جـــمـــال ال أبــــو ال

ــن كــبــار  الـــقـــانـــونـــي، مــصــطــفــى حــنــفــي، وعـــــدد مـ
لدراسة  املسلحة،  للقوات  األعلى  املجلس  قيادات 
تبعات حكم البراءة. كما أمر جهات األمن القومي، 
وهــي االســتــخــبــارات الــعــامــة والــحــربــيــة، بمحاولة 
اإلعــالم، وتخفيف  السيطرة على وسائل  إحكام 
وقع الحكم على الرأي العام، وتعظيم ذكرى ثورة 
األمنية  الجهات  أن  املصادر  وأضافت  يناير.   25
ــر لــلــقــنــوات الــفــضــائــيــة والــصــحــف  ــ ــدرت أوامـ ــ أصـ
بــالــتــقــلــيــل مـــن اســتــضــافــة أعـــضـــاء هــيــئــة دفـــاع 
مبارك ومساعدي وزير الداخلية األسبق، حبيب 
اإلكــثــار من اإلشـــادة بشباب  العادلي، في مقابل 

الثورة، وترسيخ صورة أنهم كانوا ثوارًا حقيقين 
عــلــى مكاسبهم  قـــفـــزوا  املــســلــمــن  اإلخـــــوان  وأن 
ــاؤوا إلــى الــثــورة. وشــرحــت املــصــادر أسباب  وأسـ
هذه االتجاهات بأن السيسي يخشى انقالبا في 
ميزان شعبيته، وأن الجهات األمنية رصدت عودة 
امليادين  إلى  التي تطالب بالعودة  قوية لأصوات 
االجتماعي. وشــددت  التواصل  مواقع  من خــالل 
املصادر على أن السيسي أصدر تكليفات عاجلة 
لرئيس الوزراء، إبراهيم محلب، للمضي قدما في 

اإلعداد لالنتخابات البرملانية سريعا.
]التفاصيل ص. 2ـ3[

السيسي يبدأ إجراءات احتواء الغضب من براءة مبارك
الحدث

معاذ الخطيب: ليس عندي عصابة
يستعيد الشيخ معاذ الخطيب، في حوار ذاكرة، مشاركته في الثورة واعتقاله 

وانتهاء برئاسته االئتالف واستقالته، ومبادراته. ]26[
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المنامة ـ العربي الجديد

 أظـــهـــرت الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن االنــتــخــابــات 
السلطات  أجــرتــهــا  الــتــي  والــبــلــديــة  النيابية 
وقـــاطـــعـــتـــهـــا  أمــــــــس،  مـــــن  أول  ــة  ــيـ ــنـ ــريـ ــبـــحـ الـ
ــة، ســيــطــرة املـــرشـــحـــن املــســتــقــلــن،  ــعـــارضـ املـ
فــيــمــا فــــاز »اإلخـــــــــوان« بــمــقــعــد، والــســلــفــيــن 
ذكرت  كما  مقاعد،  بثالثة  واملـــرأة  بمقعدين، 

وكالة »األناضول«.
ووصـــفـــت الــســلــطــات الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة 
بلغت  املشاركة  نسبة  أن   

ً
معلنة بالناجحة، 

لـــالنـــتـــخـــابـــات  بـــالـــنـــســـبـــة  املـــــائـــــة  فـــــي   52.6
في  الــتــي شككت  املــعــارضــة  أن  إال  النيابية، 
العملية االنتخابية منذ انطالقتها ورفضت 
تقسيم  بــأن  اعتقادها  فيها بسبب  املشاركة 
الحكومة،  كــان ملصلحة  االنتخابية  الــدوائــر 
أعلنت بحسب جمعية »الوفاق« أن املشاركة 
في الجولة الثانية من االنتخابات البرملانية 
تتجاوز  »لــم  البالد  شهدتها  التي  والبلدية 

30 في املائة«.
ولــم تسفر املــرحــلــة األولـــى الــتــي أجــريــت في 
عن  إال  املــاضــي،  الثاني  نوفمبر/تشرين   22
البرملان  مقاعد  أصــل  مــن  مقاعد  حسم ستة 
األربعن، ما دفع بالسلطات إلى إجراء جولة 

ثانية في 29 من الشهر املاضي.
ــانــــت  ــــن كــ ــحــ ــ ــرشــ ــ الــــنــــســــبــــة األكـــــــبـــــــر مـــــــن املــ
ــّدم 12 شــخــصــا  ــ ــقـ ــ ــلـــن، فـــيـــمـــا تـ ــقـ ــتـ ــن املـــسـ ــ مـ
االنتخابات كممثلن عن  إلى  بترشيحاتهم 

الجمعيات السياسية.
أمـــا عــن الــخــروقــات الــتــي تحققت مــن خــارج 
العمادي،  فــوز محمد  الفتا  فكان  املستقلن، 
وهو من جمعية »املنبر اإلسالمي« )اإلخوان 
ــة مــــن جــمــعــيــة  ــلـ ــقـ املـــســـلـــمـــن(، ويــــعــــقــــوب املـ
الحليم مراد  )السلفية(. وكــان عبد  األصــالــة 
عن جمعية »األصالة« فاز بمقعد من الجولة 
األولــى التي أجريت في 22 نوفمبر/تشرين 

الثاني.

املـــرأة بثالثة مقاعد جميعها في  فــازت  كما 
العصفور،  فاطمة  هــن:  الشمالية،  املحافظة 
رؤى الــحــايــكــي، وجــمــيــلــة الــســمــاك. ويــشــّكــل 
املــســتــقــلــون الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن إجــمــالــي 

أعضاء البرملان البالغ عددهم 40.
وبـــعـــد إعــــــالن نـــتـــائـــج االنــــتــــخــــابــــات، قـــّدمـــت 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي يـــتـــرأســـهـــا األمــــيــــر خــلــيــفــة 
إلـــى ملك  بــن ســلــمــان آل خليفة اســتــقــالــتــهــا 
الــبــحــريــن حــمــد بــن عيسى آل خــلــيــفــة، الــذي 
أعـــــاد تــكــلــيــف رئـــيـــس الــحــكــومــة املــســتــقــيــلــة 

بتشكيل الحكومة الجديدة.
الــــوزراء وضعها امللك  إعـــادة تكليف رئــيــس 
ــار »املــــضــــي فــــي مــرحــلــة  ــ الــبــحــريــنــي فــــي إطــ
جـــديـــدة عــلــى طــريــق الــتــقــدم بــعــد أن أرســـت 
املرحلة السابقة األطر املؤسسية الالزمة ألي 
بناء ديمقراطي والدعائم األساسية للحياة 
االقتصادية واالجتماعية في البحرين«، كما 

قال في رسالة بعثها إلى رئيس الحكومة.
الــبــحــريــن كافة  املــلــك حــمــد »أن شــعــب  ورأى 
الخالصة  الوطنية  عن طريق مشاركته  أكــد 
فــي االنــتــخــابــات األخــيــرة، ضـــرورة استمرار 

عجلة التطوير واإلصــالح في كافة املجاالت 
مــن أجـــل تحقيق الــرخــاء واالزدهـــــار واألمـــن 
واألمــــــان لــلــوطــن وأبـــنـــائـــه فـــي إطــــار ســيــادة 

الدستور والقانون«.
والقــــــت الــعــمــلــيــة االنـــتـــخـــابـــيـــة تــرحــيــبــا مــن 
أشــــادت  الـــتـــي  الـــقـــطـــريـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
ــابـــات الــنــيــابــيــة والـــبـــلـــديـــة،  ــتـــخـ بـــنـــجـــاح االنـ
مــشــيــرة فـــي بــيــان إلـــى أن هـــذه االنــتــخــابــات 
»شــهــدت مــشــاركــة شعبية كــبــيــرة وجــّســدت 
الــعــالــيــة للشعب  الــوطــنــيــة  املــســؤولــيــة  روح 

البحريني«.
ووصــفــت الــخــارجــيــة الــقــطــريــة، االنــتــخــابــات 
الديمقراطية  بأنها خطوة هامة في مسيرة 
والـــوحـــدة الــوطــنــيــة فـــي الــبــحــريــن، معتبرة 
الحقيقية  للرغبة  انعكاسا  ل 

ّ
يمث »نجاحها 

ــي االلــــتــــفــــاف حـــول  ــ ــنـــي فـ ــريـ ــبـــحـ لـــلـــشـــعـــب الـ
الحكومة إلنجاح املشروع اإلصالحي الرائد 
القطرية  الــخــارجــيــة  وأعــربــت  حــمــد«.  للملك 
االنــتــخــابــات ململكة  أن تحقق  فــي  أملها  عــن 
الــبــحــريــن والـــشـــعـــب الــبــحــريــنــي مـــزيـــدًا من 

التقدم واالزدهار.

واحدة لتحقيق أهداف ثورة يناير، من دون 
الحديث عن مصالح حزبّية ضّيقة«.

صل، يدعو حزب الوسط، كافة 
ّ
وفي سياق مت

قوى ثورة يناير، إلى »االستفاقة من غفلتهم، 
وتــجــاوز خــالفــاتــهــم، وتــــدارك أخــطــائــهــم، من 
 اللحظة الفاصلة التي 

ّ
أجل وحدتهم، في ظل

تحاكم فيها ثورة يناير، وكل من شارك فيها 
بجريمة الحلم بوطن أفضل«.

ويــؤّكــد الــحــزب، املنسحب مــن تحالف »دعــم 
الشرعّية ورفض االنقالب«، وفق بيانه أمس 
 ما يجري هو انقالب على ثورة 

ّ
 »كل

ّ
األحد، أن

يناير، ما يستدعي من الجميع أن يكون على 
قدر كبير من املسؤولّية، وتنحية الخالفات 
ــورة، وتــحــقــيــق حلم  ــثــ جـــانـــبـــا، الســـتـــعـــادة الــ

شهدائها«.
وفي حن لم يتأخر الحزب في إعالن تأييده 
 »أشكال الحراك الشعبي، والعمل 

ّ
ودعمه لكل

ـــر عـــن اســـتـــعـــادة املــســار  ــبِّ ـــعـ
ُ
االحـــتـــجـــاجـــي امل

الديمقراطي«، تطالب حركة »بيان القاهرة«، 
بالتوحد »وفاًء لدماء الشهداء«. 

 »الــحــكــم بـــبـــراءة مــبــارك، 
ّ
ــرى الــحــركــة، أن وتــ

ما هو إال فصل جديد من فصول مسرحية 
ــضــحــك إال أعــــداء الــثــورة، 

ُ
هــزلــّيــة ثــقــيــلــة، ال ت

إلى  انتمائهم  الشباب  لفقدان  إال  تــؤدي  وال 
ــــه »أصـــبـــح واضــحــا 

ّ
هــــذا الـــبـــلـــد«، مــعــتــبــرة أن

 أمامنا ثورة مضادة ال تستحي من 
ّ
اآلن، أن

بأقدامها، وتدهس  الشعب  ثــورة  تــدوس  أن 
وآماله«. وتضيف: »أصبحت  جميع أحالمه 
األمور واضحة وليس أمامنا سوى االتحاد 
ثورتنا، مهما  كنا الستعادة  كما  من جديد 

كلفنا األمر«.

القاهرة ـ العربي الجديد

»الــقــفــز عــلــى الــخــالفــات الــحــزبــّيــة، 
تطهير القضاء، تطهير الداخلّية، 
إبعاد العسكر عن الحكم، الحرّية، 
احترام اآلخر وعدم التشويه، تطبيق العدالة 
االجــتــمــاعــّيــة، االقــتــصــاص لــدمــاء الــشــهــداء، 
مـــحـــاكـــمـــات ثــــورّيــــة لــــرمــــوز نـــظـــام الــرئــيــس 
الوصاية  البعد عن  املخلوع حسني مبارك، 
على الشعب«، عشر نقاط، يحّددها ناشطون 
ناشطي  توحيد  إلعـــادة  وشــبــاب مصريون، 

ثورة يناير، مرة جديدة.
ــثـــورّيـــة حــالــة  وتــعــيــش الـــقـــوى الــوطــنــّيــة والـ
من خيبة األمــل واإلحــســاس بضياع الثورة 
قــضــت محكمة جنايات  أن  بــعــد  وســرقــتــهــا، 
ة الــرئــيــس  ــراء ــبــ الـــقـــاهـــرة، أّول مـــن أمـــــس، بــ
املخلوع حسني مبارك ونجليه عالء وجمال، 
ووزيـــــر الــداخــلــيــة األســـبـــق حــبــيــب الــعــادلــي 
وســتــة مــن مــعــاونــيــه، فــي قضّية التحريض 

وقتل املتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
ــصــل، يــقــول املــتــحــدث بــاســم 

ّ
وفـــي ســيــاق مــت

ـــ »الـــعـــربـــي  ــل، مــحــمــد كـــمـــال لــ ــريــ حـــركـــة 6 إبــ
الـــقـــوى  بــــن  اآلن  »الــــتــــوّحــــد   

ّ
إن الــــجــــديــــد«، 

السياسّية والوطنّية والثورّية، التي شاركت 
في 25 يناير، ال بّد أن يتمحور حول ضرورة 
الــشــارع، ردًا على أحكام البراءة  الــحــراك في 
ــى »اتـــصـــاالت  ــه«. ويــشــيــر إلــ ــامـ ــظـ ــارك ونـ ــبـ ملـ
ــراك«،  ــ ــحــ ــ ــّرة لـــتـــوحـــيـــد األهــــــــــداف والــ ــمـ ــتـ مـــسـ
ــداف  ــــرورة الـــعـــودة إلـــى »أهــ مـــشـــددًا عــلــى ضـ
ــثــــورة املـــصـــرّيـــة األســـاســـّيـــة الـــتـــي وّحــــدت  الــ
الــشــعــب املـــصـــري وكـــافـــة الـــقـــوى الــوطــنــيــة، 
واملتمثلة بتحقيق الحرّية، وتطهير القضاء 

و»الداخلية« وتطبيق العدالة االجتماعّية«.
ــرى الـــقـــيـــادي فــــي »الــتــحــالــف  ــ مــــن جـــهـــتـــه، يـ
الــوطــنــي لــدعــم الشرعّية ورفـــض االنــقــالب«، 
 »الــقــفــز عــلــى الــخــالفــات 

ّ
حــاتــم أبــــو زيــــد، أن

السياسّية والحزبّية الضّيقة، والخروج من 
ــعــّد مــن أهـــّم النقاط 

ُ
فــكــرة انتقاد اآلخــريــن، ت

ه »ال 
ّ
التي يمكن أن توّحد الثوار«. ويوضح أن

بّد من االتفاق على خلق مناخ من الحرّية في 
املجتمع، وإذا أردنــا ذلــك، فال بــّد من احترام 

إرادة الشعب املصري في اختيار ممثليه«.
وفي موازاة دعوته إلى »االبتعاد عن تشويه 
املـــعـــارض واملـــخـــالـــف، حــتــى وإن كـــان يمثل 
 »تــحــقــيــق 

ّ
تـــيـــارًا مــخــتــلــفــا تـــمـــامـــا«، يــــرى أن

الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة هـــو أحـــد أهـــم مطالب 
ق 

ّ
 »شــيــئــا لــم يتحق

ّ
الـــثـــورة«. ويــلــفــت إلـــى أن

من هذا املطلب، في وقت يسوء فيه الوضع 
االقــــتــــصــــادي بــشــكــل كـــبـــيـــر، مـــنـــذ اإلطـــاحـــة 
بالرئيس املعزول محمد مرسي«، معربا عن 
 »شـــعـــارات الــثــورة جــيــدة جــدًا، 

ّ
اعــتــقــاده بـــأن

ولكن ينقصها سلطة لتنفيذها، وهو ما لم 
يحدث منذ ثورة يناير، إال في عهد مرسي، 

د القوى المصريّة توحِّ
نقاط

واشنطن تتسلّم األجواء العراقية

دفع فشل سالح الجو العراقي في حسم المعركة ضد 
»داعش« واستمرار المساعدة العراقية للنظام السوري، 
واشنطن إلى تسلم سلطة األجواء العراقية بشكل كامل

راهنًا،  سانحة  الفرصة  أّن  مصر  في  والثوريّة  السياسيّة  القوى  تعتبر 
إلعادة توحيد الصفوف والنزول إلى الميادين، لتحقيق أهداف الثورة

تمرير السالح اإليراني 
والروسي إلى سورية 

من أسباب الخطوة

تعزيزات حزب اهلل 
والحرس الثوري ساهمت 

في تقدم النظام
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النظام السوري يكثّف مجازره في ريف درعا لتعويض خسائرهالمستقلون يهيمنون في انتخابات البحرين

»العربي  لـ  شعث،  رامــي  الثورة«،  »طريق  جبهة  في  القيادي  يقول 
التي كانت  الرئيسية،  الثورة  إلى أهداف  العودة  بّد من  إنّه »ال  الجديد«، 
الخالفات  على  والقفز  واألحــزاب،  القوى  مختلف  بين  اتفاق  محّل 
المناسب«.  الرد  وبحث  فعاليات  لتنظيم  مشاورات  إلى  الفتًا  الضيقة«، 
المقبلة،  الفترة  خالل  الثوري،  واالصطفاف  »التوّحد  بإمكانيّة  ويأمل 

على ضوء ضياع الثورة«.

أهداف الثورة

بغداد ــ صفاء عبد الحميد

»العربي الجديد« أن   كشف مصدر عراقي لـ
مت سلطة 

ّ
الواليات املتحدة األميركية تسل

األجـــــواء الــعــراقــيــة وبـــاتـــت تــســيــطــر عليها 
»الــدولــة  أثبت هجوم  أن  كــامــل، بعد  بشكل 
األنبار  على محافظة  )داعــش(  اإلسالمية« 
املاضي، عدم قدرة  العراق، األسبوع  غربي 

سالح الجو العراقي على حسم املعركة.
وقـــال املــصــدر الــعــســكــري فــي وزارة الــدفــاع 
 »واشنطن 

ّ
العراقية لـ »العربي الجديد«، إن

ــواء الــعــراقــيــة  ــ ســيــطــرت بــالــكــامــل عــلــى األجـ
وأخــضــعــت ســالح الــجــو الــعــراقــي لبرنامج 
تنسيق طلعاته في سمائه تحت إشرافها«.

دفعت  كثيرة  »أسبابا   
ّ
أن املــصــدر  وأوضـــح 

واشنطن التخاذ هذا اإلجراء«.
 عن عدم قدرة 

ً
 ويلفت املصدر إلى أنه »فضال

سالح الجو العراقي على حسم املعركة في 
العراق، وعدم دقة أهدافه، وانتهاك الطيران 
ــواء الـــعـــراقـــيـــة  ــ ــــأجـ اإليـــــرانـــــي والـــــســـــوري لـ
وتــنــفــيــذ األخــيــر عـــدة ضــربــات فــي األنــبــار، 
ــان مـــوضـــوع الــطــائــرة الــروســيــة املــحــّمــلــة  كـ
بالسالح التي تم ضبطها قبل فترة، أيضا 
من األسباب التي دفعت واشنطن للسيطرة 
البلدين  أن  الــعــراق، خصوصا  أجـــواء  على 
السيطرة  يتنازعان  وموسكو(،  )واشنطن 

على الشرق األوسط«.
العراقية  الجوية  الضربات  دقة  عدم  وأدى 
فــي األنـــبـــار إلـــى قــتــل عــشــرات املــدنــيــن في 
حوادث متفرقة في هيت والقائم والرمادي، 
ــار غــضــب أهـــالـــي املــحــافــظــة،  ــر الــــذي أثــ األمــ
وعـــّدوهـــا ضــربــات مــتــعــمــدة خــصــوصــا مع 

عدم الثقة بوالء القوات العراقية للوطن.
 »تمرير السالح اإليراني 

ّ
وأضاف املصدر أن

إلــى ســوريــة وتعاطف الحكومة  والــروســي 
الــــعــــراقــــيــــة مـــــع جــــهــــود إيــــــــــران وروســـــيـــــا، 
ومــســاعــدتــهــمــا فــي ذلـــك، مــن األســبــاب غير 

املعلنة للخطوة األميركية«.
 »املوضوع أثار غضب إيران، 

ّ
وأشار إلى أن

ــــه ســيــؤثــر عــلــى دعــمــهــا نـــظـــام الــرئــيــس 
ّ
ألن

الـــســـوري بــشــار األســــد فــي ســـوريـــة«، الفــتــا 
أن  تستطيع  ال  العراقية  »الحكومة   

ّ
أن إلــى 

تعترض على ذلك، لحاجتها إلى بقاء قوات 
التحالف لكبح جماح داعش«.

النائب عن محافظة األنبار  من جهته، أكد 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  مــحــمــد الـــكـــربـــولـــي لــ
بــيــد سلطة  الــعــراقــيــة كــامــلــة   »األجـــــــواء 

ّ
أن

التحالف الدولي«.
ولــفــت الــكــربــولــي إلـــى أنـــه »عــلــى الــرغــم من 
وشدتها  »داعـــش«  عناصر  هجمات  كثافة 
ــم يــتــمــكــن ســالح  ــار، لـ ــبــ عــلــى مــحــافــظــة األنــ
ــن الــتــحــلــيــق فــــي ســمــاء  الـــجـــو الــــعــــراقــــي مــ
إمساك  بسبب  التنظيم،  لــضــرب  املحافظة 

سلطة التحالف الدولي باألجواء«.
وانتقد النائب العراقي »حديث السياسين 
ورئيس الوزراء حيدر العبادي عن السيادة 
الـــــعـــــراق،  أرض وســـــمـــــاء  عــــلــــى  ــة  ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
البرية وغيرها من  الــقــوات  ورفـــض دخـــول 

االدعاءات«.

لعدم  الطيران  لم يستطع  العراقي  الطيران 
حصوله على موافقة التحالف«.

ولــطــاملــا تـــحـــّدث قــــادة الــتــحــالــف الــوطــنــي، 
وعلى رأسهم زعيم التيار الصدري مقتدى 
األعلى  اإلسالمي  املجلس  ورئيس  الصدر، 
عـــمـــار الــحــكــيــم، ورئـــيـــس الـــــــوزراء الــســابــق 
نــــوري املــالــكــي، عـــن »الـــســـيـــادة الــعــراقــيــة«، 
ورفضوا بشكل قاطع دخول قوات أجنبية 
إلــــــى الــــــعــــــراق، مـــعـــتـــبـــريـــن ذلــــــك »مـــســـاســـا 
بــالــســيــادة الــعــراقــيــة«، غــاضــن الــطــرف عن 
العديد  الكبير لتنظيم »داعش« في  التقدم 
مــن املــحــافــظــات الــعــراقــيــة والــحــاجــة املــاّســة 
لتدخل دولــي بعد علم الجميع بعدم قدرة 

القوات العراقية على إمساك زمام األمور.

أكد مستشار المرشد اإليراني األعلى للشؤون الدولية علي أكبر واليتي، 
أن بالده جاهزة للتعاون مع الدول األخرى لوضع حد »ألزمة العراق 
والوقوف في وجه اإلرهاب الذي يتهدد هذا البلد«. ونقلت وكالة 
»إيسنا« عن واليتي قوله إن »داعش« وغيره من التنظيمات اإلرهابية، 
جاءت نتيجة دعم بعض دول المنطقة والدول الغربية. من جهة 
ثانية، كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن »وجود 50 ألف 

اسم وهمي في أربع فرق عسكرية« في الجيش العراقي.

إيران تعرض التعاون

دمشق ـ هيا خيطو

املناطق  استعادة  إلــى  بشراسة  الــســوري  النظام  يسعى 
الــتــي خسرها أخــيــرًا فــي ريــف درعـــا األوســـط، خصوصا 
بها،  املحيطة  العسكرية  والقطع  مسكن  الشيخ  مدينة 
عّد 

ُ
ما هدد وجود قواته في مدينة ازرع املجاورة التي ت

أحد أهم معاقل النظام في املحافظة، وذلك بعدما مقاتلو 
املــعــارضــة تــمــّكــنــوا عــبــر مــعــركــة »ادخـــلـــوا عليهم الــبــاب« 
من السيطرة على املدينة وعلى جزء كبير من اللواء 82 

بالقرب منها.
وصب النظام السوري غضبه على مدينة جاسم الواقعة 
فــي ريــف درعـــا، اذ ارتكبت طائراته أمــس األحـــد، مجزرة 
 وعشرات الجرحى على 

ً
جديدة ذهب ضحيتها 17 قتيال

لـ »العربي  الناشط اإلعالمي أحمد املساملة  األقــل. وأفــاد 
ت منذ صباح 

ّ
الحربية شن النظام   »طائرات 

ّ
أن الجديد« 

أمــس عشر غـــارات على مناطق متفرقة مــن ريــف درعــا، 
 11 إثرهما  على  لقي  جــاســم،  مدينة  منها  اثنتان  طالت 
إلــى أشـــالء، فيما  مدنيا على األقـــل مصرعهم وتــحــّولــوا 
قلوا إلى املستشفيات امليدانية 

ُ
أصيب خمسون آخرون، ن

القريبة«.
بــأن 17  الــســوريــة  للثورة  العامة  الهيئة  مــوقــع  أفـــاد  كما 
 عن عشرات 

ً
تلوا في الغارات على جاسم، فضال

ُ
شخصا ق

الــجــرحــى، فــي حــن ذكــر مــراســل مــوقــع »ســـراج بـــرس« أن 
عـــدد الــقــتــلــى فـــي جــاســم تـــجـــاوز الــثــالثــن، عــشــرة منهم 
الهوية،  وآخـــرون مجهولو  والــصــور،  باألسماء  موثقون 

إضافة إلى أكثر من مائة جريح أغلبهم في حالة حرجة.
وشملت الغارات أيضا مدن انخل التي سقط فيها قتلى 
وجـــرحـــى، وطــفــس ونــــوى حــيــث ســقــط قــتــيــل واحــــد على 
 عن العديد من 

ً
األقــل في كل منهما أحدهما طفل، فضال

الجرحى، وإلحاق أضرار مادية في األبنية السكنية.
مـــن جــهــة أخـــــرى، اقــتــحــم مــقــاتــلــو لــــواء »تــحــريــر بــصــرى 
الشام« إحــدى نقاط تمركز قــوات النظام في حي املغارة 
في مدينة بصرى الشام في محافظة درعا، وتمكنوا من 

اشتباكات  بعد  فيها  املــتــواجــديــن  العناصر  جميع  قتل 
عنيفة، كــمــا قــامــوا بـــزرع الــعــبــوات الــنــاســفــة فــي املنطقة 
وتفجيرها عند قــدوم مـــؤازرات تابعة لقوات النظام، ما 
املــزيــد مــن القتلى فــي صفوفهم، وذلــك  أسفر عــن سقوط 

بحسب املكتب اإلعالمي في اللواء.
ويــقــول ناشطون مــن ريــف درعــا إن غـــارات قــوات النظام 
فة على املحافظة، قد تكون ردًا على تصريح عضو 

ّ
املكث

الحريري، حول  املعارضة نصر  لقوى  الوطني  االئتالف 
إقامة منطقة عازلة في الجنوب السوري.

فجر  لها  التابعة  واملليشيات  النظام  قــوات  واستطاعت 
أمس األحد من التقّدم في مدينة الشيخ مسكن، لتسيطر 
على الحي الشرقي بالكامل، بعد اشتباكات عنيفة وقعت 
مـــع فــصــائــل مــعــارضــة منتمية لــلــجــيــش الــحــر و»جــبــهــة 

النصرة«.

ــا عــمــاد الــحــورانــي  وأوضــــح الــنــاشــط اإلعـــالمـــي مــن درعــ
 »املــعــارك تــواصــلــت فــي الحين 

ّ
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

الـــشـــرقـــي والــشــمــالــي ملــديــنــة الــشــيــخ مــســكــن، وتــمــّكــنــت 
خاللها قوات النظام فجر أمس من السيطرة على الحي 
 »تقّدم قوات النظام أتى نتيجة 

ّ
الشرقي«، مشيرًا إلى أن

تكثيفه للغطاء الناري، ووصول تعزيزات إليه من مليشيا 
 عن 

ً
حزب الله اللبناني والحرس الثوري اإليراني، فضال

انسحاب بعض كتائب الجيش الحر من الجبهة«.
 »معارك الشيخ مسكن املتواصلة 

ّ
ووفقا للحوراني، فإن

فت مــئــات القتلى فــي صــفــوف قــوات 
ّ
منذ نحو شــهــر، خل

الــنــظــام ومــلــيــشــيــاتــه، مـــن بــيــنــهــم الـــقـــيـــادي فـــي الــحــرس 
الثوري اإليراني أحمد موسوي، وهو ابن شقيق السفير 
اإليراني السابق في سورية مهدي موسوي، كما أسفرت 

املواجهات عن مقتل ثالثن على األقل من الثّوار«.
ــعــتــبــر مــديــنــة الــشــيــخ مسكن رابـــع أكــبــر مـــدن حـــوران 

ُ
وت

مــدن درعــا ونــوى والصنمن، وهي  بعدد سكانها، بعد 
عقدة مواصالت هامة تربط محافظات املنطقة الجنوبية 
نقطة  أيضا  وهــي  والقنيطرة(  السويداء  دمشق،  )درعـــا، 

الوصل بن مدن نوى وازرع وابطع وداعل والصنمن.
عّد ذات أهمية استراتيجية للجيش الحر الذي يعتبر 

ُ
وت

القطاع  فــي  النظام  سلطة  إنــهــاء  بــدايــة  عليها  السيطرة 
النظام  لقوات  ارتــكــاز رئيسة  عتبر نقطة 

ُ
ت األوســـط. كما 

في املنطقة؛ نظرًا ملا يتفرع عنها من طرق اإلمداد لقواته 
 عن كونها خط الدفاع األخير 

ً
في املنطقة الغربية، فضال

عن الصنمن من جهة الجنوب.
وفي محافظة دير الزور، استهدفت طائرات النظام قرية 
»حــطــلــة« بــغــارتــن جــويــتــن بــالــصــواريــخ مــا أدى ملقتل 
إلى  النساء واألطــفــال، إضــافــة  12 شخصا معظمهم مــن 
أكثر من عشرين جريحا بعضهم بحالة حرجة،  سقوط 
وذلك وفق الهيئة العامة للثورة السورية. وقال ناشطون 
ــارًا  ــارات اســتــهــدفــت مـــنـــازل املــدنــيــن مــحــدثــة دمــ ــغــ إن الــ
كبيرًا، وأدت إلى مقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة 

)امرأتان وثالثة أطفال(، تحّولت أجسادهم إلى أشالء.

كثّف النظام السوري تعزيزاته وقصفه 
في ريف درعا، مرتكبًا المزيد من المجازر 

في محاولة الستعادة المناطق التي 
خسرها أخيرًا في المنطقة

تقرير إخباري سيناريوهات

واعــتــبــر الــكــربــولــي أن »الــحــديــث عن 
السيادة العراقية هو مجرد كالم، فال 

سيادة للعراق«.
ــعــــارك  ــــــا خـــــــالل مــ

ّ
وأشــــــــــار إلـــــــى »أنــــــن

الرمادي األخيرة ضغطنا كثيرًا عبر 
 
ّ
املــطــالــبــة بــتــحــرك عــراقــي جــــوي، لكن

ــواد عـــن »اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة  ويــكــشــف عــ
ينبذ  أن  تشترط  املقبلة،  الفترة  فــي  للثوار 
الــشــبــاب الــخــالفــات املـــوجـــودة بــن النخبة، 
وبمختلف  ألنهم  جديد،  من  يتوحدوا  وأن 
تــوّجــهــاتــهــم يــجــمــعــون مــنــذ تــنــّحــي مــبــارك 
على االســتــمــرار فــي إســقــاط باقي النظام«، 
من دون أن يستبعد »احتمال خروج مبادرة 
خــــالل األيـــــام املــقــبــلــة لــتــوحــد الــشــبــاب مـــّرة 

أخرى«.
وتــقــول الــنــاشــطــة الــســيــاســّيــة، غـــادة نجيب، 
ــد«، إن »جـــمـــيـــع الـــقـــوى  ــديــ ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــ لــ
الـــســـيـــاســـيـــة والــــثــــوريــــة أخـــــطـــــأت، مــــن دون 
ــار جــمــاعــة   »أنــــصــ

ّ
اســـتـــثـــنـــاء«، مــوضــحــة أن

اإلخــوان أخطأوا في البداية عندما تحالفوا 
ــلــــة  مــــــع املــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري خــــــــالل املــــرحــ
غاليا،  ذلــك  ثمن  ودفــعــوا  األولـــى،  االنتقالية 
بعد أن انقلب عليهم العسكر، وأقصوهم عن 

الحكم«.
أيضا،  أخطأت  الثورّية  »الــقــوى   

ّ
أن وتعتبر 

حينما صمتت على عودة فلول نظام مبارك 
والعسكر لتصّدر املشهد مرة أخرى، والقفز 
على السلطة فــي أعــقــاب انــقــالب الثالث من 
يــولــيــو/تــمــوز«، مــبــديــة أســفــهــا كــذلــك على 
 

ّ
»صمت قوى ثورّية كثيرة على مذبحة فض

اعــتــصــام »رابــعــة الــعــدويــة«، ومــقــتــل املــئــات 
من أنصار الجماعة، مثلما صمت اإلخوان 
عــن مــقــتــل الــعــشــرات مــن الـــثـــوار فــي أحـــداث 
محمد محمود األولى«. وتشّدد على وجوب 
ــــى نــقــطــة  ــــرة جــــديــــدة إلـ ـــــودة الـــجـــمـــيـــع، مـ »عــ
الــبــدايــة، أي إلـــى يـــوم تــنــّحــي مــبــارك فــي 11 
فبراير/شباط 2011، وأن يعود الجميع يدًا 

منح له الفرصة لتحقيق ذلك«.
ُ
الذي لم ت

ــو قــــوى ثــــورّيــــة وســـيـــاســـّيـــة مــصــرّيــة،  ــدعـ وتـ
يناير،  ثـــورة 25  الــتــوّحــد خلف مطالب  إلــى 
وتجاوز الخالفات واألخطاء، ملواجهة دولة 
العسكر. ويــقــول مــؤّســس حركة »شــبــاب من 
أجل العدالة والحرّية«، محمد عواد، في هذا 
 »براءة مبارك 

ّ
»العربي الجديد«، إن الصدد، لـ

دفــعــت الشباب إلــى الــنــزول واالعــتــراض في 
مـــيـــدان عــبــد املــنــعــم ريــــاض بــشــكــل عــفــوي«. 
 »املـــكـــســـب هـــو الـــتـــقـــاء عــدد 

ّ
ويــشــيــر إلــــى أن

كبير من شباب القوى السياسّية والثورّية، 
وشباب اإلخوان املسلمن، والتّيار اإلسالمي 
»الــخــطــوة  ــامــــة«، واصـــفـــا إيـــاهـــا بـــ بــصــفــة عــ

اإليجابّية«.

قررت محكمة جنايات 
القاهرة المصرية، أمس 

األحد، معاقبة 26 متهمًا 
في قضية اقتحام السجون 

إبان ثورة 25 يناير 2011، 
بينهم مرشد اإلخوان 

المسلمين محمد بديع 
)الصورة( لمّدة 3 سنوات 

مع الشغل والنفاذ، 
وغرامة بنحو 1300 دوالر 

أميركي لكّل منهم، بتهمة 
»إهانة المحكمة«، باستثناء 

الرئيس المعزول محمد 
مرسي، الذي لم تشمله 
العقوبة. وأّجلت النظر 

بالقضيّة إلى العشرين من 
الشهر الحالي.

اتصاالت بين القوى الثورية استعدادًا للتحّركات المقبلة )األناضول(
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عمان ــ محمد الفضيالت

تنتظر الحركة اإلسالمية األردنية ممثلة بجماعة »اإلخوان املسلمن«، وذراعها 
السياسية حزب »جبهة العمل اإلسالمي«، موافقة رئيس الــوزراء األردني عبد 
ما  املاضي، وفــق  األسبوع  التي عّبرت عنها  بلقائه  النسور، على رغبتها  الله 

»العربي الجديد«. يكشف القيادي علي أبو السكر لـ
للقاء، كي  التقدم بطلب رســمــي  الحركة  مــن  الــــوزراء  رئــيــس  املقابل ينتظر  فــي 

يصار إلى النظر فيه، حسبما أبلغ مصدر حكومي »العربي الجديد«.
الحكومة،  مع  فتحها  إلى  الحركة  التي تسعى  الدبلوماسية  القناة  أن  املفارقة 
ى باعتقال السلطات 

ّ
تأتي في ظل تصعيد علني غير مسبوق بن الطرفن، تجل

ــّوج باعتقال نائب املراقب 
ُ
ألكثر من 20 عضوًا ينتمون للجماعة أو الحزب، وت

العام لجماعة »اإلخوان« زكي بني أرشيد.
هذه الحملة تدرس الحركة الرد عليها عبر إعادة بث الروح بالحراك االحتجاجي 
ــطــاِلــب بـــاإلصـــالح، والــــذي خــبــا مطلع 2013، مــن دون أن تــربــط صــراحــة بن 

ُ
امل

الحراك اإلصالحي واالعتقاالت.
ويكشف القيادي اإلخواني ونائب األمن العام لحزب »جبهة العمل اإلسالمي« 
الــوزراء،  »العربي الجديد«، عن التقّدم بطلب لقاء مع رئيس  لـ علي أبو السكر، 
يكون جدول أعماله محصورًا في ملف االعتقاالت التي طالت الحركة اإلسالمية، 

وهي االعتقاالت التي يؤكد أنها سياسية بامتياز.
وفيما ُيبدي أبو السكر تفاؤله بموافقة رئيس الوزراء على عقد اللقاء، يكشف 
طلبا  م 

ّ
يتسل لــم  الـــوزراء  رئيس  مكتب  أن  الجديد«  »العربي  لـــ  مصدر حكومي 

رسميا من ِقبل الحركة اإلسالمية بهذا الخصوص.
ويوضح املصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن القيادي أبو السكر طلب اللقاء 
بشكل غير رسمي، وذلك خالل تواجده نهاية األسبوع املاضي في دار رئاسة 

الوزراء في مهمة لم ُيحدد املصدر طبيعتها.
لــم يتم تقديمه  بر رســمــيــا، مــا 

َ
أبــو السكر ال ُيعت املــصــدر أن »مــا طلبه  ويــؤكــد 

أنه  الرئيس«، معلنا  إلــى مكتب  الحزب  أو  الجماعة  بمخاطبة رسمية من قبل 
ــّدم الطلب سُيصار إلــى النظر فيه، واالتــفــاق على محاور للقاء إذا 

ُ
»فــي حــال ق
تقرر عقده«.

ق حاليا، سيكون األول الذي يجمع الحركة 
ّ
وفي حال عقد اللقاء الرسمي، املعل

اإلسالمية بالحكومة في عهد النسور الذي مضى على وجوده في املنصب أكثر 
من عامن.

املتعاقبة، تشهد  األردنية  الحركة اإلسالمية والحكومات  العالقة بن  أن  ُيذكر 
املــواقــف املتباينة مــن الربيع  الــيــوم تــوتــرًا على خلفية  الــعــام 2011 وحتى  منذ 
العربي، إضافة إلى أن الحركة اإلسالمية تصّدرت موجة االحتجاجات املطالبة 

باإلصالح التي شهدتها اململكة خالل العامن 2011 و2012.

األردن: لقاء الحكومة واإلخوان 
معلّق بانتظار »مخاطبة رسمية«

)Getty/الحكومة العراقية ال تستطيع االعتراض )سكوت بيترسون

وائل قنديل

هناك وجهة نظر بدأت خافتة على 
سمع 

ُ
استحياء، واآلن صارت ت

بوضوح تقول إنه ال سبيل الستعادة 
قيم ومبادئ وأحالم ثورة يناير، إال 

بتجاوز لحظة يناير والخروج من 
أسرها، والتفكير في صيغ جديدة 

لخلق حالة من اإلجماع الوطني 
مرة أخرى، على نحو مغاير. يرى 
أصحاب هذا الرأي أن أربع سنوات 

مرت، شهدت تحوالت وتبدالت 
درامية مثيرة، تجعل من الوقوف عند 
حالة يناير نوعا من املشي في املكان 

دونما أي تقدم لألمام، وربما تكون 
لهذا الرأي وجاهته على اعتبار أن 

النيران التي اشتعلت في سقيفة بني 
يناير أتت على كل احتماالت التوحد 

واالصطفاف من جديد، وأجهزت 
على تلك الروح التي سادت وأثمرت 
وأينعت في سياق تاريخي مختلف.
ودونما إفراط في التشاؤم وتفريط 
فيما بقي من عناصر تفاؤل، يمكن 

القول دون انفصال عن الواقع أن 
نخبة يناير قد احترقت أو استهلكت 
ساق إلى 

ُ
أو انتحرت، حني قبلت أن ت

املشاركة في الثورة املضادة في 
الثالثني من يونيو 2013، وتسوق 

معها قطاعا من جمهور ربيع مصر 
في 2011. وعلى ذلك، فإن الوقت قد 
جاء لتشرق نخبة جديدة من جيل 

يناير الشاب، صعودا إلى كابينة 
القيادة، في ظل هذه االنسحابات 

والترهالت والتشوهات التي لحقت 
بجيل آباء يناير، فأفقدتهم املصداقية 

والقدرة على الحشد.
لكن هذا ال يعني أبدا النظر إلى حدث 

يناير على اعتبار أنه موجة عبرت، 
ذلك أن هذه الثورة انحفرت كالوشم 

في الذاكرة الوطنية، وانتصبت عالمة 
فارقة في التقويم املعتمد لنضال 
الشعب املصري، ومن ثم يصبح 
القفز فوقها نوعا من املخاطرة 

بالتاريخ واملستقبل أيضا، كونها 
تمثل املحتوى األخالقي واإلطار 

السياسي لحركة الجماهير الثائرة 
اآلن طلبا للديمقراطية والحرية 

والكرامة والعدالة االجتماعية.
ومن هنا تأتي لحظة افتضاح هيمنة 

دولة مبارك العميقة على البالد 
مرة أخرى، بعد حكم قضاء مبارك 
بتبرئة مبارك وإدانة الثوار كفرصة 

نادرة للفرز والتنقيح، وتكوين نخبة 
جديدة شابة تقود بوعي مغاير 
لقيم األسالف الذين لم يحافظوا 

على قدس أقداس هذه الثورة. وما 
يدور على األرض منذ صعود الثورة 
املضادة يؤشر بوضوح إلى أن جيال 

جديدا بات جديرا بحمل الشعلة 
وقيادة النضال من أجل استعادة 
األحالم املسلوبة، وما قدمه طالب 
الجامعات عقب اإلعالن قضائيا 

عن هزيمة الثورة بمثابة درس في 
االصطفاف والتجاور والتشارك في 
املقاومة على نحو متجاوز ملنطلقات 

النخب القديمة، بكهولها وشبابها 
الذي اشتعل شيبا مبكرا جدا بفعل 
أضواء حارقة. وجميل أن يطل وجه 

مبارك من جديد ساخرا وشامتا، 
وهو في منتهى عنفوانه وأناقته، 

فربما أحيت هذه املشاهد الضمائر 
التي دخلت فى إغفاءة طويلة، نسيت 

معها وجوه وأسماء الشهداء، فلقد 
كنا في حاجة لكي نتذكر الحكاية 

من أولها، ونعيد الفرز بني أهل 
الثورة األصليني وخصومها الذين 

اختبأوا في هيئة الثوار، ومنهم 
من انتقل بمنتهى الخفة من ظهور 

بعير موقعة الجمل، إلى منصات 
املؤتمرات الثورية الحديثة. وكما 

قلت سابقا هي مناسبة جاءت في 
وقتها لتذكر الثورة الحقيقية وسط 

حرائق الثورة املضادة، وأعمدة دخان 
الثورة الصناعية املزيفة التي افتعلها 

سواقط القيد في الثورة األولى لكي 
يدفنوا نفاياتهم ويغسلوا ماضيهم 
القريب مما علق به من رذاذ الخدمة 

في بالط النظام الساقط.
هي فرصة لكي يراجع املصريون 

وقائع ثورتهم، ويعلموا من هو 
الشريك والصديق، ومن هو الخصم 

والعدو، ويميزوا بني سكان الثورة 
األصليني، وبني الهابطني عليها 

بمظالت صنعت في ورش الثورة 
املضادة من الباعة السريحة في مولد 

التوريث والتمديد.
ملحوظة: ال مانع عندي من أن 

تضعني على الئحة النسف لو كنت 
تعتبرني من تلك النخبة.

انسف 
نخبتك القديمة

مرور 
الكرام

نسبة المشاركة تجاوزت 52 في المائة وفق السلطات )أيمن يعقوب/األناضول(
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لم تمرّ تصريحات زعيم »نداء تونس«، 
خير،  على  السبسي،  قائد  الباجي 
الرئاسي  ناخبي خصمه  بعد وصفه 
بـ»اإلسالميين  المرزوقي  المنصف 
والجهاديين«، لكن أجمع التونسيون 
خطاب  مخاطر  من  التحذير  على 

المناطقية

حكيم عنكر

ــال املــغــاربــة  تــخــّيــب الــحــكــومــة مـــرة أخــــرى آمــ
فـــي الــتــعــاطــي مـــع الـــكـــوارث الــطــبــيــعــيــة، بعد 
أكثر  أودت بحياة  التي  األخيرة  الفيضانات 
مــن 36 شخصًا وعــزلــت عــشــرات البلدات عن 
 عن تكّبد البالد خسائر مادية 

ً
العالم، فضال

ق األمر بمسألة قضاء وقدر، بل 
ّ
كبيرة. ال يتعل

بعجز طويل األمد، في تدبير البنى التحتية، 
ومواجهة الكوارث، التي ورثتها حكومة عبد 
اإلله بنكيران، ولم تستطع تجاوز سلبياته، 
الحكومة،  اكتفت عن طريق رئيس  أنها  عــدا 
»عدم  بتوجيه نصيحة للمواطنني املغاربة بـ
املخاطرة في األحــوال الجوية السيئة، كي ال 

يسقط ضحايا«.
ــــت مـــــوقـــــع الـــــتـــــواصـــــل االجــــتــــمــــاعــــي  ــلـ ــ ــّكـ ــ وشـ
»فــيــســبــوك«، مــنــّصــة ســاخــنــة ملــهــاجــمــة أداء 
ــلـــهـــا الـــتـــمـــيـــيـــزي مــع  ــة، فـــــي تـــعـــامـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
ـــرت الــطــائــرات 

ّ
الــفــيــضــانــات. فــفــي حـــني ســـخ

املــروحــيــة إلنــقــاذ األجــانــب العالقني فــي مدن 
الــــجــــنــــوب، اكـــتـــفـــت بــجــمــع جـــثـــث الــضــحــايــا 
تلك  وتكشف  للنفايات.  بشاحنات  املــغــاربــة 
الصورة القاتمة الغياب الفادح للحكومة عن 
السياسية  الطبقة  وُبــعــد  املــغــاربــة،  يــومــيــات 

عن الواقع االجتماعي.

تونس ـ محمد معمري

الرئاسية  االنــتــخــابــات  بـــدأت تبعات خــوض 
الــتــونــســيــة تــنــعــكــس عــلــى بــعــض املــرشــحــني 
الــخــاســريــن، بــعــد ظــهــور نــتــائــج الــــدور األول 
مــن االنــتــخــابــات الــتــي أفــــرزت انــتــقــال رئيس 
الباجي قائد السبسي  تــونــس«  »نـــداء  حــزب 
والـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي املــنــصــف املــــرزوقــــي إلــى 
الدور الثاني املرتقب لتحديد هوية الرئيس 
الــجــديــد الــــذي ســيــنــتــقــل إلــــى قــصــر قــرطــاج، 
والــذي جدد املتحدث الرسمي  باسم الهيئة 
العليا املستقلة لالنتخابات، كمال التوجاني، 
أمس األحد قوله إنه هناك إمكانية لتنظيمه 
في 14 ديسمبر/كانون األول »إذا ما أعلنت 
التي  الــطــعــون  نتائج  على  اإلداريــــة  املحكمة 
املــرزوقــي  املنصف  املــرشــح محمد  تــقــدم بها 
في نتائج الـــدورة األولــى اليوم اإلثــنــني، ولم 
الهيئة  األحــكــام، وأعلنت  تلك  استئناف  يقع 
الــعــلــيــا املــســتــقــلــة لــالنــتــخــابــات عـــن الــنــتــائــج 

النهائية للدورة األولى  في نفس اليوم«.
وفــي خــطــوة فــاجــأت الـــرأي الــعــام التونسي، 
ـــحـــت 

ّ
ــي تـــرش ــ ــتـ ــ طـــلـــبـــت املـــــــــــرأة الـــــوحـــــيـــــدة الـ

ــة كـــلـــثـــوم كــــنــــو، مــن  لـــالنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـ
القسط  ــاع  إرجـ على  مساعدتها  التونسيني 
الــــدولــــة  ــا  ــهـ ــدمـ ــقـ تـ الــــتــــي  املــــنــــحــــة  مـــــن  األول 

الجزائر ـ يقين حسام الدين

ــــرت جـــنـــوبـــي  ــقـ ــ ــنــــة تـ عـــــــاد الــــــهــــــدوء إلـــــــى مــــديــ
الجزائر، بعدما تفّجرت األوضاع عقب اندالع 
مــــواجــــهــــات عــنــيــفــة بــــني الـــشـــرطـــة والـــســـكـــان 
إلــى  أدت  املعيشية،  الــظــروف  عــلــى  املحتجني 
مــقــتــل شــابــني اعــتــرفــت الــســلــطــات الــجــزائــريــة 
بمقتلهما، وتجري تحقيقات ملعرفة مالبسات 

وفاتهما خالل املواجهات العنيفة.
ــذر، إذ مـــا زالــــت حـــدة الغضب  ــدوء حــ لــكــنــه هــ
ما  بانتظار  املــديــنــة،  فــي  متصاعدة  الشعبي 
ستفسر عنه اجتماعات وزير الداخلية  الطيب 
بــلــعــيــز مـــع أعـــيـــان املــديــنــة ومــمــثــلــي املجتمع 
املدني، في مقابل تشديد أمني خصوصًا على 

املؤسسات العامة واملراكز الحيوية
الحكومة لتهدئة األوضــاع،  وفي محاولة من 
واملدير  بلعيز  الطيب  الداخلية  وزيــر  أوفـــدت 
العام لألمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، 
لـــلـــوقـــوف عــلــى األوضـــــــاع ومــنــاقــشــة مــطــالــب 
الــســكــان املــتــعــلــقــة بــالــعــمــل والــســكــن والـــتـــزّود 

باملياه الصالحة للشرب.
ــر الــداخــلــيــة مـــع أعـــيـــان املنطقة  واجــتــمــع وزيــ
العام لألمن  املدير  في مطار تقرت، بمشاركة 
الـــوطـــنـــي ومــمــثــلــني عــــن الـــســـلـــطـــات املــحــلــيــة، 
إضــافــة إلــى أعــيــان املدينة الــذيــن قــّدمــوا خطة 
للوزير لتهدئة األوضاع في املنطقة، فيما تم 
اللتني سقطتا في  الضحيتني  تشريح جثتي 
ومالبسات  ظـــروف  ملعرفة  السبت  مــواجــهــات 
ــلـــيـــة  ــان لــــــــــوزارة الـــداخـ ــيــ مـــقـــتـــلـــهـــمـــا. وذكــــــــر بــ
 24( الشابني هما تومي مفتاح  أن  الجزائرية 

فــقــد حــضــرت الــحــكــومــة، بــشــكــل حـــاســـم، في 
»االتــــحــــاد الــوطــنــي  ـــ الـــوقـــفـــة االحــتــجــاجــيــة لــ
لــطــلــبــة املــــغــــرب«، أمــــام الـــبـــرملـــان قــبــل بضعة 
ــًا يــقــضــي  أيـــــــام، بـــعـــد إقـــــــرار الـــبـــرملـــان قـــانـــونـ
على  إجــهــازًا  يعتبر  مما  الجامعة،  بعسكرة 
ومــّر  الجامعي.  الــحــرم  داخــل  النقابي  العمل 
القانون بسهولة، وصــّوت له نــواب األغلبية 
ــّدي لــلــعــنــف  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة، بـــــدعـــــوى الـ ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ واملــ
أّدى في أوقــات سابقة إلى  الــذي  الفصائلي، 

وقوع ضحايا.
وتــــصــــّدت قـــــوات األمـــــن بــفــاعــلــيــة، كـــالـــعـــادة، 
وفرقت الطلبة بالقوة، ثم اعتقلت عددًا منهم، 
قــبــل إطـــالق ســراحــهــم. وقبلها تــعــامــل األمــن 
بــصــرامــة مـــع مــســيــرات، كـــان يــريــد مــواطــنــو 
عــدد من املــدن املغربية القيام بها في اتجاه 
الــزيــادات  على  احتجاجًا  الــربــاط،  العاصمة 
الكبيرة في فواتير املاء والكهرباء، بعد قرار 
حكومي لتسديد العجز في »املكتب الوطني 
للماء والكهرباء«، الهيئة الرسمية املسؤولة 
عن قطاع املاء والكهرباء في البالد، والواقعة 
فــي حــالــة عــجــز مــالــي ُيـــقـــّدر بــأكــثــر مــن 2.25 

مليار دوالر، مما يهددها باإلفالس.
كذلك حاصرت قوات األمن مقّر حزب يساري 
ــراكــــش، حــيــث كــــان يــعــتــزم مــقــاطــعــون  فـــي مــ
لــلــمــنــتــدى الـــعـــاملـــي لــحــقــوق اإلنــــســــان، الـــذي 

لــلــمــرشــحــني بــعــنــوان املــســاعــدة عــلــى الــقــيــام 
 40 بنحو  ُيقّدر  والــذي  االنتخابية،  بالحملة 
ألف دينار أي ما يعادل تقريبًا 25 ألف دوالر 

أميركي.
هذا القسط ال تسترجعه الدولة وفقًا للقانون 
إذا حصل املرشح على  التونسي  االنتخابي 
أكثر من ثالثة في املائة من أصوات الناخبني، 
وبــاعــتــبــار كــنــو حصلت فــقــط عــلــى 0.56 في 
املـــائـــة مـــن أصـــــوات الــنــاخــبــني فــهــي ُمــطــالــبــة 
بإرجاع هذه املنحة، لكنها عاجزة عن سداد 
هذا املبلغ وفقًا ملا قالت لـ »العربي الجديد«، 
لــذلــك دعـــت الــتــونــســيــني إلـــى مــســاعــدتــهــا من 
خــــالل حــمــلــة تـــبـــرعـــات تــمــّكــنــهــا مـــن إرجــــاع 
األموال التي حصلت عليها، وقامت بصرفها 

في تنقالتها في حملتها االنتخابية.
ـــة إلــــى 

ّ
ــــو، املــــرشــــحــــة املـــســـتـــقـــل ــنـ ــ عـــلـــمـــًا أن كـ

االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، تــعــمــل قــاضــيــة، في 
 املرشحني إمــا رجــال أعمال أو 

ّ
حني كــان جــل

ــزاب، لــذلــك لــم يــواجــه أيـــًا منهم  ــ مــرشــحــي أحـ
ــة األولـــــــى مــن  ــعـ ــعـــوبـــات فــــي إرجـــــــاع الـــدفـ صـ

التمويل.
لــالنــتــخــابــات  الـــــــدور األول  لــنــتــائــج  ــًا  ــقــ ووفــ
الرئاسية، لم يحصل 20 مرشحًا على نسبة 
ــاع  الــثــالثــة فــي املــائــة الــتــي تعفيهم مــن إرجـ
الــقــســط األول مـــن الــتــمــويــل الـــعـــام، وهــــؤالء 

عامًا( ونور الدين مالكي )20 عامًا(. وتعليقًا 
على األحداث، دانت الجبهة الوطنية ملكافحة 
لقوات  مبرر  غير   

ً
تدخال اعتبرته  ما  الفساد، 

ــة ضــــد »مـــحـــتـــجـــني ســلــمــيــني  ــركــ ــشــ األمـــــــن والــ
خــرجــوا لــلــشــارع تــنــديــدًا بــتــجــاهــل السلطات 
الجبهة  ر رئيس 

ّ
ملطالبهم االجتماعية«. وحــذ

»الــعــربــي الــجــديــد«،  رشــي عــويــن فــي حــديــث لـــ
مــمــا اعــتــبــره »مــخــاطــر انــفــجــار اجــتــمــاعــي في 
مدن الجنوب، تتحّمل السلطة املسؤولية عنه، 
بسبب لجوئها السريع إلى خيار الحل األمني 
اجتماعية، عوضًا عن فتح  ملعالجة مشكالت 
حــــوار مــع املــحــتــجــني وســمــاع هــمــوم الــســكــان 

والشباب العاطلني عن العمل خصوصًا«.
وهــــذه لــيــســت املــــرة األولــــى الــتــي تــشــهــد فيها 

الحمراء، تنظيم  املدينة  أيــام، في  تح قبل 
ُ
افت

وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم إقامة 
املنتدى في املغرب، في وقٍت تشهد فيه حقوق 
الــبــالد، حسب ما  اإلنــســان تراجعًا كبيرًا في 

ذكر املقاطعون.
البرملانية  املــعــارضــة  آخــر، تبدو  مــن جانب 
هــشــة، وغــيــر قـــــادرة عــلــى تــصــحــيــح الــعــمــل 
الــحــكــومــي، فــقــد مــــّرت املـــوازنـــة الــعــامــة في 
الرغم  على  بالغة،  بسهولة  فصولها  أغلب 
ــقــــاشــــات الــــتــــي ســــــــادت فــي  ــنــ ــن بـــعـــض الــ ــ مـ
يتوفر  البرملان، حيث ال  الثانية من  الغرفة 

للحكومة أغلبية.
غير أن كل هذا ال يؤسس ملعارضة حقيقية، 
قـــــــادرة عـــلـــى خـــلـــق تـــهـــديـــد عــمــلــي وواقـــعـــي 
لــلــحــكــومــة، وُيــمــّكــنــهــا مــن املــضــي بــعــيــدًا، في 
اتـــجـــاه الــتــلــويــح بــإســقــاطــهــا، أو عــلــى األقـــل 
الـــذي يمنح دورًا  لــلــدســتــور،  تــرضــخ  جعلها 

كبيرًا للمعارضة في املمارسة التشريعية.
تكمن  الحكومة  رئيس  قــوة   

ّ
لعل املقابل،  فــي 

ى 
ّ
تحديدًا، في الصرامة التنظيمية التي يتحل

يتقن  الـــذي  والتنمية«،  »الــعــدالــة  بها حــزبــه، 
اســتــعــمــال قــاعــدة »خــيــر وســيــلــة لــلــدفــاع هي 
الــهــجــوم«، وهــو ال يــتــوّرع عــن الــضــرب بقوة 
على من يريد اإلساءة للصورة التي يبنيها 
التي  الضربات  ليس  لنفسه، ومصدر خوفه 

املرشحون هم العربي نصرة، وكمال مرجان، 
الــشــابــي، والــصــافــي سعيد، واملــنــذر  ونجيب 
النابلي، ومحمد  الزنايدي، ومصطفى كمال 
الكيالني، ومصطفى  الــرزاق  الفريخة، وعبد 
بن جعفر، وعبد القادر اللباوي، وحمودة بن 
الشايبي،  وسالم  بوصيان،  ومحرز  سالمة، 
الشورابي، ومختار  العبدلي، وعلي  وسمير 
ــرؤوف الــعــيــادي، ويــاســني  املـــاجـــري، وعــبــد الــ
الشنوفي، وعبد الرحيم الزواري، ونورالدين 

حشاد.
ــنــــة الــــدولــــة  ــون إلـــــــى خــــزيــ ــعــ ــرجــ ــ ــُي هــــــــؤالء ســ
التونسية مبلغًا ُيقّدر بـ753 ألف دينار؛ أي ما 

ُيعادل تقريبًا 600 ألف دوالر.
ُيــذكــر أن كــل املــرشــحــني أودعـــــوا عــنــد تقديم 
تــرشــحــهــم إلــــى االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، في 
خزينة الدولة التونسية 10 آالف دينار )6.5 
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من القانون االنتخابي التونسي.
ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، طـــالـــبـــت الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا  مـ
وهي  الــبــصــري  السمعي  لــالتــصــال  املستقلة 
أعــلــى هــيــئــة دســتــوريــة تــشــرف عــلــى اإلعـــالم 
العليا  الهيئة  تونس،  في  البصري  السمعي 
القانونية  اإلجـــــراءات  بــاتــخــاذ  لــالنــتــخــابــات 
الـــالزمـــة تــجــاه املـــرشـــح لــالنــتــخــابــات محمد 
الهاشمي الحامدي الذي قام من خالل قناته 

ــدن جـــنـــوبـــي الـــجـــزائـــر فــــي قـــلـــب الـــصـــحـــراء  ــ مـ
احــتــجــاجــات عنيفة، فــخــالل األشــهــر األخــيــرة 
بدأت حدة االحتجاجات االجتماعية تتصاعد 
بــفــعــل املــشــكــالت االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 
التي يعانيها سكان مدن الجنوب، كتمنراست 
وبسكرة واألغــواط وورقلة. واألخيرة شهدت 
أكبر االحتجاجات من ِقبل الشباب العاطلني 
الــذيــن قــامــوا باحتجاز شاحنات  الــعــمــل،  عــن 
للمطالبة  بتفجيرها،  والتهديد  الــوقــود،  نقل 
بحقهم في العمل في شركات النفط الجزائرية 
ــبـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي حـــقـــول الـــنـــفـــط فــي  ــنـ واألجـ

املنطقة.
ــداث عــنــف أخــــرى فـــي مـــدن الــجــنــوب،  ــ لــكــن أحـ
أخــذت أبعادًا خطيرة، كالتي شهدتها مدينة 

تــأتــي مــن الـــخـــارج، بــل شــبــهــة دودة الــفــســاد 
التي يمكن أن تأتي من الداخل.

ــى آلــيــة  ــرة إلــ ــد لــجــأ بــنــكــيــران أكـــثـــر مـــن مــ وقــ
الــفــصــل الــتــنــظــيــمــي، وتــجــمــيــد الــعــضــويــات 
والطرد من الحزب، وفي أحيان كثيرة، يكون 
رد الفعل العنيف هذا ضد األعضاء العاملني 
التسّرع، ألنــه ال يتيح  معه، مشمواًل ببعض 
ملن نسب إليه ارتكاب تلك املخالفات، فرصة 
للدفاع عن نفسه، أو تقديم ما يمكن اعتباره 

دليل براءة.
ــيـــة« يــســعــى  ــنـــمـ ــتـ صـــحـــيـــح أن »الــــعــــدالــــة والـ
تدبيري،  التأسيس ملنطق  قدمًا في  للمضي 
يقوم على اإليهام بإشراك الجميع في القرار، 
لكنه يؤدي فعليًا إلى اتجاه منح ملسة خاصة 
الحكومة،  فــي  والــتــنــمــيــة«  »الــعــدالــة  لتجربة 
التدبير  استباق طرح صعوبات  قائمة على 
الــحــكــومــي، الــواقــعــيــة واملــعــنــويــة، وتحضير 
ــرارات الــتــي ال  ــقـ الــــرأي الــعــام جــيــدًا، لــتــقــّبــل الـ

تحظى بشعبية؟
ــة والــتــنــمــيــة« ثــالث  ــدالـ ــعـ ــّوج »الـ ــ ــك تـ ــع ذلــ ومــ
سنوات من حكمه، بشعبية لم تنخفض إلى 
للرأي  آخــر استطالع  وفــق  النصف،  مــا دون 
أجـــرتـــه مــجــلــة فــرانــكــفــونــيــة مــغــربــيــة، الــتــي 
كشفت أن الــحــزب اإلســالمــي ال يـــزال يحظى 

بشعبية كبيرة، رغم القرارات الالشعبية.

لــنــدن،  مــن  تــبــث  الــتــي  املستقلة  التلفزيونية 
ــــث اجـــتـــمـــاعـــاتـــه والـــقـــيـــام بــحــمــلــتــه  بــنــقــل وبـ
صريحة  مخالفة  ُيــعــّد  مــا  وهــو  االنتخابية، 
ألحــكــام الــفــصــل 66 مــن الــقــانــون االنــتــخــابــي 
»للمرشحني  أن  على  ينص  الــذي  التونسي، 
ــزاب بــالــنــســبــة  والـــقـــائـــمـــات املـــرشـــحـــة ولــــألحــ
لــالســتــفــتــاء، فـــي نــطــاق الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة 
وسائل  استعمال  حــق  االســتــفــتــاء،  أو حملة 
اإلعالم الوطنية ووسائل اإلعالم اإللكترونية. 
ـــر عــلــيــهــم اســتــعــمــال وســـائـــل اإلعــــالم 

ّ
وُيـــحـــظ

األجنبية«.
وأعـــلـــن املــســتــشــار اإلعـــالمـــي لــلــهــيــئــة العليا 
املــســتــقــلــة لــالنــتــخــابــات األســـعـــد بـــن أحــمــد، 
فــي حــديــث لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الهيئة 
بـــــــادرت مـــنـــذ 18 نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الــثــانــي 
بتحريك دعوى قضائية لدى النيابة العامة 
ــّد الـــحـــامـــدي بــعــد اســتــعــمــالــه  الــتــونــســيــة ضــ
عتبر 

ُ
ت التي  »املستقلة«  التلفزيونية  لقناته 

أحكام  عليه  تنطبق  وبالتالي  أجنبية،  قناة 
الفصل 66 من القانون االنتخابي«.

وأشـــــار بـــن أحــمــد إلــــى أن »املـــســـألـــة اآلن من 
اختصاص القضاء التونسي الذي سُيصدر 
فــيــهــا حــكــمــه وفــقــًا ملـــا تــنــص عــلــيــه الــقــوانــني 
عقوبات  فرض 

ُ
ت أن  نتظر 

ُ
امل ومــن  التونسية، 

مالية على الحامدي«.

غرداية على خلفية نــزاع مذهبي وعرقي بني 
العرب الذين يتبعون املذهب املالكي، والسكان 
األمازيغ الذين يتبعون املذهب اإلباضي، وهي 
األحداث التي أعطت مؤشرًا على تراجع هيبة 
الدولة مقابل االنقسامات العرقية واملذهبية، 
إضــافــة إلـــى املــشــاكــل االجــتــمــاعــيــة والــظــروف 
املعيشية وحدها  الظروف  املعيشية. وليست 
مــا يخلق مــشــاكــل مـــدن الــصــحــراء الــجــزائــريــة 
الغنية بالنفط والغاز، ففي العقد األخير بات 
بتقصير  املحليني  السكان  لــدى  هناك شعور 
الــســلــطــات فــي الــتــكــفــل بــحــاجــاتــهــم ومعالجة 

مشاكلهم.
لكن الشعور األكــثــر قــســوة، والـــذي يــحــّرك في 
الغالب سكان مناطق الجنوب، هو ذلك الفارق 
في البنى التحتية وخدمات الصحة والتربية 
والــتــعــلــيــم والــنــقــل مــقــارنــة مـــع مــــدن الــشــمــال 
املزايا،  هــذه  من  األكبر  بالجزء  تستفرد  التي 
وخــصــوصــًا أن أغــلــب عــائــدات الــبــلــد مــن املــال 
الــعــام، تأتي مــن مبيعات النفط والــغــاز الــذي 
يجري تحت رمــال مــدن الجنوب، من دون أن 
يستفيد سكان هذه املدن بالشكل الكافي من 

هذه العائدات.
العادة  في  تلجأ  الجزائرية  السلطات  أن  غير 
إلــى أســلــوبــني فــي التعاطي مــع هــذه املطالب 
املعالجة  أسلوب  إما  املحلية،  واالحتجاجات 
األمــنــيــة، وهـــو مــا يـــؤزم األوضــــاع فــي الــعــادة 
ــدة الـــتـــبـــايـــن فــــي املــــواقــــف بــني  ــ ــزيــــد مــــن حـ ويــ
السلطات والسكان، وإما تعليق الوضع على 
حاك 

ُ
ت التي  واملــؤامــرة  األجنبية  اليد  شماعة 

ضـــد الــجــزائــر فـــي مــنــطــقــة الــجــنــوب، وهـــو ما 
املسؤولني  تصريحات  مــن  الــغــالــب  فــي  ُيفهم 

السياسيني في الجزائر.
لـــكـــن املــــعــــارضــــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــجــــزائــــر ال 
األخــيــرة  أن  وتعتقد  السلطة،  بــمــبــررات  تعبأ 
تــمــارس سياسة الــهــروب إلــى األمـــام، بــداًل من 
مــواجــهــة املــشــاكــل االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 
في مدن الجنوب. ويرى املتحدث باسم حركة 
»النهضة« املعارضة محمد حديبي في حديث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــســلــطــة فــشــلــت في  لـــ
احتواء االحتجاجات في الجنوب، بسبب سوء 
قراءة الواقع االجتماعي، والتستر وراء ادعاء 
ــداًل مـــن مــواجــهــة  املـــؤامـــرة والـــيـــد األجــنــبــيــة، بــ

املشاكل االجتماعية والتكفل بهموم السكان.
ويلفت حديبي إلى أن تجاهل السلطة لألزمات 
فــي مــدن الجنوب يزيد مــن خلخلة  الحقيقية 
املخاطر  أن  إلــى  مشيرًا  االجــتــمــاعــي،  النسيج 
املتصلة باحتجاجات سكان الجنوب تتزايد، 
خصوصًا مع الوضع املتوتر في دول الساحل 
ــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة لــلــجــزائــر  ــ ــحـ ــ الـــقـــريـــبـــة مــــن الـ
كالنيجر وموريتانيا. ويبدو أن أزمات الجزائر 
ــاع فــي الــشــمــال مع  مستمرة، فــال تــهــدأ األوضــ
الحركات االحتجاجية حتى تندلع أخرى في 
الجنوب، فيما ما زالت مقاربة السلطة تستند 
إلــى املــراوحــة بــني الــحــل األمــنــي وعــصــا رجــال 
الــشــرطــة الــذيــن كــانــوا هــم أنــفــســهــم فــي حركة 
الريع  استعمال  وبــني  شــهــر،  قبل  احتجاجية 

النفطي في شراء الِسلم االجتماعي.

تونس ـ بسمة بركات

السياسّية  التصريحات  تساهم 
ــيـــرة فـــي تــونــس بــعــد انــتــهــاء  األخـ
الـــــــدورة األولــــــى مـــن االنــتــخــابــات 
ــة، فــــي تـــغـــذيـــة نــــعــــرات مــنــاطــقــّيــة  ــ ــّي ــاســ ــرئــ الــ
ــي الــجــنــوب  ــج تــــحــــّركــــات شـــعـــبـــّيـــة فــ ــيـ ــأجـ وتـ
التونسي، وسط خشية املراقبني واملسؤولني 
فشل 

ُ
من أحداث قد تهّدد الوحدة الوطنّية وت

بلوغ املسار االنتخابي خواتيمه.
تحّركات  التحذيرات على ضوء  وتأتي هذه 
شــعــبــّيــة واســـعـــة انــطــلــقــت مـــن مــديــنــة مــدنــني 
ــنــــوب(، وفــــي ســـيـــدي مــخــلــوف )قــريــتــا  )الــــجــ
ــًا عــلــى  ــتــــجــــاجــ ــيــــرة والــــــعــــــزيــــــزة(، احــ الــــصــــغــ
تــصــريــحــات لــزعــيــم حـــركـــة »نــــــداء تـــونـــس«، 
ـــح الـــرئـــاســـي الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، 

ّ
املـــرش

يـــوم الــثــالثــاء املـــاضـــي، وصـــف فيها ناخبي 
املنصف  الحالي  الرئيس  للرئاسة،  منافسه 
»اإلســـالمـــيـــني والـــجـــهـــاديـــني«.  املـــــرزوقـــــي، بــــ
ــاهـــرون واملـــحـــتـــجـــون فــــي هـــذه  ــظـ ــتـ ويــــــرى املـ
الـــتـــصـــريـــحـــات مــــحــــاولــــة لــتــقــســيــم الــشــعــب 
الــنــاخــبــني   مــعــظــم 

ّ
الـــتـــونـــســـي، بـــاعـــتـــبـــار أن

الذين أدلوا بأصواتهم للمرزوقي في الدورة 
الرئاسّية األولى هم من أبناء الجنوب.

قته تونس 
ّ
وعلى الرغم من النجاح الذي حق

األولى  والــدورة  التشريعّية،  االنتخابات  في 
 الــتــحــّركــات 

ّ
مــن االنــتــخــابــات الــرئــاســّيــة، لــكــن

دفعت  الجنوب،  مناطق  بعض  في  الشعبّية 
الوطنية  والشخصيات  املنظمات  مــن  عـــددًا 
إلى إطالق صافرة اإلنــذار، مطالبة بضرورة 

ي باليقظة وتغليب مصلحة الوطن.
ّ
التحل

ر رئــيــس »الــرابــطــة 
ّ
ــصــل، يــحــذ

ّ
وفــي ســيــاق مــت

الـــتـــونـــســـّيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــة«، شـــوقـــي الــطــبــيــب، 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــن أن فــي تصريحات لـــ
»إثــارة النعرات املناطقّية ستقود البالد إلى 

نبذ خطاب 
المناطقية
دعوات تونسية للحفاظ على مكتسبات 

االنتخابات وتغليب المصلحة الوطنية

منظمات وشخصيات 
تطالب بضرورة التحلّي 

باليقظة وتغليب 
مصلحة الوطن 
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البيان،  عون على 
ّ
املوق ويــرى  بائسة«.  قبلّية 

 »هــــذه االنـــحـــرافـــات هـــي أخــطــر مـــا ُيــمــكــن 
ّ
أن

الواجب  وِمــن  االنتخابي،  املــســار  يشهده   
ْ
أن

التصّدي لها بالقانون من ِقَبل الهيئة العليا 
املستقلة لالنتخابات، وباليقظة واملراقبة من 
واالجتماعيني  السياسيني  الفاعلني  كل  ِقَبل 

واالقتصاديني واملدنيني«.
ولـــم يــتــأخــر رئــيــس »حــركــة الــنــهــضــة« راشــد 
التهدئة، مطالبًا  إلــى  الــدعــوة  في  الغنوشي، 
ـــحـــني لــالنــتــخــابــات، فـــي كلمة 

ّ
ــار املـــرش أنـــصـ

ــل واالبـــتـــعـــاد عن 
ّ
ــام، »بــالــتــعــق ــ ألــقــاهــا قــبــل أيـ

ــم يــنــظــر  ــالــ ــعــ  »الــ
ّ
ــى أن ــ ــرًا إلــ ــيـ الــــتــــوتــــر«، مـــشـ

إلــــى تــونــس بــإكــبــار وإعــــجــــاب، فـــال تــفــســدوا 
االنتخابات«.

وفــــي مـــحـــاولـــة مــنــه لــتــهــدئــة الــــوضــــع، شـــّدد 
ــــالل زيــــارتــــه قـــبـــل يــــومــــني، حــي  الــســبــســي خـ
ــه »ال  ــ

ّ
الــحــلــفــاويــن، وســـط الــعــاصــمــة، عــلــى أن

فـــرق بـــني الــشــمــال والـــجـــنـــوب«، مــضــيــفــًا: »ال 
تستمعوا إلى دعاة تقسيم التونسيني ونشر 

البغضاء بينهم، ونحن أّمة واحدة«.
وفـــي مــــوازاة تــأكــيــد السبسي »الــحــاجــة إلــى 
التضامن ووضع اليد في اليد من أجل إخراج 
ــأزق الـــذي تــعــيــشــه«، لــم يــتــرّدد  تــونــس مــن املــ
إلــى »العمل  املــرزوقــي فــي دعـــوة التونسيني 
ــب مــحــاوالت 

ّ
عــلــى الـــوحـــدة الــوطــنــيــة وتــجــن

أحمر«،  خط  الوطنية  الــوحــدة  ألن  التقسيم؛ 
منّبهًا من »خطورة االنزالق إلى العنف مهما 

كان نوعه«.
األعلى،  اإلسالمي  املجلس  ر 

ّ
يحذ من جهته، 

مــن »خـــطـــورة الــخــطــابــات الــتــقــســيــمــّيــة، على 
أســــس مــنــاطــقــّيــة أو أيـــديـــولـــوجـــّيـــة«، مــؤّكــدًا 
»ضـــــــرورة الـــحـــفـــاظ عــلــى الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
لتونس«.  املميزة  الخصائص  من  عّد 

ُ
ت التي 

وُيــشــّدد، وفــق ما أورده في بيان صــادر عنه 
 »هذه الخطابات 

ّ
يوم السبت املاضي، على أن

مع  كليًا  تتناقض  التحريضّية  والــنــزاعــات 
مــا تــوافــق عليه الــتــونــســيــون فــي دســتــورهــم 
الــجــديــد، الــــذي حــســم مــســألــة الــهــوّيــة ونمط 
الحقوق، وفي  الحرّيات وكفل  وأقــّر  املجتمع 
 االخــتــالف واالخــتــيــار وحرية 

ّ
مقدمتها حــق

حل  في  الحوار  انتهاج  »أهمية  على  بلعيز  الطيب  الداخلية  وزير  شدد 
إلى  اللجوء  لتفادي  طبيعتها  كانت  مهما  المطروحة  المشاكل 
العنف«. وكشف خالل لقائه أعيان مدينة تقرت، عن اتفاق على عودة 
الشباب الذين تم توقيفهم خالل األحداث في المدينة إلى بيوتهم في 
انتظار أن تأخذ العدالة مجراها. كما أعلن اتخاذ عدة قرارات » من بينها 
أن  موضحًا  للبناء«،  الصالحة  األراضــي  قطع  توزيع  بملف  يتعلق  ما 

كافة المطالب »سيتم التكفل بها تدريجيًا«.

تمزيق  على  مخلوف  سيدي  مدينة  في  تونسيون  متظاهرون  أقدم 
الفتة لحركة »نداء تونس« معلّقة على جدران مقرّه المحلي، رافعين 
شعارات عّدة، بينها: »أوفياء أوفياء، ال تجّمع وال نداء«، و«خبز وماء 
والباجي ال«، فيما شهدت مدينتا بن قردان وجرجيس تظاهرات مماثلة. 
المناطق،  وبعض  تونس  العاصمة  السبت،  يوم  مسيرات،  جابت  كما 
أّكدت رفض خطاب التقسيم بين الجنوب والشمال، داعية إلى التهدئة 
والوحدة الوطنية، تحت شعار: »ال شمال ال جنوب، تونس في القلوب«.

»خبز وماء والباجي ال«

وعود تنتظر التنفيذ

وليد التليلي

مرة أخرى، يدخل الحوار 
الوطني في تونس على خط 

األزمة، ومرة أخرى ينجح في 
وأدها قبل أن تستفحل وتفتح 

أبواب املجهول على التجربة 
الوليدة املتسمة بالهشاشة.
والالفت أن الحوار الوطني 

التونسي يتصف بقدرة عجيبة 
على إدراك اللحظة الحاسمة 

التي تفصل اتصال النار 
بالهشيم واشتعال الحريق في 

ه، ويتوصل مع كل أزمة 
ِّ
البيت كل

في إيجاد األدوات الضرورية 
ملعالجة كل قضية، حسب ما 

تفرضه من مشاكل وما يتصل 
بها من أحزاب أو قضايا، 

وآخر نجاحاته ما فرضته 
األيام األخيرة على الساحة 

التونسية من جدل دستوري 
بني املنصف املرزوقي والباجي 

قائد السبسي في خصوص 
رسائل التكليف املتبادلة، 

والطعون التي تقدمت بها حملة 
املرزوقي، في خصوص بعض 

التجاوزات االنتخابية ما يفرض 
بالضرورة تأجيل موعد إجراء 

الدور الثاني من الرئاسية.
ونجح الحوار في إطالق مساٍع 

نيطت بعهدة زعيم حركة 
ُ
أ

النهضة راشد الغنوشي ليتولى 
التوسط بني مكونات الحوار 
وما طرحته من حلول وبني 

املرزوقي. ونجح الغنوشي في 
ما يبدو في إقناع املرزوقي 

بإرجاء قضّية التكليف الى ما 
بعد االنتخابات، وعدم استئناف 
الطعون وربما سحبها للسماح 

بإجراء االنتخابات في أقرب 
موعد ممكن، و بالتوازي 

مع ذلك فرض الحوار على 
كل األحزاب والشخصيات 

السياسية التونسية أن تتدخل 
بكل قوة، لتهدئة األجواء 

الساخنة في الجنوب وبعض 
مناطق الوسط لوضع حدٍّ 

لنزعات التفرقة والفتنة.
ولم يكن هذا الحريق هو األول 

الذي نجح الحوار )أجمل 
االختراعات التونسية ما بعد 

الثورة( في إخماده، فقد سبقته 
حرائق أخرى تم التوصل إلى 

إطفائها في الوقت املناسب. 
 ما تال 

ً
ولعل أكثرها اشتعاال

اعتصام باردو وخروج الترويكا 
من الحكم، وتولي حكومة 

محايدة شؤون البالد من دون 
لجوء إلى حالة عنف واحدة، 

ما حول التجربة التونسية إلى 
ضوء بارز في ظالم عربي 

دامس قاد إلى »داعش« في أكثر 
من بؤرة. وسُيحسب في تاريخ 
البلد ملكونات الرباعي ولزعيمه 

حسني العباسي أنهم أنقذوا 
بلدهم في لحظة لعلها من أهم 
اللحظات التي سيعرفها تاريخ 
هذا البلد الصغير، حتى صرنا 
نتمنى أن يكون فريق اإلطفاء 

الحواري على مقربة من كل 
هشيم عربي تشهده نار... وما 

أكثر النيران العربية!

للحديث 
تتمة

حوار لكل 
هشيم عربي

على

مسؤوليتنا

تقرير

تقرير تقرير

علمت »العربي الجديد« أن 
اعــتــقــال مــهــاجــر يــمــنــي في 
مدينة نيويورك األميركّية، 
ــاضـــي، تــزامــن  األســـبـــوع املـ
ــــق فـــي  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ مـــــــــع فــــــتــــــح تـ
الــــســــفــــارة األمــــيــــركــــيــــة فــي 
العاصمة اليمنّية صنعاء، 
بــشــأن تـــجـــارة الــتــأشــيــرات 
مؤتمرات  حضور  بذريعة 
ــتــــحــــدة  ــي الـــــــــواليـــــــــات املــ ــ ــ فـ

وتمثيل شركات وهمّية.
■  ■  ■

ــتـــب الــتــنــفــيــذي  ــكـ يـــعـــقـــد املـ
لحركة النهضة اجتماعات 
دورّيــــة هـــذه األيــــام، للنظر 
ــع  ــ ــــوضــ فــــــــي تــــــــــطــــــــــورات الــ
الــــســــيــــاســــي فــــــي تــــونــــس، 
ــًا مـــــــع اقــــــتــــــراب  ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
مـــوعـــد الــــــــدورة الــرئــاســيــة 
الثانية التي يتنافس فيها 
ــد الــســبــســي  ــائــ ــبــــاجــــي قــ الــ

واملنصف املرزوقي.
ـــع مــــصــــادر مــقــّربــة 

ّ
وتـــتـــوق

يــنــعــقــد  أن  ــة  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ الـ مــــــن 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى خــــالل 
للنظر  الــحــالــي،  ــبـــوع  األسـ
فــــي دعـــــم أحـــــد املـــرشـــحـــنْي 
الــثــانــي، خصوصا  لـــلـــدور 
بــعــد إعـــالن زعيمها راشــد 
الـــحـــركـــة  أن  الــــغــــنــــوشــــي، 

ستعلن موقفها بوضوح.

التفكير والتعبير في إطار القانون«. ويدين 
حــزب الــعــمــال، على لــســان الــقــيــادي فيه علي 
»العربي الجديد«، أي »دعوة إلى  الجلولي، لـ
نا نعرف 

ّ
العنف أو إلى الفتنة«، الفتًا إلى »أن

 هناك جهات سياسّية معروفة بعالقتها 
ّ
أن

بــالــعــنــف، وهـــي الــتــي تــدفــع حــالــيــًا لتحويل 
 
ّ
الــتــحــّركــات إلـــى أعــمــال عــنــيــفــة«. ويــذّكــر بــأن

أي  فيه  التونسي موّحد وال يوجد  »الشعب 
مــشــاكــل عــرقــّيــة أو عــقــائــدّيــة أو مــنــاطــقــّيــة«، 

محذرًا »هؤالء من هذا التوظيف«.
ــراع الــســيــاســي   »الــــصــ

ّ
ويــعــتــبــر الــجــلــولــي أن

ينبغي أن يكون بني برامج ومشاريع، وبطرق 
»الشعب  رًا 

ّ
مــحــذ الــعــنــف«،  عــن  بعيدًا  سلمّية 

التونسي من بعض املؤامرات التي تقف وراء 
التجييش«. ويقول: »يريدون جّر الثورة إلى 
 
ّ
وضـــع شــبــيــه بــســوريــة ولــيــبــيــا«، مــعــتــبــرًا أن
»وراء هذه الدعوات أطرافًا إقليمّية وخارجّية، 
لـــديـــهـــا أجـــــنـــــدات وتـــعـــمـــل لـــتـــشـــويـــه املـــســـار 
الطبيعي والنموذجي والذي بدأ يقترب منه 

الشعب التونسي، وتشويه الثورة«.
شهاب  الباحث  يوضح  صل، 

ّ
مت سياق  وفــي 

»خطاب   
ّ
أن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ اليحياوي 

املــرشــحــني لـــلـــدورة الــثــانــيــة مــن االنــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة، بــلــغ مــســتــوى مــبــالــغــًا فـــيـــه، من 
ملنسوب  رهيبًا  وتراجعًا  االنفعالي  ج 

ّ
التشن

 
ّ
ــاء الــســيــاســي«. ويـــؤّكـــد أن ــذكـ الــعــقــالنــّيــة والـ
لدى  يكاد يكون نفسه  التجاوزات  »منسوب 
املــرشــحــني، وإن كــانــت أســبــابــه تــخــتــلــف من 

ح إلى آخر«.
ّ

مرش
ــج الــخــطــاب 

ّ
 تــشــن

ّ
ويـــعـــرب عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن

الــســيــاســي لــلــســبــســي، »قــــد يـــكـــون مــرتــبــطــًا 
بحسابات غير مدروسة، لم تعتبر املرزوقي 
الــرئــاســة، مــع ترجيحه  لــه على  نــدًا منافسًا 
الــفــوز بــأغــلــبــّيــة مــريــحــة ومــنــذ الــــدور األول، 
ــابـــات  ــتـــخـ ــّوق فــــي االنـ ــفــ ــتــ الــ  نــــشــــوة 

ّ
ــا أن كـــمـ

النهضة،  أي حركة  غريمه،  على  التشريعّية 
الــفــوز  ــع 

ّ
لــتــوق الــبــنــاء عليها،  خــّولــه منطقيًا 

الـــســـاحـــق فـــي الـــرئـــاســـيـــات، خــصــوصــًا بعد 
النهضة وقوفها على مسافة واحــدة  إعــالن 

من كل املرشحني«.
 »مستوى خطاب 

ّ
ويشّدد اليحياوي على أن

املتنافسني وضع البالد في حقل ألغام، من 
شأنها أن تحيي أو تقّوي أو تخلق نعرات 
مــنــاطــقــّيــة وقــبــلــّيــة وعـــشـــائـــرّيـــة ومــذهــبــّيــة 
ــج، 

ّ
ــنـــاخ اجـــتـــمـــاعـــي مــتــشــن ــــى مـ ــقـــود إلـ قــــد تـ

يــتــمــظــهــر فــــي احـــتـــجـــاجـــات واحـــتـــجـــاجـــات 
مضادة، وتظاهرة مساندة وأخرى منّددة، 
وتــصــادم مــع أنــصــار املنافس اآلخـــر أو مع 
األمن، واستنزاف طاقاته وإلهائه عن هدفه 
ل في مقاومة اإلرهاب، والبقاء 

ّ
املركزي املتمث

عــلــى أهـــّبـــة االســـتـــعـــداد ملــنــع أّي اســتــهــداف 
ملؤّسسات الدولة أو األفراد«.

املدني  »املجتمع  أن  مــؤّكــدًا  خــطــيــر«،  منزلق 
التي قد تحرق  النار  فــزع، من  أطلق صيحة 

الجميع«.
 السياسيني 

ّ
ا نعتقد أن

ّ
ويبدي أسفه »ألننا كن

السياسي  النضج  بلغوا مستوى معينًا من 
ـــــــه عــلــيــنــا 

ّ
ــن الـــتـــحـــصـــني، ولــــكــــن يــــبــــدو أن ــ ومــ

ــثـــوابـــث«،   مــــرة بــبــعــض الـ
ّ

تــذكــيــرهــم فـــي كــــل
ــدم تغليب املصالح  مــشــددًا عــلــى وجـــوب »عـ

الحزبّية والشخصّية على مصلحة البالد«.
عت 

ّ
وكانت الرابطة التونسّية للمواطنة قد وق

مع مجموعة من املنظمات ومكّونات املجتمع 
بالدعوات  »التنديد  بيانًا تضمن  التونسي، 
ــة إلـــى تــقــســيــم الشعب 

َ
ــن

ّ
الــصــريــحــة أو املــبــط

وتفتيت  املــتــآلــف  نسيجه  وتــمــزيــق  الـــواحـــد 
نـــواتـــه الــوطــنــيــة الــصــلــبــة وتــشــظــيــتــهــا تحت 
عناوين سياسّية أو عقائدّية أو مذهبّية أو 

التونسيّة  الجمعيّة  رئــيــس  يحّمل 
ــن أجـــل »نـــزاهـــة وديــمــقــراطــيــة  م
األطــراف  ــوراوي،  ب معز  االنتخابات«، 
الرئاسيّة  باالنتخابات  المعنيّة  السياسيّة 
تشنّج  ــة  ــيّ ــؤول ــس م تـــونـــس،  فـــي 
السياسية،  والتصريحات  الخطابات 
أمام  ــواب  األب فتح  شأنها  »من  التي 
ــف«. ويــنــاشــد  ــن ــع ــة ال ــوج تــزايــد م
إلى  أنصارهم  »دعـــوة  المرّشحين 
التريّث، واالبتعاد عن كل ما من شأنه 
سلبًا  يوثّر  بما  العامة،  األجواء  شحن 
بين  الثقة  وبناء  الناخب  سلوك  على 

المواطن والطبقة السياسية«.

رفض شحن 
األجواء

المواجهات 
أسفرت عن 

سقوط قتيلين 
)فاروق 

بطيشي/فرانس 
برس(

  شرق
      غرب

حماس تتوّعد بتصعيد
المقاومة في الضّفة 

والقدس

ــة  ــركــ تـــــــوّعـــــــد املــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم حــ
»حــــــــمــــــــاس«، ســـــامـــــي أبــــــــو زهــــــــري، 
ــة 

ّ
بــتــصــعــيــد »املــــقــــاومــــة« فــــي الــضــف

ـــة، داعــيــًا 
ّ
ــقــــدس املـــحـــتـــل الـــغـــربـــّيـــة والــ

الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــــى وقـــف 
ــــاالت« فــــي صــفــوف  ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـــة االعـ »حـــمـ
ــة. وقـــــــال، فــي  ــفـ نــاشــطــيــهــا فــــي الـــضـ
ــي فـــــــي غـــــــــــزة، إن  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــر صـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ مـ
ــة ســتــســتــمــر وســتــتــصــاعــد  ــاومـ ــقـ »املـ
ولـــن تــطــول فــرحــة االحـــتـــالل بــاألمــن 
ــرتــه لــه أجــهــزة أمــن السلطة 

ّ
الـــذي وف

عبر التعاون والتنسيق األمني«.
)فرانس برس(

الملك األردني يزور القاهرة
توّجه امللك األردني عبد الله الثاني، 
أمس األحد إلى القاهرة، في »زيارة 
ــــري خـــاللـــهـــا  ــجــ ــ ــــل قـــــصـــــيـــــرة« يــ ــمـ ــ عـ
عبد  املصري  الرئيس  مع  مباحثات 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، حــــول »تـــطـــورات 
األوضـــــــــــاع فـــــي الـــــشـــــرق األوســـــــــط«، 
ــادر عــن  ــ ــيـــان صــ ــاد بــــه بـ ــ حــســبــمــا أفــ
الــديــوان امللكي األردنـــي. ومــن املقّرر 
أن يــبــحــث الـــطـــرفـــان »آفـــــــاق تــعــزيــز 
الــعــالقــات األخــويــة بــني البلدين في 
شتى املــيــاديــن، وتــطــورات األوضــاع 

في الشرق األوسط«.
)فرانس برس(

ليبيا: 450 قتيًال خالل شهر 
ونصف

 
ّ
ــأن ــادر طــبــيــة لــيــبــّيــة بــ أفـــــــادت مــــصــ

»مـــعـــارك وأعـــمـــال عــنــف مــتــفــرقــة في 
بــــنــــغــــازي وإعــــــدامــــــات خـــــــارج إطــــار 
الـــقـــانـــون أوقـــعـــت مــنــذ 15 أكــتــوبــر/

بـــدأت  املــــاضــــي، مــنــذ  تــشــريــن األول 
قـــوات تــابــعــة لــلــواء املــتــقــاعــد خليفة 
حــفــتــر حــمــلــتــهــا الســتــعــادة املــديــنــة، 
 بــيــنــهــم أكـــثـــر مــن 

ً
نـــحـــو 450 قـــتـــيـــال

 من »بني 
ّ
300 جندي«. وأوضحت أن

الــقــتــلــى مــدنــيــني أصــيــبــوا بــرصــاص 
فـــــي مـــنـــاطـــق  قــــصــــف عــــشــــوائــــي  أو 
االشتباكات«. وتشمل هذه الحصيلة 
جثثهم  وصلت  إسالميني  »مقاتلني 

إلى مستشفيات املدينة«.
)فرانس برس(

اختيار كنديّة ألمانة 
المنظمة الفرنكوفونية 

الــعــامــة السابقة  الــحــاكــمــة  اخــتــيــرت 
ميشال  األصــل،  الهاييتية  كندا،  في 
الدولّية  للمنظمة  عامة  أمينة  جــان، 
ــًا لــلــرئــيــس  ــفـ ــلـ لـــلـــفـــرنـــكـــوفـــونـــّيـــة، خـ
الــســنــغــالــي الــســابــق عــبــدو ضــيــوف، 
خــالل اجتماع مغلق لــرؤســاء الــدول 
والحكومات، أمــس األحــد، في دكــار، 
ــعــنّي 

ُ
ــهــا املــــرة األولــــى الــتــي ت

ّ
عــلــمــًا أن

فيها شخصّية غير أفريقّية في هذا 
بالتوافق  تعيينها  وجـــاء  املــنــصــب. 
ولـــيـــس بـــالـــتـــصـــويـــت، بــــني 53 بــلــدًا 

عضوًا في املنظمة. 
)فرانس برس(
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صالح النعامي

الدينّية صراعًا على  تخوض حركة »شــاس« 
البقاء، كمكّون أساسي من املكّونات الحزبّية 
 اســتــطــاعــات 

ّ
ــــرة فـــي إســـرائـــيـــل، فـــي ظــــل

ّ
املــــؤث

وعلى  كبير،  بشكل  قّوتها  تــراجــع  تــؤّكــد  رأي 
 
ّ
أن ومــع  قيادتها.  العلنّية بني  الخافات  وقــع 

 إســرائــيــل مقبلة على 
ّ
 املــؤشــرات تــؤّكــد أن

ّ
كــل

 
ّ
 من عــام، لكن

ّ
انتخابات عامة في غضون أقــل

ــرأب الــصــدع بــني زعيم  الــجــهــود الــتــي ُبــذلــت لـ
الحركة آرييه درعي، وبني سلفه إيلي يشاي، 
ها بالفشل، لدرجة أن األخير قد أّكد 

ّ
بــاءت كل

 أزمة الثقة مع درعي واسعة وعميقة.
ّ
أن

ــهــم مــقــربــون مــن يــشــاي، درعـــي باالنقاب 
ّ
ويــت

عــلــيــه، بـــالـــتـــواطـــؤ مـــع بــعــض أبـــنـــاء مــؤّســس 
الحركة، الحاخام عفوديا يوسيف، واستغال 
مرض األخير قبل موته واقناعه بإعادة درعي 
لقيادة الحركة بعد تركه العمل السياسي إثر 

إدانته بقضايا فساد وسجنه أربع سنوات.
 حركة »شاس« قد اعتادت 

ّ
وعلى الرغم من أن

طرابلس ـ هشام الشلوي

 لألمني 
ً
خلف برناردينو ليون، بصفته ممثا

الــعــام لــألمــم املــتــحــدة، املــمــثــل الــســابــق طــارق 
متري، من دون أن يتمّكن، حتى اآلن، بحسب 
مراقبني، من املساهمة في حلحلة ولو جزءًا 
يسيرًا من األزمة السياسّية واألمنّية الليبّية، 
والتي بدأت تشهد تفسخًا في شرقي وغربي 
ليبيا، مــع اســتــمــرار املــعــارك بمختلف أنــواع 
ونــزوح  الــجــوي  القصف  فيها  بما  األسلحة، 
وهــجــرة اآلالف مــن بــنــغــازي ودرنـــــة، شرقي 

ليبيا، وككلة بالجبل الغربي بغربي ليبيا.
ــنــه لــيــون في 

ّ
فــِشــل حـــوار غــدامــس، الـــذي دش

التاسع والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول 
املـــاضـــي فـــي مــديــنــة غـــدامـــس عــلــى الــحــدود 
ــواب مــقــاطــعــني  ــ ــة، بـــني نـ ــرّيـ ــزائـ الــلــيــبــّيــة الـــجـ
وآخـــريـــن مــؤيــديــن ملــجــلــس الـــنـــواب الليبي 
املــنــعــقــد فـــي طـــبـــرق، شـــرقـــي لــيــبــيــا، نتيجة 
الحكم الذي أصدرته الدائرة الدستورّية في 
املحكمة العليا الليبية، في الحادي عشر من 
الشهر الحالي، والذي قضى بعدم دستورّية 

ــل  ــ عـــلـــى وجــــــــود مـــعـــســـكـــرات مـــتـــنـــافـــســـة داخـ
 يــوســيــف نــجــح بــفــرض نهج 

ّ
صــفــوفــهــا، لــكــن

تــنــظــيــمــي وســـيـــاســـي وحــــــدوي عــلــى قـــيـــادات 
ر الخافات الشخصّية 

ّ
الحركة، بحيث ال تؤث

أمـــام قواعدها  للحركة  الــعــامــة  الــصــورة  على 
ــرور عـــــام عـــلـــى وفــــاة  ــ ــ االنـــتـــخـــابـــّيـــة. وبــــعــــد مـ
يــوســيــف، بــاتــت »شــــاس« تــعــانــي مــن تبعات 
ــبـــق،  خـــســـارتـــه. ويــــــرى وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة األسـ
ــيــــادات  ـــد قــ ــام إلــــيــــاهــــو ســــويــــســــا، أحـــ ــاخــ ــحــ الــ
 بــقــاء الــصــدع بــني درعـــي ويشاي 

ّ
الــحــركــة، أن

إلــحــاق ضرر  إلــى  النحو، سيفضي  على هــذا 
كــبــيــر بــالــحــركــة وبــفــرصــهــا فــي الــتــأثــيــر على 

مجريات األمور في »الدولة«.
 حصر تراجع قّوة الحركة واهتزاز 

ّ
لكن يبدو أن

صورتها في الخافات بني درعي ويشاي، أمر 
 العامل الرئيس وراء تراجع 

ّ
مبالغ فيه، ذلك أن

ل بعجزها عن موائمة نفسها مع 
ّ
قّوتها يتمث

عات قواعدها. 
ّ
تطل

ــام 1984،  ــــاس« مــنــذ انــطــاقــهــا عــ حــمــلــت »شــ
لـــــواء الــــدفــــاع عـــن حـــقـــوق الـــيـــهـــود الــشــرقــيــني 
عاتقها  على  وأخــذت  االجتماعية،  ومكانتهم 
االقتصادّية،  أوضــاعــهــم  تحسني  على  العمل 
وتقليص مظاهر الغنب الذي يعاني منه هذا 
ل نحو 40 في املائة 

ّ
القطاع العرقي، الذي يمث

 
ّ
مــن اليهود فــي إســرائــيــل. وعلى الــرغــم مــن أن

»شــــــاس« انــطــلــقــت كــحــركــة ديـــنـــّيـــة حــريــديــة، 
يـــديـــرهـــا بــشــكــل مــطــلــق »مــجــلــس حــاخــامــات 
ها 

ّ
الــــتــــوراة« بــقــيــادة الــحــاخــام يــوســيــف، لكن

نجحت في تسويق ذاتها كحركة اجتماعية، 
ــا جــعــلــهــا تــحــقــق نـــجـــاحـــات قـــاربـــت  وهــــــذا مــ
»املــعــجــزة« وفــق املعايير اإلســرائــيــلــّيــة. وإلــى 
جانب املتدينني الشرقيني، تمكنت »شاس« من 
استقطاب قطاعات كبيرة من عامة الشرقيني، 

ــنـــواب الــلــيــبــي. بــعــد هــــذا الــفــشــل،  مــجــلــس الـ
يـــحـــاول لـــيـــون جــمــع األطــــــراف الــلــيــبــّيــة في 
الثانية من مفاوضات  ل املرحلة 

ّ
حــوار، يمث

ــدأ اتـــصـــاالتـــه بــرئــيــس  ــ غـــدامـــس األولــــــى، وبـ
تتخذ  التي  الثني،  الله  عبد  األزمــة  حكومة 
من مدينة البيضاء، شرقي ليبيا، مقرًا لها. 
ووضـــع الــثــنــي بــــدوره خمسة شـــروط لبدء 
 ســقــفــهــا مــرتــفــع 

ّ
أن مـــراقـــبـــون  الــــحــــوار، رأى 

 للتفاوض حولها، مع 
ً
وتحتاج وقتًا طويا

خــلــوهــا الــتــام مــن أّي مــبــادرة لــوقــف إطــاق 
الــنــار ألســبــاب إنــســانــّيــة فــي شــرقــي وغربي 

ليبيا.
 لـــيـــون اتـــصـــل بــرئــيــس 

ّ
ــادر إن ــقــــول مــــصــ وتــ

ــام نـــــوري بــوســهــمــني،  ــعـ املـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الـ
وعرض عليه شروط الثني الخمسة، مضيفًا 
إليها مشاركة ثاثة تّيارات في الحوار املقّرر 
إجراؤه؛ أّولها التيار املعارض داخل املؤتمر 
نــواب مؤيدين لعملّية  الوطني. ويتكّون من 
الكرامة بقيادة اللواء املتقاعد خليفة حفتر، 
وملجلس النواب املنحل بطبرق واملعارضني 
ه، والذين 

ّ
لحكم الدائرة الدستورّية بشأن حل

لهم داخل املؤتمر الوطني، النائب األول 
ّ
يمث

لرئيسه عز الدين العوامي، والعضو الشريف 
الوافي.

أّمـــا التيار الــثــانــي، فهو الــتــّيــار املــؤّيــد داخــل 
املــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــام لــعــمــلــّيــة فــجــر ليبيا 
ــاذ الـــوطـــنـــي بـــرئـــاســـة عمر  ــقــ ولــحــكــومــة اإلنــ
ــلــه رئــيــس املــؤتــمــر الــوطــنــي 

ّ
الــحــاســي، ويــمــث

العام نوري بوسهمني وكتلة العدالة والبناء 
وكتل وطنية وإسامية أخرى داخل املؤتمر 

الوطني العام.
ــنـــواب  وُيـــشـــّكـــل الــــطــــرف الـــثـــالـــث، مــجــلــس الـ
 فـــي طـــبـــرق ومــــن يـــــدور في 

ّ
الــلــيــبــي املـــنـــحـــل

وال سّيما أولئك الذين يقطنون املناطق التي 
األحياء  في  االقتصادّية  الضائقة  من  تعاني 

الشعبّية الكبيرة و»مدن التطوير«.
املهتم بقضايا  أوفير طوبول،  الباحث  ويــرى 
ـــه بعد 30 عــامــًا على 

ّ
االجــتــمــاع الــســيــاســي، أن

انــطــاقــتــهــا، خــّيــبــت »شـــــاس« آمــــال قــطــاعــات 
واســعــة مــن جــمــاهــيــرهــا، بــعــدمــا تــبــنّي لــهــا أن 
لــم تنجح فــي تحسني ظـــروف حياة  الــحــركــة 
الشرقيني، ولم تتمكن من إحداث تغيير على 

واقع التمييز العرقي ضّدهم.

فــلــكــه، كــحــكــومــة األزمــــــة بـــرئـــاســـة عــبــد الــلــه 
الثني وعملّية الكرامة، وحزب تحالف القوى 
الــوطــنــّيــة بــقــيــادة مــحــمــود جــبــريــل، والــتــّيــار 
إلــى نظام حكم يقوم على  الداعي  الفيدرالي 
تقسيم ليبيا إلى ثاث واليــات فيدرالّية في 

شرقي وغربي وجنوبي ليبيا.
ــذا الــتــقــســيــم مــن قبل   هـ

ّ
ويــــرى املــتــابــعــون أن

لــيــون ألطــــراف الـــحـــوار والــتــفــاوض ينطوي 
على إجحاف، إذ سيكون وبمعادلة حسابّية، 
اثنان ضد واحد. كما أنه تقسيم غير منطقي 
الداخل،  العام من  الوطني  وواقعي للمؤتمر 
 أعضاء املؤتمر 

ّ
إذ إن بوسهمني أبلغ ليون أن

 لم 
ّ

الــوطــنــي املــؤيــديــن ملجلس طــبــرق املــنــحــل
يـــحـــضـــروا جـــلـــســـات املـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي مــنــذ 
بعدم  قــرارهــا  الليبية  العليا  املحكمة  إعــان 
املــؤتــمــر  ــة  ــاســ املـــجـــلـــس، وإن رئــ دســــتــــوريــــة 
املــفــوضــيــة العليا  الــعــام طلبت مــن  الــوطــنــي 
لــانــتــخــابــات إفـــادتـــهـــا بـــاألعـــضـــاء الــبــديــلــني 
عنهم، وذلك بعد اتخاذ إجراءات فصلهم من 

عضوية املؤتمر الوطني.
وتفيد املصادر بأن ليون أبلغ رئيس املؤتمر 
ـــه ال يعترف بحكم الــدائــرة 

ّ
الــوطــنــي الــعــام أن

للمؤتمر  الــداعــمــة  ــــدول  الـ  
ّ
وأن الـــدســـتـــورّيـــة، 

والــســودان  وقطر  وتركيا  كالجزائر  الوطني 
ــرى بــالــحــكــم. وبحسب  ــ لـــم تــعــتــرف هـــي األخـ

ريشون«  »ميكور  مقال نشرته صحيفة  وفــي 
ت على 

ّ
 حركة »شاس«، ظل

ّ
ينّوه طوبول إلى أن

الـــواقـــع وبــخــاف شــعــاراتــهــا، تتعاطى  أرض 
كحركة دينّية حريدّية، وتحرص بشكل خاص 
عــلــى مــصــالــح الــجــمــهــور الــديــنــي الــحــريــدي، 
 مشاكل الشرقيني 

ّ
أكثر من حرصها على حل

اهتمام  انحصر  عــام. وحسب طوبول،  بشكل 
»شــاس« في »النضال« من أجل الحفاظ على 
والتعليمّية  الــديــنــّيــة  مــؤّســســاتــهــا  مـــوازنـــات 

واالجتماعّية.

 مستشاري ليون 
ّ
فـــإن مــصــادر دبــلــومــاســّيــة، 

العليا  املحكمة  بحكم  بــاالعــتــراف  نــصــحــوه 
ـــه امــتــثــل 

ّ
ــن  مـــجـــلـــس نـــــــواب طــــبــــرق، لـــكـ

ّ
بــــحــــل

لنصائح فرنسّية أميركّية بعدم االعتراف.
 اإلحباط بدا واضحًا 

ّ
وتشير مصادر إلى أن

على بوسهمني، جـــراء مــحــاولــة لــيــون إجــراء 
مــفــاوضــات بمثل هــذه الــشــروط، التي يراها 
تـــنـــقـــل عــن  املـــــصـــــادر   

ّ
ـــــة، خـــصـــوصـــًا أن

ّ
مـــــذل

ــة  ــه طــلــب مـــن لـــيـــون إدانــ ــ ـ
ّ
بــوســهــمــني قـــولـــه إن

قصف طائرات حربّية تابعة لرئاسة األركان 

ق الشؤون الحزبّية في 
ّ
من جهته، يعتبر معل

 حــرص 
ّ
ــة الــعــامــة، حــنــان كــريــســتــال، أن ــ اإلذاعـ

ــاراة الـــتـــوّجـــهـــات  ــ ــــجـ ــادة »شــــــــاس« عـــلـــى مـ ــيــ قــ
الــيــمــيــنــّيــة املــتــطــّرفــة لــلــشــرقــيــني مـــن الـــصـــراع 
اليمني  قــوى  ومنافستها  الفلسطينيني،  مــع 
ي املواقف املتطّرفة من العرب، 

ّ
املتطرف في تبن

قد أفضيا في النهاية إلى تآكل قوتها. 
ته اإلذاعة، يوم الجمعة املاضي، 

ّ
وفي تعليق بث

الشرقيني  مــن   قطاعات واســعــة 
ّ
أن إلــى  يشير 

اكتشفت أن خطاب »شاس« اليميني املتطّرف 
 الحركة 

ّ
من الصراع كان بدون غطاء عملي، ألن

ــت تــخــوض صــراعــًا مــن أجـــل إعــفــاء طــاب 
ّ
ظــل

مدارسها الدينّية من الخدمة العسكرّية.
 ما فاقم أزمــة »شــاس«، 

ّ
ويوضح كريستال أن

الذي يجمع  اليهودي«،  انطاق حزب »البيت 
ى القضايا الدينّية 

ّ
بني كونه حزبًا دينيًا يتبن

على حماسه  عـــاوة  االجــتــمــاعــّيــة،  والقضايا 
الـــشـــديـــد لــــفــــرض الـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــرّيـــة عــلــى 
الدينية،  املــــدارس  طـــاب  وضمنهم  الــجــمــيــع، 
ناهيك عن خطابه السياسي املتطّرف. ويرى 
االجتماعّية  املشاكل  على  »شــاس«  تركيز   

ّ
أن

 النظر 
ّ

التي تعني عموم اإلسرائيليني، بغض
عــن مــوقــفــهــم مــن الــديــن وانــتــمــائــهــم الــعــرقــي، 
يـــمـــكـــن أن يـــمـــنـــع انـــهـــيـــار الـــحـــركـــة وتـــاشـــي 

تأثيرها.
 »شــاس« ستفاجئ هذه 

ّ
يراهن درعــي على أن

آمــال املتربصني بها،  املــرة مــجــددًا وستخّيب 
ويبذل حاليًا جهودًا كبيرة للتواصل مع املدن 
واألحــيــاء الــتــي تــضــّم مــن كــانــوا ضمن قواعد 
 
ّ
 درعــي يــدرك فــي قـــرارة نفسه أن

ّ
الحركة. لكن

»شاس« ستدفع ثمنًا، ولو كان فقط ثمن لقاء 
انـــدفـــاع أحــــزاب وقــــوى أخــــرى لــلــتــنــافــس على 

نفس القطاعات التي كان والؤها مضمونًا.

 ملــطــار 
ّ

ــنـــحـــل املـــعـــّيـــنـــة مــــن مــجــلــس طـــبـــرق املـ
الرابع  في  طرابلس،  العاصمة  في  معيتيقة 
ــه رفــض 

ّ
والــعــشــريــن مــن الــشــهــر املــاضــي، لــكــن

ذلك.
 
ّ
صل، يرى محللون ليبيون أن

ّ
وفي سياق مت

ليون ال يقود حوارًا محايدًا في ليبيا، نابعًا 
ــم املــتــحــدة بــاســتــقــال  ــ مـــن إيـــمـــان هــيــئــة األمـ
الدول األعضاء داخلها، واحترام مؤّسساتها 
ل مصالح بعض 

ّ
ه يمث

ّ
القضائّية، معتبرين أن

الدول الغربّية واإلقليمّية.

في فترة ما قبل تحقيق وحــدة الشطرين في 
عــام 1990. وتثير مفارقة رفــض الحزب خطة 
مهددًا  باعتبارها  إلقليمني،  الجنوب  تقسيم 
لــوحــدتــه، ودفــعــه ألقــلــمــة الــبــاد حــفــاظــًا على 
وحــدتــهــا، انــتــقــادات كــثــر. ينطلق بعضها من 
أن التوّجه نحو الفيدرالية والدولة االتحادية، 
 للمشكلة اليمنية وفي مقدمتها 

ًّ
ال يعتبر حا

القضية الجنوبية.
ــالـــب، في  وكـــتـــب املــحــلــل الــســيــاســي ســـامـــي غـ
ــقــًا 

ّ
ــبــــوك«، مــعــل ــايــــســ صــفــحــتــه عـــلـــى مـــوقـــع »فــ

على قـــرار الــحــزب، بــأنــه »مــن املــدهــش حقًا أن 
االشــتــراكــي، وقــيــادات جنوبية أخـــرى، تعتبر 
الفيدرالية في الجنوب، وتحديدًا إنشاء إقليم 
مّهد بوضوح النفصال 

ُ
لحضرموت، مؤامرة ت

يـــــرون أي خــطــر على  حـــضـــرمـــوت، بــيــنــمــا ال 
التي  اإلقليمني،  فيدرالية  اليمنية في  الوحدة 
ــخــضــع حـــضـــرمـــوت لــســلــطــة مـــركـــز جــنــوبــي 

ُ
ت

عبدربه  للرئيس  إشـــارة  )فــي  ولــيــس شماليًا 
منصور هادي الجنوبي(«.

، رفض 
ّ

من جهته يرى سياسي يمني مستقل
»العربي  لـ  في تصريحات  اسمه،  عن  الكشف 
ــي يـــواجـــه  ــراكــ ــتــ ــــزب االشــ ــــحـ ــد«، أن »الـ ــديــ ــجــ الــ
مستويات  بــني  مخّير  وأنــه  حسابات صعبة، 
ــــرى أن مــــن مــصــلــحــتــه  ــذا يـ ــ مــــن الــــخــــســــارة، ولــ
التركيز على الجنوب، بعدما صارت املنافسة 
أمــرًا صعبًا بوجود  الشمال  الساحة في  على 
مــزاحــمــني أقـــويـــاء، كــحــزب املــؤتــمــر والــتــجــمــع 
ــلـــه«  الـــيـــمـــنـــي لــــاصــــاح وحــــركــــة »أنـــــصـــــار الـ

)الحوثيني(«.
ويـــرى الــســيــاســي أن »مـــا يخيف الــحــزب، هو 
انفراد الحراك بمخاطبة الشارع الجنوبي في 
ظل وجــود قيادات حراكية ال تهتم بمستقبل 
مــوحــد لــلــجــنــوب، بــقــدر اهــتــمــامــهــا بتحقيق 
االنـــفـــصـــال، ولــــو بــبــتــر حـــضـــرمـــوت وحـــدهـــا. 
وبــالــتــالــي مـــن الــصــعــب عــلــى الـــحـــزب وغــيــره، 
القبول بهذا البتر، ألن التوحيد ُيعّد تاريخيًا 
 عـــن األهــمــيــة 

ً
أحــــد إنــــجــــازات الــــحــــزب، فـــضـــا

االقتصادية التي تشكلها حضرموت النفطية 
للجنوب واليمن ككل«.

صنعاء ــ عادل األحمدي

اليمني  االشتراكي  الحزب  يواجه 
جــمــلــة مـــن الــتــحــديــات املــصــيــريــة، 
ــادة الــبــنــاء  ــ ــإعـ ــ ـــق بــعــضــهــا بـ

ّ
يـــتـــعـــل

الداخلي، وأخــرى مناطقية تتعلق  التنظيمي 
ــل الــــشــــارع الــجــنــوبــي،  ــ بــحــضــور الـــحـــزب داخـ
بــات جــزء كبير  الـــذي  لــه،  الجماهيري  العمق 
مــنــه فـــي قــبــضــة فــصــائــل الـــحـــراك الــجــنــوبــي، 
االرتباط  وفــك  الجنوب  دولــة  بإعادة  املطالبة 

مع الشمال.
املــنــاطــقــيــة، دفــــع االشــتــراكــي  املــعــضــلــة  وإزاء 
باتجاه إعــادة صياغة دولــة الوحدة اليمنية، 
لتصبح »فــيــدرالــيــة« بـــداًل عــن »االنــدمــاجــيــة«، 
املحافظات  تقسيم  الــحــزب  يــعــارض  ومثلما 
تهديدًا  ذلــك  ويعتبر  إقليمني،  إلــى  الجنوبية 
لـــوحـــدة الـــجـــنـــوب، يــــرى فـــي املــقــابــل أن الــحــل 
ــبـــاد، يقضي  األمـــثـــل لــلــحــفــاظ عــلــى وحــــدة الـ
إقــلــيــمــني، شمالي  إلـــى  الــيــمــن  ــي تقسيم 

ّ
بــتــبــن

ــوبـــي. وعـــمـــد الـــحـــزب إلــــى تــطــبــيــق هــذا  ــنـ وجـ
التقسيم على نفسه، معلنًا في ختام اجتماع 
لــجــنــتــه املـــركـــزيـــة الــتــي انــعــقــدت بـــني 22 و25 
نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، إعادة هيكلة 
عّد 

ُ
وت أســاس شمالي وجنوبي.  الــحــزب على 

هذه الخطوة األولى من نوعها على مستوى 
األحزاب اليمنية، ومستغربة بعض الشيء من 
حــزب وحــدوي بطبيعته، سبق أن أفصح عن 
الفيدرالي على  التقسيم  مخاوفه من مخاطر 
النوع  نطاق الجنوب، ثم عاد واعتبر أن هذا 
 للحفاظ على وحدة 

ً ّ
التقسيم أصبح حــا من 

 الحزب في خطوته األخيرة التي 
ّ

اليمن. ولعل
شمال  إلـــى  هيكليًا  نفسه  تقسيم  فيها  أعـــاد 
 عمليًا على أن 

ً
وجــنــوب، يريد أن يــقــّدم دلــيــا

ــة لــيــمــن مـــن إقــلــيــمــني، لن  الــصــيــغــة االتـــحـــاديـ
تؤثر سلبًا على وحدته، وإال ملا غامر الحزب 

بوحدته الداخلية.
ــان الــحــزب  ــه كــ وتــكــمــن أهــمــيــة الـــحـــزب فـــي أنــ
الــحــاكــم فــي الــجــنــوب حــتــى عـــام 1990، وكــان 

»االشتراكي« نحو الفدرالية
التحديات تفرض هيكلة الحزب 

اليمني على أساس شمالي وجنوبي

أو  التنظيمي  المستوى  على  سواء  اليمني،  اإلشتراكي  الحزب  يواجهها  التي  التحديات  دفعت 
السياسي وخصوصًا في جنوب اليمن، قيادته إلى اتخاذ قرار، غير مسبوق قبل أيام، قضى بإعادة 

هيكلة تركيبته إلى شمال وجنوب

يريد الحزب التأكيد أن 
صيغة اليمن من إقليمين 

لن تؤثر على وحدته

وضع الثني 5 شروط لبدء 
الحوار لكّن مراقبين قالوا 

إّن سقفها مرتفع

عقار طالب بالحكم 
الذاتي في 2011 باعتباره 

حقًا دستوريًا وقانونيًا
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اعتذر حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، أمس األحد، عن المشاركة 
في لجنة القضية الجنوبية التي شكلتها الحكومة اليمنية يوم السبت 
أيدت  أطــراف  من  تكونت  »اللجنة  إن  بالقول  الرفض  مبررًا  الماضي، 
الحكومة  وأصدرت  وجنوبي(«.  )شمالي  إقليمين  من  اتحادية  دولة 
قرارات تقضي بتشكيل ثالث لجان لدراسة الوضع االقتصادي، وإعداد 

مصفوفة تنفيذية لمعالجة القضية الجنوبية، وقضية صعدة.

المؤتمر يقاطع »القضية الجنوبية«

ــدة مــــع حـــزب  ــ ــوحـ ــ الـــشـــريـــك الـــجـــنـــوبـــي فــــي الـ
»املؤتمر الشعبي العام«، الذي يقوده الرئيس 
ثم  الــشــمــال،  فــي  السابق علي عبدالله صالح 
خـــرج الــحــزب مــن ائــتــاف السلطة عـــام 1994 
بــعــد الــحــرب األهــلــيــة الــتــي انــتــهــت بانتصار 
ــالــــف حـــيـــنـــهـــا مـــــع حــــزب  ــتــــحــ »املــــــؤتــــــمــــــر«، املــ
»اإلصــاح«، ونــزوح أمينه العام األسبق علي 
سالم البيض، مع عدد من قيادات الحزب إلى 
ــات الــبــيــض الـــيـــوم يــتــرأس،  ــارج الـــبـــاد. وبــ خــ
 واســعــًا في 

ً
مــن مقر إقامته بــالــخــارج، فصيا

العديد  إليه  انضمت  الــذي  الجنوبي،  الحراك 
من قواعد الحزب وقياداته الوسطى.

وتــصــاعــدت فــعــالــيــات الــحــراك الــجــنــوبــي منذ 
بتوجيه  بـــدايـــاتـــه،   

ّ
اســتــهــل الــــذي   ،2007 عـــام 

نــقــد عــنــيــف لــاشــتــراكــي واتــهــمــه بــالــتــفــريــط 
 خـــطـــاب الـــحـــراك 

ّ
ــل ــ بــالــقــضــيــة الــجــنــوبــيــة. وظـ

يــــدفــــع االشـــــتـــــراكـــــي إلــــــى تـــقـــديـــم املـــــزيـــــد مــن 
اإلثــبــاتــات بــهــدف دحــض هــذه التهمة، كــي ال 
 

ّ
يخسر ساحة الجنوب. وفي الوقت عينه ظل
شّكلت  التي  »الوحدة«  بـ متمسكًا  االشتراكي 
البند األساسي لــدى تأسيسه في عــام 1978، 
وقــاد دولــة الجنوب إليها فــي عــام 1990. أما 
ى 

ّ
اآلن فبات الحزب أمام معادلة صعبة، تتجل

في محاولة إثبات انحيازه للجنوب، وإثبات 
لــم يكن  الشمال  مــع  الــوحــدة  التوجه نحو  أن 
عن  املعادلة  هــذه  وأفـــرزت  استراتيجيًا.   

ً
خطأ

لنظرية  االشــتــراكــي  السياسي  العقل  ابــتــكــار 
ــة الــــوحــــدة عـــلـــى أســــاس  ــ ــ إعـــــــادة صـــيـــاغـــة دول
»الـــشـــراكـــة الــنــديــة واملــتــســاويــة لــلــجــنــوب في 
الــدولــة املدنية االتــحــاديــة«، بــداًل عن الصيغة 
االنــدمــاجــيــة الــحــالــيــة، الــتــي تــعــطــي الــشــمــال 

أفضلية بسبب أغلبيته العددية.
الــذي ابتكره الحزب،   الوسطي 

ّ
لكن هذا الحل

لـــم يــضــمــن لـــه الـــنـــفـــاذ إلــــى قـــلـــوب اآلالف من 
يرفضون  الذين  الجنوبي،  الــحــراك  مناصري 
)مـــارس/آذار  الوطني  الحوار  مؤتمر  مقررات 
بالجملة،   )2014 الثاني  يناير/كانون   2013
بما فيها التقسيم الفيدرالي للباد إلى ستة 
أقاليم، اثنان في الجنوب وأربعة في الشمال. 
وهو التقسيم الذي نتج عما سّمي »مصفوفة 

الحلول للقضية الجنوبية«.
وفي الوقت الذي أعاد االشتراكي هيكلة نفسه 
على أســاس اتــحــادي، شمالي وجــنــوبــي، أكد 
في البيان الختامي الجتماع لجنته املركزية، 

ــتـــراضـــه عــلــى الــتــقــســيــم الـــفـــيـــدرالـــي املــقــرر  اعـ
للباد، إلى ستة أقاليم، وجّدد تمسكه برؤيته 
الرغم  على  إقليمني،  إلــى  بالتقسيم  الخاصة 
من أنه كان من األحزاب املوقعة على مخرجات 
مؤتمر الحوار، ووثيقة »تقسيم األقاليم« في 
العام،  األمــني  أن  غير  املــاضــي،  فبراير/شباط 
للحزب، ياسني سعيد نعمان، غادر إلى خارج 
الباد، قبل اختتام مؤتمر الحوار، في تعبير 
واضح عن رفضه لخيار تقسيم الجنوب إلى 

إقليمني.
ويـــبـــدو واضـــحـــًا أن االشـــتـــراكـــي ومــــن خــال 
ــــذي عـــقـــده فـــي األيـــــام املــاضــيــة في  املــؤتــمــر الـ
إلــى خياره  عــاد  قــد  نعمان،  برئاسة  صنعاء، 
الــســابــق، وهـــو »رفــــض تــقــســيــم الــجــنــوب إلــى 
تفريغ  مــن  التقسيم  هــذا  يحمله  ملــا  إقليمني، 
السياسية  معانيها  مــن  الجنوبية  للقضية 
ــي الــبــيــان  ــا جـــــاء فــ والــــتــــاريــــخــــيــــة«، حـــســـب مــ

الختامي.
»فـــدرلـــة« نــفــســه،  ــراكـــي لــــ ــتـ ــه االشـ ــوّجـ وأثــــــار تـ
انـــتـــقـــادات مـــراقـــبـــني يـــــرون أن الـــدفـــع إلعــــادة 
ــلــــيــــمــــني ال يــتــطــلــب  ــاد إلــــــــى إقــ ــ ــبــ ــ ــ ــم ال ــيـ ــقـــسـ تـ
نفسه،  لتقسيم  الــحــزب  يتجه  أن  بــالــضــرورة 
 موحدًا في بناه الداخلية حتى 

ّ
وهو الذي ظل

السودان والحكم الذاتي
النيل األزرق وجنوب كردفان نحو االنفصال؟

الخرطوم ــ علوية مختار

الــســودانــي عمر  الــرئــيــس  أراد  رســائــل كثيرة 
البشير، أمس األحــد، إيصالها خال املؤتمر 
الصحافي الذي عقده في الخرطوم، سواء في 
»الخطوط الحمراء« التي ال يجب  ما يتعلق بـ
على املعارضة السياسية تخطيها أو املطالب 
الــتــي تــرفــعــهــا الــحــركــات املــســلــحــة فـــي إقليم 

دارفور والحركة الشعبية ـ قطاع الشمال.
وأعــلــن البشير رفــضــه الــقــاطــع املــوافــقــة على 
مــطــالــب الــحــركــة الــشــعــبــيــة ـــــ قــطــاع الــشــمــال، 
كردفان  وجنوب  األزرق  النيل  واليتي  بمنح 
حكمًا ذاتــيــًا، وأكــد أنــه لــن يكرر تجربة دولــة 

جنوب السودان.
ــه »الـــحـــركـــة  ــ ــعــــت بـ ــتــــرح الـــــــذي دفــ ــقــ وكـــــــان املــ
الــشــعــبــيــة - قــطــاع الــشــمــال« بــمــنــح منطقتي 
السودانيتني  كــردفــان  وجــنــوب  األزرق  النيل 
حكمًا ذاتــيــًا،  قبل أيــام قــد أثــار جــداًل واسعًا 
داخــل األوســاط السودانية، وأحــدث انقسامًا 
واســعــًا بــني مؤيد ومــعــارض، وخصوصًا أن 
األطــراف وضعت نصب أعينها تجربة دولة 
جــنــوب الـــســـودان، الــتــي ُمــنــحــت حــكــمــًا ذاتــيــًا 
وفـــقـــًا التــفــاقــيــة »نـــيـــفـــاشـــا« مـــقـــرونـــًا بــتــقــريــر 
مصير، قاد في النهاية إلى انفصال الجنوب.

الــحــركــة قــدمــت املــقــتــرح عــنــد نــهــايــة الــجــولــة 
الـــتـــفـــاوضـــيـــة الـــســـابـــعـــة بــيــنــهــا والـــحـــكـــومـــة 
ــيـــرًا مـــن دون  ــتـــي انــتــهــت أخـ الـــســـودانـــيـــة، والـ
التوصل إلى تفاهمات تنهي الحرب األهلية 
وجنوب  األزرق  النيل  واليــتــي  فــي  املشتعلة 

كردفان منذ ما يقارب الثاثة أعوام.
أنه  يجد  الشعبية«  »الحركة  لطرح  واملــراقــب 
عــّبــر عنه رئيس  إذ سبق وأن  بــجــديــد،  ليس 
 2011 أبريل/نيسان  في  عقار،  مالك  الحركة، 
ــة حـــكـــومـــة واليــــــة الــنــيــل  ــاســ إبــــــان تـــولـــيـــه رئــ
األزرق، أي قبل اندالع الحرب، باعتباره حقًا 
دســتــوريــًا وقــانــونــيــًا لــواليــتــه وكــافــة واليـــات 

السودان.
الــطــرح جـــداًل كبيرًا، ورّد  أثـــار  ووقتها أيــضــًا 
الــنــظــام فــي الــخــرطــوم مــؤكــدًا رفــضــه القاطع 
ــقـــدًا عــــقــــار، مـــمـــا دفـــع  ــتـ ــنـ ــطــــوة، ومـ ــذه الــــخــ ــ هــ
ــدار بــيــان صــحــافــي مــدافــعــًا عن  ــ األخـــيـــر إلصـ
سامة طرحه، إذ أشــار في البيان إلــى املــواد 
املـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي الـــدســـتـــور واتــفــاقــيــة 
ــتـــي أوردت  الـــســـام الـــشـــامـــل »نـــيـــفـــاشـــا«، والـ
إحدى  في  العامة«  »املــبــادئ  األول  الجزء  في 
ـــــــة املــجــســدة  مَّ

ُ
فــقــراتــهــا »اإلقــــــــرار بـــســـيـــادة األ

لشعبها وبالحاجة إلى الحكم الذاتي لحكومة 
جنوب السودان والــواليــات في جميع أنحاء 
الدستور فقرة كاملة  أورد  الــســودان«، بينما 
تتحدث عن ضرورة االعتراف بذاتية حكومة 
جنوب السودان والواليات، ومراعاة ذلك عند 

توزيع السلطات بني كافة مستويات الحكم.
كــمــا أوردت املــمــثــلــة الــســابــقــة لـــألمـــني الــعــام 
لــألمــم املــتــحــدة فــي جــنــوب الـــســـودان، هيلدا 
اتــفــاقــيــة  فــــي  دورًا  أدت  ــتــــي  والــ جــــونــــســــون، 
كتابها،  فــي  تفصيلية  معلومات  »نيفاشا«، 
الذي أصدرته أخيرًا بعنوان »تحقيق السام 
في السودان: السيرة الخفية للتفاوض الذي 
أنــهــى أطـــول حــرب فــي أفــريــقــيــا«، وأكـــدت فيه 
أن ضــغــوطــًا كــبــيــرة جــــدًا مـــورســـت بــواســطــة 
الــدولــي على  املجتمع  الوسطاء ومــن خلفهم 
زعيم »الحركة الشعبية« الراحل، جون قرنق، 
وزعيمي الحركة الحاليني، عبدالعزيز الحلو 

ومــالــك عــقــار، مــن أجـــل الــتــنــازل عــن مواقفهم 
األساسية حول املنطقتني، بعدما طالبوا بأن 

عاَمل املنطقتان أسوة بجنوب السودان.
ُ
ت

واعترفت في الكتاب بوقوع املجتمع الدولي 
فــي خــطــأ تــاريــخــي، يــصــل إلـــى درجــــة خيانة 

قضايا املنطقتني جراء تلك الضغوط.
هـــذا األمـــر يــؤكــد أن طـــرح الــحــكــم الــذاتــي كــان 
أيام املفاوضات بني الحكومة  موجودًا حتى 
و»الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة«، بــزعــامــة قـــرنـــق، الــتــي 
انطلقت بشكل رسمي مطلع األلفية الحالية، 
املناطق  عتبران من 

ُ
ت املنطقتني  أن  وال سيما 

املهمشة في السودان، والتي لم تعرف سامًا 
دائمًا طيلة اندالع الحرب األهلية في جنوب 
الـــســـودان والــتــي اســتــمــرت ملــا يــقــرب مــن ربــع 

قرن.
وبــــرر األمــــني الـــعـــام لــلــحــركــة، يــاســر عــرمــان، 
الــذاتــي،  املطالبة بالحكم  لــقــاء صــحــافــي،  فــي 
بــاحــتــضــان املــنــطــقــتــني غــالــبــيــة املــســيــحــيــني 
إلــــى خصوصيتهما  ــة  ــافـ إضـ الــــســــودان،  فـــي 

الثقافية.
واعـــتـــبـــر عــــرمــــان أن رفـــــض املـــقـــتـــرح ســيــكــرر 
السيناريو، الذي حصل في جنوب السودان، 
ملقترح  االســتــجــابــة  فــي  التباطؤ  أن  باعتبار 
الــحــكــم الـــذاتـــي قــبــيــل اســتــقــال الـــســـودان في 
عـــام 1956 وإجـــهـــاض اتــفــاقــيــة أديــــس أبــابــا، 
ــــعــــت مــــع الـــفـــرقـــاء الــجــنــوبــيــني عـــام 

ّ
ــتـــي ُوق الـ

للجنوب،  الــذاتــي  الحكم  أقـــرت  والــتــي   ،1972
ــاد لــتــطــّور املــطــلــب إلـــى حـــق تــقــريــر املصير  قـ

والوصول في النهاية إلى انفصال الجنوب.
ــن نـــظـــام ســيــاســي  ــارة عـ ــبـ والـــحـــكـــم الــــذاتــــي عـ
إقــلــيــم، أو  وإداري واقـــتـــصـــادي يــحــصــل فــيــه 
مــا، على صاحيات واسعة  مــن دولــة  أقاليم 
لتدبير شؤونها بما في ذلك انتخاب الحاكم 
والتمثيل في مجلس منتخب يضمن مصالح 
ــــو نــقــيــض  ــــدم املـــــســـــاواة. وهـ األقـــالـــيـــم عـــلـــى قـ

إلى  تمارسه  التي  الـــدول  تحتاج  إذ  املركزية 
أن تتخلى عن جزء مهم من صاحيات تدبير 
األقاليم اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا لتتم 

ممارسته على املستوى املحلي. ويرى مؤيدو 
الذاتي  الحكم  في  الشعبية«  »الحركة  مطلب 
املنطقتني  ــب 

ّ
ــجــن

ُ
ت أن  الــخــطــوة مــن شأنها  أن 

ــة بـــتـــقـــريـــر املـــصـــيـــر،  ــبـ ــالـ ــه نـــحـــو املـــطـ ــوّجــ ــتــ الــ
لألخطاء  وحــيــدة  كمعالجة  إليها  ويــنــظــرون 
كبت بحق املنطقتني، وال سيما أنها 

ُ
التي ارت

ستتم في إطار السودان املوّحد، ويعتبرونها 
صمام أمان لعدم تفتيت الباد.

 رافضي الفكرة يرون في الخطوة تكرارًا 
ّ
لكن

لــلــســيــنــاريــو الـــجـــنـــوبـــي ومـــحـــاولـــة لــتــفــتــيــت 
الباد. ومن هــؤالء، والــي واليــة النيل األزرق، 

حسني ياسني حامد.
الجوخ،  أبــو  ماهر  السياسي،  املحلل  ويــقــول 
»العربي الجديد«، إن الدول تلجأ  في حديث لـ
عــادة إلــى الحكم الــذاتــي إلزالــة الظلم، وطاملا 
أقــرت أن هناك ظلمًا واقعًا على  الحكومة  أن 
عن  تختلف  إشــكــاالت  فيهما  وأن  املنطقتني 
ــودان، فــــإن عــلــيــهــا أن  ــســ بــقــيــة املــنــاطــق فـــي الــ

تمّيزهما.
ويــشــيــر الـــى أن »الــحــكــم الـــذاتـــي أحـــد أدوات 
املــقــارنــة بــني مطلب  انــتــفــاء  التمييز«، مــؤكــدًا 
الـــحـــركـــة فـــي الــحــكــم الــــذاتــــي لــلــواليــتــني ومــا 
ــــودان مــــن انـــفـــصـــال،  ــسـ ــ ــنـــوب الـ حـــصـــل فــــي جـ
باعتبار أن طرح الحركة لم يتحدث عن تقرير 

مصير.
ويــوضــح أبــو الــجــوخ »أن الحكم الــذاتــي كان 
يــمــكــن أن تــصــل إلـــيـــه الــحــركــة عــبــر املـــشـــورة 
ولم  نيفاشا  اتفاقية  أقــرتــهــا  الــتــي  الشعبية، 
ــــدالع الـــحـــرب في  تــكــتــمــل فــصــولــهــا بــســبــب انـ
الــذاتــي  الحكم  خــطــوة  أن  مــؤكــدًا  املنطقتني«، 
 لــلــحــرب عــبــر منح 

ً
مــن شــأنــهــا أن تــكــون حـــا

الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة املــنــطــقــتــني ســلــطــات 
تسمح لهما بإدارة شؤونهما ضمن السياسة 

العامة للباد.
ــابــــل، إلـــــى أن  ــقــ ــــوخ، فــــي املــ ــجـ ــ ويـــشـــيـــر أبـــــو الـ
قد  املــقــتــرح،  مناقشة  مــجــرد  الحكومة  رفــض 
يؤدي إلى إيجاد رأي إقليمي ودولي يساند 
إذا تصاعدت  املقترح بشكل أوســع، ال سيما 
األزمة اإلنسانية في املنطقتني، جراء مراهنة 

الحكومة على حسم األمر عبر الحرب«.

هدد الرئيس السوداني عمر البشير )الصورة( األحزاب المعارضة بمواجهة 
الحركات  للتحالف مع  يقود  اتفاق  أي  التوقيع على  القضاء في حال 
الثورية«.  »الجبهة  في  المسلّحة 
واعتبر البشير، في مؤتمر صحافي، 
الحركات  مع  تحالفات  »توقيع  أن 
للقوات  هزيمة  هــو  المسلحة 
المسلّحة التي تقاتلها في مسارح 
العمليات المختلفة«، معلنًا أن »أي 
حزب يوّقع معها سيالقي المصير 
الصادق  »األمة«  رئيس  ينتظر  الذي 
لتوقيعه  سيحاكم  الذي  المهدي 

إعالن باريس مع الجبهة«.

الصادر  عددها  في  »هآرتس«،  صحيفة  نشرته  للرأي  استطالع  يُظهر 
بنيامين  الوزراء  رئيس  أداء  اإلسرائيليين عن  تراجعًا في رضا  األحد،  أمس 
رأس  عــلــى  )الـــصـــورة(،  نتنياهو 
خالل  عليه  كان  عّما  الحكومة، 
غزة،  قطاع  على  األخير  العدوان 
وتفيد  ــمــائــة.  ال ــي  ف  22 بنسبة 
األخير  االستطالع  ــأّن  ب الصحيفة 
من  ــمــائــة  ال ــي  ف  38 أّن  يـُـظــهــر 
اإلسرائيليين أعربوا عن رضاهم عن 
أداء نتنياهو، مقابل 50 في المائة 
المائة في  إبان العدوان، و77 في 

شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

البشير يهدد المعارضة

تراجع شعبيّة نتنياهو

الحراك  أنصار  من  اآلالف  عشرات  شارك 
األحد، في  أمس  الجنوبي في عدن، 
وتلبية  لالستقالل  الـ47  الذكرى  إحياء 
باالنفصال  المنادية  الفصائل  لدعوة 
الفعالية  إحياء  وعقب  الشمال.  عن 
من  المشاركين  من  أعــداد  انطلقت 
حيث  المعال  باتجاه  االعتصام  ساحة 
يقع مبنى المحافظة، قبل أن تعمد 
المشاركين  إلى محاصرة  األمن  قوات 
النار باتجاههم  في المسيرة وتطلق 
فضًال  قتيل،  سقوط  عن  أنباء  وسط 
إغماء  وحــاالت  إصابات  وقــوع  عن 

بين المشاركين. 

الحراك يحيي 
ذكرى االستقالل

لم تثمر مساعي رأب 
الصدع بين قيادات حركة 

شاس بعد، فيما يبدو أّن 
تراجع شعبيّتها، مرتبط 

بفشلها في تحقيق 
تعهداتها بتحسين 

ظروف اليهود الشرقيين

يسعى ممثل األمين 
العام لألمم المتحدة 

برناردينو ليون إلى إعادة 
جمع األطراف الليبيّة 

في جولة حوار جديدة، 
لكّن مهّمته تصطدم 

بصعوبات عّدة

االشتراكي كان الحزب الحاكم في الجنوب حتى عام 1990 )األناضول(

اتهامات 
لليون بأنه ال 
يقود حوارًا 
محايدًا
)حازم تركية/
األناضول(

يدفع المدنيون ثمن الحروب المتواصلة في السودان )إيان تمبرالكي/فرانس برس(

  شرق
      غرب
البشير: عقبات تواجه 

الحوار الليبي
كــــشــــف الــــرئــــيــــس الـــــســـــودانـــــي عــمــر 
ــــس األحــــــــد، عــــن جــمــلــة  ــر، أمــ ــيـ ــبـــشـ الـ
الفرقاء  جمع  مبادرة  تواجه  عقبات 
الــلــيــبــيــني لــلــتــفــاوض، إلنــهــاء األزمـــة 
ــــاالت  ــــصـ ــلـــيـــبـــيـــة، مـــشـــيـــرًا إلــــــى »اتـ الـ
ــب املـــــصـــــري  ــ ــانــ ــ ــجــ ــ أجــــــــراهــــــــا مـــــــع الــ
والــجــزائــري، وأخـــرى سيجريها مع 
قطر وتركيا إلقناع األطراف الليبية 
بــالــجــلــوس إلـــى طـــاولـــة املــفــاوضــات 
 
ّ
فـــــي الــــــخــــــرطــــــوم«. وأشــــــــــار إلـــــــى أن

»إقناع األطراف الليبية بالحوار في 
الــخــرطــوم يــحــتــاج إلـــى جــهــد كبير، 
ــرة«، الفــتــًا  ــ ــيــ ــ بـــعـــد الـــتـــعـــقـــيـــدات األخــ
إلـــى أنـــه يــبــذل جــهــدًا عــبــر اتــصــاالت 

يجريها مع دول الجوار الليبي«.
)العربي الجديد(

أوجالن: اتفاق السالم 
ممكن خالل 5 أشهر

أمل زعيم حزب العمال الكردستاني 
ــــان، أمــس  املـــحـــظـــور، عــبــد الــلــه أوجــ
األحــد، في التوصل إلى اتفاق سام 
بــــني األكـــــــــراد والـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
ــر. وأفـــــــاد بــيــان  ــهــ خـــــال خــمــســة أشــ
نــشــره أعـــضـــاء فـــي الـــبـــرملـــان مــوالــني 
لـــــألكـــــراد، بـــعـــد زيــــــــارة أوجــــــــان فــي 
إطار  باالتفاق »على وجــود  سجنه، 
ــات على  ــاوضـ ــفـ املـ ـــجـــرى 

ُ
ت يــمــكــن أن 

ــــــه »إذا 
ّ
ــه«. وقــــــال أوجـــــــان إن ــ ــاسـ ــ أسـ

طبقت األطراف تلك العملية بطريقة 
ثابتة ومسؤولة، يمكن التوصل إلى 
 ديمقراطي يمكن أن يقرر مصير 

ّ
حل

الشرق األوسط بأكمله«.
)فرانس برس(

االحتالل يحّذر من وقف 
التنسيق مع السلطة

ــه 
ّ
أعــلــن مــســؤول أمــنــي إســرائــيــلــي أن

في حال أوقفت السلطة الفلسطينّية 
ــلـــطـــات  ــيــــق األمــــــنــــــي مــــــع سـ ــنــــســ ــتــ الــ
االحــــتــــال، فــســيــزيــد ذلــــك مـــن تــفــاقــم 
األوضـــــــاع األمـــنـــيـــة وتـــدهـــورهـــا في 
ـــة. ونــقــلــت 

ّ
ـــة الـــغـــربـــّيـــة املـــحـــتـــل

ّ
الـــضـــف

 
ّ
اإلذاعــــــة اإلســرائــيــلــيــة عــنــه قــولــه إن
الــرئــيــس محمود عباس  »تــهــديــدات 
ــأن، تــضــع حــــدًا للتنسيق  الـــشـ بــهــذا 
والــتــعــاون الــقــائــم حــالــيــًا، والــــذي لم 
ــعــــدوان على  يــتــوقــف حــتــى خــــال الــ
قـــطـــاع غــــــــزة«، مـــشـــيـــرًا إلـــــى اعــتــقــال 
الــعــدوان  منذ  الفلسطينّية  السلطة 
عــلــى غـــزة أكــثــر مـــن 200 نــاشــط من 

ة الغربّية.
ّ
حماس في الضف

)العربي الجديد(

البابا ينتقد تهجير 
المسيحيين

ــع الــبــابــا فــرنــســيــس والــبــطــريــرك  دافــ
ــمـــاوس بـــحـــزم،  ــلـ ــرثـ األرثــــوذكــــســــي بـ
أمس األحد عن املسيحيني املهددين 
بــهــجــمــات الـــجـــهـــاديـــني فــــي الـــعـــراق 
ـــهـــمـــا لــــن يــقــبــا 

ّ
ــة، وأّكــــــــدا أن ــ ــــوريـ وسـ

مـــطـــلـــقـــًا بـــــــ »شــــــــــرق أوســــــــــط بــــــدون 
املسيحيني«.

)فرانس برس(
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موسكو ـ منذر بدر حلوم

العقوبــات  أن  الكرملــن  يــرى 
املفروضــة علــى روســيا من الغرب 
إلــى  تهــدف  وحلفائــه،  األطلســي 
قلــب نظــام الحكــم في روســيا، عبــر التضييق 
إلــى  ودفعهــم  اقتصاديــا  املواطنــن  علــى 
االحتجــاج، وتنظيــم »ميــدان« جديد، تســتعد 
فيمــا  طريقتهــا،  علــى  إلدارتــه  واشــنطن 
ــر روســيا ملنــع تشــّكله، ومواجهته في 

ّ
تتحض

تاحة.
ُ
حال حدوثه، بكل السبل امل

تحــّرر  عبــر  نواياهــا،  روســيا  وأظهــرت 
لغــة  مــن  الروســية  الدبلوماســية  مؤّسســة 
املجامــات، وإعــان أفكارهــا علنــا، كــي يعلــم 
للمواجهــة،  الروســية  االســتعدادات  الغــرب، 
فــي مــوازاة خطــاب »بوتينــي« يتصاعــد فــي 
تعريته مواقف الغرب من روسيا منذ مؤتمر 

»ميونيخ« 2007.
وكانــت البدايــة مــع وزيــر الخارجية، ســيرغي 
الفــروف، الــذي تحــّدث فــي اجتمــاع الجمعيــة 
»مجلس السياسة  العامة الثانية والعشرين لـ
الغــرب  محــاوالت  عــن  والدفــاع«،  الخارجيــة 
العقوبــات  عبــر  روســيا،  فــي  النظــام  تغييــر 
إعــادة  ومحاولــة  النفــط،  أســعار  وتخفيــض 
روسيا إلى الوراء وكسر شراكتها مع الصن.
علــى  ومــّر  عابــرًا،  الفــروف  حديــث  يكــن  لــم 
فقــال  املتحــدة،  األمــم  فــي  الســابقة  تجاربــه 
كان  ســابقا،  العقوبــات  قــّر 

ُ
ت كانــت  »حــن 

شــركاؤنا الغربيــون، يتحدثــون عــن ضــرورة 
الحــدود  مراعــاة  أجــل  مــن  القيــود،  صياغــة 
اإلنســانية، وأال تضّر بالوضعن االجتماعي 
واالقتصــادي، إنمــا أن تكون موجهة للضغط 
علــى النخبــة«. ويضيــف »أمــا اآلن فــكل شــيء 
يسير عكس ذلك، فزعماء الغرب يعلنون على 
املــأ أن العقوبــات يجــب أن تدّمــر االقتصــاد 
شــعبية.  احتجاجــات  إلــى  وتدفــع  الروســي، 

توّجس من حراك دبلوماسي لقلب نظام الحكم

روسيا تواجه الغرب باسم »الحّق« 

ساركوزي وتحديات 
رئاسة »االتحاد«

التفجيرات تقّوض جهود المصالحة األفغانية

الفروف: زعماء الغرب 
يعلنون أن العقوبات 

يجب أن تدّمر االقتصاد

استقال قائد شرطة 
العاصمة بسبب الفشل 
في التصدي للتفجيرات

تهجيــر  يتــم  األرضيــة،  هــذه  وعلــى  الدولــة. 
األقليــات بمــن فيهــم املســيحيون. ومــن غيــر 
الائــق سياســيا الحديث حــول هذا املوضوع 
حــن  بالخجــل  يشــعرون  فهــم  أوروبــا،  فــي 
ندعوهم في منظمة األمن والتعاون األوروبي 
لفعل شــيء في هذا الشــأن. ويتســاءلون: ملاذا 
تضخيــم قضية املســيحين؟ عــن أي تضخيم 
يــدور الحديــث؟ فــي منظمــة األمــن والتعــاون 
الفعاليــات  مــن  سلســلة  تجــري  األوروبــي، 
الهولوكوســت  نســيان  جــواز  عــدم  أجــل  مــن 
ويربــط  اليهــود(.  بحــق  النازيــة  )املحرقــة 
الفــروف بــن »كراهية املســيحين«، و»ســلوك 
الغــرب األطلســي املســيحي تجــاه فلســطن«، 
ــه »مــن املهــم فهــم أنــه ال يجــوز تــرك 

ّ
معتبــرًا أن

مســألة الدولــة الفلســطينية بشــكل دائــم فــي 
مــدى  علــى  تســويتها  فعــدم  عميــق.  جمــود 
قرابــة 70 عامــا شــّكل أحــد أهــم الحجــج للذين 

دون املتطرفن في صفوفهم«.
ّ
يجن

ويمــّر الفــروف علــى كلمــة بوتــن فــي منتــدى 
»فالداي« )24 أكتوبر/تشرين األول املاضي(، 
ليؤكــد أن »كلمــة بوتــن حــول ضــرورة إقامــة 
ملّحــة  املتبادلــة  التبعيــة  مــن  جديــدة  بنيــة 
الــدول  تجلــس  أن  الضــروري  فمــن  للغايــة. 
وتتفــق  املباحثــات،  طاولــة  إلــى  الكبــرى 
الاعبــن  جميــع  مصالــح  ربــط  كيفيــة  علــى 
الرئيســين فــي بنيــة واحــدة جديــدة«، الفتــا 
متعــددة  إال  تكــون  أن  يمكــن  »ال  ــه 

ّ
أن إلــى 

الحديــث  العالــم  تنــوع  وتعكــس  األقطــاب 
ثقافيا وحضاريا«.

عالــم  فــي  تكفــي  ال  الحــق«  »قــوة  كانــت  وملــا 
اليــوم، يؤكــد الفــروف، أنــه تــّم اتخــاذ »قــرارات 
الصــن،  مــع  الثنائــي  املســتوى  علــى  كبــرى 
تســمح بالحديــث عــن حلــف روســي صينــي 
فــي مجــال الطاقــة، بــل أكثــر مــن ذلــك. فهنــاك 
مزيــد مــن األســس للحديــث عــن تشــكل حلــف 
تكنولوجــي روســي صينــي. فوجودنــا اليوم، 
جنبــا إلــى جنــب مــع بكــن، أحــد أهــم العوامــل 
فــي الحفــاظ علــى االســتقرار الدولي وتحقيق 
بعض التوازن في الشــؤون الدولية، وســيادة 

القانون الدولي«.
روســيا  تبــدو  الفــروف،  كام  إلــى  واســتنادًا 
كافــة  علــى  للحــرب  العــدة  تعــّد  هــا 

ّ
وكأن

وزيــر  اقتــراح  ذلــك  فــي  بمــا  املســتويات، 
تدريبــات  إجــراء  شــويغو،  ســيرغي  الدفــاع، 
ملؤسســات الدولــة للعمــل فــي ظــروف الحــرب، 
إال أن روسيا تخشى مزيدًا من تدهور أسعار 
النفــط، ممــا قــد يصيــب اقتصادهــا فــي مقتل، 
علــى الرغــم مــن نفــي بوتــن إمكانيــة أن يكون 

الضرر مميتا.

وقــد تحدثــت عــن ذلك مــرارًا، ولدينــا تأكيدات 
عــدة بــأن الســفراء واملبعوثــن األميركيــن في 
جميع أنحاء العالم، يحاولون ترتيب لقاءات 
بلــدان  إن  ويقولــون  املســتويات،  أرفــع  علــى 
تواجدهم، ملزمة بمعاقبة روسيا، وإال فإنهم 
ســيخلصون إلى اســتنتاجات بشأنها. وهذه 
املحــاوالت تجــري فــي جميع البلدان، من دون 

استثناء، بما في ذلك مع أقرب شركائنا«.
وانتقــل الفــروف إلــى مناقشــة وضــع تنظيــم 
»اإلرهابيــون  ويقــول  االســامية«،  »الدولــة 
اآلن، بمن فيهم داعش، يطمحون إلى وضعية 

8
سياسة

كابول ـ صبغة اهلل صابر

شهدت أفغانستان خال األسبوعن املاضين 
ارتفاعــا فــي وتيــرة أعمــال العنــف والعمليــات 
كابــول  العاصمــة  فــي  وقعــت  إذ  االنتحاريــة، 
انتحاريــة،  هجمــات  عشــر  مــن  أكثــر  وحدهــا 
األمــن  وقــوات  األجانــب  اســتهدفت  معظمهــا 
مقتــل  إلــى  وأدت  الحكومــة،  فــي  ومســؤولن 
أجانــب  دبلوماســيون  بينهــم  العشــرات 
وموظفــون في املؤسســات الخيرية، باإلضافة 

إلى مقتل وإصابة عدد كبير من املواطنن.
مســاء  »طالبــان«  لـ االنتحــاري  الهجــوم  وكان 
الســبت املاضــي علــى دار ضيافــة لأجانب في 
منطقــة كارتــي ســي املحصنــة أمنيــا والقريبــة 
من مبنى البرملان، آخر تلك التفجيرات، والذي 
مؤسســة  موظفــي  مــن  اثنــن  مقتــل  إلــى  أدى 

خيرية أجنبية، وفق الرواية الحكومية. 
ومــع تزايــد وتيــرة العمليــات االنتحاريــة فــي 
املحّصنــة  املناطــق  فــي  وبالتحديــد  كابــول، 
راجع 

ُ
أمنيــا، تــزداد الضغــوط على الحكومــة لت

خططهــا األمنيــة. وكان مــن أهــم الخطــوات فــي 
هــذا الصــدد اســتقالة قائــد شــرطة العاصمــة 
الجنرال ظاهر ظاهر، أمس األحد، بسبب فشل 
أجهزة األمن في التصدي للتفجيرات األخيرة.
أمــا األقاليــم األفغانيــة، وباألخــص الجنوبيــة 
العاصمــة،  مــن  أســوأ  فيهــا  منهــا، فاألوضــاع 
عشــرات  نفــذوا  »طالبــان«  مســلحي  إن  إذ 
الهجمــات علــى قوات األمن ومنشــآت حكومية 
خــال األيــام املاضيــة، اســتهدف أكبرها قاعدة 
خوراب العســكرية الواقعة بن إقليمي هلمند 
القــوات  منهــا  انســحبت  والتــي  وقندهــار، 

البريطانية الشهر املاضي. 
واألخطر هو أن بعض الهجمات طالت األماكن 
العامــة واألســواق وحتــى املســاجد، وأســفرت 
املواطنــن. وكان  مقتــل وإصابــة عشــرات  عــن 

مبــاراٍة  أثنــاء  وقــع  الــذي  االنتحــاري  الهجــوم 
لكــرة القــدم فــي إقليــم بكتيــا األخطــر واألكثــر 
شــخصا  ســبعن  نحــو  بحيــاة  أودى  دمويــة، 
. ولــم 

ً
معظمهــم مــن املدنيــن، بينهــم 25 طفــا

 الهجــوم أي جماعــة مســلحة، بمــا فيهــا 
َّ
تتــن

االســتخبارات  جهــاز   
ّ
لكــن »طالبــان«،  حركــة 

املواليــة  حقانــي  شــبكة  أن  أعلــن  األفغانــي 
وكان  العمليــة،  نفــذت  التــي  هــي  »طالبــان«  لـ
هدفها قيادات وعناصر الجيش املحلي الذين 

حضروا املباراة الختامّية.
وكما أثارت االستهدافات املتكررة في صفوف 
املدنيــن الذعــر والخــوف فــي أوســاط األفغــان، 
الجهــة  حــول  تســاؤالت  أثــارت  كذلــك  فهــي 
دانــت  أفغانســتان«  »طالبــان  فحركــة  املنفــذة، 
وتديــن اســتهداف املواطنــن، وتعتبرها حملة 

استخباراتية ضدها. 

»طالبــان«  حركــة  فيــه  تســتغل  وقــت  وفــي 
الحصــص  توزيــع  حــول  الداخليــة  الخافــات 
الحكومية، يشــّدد العديد من الساســة وزعماء 
داخــل  الجهــات  بعــض  تعــاون  علــى  القبائــل 
حن، بهدف إفشــال 

ّ
الحكومــة واألمــن مــع املســل

الرئيــس األفغانــي محمــد أشــرف غنــي أحمــد 
زاي. وكان النائب في البرملان والزعيم القبلي، 
نادر خان كتوازي، قد أكد أن بعض املسؤولن 

رفيعي املستوى في الحكومة السابقة، والذين 
ما زالوا يشــغلون مناصب مهمة في الحكومة 
واألمــن، متورطــون في أعمــال العنف، وهدفهم 

الوحيد إفشال الرئيس األفغاني.
كمــا أشــار القائــد الجهادي الســابق، عبد الرب 
رسول سياف، في بيان له أن خمسن في املائة 
مــن أعمــال العنــف التــي تشــهدها أفغانســتان 
الخصــوص،  وجــه  علــى  والعاصمــة  عمومــا، 
تحصــل بالتعــاون من الداخل. كذلك يرى كثير 
ومحليــة  دوليــة  قــوى  هنــاك  أن  الخبــراء  مــن 
الرئيــس  محــاوالت  إلفشــال  جهودهــا  فــت 

ّ
كث

»طالبــان«.  مــع  املصالحــة  إلنجــاح  األفغانــي 
فــي  ترغــب  ال  »طالبــان«  فــي  قيــادات  أن  كمــا 
نجــاح املصالحــة الوطنيــة، وبالتالــي فاملوجة 
الجديدة من العنف تهدف إلى تقويض جهود 
الرئيــس املبذولــة إلنجــاح املصالحــة الوطنيــة 

األفغانية.
وكان أحمــد زاي أحــرز تقدمــا كبيــرًا فــي ملــف 
زياراتــه  خــال  »طالبــان«  مــع  املفاوضــات 
آبــاد،  وإســام  وبكــن  الريــاض  إلــى  األخيــرة 
وأقنــع دول املنطقــة بــأداء دور فــي هذا الصدد. 
الباكســتانية  والحكومــة  الجيــش  وعــد  كمــا 
»طالبــان«  إلقنــاع  أفغانســتان  مــع  بالتعــاون 
بالعــودة إلــى طاولــة املفاوضــات، غيــر أن قوى 
دوليــة ومحليــة وربمــا بعــض الجهــات داخــل 
لــن  »طالبــان«  وحركــة  األفغانيــة  الحكومــة 
ترضــى بهــذه املبــادرة، وربمــا تبــذل قصــارى 
التــي  الســام،  جهــود  لتقويــض  جهدهــا 
وضعتها الحكومة ضمن أولوياتها، كما يرى 

بعض املراقبن.
إضافة إلى ذلك، فإن توقيع كابول االتفاقيتن 
األمنيتن مع واشنطن وحلف شمال األطلسي 
كذلــك، مــن أهــم أســباب تزايــد أعمــال العنــف، 
لاتفاقيتــن  املؤيــدون  بــه  يعتــرف  مــا  وهــو 

واملعارضون لهما.

مستوى  على  اجتماعات  ــي،  األوروب والتعاون  األمن  منظمة  تعقد 
مدينة  في  المقبلين،  والجمعة  الخميس  يومي  المنظمة،  وزراء 
أّن  الفــروف،  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  ويوضح  السويسريّة.  بازل 
من  بمبادرة  اإلسالم،  كراهية  ضّد  إجراءات  اقتراح  شهدت  »المنظمة 
للعمليات  تحليل  إجراء  »أنه سيقترح، على مثالها،  األوروبيين«، كاشفًا 

التي تقود إلى كراهيّة المسيحيين«، خالل اجتماعات المنظمة.

تحليل أسباب »كراهية المسيحيين«

)Getty( تخلّت روسيا عن لغة المجامالت الدبلوماسية

)Getty/انتخاب ساركوزي لم يكن مفاجئًا )باتريك أفونتورية

باريس ـ منى السعيد

الفرنســي  الرئيــس  انتخــاب  ُيحــدث  لــم 
السابق نيكوال ساركوزي على رأس حزب 
»االتحاد من أجل حركة شعبية« اليميني 
مفاجــأة. ففي ضوء االنقســامات الســائدة 
ســاركوزي  نجــح  الحــزب،  كــوادر  داخــل 
فــي فــرض نفســه كمرشــح رئيســي لتولــي 
قيــادة الحــزب، مع أنه لــم يحقق االنتصار 
حصولــه  خــال  مــن  ينتظــره  كان  الــذي 
على نســبة 64.5 في املائة. ولعل العنصر 
املفاجــئ فــي هــذه االنتخابــات التــي تمــت 
بطريقــة إلكترونيــة على مــدى يومن، هو 
حصول منافسه في الحزب برونو لومير 
على نسبة ثاثن في املائة من األصوات، 
يجّســد  كونــه  بــه،  يســتهان  ال  رقــم  وهــو 
اختــار  وقــد  التجديــد.  فــي  كبيــرة  رغبــة 
أنصــار لوميــر أن يصوتــوا لــه ويســّجلوا 
جوهــري  تغييــر  إلحــداث  تعطشــهم 
وتكويــن تيــار جديــد فــي الحــزب. ولومير 
الــذي كان اليــد اليمنــى لوزيــر الخارجيــة 
األســبق دومينيــك دوفيلبــان، حقق حملة 
انتخابية نشــطة، اســتطاع من خالها أن 
يجمــع حوله تيارات داخل الحزب املؤيدة 
فرنســوا  الســابق  الــوزراء  رئيــس  لخــط 
فيون، وهؤالء الذين ال يؤيدون طروحات 

ساركوزي.
»االتحــاد  رئيــس  تحديــات كبيــرة تنتظــر 
الــذي  الجديــد  شــعبية«  حركــة  أجــل  مــن 
وهــو  الحــزب،  إلــى  ســنوات   10 بعــد  عــاد 
باســمه  بــدءًا  فيــه،  تغييــر كل شــيء  يريــد 
وصــواًل إلــى إحــداث انتفاضــة داخليــة. إال 
أن الرهــان األكبــر للذين انتخبوه يتلخص 
املهمــة  وهــذه  حولــه،  القــوى  تجميــع  فــي 
لــن تكــون ســهلة. فقــد دعــا ســاركوزي فــي 
حملتــه بشــكل يومــي إلــى ضــرورة تجميع 
الصفوف؛ ألنه يدرك أن هذا األمر مصيري 
فــي ضــوء االنقســامات التــي حصلــت بــن 
كوادر الحزب، خصوصا الحرب بن فيون 
واألمن العام السابق للحزب جان فرنسوا 

كوبيه، والتي أحدثت ضررًا كبيرًا.
ومحاولة ساركوزي اليوم الظهور بمظهر 
توافقــي، وبأنــه يقــف فــوق التجاذبــات، لــم 
يمنعــا الكثيريــن فــي الحــزب مــن التســاؤل 
عــن النتائــج الحقــا، كونــه شــّكل جــزءًا مــن 

املشكلة. فساركوزي الذي تصفه الصحافة 
يثيــر  السياســي«،  »الوحــش  بـ الفرنســية 
مشــاعر متناقضــة بن معجبيــه ومؤيديه 
ــون لــه الكــره 

ّ
وبــن الذيــن ال يؤيدونــه ويكن

من الفرنسين.
وتتجــه األنظــار اليــوم إلــى معركــة اليمــن 
معركــة  علــى  اهتمامــه  ينصــب  بــدأ  الــذي 
وتحديــدًا  أقطابــه،  بــن   2017 رئاســيات 
بــن ســاركوزي ووزيــر الخارجيــة الســابق 
املهنئــن  أول  مــن  كان  الــذي  جوبيــه  أالن 
 »تهدئــة النفــوس داخــل 

ً
لســاركوزي، آمــا

وتجــدر  الصفــوف«.  وتوحيــد  الحــزب 
حســابات  كانــت  مهمــا  أنــه  إلــى  اإلشــارة 
ســاركوزي مدروســة حيــال االســتحقاقات 
املقبلــة، فأمامــه عامــان للعمــل علــى إقنــاع 
مناصريــه لتجميــع الصفــوف فــي مرحلــة 
الذيــن  الفرنســين  إقنــاع  ثــم  ومــن  أولــى، 
مســتعد  بأنــه  ســابقا  لهوالنــد  صوتــوا 
لتحقيــق آمالهــم وتلبيــة تطلعاتهــم، وهــو 

احتمال بعيد عن الواقع اليوم.
وُيجمع العديد على أنه من غير املستبعد 
أن يضطر ساركوزي وحزبه إلى التحالف 
مع اليمن املتطرف إذا أراد تحقيق اختراق 

داخلي في املستقبل.

ــوزي مــن جــديــد،  ــاركـ ــور سـ ــض ح
الكثير  تقدم  لن  السياسية  وحركته 
بأفعال  مواكبتها  تتم  لم  إذا  له 
وإنجازات ُتقنع الفرنسيين بالتصويت 
له، إذ تبدلت موازين القوى داخل 
اليمين، بعد االختراق الذي حققته 
االنتخابات  في  الوطنية  الجبهة 
التشريعية واألوروبية بزعامة مارين 
أمس  انتخابها  أعيد  التي  لوبين 
لرئاسة الحزب بنسبة مائة في المائة.

موازين اليمين

األفغاني  الــرئــيــس  على  الــضــغــوط  ــزداد  تـ
)الصورة(،  زاي  أحمد  غني  أشــرف  محمد 
الرئيس  مــع  خــالفــات  حاليًا  يــواجــه  الـــذي 
الرئاسية،  االنتخابات  في  ومنافسه  التنفيذي 
الحكومة  تشكيل  بشأن  عبداهلل،  عبداهلل 
أبرز  أحد  يُعّد  الــذي  األمــر  الـــوزراء،  وتعيين 
أسباب ارتفاع وتيرة العنف. ويطلب عبداهلل، 
وفق المقربين، 50 في المائة من المناصب 

الحكومية.

خالفات على الحصص الحكوميّة

أدلى الناخبون في 
مولدافيا، أمس 

األحد، بأصواتهم 
في انتخابات 

تشريعيّة حاسمة 
لمستقبل البالد، التي 

باتت على مفترق 
طرق بين حلم 

التكامل مع أوروبا 
والعودة إلى الرعاية 
الروسية. ودعي نحو 

3.1 ماليين مواطن 
النتخاب 101 نائب في 
البرلمان، فيما تنافس 

20 حزبًا.

انتخابات 
مولدافيا
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توابع قرار أوبك
العالم يفشل في وقف تهاوي أسعار النفط

9

املنتجــة  الكبــرى  الــدول  فشــلت 
للنفــط، األعضــاء فــي منظمة أوبك 
موجــة  وقــف  فــي  خارجهــا،  أو 
تهاوي أســعار النفط التي زادت حدتها عقب 
قــرار املنظمــة اإلبقــاء علــى ســقف اإلنتــاج مــن 
دون تغييــر، عنــد 30 مليــون برميــل يوميــا، 
العاملــي،  الســوق  فــي  املعــروض  زيــادة  رغــم 
ويزيــد رقــم اإلنتــاج مليون برميل يوميا على 
األقل عن تقديرات أوبك نفسها لحجم الطلب 

على نفطها خال العام املقبل.
فيــه دول رئيســية  الــذي تراهــن  الوقــت  وفــي 
ستشــهد  األســعار  أن  علــى  للنفــط  منتجــة 
والطلــب  العــرض  لقــوى  وفقــا  تصحيحــا 
وتراجع املضاربات ونشــاط الســوق السوداء، 
إال أن آخريــن يتوقعــون اســتمرار هــذه املوجة 
التي ستؤثر بشكل قوي على موازنات بعض 
الــدول التــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى النفــط 
فــي إيراداتهــا، وفي مقدمة هذه الدول روســيا 

وإيران والعراق ودول الخليج وفنزويا.
األفــق  فــي  يوجــد  ال  فإنــه  محللــن  وحســب 
القريب أي مؤشرات على قرب توقف مسلسل 
انهيــار أســعار النفــط التــي فقــدت نحــو %35 
منــذ يونيو/حزيــران املاضــي وحتــى اآلن. إذ 
تراجع السعر من 115 دوالرا للبرميل إلى أقل 
مــن 70 دوالرا. وانعكــس فشــل الــدول املنتجــة 
في احتواء أزمة األسعار على أسواق املال في 
املنطقة، فقد هوت البورصات العربية بشــكل 
جماعــي وحــاد نهايــة تــداوالت أمــس األحــد، 
متأثــرة بقــرار األوبــك الذي انتهــى إلى تثبيت 

سقف إنتاج املنظمة رغم تراجع األسعار.
وتلقت البورصة الســعودية، أكبر صفعة بن 
األســواق الرئيســية فــي الخليــج بانخفاضها 
أدنــى مســتوى  نقطــة وهــو  إلــى 8625   %4.8
إقفــال لهــا منــذ أوائــل يناير/كانــون الثانــي، 
كما تراجعت أسواق قطر واإلمارات والكويت.

الــذي حــذت فيــه موســكو حــذو  وفــي الوقــت 
أوبــك فــي عــدم خفض إنتــاج النفــط، رغم أنها 
أوبــك،  قــرار  إيــران  هاجمــت  املنظمــة،  خــارج 
قائلــة إنــه ليــس فــي مصلحــة الجميــع، لكنهــا 
لــن تحتــج. ودعــا وزيــر النفــط الكويتــي علــي 
غيــر  الخــام  للنفــط  املنتجــة  الــدول  العميــر 
التعــاون،  إلــى  أوبــك  منظمــة  إلــى  املنتســبة 

بهدف املساعدة على استقرار السوق.
وكالــة  أوردتــه  فــي تصريــح  الوزيــر،   

ّ
وحــض

غيــر  املنتجــن  الرســمية،  الكويتيــة  األنبــاء 
األعضــاء فــي منظمــة الــدول املصــدرة للنفــط  
اســتقرار  املنظمــة لضمــان  مــع  التعــاون  إلــى 
أســعار  فــي  كبيــرة  تقلبــات  وتفــادي  الســوق 
الفنزويلــي  الرئيــس  وأمــر  الخــام.  النفــط 
فــي  اقتطاعــات  بإجــراء  مــادورو  نيكــوالس 
املوازنــة عقــب انهيــار أســعار النفــط العامليــة 

بسبب قرار أوبك تثبيت سقف اإلنتاج.
وفنزويا تمتلك أكبر احتياطي من النفط في 
العالم وتعتمد اعتمادا كبيرا على صادراتها 
مــن  مواردهــا  مــن   %96 تــدر  التــي  النفطيــة 
فــي  الخميــس  وفشــلت  األجنبيــة  العمــات 
إقنــاع بقيــة أعضــاء أوبك الـ11 بخفض ســقف 
اإلنتاج. وهوت أســعار النفط عقب قرار أوبك 

تثبيــت اإلنتــاج لتصــل إلى أدنى مســتوياتها 
فــي أربع ســنوات. وخســر ســعر برميــل النفط 
فــي  التــداول  ســوق  فــي  الخفيــف  املرجعــي 
نيويــورك، تســليم يناير/كانــون الثانــي 7.54 
دوالرات مقابل آخر جلســة إقفال رســمية يوم 
األربعــاء، ليصــل إلــى 66.15 دوالرا وهو أدنى 
أمــا  لــه منــذ ســبتمبر/أيلول 2009،  مســتوى 
ســعر برميــل النفــط املرجعــي لبحــر الشــمال 
)برنــت( فــي لنــدن فســجل 69.78 دوالرا، وهــو 

أدنى مستوياته منذ 26 مايو/أيار 2010.
شــوفالوف  ايجــور  عــن  تــاس  وكالــة  ونقلــت 
النائب األول لرئيس الوزراء الروسي قوله إن 
قرار أوبك يرغم روسيا على عدم املضي قدما 

في خططها لخفض اإلنتاج.
وروســيا مــن أكبــر منتجــي النفــط فــي العالــم، 
حيــث تمثــل مبيعــات النفــط والغــاز الطبيعي 
نحــو نصــف ميزانيتهــا التــي تنضبــط عنــد 
هبــوط  وألحــق  للبرميــل.  دوالر   100 ســعر 
أســعار النفط ضررا شــديدا باقتصاد روسيا 

الذي يقف بالفعل على شفا الكساد.
ويقــول خبــراء روس إن مــن الصعــب لروســيا 
أن تخفــض إنتاجهــا فجــأة نظــرا ألن الطبيعة 
أنــه  تعنــي  والجيولوجيــا  للمنــاخ  القاســية 
ليس بوســعها بســهولة وقف ضخ النفط من 
اآلبــار، وتتوقــع روســيا اإلبقــاء علــى إنتاجها 
عشــرة  مــن  أكثــر  عنــد  املقبــل  العــام  مســتقرا 
مايــن برميــل يوميــا وهو ما يقــارب اإلنتاج 

السعودي.
)العربي الجديد، رويترز(

اقتصاد
أعلنــت الحكومــة العراقيــة عــن الغــاء العقوبــات املالية 
املفروضة علي إقليم كردســتان شــمال العراق، وكانت 
العقوبــات املفروضــة تتضمــن اقتطــاع أي نقــص فــي 
عائــدات تصديــر نفــط اإلقليــم مــن حصتــه املاليــة فــي 
املخصصــات  صــرف  وعــدم  األم،  العراقيــة  املوازنــة 
املالية لقوات البيشمركة )جيش إقليم شمال العراق( 

إال بعد الخضوع لسيطرة الحكومة املركزية.
الحكومــة  فــي  والتكنولوجيــا  العلــوم  وزيــر  وقــال 
العراقية، فارس ججو، أمس، إن مشروع موازنة عام 
املاليــة(  )العقوبــات  الجزائيــة  الشــروط  ألغــى   2015
التــي كانــت تفــرض ســابقا علــى اإلقليــم، مشــيرًا إلــى 
أن مشــروع املوازنــة يجــرى إعــادة صياغتــه مجــددا، 

بعــد تدنــي أســعار بيــع النفــط فــي األســواق العامليــة. 
املالكــي  نــوري  برئاســة  الســابقة  الحكومــة  وكانــت 
تفرض شروط جزائية على أربيل )عاصمة اإلقليم(، 
منهــا اقتطــاع أي نقــص فــي عائــدات تصديــر نفــط 
اإلقليم من حصته املالية في املوازنة االتحادية، ألي 
ســبب بما في ذلك انخفاض الصادرات بســبب ســوء 

األحوال الجوية. 
وأضــاف ججــو، فــي تصريحــات صحافيــة، »اليــوم..ال 
توجــد شــروط جزائيــة بحــق إقليــم كردســتان ضمــن 
مشــروع املوازنــة االتحاديــة الــذي تم إعــداده، فاإلقليم 
ســيحصل علــى 17% من هــذه املوازنة، مقابل تصدير 
آليــة  علــى  االتفــاق  الحقــا  ســيتم  النفــط  مــن  كميــات 

زيادتها«. وأضاف الوزير العراقي أن مشروع املوازنة 
الــذي أعــد خــال األســابيع املاضيــة، بنــي علــى ســعر 
80 دوالرًا للبرميــل الواحــد، لكــن اآلن هنــاك انخفــاض 
كبيــر في أســعار بيع النفــط، مضيفا أنه وفقا للتقرير 
الذي وصل من وزارة النفط فإن سعر البرميل الواحد 
وصــل إلــى 66 دوالرًا للبرميــل فــي األســواق العامليــة، 
وهــو مــا دفــع الحكومــة إلــى إعــادة النظــر باملشــروع 
املقــدم مــن الجهــات املعنيــة وإعــادة صياغــة مشــروع 

املوازنة وفقا لأسعار الجديدة.
وزار وفــد مــن حكومــة اإلقليــم، بغــداد، أمــس، ملعالجــة 
املشــاكل بــن الطرفــن، وذلــك بعــد أقــل مــن شــهر علــى 
االتفــاق املبدئــي بــن بغــداد وأربيــل الذي تــم بموجبه 

املركزيــة  الحكومــة  مــن  دوالر  مليــون   500 تحويــل 
لســداد رواتــب موظفــي حكومــة إقليم كردســتان، على 
أن تضــع األخيــرة 150 ألــف برميــل مــن النفــط يوميــا 

تحت تصرف الحكومة االتحادية.
وإقليــم  االتحاديــة،  الحكومــة  بــن  مــا  الخــاف  وكان 
شمال العراق، يدور حول نقاط أهمها رواتب موظفي 
اإلقليــم، التــي أوقفتهــا حكومــة املالكــي منــذ فبرايــر/ 
شباط املاضي، ردًا على تصدير اإلقليم النفط لتركيا 
الحكومــة  رفضــت  كمــا  موافقتهــا،  بــدون  وإســرائيل 
املركزية صرف رواتب البيشمركة، اعتراضا على عدم 

ارتباطهم باملنظومة األمنية العراقية.
)العربي الجديد، األناضول(

بغداد تلغي العقوبات المالية على أربيل

كابول، أعمال شاقة مشارف  على  شاحنة  من  الفحم  من  كيسا  يحمل  أفغانستان  في  يومية  أجرة  عامل 
ويعاني اقتصاد أفغانستان من مشاكل متعددة أدت لزيادة الفقر والبطالة. )فرانس برس(

مصطفى عبدالسالم

فــي  كانــت  السويســرية  البنــوك 
حتــى  نهائــي  إدانــة  لحكــم  حاجــة 
مــن  املنهوبــة  أموالهــا  ملصــر  تــرد 
جيــوب املصريــن، والحكــم طــار مع 
الرشــيدي  محمــود  القاضــي  منــح 
صــك البــراءة ملبــارك ورمــوز نظامه، 
املصريــن  أحــام  فــإن  وبالتالــي 
املســروقة  األمــوال  اســترداد  فــي 
مــن قوتهــم قــد طــارت، ولــن نســمع 
إلــي  ذهبــت  وفــود  عــن  اليــوم  بعــد 
اســترداد  إجــراءات  لبحــث  فرنســا 
مــن  عــادت  وأخــرى  األمــوال،  هــذه 
فــي  أســبوعا  قضــت  أن  بعــد  لنــدن 
أفخــم فنادقهــا، وثالثــة طــارت إلــى 
زيورخ للتنزه في جبالها الساحرة 
تحــت بنــد التفــاوض مــع الســلطات 
السويسرية، الستعادة أموال مبارك 
ورموز نظامه. مبارك يستطيع اآلن 
مــن  يطلــب  أن  شــديدة  وبأريحيــة 
مذكــرة،  إلغــاء  األوروبــي  االتحــاد 
مــارس/  21 فــي  االتحــاد  أصدرهــا 

آذار 2011، تلــزم البنوك البريطانية 
أرصدتــه  بتجميــد  واألوروبيــة 
شــخصية   19 وممتلــكات  وأموالــه 
من بينها أسرته ووزراء سابقون. 

اآلن  يســتطيع  املخلــوع  الرئيــس 
فــي  املنهوبــة  باملليــارات  ينعــم  أن 
املصارف البريطانية والسويسرية؛ 
غربيــة  مصــادر  قدرتهــا  والتــي 
بنحــو 40 مليــار دوالر علــى األقــل، 
فــي حــن قدرهــا آخــرون بنحــو 70 
الرئيــس  ينعــم  وأن  دوالر،  مليــار 
اشــتراها  التــي  بقصــوره  البــريء 
عواصــم  فــي  املصريــن  بأمــوال 
الهــادي،  باملحيــط  وجــزر  أوروبيــة 
اآلن يستطيع نجا مبارك أن ينعما 
وأبناؤهما وأحفادهما بقصورهما 
وزيــورخ  لنــدن  فــي  وشــركاتهما 
وجزر البهاما. لن يحصل موظفون 
النائــب  ومكتــب  العــدل،  وزارة  فــي 
العام، وجهاز الكســب غير املشروع، 
ومباحــث  األمــوال،  غســل  ووحــدة 
الرقابــة  وهيئــة  العامــة،  األمــوال 
اليــوم علــى مكافــآت  بعــد  اإلداريــة، 
االجتماعــات  عــن  وبــدل  وحوافــز 
املكوكيــة املخصصــة ملناقشــة ملــف 
بــدل  أو  املنهوبــة  األمــوال  اســترداد 
ســفر للعواصــم الغربيــة. لــن نســمع 
بعد اليوم عن مؤسسات ومنظمات 
كانت »بتأكل« عيش على حس ملف 
عــن  نســمع  ولــن  املنهوبــة،  األمــوال 
منظمــات صدعتنــا بقــرب اســترداد 
جريــدة  تكتــب  ولــن  األمــوال،  هــذه 
»انتفاضــة  عــن  اليــوم  بعــد  األهــرام 
حكومية السترداد األموال املهربة«. 
أن  اآلن  املصــري  الشــعب  يســتطيع 
ينعم بفقره وبطالته وفساده وذله، 
وأن ينــام أربعــة مايــن مــن أبنائــه 
يعيــش  وأن  يــوم،  كل  طعــام  بــا 
40% تحــت خــط الفقــر، وأن يتســكع 
املقاهــي  فــي  شــبابه  مــن  املايــن 

ونواصي الطرق.
خاص القضية بح.

%90
أوضحت مصادر في الغرفة 

التجارية والصناعية في مكة 
املكرمة، أن 90% من األسر 

املنتجة تخرج من السوق بعد 
أقل من ثاث سنوات من بداية 
مشروعاتها، بسبب تعّرضها 

ملشاكل.

25 
قدم الصندوق الدولي للتنمية 

الزراعية )إيفاد( مبلغ 25 مليون 
دوالر، منحة للسودان وذلك 
بهدف تنميه قطاع الثروة 

الحيوانية.

مصر تتعهد بحل 
مشاكل المستثمرين 

الكويتيين

تعهدت مصر بحل مشاكل 
املستثمرين الكويتين، على 
هامش توقيع اتفاق تعاون 
اقتصادي بن البلدين أمس، 
وقال وزير الصناعة املصري، 

منير فخري عبد النور أن 
باده حلت 9 مشكات لشركات 

كويتية بمصر من أصل 14 
مشكلة.

احتجاجات في 
كندا ضد إجراءات 

تقشفية 
تظاهر عشرات اآلالف في 

مقاطعة كيبيك شرقي كندا، 
احتجاجا على إجراءات 

تقشفية. واحتشد قرابة 30 ألف 
متظاهر، أول أمس، في شوارع 

وسط املدينة.

100 شركة في 
معرض »الشحن« 

بالسعودية
تنظم السعودية خال الفترة 
من 8 إلى 10 نوفمبر/تشرين 

الثاني الحالي، املعرض 
وامللتقى السعودي الدولي 
الخامس للشحن والنقل 

والتخزين )سعودي ترانستيك 
2014( بمشاركة أكثر من 100 

شركة محلية وعاملية.

أرقام سهم

كواليس

براءة بمليارات 
الدوالرات
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ــروجــــت«  ــتــ فــــــــازت شــــركــــة »بــ
)حـــكـــومـــيـــة( بعقد  املـــصـــريـــة 
الجزائر،  فــي  جديد  بترولي 
ضــــمــــن مـــــشـــــروع تـــنـــمـــيـــة حــــقــــل غــــاز 
»ريحان« بوسط البالد، تبلغ قيمته 
لــصــالــح  ويـــنـــفـــذ  دوالر،  مـــلـــيـــون   89
و»أديـــــــــســـــــــون«   »RWE« شـــــــركـــــــات 
و»ريــبــســول« و»ســونــاطــراك« الـــذراع 

الحكومية إلدارة قطاع الغاز.

مـــــــــــــددت شـــــــركـــــــة »أرامــــــــكــــــــو 
الــــســــعــــوديــــة« مــــوعــــد تــلــقــي 
لتنفيذ  الـــشـــركـــات،  ــــروض  عـ
أعمال البناء في مشروع إعادة تأهيل 
مــصــفــاة رأس تـــنـــورة إلــــى فــبــرايــر/
شباط 2015. وحسب مصادر نفطية، 
فإن تكلفة املشروع تقدر بنحو ثالثة 
مليارات دوالر، متوقعة بدء تشغيل 
مشروع رأس تنورة للوقود النظيف 

واملركبات العطرية عام 2018. 

في  اآلالف  عـــشـــرات  تــظــاهــر 
مقاطعة »كيبيك« شرق كندا، 
ــرارات  ــ ــقـ ــ ــد الـ لـــالحـــتـــجـــاج ضــ
الــتــقــشــفــيــة الـــتـــي تــعــتــزم الــحــكــومــة، 
تفعيلها  كـــويـــالرد،  فيليب  بــرئــاســة 
فــي الــعــام املــالــي الــقــادم 2016-2015. 
هــذه هي  االحتجاجات  وتعد موجة 
األضــــخــــم الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا مــقــاطــعــة 
كــيــبــيــك، بـــعـــد احـــتـــجـــاجـــات طــالبــيــة 
عنيفة عام 2012 ضد رفع مصروفات 

الجامعة.

ــارو »لــوفــتــهــانــزا«  ــيـ أعـــلـــن طـ
التي تعد أكبر شركة طيران 
في أملانيا، البدء في اإلضراب 
مـــجـــدًدا عــن الــعــمــل الــيــوم )االثـــنـــن(، 
بسبب عــدم الــتــوصــل إلــى اتــفــاق في 
املــفــاوضــات مــع إدارة الــشــركــة حــول 

عقود العمل الجماعية.

ــة فــــــوكــــــوس، إن  ــلـ ــجـ ــــت مـ ــالـ ــ قـ
املــســتــشــارة األملــانــيــة أنجيال 
مــيــركــل، تــســانــد »آيـــر بــرلــن« 
التي تتكبد خسائر في خالف بشأن 
االتــــحــــاد  ــتـــهـــا  شـــريـــكـ كــــانــــت  إذا  مـــــا 
للطيران التي مقرها أبوظبي تمارس 
نفوذا أكبر من الالزم. وتمتلك االتحاد 

%29 في آير برلن.

الـــنـــفـــط  وزارة  مـــــوقـــــع  نــــقــــل 
اإليــــرانــــيــــة، عـــن وزيـــــر الــنــفــط 
بــيــجــن زنــغــنــه، قــولــه إن قــرار 
ــاء عــلــى ســقــف اإلنـــتـــاج  ــقـ ــاإلبـ أوبـــــك بـ
دون تــغــيــيــر لــيــس مــفــيــدا لــكــل الـــدول 
األعضاء، لكن إيران لن تعترض عليه 

من أجل الحفاظ على وحدة الصف.

العربي الجديد

هــــوت الـــبـــورصـــات الــعــربــيــة بشكل 
جماعي وحــاد نهاية تــداوالت أمس 
األحد، متأثرة بقرار منظمة »أوبك« 
الــذي انتهى إلى تثبيت سقف إنتاج املنظمة 

رغم تراجع األسعار.
الخميس  اجــتــمــاع  خـــالل  ــــك،  أوبـ ــرر وزراء  وقــ
املـــاضـــي فـــي فــيــيــنــا، إبـــقـــاء إنــتــاجــهــم النفطي 
لألشهر  يــومــيــا،  برميل  مليون   30 بمستوى 
لدعم  الــعــرض  رافــضــن خفض  املقبلة،  الستة 
الحد  التي هبطت بنسبة 35% منذ  األســعــار 

األقصى املسجل في حزيران/يونيو املاضي.
ــذي  ــاج الــ ــ ــتـ ــ وكــــــان يــمــكــن لــخــفــض ســـقـــف اإلنـ
أوبـــــك لضبط  ــدى  لــ الــرئــيــســيــة  األداة  يــعــتــبــر 
الحد  أن يساعد في  العاملي،  النفطي  العرض 
من اإلمدادات في السوق النفطية التي تشهد 
حــالــيــا فــائــضــا بسبب فـــورة اإلنــتــاج النفطي 
ــيـــركـــي، وال ســيــمــا مـــع اســـتـــخـــراج الــنــفــط  األمـ
االقتصادي  التباطؤ  مع  بالتزامن  الصخري، 
فـــي أوروبـــــــا والـــصـــن الـــــذي يــكــبــح اســتــهــالك 

النفط.
غير أن األعضاء الرئيسين في املنظمة وعلى 
اإلنــتــاج  الــســعــوديــة، تمسكوا بسقف  رأســهــم 
عــلــى مــا هــو عليه حــفــاظــا عــلــى حصتهم من 
السوق العاملية. وفور صدور القرار، تراجعت 
أسعار النفط الخام بوتيرة سريعة جدا، حيث 
هبط سعر برميل خام غرب تكساس الخفيف 
الـــ 70 دوالرا للمرة  في نيويورك إلــى ما دون 
األولــــى مــنــذ حــزيــران/يــونــيــو 2010، فــي حن 
خسر خام برنت في لندن خمسة دوالرات بعد 
السعودية،  البورصة  وتلقت  بدقائق.  الــقــرار 
ــبــــر صـــفـــعـــة بــــن األســـــــــواق الـــرئـــيـــســـيـــة فــي  أكــ
نقطة؛   8625 إلــى   %4.8 بانخفاضها  الخليج 
وهــــو أدنـــــى مــســتــوى إقـــفـــال لــهــا مــنــذ أوائــــل 

يناير/كانون الثاني.
ــات،  ــاويــ ــمــ ــيــ ــروكــ ــتــ ــبــ ــاع الــ ــ ــطـ ــ ــر قـ ــ ــــؤشـ ــد مـ ــ ــقـ ــ وفـ
ــاح اإلجــمــالــيــة  ــ الــــذي يــســهــم بــنــحــو ثــلــث األربــ
قيمته، بعدما ساهم  مــن  بــالــســوق، نحو %9 
السعودية  الــشــركــة  البتروكيماويات  عــمــالق 
للصناعات األساسية )سابك( بالحد األقصى 
البالغ 10%، وتراجع سهم بترورابغ  اليومي 
 ،%9.91 ويــنــســاب   %9.93 والـــصـــحـــراء   10%

وهي أدنى مستوياتهم في أكثر من عام.
وتــرتــبــط أســـعـــار الــبــتــروكــيــمــاويــات ارتــبــاطــا 

النفط يعاقب 
بورصات الخليج

تراجعت أسهم 
البتروكيماويات 

السعودية بنحو 
9% بقيادة »سابك« 

و»بترورابغ«

التراجع لم يستثن أيا من 
البورصات العربية، وسجلت 

بورصة عمان أكبر خسارة

1011
اقتصاد

ــا بـــأســـعـــار الـــنـــفـــط، فــــي حــــن يــشــتــري  ــقـ ــيـ وثـ
الــخــام بأسعار  املـــواد  الــســعــوديــون  املنتجون 
مدعمة، مما يحقق لهم هوامش أرباح أفضل 
وشملت  مرتفعة،  الخام  أسعار  تكون  عندما 
الخسائر شتى القطاعات فانخفضت البنوك 
فــدعــق،  تــركــي  ــال  وقــ والــتــجــزئــة %3.5.   %3.2
ــاث واالســــتــــشــــارات لــــدى الــبــالد  مـــديـــر األبــــحــ
الــريــاض، »املــخــاوف بشأن اإلنفاق  املالية في 
الــحــكــومــي أثــــرت ســلــبــا عــلــى أســـعـــار األســهــم 
وتراجع  البتروكمياوية«.  غير  القطاعات  في 
ســـوق دبـــي بنحو 4.48%، وهـــي أكــبــر وتــيــرة 
إلى  فــي شهر ونــصــف، ليصل  تــراجــع يومية 
أدنــى مستوياته  إلــى  4293.17 نقطة وصــوال 

فــي خمسة أســابــيــع. وكــانــت خــســائــر املــؤشــر 
العام لسوق دبي قد بلغت 5.4% في منتصف 
قيمته هبط  مــن  نقطة   243 فــاقــدًا  التعامالت؛ 
بها إلى مستوى 4251.4 نقطة. وأغلق قطاع 
بخسائر  مــتــأثــرا   %4.6 مــتــراجــعــا  الـــعـــقـــارات 
و%3.2   %7.3 بــلــغــت  الـــتـــي  ــار  ــمــ وإعــ ــتــــك  أرابــ
على التوالي، إلى جانب األداء السلبي لبقية 
األسهم العقارية. وفي البحرين، بلغت خسائر 
الــعــام للبورصة عند اإلغـــالق %0.57  املــؤشــر 
متخليا عن 8.27 نقطة من قيمته ليهبط إلى 
مستوى 1428.66 نقطة. وسجل قطاع البنوك 
اإلغــــالق بضغط  عــنــد   %5.2 نسبته  تــراجــعــا 
مباشر من سهم »دبي اإلسالمي« الذي أغلق 
متراجعا 6.6%، إلى جانب خسائر »اإلمارات 
الــتــي بــلــغــت 4.86%. وقــلــص  الـــوطـــنـــي«  دبــــي 
ــــات« الــــوافــــد الـــجـــديـــد إلــــى ســوق  ــانـ ــ ســهــم »أمـ
التعامالت  بنهاية   %12 إلـــى  خــســائــره  دبـــي، 
ليتصدر خسائر األسهم، مغلقا عند مستوى 
0.880 درهــم ليتخلى عن قيمته االسمية في 
بسوق  الــتــداول  كمية  وبلغت  أولــى جلساته. 
التعامالت 554.14 مليون سهم،  دبي بنهاية 
حققت ما قيمته 1.37 مليار درهم )372 مليون 
وفــي  آالف صــفــقــة.  عـــشـــرة  خــــالل  مـــن  دوالر( 
العاصمة أبوظبي، انخفض املؤشر الرئيسي 
بنحو 2.56%، وهي أكبر وتيرة تراجع يومية 
في شهر ونصف، ليغلق عند 4675 نقطة إلى 
أدنى مستوياته في خمسة أشهر، مع تراجع 
أسهم قيادية مثل »إشراق« و»الدار العقارية« 
ــنـــك  ــة« و»بـ ــ ــاقــ ــ ــــي« و»طــ ــــالمــ و»أبــــوظــــبــــي اإلســ
الخليج األول«. وهبطت بورصة قطر للجلسة 
الثانية على التوالي إلى أدنى مستوياتها في 
أكــثــر مــن أربــعــة أشــهــر ونــصــف. ونـــزل املؤشر 
العام بنحو 4.28%، وهي أكبر وتيرة تراجع 
 12760.46 عند  ليغلق  شــهــرا،   60 فــي  يومية 
املهم  الــنــفــســي  الــحــاجــز  مــتــراجــعــا دون  نقطة 
أغــلــب األسهم  ألــف نقطة. وتــراجــعــت  عند 13 
الــقــيــاديــة، وتــصــدرهــا ســهــم »فـــودافـــون قطر« 
بنحو 7.7% و»ودام الغذائية« بـ 7.6% و»بروة 
الــعــقــاريــة« بـــ 7.14% و»الــخــلــيــج الــدولــيــة« بـ 
إلى   %6.2 العمانية  الــبــورصــة  وهــوت   .%6.4
أقــل مستوى في 14 شهرا، وانخفضت أسهم 
لــإســمــنــت  ــمـــان 9.1% وريــــســــوت  عـ إســـمـــنـــت 
%7.8 بعد أن قالت الشركتان إنهما ستدفعان 
الــغــاز مــن 2015. وتملك  أســعــارا أعــلــى مقابل 
ســلــطــنــة عـــمـــان احــتــيــاطــيــات أقــــل مـــن الــنــفــط 

والغاز، مقارنة مع دول الخليج الغنية األخرى 
يجعلها  مما  أعــلــى  لديها  اإلنــتــاج  وتكاليف 
أشد تأثرا بتراجع سعر النفط. وفي األسبوع 
اقـــتـــرح جـــهـــاز اســـتـــشـــاري للحكومة  املـــاضـــي 
ــادات  ــ الــعــمــانــيــة تــخــفــيــضــات فـــي اإلنـــفـــاق وزيـ
ضريبية، تشمل فــرض رســوم على صــادرات 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي املـــســـال لــلــتــأقــلــم مـــع اآلثــــار 
ــرادات الـــدولـــة.  وانخفضت  ــ الــســلــبــيــة عــلــى إيــ
بــورصــة الــكــويــت إلـــى أدنــــى مــســتــويــاتــهــا في 

الرابعة  للجلسة  هبوطها  لتواصل  شهرا   20
السعري بنحو  التوالي، ونــزل مؤشرها  على 
3.35%، وهــي أكــبــر وتــيــرة تــراجــع يومية في 
18 شهرا، ليغلق عند 6752.86 نقطة، بضغط 
هــبــوط أغــلــب األســهــم املــتــداولــة. ومـــن أســـواق 
الـــخـــلـــيـــج إلـــــى بــــورصــــة مـــصـــر، والــــتــــي هــبــط 
مؤشرها الرئيسي بنحو 0.19% إلى 9307.88 
للمؤسسات  مكثفة  بيع  عمليات  بفعل  نقطة 
ــــت مـــنـــى مــصــطــفــى،  ــالـ ــ واألفــــــــــــراد الـــــعـــــرب. وقـ

األفريقية: »عمد  املجموعة  الفني لدي  املحلل 
املــســتــثــمــرون الـــعـــرب إلـــى تــســيــيــل محافظهم 
في األســـواق املــجــاورة مع تضرر بورصاتهم 
بــشــكــل كــبــيــر جـــــراء الـــتـــراجـــعـــات الــــحــــادة في 
أسعار النفط«. وأضافت: »كنا نتوقع صعود 
ــداوالت األحـــد،  مــؤشــرات بــورصــة مــصــر فــي تــ
خاصة بعد مرور تظاهرات الجمعة املاضية 
بسالم، ودون وقوع أي أحداث سلبية قد تعكر 

صفو املتعاملن«.

عمان ـ ينال نواف البرماوي

انتشرت البضائع املقلدة على أرصفة طرقات 
وبسطات العاصمة األردنية، عمان، في مشهد 
يــقــول مــراقــبــون، إنـــه انــعــكــاس لضعف رقــابــة 

أجهزة اململكة املعنية باألسواق واملستهلك.
وقـــــّدر رئــيــس جــمــعــيــة حــمــايــة املــســتــهــلــك في 
لـ  تــصــريــحــات  فـــي  عـــبـــيـــدات،  مــحــمــد  األردن، 
»العربي الجديد« قيمة البضائع املقلدة التي 
مليارات  ستة  بــحــدود  سنويا  اململكة  تــدخــل 

دوالر على األقل.
وقــــــال عـــبـــيـــدات، الــــــذي يــعــمــل أيـــضـــا رئــيــســا 
برأيهم لالتحاد العربي للمستهلك، إن السلع املقلدة  أمــس،  السويسريون  الناخبون  أدلــى 

فـــــي عـــــــدة مـــــــبـــــــادرات شـــعـــبـــيـــة، وخـــصـــوصـــا 
الــقــوانــن املتعلقة بــالــهــجــرة، وإلــغــاء  تــشــديــد 
األجــانــب،  لــألثــريــاء  الــضــريــبــيــة  التخفيضات 
ــى الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى »إنــــقــــاذ ذهـــب  ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
ســويــســرا« عبر إجــبــار املــصــرف املــركــزي على 
االحتفاظ بما ال يقل عن 20% من موجوداته 
فـــــي شــــكــــل ذهــــــــب، بـــيـــنـــمـــا ال تــــتــــجــــاوز هــــذه 
الرأي  اليوم 7%. وتشير استطالعات  النسبة 
ــبــــادرات املــقــدمــة بــشــأن الــحــاالت  إلـــى فــشــل املــ
الـــثـــالث، لــكــن الــطــبــقــة الــســيــاســيــة ال تستبعد 
الهجرة،  قوانن  لتشديد  السويسرين  رفض 
البيئة،  املــرة باسم حماية  والتي ظهرت هــذه 
فـــي مــســعــى لــتــقــلــيــص األثــــر الــبــيــئــي لــلــزيــادة 
الــســكــانــيــة، األكـــثـــر نــمــوًا فـــي أوروبــــــا. ويــبــدو 
التي تم  املــبــادرة  إلــى  الناخبن ال يميلون  أن 
إطالقها خــارج إطــار األحـــزاب باسم »حماية 
الــذي  املــوقــف  الطبيعية«، وهــو ذات  الــثــروات 
تتخذه القوى السياسية، كما تعتبر األوساط 
االقتصادية والنقابات هذه املبادرة »عنصرية 
ومــعــاديــة لــألجــانــب«. وُدعــــي الــنــاخــبــون إلــى 
ــدد الــســكــان« من  الــتــصــويــت »لـــوقـــف تـــزايـــد عـ
التي  )إيكوبوب(  »بيئة وسكان«  قبل منظمة 

واملغشوشة تنتشر بشكل كبير في األسواق 
األردنية، وال سيما البضائع صينية املنشأ، 
والتي يتم بيعها أنها »ماركات« أصلية وذات 
مواصفات عالية، الفتا إلى أن هذا النوع من 
البضائع تخطى مرحلة التسويق عبر الباعة 
متاجر  إلـــى  لينتقل  والــبــســطــات،  املــتــجــولــن 

كبرى ومحالت تجارية ضخمة ومعروفة.
ــد مــن  ــديـ ــعـ وأضـــــــاف أن الــجــمــعــيــة كــشــفــت الـ
البضائع الصينية التي يتم بيعها على أنها 
أصــلــيــة، وفـــي مــعــظــم األحـــيـــان تــضــر بصحة 
املــواطــنــن، مــثــل الــســجــائــر األجــنــبــيــة املــقــلــدة 
صينية  أنها  والحقيقة  األســــواق،  تمأل  التي 

املنشأ.

تــصــف نــفــســهــا بــأنــهــا »غــيــر حــزبــيــة« وتــريــد 
تحديد نسبة املهاجرين سنويا بنحو %0.2 
من السكان )نحو 16 ألف شخص( أقل خمس 

مرات مما هو موجود حاليا.
كما تطالب »إيكورب« بأن تخصص سويسرا 
10% مــــن املـــبـــالـــغ املــخــصــصــة لــلــمــســاعــدات، 
مــن أجــل التنمية للحد مــن الـــوالدات فــي دول 

الجنوب.
لــــكــــن االقــــــــتــــــــراح يــــصــــطــــدم بـــــرفـــــض مــــــن كــل 
األوســــــــاط، حــتــى مـــن قــبــل الــيــمــن الــشــعــبــوي 
الذي  للوسط،  الديمقراطي  االتحاد  في حــزب 
حــقــقــت مـــبـــادرتـــه ملــكــافــحــة الـــهـــجـــرة نــجــاحــا 
لــم يــكــن مــتــوقــعــا فــي تــصــويــت فــي 9 فــبــرايــر/

شــبــاط املــاضــي. وهــو يجد أن اقــتــراح منظمة 
»إيــكــوبــوب« مبالغ فــيــه. ويــقــول مــراقــبــون، إن 
االقتصاد الذي يعتمد عدد من قطاعاته على 
األجانب، ومن بينها قطاع الصحة الذي يشكل 
األجـــانـــب ثــلــث الــعــامــلــن فـــيـــه، قـــد ال يــواصــل 

العمل بشكل طبيعي وقد ال يتطور بعد ذلك.
غير أن األحـــزاب ال تــقــدم أجــوبــة للذين يــرون 
ــن االزدهـــــــــار  ــ ــيـــدون مـ ــفـ ــتـ ــم ال يـــسـ ــهــ ــوم أنــ ــ ــيـ ــ الـ
ــي، وإن كــانــت  ــ ــاضـ ــ الـــســـويـــســـري كـــمـــا فــــي املـ
إيجابيا وال ديــون عليها  الــبــالد تشهد نموا 
3.1%. وهذا  فيها  البطالة  وال تتجاوز نسبة 
أكــبــر في  بتطرف  التعبير عنه  يتم  االســتــيــاء 
دول أوروبــــيــــة أخــــرى مــثــل بــريــطــانــيــا، حيث 

وذكـــر مــســتــورد كــبــيــر، طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، 
على  يعتمدون  األردنــيــن  الــتــجــار  غالبية  أن 
االستيراد من الصن التي يعرف عنها القدرة 
بأسواق  السلع  هــذه  بيع  ويتم  التقليد،  على 
منافسة للماركات األصلية، ما يكبد الشركات 

ــــزب اســـتـــقـــالل املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة )يـــوكـــيـــب(  حـ
أو فــي فــرنــســا. وقــالــت زعــيــمــة حـــزب الجبهة 
مارين  املتطرف،  اليميني  الفرنسي  الوطنية 
لـــوبـــن، لــصــحــيــفــة لـــوتـــان الــســويــســريــة، أمــس 
األول الــســبــت، بــمــنــاســبــة مــؤتــمــر حــزبــهــا في 
ــعـــب فــــي تـــصـــويـــتـــه ضــد  لــــيــــون: »نــــدعــــم الـــشـ
ــــل أوروبــــــــا«. وأضـــافـــت  الــهــجــرة الــكــثــيــفــة داخـ
أن »مــســألــة الـــحـــدود الــتــي تــطــرحــهــا عمليات 
الــتــصــويــت الــســويــســريــة بــاســتــمــرار ستشكل 
مــحــور اقــتــراحــي. الــجــبــهــة الــوطــنــيــة تــعــارض 
مـــجـــال شــنــغــن والـــتـــنـــقـــل الــــحــــر«. وســـويـــســـرا 
ليست عــضــوا فــي االتــحــاد األوروبـــــي، لكنها 
مبدأ  وتطبق  »شنغن«  اتفاقية  إلــى  انضمت 
التنقل الحر. وقالت الحكومة إن فتح الحدود 
هــــذا ســيــســمــح بـــدخـــول عـــشـــرة آالف مــهــاجــر 
إضافين، بينما بلغ هذا العدد نحو 80 ألفا 
السويسرية  الحكومة  أمـــام  وبـــات   .2013 فــي 
بعد تصويت الناخبن »بال للهجرة الكثيفة«، 
ثالثة أعــوام إلنقاذ االتفاقات االقتصادية مع 
الـــذي يــهــدد بإلغائها في  ــي  ــ االتــحــاد األوروبـ

حال التخلي عن التنقل الحر.
الــتــســهــيــالت الضريبية  الــتــصــويــت عــلــى  ــا  أمـ
التي يحاربها اليسار باسم »العدالة«، فيتعلق 
بنحو 5729 مليونيرا أجنبيا يفضلون دفع ما 
مجموعه مليار فرنك سويسري )مليار دوالر( 
في  التفاوض حولها  يتم  التي  الضرائب  من 
سويسرا، بدال من دفع الضرائب في بلدانهم.

ويـــقـــول مــعــارضــو املــــبــــادرة، إن رحــيــل هـــؤالء 
ــانــــب ســـيـــحـــرم الـــصـــنـــاديـــق مــــن عـــائـــدات  األجــ
مهمة يجب التعويض عنها بخفض النفقات 
أو زيــادة الضرائب على الجميع، وهــي حجة 
تؤثر على الناخبن على ما يبدو كما تكشف 

استطالعات الرأي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الـــتـــي تــســتــثــمــر فـــي األردن خــســائــر  الــعــاملــيــة 
طائلة نتيجة تعرضها ملنافسة غير حقيقية.

وقال املستورد لـ »العربي الجديد« إن غالبية 
الــتــجــار فــي األردن ال يــشــتــرون الــبــضــائــع من 
املصانع أو وكــاالت تجارة في الصن، وإنما 
مـــن خـــالل بــســطــات تــنــتــشــر فـــي الــصــن لبيع 
املالبس واألجهزة الكهربائية وألعاب األطفال 
ذكر. وأضاف أن التجار 

ُ
وغيرها، بأسعار ال ت

األردنين يتعارف عليهم في الصن على أنهم 
تجار »الربش« أي البضاعة غير الجيدة التي 

ال تتميز سوى بانخفاض أسعارها.
مـــن جــانــبــه، قـــال مــديــر مــؤســســة املــواصــفــات 
»العربي  لـ  الزبن،  األردنية، حيدر  واملقاييس 
ــفــــات  املــــواصــ يـــطـــبـــق  األردن  إن  ــد«:  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
غير  املــســتــوردة،  السلع  كــافــة  على  القياسية 
أن بعض التجار يتمكنون من إدخال بضائع 

دون املواصفات، كونها تكون مقلدة.
ــه تــــبــــذل جــــهــــودا  ــتـ ــى أن مـــؤســـسـ ــ ــ وأشــــــــــار إلـ
ــلــــة، »لــــكــــن لـــألســـف  ــة املــــشــــكــ ــجـ كــــبــــيــــرة ملـــعـــالـ
الــبــضــائــع املــقــلــدة تسجل انــتــشــارًا كــبــيــرًا في 
الــســوق متجاهلة املــواصــفــات الــتــي عـــادة ما 
السلع  الــعــامــة وصــالحــيــة  بــالــســالمــة  تتعلق 

لالستهالك أو االستخدام اآلدمي«.
الــتــجــارة والصناعة،  وقـــال مــصــدر فــي وزارة 
ــواردات تــعــّرض حــيــاة األردنــيــن  ــ إن بعض الـ
ملخاطر بالغة، مذّكرا الكارثة التي حدثت قبل 
ســنــوات فــي املــمــلــكــة، عــنــدمــا اســـتـــورد تــجــار، 
أفــران غاز تحمل الكثير من العيوب، ما أدى 
إلـــى انــفــجــار بعضها داخــــل املـــنـــازل، مــا دفــع 
الجهات املختصة بالدولة إلى سحب األفران 

من السوق وإحالة القضية للقضاء.
مــن  الـــصـــن  ــن  مــ األردن  واردات  وتــــتــــجــــاوز 
املسؤول  بيانات  ملياري دوالر سنوي، وفق 
فـــي وزارة الـــتـــجـــارة، الــــذي فــضــل عـــدم كشف 
لوسائل  بالتحدث  مخول  غير  كونه  هويته 

اإلعالم.

انتخابات سويسرية بضائع مغشوشة تمأل أسواق األردن
ضة على األثرياء إللغاء الضرائب المخفَّ

صفقات

أخبار

أرباح وخسائر

قرار  عقب  جلساتها  أول  في  الخليجية،  المال  أسواق  تهاوت 
منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك« الخميس الماضي، بإبقاء 

سقف اإلنتاج عند 30 مليون برميل يوميًا، ما يعني استمرار تراجع أسعار النفط

تحقيق

700
كشفت أرقام مؤسسة النقد 

العربي السعودي عن ارتفاع 
احتياطات السعودية من النقد 
األجنبي الى 700 مليار دوالر،  
ويعادل هذا الرقم احتياطات 

الدول العربية واألفريقية 
مجتمعة.

السودان 
يبدأ رحلة إنتاج الغاز

قطر تتوسع في 
مبيعات الغاز بآسيا

مصر: تضامن نقابي 
مع »الحديد والصلب«

العربي الجديد

الــغــاز املــســال القطرية  تسعى شــركــات 
إلــــــــى زيــــــــــــادة حـــصـــتـــهـــا مــــــن الــــســــوق 
اتفاقات جديدة  توقيع  اآلسيوي، عبر 
التي من  مع دول، من بينها باكستان 
بــنــحــو 600 مليون  تــزويــدهــا  املــتــوقــع 
ــــدى قــطــر الــتــي  مــتــر مــكــعــب يــومــيــا، ولـ
تملك 30% من الغاز املسال في العالم، 
عــقــود طــويــلــة مــع شــركــات كــهــربــاء في 

طوكيو وكوريا الجنوبية وتايوان. 
وحـــســـب مـــصـــادر غــربــيــة أجـــــرت قطر 
خـــصـــومـــات ســـعـــريـــة ملـــبـــيـــعـــات الـــغـــاز 
لــــعــــمــــالئــــهــــا اآلســــــيــــــويــــــن، بـــالـــنـــســـبـــة 
لشحنات التي تباع في السوق الفوري.  
وقـــــــال وزيـــــــر الــــبــــتــــرول الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
جــام كــمــال خـــان، قبل يــومــن إن بــالده 
مــع قطر  تــتــفــاوض  لــلــطــاقــة  املتعطشة 
لــلــبــدء بــاســتــيــراد الـــغـــاز املـــســـال أوائـــل 
العام املقبل، مضيفا »إذا حصلنا على 
ــإن ذلــك  كــمــيــات إضـــافـــيـــة مـــن الــــغــــاز، فــ
سيغير البناء االقتصادي لباكستان«.

ومن املتوقع أن تكمل باكستان إنشاء 
مــرفــأ لــلــغــاز املــســال فــى يــنــايــر/كــانــون 
الـــثـــانـــي بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة كــراتــشــي 
الــســاحــلــيــة، بــطــاقــة 400 مــلــيــون قــدم 

مكعبة يــومــيــا فــى املــرحــلــة األولــــى أي 
مـــاليـــن طــــن ســـنـــويـــا«. وتـــهـــدف   3.1«
باكستان إلى استيراد 600 مليون قدم 
مكعبة يوميا من الغاز القطري، حينما 
ــيــــب جـــديـــد  ــابــ ــــط أنــ ــاء خـ ــ ــــشـ يـــكـــتـــمـــل إنـ
ــال. وقـــــال خــان  ــســ مــخــصــص لــلــغــاز املــ
إن بــالده تعتزم الــبــدء فــي استيراد ما 
بن 0.3 مليار قدم مكعبة و0.4 مليار 
من الغاز املسال يوميا من قطر؛ ألنها 
تفتقر إلى خط أنابيب مخصص للغاز، 
املسال،  الغاز  لكن مصادر في صناعة 
قــالــت إن قــطــر ربــمــا تــركــز أكــثــر خــالل 
الـــعـــام املــقــبــل عــلــى مــبــيــعــات شــحــنــات 
الـــغـــاز الــفــوريــة فـــي أوروبــــــا، نــظــرًا ألن 
أســـعـــار الـــغـــاز بــهــا أعــلــى مـــن األســعــار 
ــا بسرعة نحو  أوروبــ بــآســيــا.  وتتجه 
بعيدًا  الطبيعي  الــغــاز  مــصــادر  تنويع 
عن روسيا.  وتتيح مبيعات الغاز في 
ــا أســعــارًا أعــلــى آســيــا. وتــتــراوح  أوروبــ
أســعــار الــغــاز فــي أوروبــــا بــن 10 و12 
دوالرًا ملليون وحدة حــرارة بريطانية، 
فــيــمــا انــخــفــضــت أســـعـــار وحــــدة الــغــاز 
فــي آســيــا إلـــى الــنــصــف خـــالل الشهور 
األخـــيـــرة بــســبــب املـــخـــزونـــات الــكــبــيــرة 
الـــدول فــي النصف  الــتــي كونتها هــذه 

األول من العام الجاري. 

الخرطوم ـ العربي الجديد

البشير،  السوداني عمر  الرئيس  قال 
أمـــس، إن بـــالده تــعــتــزم إتــاحــة فــرص 
الغاز  الستخراج  لألجانب  استثمار 
لدعم  استيراده  عن   

ً
الطبيعي، فضال

ــد الـــكـــهـــربـــاء، بــمــا  ــيـ ــولـ الـــصـــنـــاعـــة وتـ
يــســهــم فــــي تــقــلــيــص إنــــفــــاق الـــدولـــة 
ــاج الــكــهــربــاء من  ــتـ الــفــقــيــرة، عــلــى إنـ
مــصــادرهــا الــتــقــلــيــديــة عــبــر املــســاقــط 
احتياطيا،  الــســودان  ويمتلك  املائية. 
ــة  ــالثــ مــــــــؤكــــــــدًا مــــــــن الــــــــغــــــــاز يــــبــــلــــغ ثــ
أنشطة  لكن  مكعبة،  قــدم  تريليونات 
تطويره محدودة. وقال تقرير حديث 
إلدارة مــعــلــومــات الــطــاقــة األمــيــركــيــة، 
ــودان خــطــوط  ــســ ــه ال يـــوجـــد فـــي الــ إنــ
أو  الغاز  مرافق الستقبال  أو  أنابيب 

الغاز الطبيعي املسال.
وقال البشير، إن السودان يعمل على 
الــداخــل وفتح  زيــادة إنتاج الغاز في 
ــار األجـــنـــبـــي،  ــمـ ــثـ ــتـ الــــبــــاب أمــــــام االسـ
الدستور  تعديل  يــجــري  أنــه  مضيفا 
لتحديد السلطة املسؤولة عن تسهيل 

االستثمار األجنبي.
ويــقــول مــراقــبــون إن مهمة الــســودان 
فـــي اســتــيــراد الـــغـــاز قـــد تــكــون سهلة 

بفضل عالقته الطيبة مع دولة قطر، 
أكــبــر مــنــتــج لــلــغــاز الــطــبــيــعــي املــســال 
فــي الــعــالــم، والــتــي غــالــبــا مــا ستوفر 
عـــقـــودا بــتــســهــيــالت ائــتــمــانــيــة جــيــدة 
للخرطوم، إذا أقدمت على االستيراد 

منها.
ــيــــة، فــي  ــالــــت الـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــ وقــ
الجاري، إنها  وقت سابق من الشهر 
ــجــري مــحــادثــات مــع قطر الستيراد 

ُ
ت

الغاز املــســال، مبديا أمــال في وصول 
شحنات مطلع العام املقبل.

ــودان جــــراء  ــ ــســ ــ وتــــضــــرر اقــــتــــصــــاد الــ
انفصال الجنوب في 2011. وخفضت 
ــود لــتــعــويــض  ــ ــوقـ ــ الـــحـــكـــومـــة دعـــــم الـ
فقد إيــرادات النفط مما رفع تكاليف 

املعيشة.
وأبــــت مــوجــة الــهــبــوط الــتــي ضــربــت 
املاضي،  يونيو/حزيران  منذ  النفط 
إال أن تــجــر الــغــاز فــي نــفــس االتــجــاه 
التخمة في  الــذي أجبرت عليه بفعل 

غرق األسواق.
ُ
املعروض التي ت

وكان أعلى سعر قد سجله الغاز منذ 
ــيـــو/حـــزيـــران املـــاضـــي هـــو 4.88  يـــونـ
حــــراريــــة،  ــدة  ــ وحــ لــلــمــلــيــون  دوالرات 
يغلق تعامالت األسبوع املاضي عند 

ُ
ل

4.08 دوالرات، بانخفاض %16.5. 
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ــات  ــمــ ــيــ ــظــ ــنــ ــتــ أصــــــــــــــــدرت عــــــــشــــــــرات الــ
والــشــخــصــيــات الــنــقــابــيــة فـــي مــصــر، 
بيانا تضامنيا أمس مع عمال شركة 
الحديد والصلب في حلوان، مطالبن 
ق 

ّ
بحصولهم على حقوقهم كاملة. وعل

عمال الحديد والصلب إضرابهم الذي 
بـــــــدؤوه األســــبــــوع املــــاضــــي، انـــتـــظـــارًا 
لــنــتــائــج عــــرض مـــن حــكــومــة إبــراهــيــم 
مهلة  وأعطت  مشاكلهم،  بحل  محلب 
حتى غدا الثالثاء. وقال البيان النقابي 
»إنه ما بن 1989 حتى 2014«، تتغير 
الوجوه وال تتغير السياسات املعادية 
للعمال، ليظلوا رغم ما يتعرضون له 
مــن قهر واســتــغــالل هــم الــقــاطــرة التي 

تدفع الثورة«.
ــا الــبــيــان عــمــال مــصــر للتضامن  ودعــ
مـــع نــظــرائــهــم فـــي الــحــديــد والــصــلــب؛ 
ــكــــومــــة  ــى الــــحــ ــ ــلـ ــ ــــط عـ ــغـ ــ ــــضـ بــــــهــــــدف الـ
لــالســتــجــابــة ملــطــالــبــهــم. وكـــــان عــمــال 

ــبــــوا بــــصــــرف جــــــزء مــن  ــالــ الــــشــــركــــة طــ
أرباح الشركة السنوية، وإقالة رئيس 
ــع فــســاد  ــائــ ــه فــــي وقــ الـــشـــركـــة لـــتـــورطـ
حسب منظمي اإلضـــراب، ما أدى إلى 
إلـــحـــاق خــســائــر بــالــشــركــة تــصــب في 
صالح منافسيها من شركات القطاع 
الـــخـــاص املــنــتــجــة لــلــحــديــد والــصــلــب، 
ــادة  كــمــا طـــالـــبـــوا بـــتـــوريـــد الــفــحــم إلعــ
تشغيل مصنع الشركة بكامل طاقته. 
إدارة  عمال محتجون، مجلس  واتهم 
ــدٍن في  ــ الـــشـــركـــة، بـــأنـــه مـــســـؤول عـــن تـ
اإلنـــتـــاج لــصــالــح الـــشـــركـــات الــخــاصــة 
ــفــــاع خــســائــر الــشــركــة  املــنــافــســة، وارتــ
بــنــســبــة 30% خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة. 
وبـــلـــغ عــــدد االحـــتـــجـــاجـــات الــعــمــالــيــة 
1956 احتجاجا خالل األشهر التسعة 
األولـــى مــن الــعــام الــجــاري، أي بمعدل 
ــات يـــومـــيـــا، حــســب  ــاجـ ــجـ ــتـ ســـبـــعـــة احـ
ــة لــلــتــنــمــيــة  ــ ــــروسـ ــــحـ تــــقــــريــــر ملــــركــــز املـ
)منظمة  واالجــتــمــاعــيــة  االقــتــصــاديــة 

غير حكومية مصرية(.

سجلت جلسة األحد 
عمليات بيع عشوائية 
في أغلب بورصات الخليج 
)Getty(

مليارا دوالر 
واردات األردن 
من الصين 
)فرانس برس(

قالت مصادر مطلعة، 
أمس، إن »غالكسو 

سميثكالين« أكبر شركة 
دواء بريطانية، ستخطر 

عامليها األميركيين 
باالستغناء عن آالف 
الوظائف في أكبر 

أسواقها، في إطار 
تطبيق برنامج كبير 
لخفض التكاليف. 

وقالت »غالسكو«، في 
بيان الشهر الماضي، إن 

إعادة الهيكلة الجديدة 
ستوفر مليار جنيه 

استرليني )1.56 مليار 
دوالر( من التكاليف 
السنوية على مدى 

ثالثة أعوام، لكنها لم 
تبلغ موظفيها أين 

ستكون االستقطاعات.

بطالة

البضائع المقلدة 
والمغشوشة تقترب من

6 مليارات دوالر سنويًا

للمرة الثانية في هذا 
العام يصّوت الناخبون 

السويسريون على إلغاء 
الضرائب المخفضة 

لألثرياء، وتعزيز احتياطي 
الدولة من الذهب

نسبة الذهب في 
االحتياطي السويسري 

ال تتجاوز %7

من أرجاء الوطن

تقريرتقرير
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اعــتــقــلــت قــــوات الــشــرطــة املــصــريــة، 
نهاية األســبــوع املــاضــي، األســتــاذ 
ــوم  ــ ــلــ ــ ــعــ ــ ــ بــــكــــلــــيــــة االقـــــــتـــــــصـــــــاد وال
الــســيــاســيــة وخــبــيــر صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
الــســابــق الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــه شــحــاتــة خــطــاب، 
وكالعادة وجهت إليه األجهزة األمنية قائمة 
اتهامات جاهزة، ومنها ارتكاب حوادث عنف 
وتكدير السلم املجتمعي. ويعّد متخصصون 
خطاب، أحد أهم خبراء املالية العامة في مصر 
مؤسسات  اخــتــارتــه  حيث  العربية،  واملنطقة 

دولية ضمن فرق عملها منذ عدة سنوات، كما 
تولى عدة مناصب اقتصادية في مصر. ولد 
املنوفية  بمحافظة  أشــمــون  مركز  فــي  خطاب 
عام 1972 وانتقل مع والده للحياة في مدينة 
ــيـــزة، حــيــث تلقى  ــبـــدرشـــن بــمــحــافــظــة الـــجـ الـ
املــتــفــوقــن عــلــى مستوى  أحـــد  تعليمه، وكـــان 
محافظة الجيزة في الثانوية العامة، ما أهله 
لاللتحاق بكلية االقتصاد والعلوم السياسية 

في جامعة القاهرة )إحدى كليات القمة(.
واختار خطاب قسم االقتصاد كي يتخصص 
فيه وحصد املركز األول على دفعته بالكلية، 
عــام 1994  القسم منذ  فــي  فتم تعيينه معيدًا 

للدراسات  املصري  املركز  منها  املتخصصة، 
االقتصادية، وعمل خبيرًا باملعونة األميركية 
ــم اخــتــيــار  ومــســتــشــارًا فـــي وزارة املـــالـــيـــة. وتــ
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي،  خـــطـــاب خــبــيــرًا فـــي صـ
وكــــان مــقــر عــمــلــه فــي دولــــة الــكــويــت، وعــنــدمــا 
دعي للعودة إلى مصر للعمل مرة أخــرى في 
وزارة املالية استقال من منصبه بالصندوق، 
وعاد إلى مصر وكان أحد أبرز أعضاء الفريق 
املالية وحكومة هشام  وزارة  في  االقتصادي 
ــيـــس املــنــتــخــب مــحــمــد  ــرئـ قـــنـــديـــل فــــي عـــهـــد الـ
مــرســي، قبل أن يطيح بــه االنــقــالب العسكري 
في 3 يوليو/تموز من العام املاضي، وكان له 

واخـــــتـــــار تـــخـــصـــص املـــالـــيـــة الـــعـــامـــة وتــمــيــز 
ــن ثـــم حــصــل عــلــى مــنــحــة لــلــحــصــول  فـــيـــه، ومــ
على درجـــة املاجستير مــن هــولــنــدا ثــم درجــة 

الدكتوراه من بريطانيا.
عمل خطاب فــي عــدد مــن املــراكــز االقتصادية 

دور مباشر في عدد من مفاوضات مع رجال 
اســتــرداد جزء  أعمال متهربن، فقد نجح في 
من حقوق الدولة، كما قاد مباحثات موسعة 
مع املؤسسات الدولية لخبرته في ذلك املجال. 
ورفــــض خــطــاب أكــثــر مـــن فـــرصـــة، ســنــحــت له 
بــعــد االنــــقــــالب، لــلــســفــر إلــــى الــــخــــارج للعمل 
ــم الــتــضــيــيــق عليه  ــيـــة رغــ فـــي مــؤســســات دولـ
فــي مــجــال عمله األكــاديــمــي فــي مــصــر، إذ إنه 
في  لعملهم  للتحقيق  املحالن  األساتذة  أحد 
حكومة قنديل، وفضل البقاء في مصر حتى 
ــن األســـبـــوع املـــاضـــي قبل  ــوات األمــ اعــتــقــلــتــه قــ

مظاهرات يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني.

شغل منصب مستشار 
وزير المالية وعمل خبيرًا 

بصندوق النقد

1213
الوجه اآلخرطاقةاقتصاد

عبداهلل خطاب.. خبير اقتصاد دولي في السجون المصريّة

من اآلخر

شذى
األحوال االقتصادية 
أبعدتني عن الغناء

300% زيادة مرتقبة إلنتاج زيت الزيتون التونسي

■ ما رأيك في الحالة االقتصادية التي تمر بها مصر هذه األيام؟
، إال أن الواقع يؤكد أن مصر لم 

ً
رغم تحسن األوضــاع نسبيا

 بالشكل المطلوب، فما زالت البالد تعاني 
ً
تستقر اقتصاديا

مــن حالة كساد اقتصادي والسبب فــي ذلــك هــو مــا عانيناه 
أبــعــد مما  إلــى  الــســنــوات القليلة الماضية؛ فــاألمــور أخــذتــنــا 
األوضــاع  أن  المتشائمين، ووجــهــة نظري  أكثر  كــان يخشاه 
االقتصادية تحتاج لمزيد من الصبر لكي نعبر هذه المرحلة 

الصعبة، وننتقل إلى مرحلة االستقرار.

■ هل لك أية اهتمامات اقتصادية؟
لست من المتابعين أو المهتمين بأية أخبار في مجاالت أخرى 
 
ً
والغناء، وقليال بالفن  أهتم فقط  فأنا   عن تخصصهم، 

ً
بعيدا

مــا أتــابــع األخــبــار الخاصة بالسياسة أو االقــتــصــاد، إال أنني 
الساحة  يــحــدث على  مــا  لمتابعة  الماضية  الــفــتــرة  اضــطــررت 

بشكل عام، بسبب الظروف والمتغيرات التي تمر بها البالد.

■ وهل تحبني التسوق؟
بالطبع، فأعتقد أن معظم النساء مثلي يعشقن التسوق.

■ ما األماكن التي تستمتعني وتفضلني التسوق من خاللها؟
الطويلة  أتــردد عليها في معظم إجازاتي  التي  أكثر األماكن 
خارج مصر في دبي؛ ألني أعشق مجال التسوق ومن يعشق 
التسوق ولم يزر دبي فبالتأكيد لم تكتمل متعته، ألنها مدينة 
جميلة وأرى أنها قطعة من أوروبــا، والتسوق فيها له متعة 
خاصة وجمال فريد أشعر به، وأحرص على زيارتها كل عام 
بشكل دائم ومستمر، وعندما أحصل على إجــازة سريعة أو 
قصيرة أذهــب فيها لبعض األماكن والــمــوالت المعروفة في 
أو أسافر إلحــدى صديقاتي في اإلسكندرية؛ ألنني  القاهرة 
من عشاق عروس البحر المتوسط التي أراها وجهة سياحية 

لمصر.

■ وهــل أثــر الــتــراجــع االقــتــصــادي على مــفــردات حياتك الــتــي اعتدت 
عليها؟

ــر إلـــى عــدم  ــر علينا جــمــيــعــا، واضـــطـــرت أسـ ــر أثـ بــالــفــعــل األمــ
الــذي حدث  األمني  االنفالت  بسبب   

ً
أحيانا منازلها  مغادرة 

الفني، لكن  المجال  الحال تأثر  الثورة وبطبيعة  في بدايات 

تعودنا أن نعمل تحت أية ظروف، وال يمكن أن يتوقف الفنان 
واألمنية،  السياسية  األوضـــاع  كانت  مهما  رسالته  أداء  عــن 
وعــن نفسي ومــع انــدالع ثــورة 25 يناير لم أخــرج من المنزل 
ــدتـــي؛ ألنــنــي لـــم أكــن  ــاة والـ  قــبــل وفــ

ً
لــفــتــرة طــويــلــة، وتـــحـــديـــدا

، خاصة في األوقات التي انتشرت فيها البلطجة 
ً
أفارقها أبدا

في الشوارع ما أدى إلى اتساع رقعة االنفالت األمني.

ــوال  ــ ■ ابـــتـــعـــدِت عـــن الــغــنــاء ألكـــثـــر مـــن 3 ســـنـــوات، فــهــل ســبــبــه األحـ
االقتصادية والسياسية السيئة في مصر؟

ابــتــعــادي عن  فــي  االقــتــصــاديــة والسياسية  الــحــالــة  ساهمت 
المنتجين  إقــبــال  قلة  التي شهدت  الفترة  هــذه  طــوال  الغناء 
المجال، في ظل تعرضهم لخسائر باهظة، بسبب  على هذا 
قراصنة اإلنترنت واألوضــاع االقتصادية المتردية، وأصبح 
القليل منهم من ينتج ويحاول الحفاظ على تواجده بالمجال، 
 ألن األمــر مرهق 

ً
 كامال

ً
ولــم أستطيع أن أنتج لنفسي ألبوما

، لذا أرفض أن أظهر بعمل غنائي دون المستوى، 
ً
جًدا ماديا

التي  العمل بالصورة  قــوي يظهر  إنتاج  نتيجة عــدم وجــود 
السينما  إلــى   

ً
قليال فاتجهت  الجمهور،  ويتمناها  أتمناها 

والتلفزيون.

■ هل لجأِت قبل ذلك للقروض؟
رغــــم تــعــرضــي لــعــدة ظــــروف صــعــبــة، إال انــنــي لـــم ألــجــأ إلــى 

االقتراض وال أشجع أي شخص على هذه الخطوة.

■ وهل تشغلك فكرة تأمني مستقبلك بعيدا عن الفن؟
 ال أفكر في ذلك، لكن لو استمرت أوضاعي بهذا الشكل 

ً
حاليا

الــذي أعمل فيه، فسوف أتجه إلنــشــاء أحد  الغناء  فــي مجال 
المطاعم وأعمل على إداراته.

■ وهل أنِت على دراية بهذا املجال؟
أمانع  ال  لكني  المشاريع،  مجال  فى  ناجحة  لست  بصراحة 
في خوض التجربة فلو اضطررت لذلك سأفعله ألن الخيارات 
والمشاهير  الفنانين  مــن  فهناك  جـــًدا،  قليلة  ستكون  وقتها 
من خاضوا تجارب عديدة في هذا المجال وأصبحوا نماذج 
يحتذى بها، ولــَم ال فمن الممكن أن أخــوض التجربة وأكــرر 

تجارب ناجحة؟

أكدت المطربة شذى أن التراجع االقتصادي في مصر أدى إلى ابتعادها 
عن الغناء 3 سنوات، بسبب إحجام المنتجين عن هذا المجال

أجراه  محمد عليحوار

قال وزير التجارة والصناعة المصري، منير فخري 
عبد النور، إن بالده في حاجة ألن تستثمر ما بين 
25 و30% من قيمة ناتجها المحلي سنويًا لكي 

تحقق نموًا يصل إلى %7.

قرر مجلس الوزراء العراقي، برئاسة حيدر 
العبادي، تشكيل لجنة وزارية لمعالجة عجز 

كبير في الموازنة المقبلة، يقّدر بنحو 100 مليار 
دوالر.

أظهرت تقديرات لوزارة الزراعة التونسية أنه من املرجح 
أن يتراوح إنتاج زيت الزيتون التونسي خالل املوسم 

 ارتفاعًا بنسبة 
ً
2014/2015 بن 265 و285 ألف طن، مسجال

300% مقارنة بموسم 2013 /2014. وتقّدر أعداد أشجار 
الزيتون في تونس التي تحتل املرتبة الثانية عاملًيا من 
حيث املساحات املخصصة لشجرة الزيتون، بنحو 80 

مليون شجرة مغروسة على مساحة 1.8 مليون هكتار. 
ويبلغ متوسط إنتاج تونس السنوي ملحصول الزيتون 185 
ألف طن على مدى السنوات العشر األخيرة؛ أي ما يفوق %6 
من اإلنتاج العاملي، وتخطط الحكومة لزيادة إنتاج الزيتون 

الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل لالقتصاد التونسي.

تقرير

يوميات

خسرت أسهم شركات 
النفط الصخري 75 
مليار دوالر يومي 

األربعاء والخميس، 
وتجاوزت خسائر 

هذه الشركات 400 
مليار دوالر منذ 

يونيو/حزيران وحتي 
األسبوع الماضي

لندن ـ موسى مهدي

إنها لعبة شطرنج بكل املعنى بن 
الـــبـــلـــدان املـــصـــدرة للنفط  مــنــظــمــة 
»أوبــك« وشركات النفط الصخري 
الوليدة  النفط  ثــورة  فيها  تــواجــه  األميركية، 
قبل خمس  بزوغها  منذ  اختبار حقيقي  أول 

سنوات. 
»أوبك« اختارت في اجتماعها األخير املواجهة 
وعدم التدخل في السوق وترك أسعار النفط 
لـــقـــوى الـــعـــرض والـــطـــلـــب، وهــــو مـــا نــظــر إلــيــه 
مـــحـــلـــلـــون عـــلـــى أســــــاس أن »أوبـــــــــك« بــقــيــادة 
السعودية ودول الخليج، تحاول »كسر عظم« 

الشركات املستخرجة للنفط األميركي.  
في هذا الصراع فضلت دول الخليج املنتجة 
لــلــنــفــط تــحــمــل بــعــض الــخــســائــر عــلــى املـــدى 
مرة  هيمنتها  اســتــعــادة  سبيل  فــي  القصير، 
أخـــرى عــلــى ســـوق الــنــفــط الــعــاملــي عــلــى املــدى 

الطويل. 
السنوات  األميركية في  الشركات  أنتجت  لقد 
األخـــيـــرة الــنــفــط الــصــخــري بــســرعــة وكــثــافــة، 
أزعجت الدول النفطية الكبرى مثل السعودية 
وباقي دول الخليج، وباتت تهدد حصة هذه 
الدول في إمدادات سوق النفط العاملي، حيث 
ارتفع إنتاج النفط الصخري في أميركا بنحو 
أربــعــة مــاليــن بــرمــيــل يــومــيــًا مــنــذ عـــام 2008 
كبرى خالل  نفطية  دولــة  إلــى  أميركا  ليحول 
ســنــوات قــلــيــلــة، تــنــافــس روســيــا والــســعــوديــة 
ــاج.  وبـــلـــغ إنـــتـــاج الــنــفــط  ــ ــتـ ــ عــلــى صــــــدارة اإلنـ
ــركـــي نـــحـــو 8.6 مـــاليـــن بـــرمـــيـــل يــومــيــًا  ــيـ األمـ
فـــي أغـــســـطـــس/آب املــــاضــــي، بــفــضــل تــقــنــيــات 

»التكسير الهايدرولكي« و»الحفر األفقي«.
ــذا املــنــطــلــق اخـــتـــارت »أوبـــــك« مــصــارعــة  مــن هـ
في  خارجها  مــن  واملنتجن  الصخري  النفط 
ــــدون تــآمــر،  ســـاحـــة رأس مــالــيــة مــكــشــوفــة وبــ
حيث وضعت هذه الدول أوراقها على طاولة 
مــنــاقــشــات »أوبـــــــك«. وأوضـــحـــت أن املـــســـؤول 
ــراق الـــســـوق الــنــفــطــي ليس  ــ الــحــقــيــقــي عـــن إغــ
»أوبـــــك« وإنــمــا الــنــفــط الــصــخــري واملــنــتــجــون 
أوبـــك« مــن حصتها  ــرون، وإذا خفضت«  اآلخــ
ــإن كــفــة  ــ ــفـــط، فـ ــنـ ــار الـ ــعــ ــم أســ ــ فــــي مـــحـــاولـــة دعـ

اإلنتاج سترجح لصالح النفط الصخري. 
بــهــذا املــنــطــق تــركــت »أوبـــــك« الـــصـــراع لحرية 
السوق ومعادالت العرض والطلب لتحدد من 

يملك القوة على البقاء.  

 النفط الصخري 
الـــســـؤال املـــطـــروح فـــي أســـــواق الــنــفــط هـــو من 
يملك الــقــوة والـــقـــدرة عــلــى الــبــقــاء مــع تــدهــور 
األســعــار، ومــا هــو السعر الــذي سيتمكن فيه 
النفط الصخري من الصمود في هذا الصراع 

املكشوف؟
الـــخـــلـــيـــج،  ودول  ــعــــوديــــة  الــــســ صـــعـــيـــد  عـــلـــى 
ــًا والــخــســائــر حسبت 

ً
فــاملــعــركــة حـــددت مــســبــق

املدخرة  األرصـــدة  مــن  وضعت  والتعويضات 
فــي الصناديق الــســيــاديــة. ويــضــاف إلــى هذه 
ــراج بــرمــيــل  ــخــ ــتــ ــلـــف اســ االســـــتـــــعـــــدادات أن كـ
النفط ال تفوق في أعلى التقديرات 25 دوالرًا 
للبرميل، أما في الحقول الكبرى فال تتجاوز 
الكلفة دوالرين أو ستة دوالرات للبرميل على 

أقصى تقدير. 
من  خسائر  هنالك  فليست  املنطلق،  هــذا  مــن 
ــدوى اســتــخــراج الــنــفــط، حــتــى وإن  نــاحــيــة جــ

هبطت أسعار النفط إلى 30 دوالرًا للبرميل.
ــبـــدو أن الــحــلــقــة الــضــعــيــفــة فــــي هـــذا  ــكـــن يـ ولـ
الـــصـــراع هــي الــنــفــط الــصــخــري الـــذي تــتــراوح 
دوالرًا   80 إلــــــى   60 ــــن  بـ اســــتــــخــــراجــــه  كـــلـــف 
للبرميل. وهنالك حقول تقل فيها الكلفة حتى 

حدود 40 دوالرًا، ولكنها ليست كثيرة.

خسائر الشركات النفطية 
منذ قــرار »أوبـــك« اإلبــقــاء على سقف اإلنتاج، 
تــواصــلــت خــســائــر أســهــم الــشــركــات النفطية 
عــمــومــًا وشـــركـــات الــنــفــط الــصــخــري تــحــديــدًا. 
الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة فــي  ــــى أداء  وبـــالـــنـــظـــر إلـ
مؤشر »ستاندرد آند بوورز 500«، الذي يعد 
أهـــم مــؤشــرات األســهــم إلـــى جــانــب دواجــونــز، 
يالحظ أن أسهم القطاع النفطي كانت األسوأ 
بـــن الــقــطــاعــات، حــيــث بــلــغــت خـــســـارة أســهــم 
الشركات 8.8% من قيمتها في شهر نوفمبر/

تشرين الثاني املاضي.  وخالل يومي األربعاء 
الشركات  أسهم  خسرت  املاضين  والخميس 
تكون  وربــمــا  دوالر.  مليار   75 نحو  النفطية 
خسائر شركات النفط الصخري قد تجاوزت 
يونيو/حزيران  بــدايــة  منذ  دوالر  مليار   400

وحتى نهاية األسبوع املاضي.
ــن آبــــــار الــنــفــط  ــعـــديـــد مــ ــراء أن الـ ــبــ ويــــؤكــــد خــ
الـــصـــخـــري فــــي أمـــيـــركـــا وكــــنــــدا بـــــــدأت تــفــقــد 
جـــدواهـــا االقـــتـــصـــاديـــة، ولــــم يــبــق أمــامــهــا إال 

التوقف أو التشغيل بالخسارة.

تراجع اإلنتاج
يـــقـــول الــخــبــيــر الــنــفــطــي فــيــلــيــب فــيــرلــجــر إن 
»أميركا ستشهد انخفاضا كبيرًا وسريعًا في 
النفط الصخري«. وتوقع  آبــار  نشاطات حفر 
فيرلجر أن يخفض إنتاج النفط الصخري من 
مليون برميل يوميًا إلى نحو 400 الف برميل 
الشركات  ألف برميل. وتتركز مشكلة  أو 300 
الــعــامــلــة فـــي اســتــخــراج الــنــفــط األمــيــركــي في 
الــتــمــويــل، حــيــث تــمــول معظم هـــذه الــشــركــات 
االقــتــراض  أو عبر  نشاطاتها عبر االســتــدانــة 
املباشر من البنوك أو إصدار السندات.  وقدر 
حــجــم الـــديـــون املــتــرتــبــة عــلــى شـــركـــات النفط 
الصخري بنحو 1.7 تريليون دوالر.  ويتفق 
كابيتال«  »باركليز  مصرف  في  النفط  محلل 
ميسوين ماهيش مع فيرلجر في أن الحصول 
املــعــضــلــة الحقيقية  الــتــمــويــل، ســيــكــون  عــلــى 
الســـتـــمـــراريـــة شـــركـــات الــنــفــط الـــصـــخـــري، مع 
ــار الـــنـــفـــط دون  ــعــ ــفـــاض أســ اســـتـــمـــراريـــة انـــخـ
إفالس  70 دوالرًا.  ويتوقع ماهيش  مستوى 
العام  الــصــخــري خــالل  النفط  بعض شــركــات 
ألسهمها  السوقية  القيمة  تدهور  مع  املقبل، 
في وول ستريت. وقال في هذا الصدد »التأثير 
الصخري سيأتي  النفط  الكبير على شركات 
مـــن ســــوق اإلقــــــــراض، ألن الـــبـــنـــوك ســتــرفــض 
الــكــبــيــرة،  املــخــاطــر  بــســبــب  تــمــويــل عملياتها 

وربما تفشل في تسديد أقساط ديونها«. 
ولكي يحدث اختبار حقيقي للنفط الصخري 
يجب أن تستمر أسعار النفط  في نطاق معن 
ملــــدة ثــالثــة شــهــور عــلــى األقـــــل، حــتــى يتمكن 
النفط  الخبراء من الحكم على درجــة مقاومة 
الصخري لتدهور األسعار. ويذكر أن درجات 
مقاومة الشركات تتفاوت حسب تفاوت كلف 
اإلنــتــاج .  ولــكــن مشكلة الــنــفــط الــصــخــري أن 

العائد  منه ضئيل، ويعد األقل عامليًا. 
والحظت شركة »آي إتش إس – هارولد« التي 
العائد على رأس  أن  لــنــدن،  فــي  يوجد مقرها 
األميركي  الصخري  النفط  املستثمر في  املــال 
ــنـــدي ال يـــتـــعـــدى %4.0  ــكـ الـ ــلـــي  الـــرمـ ــفـــط  ــنـ والـ
ــال املــســتــثــمــر  ــ مــقــارنــة بــالــعــائــد عــلــى رأس املـ
ــالـــغ 23.0%،  ــبـ فـــي نــفــط الـــشـــرق األوســــــط والـ
العالية مثل  املــخــاطــر  املــنــاطــق ذات  فــي  حتى 
العراق وليبيا.  وحسب تفسير نيك كاشيون 
مدير االســتــشــارات فــي شركة »آي إتــش إس– 
ــآلـــة الــعــائــد  ــإن الـــســـبـــب وراء ضـ ــ هـــــارولـــــد«، فـ
الذي يحصله املستثمرون في شركات النفط 
الصخري، يعود إلى أن هذه الشركات تحقق 
أرباحها من سوق األسهم وليس من اإلنتاج. 
والحـــظ كــاشــيــون أن الــشــركــات الــكــنــديــة التي 
تستخرج النفط الرملي لم تحقق أرباحًا أعلى 
مـــن ســتــة دوالرات لــلــبــرمــيــل خـــالل الــســنــوات 
املاضية، وهذه األربــاح حققتها الشركات في 
أوقات كان فيها سعر البرميل فوق 100 دوالر. 
الــذي سيحدث حينما تنخفض األسعار  فما 
لــبــرمــيــل خـــام غـــرب تــكــســاس.  إلـــى 60 دوالرًا 
مــن جــانــبــه يــقــول بيتر هــــوارد رئــيــس املعهد 
الكندي ألبحاث البترول بكندا، إن ثورة النفط 
تهديدًا حقيقيًا  األميركي ستواجه  الصخري 
إذا استمرت األسعار في مستوياتها الحالية 

تحت 70 دوالرًا لخام غرب تكساس.

محنة النفط الصخري
400 مليار دوالر خسائر الشركات منذ يونيو

معركة »أوبك« مع 
الفائض النفطي بالسوق 

ال تنحصر في النفط 
الصخري

دول الخليج فضلت 
تحمل خسائر قصيرة 

المدى لتحقيق مكاسب 
مستقبلية

اتهم النائب األول لرئيس الوزراء الروسي، 
إيجور شوفالوف، دواًل عربية، لم ُيسّمها، 

بالسعي لخفض األسعار لضرب النفط 
الصخري. واستند شوفالوف إلى رأي خبراء 

طاقة، إذ قال: »يقول الخبراء إن من أبرز 
أسباب هبوط أسعار النفط هو بعض الدول 
العربية املنتجة، التي تضغط إلخراج النفط 
الصخري من السوق العاملية«. وكانت أوبك 

قد قررت، الخميس املاضي، مد العمل بسقف 
اإلنتاج البالغ 30 مليون برميل يوميًا. وهوت 
أسعار النفط عقب قرار أوبك لتصل إلى أدنى 

مستوياتها في أربع سنوات.

تواجه شركة النفط الروسية، روسنفت، أزمة 
ديون تقدر قيمتها بنحو 55 مليار دوالر. 

ومنذ تطبيق الحظر الغربي وانخفاض أسعار 
النفط من فوق مائة دوالر، واجهت الشركة 

مصاعب مالية وانخفضت قيمتها السوقية 
بنسبة 38% بعد التراجع الكبير في قيمة 
أسهمها وذلك حسب تقديرات خبراء في 

نيويورك. 
وكانت روسنفت قد بدأت خططًا توسعية في 
العام املاضي، واشترت شركة »تي إن كي« من 

شركة »بريتش بتروليوم« بقيمة 50 مليار 
دوالر على أمل أن أسعار النفط ستظل مرتفعة.

العربي الجديد

ــات الــنــفــطــيــة  ــدمـ تــســعــى شـــركـــات الـــخـ
ــــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات دمــج  األمــيــركــيــة إل
ــــن خــفــض  واســـــعـــــة، حـــتـــى تـــتـــمـــكـــن مـ
ــع فـــتـــرة تـــدهـــور  ــبــــقــــاء مــ ــ الـــنـــفـــقـــات وال
أسعار النفط في الفترة املقبلة. وبدأت 
خـــطـــوات لـــدمـــج شـــركـــة هــالــيــبــيــرتــون، 
عمالق الخدمات النفطية في تكساس، 
بشراء شركة بيكر هيوز، لكن هنالك 
إرهــــاصــــات ملــــشــــاورات بــهــدف إجــــراء 

عمليات دمج بني الشركات الصغيرة.
ــذه الـــشـــركـــات تــحــقــق  ــ ويــــالحــــظ أن هـ
آبـــار حقول  معظم أربــاحــهــا مــن حفر 
الــذي من  أميركا،  النفط الصخري في 
ــة كــبــرى خــالل  املــتــوقــع أن يـــواجـــه أزمــ
ــدت أســـهـــم هـــذه  ــهــ ــام املـــقـــبـــل، وشــ ــعــ ــ ال
الشركات انخفاضا كبيرا في األسواق 
املــالــيــة مــنــذ يــونــيــو/ حـــزيـــران املــاضــي، 
ــار الـــنـــفـــط لــتــفــقــد  ــعــ ــهــــاوت أســ حـــيـــث تــ
أكــثــر مـــن 30% مـــن قــيــمــتــهــا.  وحـــذر 
ــن الــخــســائــر  ــراء املــســتــثــمــريــن مــ ــبــ خــ
النفطية  الشركات  أسهم  فــي  املتوقعة 
األميركية العاملة في مجال استخراج 
الخدمات  وشــركــات  الــصــخــري،  النفط 
الهندسية  الــخــدمــات  مــثــل  املــصــاحــبــة، 
وتــقــنــيــات حــفــر وصــيــانــة اآلبــــار. ومــن 
بني شركات الخدمات النفطية الكبرى 
في أميركا »بيكر هيوز«، وهاليبيرتون 
في تكساس. وهنالك شركات خدمات 
نفطية أصغر حجمًا ستتأثر عملياتها 
التي  أيضًا، مثل شركة »آر بي ســي«، 
يقل رأس مالها كثيرًا عن هاليبيرتون، 
وتتركز عملياتها الهندسية في جبال 

روكي وفي الوسط الغربي.

روسيا 
تتهم 
العرب 
بحرق 
األسعار

أزمة 
روسنفت

اندماج 
من أجل البقاء

أكـــدت مجموعة »عــلــي بــابــا جــروب« 
ــارة  ــتــــجــ ــلــ ــة الـــــعـــــمـــــالقـــــة لــ ــيــ ــنــ ــيــ الــــصــ
اإللــكــتــرونــيــة، فـــي بــيــان أمــــس، أنــهــا 
ترى فرصًا هائلة لنمو التجارة اإللكترونية، 
وذلك بفضل انعقاد معرض »وورلــد إكسبو 
2020« فــي دبـــي وبــطــولــة كـــأس الــعــالــم لكرة 

القدم 2022 في قطر.

تــــجــــري شــــركــــة »ســـــونـــــي بــكــتــشــرز 
ما  ملــعــرفــة  انــتــرتــيــنــمــيــنــت«، تحقيقًا 
إذا كان متسللون، يعملون لحساب 
املــســؤولــن عــن هجوم  كــوريــا الشمالية، هــم 
كمبيوتر  شبكة  تعطيل  إلــى  أدى  إلكتروني 
الشركة في وقت سابق من األسبوع املاضي.

ــــرق الــــرقــــابــــيــــة لـــــــوزارة  ــفـ ــ ضـــبـــطـــت الـ
ــنــــاعــــة الـــســـعـــوديـــة  الــــتــــجــــارة والــــصــ
مــســتــودعــًا، يــتــبــع إلحــــدى الــشــركــات 
الـــتـــجـــاريـــة، فـــي مــحــافــظــة الـــزلـــفـــي، مــتــورطــًا 
بــتــخــزيــن كــمــيــات كــبــيــرة مـــن األرز والــدقــيــق 

امللوث.

محمد مصطفى  وزير االقتصاد 
الوطني في الحكومة الفلسطينية، قال إن 

السلطات اإلسرائيلية أبلغت الفلسطينين 
رسميًا، رفضها مقترحا لرسو سفينة 
توليد كهرباء تركية قرب سواحل غزة 
لتزويد القطاع بالكهرباء، األمر الذي 

سيؤدي إلى مشكلة في توفير متطلبات 
البالد من الكهرباء.

خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس 
غرفة تجارة قطر ورئيس اتحاد غرف دول 

التعاون الخليجي، توقع ضخ أكثر من 100 
مليار دوالر استثمارات خالل السنوات 

املقبلة في املغرب، تشمل قطاعات السياحة 
والصناعة والزراعة والتعليم والصحة، 

إضافة إلى مشاريع استراتيجية كالطرق 
واملوانئ وتحديث البنية التحتية.

عبد الرحمن بن صالح العطيشان 
رئيس غرفة تجارة الشرقية في السعودية، 

أكد على أهمية تشجيع الصناعات 
الصغيرة، مشيرًا إلى تأهل 15 منشأة 

لجائزة أفضل مشروع صغير عام 2014.

معرض جدة التجاري الدولي 
للصناعات الصغيرة والمتوسطة 

ينطلق السبت املقبل، وتنظمه الغرفة 
التجارية الصناعية في محافظة جدة 

في املركز الدولي للمنتديات والفعاليات. 
ويتيح املعرض الذي يستمر أربعة أيام، 

عددا من الفرص التجارية واالستثمارية 
أمام الزوار.

المؤتمر االقتصادي لمصر من 
خالل عيون أصحاب الرؤيا لألعمال 

يفتتحه اليوم وزير التموين والتجارة 
الداخلية املصري خالد حنفي. ويناقش 

املؤتمر على مدار ثالث جلسات عددا من 
القضايا املتعلقة بفكر الدولة لتحقيق النمو 

االقتصادي خالل املرحلة القادمة، وتعظيم 
دور القطاع الخاص.

أسماء في األخبار

أجندة

لقطات
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)getty( صراع الكبار يحرق أسعار النفط العالمية

عالء البحار

في مصر عندما يريد املواطنون أن 
يسخروا من شخص يسير عكس 
متعددة  حماقات  ويرتكب  االتــجــاه، 
ــال« أي  ــمـ يــطــلــقــون عــلــيــهــا لــفــظ »شـ
إنـــســـان ســيــئ ال يــســيــر فـــي الجهة 
الــيــمــنــى، ويــتــعــمــد الــســيــر »شــمــال« 
أي فـــي الــجــهــة الــيــســرى املــعــاكــســة 
لــلــوضــع الــطــبــيــعــي فــيــعــطــل الـــحـــال. 
ويبدو أن صناع القرار االقتصادي 
ــبــــالد يــــصــــرون عـــلـــى الــســيــر  ــ فــــي ال
االتـــجـــاه، فنجد عــلــى سبيل  عــكــس 
إبــراهــيــم محلب  املـــثـــال أن حــكــومــة 
تــعــلــن تــشــجــيــع الــســيــاحــة واتـــخـــاذ 
باهظة،  لتعويض خسارة  إجـــراءات 
تقّدر بأكثر من نصف دخلها حيث 
مليارات   5.9 إيراداتها  إجمالي  بلغ 
جنيه، في عام 2013، مقارنة بأكثر 
مــن عــشــرة مــلــيــارات جنيه فــي عام 
تــعــلــن  نــفــســه  ــــوقــــت  ال ــــي  وفـ  ،2012
ــن الــتــصــعــيــد األمـــنـــي  الـــحـــكـــومـــة عــ
ضــد مــا أســمــوه بـــاإلرهـــاب وفــرض 
الطوارئ بشكل ضمني، عبر  حالة 
اآلالف من مدرعات  الدفع بعشرات 
وجــنــود الــجــيــش إلـــى الـــشـــوارع، بما 
يــوحــي بــعــدم االســتــقــرار وبــالــتــالــي 
ضرب املوسم السياحي في مقتل. 
ومن املتناقضات إعالن محلب عن 
نسبته  البالغة  الفقر  ملواجهة  خطة 
ــركــــزي  املــ ــــجــــهــــاز  ال ــب  حـــسـ  ،%26
)الـــحـــكـــومـــي(، و %42،  لــإحــصــاء 
و»فــي  رسمية،  غير  تقارير  حسب 
التعبير  حسب  الــوقــت«،  ذات  نفس 
الــدارج، تعلن الحكومة عن  الشعبي 
ــــالل خــمــس  ــــدعــــم خـ ــــغــــاء ال خـــطـــة إلل
سنوات وبالفعل بدأت برفع أسعار 
الوقود والغاز والكهرباء، ما أدى إلى 
فساهم  السلع،  باقي  أسعار  زيــادة 

ذلك في زيادة أعداد الفقراء.
كما أعــلــن أول رئــيــس مــصــري بعد 
ــعــام  انـــقـــالب 3 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز مـــن ال
السيسي، عن  الفتاح  عبد  املــاضــي، 
الفساد  الدولة على محاربة  إصرار 
واســتــرداد أمـــوال الــدولــة، فنجد كال 
من ناصف ســاويــرس، وأحمد عز، 
وحسني سالم، رجال أعمال مبارك 
يــحــصــلــون عــلــى الــــبــــراءة، وتــضــيــع 
على الدولة مليارات الجنيهات كانت 
ســتــدخــل خــزيــنــتــهــا وتـــســـاهـــم في 
تعانيها  التي  املالية  األزمــة  مواجهة 
الــبــالد. وفــي الــوقــت الـــذي تــؤكــد فيه 
ــــعــــمــــال، ألن  ــة عـــلـــى حـــقـــوق ال ــ ــدولـ ــ الـ
االقتصاد ال يمكن أن ينمو بدونهم، 
الحكومة   واضحًا من 

ً
نجد تجاهال

ــــدث مــــع 12 ألـــف  ملــطــالــبــهــم كـــمـــا حـ
والصلب.  الحديد  في مصنع  عامل 
الــنــاريــة  الــتــصــريــحــات  وال نــنــســي 
للمسؤولني باهتمام الدولة بتحسني 
مناخ االستثمار والتأكيد على تبني 
االقــتــصــاد الــحــر، فنجد اإلجــــراءات 
العقابية من الدولة بحق املعارضني، 
ومنها تأميم استثمارات باملليارات 
ــال مـــحـــســـوبـــني عــلــى  ــ ــمـ ــ ــال أعـ ــ ــــرجـ لـ
لنقترب  املسلمني  اإلخــــوان  جماعة 
مــن الــنــمــوذج الــشــمــولــي فــي كــوريــا 

»الشمالية«.

اقتصاد »شمال«



رشا عمران

حــركــة  ــرة  ــطـ ــيـ سـ ــعــــد  وبــ  ،2000 عــــــام  فــــي 
بدأ  أفغانستان،  فــي  الحكم  على  طالبان 
رجــال الــديــن األفــغــان، واملــهــاجــرون إليهم 
على  للقضاء  واســعــة  املــتــشــددون، حملة 
شرائح املجتمع األفغاني غير اإلسالمية. 
تبقوا من  آخــر من  قامت وقتها بتهجير 
والغناء  املوسيقى  كما حّرمت  البوذيني، 
الــصــور، وشنت حملة  والشعر، وحظرت 
وصــدر  الــبــالد،  فــي  التلفزيونات  تكسير 
400 شيخ إسالمي  مــن نحو  بيان موقع 
أفغاني بتحريم التماثيل التي اعتبروها 
ضد تعاليم اإلســالم، وأصــدر وزيــر األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، يومها، قرارًا 

ببدء تنفيذ هدم التماثيل. 
املنحوتان  الــضــخــمــان،  بـــوذا  تمثاال  كــان 
منطقة  في  باميان  وادي  منحدرات  على 
هزراستان وسط أفغانستان، واملوجودان 
هــنــاك مــنــذ الــقــرن الـــســـادس املـــيـــالدي في 
منطقة على خط الحرير العاملي أصبحت 
يونيسكو  منظمة  مــحــمــيــات  مــن  بــعــدهــا 
ــرار.  ــقـ الــعــاملــيــة، هــمــا الــقــصــد مـــن وراء الـ
وبـــالـــفـــعـــل، بـــعـــد عـــــام واحــــــــد، وتـــحـــديـــدًا 
اســتــخــدمــت   ،2011 مـــــــــــــارس/آذار   2 فــــي 
للطائرات  املضادة  الصواريخ  »طالبان« 
فـــي تــفــجــيــر الــتــمــثــالــني، لــكــن الــصــواريــخ 
شوهت التمثالني من دون أن تحطمهما، 
فما كــان مــن »طــالــبــان« إال أن استخدمت 
الــديــنــامــيــت املــضــاد لــلــدبــابــات، ونجحت 
مــعــه فــي تــدمــيــر الــتــمــثــالــني بــشــكــل كــامــل. 
ــد تــحــطــم الــتــمــثــاالن مـــن األســـفـــل، من  وقــ
التمثاالن  األرض.  تحت  الديناميت  زرع 

دارا عبداهلل

ى، 
َّ

 بدأت تتفش
ٌ
 َحديثة

ٌ
ة  تحليليَّ

ٌ
ثّمة رؤية

ــزٍء مــن الــخــطــاب السياسي  أخــيــرًا، فــي ُجــ
ـــصـــر بــعــبــارة 

َ
ــت ـ

ْ
ـــخ

ُ
الــــســــوري املـــــعـــــارض، ت

 املــقــاربــة 
ُ

ــثـــورة املـــســـروقـــة«، وتــفــتــِرض »الـ
ــة، سرقها  ــة وســلــمــيَّ ــورة مــدنــيَّ ــــود ثــ »وجـ
ــا مــن  ــوهــ ــرجــ ـــحـــون، وأخــ

َ
ــامـــضـــون ُمـــلـــت غـ

ــفــق عليه، 
َّ
ـــســـار املــت

َ
ــز الــصــحــيــح وامل الــحــيِّ

 الــخــطــف 
ُ
ــــت عـــمـــلـــيـــة وعــــلــــى األرجـــــــــح، تــــمَّ

ويتوزع  سياسي.  خارجّي  بماٍل  الدقيقة 
والدفن  والــنــدب  العويل  رو خطاب  ُمــصــدِّ
ة ُمتداخلة فيما  في ثالثة مواضع أساسيَّ

بينها:
 خطابه 

ُّ
مــوضــع »الـــذعـــر األقــــلــــوي«: يــبــث

ة،   من اصِطباغ الثورة السوريَّ
ٌ

اٌر خاِئف تيَّ
ــلــح 

َ
ــة، وُمــصــط

َ
ــة املــحــض بــالــثــقــافــة املــذهــبــيَّ

»الـــــثـــــورة املــــســــروقــــة«، هــــو خـــيـــُر تـــريـــاٍق 
إزاَء  األقــلــوي  القلق  هــذا  على  للتشويش 

هذا الوجه.
 
ُ
مـــوضـــع »املـــكـــانـــة االقـــتـــصـــاديـــة«: يــصــيــغ
الطوائف  من  ة  اجتماعيَّ  

ُ
شريحة خطابه 

الــكــبــرى،  كــافــة، يمكن نعتهم بــأهــل املـــدن 
ــزءًا  ــ ــــهــــم كــــانــــوا ُجـ

َّ
ــلــــب، إذ أن كـــدمـــشـــق وحــ

ــة  ـــظـــام االقــتــصــاديَّ
ّ
الـــن ُمــنــتــفــعــا مـــن دورِة 

بالضرورة،  يكونوا،  ولــم  النيوليبرالية، 
ــِة-  ــ ـ ــيَّ ــ ــنـ ــ ــــلــــبــــة األمـ ــواة الــــصُّ ــ ــ ـ

َّ
ــن ــ ــ ُجــــــــــزءًا مـــــن الـ

ـــة الـــحـــاكـــمـــة. هــم  ـــة- الـــســـيـــاســـيَّ الـــعـــســـكـــريَّ
ــلــطــة  ــون عــلــى شــكــل مــمــارســة الــسُّ يــحــتــجَّ
والُعنف، لكنهم راضون بشبكة العالقات 
ـــــــَر ارتــيــابــهــم 

ْ
ـــة، ويـــظـــهـــر ذلـــــك إث الـــطـــبـــقـــيَّ

ــع  ــفــــي الــــواســ ــــن املـــنـــشـــأ الــــريــ الـــــواضـــــح مـ
ة.  للحركة التغييريَّ

مـــوضـــع »الــتــنــويــر الـــثـــقـــافـــي«: ُيـــــذاع هــذا 
ــفــــني »تــــنــــويــــريــــني«  ــ

َّ
ــق ــثــ ــاب مــــــن مــ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ

 
َّ

 ُكــــل
ُ

يـــشـــتـــهـــرون بـــخـــطـــاب فــــوقــــي، يـــحـــيـــل
ــــي املـــجـــتـــمـــع إلـــى  ــبــــرى فـ ــكــ ــرات الــ ــ ــيَّ ــغــ ــتــ الــ
 
َ
ــقـــل!«. ويــــرى هــــذا الــخــطــاب الــثــقــافــة ــعـ »الـ
ــة  ــا هــــي اإلســــــــالم( الــلــبــنــة الــتــحــتــيَّ ــنــ )وهــ

سيّار الجميل

الفساد  يــتــصــّور حجم  أن  يمكن ألحــد  ال 
الـــــذي يــطــغــى الـــيـــوم فـــي الــــعــــراق، وعــلــى 
الـــذي حصل  الــرغــم مــن حــصــول التغيير 
فــي الــحــكــومــة والــبــرملــان، ومــجــيء وجــوه 
ــمــت الــســلــطــة فـــي الــبــلــد، إال 

ّ
جـــديـــدة تــســل

ــــوزراء الــســابــق،  أن كــل منظومة رئــيــس الـ
ــزل فــــي الــســلــطــتــني  ــ ــم تـ نــــــوري املـــالـــكـــي، لــ
في  وخصوصا  والتنفيذية،  التشريعية 
الجيش والداخلية والقضاء، بل واألعتى 
ــك الــيــوم أن املــالــكــي نــفــســه لــم يــزل  مــن ذلـ
يتمتع بمنصب نائب رئيس الجمهورية، 
ولم يزل يتصرف وكأن العراق قطعة من 

ممتلكاته. 
وتـــبـــدو الـــــــوزارة الـــجـــديـــدة الـــتـــي شــّكــلــهــا 
الـــدكـــتـــور حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، وبـــعـــد ثــالثــة 
ــمــهــا الـــحـــكـــم، راغــــبــــة فــي 

ّ
ــر مــــن تــســل ــهـ أشـ

ــاد، وهـــي  ــســ ــفــ إصـــــــالح مــــا يـــطـــغـــى مــــن الــ
مــنــشــغــلــة أيــــضــــا بـــالـــحـــرب ضــــد تــنــظــيــم 
الدولة اإلسالمية، »داعش«، وتحاول صّد 
قلب  نحو  املتطرف  التنظيم  هــذا  امــتــداد 
العراق، بعد أن احتلت رأســه في املوصل 

في عهد املالكي.
تواجه الحكومة العراقية، اليوم، جملة من 
املشكالت التي ستعيق عملها، خصوصا 
إذا مــا عــرفــنــا نــوعــيــة بــعــض الــذيــن غــدوا 
ــّبــــوا  ــــصــ

ُ
ن كــــونــــهــــم  ومـــــســـــؤولـــــني،  وزراء 

باملحاصصة  يتمثل  كــريــه،  تقليد  ضمن 
الطائفية والحزبية. 

وعليه، فان الرجل املناسب ليس في مكانه 
املــنــاســب، فكيف لــرئــيــس حــكــومــة يطمح 
فــي اإلصــــالح والــتــغــيــيــر، وبــرفــقــتــه طاقم 
قبل  بأجندته،  وذاك  بحزبه،  هــذا  يرتبط 
فالخراب  إلى رئيس حكومة؟  أن يستمع 
ــور«  ــتــ ــد تــمــثــل بـــبـــنـــود تــضــمــنــهــا »دســ قــ
أبــــاح حــصــول الــخــطــأ مــنــذ الـــبـــدايـــة، ولــم 
في  ليست  فاملشكلة  الــيــوم،  حتى  ح 

ّ
يصل

من  عوامله  خلق  بَمن  بــل  نفسه،  الفساد 
الفاسدين، وجلس يأكل من جناياته على 

دولة العراق والعراقيني. 
إذا أراد العراقيون، اليوم، فتح طريق نحو 
صوا من األزمة العميقة 

ّ
املستقبل، ليتخل

الخلل  التي يعيشونها، فعليهم معالجة 
فــــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وإخـــفـــاقـــاتـــهـــا، 
العراقي.  الدستور  بتصحيح ما تضمنه 
وقـــبـــل أن يــبــحــثــوا فـــي مــســتــقــبــل الـــوفـــاق 
الــســيــاســي واملــصــالــحــة الــوطــنــيــة، عليهم 
لـــيـــس االكــــتــــفــــاء بـــتـــغـــيـــيـــر الــــــوجــــــوه، بــل 
بتغيير النهج واملضامني بشكل جوهري 
مـــن خــــالل ســـن مـــبـــادئ وطــنــيــة جـــديـــدة، 
 وعــلــنــا، َمــن 

ً
يمكن لــهــا أن تــديــن، صــراحــة

كـــان مـــســـؤواًل عـــن الــفــســاد والـــخـــراب في 
السنوات املاضية. 

على العراقيني، اليوم، أن يجتثوا رؤوس 
 َمــن عمل في 

ّ
الــفــســاد، بـــدءًا باملالكي وكـــل

مــنــظــومــتــه الـــجـــائـــرة، ومــــا الـــــذي فــعــلــوه 
ــــني. وعــــلــــى رئـــيـــس  ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــــراق والـ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
ــيــــدر الــــعــــبــــادي، أن يــطــالــب  الــــــــــــوزراء، حــ
املالكي  بالتحقيق مع  القضائية  السلطة 
ــراد عائلته وأزالمــــه الــذيــن كــانــوا  وكـــل أفــ
وراء كــل الــخــراب والــدمــار واالخــتــالســات 
ــكــــاب كـــل الـــجـــرائـــم الــتــي  والـــســـرقـــات وارتــ
ــراق. والــتــســتــر  ــعــ الــ أودت بــحــيــاة نــصــف 
عــلــى املـــخـــربـــني واملـــجـــرمـــني والــفــاســديــن 
ــرًا، وعـــمـــلـــوا على  ــ ــل الـــذيـــن تــــآمــــروا سـ وكــ
ضــيــاع نــصــف الـــعـــراق، تــعــد مــشــاركــة في 

محمد صالح المسفر

ــقـــدس بــــرس« أن اجــتــمــاعــا  نــشــر مــوقــع »الـ
عــقــد بـــني فـــريـــق املـــتـــرشـــح فـــي انــتــخــابــات 
الرئاسة التونسية، الباجي قايد السبسي، 
ومــنــدوبــني مــن دول خليجية فــي بــاريــس، 
تـــرّكـــز عــلــى كــيــفــيــة عــــزل حـــركـــة الــنــهــضــة، 
الحكومة  فــي  مــركــز  أي  مــن تسلم  ومنعها 
ــرة الــحــركــة  ــاصـ الــتــونــســيــة املـــقـــبـــلـــة، ومـــحـ
وشــيــطــنــتــهــا واســـتـــفـــزازهـــا، لــكــي تــتــورط 
ــفـــزاز،  ــتـ فـــي عــمــلــيــة مــواجــهــة الـــعـــزل واالسـ
التونسي  املجتمع  استنفار  فــي  فيتسبب 
ضــدهــا، ومــن ثــم اتــخــاذ إجــــراءات قانونية 
تشبه اإلجـــــراءات املــصــريــة ضــد »اإلخــــوان 

املسلمني« في مصر. 
ــيـــس  ــرئـ وتـــــدعـــــم صــــحــــة الــــخــــبــــر زيــــــــــارة الـ
املـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، املــدعــوم 
بــاريــس،  إلـــى  مـــن دول خليجية وعــربــيــة، 
الرئاسة  لهجة  وتغيير  املــاضــي  األســبــوع 
الفرنسية تجاه تونس والحراك السياسي 
ــلـــومـــات مـــتـــســـربـــة مــن  هــــنــــاك. وتــــقــــول مـــعـ
بــاريــس، إن مــن اجتمعوا، فــي بــاريــس، مع 
ــأن تــقــدم  ــدوا بــ ــ ــال قـــايـــد الــســبــســي، وعــ ــ رجـ
دولهم منحة بني 7 إلى 10 مليارات دوالر 

إلنجاح مشروع السبسي في تونس.
إذا صــدقــت تلك املــعــلــومــات، فــإن األمـــر في 
غاية الخطورة، ليس على تونس وحدها، 
تقف  التي  الخليج  دول  على  أيضا  وإنــمــا 
من  الثانية  الجولة  ميدان  في  اللعب  وراء 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــونــســيــة. مكمن 
املخاطر في تونس يقع في تأليب الجنوب 
املشاركة  مــن  الــذي ظــل محروما  التونسي 
الــســيــاســيــة والــحــيــاة الـــرغـــدة ضــد الــنــظــام 
ــل الــشــمــال  ــ الـــســـيـــاســـي، إذا اســـتـــبـــد بــــه أهـ
والــــســــاحــــل والـــــغـــــرب الـــتـــونـــســـي بـــقـــيـــادة 
أما بشأن املخاطر  السبسي.  الباجي قائد 
الـــتـــي ســـتـــواجـــه هـــــؤالء الـــالعـــبـــني مـــن أهــل 
الخليج، في ميدان االنتخابات التونسية، 
باملال والتحريض السياسي واألمني، فإن 
مــجــالــهــم الــداخــلــي ســيــكــون مــفــتــوحــا لكل 
ــر الــــذي ســيــربــك الــحــيــاة  االحـــتـــمـــاالت، األمــ
في  االجتماعي  واالســتــقــرار  االستثمارية 
يقول  أاّل  وأتمنى  العربي،  الخليج  منطقة 
أحد من القيادات املسؤولة في دول مجلس 
التعاون، إن أمن بالدهم محصن، وال يمكن 

اختراق مجتمعاتهم.
يــقــول مـــراقـــبـــون فـــي تــونــس وبــــاريــــس، إن 
املال السياسي واضح وضوح الشمس في 

ــدم، يـــلـــزم لــتــدمــيــرهــمــا  ــ ــقـ ــ ــي الـ عـــريـــقـــان فــ
ــه، خــطــة  ــفـــسـ ــمـــق نـ ــعـ مــــا يـــأتـــيـــهـــمـــا مــــن الـ
لــوجــســتــيــة كــالســيــكــيــة لــلــتــدمــيــر، تتسق 
التمثالني.  فــي شكل  الــفــن  كالسيكية  مــع 
تحطم التمثاالن، على الرغم من اعتراض 
»يونيسكو« ومناشداتها وقف هدم هذا 
الــتــراث اإلنــســانــي، البالغ األهــمــيــة، ولكن 

من دون فائدة.
ــيـــا، وقـــتـــهـــا، املــالــكــة  أثــبــتــت األيـــديـــولـــوجـ
أقــوى من اإلنسانية  أنها  السالح،  سلطة 
والــجــمــال. بعد ستة أشهر تماما،  والــفــن 
فــــي 11 ســبــتــمــبــر، قـــامـــت مــجــمــوعــة مــن 
املخابرات  أنشأته  الــذي  الــقــاعــدة،  تنظيم 
االتــحــاد  ملواجهة  أقبيتها  فــي  األميركية 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي وتــــمــــدد الـــشـــيـــوعـــيـــة عــقــب 
ــه أفـــغـــانـــســـتـــان، بــعــمــلــيــة تــدمــيــر  ــتـــاللـ احـ
موازية لتدمير تماثيل بوذا، وإن اختلفت 
دالالتها. كان برجا التجارة العامليان في 
نــيــويــورك مــن املــعــالــم الــتــي تعتز أميركا 
بهما، فهما أولى ناطحاتي سحاب بنيتا 
فــي الــعــالــم، كـــان الــبــرجــان رمــزيــن لتفوق 
للذهنية  ــزيـــن  االقـــتـــصـــادي، ورمـ أمــيــركــا 
الــرأســمــالــيــة، الــراغــبــة فــي الــســيــطــرة عبر 
ــالــــم،  املــــــــال واالســـــتـــــهـــــالك وتـــســـلـــيـــع الــــعــ
التجارية  للشركات  ســوق  إلــى  وتحويله 
ــدول. خــطــة تــدمــيــر  ــ ــ الـــعـــابـــرة لـــلـــقـــارات والـ
بـــرجـــي الـــتـــجـــارة كــــان فــيــهــا مـــن الــخــيــال 
الـــحـــداثـــي مـــا يـــذهـــل، أن تــجــعــل الــطــائــرة 
مــن  تــحــطــمــه  أن  أي  ــبــــرج،  ــالــ بــ تـــصـــطـــدم 
األعلى، خطة تدميرية تتسق مع الحداثة 
الــتــي تتباهى  الــصــنــاعــيــة والــرأســمــالــيــة 
ــتـــفـــوق بــــهــــا، تـــدمـــيـــر بــرجــي  أمـــيـــركـــا بـــالـ
لــفــتــاوى دينية.  لــم يكن يحتاج  الــتــجــارة 

داخلهم، بذريعة االنتماء للوطن واألمة، 
أو تــدمــيــر كـــل مـــا يــمــت لــلــحــداثــة بصلة 
فــي الــحــيــاة واملــجــتــمــع وطــرائــق التفكير 
والسلوك اليومي، بذريعة االنتماء للدين 
والشريعة. هذا الدمار اللوجستي ترافقه 
نـــزعـــة تــدمــيــريــة مـــن نــــوع آخـــــر، تتجلى 
فـــي تــدمــيــر الـــتـــاريـــخ الــجــمــعــي الــثــقــافــي 
والـــفـــنـــي اإلبـــــداعـــــي لـــلـــبـــشـــريـــة، بــذريــعــة 
إعادة إنتاج ثقافة جديدة، وطرح أسئلة 
ثقافية متسقة مــع الــثــورات. ال بــأس، قد 
 فيما لــو تــم وضع 

ً
تــكــون الــذريــعــة محقة

قــيــم جـــديـــدة لــــإبــــداع، مــنــبــثــقــة مـــن هــذه 
كمنهج جديد  معها  والتعامل  الــثــورات، 
لتقييم اإلبداع القادم. أما املطالبة بنسف 
اإلبداع البشري، ألنه ال يتسق مع الرؤية 
السياسية واأليديولوجية، املطلوبة اآلن، 
التدميرية  لــلــنــزعــة  انــحــيــاز جــــارف  فــهــو 

التي ال يمكنها التأسيس للمستقبل.
مع رحيل كل مبدع عربي اليوم، يطالعنا 
تاريخ  حــذف  برغبتهم  مثقفون  أصــدقــاء 
هذا املبدع من تاريخ اإلبداع البشري، ألن 
موقفه من الثورات لم يكن أخالقّيا، أو لم 
يعط رأيا إيجابّيا في الثورات، أو صمت 
تماما. أيضا، ال بأس، ويمكن تفهم السبب. 
ــذا الــطــلــب مــطــبــات عـــديـــدة،  ولـــكـــن، فـــي هــ
الــحــق ألصــحــاب  أواًل: طــلــب كــهــذا يعطي 
النظريات الراديكالية املتطرفة في نسف 
ــداع والــفــن والــجــمــال كــلــه، وتحريمه،  اإلبــ
ألنه مخالف أيديولوجياتهم. وحالّيا، هم 
من يملكون القوة والحق بذلك، المتالكهم 
ثانيا:  األرض.  على  وسيطرتهم  الــســالح 
فـــي مــطــلــب كـــهـــذا، قــســر لــلــتــاريــخ الـــقـــادم، 
وملا سيقوله عن هذه الثورات، وتحميله 
رأيـــا أيــديــولــوجــّيــا آنــّيــا، قــد يغيره الزمن 
والتاريخ، فما نراه صحيحا، اليوم، ونرى 
فــيــه الــحــقــيــقــة، قــد يـــراه الــتــاريــخ بطريقة 
نفي  يتم  ثالثا: في مطلب كهذا،  مغايرة. 
ــداع عـــن ذاتــــه كــــإبــــداع، وإحـــالـــتـــه إلــى  ــ اإلبــ
السياسة واأليديولوجيا، وهذا ال يعني، 
هــنــا، تــبــنــي نــظــريــة الــفــن لــلــفــن، بــقــدر ما 
يعني تخليص اإلبداع والفن من شوائب 
قيمة جمالية،  بـــه،  واالحــتــفــاء  الــســيــاســة 
تضيف إلى الكون ما يساعد على تعميم 
كلها.  مساحته  على  والطمأنينة  السالم 
رابــعــا: فــي مطلب كــهــذا، يتم التعامل مع 
املـــبـــدعـــني، بــصــفــتــهــم أنـــبـــيـــاء، مــتــطــهــريــن 
مـــن كـــل الــشــوائــب والــضــعــف والــهــشــاشــة 
ــيـــر  ــيــــر صـــحـــيـــح وغـ الــــبــــشــــريــــة، وهـــــــو غــ
التي  النخبوية  إنساني، ويكرس مفهوم 
في  خامسا:  املطلب.  هــذا  دعـــاة  يحاربها 

مطلب كهذا، يتم تحويل اإلبداع من دوره 
الوعي  تكريس  التراكمي، عبر  التغييري 
إلى  العنف  قباحة  مواجهة  في  الجمالي 
دور شعبوي، منفعل ومنحاز للتدميرية 
التي يعممها العنف املقصود، ورد الفعل 

الغريزي عليه.
والحال هكذا، ومع ذكر املطبات السابقة، 
يمكن تبرير تدمير تماثيل بوذا ومعابده 
في أفغانستان، في تلك املرحلة، باعتبار 
ــر يـــــــــرون فــي  ــبــــشــ ــــني الــ ــــاليـ ــــني مـ ــــاليـ أن مـ
يعتقدون،  ملــا  شرعية   

ً
مخالفة التماثيل 

في  التجارة  برجي  تدمير  تبرير  ويمكن 
األميركية  الذهنية  أن  باعتبار  نيويورك 
يمكن  وال  البشر،  بماليني  الظلم  ألحقت 
لوم من يرى فيها معلما وتراثا إنسانّيا، 
أبدّيا   

ً
دليال يكون  أن  يمكنه  معمارّيا،  أو 

على الحضارات املتعاقبة على البشرية.
ــذا املــطــلــب:  قــلــت لــصــديــق مـــن أصـــحـــاب هـ
ــــد  ــــؤيـ ــرو املـ ــ ــيــ ــ ــة لـــــــــي، خـــــــــــوان مــ ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ
بــشــدة لــلــفــاشــيــة، هـــو أهـــم فــنــانــي الــعــالــم 
ــاب  ــ ــل لــــوحــــاتــــه، أصـ ــ ــأمـ ــ ــة. وأنـــــــا أتـ ــبــ قــــاطــ
يــومــي مريحا،  اســتــثــنــائــي، يجعل  بــفــرح 
ويمنحني الطاقة نفسها التي تصل إلي، 
حينما أسمع موسيقى فاغنر، املتعجرف 
أو عندما  واألنــانــي واملتماهي مع هتلر، 
أقرأ قصيدة عذبة من قصائد سعيد عقل، 
العنصري البغيض واملتعجرف املجنون 
إلــهــا. في  الـــذي تعامل مــع نفسه بصفته 
الـــحـــاالت الـــثـــالث، ال أرى فــي الــعــالــم غير 
الجمال املضاد لقبح الفاشية وأشباهها. 
ــــن الـــخـــائـــنـــني  ــذا أكـــــــون مـ ــكــ ــنــــي هــ ــــل ألنــ هـ

أليديولوجيا الثورة؟
)كاتبة وشاعرة سورية(

املــجــتــمــع، وينظُر  فــي تشكيل  ــة  األســاســيَّ
على  بتجريد،  ة  االجتماعيَّ العالقات  إلى 
ــصــل الــــذي يــقــيــُم وزنـــا 

َّ
حــســاب الــنــقــد املــت

ة امللموسة بني البنى  للتفاعالت العالئقيَّ
ة. االجتماعيَّ

الثة بني 
ّ
 املواِضُع الث

َ
وال يندُر أن تختِلط

صل التنوير 
ْ
 ُيمِكن أن يتَمف

ً
بعضها، فمثال

ــر األقـــلـــوي  ــا، مــــع الــــذعــ ــ ــريَّ ــاهــ الـــثـــقـــافـــي ظــ
األيديولوجي  االنتماء  ويصبح  باطنّيا، 
ة الدافع. ة الطابع أهليَّ هنا، رّدة فعل فكريَّ

الــصــراع  ُيــلــجــُم  الــحــديــثــة  فــي املجتمعات 
الشارع،  من  لُه 

ُ
وينق األهلي،  االجتماعي- 

إلى  املباشر،  املـــادي  العنف  َمــســرُح  حيث 
ـــة، حــيــث الــعــنــف  ـــســـات الـــدســـتـــوريَّ املـــؤسَّ
الرمزي هو وجود السياسة في املجتمع. 
ـــســـات الــحــديــثــة ال  ــى املـــؤسَّ

ّ
وأحـــيـــانـــا، حــت

تؤّدي إلى تحقيق السالم االجتماعي، بل 
من املمكن أن يفيض الصراع، لينزل إلى 
ة الــشــارع، مــّرة أخـــرى، كما يحصل  منصَّ
إيقاع  فينة وأخــــرى، على  بــني  لبنان  فــي 

الوضع اإلقليمي.
ز الــشــأن الــســوري، هو   مــا يميَّ

َّ
ومــنــه، فــإن

عــدم وجـــود سياسة قبل انــطــالق الــثــورة 
ــم ســــمــــات الـــحـــركـــة  ــ الــــســــوريــــة. لــــذلــــك، أهــ
الــتــغــيــيــرّيــة الـــســـوريـــة، كـــان الــعــفــويــة، أي 
 
َّ
بالضبط. وألن للسياسة  مــضــادٌّ  هــو  مــا 

ة هو اإلسالم،  الوعي الخام للكتل املحتجَّ
الخطاب  مالمح  تكون  أن  الطبيعي  فمن 
ــل، إســـالمـــيـــة،  ــتــ ــكــ ــن هــــــذه الــ ــ الــــنــــاشــــئ، عـ
إلى  تـــؤّدي  العنف  أوضـــاع   

َّ
أن خصوصا 

ازدهار التدّين السياسي. 
 مـــا تــســمــى »أســلــمــة الـــثـــورة« 

َّ
ومـــنـــه، فــــإن

 اإلسالم جزء 
َّ
واقعّيا ومعرفّيا خاطئ، ألن

تــكــويــنــي عــمــيــق وأســــاســــي فـــي الـــصـــراع 
االجــتــمــاعــي الــســيــاســي الـــســـوري، وليس 

 أو مارقا أو مدسوسا.
ً
دخيال

ــــه ُيـــســـتـــثـــنـــى مــــن الـــســـيـــاق 
َّ
ــال، فــــإن ــ ــحــ ــ والــ

املمثل  الحالي  بشكله  الجهادي  السوري 
في تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، في 

الــجــريــمــة، ال بــد أن يــحــاكــمــوا ويــعــاقــبــوا، 
الفاسدين،  لكل  تاريخية  عــبــرة  ليكونوا 

وما أكثرهم اليوم في العراق.
الــيــوم فــي الــعــراق حــالــة صــحــوة وطنية، 
وأعرف أن َمن كان يؤيد املالكي سياسيا 
قد تخلى عن ذلك، النكشاف حقيقة ما كان، 
الــيــوم طائفيا،  َمــن يتعاطف معه  وحــتــى 
فــإن املصير الــذي يتهدد كل العراقيني ال 
بــد أن يــحــّرك ضمائر كــل َمــن آمــن ويؤمن 
العراق، طائفيا وعرقيا ودينيا.  بانقسام 
إن ما جرى للعراق والعراقيني، على مدى 
املــالــكــي وحزبه  ثماني ســنــوات مــن حكم 
الكرام  مــرور  أن ال يمر  ينبغي  وأشياعه، 
مــــن دون مـــعـــالـــجـــتـــه، كـــــــأول خــــطــــوة فــي 
الــعــراقــيــني أن  اإلصـــالح والتغيير. وعــلــى 
وعن  تبعثرت،  التي  أموالهم  عن  يسألوا 
التي  التي تمزقت، وعــن حقوقهم  مدنهم 
هدرت، وعن 

ُ
ذهبت، وعن كراماتهم التي أ

زهقت، وعن بيوتهم التي 
ُ
أرواحهم التي أ

املتعفنة،  األســـس  إلـــخ. عالجوا  ُســحــقــت.. 
قبل بدء أي بناء، وعوامل الهدم والفساد 
لم تزل موجودة، تسرح وتمرح في العراق 

وفي قلب بغداد بالذات.
الــتــي يعرفها  الــفــســاد فــي الــعــراق  ملفات 
تــحــصــى، ومنها  تــعــد وال  الــعــراقــيــون ال 
وزارة،  ــل  ــ كــ ــي  ــ فــ والـــــعـــــقـــــود  ــات  ــقــ ــفــ الــــصــ
في  حــاالت  وكلها  الرئيسية،  وخصوصا 
الفساد املالي واإلداري بماليني ومليارات 
الـــــــدوالرات. كــلــهــا ذهــبــت، وال يــعــرف إلــى 
جــيــوب َمــــن، ولـــم تـــزل الــخــدمــات معطلة، 
والخزينة خاوية، وامللفات مبعثرة. ومّما 

التونسية،  االنتخابات  في  األولــى  الجولة 
وخــصــوصــا فـــي مــنــاطــق الــشــمــال الــغــربــي 
فـــي تـــونـــس الـــتـــي صـــوتـــت ملــصــلــحــة قــايــد 
الــســبــســي، هـــذه املــنــطــقــة يــقــول عــنــهــا أهــل 
تــونــس، إنــهــا ظلت مهمشه وفــقــيــرة، فكان 
للمال السياسي أثره في نتيجة التصويت 

ملصلحة حزب قايد السبسي.
ــهـــب ظـــهـــور  ــلـ أصــــبــــح اإلرهــــــــــــاب ســــوطــــا يـ
العربي،  الوطن  املعارضني في معظم دول 
ومـــــن الـــســـهـــل االنـــتـــقـــام مــــن مــنــافــســك فــي 
االنتخابات، أو املعارض للنظام السياسي 
في وطننا العربي، فقط باتهامه باإلرهاب، 
الجهادي،  الديني  التيار  إلى  باالنتماء  أو 
أو الــتــطــرف الــديــنــي الــســلــفــي، وغــيــر ذلــك 
الــعــامــة. في  الــفــزع عند  مــن تسميات تثير 
هذا املجال، يتهم قايد السبسي الناخبني 
الــرئــيــس، املنصف  الـــذي صــوتــوا ملصلحة 
املـــرزوقـــي، فــي الــجــولــة األولـــــى، بــأنــهــم من 
اتهام  وهــذا  دينّيا.  واملتطرفني  الجهاديني 
العامة، ويجعلهم  أوســاط  الذعر في  يثير 
ــــي الـــجـــولـــة  ــن الـــتـــصـــويـــت فـ ــ ــعــــرضــــون عـ يــ
الــثــانــيــة لــلــمــرزوقــي. وأول مــن ســمــع بهذا 
ــام لــنــاخــبــي املــــرزوقــــي الــفــرنــســيــون  ــهــ االتــ
الذين يهمهم ما يجري في تونس، ما أدى 
بفرنسا الرسمية إلى تغيير نغمتها تجاه 

االنتخابات التونسية.
ــا يـــجـــري فــي  ــا نـــحـــن ـ املـــتـــابـــعـــني ـ مــ ــدنــ أيــ
تونس، التحول الديمقراطي، وأيدينا على 
قــلــوبــنــا، خــوفــا عــلــى تــونــس مــن أن يعبث 
السياسية  الحياة  وتــعــود  العابثون،  بها 
فيها إلى ما كانت عليه في حكم بن علي، 
ونستهجن كل املحاوالت الداعية إلى إبعاد 
حــــزب الــنــهــضــة عـــن املـــشـــاركـــة فـــي الــعــرس 
الــديــمــقــراطــي الــتــونــســي. ومـــنـــاشـــدة قــايــد 
على  البقاء  »النهضة«  جماهير  السبسي 
الحياد  يطلب  كيف  إذ  مستغربة،  الحياد 
مـــن حــــزب مـــن أكـــبـــر األحـــــــزاب الــتــونــســيــة، 
وعــانــى بــعــض قــادتــه عــــذاب الــســجــون في 
العهود السابقة، وحزن االبتعاد عن الوطن 
الوطني  االتحاد  أعلنت كتلة  بينما  قسرًا. 
أنها لن تكون على الحياد في االنتخابات 
الــتــكــمــيــلــيــة، وســتــنــخــرط بــكــل ثــقــلــهــا في 

التصويت ملصلحة مترشح معني.
ــــس األمـــــــن  ــونـ ــ ــتـ ــ ــنــــى لـ ــتــــمــ آخـــــــــر الــــــــقــــــــول: نــ
واالســـتـــقـــرار وتــجــنــب ســــوء الـــطـــالـــع، وأن 
التونسي  واملواطن  الوطن  مصلحة  تكون 

فوق كل اعتبار.
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

 يــفــلــت نــزعــة الــتــدمــيــر 
ً
كــــان يــحــتــاج عــقــال

ـــــره تسليع 
ّ
مـــن عــقــالــهــا، هــــذا الــفــلــتــان وف

الــعــالــم والــفــقــر وتــعــمــيــم الــظــلــم وسيطرة 
األقطاب  وسياسة  والتجهيل  االستبداد 
العاملية، ووفرته أجهزة مخابرات عاملية، 
ترى فيه ورقة مهمة، يمكنها استخدامها 

في الوقت واملكان املناسبني.
ــتـــي حــصــلــت قـــبـــل عــقــد  ــذه األحــــــــداث الـ ــ هـ
البداية ملا يحدث  الزمن كانت  وقليل من 
لــــم يـــكـــن ثـــمـــة »فــيــســبــوك«  اآلن. يـــومـــهـــا، 
يفضح آراء البشر، املعنيني وغير املعنيني 
معرفة  لــم نستطع  ذاك.  أو  الــحــدث  بــهــذا 
بــوذا  تماثيل  لــهــدم  املــؤيــدون  يفكر  كيف 
كيف  وال  اإلســـالمـــيـــة،  لــلــشــريــعــة  تطبيقا 
الــتــجــارة  بــرجــي  بتدمير  الــفــرحــون  يفكر 
نكاية في أميركا. لم يكن ثمة »فيسبوك« 
وال »تــويــتــر«، وقــتــهــا، لــنــدرك أن الــنــزعــة 
اإلنــســانــي،  بــالــوجــود  لصيقة  التدميرية 
ومـــتـــأصـــلـــة فــــي عـــمـــق الـــنـــفـــس الــبــشــريــة 
إلــى هــذا الــحــد، وأن كــل مــحــاوالت الوعي 
ــدم، حتى  الــ لـــون  أفــشــلــهــا  عليها  للتستر 
قبل أن يتحول إلى لون مشاعي، كما هو 

عليه في هذا الوقت.
»فــيــســبــوك« وســهــولــة  تعميم  ومـــع  اآلن، 
التعبير عن الرأي واإلفصاح عن الرغبات 
دونــــمــــا رقــــابــــة مــــبــــاشــــرة مــســلــطــة عــلــى 
ــذه الــنــزعــة الــتــدمــيــريــة  الـــوعـــي، ظــهــرت هـ
فالدمار  وتجلياتها،  حاالتها  أبهى  فــي 
اللوجستي العنفي الذي تمارسه األنظمة 
الـــحـــاكـــمـــة واملــــرتــــبــــطــــون واملـــتـــشـــبـــهـــون 
بـــهـــا، تـــحـــت تــســمــيــات مــخــتــلــفــة: تــدمــيــر 
مــعــاقــل اإلرهـــابـــيـــني والـــخـــونـــة، وتــدمــيــر 
في  الــحــيــاة  مــدنــهــم ومستقبلهم ورغــبــة 

املــجــمــل لــيــســت ولــيــدة تــفــاعــالت الــســيــاق 
ة جزء أهليَّ سورّي  السوري. بالتأكيد ثمَّ
البيئات  ــد نتيجة تحطم 

ّ
تــول فــي داعـــش، 

املحلية، لكن إشكالية داعش أكبر من كل 
الــســوري، فهي متعلقة  الــصــراع  حيثيات 
ة في الجملة النظرية للفكر  بأزمات بنيويَّ
الحداثي )كضعف قابلة األفكار الحداثية 
(، وبـــبـــدء تــصــدع مــفــهــوم 

ً
لــلــتــعــمــيــم مـــثـــال

ــي الــــــدول األوروبـــــيـــــة، وفــشــلــهــا  الــــدولــــة فـ
ــا،  ــــرق الــــعــــربــــي، وأيــــضــ ــــشـ ــــي املـ ــد فـ ــ ــيـ ــ األكـ
بوضع الجاليات املسلمة في املجتمعات 
إلى  العامة  الغربية  والنظرة  األوروبــيــة، 
اإلســــالم، وبــســيــاســات الـــواليـــات املتحدة 
األمــيــركــيــة فــي املنطقة، وتــغــّول املــشــروع 
اإليراني، باإلضافة إلى سياسيات املراكز 
ــة، وتــهــمــيــشــهــا دول  الــرأســمــالــيــة الــعــاملــيَّ
العالم الثالث. داعش سابق على الصراع 
السوري، وسورية، بتعفنها الحالي، هي 
أفضل ساحة عراك موجودة، لتجسد هذه 

الحرب بني األصولية والرأسمالية.
 الثورة السورية-

َّ
باستثناء »داعش«، فإن

ـــغـــَدر، 
ُ
ــَرق ولــــم ت ــســ ــ

ُ
ــة لـــم ت ـ ــيَّ ــلـ الـــحـــرب األهـ

إنــهــا بــيــد أهــلــهــا ونــاســهــا، وأي محاولة 
ــــورة مـــســـروقـــة« مــحــاولــة  »ثـ ـــ ــ لــوصــفــهــا بـ

.
ً
لسرقتها فعال

)كاتب سوري(

سمعته أن رئيس الوزراء السابق، ونظرًا 
ملا يتمتع به من نفوذ حتى اليوم، مصّر 
على عدم تسليم قصره إلى الدولة كونه 
من ممتلكاتها، واألخطر أنه، ومنظومته، 
القديمة،  امللفات واألضابير  يحتفظ بكل 
ولم يسلمها إلى خلفه الذي عليه، اليوم، 
أن يــجــتــث كـــل الــفــاســديــن مـــن مــؤســســات 
ــة، ويـــحـــاســـب الـــــــــرؤوس الــكــبــيــرة  ــ ــدولــ ــ الــ
 ما 

ّ
ــل الــســابــقــة، مــحــاســبــة عــســيــرة عــلــى كـ

اقترفوه من اآلثام والجرائم في كل بقعة 
من أرض العراق، قبل إفالتهم من العقاب، 
والــعــمــل عــلــى مــعــرفــة َمـــن نــهــب املــلــيــارات 
البالد والعباد؟ ومحاسبة كل  أمــوال  من 
املــرتــبــطــني واملــشــبــوهــني مـــن املــســؤولــني 
ــال األعــمــال مــن الطفيليني  والــتــجــار ورجـ
الذين أصبحوا، في غضون عشر  الجدد 
ســـنـــوات، مــن أصــحــاب املـــلـــيـــارات. عليكم 
أن ال تــقــتــصــر مــحــاســبــتــكــم عــلــى صــغــار 
ــاط، لــلــتــغــطــيــة عــلــى  ــ ــبـ ــ ــــضـ ــفــــني والـ املــــوظــ

املسؤولني الكبار.
الــيــوم،  لــهــم،  على كــل العراقيني أن يــكــون 
الــفــســاد والــفــاســديــن، وأن  إجماعهم ضــد 
الــفــرص للتظاهر واالعــتــراض  تــتــاح لهم 
على كل األخطاء والجنايات التي حصلت 
بحق أبنائهم ونسائهم وبيوتهم، وبحق 
كل وطنهم الذي ساهم حكامه في ذبحه، 
املتوحشني.  الغرباء  إلــى  نصفه  وتسليم 
وعــلــى َمـــن يــعــارضــنــي الــقــول، أن يعترف 
بـــالـــفـــســـاد الــــــــذي بــــــدأ مـــنـــذ بــــــدء عــمــلــيــة 
ســيــاســيــة فــاشــلــة، فــهــي الــبــدايــة العقيمة 
التي جاءت بكل هذه األثقال من املشكالت 
ــــاس ال يــفــقــهــون شــيــئــا في  ــــدي أنـ عــلــى أيـ
إدارة البالد، وال يدركون شيئا في قوانني 
ــة، وال يــعــرفــون شــيــئــا مـــن دواخــــل  الــــدولــ
املــجــتــمــع، فــكــان أن ســمــحــوا لــكــل األوبــئــة 
أن تمتد وتنتشر، لكي يزيدوا من خراب 
العراق وتدميره، ناهيكم عن أنهم ألعوبة 
بأيدي األقوياء في املنطقة، فقاد ذلك إلى 
ضرر تاريخي لحق بالعراق والعراقيني، 
 عـــن إخـــفـــاقـــات مــزمــنــة ومـــتـــوالـــدة 

ً
فـــضـــال

ــدأ ســيــاســيــا  ــ ــــدهــــا انـــقـــســـام طـــائـــفـــي، بـ
ّ
ول

وامتد اجتماعيا، فكانت تداعياته مريرة 
تاريخيا. أحدث ذلك »االنقسام« املفضوح 
شـــــرخـــــا عـــمـــيـــقـــا فــــــي مــــفــــاصــــل الــــحــــيــــاة 
السياسية واالقتصادية، وقسمت املنافع 
والــغــنــائــم واملــنــاصــب بــني أقــطــابــهــا، وفق 

نظام املحاصصة املقيت.
ــرًا، أتــمــنــى أن يــلــتــفــت كـــل َمــــن يــريــد  ــيــ أخــ
اإلصــــــالح والــتــغــيــيــر إلــــى مــعــالــجــة آثـــار 
الراحلتني  السابقتني  الحكومتني  وبقايا 
ترتيب  الــفــاســدون  يعيد  أن  قبل  بسرعة، 
أوراقــهــم مــن جــديــد، واإلبــقــاء على خــراب 
الـــعـــراق وانـــقـــســـام الـــعـــراقـــيـــني. وســيــعــمــل 
والتنفيذية،  التشريعية  السلطات  عجز 
بإخفائهم  الفاسدين،  مالحقة  في  اليوم، 
مــســامــحــتــهــم  أو  ــم،  ــهـ ــنـ عـ ــغـــاضـــي  ــتـ الـ أو 
ــة على  ــاولـ لـــهـــم، ســيــعــمــل عــلــى قــلــب الـــطـ
التغيير  وطــالــبــي  املصلحني  كــل  رؤوس 
املهمة  هــذه  فــي  تلكؤ،  أي  وإن  الحقيقي. 
الــوطــنــيــة املـــقـــدســـة، ســيــمــنــح الــفــاســديــن 
الــذيــن يتحركون، الــيــوم، مــن أجــل اإلبقاء 
عــلــى مــصــالــحــهــم وفـــســـادهـــم، بـــل وحــتــى 
سحق  في  إرهابية  منظمات  مساعدتهم 
الـــعـــراق، كــمــا تــوضــحــت الـــصـــورة، الــيــوم، 
وقــد وجــد الــجــواب على التساؤل القائل: 

َمن تآمر خفية على سقوط املوصل؟
)كاتب عراقي(

األيديولوجيا الثورية ونزعة التدمير

عن الثّورة التي نريد سرقتها

للقبض على رأس الفساد في العراق

رائحة نفط في 
االنتخابات التونسية

يمكن تبرير 
تدمير برجي التجارة 

باعتبار أن الذهنية 
األميركية ظلمت 

ماليين البشر

إشكالية داعش 
أكبر من كل حيثيات 

الصراع السوري

على رئيس الوزراء 
حيدر العبادي أن 

يطالب القضاء 
بالتحقيق مع 

المالكي وأزالمه

آراء

معن البياري

»حني ُيخلع رئيُس دولٍة ما، ال بد أن ُيعامل، حتى تثبت إدانته، بطريقٍة الئقة. وكان 
حّدد إقامته. وال يصح أن 

ُ
و أن ت

َ
حد بيوته، أ

َ
ينبغي أن ُيترك حسني مبارك في أ

تضع رئيسًا في زنــزانــٍة في سجن طــره. هناك أصــول للتعامل مع هــذه األمــور. 
مــبــارك«. )محمد حسنني هيكل في  اعتقال  العسكري  املجلس   من 

ً
وكــان خطأ

مقابلة مليس الحديدي معه، في تلفزيون سي بي سي، إبريل/نيسان 2013(. أول 
ما تنطق به واقعة تبرئة حسني مبارك من أي تهمة، ظهيرة السبت، أنها تحاول، 
ر بأن انفراد الفراعنة، من بني أهل 

ّ
نها تذك

َ
ْن تصحح ذلك الخطأ. وثانيه أ

َ
ما أمكن، أ

ر، أيضًا، 
ّ
الحضارات القديمة، بآلهة للعدالة لديهم، مسألة محض أكاديمية. وتذك

بأن الضحك على الذقون الذي مارسته السينما املصرّية على نظارتها كان شديد 
الفداحة، إذ ما من جريمٍة، ومن أي نوع، في أي فيلم مصري، إال والقى مرتكبها 
 
ٌ
 ظاهرة

ٌ
عقابه، ولو في الدقيقة األخيرة، وبعد ظلٍم يتعرض له بريء، تسوق أدلة

الداخلية  أن وزيــر  الــظــّن  الجناية. وكــان  اقــتــرف  ن غيره مــن 
َ
أ الحقيقة  إلــيــه، فيما 

املصري األسبق، حبيب العادلي، هو املرجح أن »يلبس« قضية قتل املتظاهرين 
في أحداث ثورة يناير، عند تبرئة مبارك، املتوقعة مبكرًا، غير أن السادة القضاة، 
بعد تمحيٍص طويل في ملفات مهولة العدد، رأوا أن للسينما خياالتها، ولحبيب 

العادلي، وستة ضباط كبار معه، كل البراءة واالحترام. 
حكم القاضي بأنه ال وجه إلقامة الدعوى برمتها، وقال إن التاريخ صاحب الحكم 
بــدا مشهد  السيد مبارك، في غضون رئاسته مصر. وقــد  على محمد حسني 
القاضي، وهو يجهر بعظته هذه، رجل تأمل فلسفي بالتاريخ، أفلوطيني النزوع، 
الفيلسوف  بــاملــجــردات، على نحو ما كانه   

ً
املــاديــة، منشغال بــاألمــور  الثقة  عديم 

اليوناني، أفلوطني، )توفي عام 270 ميالدية(. وهو في سمته هذا، يترك للمصريني 
في  أن 250 ضابطًا  رواقــيــة، وال سيما  بأريحيٍة  العادلي  يتعاطوا مع حبيب  أن 
وزارة الداخلية املصرية سبق وأن تمت تبرئتهم من قصة إطالق الرصاص على 

املتظاهرين. 
ن السادة قضاة محكمة الجنايات في القاهرة الذين نظروا القضية 

َ
والظاهر البني أ

يحبون اللعب على املكشوف، وأرادوا إزالة كل هذا الغبش عن دولة حبيب العادلي، 
التي ما إن عادت إلى السلطة ليلة 3 يوليو، حتى مضت في مداواة جروح وندوٍب 
أصيبت بهما، ثم كان نطق القاضي محمود الرشيدي بما قاله، السبت املاضي، 

بالغًا تلفزيونيًا عن استعادة هذه الدولة عافيتها. 
نقول دولة العادلي، فالجيش املصري وثب إلى السلطة ألنه األقدر على أن يفعل 
األمنية والبوليسية،  الداخلية، وأجهزتها  الحكم فهي وزارة  األقــدر على  أما  ذلك، 
بتحالفها املــعــلــن، والــســري أحــيــانــًا، مــع فــلــول حسني مــبــارك الــبــاقــني فــي دولـــٍة 
عميقة، قوية الخيوط والرهانات واألدوات، وكذا القريبني من هذه الدولة بكيفياٍت 
البراءة  في  يتأكد  ومــا  إليها.  والتأشير  التعيني  على  عصية  ليست  أخطبوطيٍة، 
ٍة 

ّ
املظفرة أن الحصة األهم في السلطة في مصر ليست للجيش، على ما له من دال

ثقيلة على الجميع. 
املصرية  املسلحة  القوات  لم تكن  أهــم وجوهه وأوضحها،  األمــر كذلك، في  وألن 
التنفيذي في  الجهاز  فذلك تفصيل يخص  وولــديــه،  مبارك  بتبرئة  كثيرًا  معنية 
العادلي وضباطه. وهؤالء هم  الحاكمة املرتبطة برمزية حبيب  الدولة، أي اإلدارة 
من اندلعت ثورة يناير ضدهم، فيوم 25 يناير هو عيد الشرطة املصرية، واختير 
هذه  تمارسه  الــذي  الشنيعني  والعسف  التعذيب  غاضبة ضد  لتظاهرات  موعدًا 

الشرطة، في السجون وخارجها. 
براءة هذه الشرطة، والوزير املسؤول عنها، هو األهم، فقد تأكد بها انتصار دولة 
حبيب العادلي على دولة اشتهاها ثوار يناير، أما حسني مبارك فلم يكن جائزًا، 

، حبسه، على ما أوحى القاضي، وعلى ما سبقه محمد حسنني هيكل.
ً
أصال

حكيم عنكر

كتب القاص والروائي املغربي الراحل، محمد زفزاف، رواية قصيرة، عنوانها »قبور 
في املاء«. لم يكن يحكي عن فيضانات املغرب التي تطال مناطق كثيرة في البالد، 
بمحاذاة  املهدية  منطقة  فــي  عــن صــيــاديــن،  بــل  ملجابهة مصيرهم،  تــرك سكانها 
الرباط. كانوا يتعيشون على البحر، حيث املحيط رزقهم، وهو، في الوقت نفسه، 
مقبرة مائية ألبناء القرية. لكل واحد منهم حكاية مع املوت، ومع البحر، ولكل عائلة 

قبر مائي أو أكثر، حيث كانت املراكب الصغيرة تبحر مساًء، أو فجرًا، وال تعود.
اليوم، تتكرر مشاهد الغرق في البالد، عاد مشهد الجنازات املائية، ففي أسبوع من 
التساقطات املطربة، تدفقت السيول، واألودية القديمة التي نسيتها ذاكرة مصممي 
املدن ومهندسي املجال الحضري، واستأنفت عملها، فجرفت كل من وجدته في 
هل  املــغــاربــة  يعرف  فلم  واألرواح.  املمتلكات  فــي  جــّدًا  ثقيلة  والحصيلة  طريقها. 
 ،

ً
يفرحون بخير السماء الذي طال انتظاره، أو يحزنون على الدولة التي تركتهم عّزال

التحتية ما  البنية  الهامش، وحيث كل  يواجهون مصيرهم، هناك في مدن مغرب 
خلفه االستعمار، منذ أكثر من سبعني سنة.

إلى  فرنسا  بعودة  يطالبوا  أن  املغاربة  إن على  ناقمًا  »فيسبوك«  رواد  أحد  يكتب 
البالد، لتكمل خيرها الذي بدأته، بتشييد البنيات التحتية من مدارس ومستشفيات 
وجسور، مادام أن ما صمد في الفيضانات، املستمرة، القناطر التي بناها املستعمر، 
األخــرى، مثل ورق مقوى.  تلو  الواحدة  االستقالل«،  »أبناء  قناطر  فيما تساقطت 
أن خذل  مــدة، فبعد  امللك، قبل  القناطر والجسور دشنها  هــذه  أن بعض  والغريب 

هؤالء الشعب، وسرقوا املال العام، تمتد جسارتهم إلى تضليل امللك.
طــبــعــًا، لــيــس قــصــد هـــذا الفيسبوكي، وغــيــره مــمــن يــديــرون حــــوارًا غــيــر مسبوق 
أن  »يوتيوب«،  بها  التي ضج  الفيديوهات  وصــور  املتناقلة  باملعلومات  البالد،  في 
تعود فرنسا إلى املغرب، فال أحد يرضى لبلده ذلك. ولكن، عندما تسقط قناطر 
االستقالل، وتصمد جسور االستعمار، فذلك عالمة على أن دولة االستقالل خانت 
آمال مواطنيها، وبالتالي، من يسير الشأن العام يدفع الدولة إلى االنهيار، وهذا في 

مؤداه ال يقل عن أي عمل تخريبي آخر.
في مشهد ساخر آخر، يهاتف سائق عربة شحن زوجته، وهو يهم باجتياز جسر، 
أنه مقدم في التو واللحظة على املرور من القنطرة، ويطلب منها أن تعتني باألوالد، 
إذا حصل له مكروه. لكن الزوجة الخبيرة »تعطيه التعليمات التالية: شوف، إذا كانت 
القنطرة ديال االستعمار دوز فوقها، وإذا كانت ديال االستقالل ارجع لحال سبيلك«.
يحمل املوقف الساخر، هنا، في العمق وعيًا جماعّيًا عند املغاربة، بأنه جرى نهب 
البالد من مافيات الريع، التي استفادت من قربها من نافذين في السلطة، وكونت 
غطاًء مصلحّيًا كبيرًا، واستفادت، عقودًا، من صفقات كبرى تهم البنيات التحتية، 
من دون أن تخضع ألي رقابة أو محاسبة، اللهم حمالت عشوائية محدودة تأتي 
هو  كما  الكارثة،  وقــوع  بعد  امليت،  الوقت  في  تكون  الغالب،  وفــي  عكسية،  بنتائج 

الشأن اليوم، حيث يجري فتح تحقيق في أسباب انهيار قناطر حديثة اإلنجاز.
وشر البلية ما يضحك، فبعد كل هذه املآسي، يخرج مسؤول حكومي ليقول، إن 
سبب ارتفاع ضحايا الفيضانات يعود إلى عدم احترام املغاربة تعليمات املرور، بل 
إن فردًا من عائلة ضحايا خرج، أو »أخرج« ليقول، وكأنه خبير، إن عائلته هي من 

كان السبب عندما أصرت على اجتياز الطريق املغمور باملاء.
يجلد  وهــو  للكاميرا،  مبتسمًا  راضّيًا  الضحية  يخرج  الغرابة، حني  منتهى  وهــذا 
للفيضانات، في  السياسي  التوظيف  أخــرى: حــذار من  أبــواق  بينما تحذر  نفسه، 
حني تقول الحكومة: لن نسمح باستغالل مآسي املغاربة. أما آالف الجمعيات التي 
الدولة واملنظمات األجنبية واالتحاد األوروبــي،  تشتغل في »التنمية«، وتتلقى مال 

فتبخرت، أو هي في قرار مكني.
أليس أفضل أن يعود الوندال والبيزنطيون!

سامح راشد

لم تكن تبرئة حسني مبارك مفاجئة لكثيرين من متابعي مخطط القضاء على 
ثورة يناير في مصر. بعض املتفائلني كان يتمنى أحكامًا ضد حبيب العادلي أو 
مساعديه لذر الرماد في العيون. لكن، جاء الحكم في قضية القرن بهذه البراءات 
وعزيمتها  فتر،  قد  حماسها  كــان  فئات  في  مجددًا  الحماس  ليشعل  الجماعية، 
وهنت، في مواجهة سلطة مستبدة وقوى سياسية متخاذلة وشعب أغلبه صامت. 
وهذا ما كانت تتحسب له السلطة في مصر، فحشدت قواتها واستنفرت أجهزتها، 
بحجة تظاهرات يوم 28، بينما السبب الحقيقي هو مواجهة ما بعد براءة مبارك. 
وهذا، بذاته، دليل إدراك أهمية وخطورة استيقاظ األمة، مرة أخرى، على شعارات 
يناير.. »الشعب يريد إسقاط النظام«، ذلك الهتاف الوطني الجامع املانع، عاد مجددًا 

إلى امليدان، للمرة األولى من ثالث سنوات.
في أوج رفض بعض قطاعات الشعب حكم »اإلخوان املسلمني«، كان الهتاف وقتها 
يسقط »حكم املرشد«، وليس »النظام«. ربما كان ذلك بوعي، أو من غير وعي، بأن 
»املرشد« لم يكن جزءًا من النظام، وإنما دخيل متطفل عليه. وال يرتبط هذا بحسن 
أو سوء إدارة الحكم وقتئذ. بدليل أنه، بعد عام ونصف من الهتاف ضد املرشد، 
عاد من جديد الهتاف ضد »النظام«، بل، وأيضًا، ضد »حكم العسكر« مجددًا. فقد 
كانت فترة حكم اإلخــوان »وقتًا مستقطعًا«، سرعان ما عــادت السلطة األصلية 
بعده في 3 يوليو. إذن، السلطة الحالية في مصر ليست منفصلة بحال عن نظام 
مبارك، ولم تكن يومًا ضده، أو حتى امتدادا له، وإنما هي جزء أصيل منه، بدليل 
عودة شخصياته وبقاء مؤسساته وتطبيق آلياته واستخدام وسائله وإدارة الحكم 
بعقلياته. فهي تتبع النهج املباركي نفسه، باإلمعان في قهر املصريني سياسيًا، 
وإفقارهم اقتصاديًا. ثم ها هي تقهرهم معنويًا، بتلك البراءات الوقحة في قضية 
القرن التي ظلت ألشهر طويلة بعد الثورة أيقونة للقصاص من ظلمة الشعب وقتلة 

املتظاهرين.
من حيث ال تدري، أثبتت سلطة 3 يوليو أن معركتها الحقيقية ليست سوى مع 
ثورة وثوار يناير، من خالل العنف الذي ارتكبته ضد رافضي الحكم على مبارك، 
واالستماتة في منعهم من العودة إلى ميدان التحرير. إنه الخوف من عودة يناير.. 
الذي طاملا حاول  الثورة والثوار.. يناير املطالب واألفكار.. يناير هو الشبح  يناير 
نظام مبارك القضاء عليه وإنكار وجــوده، فإذا به، ببراءة مبارك التي تنكره هذه 

السلطة، هي ذاتها تستحضره ليبعث من جديد. 
العودة إلى امليدان، ولو لساعات، هي إحياء لروح يناير. فبراءة مبارك أيقظت الثوار 
إلى ضرورة تصحيح املسار، بعد تشتيت دام أكثر من ثالث سنوات، بفعل فاعل. 
الــصــراع، فهو ليس مع  إلــى األصـــل. تصحيح ملعادلة  عــودة هتافات يناير عــودة 
إرهاب وال إخوان وال سلفيني وال ليبراليني وال عمالء وال متآمرين.. الصراع بني 
حكم وشعب.. شعب مكون من كل هؤالء معا، وحكم يريد استعبادهم جميعًا، 
لخدمته فــقــط. فــمــن يــرضــى يــنــال صــك الــوطــنــيــة، ومـــن يــرفــض فــهــم اإلرهــابــيــون 

واإلخوان والعمالء واملتآمرون. 
وبعد ثالث سنوات من الوقيعة فيما بينهم، وشيطنة كل منهم أمام الشعب، بدا 
التي تكشفت  الحقيقة  إنها  أيــًا منهم،  ليس  الشيطان  أن  لكل ذي عينني  واضحًا 

مجددًا. 
فلتكن براءة مبارك فرصة ملراجعة النفس من كل األطراف، وعلى ثوار وشركاء، 
بتبني  املسؤولية،  إلى مستوى  ارتقاء  تقتضيه من  ما  إدراك  يناير،  وأدعياء،  بل 
والــشــعــارات  األهـــداف  اإلقصائية.  النخبوية  وليست  التوافقية،  الشعبية  املطالب 
الجميع بال  أولــويــات  أن تتصدر  التي يجب  الوطنية فقط، ومــن دون غيرها، هي 
استثناء. وعندها، سيظهر الوجه الحقيقي لسلطة 3 يوليو، ليس من ثورة يناير 
كعنوان، فما أسهل نفاقه والتشدق به! وإنما تجاه تطبيق مطالب املصريني في 

يناير.. حرية، عدالة، عيش وكرامة. 

دولة حبيب العادلي نحن المغاربة

الخوف من عودة »يناير«
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غزة ـ إيمان عبد الكريم

الــرواغ )36 عامــا(  كثيــرًا مــا يكــون توفيــق 
عاجــزًا عــن تأمــن الطعــام ألطفالــه. ينتظــر 
 ثاثــة أشــهر، 

ّ
الحصــول علــى املســاعدات كل

وهــي عبــارة عــن كيــس يحتــوي علــى الدقيــق واألرز 
والســكر. غالبا ما تنفد هذه املواد الغذائية قبل املدة 
العمــل، ينتظــر مســاعدة  املحــددة. وألنــه عاطــل عــن 

جيرانه أو أصدقائه.
بعــد تدميــر األنفــاق، أخيرًا، خســر الــرواغ عمله، علما 

هــذا الوضــع ليــس بالغريــب فــي غــزة. فآالف الشــباب 
يعانون مثلي«.

مــن جهتــه، يشــرح رئيــس اتحــاد نقابــة العمــال فــي 
أن  الجديــد«  »العربــي  لـــ  العمصــي،  ســامي  القطــاع، 
عمــال  عــن  تدريجّيــا  باالســتغناء  بــدأت  »إســرائيل 
القطــاع البالــغ عددهــم أكثــر مــن 150 ألفــا، وذلــك بعــد 
االنتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000. عام 2004، 
توقف العمال عن الذهاب إلى العمل داخل إســرائيل. 
تحســن  والبنــاء.  والصيــد  الزراعــة  إال  يجــدوا  لــم 
 مــع بــدء حفــر األنفــاق وزيــادة أعدادها 

ً
الوضــع قليــا

خــال الســنوات القليلــة املاضيــة. إال أنــه ســاء مجــددًا 
بعد تدميرها«. 

يشــير العمصــي إلــى أن نســبة العاطلــن عــن العمــل 
وصلــت إلــى 55 فــي املائــة  بحســب اإلحصــاء املركزي 
الفلســطيني، مضيفــا »لــن تنخفــض هــذه النســبة إال 
تشــغيل  مشــاريع  وإنشــاء  البنــاء،  مــواد  إدخــال  مــع 
مؤقتة ملساعدتهم«. يستنكر إلغاء مشروع التشغيل 
املؤقت الذي أطلقته وزارة العمل بعد تشكيل حكومة 
التوافــق الوطنــي، وإلغــاء مشــروع جــدارة للتشــغيل 

املؤقت الخاص بالخريجن.
فــي  العامــة  العاقــات  عــام  ينفــي مديــر  املقابــل،  فــي 
»العربــي الجديــد« أن  وزارة العمــل نبيــل املبحــوح لـ
يكون قد تم إلغاء أّي مشــروع من مشــاريع التشــغيل 
املؤقــت، الفتــا إلــى أنها أحيلت إلــى لجنة متخصصة 
أو  تعديلهــا  ذلــك  بعــد  يتــم  أن  علــى  ملناقشــتها، 

استبدالها بمشاريع أخرى. 
ويكشــف أنــه »تــم توقيــع اتفاقيــة بــن وزارة العمــل 
وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي بالشــراكة مع نقابة 
الصياديــن وجمعيــة املزارعــن، لتشــغيل ألف عامل«، 
 أن يتــم توقيــع اتفاقيات أخــرى مع جهات دولية 

ً
آمــا

لفتــح البــاب أمــام اآلالف مــن العمــال والتخفيــف مــن 
نسبة البطالة في القطاع.

أنــه كان يعمــل فــي مجــال البنــاء، بســبب عــدم توفــر 
»العربــي  املــواد الازمــة مــن إســمنت وحديــد. يقــول لـ
بحجــم  فوجئنــا  الحــرب،  توقفــت  »منــذ  الجديــد«: 
الدمــار الكبيــر فــي القطــاع. أملــت أن يصــدق العالــم 
معنا في ما يخص إعادة إعمار غزة. ذلك يعني توفر 
فرص عمل. إال أن الوضع العام في البلد يزداد سوءًا، 
ولم أعد قادرًا على تأمن مستلزمات أسرتي. فالبناء 

هو مصدر رزقي الوحيد«. 
يضيــف الــرواغ أنــه »ال يوجــد نقابــة عمــال أو وزارة 
فــي القطــاع قــادرة علــى توفيــر العمــل لهــم، أو الدفــاع 
ســرق منهــم فــي ظــل 

ُ
عــن حقوقهــم املشــروعة، التــي ت

غيــاب األفــق ألي حــل سياســي«. وُيحّمــل الحكومــة 
وأبنائــه، ومســتقبل  عــن حياتــه  الكاملــة  املســؤولية 

عشرات اآلالف من العمال.
مــن جهتــه، اضطــر أبو عاصــف الريفي )63 عاما( إلى 
االســتغناء عــن خمســة عمــال، كانــوا يســاعدونه فــي 
نســبة  تراجعــت  بعدمــا  الفخاريــة،  األوانــي  صناعــة 
املبيعــات، وصــار عاجــزًا عــن دفــع أجورهــم. فعــل ذلك 
ب مجهودًا كبيرًا. 

ّ
بالرغم من أن مهنته شــاقة، وتتطل

»العربــي الجديــد«: »تضــرر مصنعنــا خــال  يقــول لـ
الحرب األخيرة على غزة، ولم نعد قادرين على صنع 
الفخــار.  علــى  الطلــب  أيضــا  تراجــع  كبيــرة.  كميــات 
بيــع  مــن  عليــه  أحصــل  الــذي  املــال  يكفينــي  بالــكاد 
الفخــار لســد جــوع عائلتــي، باإلضافــة إلــى عائلتــي 

ولدّي اللذين يعيشان معي في املنزل نفسه«.
محمــود، وهــو ابنه األوســط، يحمل شــهادة جامعية 
مــع  يعمــل  أنــه  يوضــح  الكومبيوتــر.  هندســة  فــي 
والــده بســبب عــدم وجــود فــرص عمــل. صــار مضطرًا 
للعمــل فــي صناعــة الفخــار ومســاعدة والــده لتوفيــر 
مصاريف يومه. يقول: »عمري اآلن 28 عاما. تخرجت 
مــن الجامعــة قبــل أربــع ســنوات، وحتــى اللحظــة لــم 
أجــد أيــة فرصــة عمــل جيــدة فــي مجــال تخصصــي، 

مجتمع
اكتشفت السلطات الهولندية انتشار مرض إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن، وذبحت 28 ألف 
 طيور املزرعة الواقعــة في بلدة زويتيرود، 

ّ
طيــر فيهــا. وقالــت وزارة شــؤون االقتصــاد الهولنديــة إن

التي تبعد 20 كم شــمال شــرق الهاي، أصيبت بســالة »إتش 5« من فيروس إنفلونزا الطيور. فيما 
أجريــت اختبــارات إضافيــة الكتشــاف إصابــة طيــور أخــرى بالفيــروس. وذبحــت عشــرات اآلالف من 
»إتــش 5 إن 8«، وهــي ســالة شــديدة العــدوى للطيــور  الطيــور فــي هولنــدا أخيــرًا، بعــد إصابتهــا بـ

لكنها ال تشكل خطرًا يذكر على البشر. )أسوشييتد برس(

خــرج عشــرات النشــطاء الكنديــن، فــي مســيرة انطلقــت مــن ميــدان فيليــب، وســط مدينــة مونتريال، 
بادهــم  فــي  الشــرطة  »عنصريــة«  علــى  احتجاجــا  املدينــة،  غــرب  موروايــال  منطقــة  إلــى  وصــواًل 
 تطلق على نفسها اسم 22 أكتوبر/ 

ٌ
، املناهضة للشرطة، حركة

َ
والواليات املتحدة. ونظمت املسيرة

تشرين األول. وردد املتظاهرون هتافات: »ارفع يديك .. ال تطلق النار«. كما رددوا هتافات مناهضة 
للشــرطة والعنصرية. وأعلنوا عن تضامنهم مع حراك الشــارع األميركي ضد »جرائم العنصرية«، 

التي ترتكبها الشرطة في حق املواطنن السود. )األناضول(

احتجاجات كندية على »عنصريّة« الشرطةهولندا تذبح 28 ألف طير بسبب اإلنفلونزا

لندن ـ كاتيا يوسف

ف اليَدين فحســب، 
ّ
الصابون الســائل ال ينظ

بل قد يســاهم في إصابة الكبد بالســرطان. 
فــي جامعــة  باحثــون  إليــه  مــا خلــص  هــذا 
كاليفورنيا - سان دييغو، نشروا دراستهم 
الوطنّيــة  األكاديمّيــة  »وقائــع  دورّيــة  فــي 
للعلــوم«. أمــا الســبب، فمادة »تريكلوســان« 
مئــات  فــي  واملوجــودة  للبكتيريــا  املضــادة 

املنظفات التي نستخدمها يوميا.
رت الدراسة 

ّ
وهذه املادة الكيميائّية التي حذ

مــن مخاطــر التعّرض لهــا، تدخل عموما في 

الشــخصّية  النظافــة  تركيبــة مســتحضرات 
مــن شــامبو ومعجــون أســنان علــى ســبيل 
املنظفــات  معظــم  إلــى  باإلضافــة  املثــال، 
املنزلّيــة. وقــد جــاء التحذيــر، بعــد أن تبــّن 
أنهــا  الفئــران،  علــى  تجــارب  بعــد  للخبــراء 

تسّبب تلّيف الكبد وإصابته بالسرطان.
الطــب  كليــة  فــي  املحاضــر  األســتاذ  وشــرح 
دييغــو  ســان   – كاليفورنيــا  جامعــة  فــي 
روبــرت تاكــي الــذي قــاد فريــق الباحثــن، أن 
قــد  ــف 

ّ
مكث بشــكل  تريكلوســان  »اســتخدام 

يسيء إلى صّحة اإلنسان، بداًل من املساعدة 
يضيــف  الجراثيــم«.  علــى  القضــاء  علــى 

قــد تغلــب علــى  الجّديــة  املــادة  أن »مخاطــر 
فائدتهــا البســيطة، خصوصــا حــن تختلــط 
مــع مرّكبــات كيميائّية أخــرى تتفاعل في ما 

بينها وتؤدي إلى خلل في وظائف الكبد«.
الفريــق علــى  أجراهــا  التــي  التجــارب  وفــي 
لــت وظائــف الكبد لدى 

ّ
فئــران املختبــر، تعط

تلــك القــوارض وكانت أكثر ُعرضة لإلصابة 
مــن  أشــهر  ســتة  خــال  فــي  الكبــد،  بــأورام 
تعريضهــا للمادة الكيميائّية. وهذه الفترة 

الزمنّية تعادل 18 عاما لدى البشر. 
معهــد  فــي  فيزيــاء  عالــم  شــّدد  جهتــه،  مــن 
األميركّيــة  الطبّيــة  لأبحــاث  ســكريبس 

دانيــال ســالومون علــى أهمّيــة الدراســة إذ 
فــي  البحــث  وحصــرت  التعميــم،  بــت 

ّ
»تجن

مــادة تريكلوســان وتفاعاتهــا«. لكنــه دعــا 
إلــى التعّمــق فــي دراســة أثرهــا علــى صّحــة 
اإلنسان، الفتا إلى أن »دراسات عديدة حول 
وعاقتهــا  بالســرطان  حيوانــات  إصابــة 
الحقــا«.  خطؤهــا  تبــّن  قــد  كان  بالبشــر، 
وشــرح أن ذلــك »يعــود إلــى اختــاف رّد فعل 
جســم اإلنســان عــن الحيــوان. وبالتالــي قــد 
البشــر،  علــى  الدراســة  تلــك  تطبيــق  يكــون 

مجّرد إنذار خاطئ«.
والــدواء  الغــذاء  إدارة  أفــادت  ذلــك،  إلــى 

مــادة  بــأن  إيــه(  دي  )إف  األميركّيــة 
معجــون  فــي  تنفــع  قــد  »تريكلوســان« 
ــل البكتيريــا التــي تتجّمــع 

ّ
األســنان، إذ تقل

في الفم والتي ثبت علميا عاقتها بأمراض 
القلب والتهاب املفاصل وغيرها.

اســتخدام  أن  إلــى  أشــارت  لكنهــا 
النظافــة  مســتحضرات  فــي  »تريكلوســان« 
علــى  املنزلّيــة  واملنظفــات  ــخصية 

ّ
الش

أنواعهــا، ال يفضــي إلــى نتيجــة أفضــل مــن 
التقليدّيــة  املنتجــات  تمنحهــا  التــي  تلــك 
الســابق  فــي  البشــر  التــي كان يســتخدمها 

والخالية من تلك املادة.

مضاد البكتيريا في الصابون السائل يهّدد الكبد

الطباع  ماهر  االقتصادي  المحلل  يقول 
قطاع  في  »العمال  إن  الجديد«  لـ»العربي 
لو  حتى  عمل،  فــرص  إلــى  يحتاجون  غــزة 
»تعاني  يضيف:  القطاع«.  خارج  ذلك  كان 
غزة من نسبة بطالة كبيرة ال يستطيع سوق 
نحن  لذلك،  استيعابها.  الداخلي  العمل 
العربية  األسواق  إلى  العمال  إلرسال  بحاجة 
أن  إلى  مشيرًا  المحتلة«،  ــي  األراض حتى  أو 
»العاطلين من العمل سينتعشون في حال 

السماح بإدخال مواد البناء إلى القطاع«.  

الحاجة إلى فرص 
بالخارج

يوسف حاج علي

ليس هارون شريرًا ولم يكن لحظة كذلك. 
غير أن األيام ظلمته مّرتني. األولى عندما 
وضعته في محيط ال يقّدر أهمية التعليم 
في مصير األطفال. والثانية عندما دفعته 

إلى مهنة الحالقة تحت أيدي زبائن ال 
يرحمون ضعيفًا.

لم يشّجع والد هارون أبناءه على التعلم، 
هو الذي لم يثبت في مهنة. فيومًا يكون 
بائع خضار، ويومًا آخر يصير سائق 

تاكسي، وفي ثالث موظفًا في شركة. لم 
يعرف والد هارون ماذا يريد لنفسه يومًا 
من األيام. لكن هارون يعرف ماذا يريد. 

ولو أن أيامه اقتصرت في هذه الفترة من 
م مهنة الحالقة الرجالية 

ّ
حياته على تعل

ي السحاسيح )الصفعات على الرقبة( 
ّ
وتلق

من الزبائن.
والزبائن ال يصفعون هارون إال لسبب 

وحيد، وهو أنهم قادرون على فعل ذلك من 
دون حساب. شريعة الغابة ذاتها. ومعظم 
هؤالء هم من الشباب املهمشني، والعاديني 
في الحياة، الذين لو التقى فيهم الواحد ال 
يمكن أن ينتبه لهم ألن ليس لديهم شيء 

مميز يقدمونه أو يدافعون عنه. 
ون 

ّ
الزبائن الشبان، أو بعضهم، يستغل

ه أضعف منهم، وال يملك القدرة 
ّ
هارون ألن

على رد الصفعات بمثيلتها على رقابهم. 
فهم يظنون أنهم قادرون على شراء 

الصفعة بالبقشيش التافه الذي يدفعونه، 
وألن هارون هو »الصبي« في املصلحة 

م، أي الحلقة األضعف الواجب 
ّ
وليس املعل

ي بصمت وابتسامة.
ّ
عليها التلق

ما تلقى هذه الصفعة 
ّ
يغضب هارون كل

املهينة بال سبب. يظهر الحنق في وجهه، 
تحّمر أذناه، وتلتصق أسنانه ببعضها. 
فيجمع قبضتي يديه كمن يتأّهب للّرد 

ه ال يلبث أن 
ّ
على هذا االعتداء الّسافر. لكن

يهّدئ من روعه ويعود للتركيز على عمله. 
وأمام هذا الغضب، يتمادى الزبائن في 

استفزاز الشاب الصغير، ألنهم متأكدون 
مه، صاحب 

ّ
بأنه لن يفعل شيئًا. حتى معل

صالون الحالقة، يشعر بزهو السلطة 
أحيانًا فيوّجه له الصفعات على الرقبة من 

حني آلخر ألسباب واهية يصير يخترعها، 
مهّددًا إياه بطرده من العمل في حال تجّرأ 

على االعتراض. لكن قلبه يحّن في مّرات 
ل ملنع إهانات الزبائن لرقبة 

ّ
أخرى فيتدخ

هارون. فربما شعر بوقع السحسوح على 
ر نفسه في تلك اللحظات 

ّ
رقبته إذ يتذك

، قبل أن يتحّسن 
ً
يوم كان صبيًا عامال

حاله ويصير صاحب صالون للحالقة.
كُبر هارون بسرعة في األشهر املاضية. 
نبت له شاربان ولحية خفيفة. وصارت 

بنيته أكثر صالبة. وهو للحقيقة صاحب 
عصب متني. فلو أتيحت له فرصة العراك 
مع أي من الذين يوّجهون صفعاتهم إلى 

ب على أكثرهم. 
ّ
رقبته املفتوحة لتغل

فليست القوة أو الخوف هما اللذان يمنعانه 
من مقارعتهم. هي لقمة العيش.

رقبة 
هارون

االثنين 1 ديسمبر / كانون األول 2014 م   9 صفر 1436 هـ  ¶  العدد 91  السنة األولى
Monday 1st December 2014

وصلت نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 55 في المائة )إيمان عبد الكريم(

الصامتون

دولة يهوديّة بين خوف واستغالل أغلبيتنا الصامتة

إنهم يحتفلون بهزيمة غزوة أُحد الربيع العربي لم يحن بعد

16

D

يعتقــد بعضهــم أن نتنياهــو أثــار زوبعــة سياســية وإعالميــة بالتصويــت علــى 
قانون الدولة اليهودية، دولة قومية للشعب اليهودي في الحكومة، بغالبية أربعة 
عشر مؤيدًا، ومعارضة ستة أعضاء، على رأسهم يائير البيد وتسيبي ليفني. 
لكنــه فــي الحقيقــة لــم يفاجــئ أحــدًا، فليفنــي، التــي تتصــّدر املشــهد السياســي 
املعــارض، والتــي أعلنــت معارضتهــا للتصويــت، وجزمــت أنها ســتصّوت ضده 
في الكنيســت، حتى لو أدى األمر الى إقالتها من الحكومة، هي بنفســها ابتّزت 
بالدولــة  باالعتــراف  طالبــت  حيــث  شــارون،  حكومــة  عهــد  فــي  الفلســطينيني 

اليهودية.
 نتنياهو أوضاعًا 

ّ
إذن، ما هي الخلفيات الحقيقية من هذا اإلعالن، وهل استغل

معّينة، وهل يقف وحيدًا في هذه الزوبعة؟
أحمد الصباهي )فلسطين(

لفــت انتباهــي قبــل أيــام، إجــراء رقابــي ذو خلفيــة سياســية محضــة، أقــدم عليــه 
األمــن العــام فــي لبنــان فــي منعــه فيلمًا وثائقيًا كان مقــررًا عرضه في مهرجان 
»الثقافــة تقــاوم«، عنوانــه »األغلبيــة الصامتــة تتحــدث«، للمخرجــة املتألقــة، باني 
خوشــنودي، ويتضمن مشــاهد التقطت في إيران ســنة 2009 على أيدي هواة، 
أو بواســطة آالت تصويــر بســيطة، وهــذه املشــاهد لتظاهــرات عديــدة حاشــدة، 
»تزويــر«، وأتــت بأحمدي نجاد رئيســًا  خرجــت بانتظــام ألشــهر طويلــة، تنــدد بـ
موســوي،  ميــر حســني  اإلصالحــي،  منافســه  وأســقط خاللهــا  ثانيــة،  لواليــة 
التوقيفــات،  عشــرات  وتخللتهــا  الســلطات،  مــن  بالقمــع  التظاهــرات  وجوبهــت 
وعمليــات إطــالق نــار وســقوط قتلــى. هــذا هــو العنــوان املثيــر للفيلــم الوثائقــي، 
 كبيرًا.

ً
ف منعه من العرض ضمن فعاليات املهرجان املذكور تفاعال

ّ
والذي خل

لحويمد المحجوب )المغرب(

هــل ُيعقــل أن نحتفــل باالستســالم واالســتعباد للمحتــل البريطانــي الــذي قــرر 
إدخــال الجيــش املصــري )كأحــد رعايــاه(، وكأنــه أحــد فيالقــه املقاتلــة التابعــة 
للجيــش البريطانــي العظيــم العابــر للقــارات فــي الحرب العامليــة األولى جنبًا إلى 
جنــب قــوات الحلفــاء )أغســطس/ آب 1914(، حيــث ال ناقــة لنا وال جمل في تلك 
الحــرب، حيــث تتصــارع وتتنافــس القــوى الكبــرى االســتعمارية األوروبية على 
الهيمنــة علــى باقــي شــعوب العالــم، ومص دمائها وهــي حّية، ولم نجن منها أي 
منفعــة سياســية، أو اقتصاديــة، بــل علــى العكس، تم رهــن مواردنا واقتصادنا 
ومطاراتنــا وقواتنــا وعتادنــا العســكري تحــت إمــرة وتصــرف قــوات الحلفــاء 
)بريطانيــا وفرنســا وروســيا(، ذلــك أنــه تــم تقســيم الوطــن العربــي واملشــرق 
اإلســالمي )آســيا وأفريقيــا(، قبــل انتهــاء تلــك الحــرب، إلــى كيانــات صغيــرة 
اتفاقيــة  بموجــب  املنتصــر  الغربــي  لالســتعمار  كغنائــم  األوصــال،  متقطعــة 

»ســايكس بيكو« عام 1916.
أخطــر مــا نواجهــه، اآلن، هــو الزحــف الهمجــي لتزييــف الوعــي الجمعــي لألمــة، 
وألجيال قادمة ال ُيراد لها أن تدرك الحقيقة، في اغتياٍل واضح للعقل والفكر، 
 عــن 

ً
وتشــويه متعّمــد لحقائــق التاريــخ والجغرافيــا وتجريــف للذاكــرة، فضــال

تكريــس روح االنهزاميــة واالنبطــاح أمــام النمــوذج الحضــاري الغربــي، حيــث 
يصبــح العــدو صديقــًا وشــريكًا والشــقيق خصمــًا وعــدوًا لــدودًا عبــر تغييــر 
العربــي  الجمعــي  العقــل  فــي  املســتقرة  األخالقيــة  األبديــة  واملعاييــر  القواعــد 
واإلســالمي عبــر التاريــخ لنصبــح بعــد ســنوات قليلــة قادمــة، مســخًا بــال هوية 
أو تاريــخ ولقمــة ســائغة ســهلة االبتــالع واالمتصــاص، ومــن ثــم االنصهــار فــي 
الحضــارة الغربيــة تابعــني خانعــني، والنتيجــة النهائيــة أمــة منزوعة االســتقالل 

واإلرادة.. 
فهــل يأتــي اليــوم الــذي نحتفــل فيــه مــع أعدائنا بذكرى نكبة فلســطني 1948، أو 
نكســة يونيــو/ حزيــران 1967، أو ذكــرى كامــب ديفيــد 1978 املهينــة، أو ربمــا 

حد وســقوط األندلس؟!
ُ
بذكرى هزيمة املســلمني في غزوة أ

رضا حمودة )مصر(

مهمــا اختفــت األيــادي الظالميــة تحــت الطاولــة، فــإن عمليــات التآمر تبــدو واضحة 
املعالــم، معروفــة النتائــج، ومــن نتائجهــا قمــع الحريــات وإثــارة النعــرات الطائفيــة 
واملذهبيــة والعنصريــة والقوميــة، وذلــك باســتغالل النفــوذ وتســخير املــال وشــراء 
يعيــد  ربيــع،  أي  لقمــع  مــن جديــد  الشــتاء  وتنســج خيــوط  املبــادئ،  وبيــع  الذمــم 

لحضارتنا ألقها وسطوعها.
الواقع الذي نعيشه أصبح من األدلة والشواهد والبراهني التي ال تحتاج إلى إثبات 

ما تنسجه تلك األيادي القذرة، وامللطخة بالدماء البريئة.
ومــن عوامــل قــوة ثــورات الربيــع، وأنا فــي الحقيقة ال أصفها بالثــورة، بقدر ما هي 
انتفاضــة، ألن مــن خصائــص الثــورة اســتكمال املســيرة لتحقيق األهــداف، ولذلك، 
فــإن ثــورات الربيــع لــم تســتكمل تحقيــق أهدافهــا بعد، حتى يرينا اللــه تعالى باقي 
املؤامرات وتلك الخيوط التي تنســج في الظالم في محاولة بائســة ويائســة للعودة 

إلى الوراء ولو دقيقة واحدة على األقل.

ومن أمثلة املؤامرات املفضوحة واملعروفة لدى العامة ما يأتي:
1- في اليمن: إفساح املجال للجماعات املسلحة واملخالفة للسلم االجتماعي، فكرًا 
وعقيــدة ونظامــًا، بــأن تنقلــب علــى الدولــة وممتلكاتهــا ومعســكراتها، بتواطــؤ من 

الدولة نفسها وبمساعدة النظام العاملي والعربي.
2- فــي تونــس: اســتغالل الديمقراطيــة بشــراء األصــوات وبيــع الذمــم فــي محاولــة 

إلرجاع النظام القديم بثوب جديد.
3- فــي مصــر: االنقــالب علــى الشــرعية مــن النظــام الســابق، بمباركــة دول عربيــة 

وغربية، واستبداله بحكم عسكري أشد مكرًا وقساوة.
4- في ليبيا: شبيه بتطبيق املخطط الذي يجري في اليمن وذلك باستخدام العنف.
5- فــي ســورية: تدميــر البنيــة التحتيــة للبــالد وإشــغال الثــورة بصراعــات دمويــة 

وتنظيمات إرهابية، وذلك من أجل حماية إسرائيل.
عبد الرحمن الوعيل )اليمن(

فضاء مفتوح

آراء

بدر اإلبراهيم

الحكومــة  لصالحــه  صّوتــت  الــذي  القانــون 
تعريــف  ويؤكــد  أخيــرًا،  اإلســرائيلية، 
اليهــودي  للشــعب  قوميــة   

ً
دولــة إســرائيل 

بمثابــة  )تعتبــر  األساســية  القوانــن  فــي 
الدســتور فــي الكيــان الصهيوني(، ال يضيف 
جديــدًا ســوى تأكيــد املؤكــد بشــكل قانونــي. 
كانتــا  الصهيونيتــان  واملمارســة  فالخطــاب 
منســجمتن مــع فكرة يهوديــة الدولة. واألمر 
يتعــدى اإلصــرار اإلســرائيلي، فــي الســنوات 
العالــم،  اعتــراف  علــى  األخيــرة،  العشــر 
خصوصــا الفلســطينين والعــرب، بيهوديــة 
الدولــة، إلــى الخطــاب املؤســس لهــذا الكيــان 
االســتعماري، القائــم علــى إحــال اليهــود في 
واإلبــادة.  التهجيــر  بممارســة  العــرب  أرض 
وكمــا يذكــر ديفيــد بــن غوريــون، أول رئيــس 
وزراء إلســرائيل، ليســت هــذه دولــة األغلبيــة 
اليهوديــة، بــل دولــة اليهود أينمــا كانوا، وقد 
والــذي  العــودة،  قانــون  ســمي  مــا  ذلــك  عــزز 
ينــص بنــده األول علــى حــق كل يهــودي فــي 

الهجرة إلى الباد.
لكنهــا  علمانيــة،  حركــة  الصهيونيــة 
الدولــة،  إلقامــة  الدينــي  التبريــر  اســتخدمت 
وبسط سيادتها على األرض، فملكية األرض 
تعود إلى أسباب دينية تاريخية، وليس هذا 
وحســب، بل اســتخدمت الحركــة الصهيونية 
للتحشــيد  الخــاص،  مثــل  دينيــة،  تعابيــر 

محمد أبو رمان

العــام  املراقــب  نائــب  توقيــف  موضــوع  طغــى 
زكــي  األردن،  فــي  املســلمن  اإلخــوان  لجماعــة 
الدولــة  أمــن  ملحكمــة  وتحويلــه  أرشــيد،  بنــي 
العســكرية، علــى املشــهد العــام لعاقــة الدولــة 
األردنيــة بالجماعــة. التهمــة املوّجهــة للقيادي 
ــل بتعكيــر صفــو العاقــات مع 

ّ
اإلســامي تتمث

دولــة شــقيقة )اإلمــارات(، بعــد أن نشــر الرجــل 
هجوما عنيفا عليها عبر صفحته على »فيس 

بوك«. 
أثار التوقيف جملة من التحليات والتوقعات 
الحكومــة،  قــرار  كواليــس  حــول  والقــراءات 
ترســيم  فــي  ذلــك  علــى  يترتــب  أن  يمكــن  ومــا 
 ،

ً
عاقتها بجماعة اإلخوان املســلمن مســتقبا

علــى الرغــم مــن إصــرار املســؤولن واملصــادر 
يتجــاوز  ال  املوضــوع   

ّ
أن علــى  الرســمية 

»احتــواء أزمــة« متوقعــة، نتيجــة ملــا نشــره، مع 
اإلمــارات، وحماية مصالح األردنين العاملن 
هنــاك )قرابــة 225 ألــف شــخص، وفــق الروايــة 
الحكوميــة( مــن دواعــي غضــب اإلمــارات عّمــا 
الحكومــة  صمتــت  حــال  فــي  الرجــل،  نشــره 

األردنية على ذلك.
بتوقيــف  املحيــط  الجــدل  عــن  الطــرف  بغــض 
القادمــة،  والتوقعــات  وأســبابه،  أرشــيد  بنــي 
 مــا هــو أهــم، في ظنــي، من واقعــة االعتقال 

ّ
فــإن

هــذه، علــى أهميــة داللتهــا، يتمثــل فــي اعتقــال 
اإلخــوان  أعضــاء  مــن   21 قرابــة  وتوقيــف 
وتحويــل  شــبابية،  قيــادات  بينهــم  املســلمن، 
بتهمــة  الدولــة،  أمــن  إلــى محكمــة  منهــم  عــدد 

إلــى  اليهوديــة  الهجــرات  وتعزيــز  والتعبئــة 
مطابقــة  الصهيونــي  الكيــان  فــي  فلســطن. 
فاليهوديــة  والديــن،  القوميــة  بــن  صريحــة 
جوهر الدولة وأساس املواطنة، وليس هناك 
تعريف لليهودية خارج التعريف الديني في 
إســرائيل. لذلــك، َمن يغّيــر دينه إلى اليهودية 
لــه  ويحــق  »قوميــا«،  يهــودي  إلــى  يتحــّول 

الحصول على الجنسية اإلسرائيلية.
الديــن  بــن  الفصــل  إســرائيل  تســتطيع  ال 
والدولة، وتصر على تعريف نفسها قانونيا 
دول  تأييــد  تجــد  ذلــك،  ومــع  لليهــود،   

ً
دولــة

غربيــة علمانيــة فــي هذا األمــر، واألغرب أنها 
تجــد مديحــا وثنــاًء مــن علمانيــن عرب، على 
د 

ْ
ديمقراطيتهــا، وهــؤالء غالبا من محبي َجل

الــذات، أو مــن هــواة احتقــار الــذات وتمجيــد 
مون بالهزيمة 

ّ
أميــركا وإســرائيل، حيــث يســل

الذوبــان  ويريــدون  أمامهمــا،  »الحضاريــة« 
فيهمــا، فيروجون الديمقراطية اإلســرائيلية، 
في مقابل الديكتاتورية العربية، على طريقة 
ترويــج  فــي  الغربيــن،  والساســة  اإلعــام 
الديمقراطيــة  واحــة  باعتبارهــا  إســرائيل 
الوحيدة في املنطقة، وســط بحر متاطم من 

الديكتاتوريات.
يؤكــد تشــارلز تيللــي أن مقاربــة قضيــة، مثــل 
الديمقراطيــة، تحتــاج إلــى الحديــث عــن مبدأ 
املواطنــة بشــكل أساســي، ويؤكــد أن إشــراك 
السكان بشكل واسع في السياسة، واملساواة 
بينهــم، ضــروري فــي الديمقراطيــة، ويرفــض 

حيــازة أســلحة والتخطيــط ألعمــال إرهابيــة، 
فيما ينتظر البقية دورهم في هذه االتهامات، 

غير املسبوقة بهذه الصورة!
مثــل هــذه التطــورات هــي األكثــر داللــة وأهمية 
والجماعــة،  الدولــة  بــن  العاقــة  ترســيم  فــي 
بنــي  ملوضــوع  أســبقيات  هنالــك   

ّ
أن بخاصــة 

أرشــيد، عبــر اعتقــال الحكومة أربعــة من نواب 
فــي  النــواب،  مجلــس  فــي  اإلســامية  الحركــة 
زعيــم  بمقتــل  تعزيتهــم  بتهمــة   ،2006 العــام 
)ابــن  الزرقــاوي  مصعــب  أبــي  العــراق،  قاعــدة 
مدينــة الزرقــاء األردنيــة(، وتــّم الحكــم عليهــم 
بعقوبــة الســجن أعوامــا. وقــد شــهدت العاقــة 
بــن الدولــة األردنية والجماعة حــاالت مماثلة 
مــن شــد وجــذب، خــال العقــود املاضيــة، وأدت 
إلى اعتقال قيادات إخوانية، وتوقيف بعضها. 
للمرحلــة  يجعــل هنالــك خصوصيــة  مــا  لكــن 
هــذه  يعطــي  الــذي  »التوقيــت«  هــو  الراهنــة، 
التهمــة، »اإلرهــاب«، أبعــادًا خطــرة ذات داللــة 
في املشهد األردني، إذ يدفع إلى التساؤل عّما 
إذا كان األردن، بالفعــل، يســير نحــو تحضيــر 
الــرأي العــام إلعــان جماعة اإلخوان املســلمن، 
بوصفها جماعة إرهابية، محظورة، ما ينهي 

عقودًا من التعايش بينها وبن النظام؟
ه على الرغم من الضغوط 

ّ
املفارقــة فــي األمر، أن

الشــديدة علــى »مطبــخ القــرار« فــي عّمــان، مــن 
الســعودية واإلمارات، قبل قرابة تســعة أشــهر، 
 
ّ
إلعــان حظــر جماعــة اإلخوان املســلمن، إاّل أن

الدولــة أصــّرت على مبدأ »خصوصية« الحالة 
األردنيــة، وكان القــرار الرســمي بعــدم الحظــر، 
وامليــل  االنفتــاح،  عــدم  نفســه،  الوقــت  وفــي 

ســنت  جهــٍة،  فمــن  الدولــة.  يهوديــة  فــي 
القوانــن التــي تعــرف فيهــا الدولــة بوصفهــا 
دولــة يهوديــة، ومــن جهــة أخــرى، اشــترطت 
للموافقــة علــى خارطة الطريق، قبل ســنوات، 
تنازاًل فلسطينيا عن حق العودة، باالعتراف 
بإســرائيل دولــة يهوديــة، كمــا أن سياســات 
 48 عــرب  تهجيــر  ومحــاوالت  االســتيطان، 
قائمــة علــى قــدم وســاق، وكل هــذا يتــم بدعــم 
أميركــي أعلنــه الرئيــس جــورج بــوش االبــن، 
بحديثه عن الدولة اليهودية، وأكده الرئيس 

باراك أوباما، أكثر من مرة، في خطاباته.
اليهوديــة،  القوميــة  حــول  األخيــر  القانــون 
جــزء مــن سلســلة اإلجــراءات املذكــورة التــي 
الاجئــن  عــودة  تحقيــق  منــع  إلــى  تهــدف 
مــن  املوضــوع  وســحب  الفلســطينين، 

وفاعلة، تجعل من استنســاخ القرار الخليجي 
واملصــري نحــو الجماعــة مســألة أكثــر تعقيــدًا 
وصعوبــة فــي الحالــة األردنيــة، وقــرارًا يحتاج 
إلــى تحــوالت عميقــة أكبــر مّمــا يحصــل حاليــا 
من مؤشــرات ودالالت. أحد أبرز األســباب التي 
بخصوصيــة  يتمثــل  القــرار  هــذا  دون  تحــول 
النقيــض  علــى  فاإلخــوان،  األردنيــة،  الحالــة 
مــن الحــاالت الســعودية، اإلماراتيــة، املصريــة، 
بقيــت، خــال العقــود الســابقة، تعمــل بصــورة 
ودخلــت  بــل  مشــروعة،  وسياســية  قانونيــة 
فــي تحالــف مــع النظــام فــي مراحــل تاريخيــة 
تجربتهــا  مــن  يجعــل  مــا  وفاصلــة،  حاســمة 
الحالــة  عــن  مختلفــة  وحســبتها  وعاقاتهــا 

اإلقليمية املحيطة.
النظــام  خبــرة  فــي  الثانــي  الســبب  يتمثــل 
تقليديــا،  هــو  إذ  نفســه،  األردنــي،  السياســي 
إلــى الحلــول الوســطى  وال يــزال كذلــك، يميــل 
صراعــات  إلــى  االنجــرار  وعــدم  والوســطية، 
حــادة فــي الداخــل، وال تــزال هنالــك مجموعــة 

وإقنــاع  املفاوضــات،  طاولــة  علــى  التــداول 
النقــاش  باســتحالة  الفلســطينية  الســلطة 
القانونيــة  األدوات  كل  واســتخدام  بشــأنه، 
إلقفال الباب أمام النقاش حوله. االستســام 
علــى  اإلســرائيلي  اإلصــرار  هــذا  أمــام 
يعنــي  لليهــود،   

ً
دولــة إســرائيل  تعريــف 

التفــّوق  أمــام  »الواقعــي«  التنــازل  مــن  أكثــر 
يعنــي،  إنــه  إذ  واألميركــي،  اإلســرائيلي 
الروايــة  بصــدق  االعتــراف  بســاطة،  بــكل 
األحقيــة  حــول  اإلســرائيلية  التاريخيــة 
واإلقــرار  األرض،  فــي  والتاريخيــة  الدينيــة 
بصواب الصهيونية، وبأن تاريخ العرب في 
مواجهتهــا كان ينطلــق مــن موقع خاطئ، ما 
يعني أن التنازل، هنا، ال يتعلق فقط بهزيمة 
قوميــة  بهزيمــة  بــل  وعســكرية،  سياســية 
وثقافيــة وأخاقيــة شــاملة، مــن دون نســيان 
ســيدفعون  الذيــن  الفلســطينين  الاجئــن 

ثمن تنازٍل كهذا، إن حصل.
ال تضيــف إســرائيل جديــدًا إلــى عنصريتهــا، 
حن تســن قوانن مثل هذه، وال يتغّير شــيء 
فــي رؤيتنــا لهــا بوصفهــا كيانــا اســتعماريا، 
يــرّوج  َمــن  كل  تحــرج  القوانــن  هــذه  لكــن 
علمانيــة،  منطلقــات  مــن  ديمقراطيتهــا، 
ويعــادي الحــركات اإلســامية ضمــن خطــاب 
الديــن  »قومنــة«  يؤيــد  هــو  فيمــا  علمانــي، 
مــارس  اســتعماري،  كيــان  ضمــن  اليهــودي 

ويمارس جريمة تشريد شعب بأكمله.
)كاتب سعودي(

معتدلــة فــي أروقــة النظــام تفّكــر بدرجــة أكبــر 
من العقانية والبراغماتية من التيار املحافظ 
الــذي يحــاول تصفيــة الحســاب مــع الجماعــة 
دومــا. وحتــى األجهــزة األمنية التــي تقف على 
الطــرف اآلخــر من املعادلة مع جماعة اإلخوان، 
فقــد وقفــت قيادتهــا، عنــد طــرح املوضــوع قبــل 
السياســات«  »مجلــس  طاولــة  علــى  شــهور، 
)أعلــى مطبــخ للقــرار السياســي(، ضــد الحظــر 
قاعــدة  علــى  اإلقليمــي،  النمــوذج  واستنســاخ 

»الخصم الذي تعرفه أفضل مّمن ال تعرفه«!
فــي خصوصيــة  الثالــث، فيتمثــل  الســبب  أمــا 
التركيبة الديمغرافية األردنية، وغلبة التمثيل 
األردنــي - الفلســطيني علــى جماعــة اإلخــوان، 
مركبــا  الجماعــة  مــع  التعامــل  مــن  يجعــل  مــا 
علــى قاعــدة سياســية - ديمغرافيــةـ  مجتمعيــة 

تتجاوز سؤال العاقة مع اإلسام السياسي.
قناعتــي   

ّ
فــإن األســباب،  هــذه  علــى  تأسيســا 

اإلخــوان  بحظــر جماعــة  قــرارًا   
ّ
أن الشــخصية 

علــى  مســتبعدًا،  يــزال  ال  األردن  فــي  ملســلمن 
الرغــم مــن التطــورات غيــر املســبوقة والخطــرة، 
والجماعــة  الدولــة  بــن  العاقــة  وصــول  ومــن 
واتســاع  املتجــذرة،  األزمــة  مــن  مرحلــة  إلــى 
الفجــوة بينهمــا إلــى مــدى لم تصــل إليه في أي 
مرحلــة ســابقة. ومــع هــذا وذاك، يبقــى التحدي 
األردن«  »إخــوان  أمــام  والحقيقــي  الجوهــري 
هــو التحــدي الداخلــي، التماســك والقــدرة علــى 
اســتنزفت  التــي  الراهنــة  األزمــة  مــن  الخــروج 
وجهودهــا  رصيدهــا  مــن  وأخــذت  الجماعــة، 

الكثير.
)كاتب أردني(

نظام املراتب املحددة التي يتم على أساسها 
جميــع  لــدى  فــإن  وهكــذا،  الحقــوق.  منــح 
فــي  مماثلــة  والتزامــات  حقوقــا  املواطنــن 
تفاعلهــم مــع الدولة. ليــس هذا األمر موجودًا 
فــي إســرائيل، فهــو ليــس كيانــا اســتعماريا 
وتهجيرهــم  العــرب  تشــريد  علــى  قائمــا 
واالستياء على أرضهم ومنعهم من العودة 
إليهــا فحســب، بــل هــو أيضــا كيــان عنصــري 
اليهــود  بــن  بوضــوح  يمّيــز  تركيبتــه،  فــي 

وغيرهم.
العودة إلى جوهر هذه الدولة كفيل بإيضاح 
تناقضهــا مــع قيــم الديمقراطيــة، فــأن هــذه 
تكــّرس  قوانــن  تســن  فهــي  لليهــود،  الدولــة 
األرض  ســكان  عــن  ينفــي  بمــا  األمــر،  هــذا 
حقــوق  يضــرب  وبمــا  فيهــا،  حقهــم  العــرب 
أن  كمــا  امللكيــة،  فــي  )العــرب(  اليهــود  غيــر 
التمييــز فــي العمــل وغيره قائــم بحق العرب، 
وكل مــا يحصــل، اآلن، هــو محاولــة لتثبيــت 
املمارســات السياســية القائمــة، عبــر قوانــن 
أساســية )دســتورية( تحــارب، بضــراوة، أي 
محاولــة للحديــث عــن حــق العــودة لاجئــن 

الفلسطينين.
إســرائيل  تعــد  لــم  األخيــرة،  الســنوات  فــي 
تخشــى حتى على سمعتها الديمقراطية في 
الغــرب، وتحــت تهديــد التوّســع الديمغرافــي 
وضغــط  األخضــر،  الخــط  داخــل  للعــرب 
قامــت  الفلســطينين،  الاجئــن  موضــوع 
إســرائيل بعــدة خطــوات لرفــض أي تشــكيك 

نحــو تجميــد العاقــة عنــد حدودهــا القائمــة، 
املرتبطة باألزمة بن الطرفن، مع رهان الدولة 
على دور األزمة الداخلية لجماعة اإلخوان، في 

إضعافها وتكسيرها ذاتيا.
فــي حينــه، أجــاب مســؤول أردنــي، علــى درجــة 
الضغــوط  علــى  واملكانــة،  األهميــة  مــن  عاليــة 
 واحدًا 

ً
»إننا ال نمتلك دليا الخليجية بالقول بـ

لكــن،  إرهابيــة«،  بأعمــال  اإلخــوان  قيــام  علــى 
وفقا ملصادر خاصة في أوساط النخب املقّربة 
مــن مطبــخ القــرار، مــا لفــت انتبــاه املســؤولن، 
الحقا، بعد مهرجان أقامته الحركة اإلسامية 
فــي حــّي طبربــور، هــو تنفيذهــا اســتعراضات 
عســكرية نوعية، قادت املســؤولن إلى القناعة 
هــا ناجمة عن تدريبات وإعدادات، تتجاوز 

ّ
بأن

ووصلــت  الجماعــة،  فــي  التقليديــة  التنشــئة 
إلــى اعتقــال عــدد مــن األشــخاص، والتحضيــر 
لإلعان، قريبا، عن تفاصيل الخايا املفترضة 
داخــل الجماعــة. علــى الرغــم مــن ذلــك، يتمثــل 
ستســعى  الدولــة   

ّ
أن فــي  األرجــح  الســيناريو 

إلــى التعامــل مع هذه القضية بوصفها قضية 
أفراد، ال على أساس مسؤولية الجماعة عنهم، 
وبالتالي، محاسبتها سياسيا وقانونيا، كما 
ُيِســّر أحــد السياســين، إاّل إذا قــادت اعترافــات 
متتاليــة إلــى خيط يربط مــا يحدث بقرار على 

مستوى قيادة الجماعة.
هــذه  كل  مــن  الرغــم  وعلــى  العمــوم،  علــى 
التطــورات، وبانتظــار مــا ســيحدث فــي األيــام 
فــي  ومؤثــر  مهــم  بالضــرورة  وهــو  املقبلــة، 
إاّل  بالجماعــة،  الدولــة  تحديــد طبيعــة عاقــة 
 هنالــك شــروطا وديناميكيــات أخرى، مهمة 

ّ
أن

إعجاب علماني بدولة اليهود

الدولة األردنيّة و»اإلخوان«: خط النهاية؟

تجد إسرائيل 
مديحًا وثناًء من 

علمانيين عرب، على 
ديمقراطيتها، 

وهؤالء غالبًا من 
محبي َجْلد الذات

هنالك أسبقيات 
لموضوع بني ارشيد، 
عبر اعتقال أربعة من 
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على العديد من امليداليات، قبل أن يتالعب 
به تجار املوت ويستغلون حالة اليأس التي 
كان يمّر بها ويغرونه بالسفر إلى إيطاليا.

يروي حامد قصة ابنه، فيقول: »سئم العمل 
الــثــورة  الــنــفــايــات، بخاصة بعد  فــي مجمع 
الـــتـــونـــســـيـــة«. ويـــضـــيـــف: »اتــــصــــل بـــوالـــدتـــه 
بتاريخ 29 مارس/ آذار 2011 ليقول لها إنه 
ــه امــتــطــى قــاربــا  فــي محافظة صــفــاقــس وإنـ
 أخباره انقطعت 

ّ
ليتجه إلى المبيدوزا، لكن

فــي تــلــك الــرحــلــة الــغــامــضــة، الــتــي أصبحت 
ــقـــاذ 56  تـــعـــرف بــالــرحــلــة الــلــغــز. فــقــد تـــم إنـ
مهاجرا، ومات 30 من بينهم أطفال ونساء، 

وما زال البقية في عداد املفقودين«.

البحث مستمر
ل حــامــد مــن محافظة إلــى أخـــرى، ومن 

ّ
تنق

أّي أمــل. وينوي  وزارة إلــى وزارة بحثًا عن 
الــســفــر إلـــى ليبيا فــي سبيل ذلـــك. وتــعــّرف 
ــــي. يـــشـــعـــرون أحــيــانــًا  ــالـ ــ بــالــكــثــيــر مــــن األهـ
 ما 

ّ
ــرى بــالــيــأس. لــكــن بـــاألمـــل، وأحــيــانــًا أخــ

السلطات   
ّ
أن لوعتهم هــو شــعــورهــم،  يــزيــد 

تريد  تتعامل بقسوة معهم، وال  التونسية 
بحث القضية.

يـــقـــول حـــامـــد: »مــــا بــعــث األمـــــل لـــديـــنـــا، بث 
القنوات اإليطالية شريط فيديو يظهر فيه 

مـــهـــاجـــرون غــيــر شــرعــيــن عــلــى مـــن قـــارب 
وكان  اإليطالية.  السواحل  قرب  راسيا  كان 

أبناؤنا على متنه«.
 زوجته تخضع اليوم لعالج 

ّ
ويؤكد حامد أن

ــة أعـــصـــاب، بسبب  نــفــســي، وتــتــعــاطــى أدويــ
الرحلة  منظم   

ّ
أن إلــى  ويشير  ابنها.  غياب 

األخيرة  العائلة  تحّركات  بسبب  استفزها 
والــتــي قــادتــه الـــى الــســجــن فحكم عليه بـــ 3 
أشــهــر. وبعد خــروجــه مــن السجن قــال لها: 
»وسام مات في البحر. ال تنتظريه وأقيمي 
عــزاءه«. يومها حاولت املــرأة حرق نفسها. 

ومنذ ذلك الحن وهي طريحة الفراش. 
فـــي مــنــطــقــة الــجــبــل األحـــمـــر فـــي الــعــاصــمــة، 
مع  بالترافق  البطالة،  لنسبة  كبير  ارتــفــاع 
الــثــورة.  التهميش. هــنــاك كثير مــن شــهــداء 
ومــــن هـــنـــاك أيـــضـــًا غـــــادر عـــشـــرات الــشــبــان 
بــاتــجــاه إيــطــالــيــا »الــجــنــة املـــوعـــودة«. نجح 
فيما  إلى المبيدوزا،  الوصول  في  بعضهم 

مات غيرهم، وفقد آخرون.
ــي والـــــــدة أحـــد  ــ تـــقـــول هـــنـــدة الـــبـــكـــوش، وهـ
كان  »ابني  الجديد«:  »العربي  لـ  املفقودين، 
العمر 17 عــامــًا عندما هــاجــر في  يبلغ مــن 
أخــبــاره  وانــقــطــعــت   2012 أيــلــول  سبتمبر/ 
منذ ذلــك الحن«. وتضيف املــرأة التي بات 
املــفــقــوديــن في  أمــهــات   

ّ
لــكــل منزلها تجمعًا 

تونس ـ بسمة بركات

تعيش تونس على واقع اختفاء 
ــهــــاجــــريــــن غــيــر  ــن املــ ــ ــابـــهـــا مـ ــبـ شـ
ــــي إيــــطــــالــــيــــا. وال  ــيــــن فــ ــرعــ الــــشــ
يتوقف الكثير مــن األهــالــي عــن البحث عن 

أّي دليل يوصلهم إلى أبنائهم.
مــن هـــؤالء آســيــا، الــتــي وصــلــت فــي بحثها 
عن ابنها حسن، إلى مقبرة السلطانية في 
العاصمة(.  عــن  كلم   340( صفاقس  مدينة 
هناك دفن الغرقى الذين لفظهم البحر، من 

دون أّي إشارة إلى هويتهم.
ــذي لـــم يــكــن قد  عـــام 2011، هــاجــر حــســن الــ
تجاوز 20 عامًا، بشكل غير شرعي. ركب في 
أحد مراكب املوت، مع 130 شابًا من منطقة 
ــل الـــوصـــول إلــــى جــزيــرة  صــفــاقــس عــلــى أمــ
 أخبارهم انقطعت 

ّ
المبيدوزا اإليطالية. لكن

منذ أكثر من 3 أعوام.
 

ّ
كل وخلف  املفقودين.  أســمــاء  قائمة  تطول 
اسم حكاية عائلة تنتظر أّي خبر عن ابنها.
ــيـــمـــي، وهـــــو والــــــد أحـــد  يـــقـــول حـــامـــد الـــرحـ
املــفــقــوديــن، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أغــلــقــت 
دكــــانــــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة وتـــفـــرغـــت لــلــبــحــث 
عــن مــعــلــومــات تــقــودنــي إلـــى ابــنــي وســـام«. 
ويتابع: »تجار املوت هم من أضاعوا ابني، 
ولن يهدأ لي بال قبل الزج بهم في السجن«.
ــيـــات  ــع املـــعـــطـ ــمــ ــدد جــ ــ ــــصـ ــيــــف أنـــــــه بـ ويــــضــ
غير  باملهاجرين  ق 

ّ
تتعل التي  واملعلومات 

الــشــرعــيــن واملــفــقــوديــن فــي إيــطــالــيــا. كذلك 
املــفــقــوديــن.  بــأهــالــي  مستمر  بشكل  يلتقي 
 ابنه لم يتعد 20 عامًا، وهو 

ّ
ويقول حامد إن

بطل رياضي في املصارعة الحّرة. وتحصل 

رام اهلل ـ محمود السعدي

أصــّر األسير عمار الزبن وزوجــتــه دالل، من 
سكان قرية ميثلون في جنن شمال الضفة 
شقيق،  مهند  لطفلهما  يــكــون  أن  الــغــربــيــة، 
. فــقــد أجـــــرت دالل لــلــمــرة 

ً
وهــــو مـــا تـــم فـــعـــال

مفقودو البحر
تونسيون اختفوا 

قبالة سواحل إيطاليا
عائالت تونسية كثيرة 
لم تتمكن من إقامة 

العزاء ألبنائها المختفين 
في إيطاليا. فهم ال 

يعرفون بما جرى لهم. 
لم يستسلموا بعد. لكّن 

أبناءهم تحولوا إلى 
مجرد أسماء بقوائم 

المهاجرين المفقودين. 
واللوم على المهرّبين 

تجار الموت

تتكل المرأة العراقية 
على نظام الكوتا. فيبدو 

أنه الوحيد الذي يضمن 
حضورها السياسي. لكن 

تبرز مشكلة أكبر تتمثل 
في تراجع هذا الحضور 

أخيرًا، بخاصة بعد سيطرة 
األحزاب اإلسالمية، عدا 
عن ذكورية المجتمع 

ينجب األسرى 
الفلسطينيون في سجون 

االحتالل اإلسرائيلي عن 
طريق تهريب نطفهم 

وزرعها. وظهرت 18 
حالة من هذا النوع أخيرًا

العراق: األحزاب الدينية ُتقلّص حضور المرأة السيــاسي

أسرى فلسطينيون ينجبون من خلف القضبان

ابني كان في الـ17 عامًا 
عندما هاجر في سبتمبر 

2012 وانقطعت أخباره

غياب النساء أمر خطير. 
صحيح أنهن ممثالت في 

البرلمان، لكنهن مسلوبات 
اإلرادة

الخطورة تكمن في 
القوانين التي سيقّرها 

البرلمان العراقي

باإلمكان استخدام نفس 
عينة النطف المهربة في 

فترات مختلفة من أجل 
اإلنجاب

1819
مجتمع

»لــن أستسلم حتى أجــد ما يقودني  الحي: 
إلى حقيقة ابني ومصيره وهل هو حي أم 

ميت«.
تؤكد هندة أنها سافرت إلى إيطاليا سابقًا، 
فــي رحــلــة البحث عــن ابــنــهــا. وانــهــا جمعت 
الـــذي قيل  الكثير مــن املعطيات عــن املــركــب 
إنه غرق في البحر، لكن لم يتم العثور على 
أي بقايا له. وتضيف: »سأسافر مجددًا إلى 
إيطاليا قريبًا، رفقة محام ملعرفة مكان ابني. 
ه على قيد الحياة، ولن 

ّ
لدّي معلومات إلى أن

أعود قبل الكشف عن هذا امللف«.
التقت هندة في رحلتها األولى إلى إيطاليا 
بفتاة تعمل في إحدى الجمعيات. وحصلت 
مـــن خــاللــهــا عــلــى مــعــلــومــات فــيــهــا وصــف 
دقــيــق البــنــهــا، ومـــن ضمنها وصـــف لوشم 
ــه نــقــل إلــى  ــ

ّ
فـــي كــتــفــه. وقـــالـــت لــهــا الــفــتــاة إن

من  أخــرى  مــع مجموعة  إيطالي  مستشفى 
تشير  املعلومات   

ّ
أن هندة  وتتابع  الشبان. 

إلــــى تـــعـــّرض ابــنــهــا لــصــدمــة جــعــلــتــه يفقد 
إلى عاصمة صقلية  لينقل بعدها  الذاكرة، 

باليرمو.
ها ذهبت إلى عدد من املعتقالت 

ّ
وتكشف أن

ها منعت من الدخول بحجة 
ّ
في إيطاليا، لكن

عدم حملها ترخيصًا من الدولة التونسية.
الــطــرودي، جارة  من جهتها، تقول سميرة 

بغداد ـ أحمد النعيمي

ــرأة الــعــراقــيــة في  ــ مــشــاكــل كــثــيــرة تــنــتــظــر املـ
ظـــل تـــراجـــع حـــضـــورهـــا الــســيــاســي أخـــيـــرًا. 
تــراجــع تــحــدث عنه مــركــز بــغــداد للدراسات 
األسبوع  أصـــدره  تقرير  فــي  االستراتيجية 
املــرأة السياسي في   إن »دور 

ً
املاضي، قائال

الــبــالد تــراجــع بشكل مــقــلــق، وبــاتــت مــجــّرد 
رقم في البرملان مسلوبة اإلرادة«، في إشارة 
الــذي يلزم مجلس النواب  إلى نظام الكوتا 
بتمثيل النساء بنسبة 25 في املائة. وأوضح 
الـــتـــقـــريـــر أن »الـــصـــفـــقـــات الــســيــاســيــة الــتــي 
إقليمية  املــتــحــدة وأطــــراف  الــواليــات  رعتها 
فقط  ركــزت  لتكوين حكومة شراكة وطنية، 
ــزاب اإلســالمــيــة مـــن دون  ــ ــاء األحــ ــ عــلــى إرضـ
االلــتــفــات إلـــى تــلــك الــلــيــبــرالــيــة والــعــلــمــانــيــة 
واملدنية الناشئة، التي تم تهميشها بشكل 

ملحوظ«. 
ــيـــة أوصــلــت  أضـــــاف أن »األحــــــــزاب اإلســـالمـ

نساء ال صوت لهن إلى املجلس«. 

الــديــن في  الثانية عملية زرع، وولــد صــالح 
الرابع من سبتمبر/أيلول املاضي.

مــهــنــد ولــــد بــالــطــريــقــة نــفــســهــا أيـــضـــًا، قبل 
عـــامـــن. فـــالـــوالـــد يــمــضــي مــنــذ اعــتــقــالــه عــام 
1998 حكمًا بـ27 مؤبدًا )99 عامًا(. ولن يتمكن 
من اإلنــجــاب إال من خــالل تهريب نطفه إلى 

زوجته، وإجراء عملية طفل األنبوب.
اسم  األســـرى  أطلق عليه  ولــد مهند،  عندما 
»الطفل القنبلة«. فقد فرح الجميع به داخل 
الــســجــن وخـــارجـــه، وهـــو مــا شــجــع الــزوجــن 

على تكرار التجربة.
الـــــزبـــــن زوجــــــــة األســـــيـــــر عـــمـــار  تــــقــــول دالل 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »فــكــرة اإلنــجــاب بــدأت  لـــ
عام 2006، عندما اقترح عمار إنجاب شقيق 
لــطــفــلــتــيــنــا بــشــائــر الــنــصــر وبـــيـــســـان يــكــون 
ســنــًدا لــلــعــائــلــة، خــاصــة بــعــد أن استشهدت 
والـــدتـــه وشــقــيــقــه بــشــار وتــوفــي والـــــده، عــدا 

فـــي الــســيــاق، يــقــول مــديــر املـــركـــز فـــالح عبد 
ــد« إن  ــديــ ــجــ ــي الــ ــربــ ــعــ ــيـــدي لـــــ »الــ ــبـ ــعـ ــه الـ ــلــ الــ
»تمثيل املرأة في الحياة السياسية انحسر 
بشكل واضــح، حتى إنــه تم استبدال بعض 
الــشــخــصــيــات الــنــســويــة الــقــويــة بــأخــريــات، 
في  النساء  بحقوق  املطالبة  مــن   

ّ
يتمكن لــن 

الــعــراق اليوم  الــبــالد«. يضيف: »يالحظ في 
واستمرار  الــقــوي،  النسائي  الــصــوت  غياب 
اإلسالمية  والشخصيات  األحـــزاب  سيطرة 
الــتــي تـــرى فــي صـــوت املــــرأة عــــورة، عـــدا عن 

جلبها الحظ السيئ«.  
النساء  العراقية عدد  وتقّدر منظمة قوارير 
املــطــلــقــات واألرامـــــل والـــقـــاصـــرات بــأكــثــر من 
بمناطق  الغالب  فــي  يتركزن  مــاليــن،  ثالثة 
جنوب وشمال ووسط البالد، وهن بحاجة 
في  واجتماعية.  مالية  مساعدة  إلــى  ماسة 
هــــذا اإلطــــــار، تـــقـــول رئــيــســة املــنــظــمــة أمــيــنــة 
»النساء  إن  الجديد«  »العربي  لـ عمر  أحمد 
ــعـــف فـــي الــــصــــراع الـــدائـــر  هـــن الــحــلــقــة األضـ
فـــي الـــعـــراق الـــيـــوم، وقــــد ازداد األمــــر ســـوءًا 

عــن سفر شقيقه اآلخــر إلــى الــخــارج«. وكــان 
الزبن قد اعتقل بتهمة املشاركة في عمليات 
وأصيب  قتل  القسام،  كتائب  مــع  للمقاومة 

فيها عشرات اإلسرائيلين.
 »مــن حــق الــزوجــة أن تنجب، 

ّ
تــؤكــد دالل أن

وبالذات من يمضي زوجها حكمًا بالسجن 
 
ّ
مدى الحياة أو لفترات طويلة«. وتضيف أن

هذا األمر سيكون له »مردود إيجابي، عندما 

الحالية  الحكومة  بعد تغييب صوتهن في 
الـــجـــديـــدة«. تــضــيــف: »الـــخـــطـــورة تــكــمــن في 
الــقــوانــن الــتــي يــســتــعــد الــبــرملــان إلقـــرارهـــا، 

والكتل. بالتالي، ليس لها دور في صناعة 
القرار، ما يعني أنها تقوم بعملها السياسي 
بجهود ذاتية من دون دعــم حزبي. كل ذلك 
أدى إلى تحجيم عملها بشكل واضح خالل 

السنوات القليلة املاضية«. 
الـــذكـــوريـــة   »الـــنـــزعـــة 

ّ
وتــــوضــــح نــصــيــف أن

 
ً
السائدة والعرف العشائري املهيمن، فضال
عن سيطرة األحزاب اإلسالمية على املشهد 
تراجع  فــي  ساهمت  عـــام،  بشكل  السياسي 

دور املرأة في صناعة القرار«.
مـــن جــهــتــه، يــعــتــرف نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
صـــالـــح املــطــلــك بــتــراجــع بـــل وتــحــجــيــم دور 
ــول لــــــ  ــقــ ــاة الـــســـيـــاســـيـــة. يــ ــيــ ــــي الــــحــ املـــــــــرأة فـ
الــجــديــد«: »ال يقتصر األمـــر على  »الــعــربــي 
فــقــط، بــل االجتماعية  الــســيــاســيــة  الــنــاحــيــة 
واالقتصادية والعلمية أيضًا، بسبب العنف 
البرملان  »يضم  الــدائــرة«. يضيف:  والــحــرب 
لكن  نائبًا.  الحالي 85 سيدة من أصــل 328 
يجب االعــتــراف أنــنــا مــا زلــنــا متأخرين بل 
اإلرهــــاب والــعــنــف وارتــبــاك  متخلفن بفعل 

السياسات السابقة للدولة. هذا ليس تبريرًا 
بل اعترافًا ومحاولة لإلصالح«.

إن  حامد  زينب  الناشطة  تقول  املقابل،  فــي 
»املرأة نجحت في خرق املجاالت االجتماعية 
والثقافية واالقتصادية أكثر من السياسية، 
 
ً
بسبب النزعة الذكورية والعشائرية، فضال
عــن الــتــدهــور األمــنــي الــذي ال يسمح للمرأة 
بــالــتــنــقــل بــحــريــة كــمــا هـــو الـــحـــال بالنسبة 
ــافــــة إلـــــى ســـيـــطـــرة الـــنـــزعـــة  لـــلـــرجـــل، بــــاإلضــ
تــيــارات  وظــهــور  املجتمع،  على  العشائرية 
النسوية  املــشــاركــة  تعتبر  مــتــطــرفــة  ديــنــيــة 
فــــي الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي مــخــالــفــًا لــلــتــعــالــيــم 
الــذي  الكوتا  نظام  »لــوال  تضيف  الدينية«. 
ضمنه الدستور العراقي لتمثيل النساء في 
البرملان بنسبة 25 في املائة، لكان دور املرأة 
أكــثــر هــامــشــيــة وأقـــل فــاعــلــيــة مــمــا هــو عليه 
الـــيـــوم«، الفــتــة إلـــى أن »الــكــوتــا كـــان بمثابة 
فــرصــة كــبــيــرة لتغيير نــظــرة املــجــتــمــع إلــى 
املـــــرأة، ومــحــاولــة إقــنــاع شــرائــحــه املختلفة 
بقدرتها على العمل في املجال السياسي«.  

يـــخـــرج الــــــزوج مـــن الـــســـجـــن، فــيــجــد أبـــنـــاءه 
أمامه، مهما طال به الزمن في السجن، وهو 

ما سيدفعه لالستمرار في الحياة«.
هذا الحق الذي أشارت له دالل الزبن، يؤكد 
عليه مــديــر مــركــز أحـــرار لــدراســات األســرى 
ــيـــع يــــدرك  ــمـ فـــــــؤاد الــــخــــفــــش. ويـــــقـــــول: »الـــجـ
ــرأة.  ــ ــــود ســـن مـــحـــددة لــإلنــجــاب لــــدى املـ وجـ
ومــــع وجـــــود إمــكــانــيــة لـــإلنـــجـــاب مـــن خــالل 
تهريب النطف، فمن حق الزوجة أن تنجب. 
 من واجبنا عدم 

ّ
فاملسألة ببساطة تعني أن

االستسالم للسجن، بل يجب علينا أن نبني 
نؤكد  أننا  ولــو  مــن خلف قضبانه.  حياتنا 
دائـــمـــًا عــلــى الــعــمــل بــاتــجــاه تــحــقــيــق حــريــة 

األسرى«.
 »املحاذير االجتماعية 

ّ
ويشير الخفش إلى أن

والــشــرعــيــة الـــتـــي شــغــلــت الــبــعــض، لـــم تعد 
ــتـــاوى شــرعــيــة  ـــا، مـــع وجـــــود فـ

ً
تــشــكــل عـــائـــق

مثل قــانــون الـــزواج واألحــــوال املــدنــيــة، الــذي 
يسمح بتزويج الطفلة دون العشر سنوات، 
وقانون حقوق امليراث الذي ال ينصف املرأة، 
ــرى مــثــل الــعــمــل  ــ ــى قـــوانـــن أخـ بـــاإلضـــافـــة إلــ
والــــدراســــة«. وتــلــفــت إلـــى أن »غــيــاب النساء 
أمر خطير للغاية. صحيح أنهن ممثالت في 
واإلرادة.  الــقــوة  مسلوبات  لكنهن  الــبــرملــان، 
ــا  وجــــــودهــــــن مــــرتــــبــــط فــــقــــط بــــنــــظــــام الـــكـــوتـ

االنتخابي«.

نزعة ذكورية
في اآلونــة األخــيــرة، ارتفعت نسب االنتحار 
ــي مـــنـــاطـــق جـــنـــوب وشـــمـــال  بــــن الـــنـــســـاء فــ
البالد، وفقًا لوزارة الصحة التي عزت األمر 
إلــــى »قـــيـــود اجــتــمــاعــيــة وقــبــلــيــة وإســالمــيــة 
مــتــطــرفــة«. فـــي الـــســـيـــاق، تـــقـــول الــنــائــب في 
الجديد«  »العربي  لـ  نصيف  عالية  البرملان 
إن »دور املرأة في األحزاب والكتل السياسية 
ال يــتــنــاســب وإمــكــانــيــاتــهــا، ويــقــتــصــر على 
ــات الـــعـــامـــة لـــأحـــزاب  ــ ــانـ ــ تــمــثــيــلــهــا فــــي األمـ

تبن عــدم حــرمــة الــطــريــقــة. وفــي ظــل وجــود 
مجتمع واٍع يدرك أهمية هذه الخطوة، التي 
األسير  بإبقاء  املــؤبــد  الحكم  أهـــداف  كسرت 
 
ّ
فــي السجن حتى وفــاتــه. بــاإلضــافــة إلــى أن
هــذه الطريقة أعـــادت األســيــر إلــى جــو األمــل 

مجددًا«.
هـــــذا االنــــتــــشــــار والـــتـــرحـــيـــب، دفـــــع بــبــعــض 
املراكز الطبية املختصة إلى إجــراء عمليات 
ـــا. ويــشــيــر املــتــحــدث 

ً
ــزرع لـــأســـرى مـــجـــان ــ الــ

بــاســم مــركــز رزان الــطــبــي ألطــفــال األنــابــيــب 
محمد  الغربية،  بالضفة  نابلس  مدينة  في 
 تكلفة 

ّ
إلـــى أن الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ قــبــالن 

دوالر   2700 تــبــلــغ  الـــنـــطـــف  زراعـــــــة  عــمــلــيــة 
بالنجاح  نتيجتها،  كــانــت  مهما  أمــيــركــي، 
 مركز رزان يرحب 

ّ
ه يؤكد أن

ّ
أو بالفشل. لكن

بالفكرة، ويجريها مجانًا لزوجات األسرى 
الفلسطينين في سجون االحتالل.

وعــادة ما يهّرب األســرى عينات من منّيهم 
لزوجاتهم من أجل عملية الزرع. وباإلمكان 
األخـــذ مــن نفس العينة فــي فــتــرات مختلفة 
من أجل اإلنجاب. وهو ما حصل مع زوجة 
األســيــر عــمــار الــزبــن، فقد هـــّرب النطف مرة 
عام  مهند  باستخدامها،  فأنجبت  واحـــدة، 
زرع  لعملية  مــجــددًا  واســتــخــدمــتــهــا   .2012
املولود الثاني صالح الدين الصيف املاضي.
وفي حال نجاح تهريب النطف من األسير، 
ــإن الـــحـــيـــوانـــات املــنــويــة قـــد تــعــيــش منها  فــ
عــيــنــات عـــدة بــمــدة تــتــراوح مــا بــن 24 و48 
ســـاعـــة، بــحــســب قــوتــهــا وجـــودتـــهـــا. وتــنــقــل 
إلى املراكز الطبية املختصة، ويتم فحصها 
وتجميدها بالنيتروجن السائل في حرارة 
ــة مـــئـــويـــة تـــحـــت الــصــفــر.  ــ قــــدرهــــا 196 درجــ
ليتم وضعها في عدة عبوات، تستخدم كل 
عبوة منها فــي كــل عملية زرع جــديــدة، من 

دون الحاجة إلى تهريب النطف مرة أخرى. 
فـــي قضية  الـــشـــرع اإلســــالمــــي  وحـــــول رأي 
تهريب النطف من األسرى لزوجاتهم، يقول 
مفتي القدس واألراضي الفلسطينية محمد 
 »مــجــلــس 

ّ
ــد« إن ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ـــ لـ حـــســـن 

اإلفتاء أجاز في فتوى سابقة هذه الطريقة 
من اإلنجاب بضوابط عدة. منها التأكد من 
إلــى زوجته،  العينات من نفس األسير  نقل 
أنــاس من  النقل والتلقيح بحضور  وضبط 

أهل الدين«.
 هــذه الطريقة، مثلها 

ّ
أن إلــى  ويشير حسن 

مثل أي تلقيح آخر، ال يوجد فيها مشكلة مع 
مــراعــاة الــشــروط. كما يــؤكــد على تشجيعه 
ــاب األســـــــــــرى، كــــنــــوع مـــــن الـــتـــحـــدي  ــجــ لــــإلنــ
 
ّ
لالحتالل واإلصــرار على الحياة. ويقول إن
»من حق األسير وزوجته أن يكون لهم أبناء، 

ويعيشوا كبقية الناس«.

املفقودين.  أمهات  توّحد  املــأســاة   
ّ
إن هندة، 

وتضيف: »فقدت ابني رشــدي. لم يخبرني 
أنـــه ســيــهــاجــر بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة، لكنه 
لكليتي  الــعــالج  مصاريف  بتوفير  وعــدنــي 
املريضة فقد كان هاجسه الوحيد مرضي«. 
وتــضــيــف: »أتــذكــر أنــه قــال لــي: ال أريـــدك أن 

تموتي أمام عينّي«.
 اتصااًل خارجيًا وردها. 

ّ
تشير سميرة إلى أن

أجنبي وكــان  فيه صــوت شخص  وسمعت 
بــجــانــبــه شــخــص يــبــكــي، أخــبــرهــا حدسها 
 االتصال انقطع. وتضيف: 

ّ
ــه رشــدي. لكن

ّ
أن

»وردنــي اتصال أخيرًا من امــرأة تعيش في 
 رشــــدي مـــوجـــود في 

ّ
ــارج، قــالــت لـــي إن ــخـ الـ

إيــطــالــيــا رفــقــة مــجــمــوعــة مــن الــشــبــاب وهــم 
أحياء، لكنهم فقدوا الذاكرة«.

ســـنـــاء الـــــــزاوي أيـــضـــًا اخــتــفــى ابــنــهــا الـــذي 
لـــم يــتــعــد 20 عـــامـــًا. تـــقـــول: »إحــســاســي كــأم 
يخبرني أنــه حــي، لقد وردنـــي اتــصــال بعد 
6 أشــــهــــر. وســـمـــعـــت كــلــمــة آلــــــو. ثــــم انــقــطــع 
ــع أّي خـــبـــر بـــعـــدهـــا«.  ــمـ ــم أسـ ــ ــال، ولـ ــ ــــصـ االتـ
الــــذي يتشبثون  ــل  األمــ  

ّ
أن وتــضــيــف ســنــاء 

به »ليس مجّرد وهــم، كما تــروج السلطات 
الرسمية. وستظهر الحقيقة ذات يوم«.

»الخضراء«  رئيسة جمعية  تقول  بــدورهــا، 
لـــدى الجمعية   

ّ
فـــي إيــطــالــيــا ربـــح كـــّريـــم إن

ــددا مــــن املــفــقــوديــن  ــ  عــ
ّ
مــعــطــيــات تــثــبــت أن

التونسين أحياء، وموجودون في إيطاليا، 
بــخــاصــة مــن هــاجــروا فــي 21 و29 مـــارس/ 
سبتمبر/ و6  نــيــســان،  أبـــريـــل/  و29  آذار، 

أيلول 2011.

 نــائــب الــســفــيــر الــتــونــســي في 
ّ
وتــضــيــف أن

ــا عــــزيــــز، أشــــــار فــــي يــولــيــو/ ــ إيـــطـــالـــيـــا رضـ
تموز 2011، إلى وجود ما ال يقل عن 1577 

تونسيا مفقودًا. 
ق: »نتوقع أن تكون األرقام قد ارتفعت 

ّ
وتعل

خــــالل هــــذه الـــفـــتـــرة، إذ هـــاجـــر الـــعـــديـــد من 
الشّبان في 2012 و2013 و2014«.

A A

شخابيطتحقيق

ليال أبو رحال

قبل   
ً
قليال تستريح  الجوّية  العاصفة  مقفلة.  والــنــافــذة  قــارس  الــبــرد 

أن تستعيد نشاطها. في الداخل، أنتقل من مقعد إلى آخر. أحصي 
ة في منتصف األسبوع. 

ّ
ساعات يوم اإلجازة الطويلة واململ

فجأة، يعلو الصراخ في الخارج. أصوات أطفال ترتفع. أحاول التركيز 
ر بسبب تواجدهم في 

ّ
أكثر ألدرك ما الذي يدفعهم إلى الصراخ وأفك

الصراخ وأنــا متسّمرة في  البارد. يستمر  الطقس  الخارج وسط هذا 
مقعدي. أقاوم حشريتي لكي ال أندفع إلى النافذة، لكن من دون جدوى.
ــنــافــذة املــتــعــّرقــة بــفــعــل حــــرارة املـــدفـــأة فــي الـــداخـــل والـــحـــرارة  أفــتــح ال
بــالــهــواء يلفح وجــهــي قبل أن أخــرج  الــخــارج. أشــعــر  املنخفضة فــي 
رأسي من الطابق الخامس. أوالد الجيران يهرولون في موقف املبنى، 
ليختبئ كل منهم خلف سيارة، ويحل سكون تام، قبل أن يعلو صوت 
ح عيونك(«، وينطلق في مهّمة 

ّ
)فت أوفريرا   ...3 ،2 ،1« :

ً
أحدهم قائال

 
ٍّ

الصراخ عند عثوره على كل املختبئني، ويعلو  البحث عن أصدقائه 
منهم. 

 األطفال الذين ال يتجاوز أكبرهم الحادية عشرة من عمره، من 
ّ

لم يمل
أراقبهم  الكّرة والصراخ لنحو نصف ساعة. وأنــا من نافذتي  إعــادة 
نسيت  »الغميضة«؟  يلعبون  حقًا  أطفال  هناك  زال  ما  هل  بدهشة: 
 في الحارة، نجتمع بعد 

ً
البرد مثلهم ورحت أستعيد صراخنا أطفاال

املدرسة فور إنهائنا طعام الغداء. لدينا ساعة للمرح قبل بدء الدرس. 
 فرعي، يقع بجواره منزل األستاذ يوسف. 

ٌ
نا املفضل طريق

َ
كان مكان

نــاظــر املـــدرســـة األنــيــق والـــجـــاد دومــــًا. نلهو ويــعــلــو صــراخــنــا، ليعلو 
الــنــوم بعد الظهر ونحن ننشد الفرح  الــنــافــذة. هــو يريد  صــراخــه مــن 
 يومًا من اللعب واللهو.

ّ
واللعب. لم يكل يومًا من الصراخ علينا، ولم نمل

ثــــالث ألـــعـــاب أعــتــقــد أنـــنـــا كـــررنـــاهـــا يــومــيــًا لـــســـنـــوات: »الــغــمــيــضــة« 
 يومًا ألنه ال خيارات بديلة. ما زالت 

ّ
و»الخريطة« و»الراكيت«. لم نمل

ــى الــيــوم. أذكـــر وجــه أمــي جيدًا 
ّ
آثـــار الــنــدب على ركبتي واضــحــة حــت

عندما أعــود والــدمــاء تسيل مــن إحــدى ركبتي أو بعد تــمــّزق ثيابي 
بفعل قّوة السقوط على األرض. لم يكن مفعول التوبيخ ليدوم أكثر 

من ساعة أو اثنتني.
ــدة اثــنــني منهما  ــ يعلو صـــراخ األطــفــال فــي املــوقــف مــجــددًا. تــطــل وال
برأسها من نافذة مطبخها لتصرخ: »اصعدوا جميعكم إلى املنزل، أال 
تشعرون بالبرد؟ هل تريدون أن تمرضوا؟ قلت لكم نصف ساعة.. 

هيا. خالل دقيقتني سأجدكم على باب املنزل«.
حاولت تلطيف األجواء، مقحمة نفسي في الحوار: »اتركيهم يلعبون، 
الــعــكــس..«. ابتسمت من  آمــن وصراخهم ال يزعج أحــدًا، على  املكان 
لكنهما  اآليــبــاد،  يتركان  ال  هما  »حبيبتي  وأجابتني:  األعلى  الطابق 
أن تقفل  املــنــزل«، قبل  أنهي تنظيف  الجيران ريثما  أوالد  خرجا مع 

النافذة ويختفي األطفال.

عين الحلوة ـ انتصار الدنان

السادسة  فــي  كــانــت  ــراء عندما  إسـ طبت 
ُ

خ
عشرة من عمرها، إلى أستاذها في معهد 
الكمبيوتر في مخيم عن الحلوة لالجئن 

الفلسطينين في صيدا، جنوب لبنان.
ــه يكبرها بـــ10 

ّ
كانت سعيدة بــذلــك، رغــم أن

 تلك السعادة لم تستمر أكثر 
ّ
سنوات. لكن

معاناتها.  بعدها  لتبدأ  قليلة،  أشــهــر  مــن 
منها  تغار  كانت  والـــدة خطيبها   

ّ
إن تقول 

 تــصــرفــاتــهــا. وهــــو ما 
ّ

ــل كــثــيــرًا، وتــنــتــقــد كــ
أسس ملشاكل بينها وبن خطيبها، انتهت 
إلــى هبوط  وأدت  الــطــعــام،  عــن  بامتناعها 
مفاجئ في وزنها. ووصل األمر إلى عزلتها 
إلى  بها  أدى  مــا  وهــو  بالكآبة.  وإصابتها 
محاولة االنــتــحــار، مــن خــالل تــنــاول جرعة 
خطوبتها.  فسخ  بعد  األدويــــة،  مــن  كبيرة 

لكن تم إنقاذها في املستشفى وعالجها.
من جهتها، كانت ليال في املدرسة عندما 
أحـــّبـــت »مـــعـــتـــوهـــًا« كــمــا تــســّمــيــه. لـــم تكن 

ـــــه ســيــتــركــهــا بــعــد حــــن، عــنــدمــا 
ّ
تــتــوقــع أن

لفترة طويلة.  معه  الجنس  ممارسة  بــدأت 
ه سيرفض معاشرتها 

ّ
بل لم تكن تتوقع أن

 هذا ما حصل، فقد أبعدها يومًا 
ّ
حتى. لكن

أرغب  أعــد  ولــم  اكتفيت منك،  »لقد  بالقول: 
بك«.

تــقــول الــفــتــاة: »هــنــا انــقــلــبــت حــيــاتــي رأســا 
على عقب، وصرت أفرغ غضبي في تعاطي 
ــدم جـــســـدي ألّي شــاب  ــ ــّت أقـ ــ املــــخــــدرات. وبـ

أصادفه«. كما فكرت كثيرًا في االنتحار.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول املـــعـــالـــج الــنــفــســي جــان 
 ما 

ّ
داود املتخصص في عــالج األزمـــات، إن

ــذه الـــحـــاالت  يــحــصــل لــلــفــتــيــات فـــي مــثــل هــ
تنم  بسيطة،  اجتماعية  بأسباب  »يتعلق 
عن جهل وعدم وعي. فاالنتحار له تعاريف 
وتفسيرات مختلفة. وهو باختصار حالة 
إفــــالس لـــدى اإلنـــســـان. وهـــو إفــــالس فكري 
بــالــدرجــة األولــــى، يتبع بــإفــالســات أخـــرى: 

عاطفية، واجتماعية، ونفسية، ومادية«.
االنـــتـــحـــار  ــاالت  ــ ــ حـ  

ّ
أن إلـــــى  داود  ويـــشـــيـــر 

في مخيم  التي ظهرت  االنتحار  ومحاولة 
عـــن الـــحـــلـــوة »تــظــهــر بـــوضـــوح أنـــهـــا غير 
ذلــك«.  كبيرة تستوجب  أزمـــات  عــن  ناتجة 
 »املـــراهـــقـــن 

ّ
ويـــشـــيـــر فــــي املـــقـــابـــل إلـــــى أن

ــوعــــي االجـــتـــمـــاعـــي. وأثــبــتــت  يــنــقــصــهــم الــ
 انقطاع 

ّ
دراسة الحاالت التي مرت معنا أن

تفكيرهن  إلى  أدى  املراهقات  مع  التواصل 
في االنتحار«.

توعية  حمالت  هــو  »املطلوب   
ّ
أن ويضيف 

بــســيــطــة فـــي املـــخـــيـــم، يــمــكــن لــلــمــؤســســات 
األهلية القيام بها، بالتعاون مع املدارس«. 
تحتاج  »ال  الحمالت  هــذه  مثل   

ّ
أن ويتابع 

معلمة  فباإلمكان تخصيص  تكاليف.  إلى 
أو مختصة في علم النفس لالستماع إلى 
مداركهن  وتوسيع  وتوعيتهن،  الطالبات 
بخصوص تخطي التحديات اليومية التي 
يمر بها كل إنــســان«. كما يقول داود: »من 
جهتي، أشدد املطالبة بالذهاب إلى بيوت 
املــراهــقــن واملــراهــقــات فــي املخيم، مــن أجل 

توعية األهل أواًل قبل األبناء«.

ــز الـــثـــالـــث عــاملــيــًا في  ــركـ تــحــتــل الـــصـــن املـ
ــراء عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل ســـنـــويـــًا، بعد  ــ إجــ
ــدة األولـــــــــى، والــــبــــرازيــــل  ــحـ ــتـ الـــــواليـــــات املـ

الثانية.
ووصـــل عـــدد األشــخــاص الــذيــن خضعوا 
لعملية جراحية تجميلية في الصن عام 
مــلــيــون و5 آالف، وفــقــًا ألرقـــام  إلـــى   2011
»املــنــظــمــة الــدولــيــة لــجــراحــي الــتــجــمــيــل«. 
الــواليــات املتحدة  بينما وصــل العدد في 
وفــــي  آالف.  و110  مــــاليــــن  ثــــالثــــة  إلـــــــى 

البرازيل إلى مليون و450 ألفًا.
 الــصــيــنــيــن بــــالــــذات تـــــــزداد وتـــيـــرة 

ّ
لـــكـــن

ويشير  كبيرة.  بــصــورة  لديهم  العمليات 
صــنــاعــة   

ّ
أن إلــــــى  آر«،  ــي  ــ بـ »كــــــي  مــــوقــــع 

الــتــجــمــيــل تــنــمــو بــنــســبــة 20% ســنــويــًا. 
 

ّ
كــل دوالر  مــلــيــار   2.5 الصينيون  ويــنــفــق 

عام على هذه العمليات.
ــنـــوع األســــبــــاب الـــتـــي تـــدفـــع الــنــســاء  ــتـ وتـ
الخضوع  إلــى  الصينيات، بشكل خــاص، 
لــلــمــبــضــع. وفـــي مــقــدمــتــهــا املــنــافــســة على 

الزواج، والوظائف.
واليوم، تفتتح في البالد عيادات خاصة 
التي  العملية  وهــي  العن.  بتجميل جفن 
تــعــّبــر عـــن مــعــيــار الــجــمــال الــحــديــث لــدى 

الصينيات.

ــادات، وســــط بــكــن،  ــيـ ــعـ فـــي إحــــدى هــــذه الـ
تقول الشابة دون زن يي )23 عامًا(: »أتيت 
بــســبــب طــلــب صـــديـــقـــي. أجـــريـــت جــراحــة 
لعينّي، وباتتا أجمل اليوم. وتوّجب علّي 
املـــجـــيء أكــثــر مـــن مـــرة مـــن أجـــل العملية. 
النهائي.  الفحص  والــيــوم جئت مــن أجــل 

وها أنا راضية تمامًا عن النتيجة«.
وتــكــلــف مــثــل هــــذه الــعــمــلــيــة الــتــي تشمل 
الجفنن األعلى واألسفل في العينن، ما 
يصل إلى 1500 دوالر أميركي. وهو سعر 

مماثل لعملية تجميل األنف.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الــطــبــيــب الـــــذي أجـــرى 

العملية للفتاة، لن يو كون، وهو أحد أهم 
ــه يعاين 

ّ
جــراحــي التجميل فــي الــصــن، إن
العشرات من املراجعن أسبوعيًا.

فيها،  يعمل  الــتــي  الــعــيــادات   
ّ
أن ويضيف 

الــبــالد، تزورها  والتي تضم 16 فرعًا في 
 هــذه 

ّ
ســنــويــًا 300 ألـــف امـــــرأة. ويـــؤكـــد أن

الصناعة تنمو بنسبة 130% سنويًا.
التجميل تلك،  ويــتــنــوع مــرتــادو عــيــادات 
املوظفات  إلــى  الطموحات،  الطالبات  مــن 
ــــات كــــحــــال دونــــــــــغ، وصــــــــــواًل إلــــى  ــابـ ــ ــــشـ الـ
 
ّ
أن املسؤوالت واملــديــرات األكبر سنًا. كما 

هنالك نسبة متنامية من الرجال.
الــعــمــلــيــات فــهــي تجميل الجفن  أبـــرز  أمـــا 
واألنــــف بــالــنــســبــة لــلــفــتــيــات األصـــغـــر. أمــا 
ــًا،  ــاوزن 35 عـــامـ ــتــــجــ ــواتــــي يــ ــلــ الـــنـــســـاء الــ
سنًا،  أصــغــر  تظهرهن  عمليات  فيجرين 

بخاصة في الجبهة واألنف والفم.
بالباحثة  دفعت  النامية،  الصناعة  هــذه 
ــة الــصــيــنــيــة ويـــــن هـــوا  ــيـ ــولـــوجـ ــروبـ ــثـ األنـ
ــراء الــجــمــال:  إلـــى نــشــر كــتــاب بــعــنــوان »شــ
عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل فــــي الــــصــــن«. تــقــول 
الصينيات بن  النساء  مــن  املــزيــد   

ّ
إن فيه 

في  اســتــثــمــارًا  التجميل  جــراحــة  يعتبرن 
تحسن فرصهن االجتماعية واملهنية.

)إعداد: عصام سحمراني(

أوفريرا

مراهقات فلسطينيات يحاولن االنتحار

الصين الثالثة عالميًا في عمليات التجميل

ينفق الصينيون 2.5 مليار دوالر سنويًا على 
عمليات التجميل )إد جونز/ فرانس برس(

يقّدر عدد النساء 
المطلقات واألرامل 

والقاصرات بأكثر من ثالثة 
)Getty( ماليين

بعضهم وصل 
وآخرون ماتوا 
وغيرهم 
اختفوا )فيليبو 
مونتيفورتي/ 
فرانس برس(

1577
تونسيًا مفقودًا في إيطاليا على األقل 
بحلول يوليو/تموز 2011، بحسب نائب 

السفير التونسي في إيطاليا رضا عزيز.
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شركة  داخل  يتطّور  كيف   )1988( الشاب  اللبناني  المهندس  عرف  بسرعة 
»فيسبوك« ليصبح جزءًا من الموقع الشهير ويشارك في تطويره

التلفزيون السعودي: متى التطوير؟
الرياض ـ العربي الجديد

ال يفّوت غالبية السعودين فرصة انتقاد 
برامــج باقــة قنــوات التلفزيــون الرســمي 
الســعودي، ووصفهــا باالرتجالية وغير 
املدروســة، فيما يصرح الكثير منهم عن 
منتســبون  ويعــزو  لهــا.  متابعتــه  عــدم 
للقنــوات أســباب التــردي الــذي أصابهــا 
إلى الفساد اإلداري واملالي الذي يتسبب 
فــي تهميش الكفــاءات اإلعامية، ومنهم 
مــن يصــف الجهــاز اإلعامــي الســعودي 
بشــكليه املرئــي واملســموع بأنــه يعانــي 
مــن حالــة تقهقر فــي العمليــة التطويرية 

ال تتناسب وتسارع إيقاع العصر.
مــن  الســعودين  بــن  تجــد  مــا  ونــادرًا   
تلــك،  أو  الســعودية  القنــاة  بهــذه  يشــيد 
بل يؤكد البعض تراجع مســتوى الكثير 
مــن برامجهــا قياســا بمــا كانــت عليه في 
الســابق. وإن كان هنــاك مــن يتابــع هــذه 
القنــاة أو تلــك بشــكل موســمي فــي حــال 
رياضــي،  أو  سياســي  حــدث  اســتجد 
إلــى وجــود مثقفــن وإعاميــن  إضافــة 
علــى  »الثقافيــة«،  القنــاة  يشــاهدون 
اعتبــار أنهــا تجــري مــع بعضهــم لقاءات 
أو تغطي معارض تشــكيلية أو فعاليات 
أو  أدبيــا  منجــزًا  تســتعرض  أو  ثقافيــة 

فكريا أو تبث برامج وثائقية.
الســعودين  اآلبــاء  بعــض  ويبــدي 
قنــاة  أطفالهــم  متابعــة  لــدى  ارتياحــا 
األكثــر  بأنهــا  منهــم  اعتقــادًا  »أجيــال«، 
أمنــا فــي عــدم عرضهــا ومــا يتنافــى مــع 
القيــم واألدب أو يخــدش بــراءة الطفولــة 

لكــن هنــاك من يعتبــر برامجهــا تقليدية. 
وفــي هــذا اإلطــار ســخرت قنــاة mbc  قبل 
نحــو أربعــة أشــهر مــن القنــاة الســعودية 
الثانيــة عبــر برنامجهــا »واي فاي« الذي 
تنتجــه وتبثــه بتقديمهــا مقطعا ســاخرًا 
لبرنامــج باللغة اإلنجليزية خال إحدى 
حلقــات البرنامــج، وهــو مــا أثــار غضــب 
والتلفزيــون  اإلذاعــة  هيئــة  مســؤولي 
الســعودي. وصــرح نائــب رئيــس الهيئــة 
الرســمي  املتحــدث  الهندســية  للشــؤون 
للهيئــة صالــح املغيليــث أن مــا قامــت بــه 
مجموعــة MBC أمــر مؤســف، وأنــه لــوال 
ترفــع الهيئــة عــن الدخــول فــي مهاتــرات 

لكان لديها الكثير لترد به.
التلفزيــون  جهــاز  فــي  العاملــون  أمــا 
»العربي الجديد«،  الســعودي فيؤكدون لـ
أجــور  فــي  حــاد  تفــاوت  وجــود  علــى 
العاملن في التلفزيون، ففي الوقت الذي 
يعانــي بعــض العاملن فــي هذه القنوات 
مــن تدنــي األجــور بحيــث ال يتجاوز أجر 
الواحــد 3 آالف ريــال إضافــة إلــى العمــل 
مــن دون حقــوق، تصــل أجــور آخريــن إلى 

60 ألف ريال في الشهر.
وتتضمــن باقة هيئة اإلذاعة والتلفزيون 
»الســعودية،  هــي:  قنــوات   9 الســعودي  
الرياضيــة،  اإلخباريــة،   ،saudi2
الكريــم،  القــرآن  الثقافيــة،  االقتصاديــة، 
 6 إلــى  أجيــال«، إضافــة  النبويــة،  الســنة 
إذاعــات وهــي: »إذاعــة الريــاض«، »إذاعــة 
الدوليــة  »اإلذاعــات   saudia radi جــدة«، 
الكريــم«،  القــرآن  »إذاعــة  الســعودية«، 

»إذاعة نداء اإلسام«.

منوعات

»G Flex 2« في يناير
 
ّ
نقل موقع Android Authority أن

»شركة إل جي« تعتزم إطاق الجيل 
الثاني من هاتفها الذكي املرن، »جي 
 CES خال معرض ،G Flex »فليكس

2014، الذي سيجري خال شهر 
يناير/كانون الثاني من عام 2015 

املقبل. 
وسيحصل الهاتف على تغيير جذري 
مقارنة بسلفه، حيث سيحافظ الجهاز 

على شاشته املصنوعة من مادة 
POLED الباستيكية، لكنه سيقدم 

دقة أكبر بحجم أصغر.

جهاز الهواء النقي
تمّكن فريق تصميم كندي من ابتكار 

»أول جهاز قابل لارتداء يتعقب 
 .TZOA أحوال البيئة« تحت اسم

ويأتي الهاتف بحجم الجيب، ويمكن 
ربطه بتطبيق محمول على الهواتف 

الذكية. 
وقال الفريق، على الصفحة الخاصة 
بحملة مشروع الجهاز، على منصة 
التمويل الجماعي Kickstarter، إنه 
يقيس نوعية الهواء واألشعة فوق 

البنفسجية باستخدام أحدث تقنيات 
االستشعار.

وأضاف: »نحن نربطكم بالبيئة 
 TZOA الخاصة بكم. وباستخدام

سيجري إنشاء خريطة جماعية توفر 
البيانات البيئية لحظيا«.

زياد طرابلسي
قصة لبناني في شركة »فيسبوك«

عمر قصقص

■ كيف بدأت عالقتك بعالم البرمجيات واإلنترنت؟
أسســت موقعــي األول وأنــا فــي الثامنــة من عمري، ثم أنشــأت 
دراســتي  أن  علمــأ  والــدّي،  مــن  بدعــم  اإللكترونيــة  مجلتــي 
الجامعيــة كانــت فــي  »االقتصــاد الســلوكي«، إال أننــي اتقنت 

عالم التكنولوجيا واإلنترنت بسبب ولعي به.

■ ما هي مهتمك في شركة »فيسبوك«؟
يت بمناصب 

ّ
مهاّمي تبّدلت أكثر من مرة في الشركة. لقد ترق

عــدة منــذ اليــوم األول وخــال األربــع ســنوات األخيــرة، فقــد 
قمــت خــال هــذه المرحلــة بتطويــر نفســي بالتدريــب علــى 
  
ً
اإلنترنــت حتــى أصبحــت مهندســا بالبرمجــة عبــر  القيــام 
 أقــوم بكتابــة »تعليمــات البرمجــة« 

ً
داخــل الشــركة. وحاليــا

internet. و»تطوير البرمجيات«، الى جانب تطوير مشــروع
org والــذي يشــرف عليــه المديــر التنفيــذي مــارك زوكربيــرغ 
 ســّكان الكرة 

ّ
، وهــو توفيــر اإلنترنــت المجانــي لكل

َ
شــخصيا
األرضية.

■ وهل تجد سهولة في التعاطي مع مؤسسي الموقع وزمالئك؟
 المميزة مع مديري، 

ُ
من األسباب الرئيسية لنجاحي العاقة

ــي الشــركة للشــخص 
ّ
الــى جانــب ســهولة طــرح أفــكاري وتبن

المادّيــة  ــزات 
ّ
المحف عــن  صراحــة،  وبــكل   ،

ً
فضــا الناجــح، 

والمعنوّية.

■ هل تفكر في االنتقال إلى شركة أخرى؟
 للبقاء 

ً
ال أرغب في االنتقال الى شــركة أخرى، وأخطط حاليا

أنــا  هنــا ســنوات عــدة. فهنــا ال يوجــد دوامــات للموظفيــن، 
 قــد أصل الليل بالنهار، 

ً
 ســاعتين فقط وأحيانا

ً
أعمــل أحيانــا

باإلضافة إلى مسائل الترفيه الموجودة هنا.

■ ماذا عن نظام حماية الخصوصية في الموقع؟
مع فجر الثورات العربّية، طّور الموقع نظام الحماية الخاص 
به، بالتزامن مع الثورة التونسية، التي حاولت فيها السلطة 
أن تخترق بعض حسابات الناشطين والحقوقيين، فأصبح 
 بلد عربي فريق عمل مهمته حماية حسابات الناشطين 

ّ
لكل

على الموقع.

وجهًا لوجه

أخبار. كوم TRENDING

رصد

تغريد 
مصري

بعد صدور حكم براءة الرئيس المصري 
المخلوع، حسني مبارك، أمس األول، انتشرت 

وسوم عديدة على »تويتر« تتحّدث عن 
الموضوع وتدعو للنزول إلى الشارع 

واستكمال الثورة كرامًة لدم الشهداء. 
وانتشرت وسوم »#محاكمة_القرن«، 

»#محاكمة_مبارك«، »#براءة_مبارك«، 
»#يسقط_كل_مبارك«، و»#مبارك«، وغيرها.

على »يوتيوب«، انتشر شريط فيديو لمبارك 
لحظة نطق القاضي المصري بإسقاط تهم 

قتل المتظاهرين عنه وتبرءته من تهم 
أخرى.

كما انتشر شريط فيديو لحلقة قديمة 
لإلعالمي الساخر، باسم يوسف، تحت عنوان 
»ماذا لو فشلت الثورة«، حيث كان قد أعّد 

حلقًة عن الموضوع، وكأنّها كانت »نبوءة«، 
وأعاد الناشطون المصريون نشره بشكل كثيف.

على »فيسبوك« أيضًا، انتشرت وسوم »تويتر« 
للحديث عن الموضوع نفسه. 

ونشر المستخدمون أخبار المحاكمة، وصور 
أهالي الشهداء، كما نشروا صور المتظاهرين 
في عبد المنعم رياض. ورغم الحزن الذي عّم 

الناشطين على مواقع التواصل، ظّل الحس 
الفكاهي المصري موجودًا من خالل صور 

مرّكبة أعدوها عن الواقعة.

B

رُفعت الثورة #محاكمة_القرن

ديل القضاء عمره ما هيتعدل! 
#محاكمة_مبارك

إحنا مش آسفين يا ريّس #مبارك

إذا خصمك القاضي من تقاضي؟ 
#براءة_مبارك

دي طلعت ثورة فوتوشوب بجّد 
يا جدعان #محاكمة_القرن

احنا في مرحلة الزهق. الزهق من 
انك تقول رأيك لحد بيقول حاجة 
مش عجباك. الزهق من انك تأيد 

رأي حد. الزهق من انك تقول رأيك 
في المطلق. #الثورة_المصرية

غلطتنا إنّنا سبنا الميدان. متأّخرين 
بس عرفنا. #محاكمة_مبارك

إّن في مصر قضاة ال يخشون حتى 
اهلل #براءة_مبارك

قال تعالى: وال تحسبّن اهلل غافًال 
عما يعمل الظالمون. #محاكمة_

القرن

بعد براءة مبارك، المفروض 
يحبسو اهالي الشهداء بتهمة 
البالغ الكاذب! #محاكمة_مبارك
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قضايا

تغريد سعادة

عنــد  املــدن  أهــم  مــن  القــدس 
القبلتــن،  أولــى  املســلمن، ففيهــا 
وثالــث الحرمــن الشــريفن، وهــي 
تمثــل املحور األساســي للصراع االســرائيلي 
الحــل  قضايــا  أهــم  وإحــدى  الفلســطيني،  ـ 
النهائــي، والتــي تــم إرجــاء البحــث بشــأنها، 
فــي  املدينــة  تقــع  حلهــا.  ــد 

ّ
تعق إلــى  بالنظــر 

وســط فلســطن، وتعتبر أكبر املدن من حيث 
املســاحة فيهــا. تبعــد عــن عّمــان 88 كلم، وعن 
دمشــق 290 كلــم، وعــن بيــروت 388 كلــم، وعن 

القاهرة 528 كلم.
العــرب  بناهــا  قرنــا.  خمســن  نحــو  عمرهــا 
إســرائيل.  بنــي  ظهــور  قبــل  الكنعانيــون 
تعاقبــت أمــم كثيــرة عليهــا منــذ تأسيســها، 
وشــهدت حروبــا كثيــرة، وتمت إعــادة بنائها 
وهدمهــا نحــو 18 مــرة خــال تاريخهــا. وقــد 
بنى الســلطان العثماني، ســليمان القانوني، 
القديمــة،  بالقــدس  يحيــط  ســورًا   1542 عــام 
يبلــغ محيطــه نحــو 4 كلــم، ولــه ســبعة أبواب 
هــي: الخليــل، البــاب الحديد، أو عبد الحميد، 
العمود، أو باب النصر، الساهرة، ستنا مريم 
)باب األسود(، املغاربة، النبي داود. وتشتهر 
بحاراتهــا القديمــة، وهــي املغاربــة، الشــرف، 
بنــي  الريشــة،  الصلتــن،  الحيــادرة،  العلــم، 
الحــارث، الضويــة. وفــي القدس مــا يقارب 36 
مســجدًا مــن أهمهــا: األقصــى، قبــة الصخــرة، 
الطــور، والعمــري. وفيهــا عــدة كنائــس منها: 
كنيســة القيامــة، وديــر املســكوبية، وكنيســة 
ضريــح  أيضــا  وفيهــا  عشــر.  االثنــي  الرســل 

النبي داود.
أقدم اســم للمدينة أورشــليم، نســبة إلى اإلله 
»شــالم«، أي إله الســام لدى الكنعانين. وقد 
الكتابــات  فــي  »روشــاليموم«  باســم  وردت 
التــي  اللعنــة  بنصــوص  املعروفــة  املصريــة 
يرجــع تاريخهــا إلــى القرنــن التاســع عشــر 
أســماء  وتذكــر  امليــاد،  قبــل  عشــر  والثامــن 
خصــوم  مــن  وعموريــن  كنعانيــن  ملــوك 
املدينــة   - دولــة  يحكمــون  كانــوا  املصريــن، 

)أورشليم(، وهذا قبل أن يسكنها اليهود.
الجــزء  إســرائيل  احتلــت   ،1948 عــام  وفــي 
الغربــي ملدينــة القــدس، وتــم تقســيم املدينــة 
 1967 وفــي  وغربيــة.  شــرقية  قســمن،  إلــى 
احتلت القدس الشــرقية، وبذلك باتت املدينة 

كلها خاضعة لاحتال االسرائيلي.

في المفاوضات
الشــرق  فــي  للســام  مدريــد  مؤتمــر  ُعقــد 
 ،)1991/11/2  10/30( الفتــرة  فــي  األوســط 
رفضــت إســرائيل بدايــة مشــاركة أي مواطــن 
ـ  األردنــي  الوفــد  فــي  الشــرقية  القــدس  مــن 
فصــل  علــى  للتأكيــد  املشــترك،  الفلســطيني 
القدس ومواطنيها ُكليا عن إطار املفاوضات، 
إال أنهــا تراجعــت فــي مــا بعــد عــن موقفهــا، 
وســمحت للقيــادي املقدســي الراحــل، فيصــل 
الواليــات  وأرســلت  باملشــاركة.  الحســيني، 
ضمانــات  رســالة  للفلســطينين  املتحــدة 
حــول املوقــف األميركــي بشــأن القــدس، جــاء 
فيهــا أنهــا »ال تعتــرف بضم إســرائيل القدس 
أن  وتــرى  حدودهــا،  توســيع  أو  الشــرقية، 

يتقرر وضعها في املفاوضات«.

اتفاق إعالن المبادئ
تــم التوقيــع علــى اتفــاق إعــان املبــادئ بــن 
وإســرائيل  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 
 ،1993 عــام  واشــنطن  فــي  أوســلو(  )اتفــاق 
تــمَّ  وبموجبــه  املتحــدة.  الواليــات  برعايــة 
للمرحلــة  القــدس  مســألة  فــي  البــت  تأجيــل 
األخيرة من مفاوضات الحل النهائي، واعتبر 
التفــاوض  اإلســرائيلية  الحكومــة  تأجيــل 
حــول القــدس أول اعتــراف إســرائيلي رســمي 
وقابلــة  مطروحــة  باتــت  القضيــة  هــذه  بــأن 

للمفاوضات.

اتفاق طابا
مدينــة  فــي  االتفــاق  هــذا  إلــى  التوّصــل  تــم 
طابــا املصريــة، وجــرى توقيعــه في واشــنطن 
 
َّ
فــي 1995. وذكــر البنــد )5( مــن املــادة )31( أن

التفــاوض  املنــوي  القضايــا  إحــدى  القــدس 
حولها.

وثيقة موراتينوس
آنخيــل  ميجيــل  وضعهــا  وثيقــة  أظهــرت 
لاتحــاد  الخــاص  املبعــوث  موراتينــوس، 
األوروبي لعملية الســام في الشــرق األوسط 
عام 2001، وجود تباينات كبيرة بن مواقف 
كا الطرفــن الفلســطيني واإلســرائيلي نحو 
القــدس.  خصوصــا  النهائــي،  الحــل  قضايــا 
الطرفــان  الوثيقــة:  مــن   )2( املــادة  فــي  وجــاء 
الفلســطيني واإلســرائيلي وافقــا، مــن حيــث 
املبدأ، على االقتراح الخاص بمســألة ســيادة 
فلســطينية علــى األحيــاء العربيــة، وســيادة 
إســرائيلية علــى األحيــاء اليهودية في مدينة 
القــدس، كمــا وافق الطرفــان على مبدأ اإلبقاء 

على املدينة مفتوحة.
اســتعداده  الفلســطيني  الجانــب  وأبــدى 
علــى  اإلســرائيلية  الســيادة  مســألة  لبحــث 

بينمــا نصــب 34 حاجــزًا جديــدًا بــن أحيــاء 
املدينــة، منــذ مطلــع العــام الحالــي. ووصلــت 
جرائــم االحتــال إلــى حد التصفية الجســدية 
عــن  إعاميــة  تقاريــر  وكشــفت  ملقدســين، 
وجود جماعات دينية متخصصة الختطاف 

األطفال باملدينة.

إعادة الدور األردني
ــع الرئيــس الفلســطيني، محمــود عبــاس، 

ّ
وق

الثانــي،  اللــه  عبــد  امللــك  األردنــي،  والعاهــل 
فــي  القــدس واملقدســات  الدفــاع عــن  اتفاقيــة 
توقــف  بعــد  املاضــي،  مــارس  آذار/  نهايــة 
املفاوضــات مــع الجانــب اإلســرائيلي. وتعيــد 
االتفاقيــة دور األردن فــي الرعايــة والحفــاظ 
على األماكن املقدسة في القدس، وخصوصا 
الحــرم القدســي الشــريف. وحســب االتفاقيــة، 
آلت الوصاية على األماكن املقدسة في القدس 
إلى ملك األردن، بما في ذلك بطريركية الروم 
األرثوذكــس املقدســية التــي تخضــع للقانون 

األردني رقم 27 لسنة 1958.
وكان للعائلة الهاشــمية دور في القدس منذ 
الحســن  للشــريف  أوكل  حيــث   ،1924 عــام 
بــن علــي حمايــة األماكــن املقدســة فــي القدس 
مبايعــة  مــن  انطاقــا  وإعمارهــا،  ورعايتهــا 
األماكــن  علــى  لــه  وفلســطن  القــدس  أهــل 
املقدســة فــي 11 مــارس/ آذار ســنة 1924. كما 
كان لأردن وصاية على الضفة الغربية منذ 
يوليــو/   31 فــي  االرتبــاط  فــك  وجــاء   ،1951
تمــوز مــن عــام 1988 الــذي اســتثنى األماكــن 

املقدسة في القدس.
وعلى الرغم من أن توقيع االتفاقية تم بشكل 
مفاجئ، ولم توضح األطراف الرسمية سبب 
التوقيع وتوقيته، إال أن بعض الفلسطينين 
اعتبروهــا اتفاقيــة مهمــة، للــرد علــى الحجــج 
علــى  ســياديا  فراغــا  هنــاك  أن  اإلســرائيلية 
األماكــن الدينيــة اإلســامية واملســيحية فــي 
القــدس، وأن األراضــي الفلســطينية املحتلــة 
األردن  االتفاقيــة  ومنحــت  عليهــا.  متنــازع 
سلطة االشراف املباشر على القدس وحماية 

ولــم  الشــرقية،  القــدس  فــي  املســتوطنات 
يعــارض فكــرة املدينــة املفتوحــة. أمــا الجانب 
اإلســرائيلي، فقــد وافــق علــى أن تكون القدس 
عاصمــة لدولتــن، همــا: )أورشــليم( عاصمــة 
إســرائيل، و)القدس( عاصمة دولة فلســطن، 
إال أن الجانب الفلسطيني أصرَّ على أن تكون 

القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطن.
نطــاق  فــي  املقّدســة  األماكــن  وبخصــوص 
حائــط البــراق، اتفــق الجانبان على اإلشــراف 
الشــريف  الحــرم  بخصــوص  أمــا  املتبــادل. 
)يطلــق عليــه اليهــود جبــل الهيــكل(، فلــم يتــم 

حل اإلشكالية في مفاوضات طابا.

مؤتمر أنابوليس
 2007/11/27 فــي  أنابوليــس  مؤتمــر  عقــد 
جــورج  األميركــي،  الرئيــس  مــن  بدعــوة 
بــوش. وبعــده اتفــق الجانبــان، الفلســطيني 
القــدس  مدينــة  تقســيم  علــى  واإلســرائيلي، 
على أساس عرقي، على غرار اقتراح الرئيس 
األميركــي األســبق، بيــل كلينتون، عــام 2000، 
دينيــا  حساســية  املناطــق  أكثــر  وضــع  مــع 
فــي القــدس )البلــدة القديمــة( تحــت ســيطرة 

تحالف من خمس دول.

مستوطنات وانتهاكات
فــي  املســيحية  ـ  اإلســامية  الهيئــة  رصــدت 
القدس االنتهاكات اإلســرائيلية بحق املدينة 
اعتقــل 700  بــأن االحتــال  املقدســة. وأفــادت 
شــخص مــن ســكان املدينــة، لــم توجــه إليهــم 
لوائــح اتهــام، وهّجــر ألــف عائلــة منــذ مطلــع 
العــام 2014، ومنــع أهالــي املدينــة مــن تأديــة 

صاة الجمعة في القدس.
إســرائيليا  انتهــاكا   150 الهيئــة  وســجلت 
االحتــال  وتدميــر  األقصــى،  املســجد  بحــق 
نحــو 500 قبــر إســامي أثري، وأغلقت، للمرة 
الثانيــة، جميــع أبــواب املســجد األقصــى منــذ 
احتاله عام 1967. وأرســل االحتال ما يزيد 
عــن 550 إخطــارًا لهــدم منــازل مقدســين فــي 
أحيــاء شــعفاط والشــيخ جــراح والعيســوية، 

االحتــال  فتــرة  فــي  وأوقافهــا  مقدســاتها 
االســرائيلي، وبزوال االحتال تعود السيادة 

املطلقة إلى دولة فلسطن.

فتاوى يهودية تحرّم دخول االقصى
علــى الرغــم مــن الحجــج الواهيــة إلســرائيل 
العاصمــة  أنهــا  وزعمهــا  القــدس  بشــأن 
األبديــة لهــا من مطلــق ديني ووجود الهيكل 
وقيــادات  املســتوطنن  ومحــاوالت  فيهــا، 
إســرائيلية يمينيــة متطرفــه دخــول ســاحات 
عديــدة  فتــاٍو  لحاخاماتهــم  ولكــن  األقصــى، 
تســتند لتوراتهــم، تحّرم علــى اليهود دخول 
 ،

ً
الحــرم الشــريف وســاحات األقصــى. فمثــا

فــي  صــدرت، أخيــرًا، بعــد تصاعــد األحــداث 
املدينــة بســبب اقتحــام املســتوطنن املســجد 
إلســرائيل،  األكبــر  الحاخــام  عــن  االقصــى، 
يتســحاك يوســيف، فتــوى تعتبــر أن توّجــه 
املســجد  فــي  الصــاة  إلــى  اإلســرائيلين 
األقصــى، فــي مثــل هــذه األيــام، يعــد مخالفــة 
خطيــرة لتعاليــم الديــن اليهــودي، عقوبتهــا 

املوت بيد السماء.
تحــّرم  فتــوى  يهــود  حاخامــات  أصــدر  كمــا 
فــي  القدســي،  الحــرم  دخــول  اليهــود  علــى 
متطرفــة  يهوديــة  مجموعــات  نشــر  أعقــاب 
املســجد  القتحــام  بيانــات  واملســتوطنن 
كل  وأصدرهــا  القدســي،  والحــرم  األقصــى 
والحاخامــات  عمــار،  شــلومو  الحاخــام  مــن 
إليهــاو دورون والحاخــام رفــي شــلوم كوهــن 
والحاخام أفيغدور نفنتسيل وحاخام حائط 
املبكــي )حائــط البــراق( شــمؤويل رفنوفتش. 
وجــاء فــي الفتــاوى: »مــن الواجــب املقــدس أن 
توقظوا قلوبكم، فمحّرم، وبشكل كامل، وفقا 
للشــريعة اليهوديــة، اقتحــام الحرم القدســي، 

فهذا األمر واضح منذ القدم«.
األيــام،  هــذه  فــي  املقدســة،  املدينــة  وتعيــش 
املمارســات  بســبب  عصيبــة،   

ً
أوقاتــأ

املرابطــن  بأهلهــا  وتنكيلهــا  اإلســرائيلية 
والذين يتوعدون بالدفاع عنها، ليعلنوا عن 

انتفاضتهم في وجه االحتال حتى إزالته.

القدس ... التاريخ والراهن
مفاوضات التأجيل الدائم وطوق استيطاني واعتداءات إسرائيليّة

وحكومــات  »إســرائيل«  دولــة  قيــام  منــذ 
مخطــط  وفــق  تســير  املتعاقبــة  االحتــال 
املحتلــة،  القــدس  مدينــة  لتهويــد  ممنهــج 
واملنــازل  األراضــي  مصــادرة  علــى  يرتكــز 
وزيــادة  املســتوطنن،  ومنحهــا  العربيــة، 
املدينــة  فــي  املســتوطنن واملتطرفــن  أعــداد 

املقدسة.
الســيطرة  فــي  هدفهــا  تحقيــق  أجــل  ومــن 
الكاملــة علــى مدينــة القــدس املحتلــة، عملــت 
على توســيع ما تســمى حدود القدس، شرقا 
وشــمااًل، بضم مســتوطنة »معاليــه أدوميم« 
مســتوطنة رئيســية مــن الشــرق، إضافــة إلــى 
مثــل  الصغيــرة،  العســكرية  املســتوطنات 
كفعــات  كــدار،  أدوميــم،  ميشــور،  »عنتــوت، 
»والنبــي  الشــرقية،  الجهــة  مــن  بنيامــن« 
يعقــوب، كفعــات زئييــف، والتلــة الفرنســية، 
كفعات حدشا، كفعات هاردار« من الشمال. 

عــدد  مضاعفــة  إلــى  السياســة  هــذه  وأدت 
الســكان  نســبة  وقللــت  املســتوطنن، 
املســتوطنن  نســبة  وبلغــت  الفلســطينين، 
في القدس الشرقية املحتلة حوالي 300 ألف 

مستوطن.

إلســرائيل  الواهيــة  الحجــج  مــن  الرغــم  علــى 
بشــأن القــدس وزعمها أنهــا العاصمة األبدية 
لهــا مــن مطلــق دينــي ووجــود الهيــكل فيهــا، 
ومحــاوالت املســتوطنن وقيادات إســرائيلية 
األقصــى،  ســاحات  دخــول  متطرفــة  يمينيــة 
تســتند  عديــدة،  فتــاوى  لحاخاماتهــم  أن  إال 
لتوراتهــم، تحــّرم علــى اليهــود دخــول الحــرم 

الشريف وساحات األقصى. 
، صــدرت، أخيــرًا، بعد تصاعــد األحداث 

ً
فمثــا

املســتوطنن  اقتحــام  بســبب  املدينــة  فــي 
املســجد االقصــى، فتــوى عــن الحاخــام األكبــر 
إلســرائيل، يتســحاك يوسيف، يعتبر فيها أن 
توّجــه اإلســرائيلين إلــى الصــاة في املســجد 
األقصــى، فــي مثــل هــذه األيــام، يعــّد مخالفــة 
اليهــودي، عقوبتهــا  الديــن  لتعاليــم  خطيــرة 

املوت بيد السماء. 
كما أصدر حاخامات يهود فتوى تحّرم على 
اليهود دخول الحرم القدسي، في أعقاب نشر 
واملســتوطنن  متطرفــة  يهوديــة  مجموعــات 
والحــرم  األقصــى  املســجد  القتحــام  بيانــات 

القدسي.

حرب 
التهويد

الموت بيد السماء

في القدس ما يقارب 
36 مسجدًا من أهمها: 

األقصى، قبة الصخرة، 
الطور، والعمري، وفيها 

الكنائس األهم عالميًا 
منها: القيامة، ودير 

المسكوبية

تعيش المدينة المقدسة، في هذه األيام، أوقاتًا عصيبة، بسبب الممارسات اإلسرائيلية وتنكيلها بأهلها المرابطين والذين 
يتوعدون بالدفاع عنها، ليعلنوا عن انتفاضتهم في وجه االحتالل حتى إزالته

مشهد عام للبلدة القديمة )فرانس برس(

جنود االحتالل يمنعون المصلين من بلوغ المسجد األقصى )فرانس برس(

مستوطنون يمارسون شعائرهم عند حائط البراق 
)األناضول(
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صباح 
     المصريّة

الــوقــت، اكتشفت  الــطــريــقــة«؟ مــع مـــرور  بتلك 
الصبوحة   

ّ
أن يعتقدون  املصريني  أغلبية   

ّ
أن

مصرية. وليس هذا فقط، بل يرفضون بشكل 
ـــهـــا لــبــنــانــّيــة. ويـــعـــود السبب 

ّ
قــاطــع الـــقـــول إن

بذلك إلى اندماج صباح مع الشعب املصري، 
وعــشــق هــذا األخــيــر لــهــا، فــأتــى اإلصـــرار على 
وصفها بالـ »املصرية الخالصة«. هي نفسها 
لــم تستغرب األمـــر، رّبــمــا حافظت فــي فترات 
من حياتها، بل كانت حريصة على أن تبدو 

مصرية، كما يرغب جمهورها املصري.
بـــعـــد تـــخـــرجـــي، تــخــصــصــت فــــي الــصــحــافــة 
ــاح لـــي مــقــابــلــة عــــدد كــبــيــر من  ــ الــفــنــيــة، مـــا أتـ
ــان قــريــبــا من  الــفــنــانــني والـــنـــقـــاد. بــعــضــهــم كــ

الشحرورة، عمل معها أو تربطه بها صداقة. 
تلك  تبهرني  كانت  عنها.  أســأل  دائما  وكنت 
الــشــخــصــيــة بــشــكــل كــبــيــر، لـــم يــكــن يعنيني 
أبــدًا الجدل املتواصل حول عمرها، وال حول 

سالمة عبد الحميد

كان الخبر مفجعا، على الرغم من 
 املوت حق على 

ّ
ي أدرك تماما أن

ّ
أن

ل املاليني، 
ّ
 صباح تمث

ّ
الجميع، لكن

ــزًا لــحــب الــحــيــاة  ــل رمــ
ّ
ــا واحــــد مــنــهــم. تــمــث وأنــ

والبقاء والتمتع بها.
أذكر في طفولتي األولى جدلية طويلة بيني 
وبني أصدقائي حول الشحرورة. كان الجميع 
 صــبــاح مــطــربــة مــصــريــة. وبعضهم 

ّ
يــؤكــد أن

يرجع شكلها املميز ولكنتها الغريبة بعض 
ــا هــــو مــديــنــة  ــهــ  مــســقــط رأســ

ّ
ــى أن ــ الــــشــــيء إلـ

 أمها 
ّ
اإلســكــنــدريــة، ومــنــهــم مــن أشـــار إلـــى أن

لـــيـــســـت مــــصــــريــــة. رفــــضــــوا جــمــيــعــهــم تــقــّبــل 
لبنانّية  »الصبوحة«   

ّ
أن تــؤّكــد  التي  روايــتــي 

الجنسّية، وقد جــاءت إلى مصر كغيرها من 
الــفــنــانــات بحثا عــن الــشــهــرة واحــتــراف الفن. 
حيث كانت القاهرة في ذلك الوقت، قبلة الفن 

العربي وهوليوود الشرق.
كـــمـــا كـــنـــت أعــــــــّدد جـــنـــســـيـــات الـــفـــنـــانـــني عــلــى 
ـــهـــم يــقــتــنــعــون، فــاســتــشــهــدت 

ّ
مــســامــعــهــم عـــل

بالفناننْي السوريني فريد األطرش وأسمهان، 
ووردة من الجنسّية الجزائرية، وعزيزة جالل 
من املغرب، والشحرورة من لبنان. استطعت 
باستثناء  الفنانني  جنسيات  بكل  إقناعهم 
ـــهـــا مــصــريــة 

ّ
صـــبـــاح. كـــانـــوا واثـــقـــني تــمــامــا أن

ــــهــــا قـــادمـــة 
ّ
ــــم يــشــكــكــوا لــلــحــظــة أن مــثــلــهــم، ولـ

ــل بأغنيتها 
ّ
ُيــعــل كـــان  بــلــد آخـــر. بعضهم  مــن 

الــشــهــيــرة عــن فــريــقــْي مــصــر األشــهــر فــي كــرة 
ها 

ّ
القدم، األهلي والزمالك، لتأكيد نظريته بأن

: »هل يمكن أن يغني 
ً
مصرّية األصل، متسائال

مــطــرب غــيــر مــصــري لــقــطــبــْي الــكــرة املــصــريــة 

صباح اإلنسانة كانت 
في عظمة صباح 

الفنّانة.. خيّرة وطيّبة

هذه هي الصبوحة التي 
اعتاد على سماعها 

وتأمل غنجها الجميع

2223
منوعات

زيــجــاتــهــا املــتــعــددة، وال رغــبــتــهــا فــي الــــزواج 
ـــا. كــنــت شــغــوفــاا 

ّ
مـــن رجــــال يــصــغــرونــهــا ســـن

بتلك الحالة الفنّية غير املسبوقة، بتلك املرأة 
الجميلة املوهوبة، بتلك املسيرة الفنية التي 

ال تنتهي.
كان كل من يعرف الصبوحة عن قــرب، يؤكد 
ال  بالحيوية،  مليئة  مشرقة  شخصية  ــهــا 

ّ
أن

ر بتقّدم العمر، وال خيبات األمل الكثيرة، 
ّ
تتأث

ــانـــت دائــــمــــا قــويــة  وال الــــظــــروف املـــحـــيـــطـــة. كـ
ــادرة عــلــى تــحــدي كـــل الــصــعــاب. تــســقــط أو  ــ قـ
تتعثر، فتقوم مجّددًا بحثا عن فرصة أخرى 
للنجاح. كانت العيون تلمع كلما تحدث أحد 
املقربني منها عن مواقف خاصة بها، وكانت 
رغبتي فــي االقــتــراب منها تـــزداد مــع ازديـــاد 
فكرة  لفترة  شغلتني  أعرفها.  التي  القصص 
»مــصــريــتــهــا«. إذ عــاشــت فــي مصر أكــثــر مما 
أكثر مما  فــي مصر  لبنان. عملت  فــي  عاشت 
عــمــلــت فـــي لــبــنــان، وكـــانـــت مــعــظــم زيــجــاتــهــا 
مــصــرّيــة. كـــان هــاجــس حبها ملــصــر أكــثــر من 
لــبــنــان يـــطـــاردنـــي، لــكــنــي طــرحــتــه بــعــيــدًا عن 
مــخــيــلــتــي، إذ يــبــقــى الــشــخــص مــديــنــا ملسقط 

رأسه بالوفاء، حتى وإن لم يعش فيه يوما.
املصري  الجمهور  بــات يشغلني الحــقــا حــب 
ــات  ــاقـــــش أطــــروحــ ــ ــرح أســــبــــابــــا، وأنـ ــتــ لـــهـــا، أقــ
ونظريات لتفسير هذا الحب، بعد محاوالت 
قـــّررت أن أشــغــل نفسي بعملها عوضا  عـــدة، 
ــريـــرات أو أســـبـــاب لحب  ــبـ عـــن الــبــحــث عـــن تـ

املصريني لها.
ــن جـــوانـــب  ــن صـــبـــاح مــ كــتــبــت مــــــرات عـــــدة عــ
متعددة، وكلما زادت كتاباتي، كنت أكتشف 
 تــلــك الــفــنــانــة الــكــبــيــرة لــم تحصل عــلــى ما 

ّ
أن

تستحقه بعد، وأن انشغال البعض بزيجاتها 
املفاجئة  ثــم عــودتــهــا  الــســاحــة،  وغيابها عــن 

املتكررة، والحقا أخبار مرضها ووفاتها التي 
األمور  تلك  كانت شائعة شبه أسبوعية، كل 
شغلت كثيرين عن رصد مسيرة حياة فنانة 
مــتــمــيــزة، قــّدمــت للفن أكــثــر مــمــا قـــدم غيرها. 
 الحياة تستمر 

ّ
امراة أعطت األمل لكثيرين، أن

طاملا بقيت األنفاس ودقات القلوب مستمرة.
كــان اســتــمــرار قـــدرة صــبــاح على الــنــجــاح في 
عصر فني يضم عمالقة مثل شــاديــة ووردة 
ونـــجـــاة، وأم كــلــثــوم، أمــــرًا بــالــنــســبــة لـــي غير 
عــادي. كيف قاومت ووصلت وحافظت على 
مكانتها بني هؤالء؟ كيف تجاوزت املؤامرات 
فنانني  على مسيرة  الــتــي قضت  واملــشــكــالت 
كـــثـــيـــريـــن؟ كـــيـــف اســـتـــطـــاعـــت أن تـــعـــبـــر بـــاب 

النجومية الذي كان يحتله كل هؤالء؟
ــاهــــدت الــــشــــحــــرورة، قـــبـــل نــحــو  آخـــــر مـــــرة شــ
ثالثة أعوام، كانت ضيفة شرف حفل اختتام 
قاعة  في  املصرية،  األغنية  أوسكار  مهرجان 
الــفــنــدق الــقــاهــري املــتــســعــة. كــانــت الصبوحة 
ــه. ال أنـــســـى أبــــــدًا مــالبــســهــا  ــلـ قــبــلــة الـــحـــفـــل كـ
ها وابتساماتها 

ّ
ة ظل

ّ
الحمراء الزاهية، وال خف

تلك  فــي  الحضور.  على جميع  عتها 
ّ
وز التي 

الــعــادة،  فـــوق  فيها نجمة  كــانــت  الــتــي  الليلة 
طلبت منها بإلحاح أن تغني لنا. كان منظمو 
الـــحـــفـــل حــــرصــــاء عـــلـــى أاّل تــســتــجــيــب. رّبـــمـــا 
في  الراسخة  صورتها  وعلى  عليها،  حرصا 
 مـــئـــات الــكــامــيــرات 

ّ
األذهـــــــان، خــصــوصــا وأن

املكان  الفضائية كانت في  القنوات  وعشرات 
 كبر 

ّ
أن إاّل  الــصــبــوحــة.  فـــي شــــرف اســتــقــبــال 

للطلب،  استجابت  فــجــأة  يخزلنا،  لــم  ها 
ّ
سن

ــفــــت بـــقـــبـــولـــهـــا كــل  ــتــ قـــــــــّررت أن تـــغـــنـــي، واخــ
األصوات الرافضة للفكرة، وتكرر استحسان 
الـــحـــاضـــريـــن، وتــلــهــفــهــم لــســمــاعــهــا. وفـــجـــأة 
ــــرددًا »ع الــبــســاطــة  انــطــلــق صــوتــهــا الـــعـــذب مـ
البساطة، يا عيني ع البساطة«. كانت تحفظ 
األغنية جيدًا، وتعي تفاصيل ما تفعله تماما، 
تـــكـــّرر ألــفــاظــا بــعــيــنــهــا، وتـــشـــدد عــلــى كلمات 
كوبليهات  في  وغنجا  دلعا  وتبدي  بعينها، 
مــحــددة، كانت في لحظة وجــد وتركيز. هذه 
ــاد عــلــى ســمــاعــهــا  ــتـ هـــي الــصــبــوحــة الـــتـــي اعـ

ورؤية أناقتها وغنجها الجميع، لم تتغّير.
قالت بعد أن انتهت من الغناء، وبعدما هدأت 
عــاصــفــة التصفيق »شــكــرا لــكــم، كــنــت عـــاوزة 

، سعيدة إنكم استمتعتم«.
ً
أغني فعال

ــا، تـــلـــك الـــفـــنـــانـــة الــعــظــيــمــة  ــرحــ كـــــدت أبـــكـــي فــ
الجميل،  بغناءها  استمتعنا  ــنــا 

ّ
ألن تشكرنا 

بغناءها،  مستمتعني  كــنــا  ــنــا 
ّ
أن لــو  وتتمنى 

هذه  مــن  لــنــا.  بالغناء  هــي  استمتعت  مثلما 
من  الــرغــم  على  استطاعت  كيف  الشخصية؟ 
 مــا مـــّرت بـــه، أن تــحــافــظ عــلــى هـــذا النقاء 

ّ
كـــل

ــا حـــالـــة خـــاصـــة فــي  ــهــ ــ
ّ
ــادر. إن ــ ــنـ ــ االنـــســـانـــي الـ

الصبوحة..  عاشت  الحياة..  ها 
ّ
إن بل  الحياة، 

عاشت.

I I

رحيلرأي

وصفشهادات

علي جازو

أغاني صباح املصرّية الكثيرة ال توحي ألحد 
 أغــانــيــهــا الــلــبــنــانــيــة 

ّ
بــأنــهــا لــبــنــانــيــة، كــمــا أن

تكن  لــم  الشعبية.  بيئتها  عــن  بعيدة  تكن  لــم 
ــا تـــجـــاوزت الــســائــد  ـــهـ

ّ
مــطــربــة وحـــســـب، إذ إن

وســمــحــت لــنــفــســهــا أن تــكــون الــوحــيــدة الــتــي 
التمثيل  الحقيقية. لم يكن  تمثل شخصيتها 
 الحاجة إلى 

ّ
إن إذ  رافــدًا أساسيا لحضورها، 

التمثيل. ربما  إلى  التي أخذتها  صوتها هي 
ثــّمــة عــامــل أســبــق عــلــى اللهجة والــجــغــرافــيــا، 
ــرورة، أال وهـــو  ــحــ ــشــ ــانـــب الــ ــــى جـ ظــــل يـــقـــف إلـ
شخصيتها الفريدة. فقد وافقت صورة صباح 
واملتجددة  املتحولة  حياتها  محطات  ية 

ّ
الفن

واملديدة. جاءت هذه املوافقة من دون تمهيد. 
لـــم يــكــن الــحــب فـــي حــيــاتــهــا حــّجــة وال جــســرًا 
بــقــدر مــا عيشا وقــربــا ومــــودة. هــي الــوحــيــدة 
رّبما من بني أقرانها من استطاعت أن تحقق 

أي شــخــص، لـــذا فــالــعــالــم الــعــربــي كــلــه حزين 
عليها«.

ــنـــاء تــصــويــر  وأضـــافـــت لــيــلــى أنـــهـــا تــتــذّكــر أثـ
 صباح كانت دائما 

ّ
فيلم »األيــدي الناعمة« أن

تقول لها إنها تعشق مصر بشكل غير عادي، 
ها كانت 

ّ
وكانت تحّب اإلقامة فيها، وتؤّكد أن

محّبة للشعب املصري، »العفوي والبسيط«. 
من ناحيته قال النجم املصري حسني فهمي، 
الـــذي شــاركــهــا بــطــولــة فيلم »لــيــلــة بــكــى فيها 
ــّب الــحــيــاة هـــو مـــا كــــان يميز  الـــقـــمـــر«: »إن حــ
صباح. فلم تكن مثل غيرها ممن وصلوا إلى 
كانت  بــل  املـــوت،  لتنتظر  مثل عمرها تجلس 
متمسكة بأن تعيش آلخر لحظة. كانت صباح 
أيــقــونــة الــرومــانــســيــة والـــحـــب، تــعــلــمــت على 
يديها في هذا الفيلم، وال أخجل من قول ذلك، 
النجومية  علت  مهما  االلــتــزام  منها  تعلمت 
خجل معجبا 

ُ
وعدم األنانية، وكانت تكره أن ت

في الشارع يريد التقاط صورة معها، فكانت 
تها املهيبة، بسيطة غير مغرورة على 

ّ
رغم طل

فــي االســتــوديــو مع  اإلطــــالق. فكانت تتعامل 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــجــمــة املـــصـــرّيـــة لــيــلــى طـــاهـــر، الــتــي 
ّ
تـــقـــول الــن

ــلـــة صـــبـــاح فـــي فيلم  شـــاركـــت الــنــجــمــة الـــراحـ
 الحياة أخذت 

ّ
»األيدي الناعمة«، إنها تشعر أن

ــزًا كــبــيــرًا مـــن زمـــن الـــحـــّب الحقيقي،  مــنــهــا رمــ
بسيطة،  كانت  نجوميتها،  رغــم  صــبــاح،  وإن 
ل ببساطة شديدة تجعل أي شخص في 

ّ
تمث

البالتوه يندهش ويسأل نفسه، هل هي تمثل 
على طبيعتها، وهي  بيتها  في  أنها  أم   

ً
فعال

 ما 
ً
تعامل من معها كأفراد أسرتها: »هذا فعال

ظهر في الفيلم، فكنا أســرة واحــدة في الفيلم 
وفــي الكواليس أيضا، فلو كــان أي من أبطال 
ــر عــن مــوعــده تــســرع بــاالتــصــال 

ّ
الــعــمــل يــتــأخ

 من في االستوديو عنه، حتى 
ّ

بــه، وتسأل كــل
تطمئن عليه، وهذا يظهر كم أنها كانت طيبة 
أبـــيـــض، وال تــحــب أن يــغــضــب منها  وقــلــبــهــا 

بسلوكها ما لم يحققه كثر من دعاة النسوية 
والدفاع عن حقوق املرأة في بالدنا املسحوقة 
بالعنف والعصبيات، ذلك أن في املنحى الذي 
اختارته صباح لنفسها ما يتجاوز النموذج 
املـــفـــروض. انــتــشــلــت الــعــواطــف الــحــمــيــمــة من 
بؤس الشكوى التي تحجرت في رومانسيات 
كثيرة متشابهة ومملة، ونشرتها كي تتمازج 
مـــع الــــهــــواء، ولــــم تـــحـــول قــوتــهــا إلــــى حــجــاب 
الــشــحــرورة  عــن جــمــهــورهــا. جمعت  يفصلها 
رحـــابـــة الـــريـــف إلـــى مــضــايــقــات املــديــنــة حيث 
ــــالم إلــى  يــتــحــول الــتــنــافــس إلـــى شــراســة واإلعـ
أجـــهـــزة حــزبــيــة ال تــولــي الــفــن األهــمــيــة إن لم 

تحوله إلى جزء من هيمنتها. 
 
ً
مــع ذلـــك، لــم تــجــد لــالخــتــالف والــتــنــازع محال

إلى قلبها. كانت براءة الشحرورة وتواضعها 
 من 

ّ
واعترافها أقوى من أن يناله التلف، وأخف

»ثقافة« حّولها آخرون إلى شعارات  أن تثقل بـ
حاجبة. كــان صوتها املــكــان الــذي اتــقــدت فيه 
عاطفتها حتى غمر محيطها، ولم يكن ملرور 
الـــوقـــت مـــن عــــبء عــلــيــهــا، إذ كـــانـــت هـــي الــتــي 
تصنعه، ال العكس. الخفة والعفوية ظهرتا في 
حال أقوى من الجدية التي غالب ثقلها فنانني 
آخرين. ما كان للخمول طريق إلى قلبها، هي 

التي شاءته حرًا وصادقا، وبال ميزان. 
ــيــــروت، وفــي  هــــذا يــــوم صـــبـــاح األخـــيـــر فـــي بــ
طــريــق عــودتــهــا إلـــى »الــضــيــعــة« تــحــلــق روح 
الشحرورة راقصة، جامعة االسم إلى معناه، 
الطير إلى الشجر، والنور الرهيف إلى الغناء 

الدائم.  

شعرهم أنهم 
ُ
نجوم الصف الثالث من دون أن ت

أقل منها، وكانت تأكل وتشرب معهم وكانت 
حنونة، رحمة الله عليها والصبر ألسرتها«.

املصرية نجوى  والراقصة  املمثلة  أكــدت  وقــد 
فــــــؤاد، أن هـــنـــاك عـــالقـــة صـــداقـــة قـــويـــة كــانــت 
تــربــطــهــا بـــالـــشـــحـــرورة، واعـــتـــبـــرت أن صــبــاح 
كــانــت تــحــب مــصــر أكــثــر مـــن مــصــريــني بـــاألب 
 
ّ
أن نـــجـــوى كــيــف  فــتــتــذكــر  واألم والــجــنــســيــة، 

صــبــاح لـــم تــرفــض أي حــفــل يــخــّصــص أجـــره 
ملصر أيام األزمات. 

أما الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، التي سبق 
الــراحــلــة فيلم »املــتــمــردة«، فقالت  أن شــاركــت 
أكــثــر مــا كــان يميز النجمة  عــن الصبوحة إن 
، وذلك 

ّ
صباح حرصها على االستمرار في الفن

يدل على مدى عشقها للمجال الذي اختارته، 
وكانت ال تترك ألحد املجال أن يحبطها، ولو 
تـــحـــدث أمـــامـــهـــا أي شــخــص عـــن الـــفـــن بــســوء 
كانت تدافع، وكأن الفن فرد من أفراد أسرتها: 
»كانت خدومة كذلك بشكل كبير ال تتأخر إذا 
أن  أي خدمة، كما  احتاجها أي شخص ألداء 
وكانت  حياتها،  فــي  كبيرًا  خيريا  جانبا  لها 
ذلك  أن تفصح عن  الخير وتتبرع دون  تفعل 

وكنا نعلم بالصدفة«. 
الــفــنــان سمير صــبــري عــن الصبوحة  ويــقــول 
إنــهــا كــانــت صــديــقــة مــقــربــة، ولــطــاملــا جمعت 
ــيـــروت، وكـــان  بــيــنــهــمــا جــلــســات خــاصــة فـــي بـ
يسأل عنها دائما، معتبرًا أنها كانت من أحلى 
ذكريات الزمن الجميل، وأّكــد أنه سيكون في 

بيروت للمشاركة في تشييعها. 

مطربة تجاوزت النماذج وتخطت الحدودفنانون مصريون: صباح »حبيبة مصر« علمتنا االلتزام والتواضع
صباح مصرية، ليس فقط 

بالجنسية التي نالتها، بل 
بحّب المصريين لها، الحّب 

الذي يعتبر أقوى جواز 
سفر، دخلت به قلوب 

ماليين المصريين

شيّع لبنان أمس الفنانة 
القديرة صباح في مأتم 

شعبي، تبارت الموسيقى 
مع الدموع لتقول 

ألسطورة مألت الدنيا 
وشغلت الناس وداعًا..

كان صوت صباح المكان 
الرحب الذي اتقدت فيه 

عاطفتها، ولم يكن 
لمرور الوقت من عبء 

عليها، إذ كانت هي التي 
تصنعه، ال العكس

بيروت ـ ربيع فران

وّدع لبنان الرسمي والشعبي الفنانة القديرة 
صــبــاح )جــانــيــت فــغــالــي( نــهــار أمـــس األحـــد، 
إقامتها  مكان  مــن  التشييع  موكب  انطلق  إذ 
بفندق بــرازيــلــيــا - الــحــازمــيــة شــرقــّي بــيــروت، 
ــتــــاف لــيــصــل إلــــى كنيسة  مـــحـــمـــواًل عــلــى األكــ
مـــار جــرجــس املــالصــقــة ملسجد محمد األمــني 
ــــروت، حـــيـــث وقــــفــــت حــــشــــود مــنــذ  ــيــ ــ وســــــط بــ
ساعات الصباح األولى، منتظرة إللقاء نظرة 
ــوداع األخــــيــــرة عــلــى »الـــصـــبـــوحـــة«. رئــيــس  ــ ــ الـ
مــجــلــس الــــــــوزراء الــلــبــنــانــي تـــمـــام ســــالم كــان 
الــحــاضــريــن، منحها وســـام األرز، وغــادر  أول 
ــزاء لــعــائــلــتــهــا.  ــعـ املـــكـــان بــعــدمــا قــــدم واجــــب الـ
وكـــان ضــمــن املــعــزيــن كــذلــك حــضــور سياسي 
لــبــنــانــي، إضـــافـــة إلــــى الــســفــيــر الــــســــوري في 
لــبــنــان عــلــي عــبــد الــكــريــم. كــمــا شــوهــد إكليل 
فيروز،  الكبيرة  الفنانة  دربها  رفيقة  من  ورد 
كتب عليه »صباح شمسك ال تغيب«. وعزفت 
فــرقــة مــن مــوســيــقــى الــجــيــش الــلــبــنــانــي طــوال 
الـــوقـــت أغــنــيــات الـــشـــحـــرورة الــوطــنــيــة، فيما 
أّدت فرقة »دبــكــة« رقــصــات على وقــع أغنيات 
التي  الشحروة  صــبــاح، وذلــك بحسب وصية 

طــالــبــت بــالــفــرح والـــرقـــص لــحــظــة مــوتــهــا.  لم 
ــوادي«، فحضر  ــ ــ تــنــس الــقــاهــرة »شـــحـــرورة الـ
رفيق درب البدايات املمثل سمير صبري، كما 
حــضــرت كــل مــن ميرفت أمــني وإلــهــام شاهني 
إلــى وفــد من  ولبلبلة وبوسي شلبي، إضافة 
إعــالمــيــي املــحــروســة واكــبــوا كــافــة التفاصيل 
املحيطة بالجنازة، فيما ترأس بطريرك لبنان 
مار بشارة بطرس الراعي الصالة، وشّدد في 
كلمته على موهبة صباح الفذة منذ كانت في 
العاشرة من عمرها، وكم كانت تقوم بأعمال 
خيرّية تجاه الناس، مذكرًا برحيل رفيق درب 
الصافي،  وديــع  املطرب  املاضي  العام  صباح 
ومــشــيــرًا إلـــى خــســارة لــبــنــان لــلــشــاعــر الكبير 

سعيد عقل الذي رحل قبل أيام.
لبنان حضرت،  في  املحترفني  الفنانني  نقابة 
العربي  مــا علمت  كــل شــيء، بحسب  ونظّمت 
الجديد، لكن التنظيم بدا استعراضيا محاواًل 
إثـــبـــات وجـــــود نــقــابــة فـــي لــبــنــان ال يستفيد 
دار  مــا  يــوم رحيله. وبحسب  إال  الفنان  منها 
الهمس في الكنيسة ثمة أسئلة أكثر إلحاحا 
من واجب تشييع صباح، من قبيل »أين كانت 
النقابة عندما عانت صباح األمّرين، وملاذا لم 
تتكفل النقابة نفسها بشيخوخة صباح، وما 

هو الــدور الــذي يجب أن تلعبه النقابة تجاه 
ضمان حياة الفنان قبل موته..«.

هــكــذا رحــلــت صــبــاح حــامــلــة مــجــدهــا الــبــاطــل، 
وتألق  ونــجــاح  مــن شهرة  تسمّيه،  كانت  كما 
ونــجــومــيــة، وأغــلــقــت الـــبـــاب عــلــى جــيــل كــامــل 
تردد  دائما  كانت  الجميل،  الزمن  عمالقة  من 
ــا اشـــتـــقـــت لـــلـــراحـــلـــني مــن  ــ فــــي مــقــابــالتــهــا »أنــ
عاصي الرحباني إلى فيلمون وهبة، ومحمد 
عبد الــوهــاب ورشـــدي ابــاظــة«، وغيرهم ممن 
فــقــط فــي حياتها  لــيــس  عشقتهم األســـطـــورة، 

الفنية، بل في إنسانيتها الكبيرة.
ــــادي لــبــنــان حــضــر مـــن بني  ــــده طــلــيــقــهــا فـ وحـ
أزواجـــهـــا الــســبــعــة، وجــلــس إلـــى جــانــب ابنها 
ــة شــقــيــقــتــهــا كـــلـــودا،  ــنــ ــمـــاس وابــ صـــبـــاح الـــشـ
التعازي،  يتقبلون  ومساعدها جــوزف غريب 
كما حضر كل من الفنانة نجوى كرم وراغب 
الرومي، وهيفا  توفيق، ماجدة  عالمة ووليد 
افضل  ها 

ّ
أن الشحرورة شهادة  منحتها  التي 

نجمة اســتــعــراضــيــة الــيــوم. حــضــور لــم ينس 
خسارة صباح الفنية واالنسانية التي تحدث 

الجميع عنها. 
رحلت إلى مثواها األخير، وفقد العالم واحدة 

من أجمل وأذكى نجمات الزمن الجميل.

عاشت.. عملت.. تزّوجت 
وغنّت في القاهرة

وليد توفيق حضر تشييع الراحلة صباح )حسن بيضون/ العربي الجديد(

كمواطن عربي، لم يعد يفجعني كثيرًا االستيقاظ على خبر وفاة أحدهم. أصبحت يومياتنا 
نحن العرب مليئة بالوفيات. لكن االستيقاظ على خبر وفاة الشحرورة مفجع ومؤلم

وداع راقص!

اصطباحة

بالل فضل

كان الحكم ببراءة القاتل حسني مبارك والقاتل حبيب العادلي ومعاونيه القتلة، 
فاضحًا ومخزيًا ومحزنًا، لكنه لم يكن أبدًا وليد يوم نطق القاضي الظالم به.

النطق به بفترة طويلة، ولــم يكن ممكنًا أن يصدر إال  هــذا حكم صــدر قبل 
بعد أن مّهد لصدوره عبد الفتاح السيسي ورجال شرطته وقضاؤه وأذرعه 
 على مسؤوليته عن مذابح ما بعد 

ً
اإلعالمية، لينقذ نفسه من العقاب مستقبال

خطاب التفويض الذي صار بعده حاكمًا فعليًا للبالد، ألن أي حكم قضائي 
سابقة  إلــى  سيتحول  كــان  القتل،  عــن  السياسية  املسؤولية  بتجريم  يــقــوم 
 يتم النفخ فقط في 

ً
، ولذلك مثال

ً
 أم آجال

ً
قضائية ستطال السيسي إن عاجال

بجدية  محاكمته  تتم  وال  بمحمد مرسي،  الخاصة  الفشنك  التخابر  قضية 
قتل  العصور، عن  كل  قاتل  داخليته،  ووزيــر  هو  السياسية  عن مسؤوليته 
 في فعاليات سياسية، )طبقا لتقارير موقع 

ً
مئات املدنيني، منهم 172 قتيال

http:// ويكي ثورة التي وثقت جرائم مبارك وطنطاوي ومرسي والسيسي
 .)1vx9OSH/bit.ly

صدر حكم براءة القاتل مبارك وأعوانه، منذ أن استسهل الكثيرون اتهام الذين 
استشهدوا أمام أقسام الشرطة ومديريات األمن بأنهم بلطجية، يستحقون 
القتل ملهاجمتهم منشآت حكومية، كأنها كانت منشآت تنموية أو ترفيهية 
ولم تكن سلخانات قمع وقتل، ومنذ أن بدأت بعض الوجوه اإلعالمية »الثورية« 
ترديد نغمة اتهام اإلخوان وحماس وحزب الله بحرق األقسام وفتح السجون، 
ليتم بعدها »تعميم« أكاذيب املؤامرة وحروب الجيل الرابع والتمويل األجنبي 
لتصبح الرواية املعتمدة شعبيًا، بفعل الزن على الــودان، ولذلك لم يكن غريبا 
إال على شهادة  ـ  اب مصر وإعالمييها 

ّ
ـ من بني كل كت املحكمة  أال تستند 

شاهد الزور األستاذ إبراهيم عيسى الذي كان أول كاتب ثوري يتبنى اتهامات 
الداخلية لإلخوان بحرق األقسام، وقد سبق أن نشرت تفاصيل أقواله التي 
سبق أن أدلى بها أمام النائب العام، متهمًا الشرطة بقتل املتظاهرين في مقال 
بعنوان )من أقوالكم سلط عليكم( ـ 1aEVNbs/http://bit.ly ـ ثم غّيرها أمام 
املحكمة في شهادة اعتبر القاضي في حيثيات حكمه املسيسة الكاذبة، أنها 
بـــراءة مــبــارك وأعــوانــه، ألنها تطابقت مــع شهادات  كانت حاسمة فــي تأكيد 
لصالح مبارك، أدلى بها عدد من رجال دولته الذين لهطوا من فساد عصره 

حتى ورموا.  
لألسف، لم يعد مجديًا بعد هذا »الحكم العار«، أن ندعو »يا خفي األلطاف نجنا 
مما نخاف«، فقد حدث ما كنا نخافه وندعو الله أن يدفعه عنا منذ مذبحة 
الحكم  هــذا  إلــى  املــذابــح واالنتهاكات، وحتى وصلنا  ماسبيرو ومـــرورًا بكل 
الــذي يتصور بعض البلهاء أنه سيحكم سيطرة القبضة العسكرية  املنحط 
على البالد، ولو عقلوا ألدركوا أنه يدشن بداية مخيفة ملرحلة صراع مفتوح 
أكثر دموية، ألنه أعطى مشروعية لعنف الحل الفردي بعد فشل نظام العدالة، 
ل باملتظاهرين 

ّ
ونزع ورقة التوت األخيرة التي كانت تستر نظاما قضائيا ُينك

السلميني ويبرئ القتلة والفاسدين، وحني تتفاعل في املستقبل القريب نتائج 
هذا الحكم الظالم مع معطيات الواقع املشتعل، ستدرك الدولة الشائخة أن ما 

ظنته انتصارًا حاسمًا، لم يكن إال تقنينا لخراب شامل لألسف الشديد.   
املطالبة بالحرية والعدالة  أجــل  الذين ضحوا بأرواحهم من  ثائرًا من  ألــوم  ال 
االجتماعية والكرامة اإلنسانية، إذا شعر باليأس أو اإلحباط، ففي أيام كهذه 
يدرك اإلنسان معنى )قهر الرجال( الذي كنا نستعيذ بالله منه دون أن نختبره، 
عمي القلب، 

ُ
ل العقل وت

ّ
عط

ُ
بالطبع يبدو اليأس منطقيًا، خاصة أن لليأس سكرة ت

لكنها حني تذهب سيكتشف كل »إنسان« له عقل وضمير أنه لن يستطيع 
ذلك  الجميع، وســيــرفــض  أمـــام  الــتــي تمت صناعتها  األكــاذيــب  مــع  التعايش 
بطريقته وحسب قدرته، وسيكون سالح الذاكرة األقوى واألهم في مواجهة 
دولة أدمنت طعم الدم، حتى تنكشف حقيقة إفالس الدولة الشائخة التي لن 
والقضاء  والشرطة  الجيش  تايكونات  األبــدي من  والحلب  للنهب  قابلة  تظل 
واإلعالم، لتنتهي أكاذيب تلك الدولة مع نهايتها، وتبقى ذاكرة الثورة حاضرة 

وملهمة لكل من يواصل خوض الطريق الطويل لتحقيق مطالبها.  
ســأبــدأ بنفسي ألدعـــوك وآمــال أن تدعو بـــدورك كــل مــن تعرف إلــى فعل كل 
إعـــادة توثيق واستحضار  مــا هــو مستطاع، ومهما كــان بسيطا، مــن أجــل 
أمام  الذين سقطوا  رأسهم  وعلى  واملصابني  الشهداء  ِسير  وتخليد  وروايـــة 
أقسام الشرطة ومديريات األمن، فحتمًا ستدرك مصر كما أدركت دول كثيرة 
تطبيق  من  تتهرب  ظلت  طاملا  تقدما  وال  استقرارا  تعرف  لن  أنها  سبقتها 
واملصابني  الــشــهــداء  ملفات  وعــنــدهــا ستكون  االنتقالية،  الــعــدالــة  ســيــاســات 
واملفقودين حية وحاضرة للمثول أمام قضاة أحرار ليسوا من صنف القضاة 

الذي وصفه عمنا نجم بقوله »فالقاضي تبع البتاع، فالحق عاملقتول«. 

»فالقاضي تبع البتاع«!

belalfadl@hotmail.com
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زوجها السابق فادي لبنان مع جوزيف غريب و كلودا عقل والمغنية رلى سعد)العربي الجديد( لبلبة وإلهام شاهين في بيروت توّدعان صباح )حسين بيضون/ العربي الجديد(

سمير صبري في بيروت مشيعًا صباح )حسين بيضون/ العربي الجديد(

داخل كنيسة مار جرجس وسط بيروت )العربي الجديد( نجوى كرم أثناء تشييع صباح )العربي الجديد(

ماجدة وراغب من بين الحضور )العربي الجديد(



اسم سيرتبط بهذه اآللة، وسيلفت االنتباه 
في األوساط املوسيقية.  

بدأ عمله بالعزف مع عدة فرق، منها »تراب« 
للشباب«،  فلسطني  و»أوركسترا  و»يــاالن« 
لدراسة  فرنسا  إلــى   2005 العام  في  لينتقل 
املــوســيــقــى فـــي »كـــونـــســـرفـــاتـــوار أونــجــيــه«، 
هناك  الكارينيت.  بآلة  سيتخصص  حيث 
ى 

ّ
ســيــؤســس فــرقــة »زريــــــاب«، قــبــل أن يتخل

العام  إلــى فلسطني في  العودة  عنها ويقرر 
الــكــاريــنــيــت.  آلــــة  تـــدريـــس  لــيــبــاشــر   ،2011
يقول عن عودته: »لم يكن هنالك أي مدّرس 
ــي الـــوقـــت الـــذي  ـــة. وفــ ــ فــلــســطــيــنــي لـــهـــذه اآللـ
تعتمد الدراسة املوسيقية في فلسطني على 
ــانـــب، وجــــدت أنـــه مـــن الــواجــب  مـــدّرســـني أجـ
عــلــّي الــعــودة إلـــى وطــنــي، ونــقــل مــا تعلمته 
إلــــى طــــاب املـــوســـيـــقـــى«. لــكــنــه ســـرعـــان ما 
املــغــادرة من جديد، بحثًا  أن عليه  سيشعر 
عــن مــســاحــات وجــمــهــور أوســـع مــن الــحــدود 
الضيقة واملحاصرة. هكذا، لن تدوم عودته 
أكــثــر مـــن ثــــاث ســـنـــوات، لــيــجــد نــفــســه مــرة 
ق نجم: »غادرت ألنني 

ّ
أخرى في باريس. ُيعل

العمل  أجــواء  أحسست بمحدودية حركتي. 
املوسيقي غير مشجعة ألسباب كثيرة، بدءًا 
التحتية  البنية  مـــرورًا بضعف  بــاالحــتــال، 
املــوســيــقــيــة، وانــتــهــاًء بــســيــطــرة املــؤســســات 
ــــى الـــــنـــــشـــــاطـــــات والـــــعـــــمـــــل املــــوســــيــــقــــي  ــلـ ــ عـ

الفلسطيني«.
ــــي هــــــذه األيـــــــــام عـــلـــى وضـــع  يـــعـــمـــل نـــجـــم فـ
الــلــمــســات األخـــيـــرة عــلــى ألــبــومــه املوسيقي 
مـــا بني   

ً
مــتــنــقــا ــع«،  ــ ــرابـ ــ الـ »الـــطـــابـــق  األول، 

إقامته، وبرلني، حيث عملية  باريس، مكان 
»املــكــســاج« الــنــهــائــي، فــي أســتــوديــو عــازف 

األكورديون األملاني، مانفرد لويشتر.
لقاؤنا بنجم أتاح لنا فرصة االستماع إلى 
األلبوم في مراحل إنتاجه النهائية، وسنحار 
في تصنيفه موسيقيًا. عند اإلصغاء األول 
مقطوعات،  تسع  يتضمن  الـــذي  العمل  إلــى 
ــام نــجــم بــتــوزيــعــهــا مــوســيــقــيــًا بــمــشــاركــة  قــ

ميكيليس،  ديــمــتــري  الــيــونــانــي  املــوســيــقــي 
يــخــّيــل لــنــا أن الــفــنــان تــعــّمــد إثـــبـــات قــدراتــه 
املوسيقية. ولَم ال، إذا كان هذا العرض قادرًا 
لــيــأخــذنــا  الــتــقــلــيــدي  عــلــى أن تــخــطــي األداء 
إلـــى مــســاحــات وجــمــالــيــات تــجــربــة جــديــدة؛ 
إذ يــلــعــب فـــي ألـــبـــومـــه عــلــى أكـــثـــر مـــن نــوع 
املوسيقى  بــني   

ً
متنقا وإيــقــاعــي،  موسيقي 

العربية والتركية واليونانية، والجاز الذي 
املــقــطــوعــات، من  يــفــرض نفسه عــلــى معظم 
قة تلعب وتراوغ الجمل 

ّ
خال ارتجاالت موف
اللحنية األساسية.

ــفــاجــئــنــا املــقــطــوعــة 
ُ
ــوم، ت ــبــ فـــي مــســتــهــل األلــ

ــاع ســـامـــبـــا ســريــع  ــقـ ــإيـ األولــــــــى، »بــــــــاص«، بـ
وراقص، مع مصاحبة البيانو والكارينيت 

واألكورديون. 
ــرابــــع«، املــقــطــوعــة الــتــي  أمـــا فـــي »الــطــابــق الــ
عطَي اسمها عنوانًا لأللبوم، فنستمع إلى 

ُ
أ

نــجــم مــنــفــردًا بــارتــجــال تــأمــلــي يــحــتــل ثلث 
املــقــطــوعــة تــقــريــبــًا. الــســكــون الــــذي يــفــرضــه 
قة 

ّ
ي الكارينيت، ُيْكَسر فجأة بقفزة موف

ّ
تجل

»وردة«،  في  واألكــورديــون.  اإليقاع  بمرافقة 
يــتــنــقــل  الــعــود والــكــاريــنــيــت بــني املــقــامــات 

طارق حمدان

ــدة بــيــت  ــ ــلـ ــ ــي بـ ــ ــة فــ ــقــــصــ بـــــــــدأت الــ
ســــــــاحــــــــور، إّبــــــــــــــان االنــــتــــفــــاضــــة 
الذي  الطفل  األولــى.  الفلسطينية 
 ،

ً
ــادة ــان ُيـــفـــرض عــلــيــه الــبــقــاء فـــي املـــنـــزل عــ كـ

ــداث الـــدائـــرة فــي الــخــارج وأيـــام  بسبب األحــ
»مــنــع الــتــجــول«، لــم يــكــن يــجــد أمــامــه ســوى 
أن يسمع املوسيقى، من خزانة والده املحب 
ــد ُســـحـــَر  ــ ــة. وقـ ــ ــرطـ ــ والـــشـــغـــوف بــجــمــع األشـ
بــجــارهــم الــــذي كـــان يــعــزف الـــنـــاي كـــل ليلة 
على سطح البناية املقابلة. سينتهز الطفل 
فــرصــة العيد كــي يــذهــب إلــى الــجــار ليطلب 
منه تعليمه الناي، لكن الجار سيسافر با 
العام  رجعة، تاركًا هذا الصبي يحلم حتى 
ــــده، الـــذي انــتــبــه إلــى   لــه والـ

َّ
1997، حــني زف

شغف ابنه باملوسيقى، خبر افتتاح »معهد 
للموسيقى«. 

والــده  الفرحة، واصطحبه  من  الصبي  طــار 
اسمه  سيصبح  الـــذي  املعهد  إلــى  لينتسَب 
»معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى«، 
املوسيقية  اآلالت  مــن  الكثير  تــلــّمــس  حــيــث 

ألول مرة. 
مـــن هـــنـــاك، بـــدأ مـــشـــوار عــــازف الــكــاريــنــيــت 
واملؤلف املوسيقي الفلسطيني محمد نجم. 

عبد اهلل القصير

لــطــاملــا اعــتــبــر مــحــمــد صــــادق حــديــد نفسه 
مــالــكــًا ملـــا هـــو أقــــوى مـــن تــأثــيــر الـــرصـــاص. 
لــذلــك، ربــمــا، كــان يهدد حاملي الــســاح من 
أطلقوا  كلما  الغناء  عن  بالتوقف  جمهوره 
رصاصهم املبتهج في الهواء. جملة واحدة، 
يــا شــبــاب«، كــانــت كافية  الــنــار  »ال تطلقوا 
لـــتـــعـــاد املــــســــدســــات إلـــــى جــعــبــهــا وتـــســـدل 

فوهات البنادق باتجاه األرض. 
»ملك العتابا«،  رحل »أبو صادق«، امللقب بـ
عام 2007، من دون أن يختبر سلطة صوته 
ــٍن ســوري  وقـــوة »عــتــابــاه ومــولــّيــاه« فــي زمـ
بـــاتـــت ثــوانــيــه رصـــــاص، ودقـــائـــقـــه قـــذائـــف. 
فــي بــدايــة الــســتــيــنــيــات، انــطــلــق صـــوت ابــن 
قرية بّري الشرقي )1938(، في ريف مدينة 
»ســـلـــمـــيـــة«، بــعــد أن أخــــذ الـــغـــنـــاء والـــعـــزف 

عــن والـــده صـــادق حــديــد، ثــم تــجــاوز حــدود 
منطقته ليحقق انتشارًا واسعًا في مناطق 
عــدة مــن ســوريــة. دخــولــه فــي سلك الشرطة 
ــه حـــضـــورًا  ــ ــا لـ ــ ــنـ ــ ــي دمــــشــــق أّمـ ــ ــه فـ ــتــ ــدمــ وخــ
ومنطقة  ريفها  فــي  خصوصًا  فيها،  مهّمًا 
القلمون، حتى بات معظم الناس في منطقة 
تل منني ال يقيمون حفاتهم وأعراسهم إال 

بحضوره.
الناس  يعتد  لم  قديمًا،  السوري  الريف  في 
باملطربني،  املحليني  يهم 

ّ
مغن وصـــف  عــلــى 

لون لقب »شاعر« أو »شاعر 
ّ

بل كانوا يفض
ربـــابـــة«. لــذلــك كــنــا نسمع عــلــى لــســان »أبــو 
ــَعـــه بــالــشــعــر، وتــقــديــره الكبير  ــادق« َولـ ــ صـ
لــلــكــلــمــة: »الــعــتــابــا تــحــتــاج إلــــى مستمعني 
ــة، فـــــــإذا فــهــم  ــمـ ــلـ ــكـ ــغـــون إلــــــى مـــعـــنـــى الـ يـــصـ
بقوة  املزيد، مشدودًا  املعنى طلب  املستمع 
الكام وطريقة نسجه، وسحر الجناس في 
أواخـــر الكلمات«. ومــع أنــه كــان يــأســف، في 
ســنــواتــه األخـــيـــرة، لــنــدرة »الــســّمــيــعــة«، كما 
بــدايــة ومنتصف مشواره  فــي  كــان يعّرفهم 
ــه بــقــي يــبــحــث عــنــهــم قــبــل أن  الــفــنــي، إال أنــ

محمد نجم مسافر بيده كـالرينيت

ال مبالغة بلقبه، »ملك 
العتابا«، وهو الذي 

استطاع أن يحّول هذا 
النمط الغنائي إلى مدرسة 

حقيقية، مخلّفًا وراءه 
ن حاكوا  العديد مَمّ

أسلوبه

دخل محمد نجم عالم 
الموسيقى يوم سمع 
جاره يعزف على الناي. 
تجربة بدأها عازفًا مع 

عدة فرق، قبل أن 
يذهب ليكمل دراسته 
في فرنسا، ثم يعود 
ليدرّس الكالرينيت في 

فلسطين. ألبومه األول، 
الملّون بالجاز، يتنقل 

بين الموسيقى العربية 
والتركية واليونانية

في أسطوانتها 
األخيرة، تستعيد 

الفرقة الحلبية أعماًال 
موسيقية قديمة، 

فيها من الشعر 
والمقامات واإليقاعات 
ما ندر تلحينه، وما هو 

منسّي ومحتَكر

مغّنٍ شعبي حفظ أهل البادية السوريّة صوته ولحن ربابته

فرقة تستعيد النادر والمنسّي من تراث المدينة اللحني والغنائي

يطلق أسطوانته »الطابق الرابع« بداية العام المقبل

االستعانة بعازفين بارزين 
عنصر قوة في ألبومه 

الجديد

كان أهل الريف 
السوري يسمون المطرب 

المحلي بالشاعر

أعمال نُقلت بتواتر 
شفهي عن موسيقيين 

ووّشاحين قدامى

في عمله ارتجاالت 
موفقة تراوغ الجمل 

اللحنية األساسية

الموسيقي محمد  يقول  األول،  أللبومه  الرابع«  »الطابق  حول عنوان 
الفلسطينية:  يافا  مدينة  من   1948 عام  المهّجرة  العائلة  ابن  نجم، 
الطابق  هــو  الــرابــع  »الطابق 
رام  مدينة  في  سكنته  الــذي 
تطل  كانت  الشقة  شرفة  اهلل. 
الفلسطيني  الــســاحــل  عــلــى 
أن  لي  أتاحت  شرفتي  المحتل. 
أرى يافا التي طالما حلمت بها 
محاولة  فكرة  أيضًا  وقاومُت 
الصورة  على  خشيًة  زيارتها، 
بها  أحتفظ  الــتــي  الحميمة 

عنها«.

شرفٌة تطّل على يافا

2425
ثقافة

لقاء

إضاءة

أسطوانة

أخبار

الــشــرقــيــة )الــحــجــاز والــنــهــاونــد والــبــيــات(. 
الــلــون«، ويكاد  ويغامر نجم في »هاألسمر 
ــة، رغــــــم الـــتـــوزيـــع  ــ ــابـ ــ ــرتـ ــ ــــخ الـ ــــي فـ أن يـــقـــع فـ
املوسيقي الجيد لهذا اللحن التقليدي اآلتي 
 أن ارتـــجـــال آلــة 

ّ
مــن فــلــكــلــور بـــاد الـــشـــام، إال

والتشيلو،  الكمان  صحبة  في  الكارينيت، 
تمّكن من إنقاذها.

يــبــحــثــوا عـــنـــه. عــــاش »أبـــــو صــــــادق« حــيــاة 
أن ربــابــتــه  الــفــقــيــرة، إال  إلـــى  أقــــرب  بسيطة 
كانت دائــمــًا قرشه األبــيــض. ورغــم أنــه كان 
يــتــقــاضــى أجـــــــورًا عــــن حـــفـــاتـــه، لـــكـــنـــه، فــي 
الــوقــت نــفــســه، أحــيــا الــكــثــيــر مــن الجلسات 
والــحــفــات مــن دون أجــــر. مــن جــهــة أخـــرى، 
ومولّيا  عتابا  وصلة  دمشق  إلذاعـــة  سّجل 
فــي بــرنــامــج »صـــوت الــفــاحــني« عــام 1968، 
وعرف سوق الكاسيتات أكثر من ألف ساعة 
غــنــائــيــة بـــصـــوتـــه، مــعــتــمــدًا لــهــجــة منطقة 
التي  الــبــدويــة  اللهجة  إلــى  إضــافــة  سلمية، 
الــواقــعــة على  فــي منطقته  كــانــت مــفــهــومــة 
حــافــة الــصــحــراء. وبسبب أســلــوبــه املــتــفــّرد، 
ــذ الــنــاس واملــهــتــمــون بــالــغــنــاء الشعبي  أخـ
يــطــلــقــون عــلــى طــريــقــتــه تــلــك اســـم »الــعــتــابــا 
إلى  يحّولها  أن  اســتــطــاع  إذ  السلمونية«، 
الغنائي،  الــنــمــط  هـــذا  فــي  مــدرســة حقيقية 

ف وراءه العديد مَمن حاكوا أسلوبه.
ّ
وخل

تعاون محمد صادق حديد مع عدة شعراء، 
ــو مـــن الـــاذقـــيـــة،  مــنــهــم مــحــمــد كـــنـــعـــان، وهــ
وأخــذ بعض املــواويــل عن الشاعر الشعبي 
جميل جنيد. لكن أغلب العتابا التي غناها 
ــده، وكــــذلــــك مــا  ــّمـــا حــفــظــه عــــن والــــــ كـــانـــت مـ
الــشــيــخ عــلــي زيــنــو،  الــشــاعــر الشعبي  كتبه 
مــــن أبــــنــــاء ســلــمــيــة، كـــمـــا غـــنـــى لـــشـــاعـــر مــن 
بأبي حسان عنبر،  يلقب  معضمية دمشق 
وغنى أغنيتني أخذهما من مجلة »الشبكة« 
املشلح«  أم  يا  املشلح  »ع  األولــى  اللبنانية، 
والثانية »قلبي ما بدو مفتاح«، إضافة إلى 

أنه كتب وارتجل العديد من أبيات العتابا.

ــبـــحـــر«، يستعيد  فـــي »أشـــفـــق عـــلـــّي أيـــهـــا الـ
ــلـــور الـــيـــونـــانـــي  ــكـ ــلـ ــفـ ــن الـ ــ ــنــــان أغـــنـــيـــة مـ ــفــ الــ
موفق  ارتــجــال  يتبعها  اليونانية،  وباللغة 
عالية(  )نــوتــة  للكارينيت  منضبط  وغــيــر 
ــتـــراض ورّد مــــن  الــتــشــيــلــو، مـــا يــحــّرر  ــاعـ بـ
املــقــطــوعــة مــن الــغــنــاء الــرتــيــب املعتمد على 
 أن 

ّ
ــــدة فـــي مــقــدمــتــهــا. إال جــمــلــة لــحــنــيــة واحـ

الــغــنــاء عــــاد لــيــخــتــم املــقــطــوعــة مــــرة أخــــرى، 
ــص الــطــاقــة الــتــي حـــّررهـــا االرتـــجـــال. 

َّ
مـــا قــل

عــازف  بحذاقة  املكّسرة  اإليقاعية،  املــوازيــن 
الرنتيسي، تتكرر في معظم  اإليــقــاع طــارق 
املقطوعات، وتتكثف في »إزا بدك« بصحبة 

الكارينيت واألكورديون. 
أما في »حب لحظي«، فيعود نجم إلى البناء 
التقليدي لإليقاع والجمل اللحنية، لينتهي 
بــارتــجــال مــن الــقــانــون بصحبة الــوتــريــات. 
ــراث الــعــثــمــانــي في  ــتــ ويــســتــعــيــد الـــفـــنـــان الــ
املقطوعة الخاتمة لأللبوم، »رقصة زبقلي«، 
ويـــقـــّدمـــهـــا بـــتـــوزيـــع جـــديـــد يــضــبــطــه إيــقــاع 
الفــــت، يــلــعــب دورًا ال يــقــل أهــمــيــة عــن باقي 

اآلالت الرئيسية. 
على  العزف  في  لنجم  االستثنائية  املوهبة 

آلته، إلى جانب التوزيع الجيد واالستعانة 
لويشتر  مانفرد  منهم  مــوهــوبــني،  بعازفني 
ــون، الـــــذي ســمــعــنــاه يــعــزف  ــ ــورديــ ــ عــلــى األكــ
لينا شماميان،  السورية  املغنية  مع  سابقًا 
وديمتري  اإليــقــاع،  على  الرنتيسي  وطـــارق 
يرافقهم  والـــعـــود،  الــبــيــانــو  عــلــى  ميكيليس 
ــــع جـــيـــدًا  ــــوزيـ ــتـ ــ ــبـــعـــة عـــــازفـــــني خـــــدمـــــوا الـ سـ
 إلــى 

ً
ــة ــافــ وأضــــافــــوا أنـــغـــامـــًا داعـــمـــة لــــه، إضــ

ــال الــــواســــعــــة، واعـــتـــمـــاد  ــ ــجـ ــ مـــســـاحـــات االرتـ
املوازين اإليقاعية املفاجئة وغير املنضبطة؛ 

كل ذلك شّكل عناصر قوة لأللبوم.
»مــشــروع عبور«  نــِتــج بفضل 

ُ
أ الـــذي  العمل 

ـــه املـــوســـيـــقـــي الــفــلــســطــيــنــي  الــــــــذي بــــــــادر بــ
ــردات، ويــســعــى إلـــى إنــتــاج أعــمــال  ــ ســامــر جـ
ملوسيقيني وفرق فلسطينية، سيتم إطاقه 
في مدينة رام الله بداية العام املقبل، لتبدأ 
ــــروض فـــي كـــل مـــن بــيــروت  بــعــدهــا جـــولـــة عـ
والــقــاهــرة وعــّمــان، إضــافــة إلــى بعض املــدن 
األوروبية. وال شك أن غالبية َمن أتيحت لهم 
ينتظرون  نجم،  كارينيت  لسماع  الفرصة 
بـــاهـــتـــمـــام إطــــــاق »الـــطـــابـــق الـــــرابـــــع«، لــكــن 

التحدي األصعب للفنان بدأ توًا.

محمد صادق حديد شاعر العتابا

نوا موّشحات وابتهاالت إلى حلب

األول/ديسمبر،  كانون  من  الخامس  في  كمال،  هيفا  الفلسطينية  الفنانة  توّقع 
السادسة  عند  عّمان،  في  بلدنا  بيت  الثقافي  المنتدى  في  دنيا،  األول  ألبومها 
والنصف مساًء. يتخلّل الحفل فقرة موسيقية مع فرقة  بيت بلدنا بقيادة الفنان 

كمال خليل. يضّم األلبوم 10 أغنيات كتبها ولّحنها شعراء وموسيقيون عرب.

األول/ كانون   12 يوم  الدوحة،  في  كتارا   - الثقافي  الحي  مؤسسة  تستضيف 
والموسيقى  لألوبرا  األوسكار  جوائز  توزيع  حفل  من  الرابعة  النسخة  ديسمبر، 
الكالسيكية، المعروفة بـ أوسكار ديال ليريكا ، وذلك بالتعاون مع مؤسسة فيرونا 

بيال أرينا اإليطالية. يقام الحفل على خشبة المسرح المكشوف في كتارا.

غدًا  بروشو،  نيكوال  المايسترو  بقيادة  المغربية  الفيالرمونية  األوركسترا  تقيم 
السيمفونية  فيه  تقّدم  الرباط،  في  الخامس  محمد  مسرح  على  حفًال  الثالثاء، 
الرعوية.  السيمفونية  بـ  المعروفة  بيتهوفن،  األلماني  للموسيقي  السادسة 
يشارك المؤلف الموسيقي وعازف البيانو الفرنسي جون فرانسوا زيغل األوركسترا 

في الحفل، ليقّدم رؤيته الخاصة ألداء هذه المقطوعة.

تقيم  المصرية،  والفلكلورية  الشرقية  بالموسيقى  والجاز  البلوز  تمزج  بأعمال 
تستضيفه  غنائيًّا  حفًال  األول/ديسمبر،  كانون  من  الخامس  في  وعين،  ليل  فرقة 
قاعة الحكمة - ساقية الصاوي في القاهرة. تقدم الفرقة مجموعة من أغانيها 

المعروفة بكلماتها الساخرة التي تنتقد األوضاع السياسية في مصر.

D

عبد الواحد الخمرة

ــتـــي صــــدرت  ــى الـ ــ ــ فــــي أســـطـــوانـــتـــهـــا األولـ
ــوا«  ــ

َ
أخـــيـــرًا فـــي واشــنــطــن، تــقــدم فــرقــة »ن

ــهـــاالت صــوفــيــة قــديــمــة،  ــتـ الــحــلــبــيــة » ابـ
وأغـــــاٍن مــنــســيــة مـــن حـــلـــب«، تــوحــي لــدى 
ســمــاعــهــا بـــالـــِحـــَرفـــيـــة والـــذائـــقـــة الــفــنــيــة 
أعــمــال موسيقية  األداء. هــي  فــي  العالية 
ــامــــات  ــقــ ــن الـــشـــعـــر واملــ ــ ــة، فـــيـــهـــا مـ ــمــ قــــديــ
ــا نـــــدر تــلــحــيــنــه ووزنــــــه،  واإليــــقــــاعــــات مــ
والشاعر،  امللّحن  ما هو مجهول  ومنها 
مــثــل مــوشــح »ظــبــي وادي الــنــقــى«، وهــو 
مــن مــقــام الــركــب وإيــقــاع نقش األربــعــني، 
وموشح »حّبذا الدوكاه يحلو«، من مقام 
الدوكاه وإيقاع الشنبر الحلبي، وفصول 

ذكر، مثل »الجال«، و»الصاوي«.
مــــشــــروع الــــفــــرقــــة، مـــنـــذ تــأســيــســهــا عـــام 
ــيـــاء الـــذاكـــرة  2009، هـــو الــعــمــل عــلــى إحـ
مخطوطات  وجمع  الحلبية،  املوسيقية 
ملوشحات  قديمة  وتسجيات  ومدونات 
وقـــدود وفــصــول، وتقديمها بعد دراســة 
املــتــوارثــة منها، والتي  املــتــعــددة،  النسخ 
خــذت بالتواتر الشفهي عن موسيقيني 

ُ
أ

ــــاحــــني قـــدامـــى، مــثــل عــمــر الــبــطــش، 
ّ

ووش
أعمال  الدرويش.  وعلي  الجذبة  وصالح 
التدوين  بفرصة  قبل   من 

َ
لم تحظ كهذه 

والتسجيل ألسباب كثيرة، منها اإلهمال 
وضـــعـــف اإلمـــكـــانـــيـــات الــتــقــنــيــة آنــــــذاك، 
ــًا إصـــــــرار َمـــــن يــمــلــكــهــا عــلــى  وخـــصـــوصـ
عـــدم نــشــرهــا وتــدويــنــهــا، إذ طــاملــا كانت 
رّواد  الشيوخ واألســاتــذة من  حكرًا على 
هــذا الــفــن، وعلى أتــبــاع ومــريــدي الــزوايــا 
كــان اجتهاد مؤسس  الصوفية. من هنا 
البحث  فــي  إبــراهــيــم مسلماني،  الــفــرقــة، 
عــن أعــمــال كــهــذه، وجــمــعــهــا ودراســتــهــا. 
حديثه  في   ،)1992( الشاب  الفنان  يقول 
ــديــــد«: »أخــــــــذُت عــلــم  ــى »الـــعـــربـــي الــــجــ ــ إلـ
املوشحات بالتواتر الشفهي عن العديد 
مــــن األســـــاتـــــذة، أهـــمـــهـــم األســــتــــاذ حــســن 
ــــدوره  بــ الـــــــذي   ،)2009 ـ   1926( بــــصــــال 
 - البطش )1885  الشيخ عمر  أخذها عن 
لكن  الــســمــاح.  نقل  منه  مُت 

ّ
وتعل  ،)1950

ــذُت عنه كــان سلسلة غنائية  أهــم مــا أخـ
مــكــونــة مــن اثــنــتــي عــشــرة نــغــمــة، اسمها 
»نــاطــق الــحــجــاز«، وبــذلــك أصــبــحــُت آخر 
َمن يحفظها، وحملُت مسؤولية نشرها 

وحفظها من الضياع«.
»نـــــــــوا«، كـــمـــا ظــــهــــرت فــــي فـــيـــلـــم »وجـــــد« 
)للمخرج السوري الكندي عمار شبيب(، 

ــمــــت أعـــمـــالـــهـــا  ــّســ ــة الـــصـــنـــعـــة، وقــ ــ ــالـ ــ أصـ
إلــــى مــجــمــوعــتــني، واحــــــدة لــلــمــوشــحــات 
مـــوســـيـــقـــيـــة(،  وآالت  )غـــــنـــــاء  والـــــــقـــــــدود 
واألخـــــــرى لــفــصــول الـــذكـــر واالبـــتـــهـــاالت 
)إنــشــاد جماعي ومــنــفــرد، مــن دون آالت 
مــوســيــقــيــة(، بــاعــتــبــار كـــل مــنــهــمــا نــوعــًا 
ــه. وال يــخــفــى عــلــى املستمع  ــذاتـ بـ قــائــمــًا 
إلى  اســتــنــادًا  للمقامات،  السليم  الــغــنــاء 
معايير علمية موسيقية، واالبتعاد عن 
فقد النغم رنينه 

ُ
العامات املعّدلة التي ت

وجماليته، وتأدية أصول إيقاعية قديمة 
ــر  ــ لـــم تــعــد مـــتـــداولـــة حــديــثــًا، مــثــل »األوفـ

املصري« و»جفته حلبي« و»الطّرة«.
محاوالت طفيفة تلك التي أجريت سابقًا 
لتسجيل وأرشفة هذه املقطوعات متقنة 
ــاب تــحــتــاج  ــبــ ــع، ولـــــم تــنــجــح ألســ ــنـ الـــصـ
أبــحــاثــًا مــطــّولــة. بــعــض مـــا ُســـّجـــل منها 
جــرى بيعه فــي مـــزادات علنية، وظــل في 
أو مؤسسات حكومية  أشــخــاص  حـــوزة 
ــرى أن تــفــرج عــنــهــا، أو  لــم تــشــأ هــي األخــ
بـــاتـــت مــنــســيــة عـــلـــى الـــــرفـــــوف، كـــمـــا فــي 
ــة  أرشــيــف إذاعــــة دمــشــق، وأرشـــيـــف إذاعـ
حــلــب. هــنــا تــكــمــن أهــمــيــة مــشــاركــة فرقة 
»نــوا« في إحياء هــذه األعــمــال التي تعّد 
في  املوسيقية  للثقافة  الحقيقي  الــوجــه 
حــلــب، ونــوعــًا مختلفًا عــن الــــذي تــقــّدمــه 

أيقونات الغناء الشعبي.

تــهــتــم بـــإظـــهـــار الــعــنــصــر املــوســيــقــي في 
 عـــّمـــا فـــيـــه مــــن مــســرحــة، 

ً
الـــعـــمـــل، فـــضـــا

الفني  جمالها  حسب   
َ
األلــحــان وتــخــتــار 

وقيمتها التاريخية معًا، ال ملجرد ِقَدمها. 
الــتــراث  لــفــرق  املستهلك  النمط  وبــخــاف 
أكثر  موسيقيًا  طابعًا  تحمل  املوسيقي، 
، أّدت 

ً
مّما هو ديني. فصل »الجال«، مثا

الــفــرقــة عــرضــًا مــنــه فــي حــفــل »مــســاحــات 
كــــورال  عــبــر   ،)2011 )دمــــشــــق،  شـــرقـــيـــة« 
مــن عــشــرة »ذاكـــريـــن«، يتوسطهم منشد 
األصل،  يقدمون فصواًل صوفية  متفّرد، 
هـــي حـــركـــات وألـــفـــاظ مــضــبــوطــة لحنيًا 
بني  منتظمة  عــاقــة  تحكمها  وإيــقــاعــيــًا، 

املنشدين والذاكرين.
بالتعاون  األخير،  عملها  الفرقة  سّجلت 
على   ،Lost Origin Sound مــؤســســة  مــع 
 عــلــى 

ً
ــة، داللـــــــــة ــيــ ــرافــ ــوغــ ــونــ أســــطــــوانــــة فــ
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أنشيلوتي
      في حلم

رياضة

اختار أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو، 
أن يرشح نجم ريال مدريد اإلسباني، البرتغالي 
كريستيانو رونالدو للفوز بالكرة الذهبية هذا 

املوسم، وذلك في تصريح ملوقع أيول »البرازيلي«. 
وقال رونالدو: »ميسي ورونالدو يبدعان 

ويمتعان الجماهير الرياضية بما يقدمانه، 
ويسجان أهدافا بالجملة لكن هذا املوسم كان 

كريستيانو متفوقا على ليونيل؛ ولذلك أرشحه 
للفوز بالكرة الذهبية هذا املوسم كذلك«.

تعرض مدرب نادي أرسنال اإلنجليزي، الفرنسي 
أرسن فينجر، النتقادات عنيفة بعد تراجع 
الفريق في املباريات األخيرة على مستوى 

النتائج وكذلك األداء. ورفعت مجموعة من أنصار 
أرسنال في مباراته األخيرة الفتة كتب عليها: 

»شكرا على الذكريات وحان الوقت للوداع«. 
ولكن فينجر رفض الرد. وقال: »قلت في أكثر من 
مناسبة إنني لن أرد على هذه االنتقادات، لديهم 

الحرية املطلقة في التعبير عن آرائهم«.

أنــه  ســيميوني  األرجنتينــي  املــدرب  أكــد 
القادمــة  العــروض  أمــام  األبــواب  ســيفتح 
يتخيــل  ال  ألنــه  الدوريــات؛  مختلــف  مــن 
مــع  املشــوار  مواصلــة  علــى  قــادرًا  نفســه 
أتلتيكــو لســنوات طويلــة؛ ألنــه يرغــب فــي 
خوض أكثر من تجربة، باإلضافة إلى أنه 

مدرب غير صبور.

خفف املدرب اإلسباني لنادي بايرن ميونيخ 
األملاني، جوزيب جوارديوال، من حدة الجدل الدائر 

حول تمديد تعاقده الذي ينتهي في منتصف 
2016، بعد أن أعلن النادي البافاري في وقت 

سابق عن رغبته في تمديد العقد.
وقال جوارديوال: »لدينا متسع من الوقت للتحدث 

عن هذا املوضوع«. وقد أكدت بعض األطراف أن 
جوارديوال ال تتجه نيته إلى الجلوس على مائدة 
املفاوضات ملناقشة أمر التمديد في الوقت الحالي.

سيميوني يفتح األبواب

البرازيلي رونالدو 
يرشح كريستيانو للكرة 

الذهبية

فينجر يرفض
 الرد على جماهير 

أرسنال

جوارديوال 
يماطل في تجديد 

عقده مع بايرن

»هذا يبدو كحلم«، بهذه الكلمات البســيطة علق المدرب 
اإليطالي لنادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، على تحقيقه 
رقمــًا قياســيًا بالفــوز في 16 مبــاراة متتالية فــي مختلف 
المســابقات مع النــادي الملكي. وأضاف أنشــيلوتي: »أنا 

محظوظ لتدريب هذا الفريق الرائع«.

أنشيلوتي سعيد مع ريال مدريد )أنخل مارتينيز/ريال مدريد(

االثنين 1 ديسمبر / كانون األول 2014 م   9 صفر 1436 هـ  ¶  العدد 91  السنة األولى
Monday 1st December 2014

ذاكرة

يستعيد الشيخ معاذ الخطيب ذاكرته قبل الثورة السورية، عندما كان 
خطيبا في الجامع األموي وجامع دك الباب في دمشق، ومشاركته 
في الثورة واعتقاله وانتهاء برئاسته االئتالف واستقالته، ومبادراته التي 

أثارت الجدل

معاذ الخطيب
ليس عندي عصابة وأحاور إلنقاذ سورية

أنس أزرق

لالئتــالف  رئيســًا  انتخبــت  عندمــا   ¶
استبشــر كثيــرون خيــرًا، فجأة خرجت 
وفجــأة  حولهــا  انقســموا  بمبــادرات 
اســتقلت، واالتهامــات تطالــك بأنــك فــردي ومزاجــي 
رئيســًا  صــرت  كيــف  السياســة،  فــي  خبيــر  وغيــر 

لالئتالف؟
ليــس  للنظــام  كمعــارض  القاهــرة  فــي  كنــت 
بشــكل سياســي، لنقــل بشــكل اجتماعــي، ولــم 
أكن أرغب باالنضمام إلى مجموعة سياسية، 
فأنــا أؤمــن بالزحــف االجتماعي، فقبــل الثورة 
الحريــة،  الســورين يزرعــون  كان هنــاك آالف 
وكانــت تتــم األمور بشــكل فردي ضيق بســبب 

أعن األمن.
تكلــم معي رياض ســيف مــرات عديدة واقترح 
اسمي، لم أقبل ولم أرفض، بعد ذلك تقرر عقد 
طلبــوا  دمشــق  تنســيقيات  قطــر،  فــي  مؤتمــر 
يوجــد  ال  فقالــوا  اعتــذرت،  أمثلهــم،  أن  منــي 
أحــد معــروف مــن دمشــق ونريــدك أن تمثلنــا، 
أنا ليس لدي جماعة وأحيانا أقول ليس لدي 
عصابــة، عصابــة بالخيــر طبعــا، وهــذا يــؤدي 
إلــى نــوع مــن التوافــق، ألنــك ال تهــدد اآلخريــن 
وتأتــي  بالخدمــة العامة، وتكون نقطة التقاء، 
فطرح اســمي لرئاســة االئتاف وبقيت يومن 

أعتذر فأصروا فقبلت. 

¶ ملاذا استقلت؟
عندمــا انتخبــت رئيســا لائتــاف كنــت أريــد 
خدمة بلدي وقلت: سأعطي نفسي مدة أربعة 
أشــهر، وإن لم أســتطع ســوف أنسحب. وجدت 
ي ال أستطيع أن أعمل، مجموعات سياسية 

ّ
أن

ســورية،  تهمهــا  مــا  أكثــر  مواقــع  عــن  تبحــث 
أيضــا ال يمكــن أن أقبــل أن تلعــب بــي جهــات 
 املجلس العسكري الذي 

ً
إقليمية ودولية، مثا

سس لم أخبر بأي اجتماع له، ووجدت بعض 
ُ
أ

االنتهازيــن فــي االئتــاف ينســجون معــه مــن 
وراء ظهــري، ويحضــر بعــض االجتماعات 13 
جهــاز مخابــرات.  بقيــت ســبعة أشــهر إال يــوم 
يبقــى  يقــول  الداخلــي  النظــام  أو يومــن؛ ألن 

الرئيس حتى ينتخب غيره.

¶  لم تكن تتشاور مع أحد؟
 املبادرة 

ً
لم أفعل شــيئا من دون تشــاور، فمثا

األســد  بشــار  يخــرج  أن  كانــت  التــي  الثانيــة 
درســته  املوضــوع  هــذا  شــخص،   500 مــع 
بعنايــة، وتشــاورت فيــه مــع أمهر السياســين 
الســورين، ومنهــم د.ســمير التقــي واألســتاذ 
علــى  األرض  بــي  يمســح  الــذي  املالــح  هيثــم 
الفضائيــات ومــع ذلــك أنــا احترمــه، كنــت أقول 
لــه: هــل سنحاســب 100 ألــف مــن هنــا أو 100 
ألــف مــن هنــاك؟ إذا عملنــا قانونــا يعتبــر كل 
املحليــة  القوانــن  ضمــن  الســاح  حمــل  مــن 
والدوليــة عمــا عســكريا، ويصــدر عفــو عنهــم 
وال يعتبــر هــذا القانــون من أمــر بقتل املدنين 
أعمــاال  والخطــف  والتعذيــب  االغتصــاب  أو 

عسكرية، فيقول ممتاز.
لــو  رأيــك  مــا  املالــح  للســيد هيثــم  أقــول  كنــت 

أقنعنــا بشــار األســد، ولــو مــن خــال الــروس 
مــع  شــخص   500 مــع  بالخــروج  واإليرانيــن 
ضيــر؟  ال  العــدد  يزيــد  أن  أراد  وإن  أســرهم 
فيقــول هــذا أمــر جيــد ولكن ال يحــدث. عرضت 
املبــادرة علــى االئتــاف فنظــروا باســتخفاف 
لها، ووزعت نسخة لكل شخص، وقرأتها لهم 

وبعد فترة قالوا إنني لم أخبرهم بها.

¶ أنت قدمت 4 مبادرات؟
ال، قدمت مبادرتن ومن ثم معايدة ونداء.

¶ واملبادرة األخيرة مع روسيا؟
ال، هــذه زيــارة، املبــادرة األســاس هــي الثانيــة، 
بإطــاق  لحــل  وبدايــة  عفويــة  كانــت  األولــى 
ينظــر  النظــام  أوال.  واألطفــال  النســاء  ســراح 
املعارضــة  أمــام  كان  لــكل شــيء،  باســتخفاف 
فرصة باستثمار حماس الدول لهذا املوضوع 
املتخشــبة  الشــخصيات  أحــد  أهدرتــه،  ولكــن 
وال  مبــادرات  نريــد  »ال  املــأ  علــى  يقــول  كان 
»ال  تعالــى  قــال  سياســية«!   لرؤيــة  نحتــاج 
لمت 

ُ
لم«. ظ

ُ
 من ظ

ّ
يحــب اللــه الجهر بالســوء إال

كثيــرًا، وســكتت وقــررت أال أســكت بعــد اليــوم. 
ســت مرات ومن أول اجتماع ترأســته قلت لهم 
ال أســتطيع أن أديــر االئتــاف لوحــدي، أريــد 
الكتــل شــاركت  هيئــة سياســية تنفيذيــة، كل 
فوافقــوا  فيهــم،  صرخــت  حتــى  ذلــك  بإفشــال 
على تأســيس هيئة سياسية تنفيذية مؤقتة، 

ليــس لهــا صاحيــات.  لأمانــة يوجــد بعــض 
الشــرفاء  هــؤالء  ولكــن  الوطنيــن،  الغيوريــن 
االئتــاف رويــدًا رويــدا. عبــد  مــن  ينســحبون 
الكريــم البــكار، ولؤي صافي اســتقاال وبرهان 

غليون معتزل االئتاف. 

¶ هــل عاتبــك أحــد على كلمتك في القمة العربية التي 
رأى فيها البعض تجاوزا على القادة العرب؟ 

ليــس فيهــا تجــاوز، مــن الطبقــة املوجــودة لــم 
يتكلم أحد معي بشــكل مباشــر، ولكن نقل لي 
أن فانــا لــم تعجبــه الكلمــة، وهــذا حقــه ولكــن 
في املقابل هناك حق الناس، ألن الظلم متفش 

في الوطن العربي.

¶ من هو؟
ال إجابة. 

¶ هل أنت على خالف مع اإلخوان املسلمني؟
طاملــا ناديــت علــى املنابــر جهــارًا نهــارًا بإلغاء 
منتــم  كل  بإعــدام  )القاضــي   49 القانــون 
لإلخــوان(.  لــم يكــن لــي عاقــة معهــم كتنظيــم، 
كانوا في االئتاف ولم أتصادم معهم بالرغم 
مــن أنهــم »اشــتغلوا بــي« ربمــا أحبونــي فــي 
البدايــة باعتبــاري إســاميا، وهــم متفاوتــون 
ــا وحكمــة كاملراقــب 

ّ
بــن أشــخاص أكثــر تعق

العــام الجديــد محمــد ولّيــد، وأرجــو أن يكــون 
علــى يديــه تصحيــح املســار فاالخطــاء قاتلــة، 
ومنهم براغماتيون وهناك من يرتكب أخطاء. 

متى خرجت من سورية؟
تموز 2012

¶ كيف؟
ال أريد اإلجابة عن هذا السؤال. 

¶ اعتقلت؟
مرتن، األول كان في بداية الثورة في مارس/

آذار والثانــي فــي مايو/أيــار، وســبب االعتقال 
مــع  نــداء  األزمــة، وجهــت  لحــل  مبــادرات  هــو 
بلــم  األســد  بشــار  نطالــب  الناشــطن  بعــض 
األمــور،  تتفاقــم  أال  علــى  والحــرص  البلــد 
بعدها اســتدعيت لأمن وبقيت عندهم فترة، 
قالــوا أنــت تثيــر الفوضــى وطلبــوا  أن أكتــب 
ولكــن  كتبــت  وفعــا  األزمــة،  لحــل  مقترحــات 

ا«. 
ّ
أجابوا »خليك عن

¶ وبعد إطالق سراحي تم استدعائي ألكثر من فرع 
للتحقيــق، كان الســؤال مــاذا تفعــل؟ وملــاذا ذهبت إلى 

عزاء دوما؟ وملاذا ألقيت كلمة في املعضمية؟ 
الشــيء العجيب أن اللواء عبد الفتاح قدســية، 
رئيس املخابرات العسكرية وقتها استدعاني 
وكان محترمــا، حينهــا، معــي وقــال لــي اســمك 
دائما )في التقارير( على طاولتي فماذا تفعل؟ 
وطلب مقترحات مني، فقدمت مقترحات لكف 
األذى عن البلد ونشــرتها بعد ذلك على النت، 
فاعتقلت في فرع تابع لأمن العســكري »فرع 
فلســطن«، وبعــد اإلفــراج عني أخبرني بعض 
األخــوة أننــي إن بقيــت ســتكون املــرة القادمــة 
هــي النهايــة، وأن أحــد رؤســاء األفــرع األمنيــة 

كاد يجن بسبب إطاق سراحي. 

¶  ألم يكن هناك حوار معك على الصعيد السياسي؟
زيتــون  ديــب  اللــواء  مــع  جلســات  هنــاك  كان 
وبعدهــا  وقتهــا،  السياســي  األمــن  رئيــس 

اعتقلت عنده. 

¶ متى منعت من الخطابة؟
 

َ
بعضهــم يتكلــم أن هــذا الشــخص لــو لــم يرض

عليه النظام لم يصعد على املنابر، أنا ممنوع 
من الخطابة والتدريس في كل مساجد القطر 

منذ 1995-12-22

¶ ما سبب املنع؟ 
الزحــف االجتماعــي الــذي كنــت أقــوم بــه، كان 
الشباب ينزلون من محافظات أخرى لحضور 
الخطبة، كان يصلي في املســجد الشــاب الذي 
يرتــدي الجنــز والســلفي الــذي يرتــدي كابيــة 
كبــار  وأحــد  كلهــا.  العائلــة  تأتــي  للركبــة، 
الضبــاط )انشــق عــن النظــام الحقــا( قــال لــي 
يجــب أن تغلــق قبــو النســاء، فأجبتــه إن أردتم 

فأغلقوه كي أقول للناس من الذي أغلقه. 

¶ ملاذا تركت الجامع األموي؟
بفضائــه  األمــوي  أن  منهــا  كثيــرة  ألســباب 
مســتقرة،  حضــور  عّينــة  لــه  ليــس  الواســع 
إضافــة إلــى أن لأمــوي أكثــر مــن خطيــب وكل 
أســبوعن حتــى تخاطــب النــاس، وكان هنــاك 
علــي  وعــرض  البــاب(  )دك  ملســجد  افتتــاح 

فقبلت. 

¶ درست الفيزياء وعملت في شركة الفرات للنفط؟
جيــو فيزيــاء تطبيقيــة، وتخرّجت مــن جامعة 
الفــرات  شــركة  فــي  اشــتغلت   ،1986 دمشــق 
للنفــط، ولــم أخــرج من ســورية إال في األحداث 

األخيرة.
 كنــت 

ً
 كان هنــاك مصادمــات بالعمــل، فمثــا

الدراســات  فــي  ماجســتير  رســالة  أحضــر 
يعطونــي  ولــم  إجــازة  فطلبــت  اإلســامية، 
بعدهــا،   

ً
عمــا أجــد  ولــم  اســتقالتي  فقدمــت 

فقــررت أن أرجــع فأعادونــي ألن اختصاصــي 
نــادر. وكنــت أطالــب بمســاواة الســورين مــع 
األجانــب فــي الشــركة حيــث كان مرتبــي 5800 

ليرة، بينما األجنبي مثلي 10000 $. 
بعــد فتــرة صــدر كتــاب بمنعــي مــن العمــل فــي 
ومؤسســات  ســورية  فــي  النفــط  شــركات  كل 

الدولة. 

¶ ما الذي جاء بك للخطابة؟
عائلتنــا عائلــة خطابــة وأول خطبــة ألقيتهــا 
ووالــدي  أخــي  ونصــف.  ســنتن  عمــري  كان 

وجدي وعم جدي كلهم خطباء. 

26

كان الشــيخ معــاذ الخطيــب فــي زنزانــة مفــردة عندمــا هز انفجار فرع فلســطني، الســيئ 
الصيــت، فــي الشــهر التاســع 2012. وأصيــب إصابــة خفيفــة وكان همــه، كمــا يقــول، 
بنــاء عالقــة إيجابيــة مــع ســجانيه؛ ألنــه يعتبرهــم ضحايــا كجميــع الســوريني. التغييــر 
االجتماعــي وعــدم الطائفيــة، تعلمهمــا الخطيــب مــن مدرســة جمعيــة التمــدن اإلســالمي 
التي تأسســت عام 1932 على يد مجموعة علماء من مدرســة الشــيخ جمال القاســمي، 
والشــيخ طاهــر الجزائــري »انضــم إليهــا كبار العلماء؛ فمثال الشــيخ علي الطنطاوي كان 

موّجهًا تربويًا في الجمعية«.  
لــم تحــل الجمعيــة بعــد وصول البعث للســلطة 1963 ويقول الخطيب: »لم تؤســس لحالة 
سياســية، رغــم أن بعــض أفرادهــا فــي الخمســينيات رشــحوا أنفســهم بصفــة فرديــة 
لالنتخابــات النيابيــة، ويذكــر املرحــوم خالــد العظــم فــي مذكراتــه أنهــم كان يحســبون 

حسابها في املناصب«.
ترأســها معــاذ الخطيــب عــام 1988 وبقــي 9 ســنوات رئيــس مجلــس إدارة و20 ســنة 
عضــوا فــي مجلــس اإلدارة »عزلنــي األمــن السياســي مرتــني، آخرهمــا عــام 2008 حــني 

صدر قرار بمنعي من أكون في مجلس إدارة أي جمعية خيرية«.
انتســب للجمعيــة الجيولوجيــة بحكــم االختصــاص، ولكــن انتســب للجمعيــة الســورية 
للعلــوم النفســية والتــي رعــى تأسيســها بشــار األســد، قبــل أن يصبــح رئيســًا ويــرد 
الخطيــب »انتســبت لكليــة التربيــة بعــد أن تخّرجــت مــن الجامعــة، بتلــك الفتــرة انتســبت 

للجمعية وانتسابي لها ليس له عالقة بمن رعى تأسيسها«.

التمدن اإلسالمي

A

معاذ الخطيب 
)العربي الجديد(
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معاذ الخطيب على مقعد سورية للجامعة العربية 
بقمة قطر

مراقب عام االخوان المسلمين في سورية محمد وليد

الشيخ علي الطنطاويخالد العظم رئيس وزراء سورية بالخمسينات



مرشحني لجائزة أفضل العب للعام 2014.

األرجنتيني ليونيل ميسي 
يــنــافــس األرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي مــرة 
جديدة على جائزة أفضل العب، وهو الالعب 
الذهبية في  الــكــرة  الـــذي حصل على جــائــزة 
ــــالل مـــســـيـــرتـــه، وكــــان  ــرات ســـابـــقـــة خـ ــ ــع مــ ــ أربــ
حــاضــرًا بــني آخـــر ثــالثــة مــرشــحــني فــي الــعــام 
ــالـــدو  املـــاضـــي إلــــى جـــانـــب كــريــســتــيــانــو رونـ
ــيـــري، ولــــم يــســاهــم مــيــســي في  ــبـ ــرانــــك ريـ وفــ
ومنتخبه  برشلونة  لفريقه  األلــقــاب  صناعة 

األرجنتيني في العام 2014.

رياض الترك

بعدما وصلت رحلة انتظار لحظة 
اإلعــــالن عــن أفــضــل العـــب كـــرة قــدم 
على  الـــذي سيحصل   2014 لــلــعــام 
جـــائـــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة إلــــى خـــط الــنــهــايــة، 
العام جاهزين  أصبح جميع مرشحي هذا 
مـــن أجـــل الــحــفــل الــكــبــيــر الــــذي ســُيــعــلــن عن 
تــتــويــج نــجــم جــديــد وحــصــولــه عــلــى الــكــرة 
تــعــّودت  كبير  أو العــب  مـــرة،  الذهبية ألول 
قه وسحره الكروي، 

ّ
املالعب العاملية على تأل

لذلك ينشر »العربي الجديد« أفضل عشرة 

أحمد أبو زيد

الـــدوري املصري  الزمالك قمة  نــادي  استعاد 
املصري  الصعب على  فــوزه  بعد  القدم  لكرة 
ــــيء فــي  ــهـــدف مـــقـــابـــل ال شـ الـــبـــورســـعـــيـــدي بـ
مباراتهما في ختام املرحلة العاشرة من عمر 

املسابقة.
ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة تقدم بها 
من جديد إلى املركز األول متفوقًا على إنبى 
بفارق نقطة والذي تراجع للمركز الثاني في 
املقابل تجمد  الــجــدول برصيد 20 نقطة في 

رصيد املصري البورسعيدي عند 17 نقطة.
باسم  املهاجم  الوحيد  املــبــاراة  هــدف  وسجل 
ــل املــهــاجــم  ــيـــواصـ مـــرســـي فــــي الـــدقـــيـــقـــة 32 لـ
املنتخب  الغاضب من استبعاده عن تشكيلة 
التوالي،  على  الثانية  للمباراة  تألقه  املصري 
بعد أن سجل هدفني في لقاء الرجاء باملرحلة 
التاسعة. وأهــدر باسم مرسي 23 عامًا ركلة 
جزاء في الدقيقة 71 ولم يوفق في التسجيل 
مــــن فـــرصـــتـــني إضـــافـــيـــتـــني لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــقـــدم 
الــزمــلــكــاوي، وكـــان أفــضــل العــبــي فريقه على 
مــــدار الــشــوطــني، وهـــو مـــا يــفــتــح لـــه الــطــريــق 

لالنضمام إلى املنتخب قريبًا.
وفـــي لــقــاء آخـــر عـــاد فــريــق ســمــوحــة لنزيف 
النقاط من جديد وفقد نقطتني غاليتني على 
ملعبه بتعادله مع الجونة بهدف لكل فريق 
فــي إطـــار مــنــافــســات الــجــولــة نفسها، وبــهــذا 
التعادل رفع سموحة رصيده إلى 14 نقطة ، 

ورفع الجونة رصيده إلى 11 نقطة.

العربي الجديد

اعــتــذر االتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم بشدة 
الــبــالد بعد اإلخــفــاق فــي نيل لقب  لجماهير 
كأس الخليج )خليجي 22( التي استضافها 
على أرضــه في الفترة بني 13 و26 نوفمبر/ 

تشرين الثاني الجاري.
وفـــرطـــت الــســعــوديــة فـــي فـــرصـــة نــيــل الــلــقــب 
البطولة منذ 2003 بعد خسارتها  االول في 
في النهائي 2-1 أمام قطر التي فازت باللقب 
للمرة الثالثة في تاريخها، في مباراة شهدت 

أداء على عكس املتوقع من »الخضر«.

للمرة  النهائية  املــبــاراة  السعودية  وخسرت 
ــع نـــســـخ مــــن الــبــطــولــة  ــ ــر أربــ ــ الـــثـــالـــثـــة فــــي آخـ
االقــلــيــمــيــة بــعــدمــا تــعــثــرت أيـــضـــا فـــي 2009 

و2010 أمام عمان والكويت على الترتيب.
وأضــاف بيان صــادر عن االتــحــاد السعودي 
بــاســم رئــيــســه وكــافــة أعــضــائــه وتـــم توزيعه 
ــاد »يــتــفــهــم  ــحــ ــــالم أن االتــ ــ عـــلـــى وســــائــــل اإلعـ
ــفـــوز بمثل  مــشــاعــرالــجــمــيــع تـــجـــاه أهــمــيــة الـ
وتهيئة  لتحقيقها  والــحــاجــة  البطولة  هــذه 
املــنــتــخــب لــالســتــحــقــاق الــــقــــاري املـــقـــبـــل« في 
العام  التي ستقام مطلع  إشــارة لكأس آسيا 
املقبل في استراليا وتشارك فيها السعودية.

وقــدم أحمد بن عيد الحربي رئيس االتحاد 
الــســعــودي شــكــره لكافة املــســؤولــني ورؤســـاء 
األندية وجماهيرها على »ما وجده املنتخب 
الوطني من دعم واهتمام ومساندة« معتبرًا 
»أنــهــم كــانــوا عــنــوان وفـــاء وتحفيزللوصول 
إلى املباراة النهائية«. وأعلن رئيس االتحاد 
واإلداري  الــفــنــي  »الــجــهــازيــن  أن  الــســعــودي 
والـــلـــجـــنـــة الـــفـــنـــيـــة ســـتـــرفـــع تـــقـــريـــرهـــا خـــالل 
إدارة االتحاد  وسيتم إطالع أعضاء مجلس 
عــلــيــه فــــي االجـــتـــمـــاع الــــــذي ســيــعــقــد نــهــايــة 
املقبل( وذلك  الجمعة  الحالي )يوم  األسبوع 
التخاذ القرارات الالزمة والحاسمة تجاهه«.

الكرة الذهبيّة
صراع النجوم من أجل لقب 

أفضل العب في العالم

اقتربت لحظة الحقيقة 
التي ينتظرها نجوم كرة 

القدم العالميين من 
أجل معرفة هوية الفائز 

بالكرة الذهبية، وهوية 
أفضل العب في العالم 

للعام 2014، وهذه 
الجائزة ستكون من نصيب 

الالعب صانع أجمل 
لعبة كرة ولمسات فنية 

باهرة على أرض الملعب، 
وأبرز المرشحين كالعادة 

هما ميسي ورونالدو 
ويرافقهما هذه السنة 

الحارس األلماني نوير

االتحاد السعودي يعتذر عن اإلخفاق الخليجيالزمالك يستعيد قمة الدوري المصري

الحارس مانويل 
نوير من أجل دخول 

التاريخ

حظوظ نيمار 
ضعيفة أمام ميسي 

ورونالدو

لإلعالن عن أفضل العب كرة  السنوي  الحفل  أن تنطلق فعاليات  قبل 
قويًا  سيكون  الصراع  أن  الواضح  من  أصبح   ،2014 العام  في  قدم 
الكرة  عن  األول  يبحث  حيُث  رونالدو،  والبرتغالي  ميسي  األرجنتيني  بين 
الذهبية الخامسة في تاريخه، بينما يبحث أفضل العب في العالم عن 

لقبه الثاني تواليًا بعدما ناله في العام 2013  والثالث شخصيًا.

منافسة خاصة بين رونالدو وميسي

2829
رياضة

دي ماريا يغيب بسبب اإلصابة
أكد الهولندي لويس فان جال، مدرب مانشستر يونايتد اإلنجليزي، أن 
نجمه األرجنتيني أنخل دي ماريا سيغيب عن املباراة املقبلة أمام ستوك 

سيتي يوم الثالثاء لإلصابة. 
وتعرض دي ماريا إلصابة عضلية بالفخذ خالل املباراة أمام هال سيتي، 
ليغادر ملعب أولد ترافورد بعد ربع ساعة فقط من صافرة البداية بلقاء 

الجولة 13 من البريميير ليج.

استقرار في حالة األسطورة بيليه
تطورت حالة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه بصورة جيدة، من إصابة 
عدوى الجهاز البولي التي يعاني منها، ولكنه ال يزال داخل وحدة العناية 
املركزة التي نقل لها الخميس املاضي، وفقا ملا قالته مصادر طبية. ويخضع 
بيليه )74 عــامــًا( لــعــالج مــؤقــت عــن طــريــق دعــامــة كــلــويــة تــم الــتــوقــف عن 
استخدامها أمس األحد، وفقا ملا جاء في تقرير طبي صادر عن املستشفى.

سليماني هداف مع لشبونة
ــاد الــنــجــم الـــجـــزائـــري إســـالم  قــ
ســلــيــمــانــي، فــريــقــه ســبــورتــنــج 
لشبونة لفوز كبير على ضيفه 
فــيــتــوريــا ســيــتــوبــال بــثــالثــيــة 
نــظــيــفــة، ســـاهـــم بــهــا بــهــدفــني، 
ــدوري  ـــ11 مـــن الــ ــ فـــي الــجــولــة الـ

البرتغالي.
وارتقى فريق العاصمة للمركز 
السادس مؤقتًا، ببلوغ النقطة 
الهدفني  سليماني  وسجل   20

األول والثالث )د. 62 و90(.

بيكهام ونجله يتعرضان لحادث مرور
سير  لحادث  بيكهام،  ديفيد  السابق  اإلنجليزي  القدم  كــرة  نجم  تعرض 

برفقة نجله األكبر بروكلني في لندن دون أن يصيبهما مكروه.
وذكرت مصادر بريطانية أن بيكهام كان يصطحب ابنه بعد أدائه مباراة 

مع فريق أرسنال للناشئني.
واضطر األب وابنه ملواصلة طريقهما في حالة ذعر في سيارة مختلفة، 

بعد الصدام الذي وقع بني سيارته مع سيارة أخرى.

مارسيلو يهاجم بالتيني ضمنيًا
هــاجــم الــظــهــيــر األيـــســـر لــريــال 
مـــدريـــد اإلســـبـــانـــي، الــبــرازيــلــي 
ــلــــو، رئــــيــــس االتــــحــــاد  ــيــ مــــارســ
ــــي لــكــرة الــقــدم )ويــفــا(،  األوروبـ
الـــفـــرنـــســـي مــيــشــيــل بــالتــيــنــي، 
ضــمــنــيــًا بـــســـبـــب تــصــريــحــات 
األخير حول أحقية العب أملاني 
بــالــكــرة الذهبية  الــتــتــويــج  فــي 
ألفــضــل العــــب فـــي الــعــالــم هــذا 
الـــــعـــــام. وقـــــــال مـــارســـيـــلـــو: »ال 

نتحدث كثيرا في هذا املوضوع بغرف املالبس، ولكن نرد حينما تسألون، 
ولكن يوجد أشخاص ال يحق لهم إبداء رأيهم بخصوص الكرة الذهبية«.

كارلوس يشكر ألونسو على دعمه
ــورو روســـو(  شــكــر اإلســبــانــي كـــارلـــوس ســايــنــز جــونــيــور ســائــق فــريــق )تــ
الجديد ببطولة العالم لسباقات سيارات الفئة األولى )فورموال1( مواطنه 
فرناندو ألونسو بطل العالم مرتني، على الدعم الذي قدمه له في خوض 

هذه التجربة. 
وقال ساينز، في مؤتمر بالعاصمة اإلسبانية مدريد، »دعم ألونسو يؤكد 
أنه رجل طيب، وأشكره كثيرا ألن هذه كانت رغبتي منذ الصغر، لقد ساهم 

كثيرا في وجودي هنا«.

إنريكي ينفي نية استبدال فيرمايلين
نفى لويس إنريكي، مدرب فريق برشلونة، وجود نية إلجراء صفقة بديلة 
للمدافع البلجيكي املصاب توماس فيرمايلني بعد الحصول على إذن من 

الفيفا، على ضوء عقوبة منعه من إجراء تعاقدات حتى صيف 2016.
كما رفض املدرب فكرة التعاقد مع العب في مركز آخر بدال من فيرمايلني، 
مشيرا إلى أن قائد أرسنال اإلنجليزي السابق سيفيد البرسا في نهاية 

املوسم أو في املوسم التالي.

فورالن يغازل بينيارول
ترك األوروجواياني دييجو فــورالن الباب مفتوحا أمام إمكانية الرحيل 

عن الدوري الياباني، واالنتقال ملواطنه بينيارول. 
ــيـــة  ــانـ ــال( األوروجـــوايـ ــفـــرسـ ــيـ ــة )أونـ ــ ــال الـــالعـــب فـــي تــصــريــحــات إلذاعــ ــ وقـ
وبعدها  العطلة  سأقضي  قريبا،  الــيــابــان  فــي  الـــدوري  بطولة  »ستنتهي 

أتخذ قراري، ال يمكنني اللعب في أميركا الجنوبية سوى لبينيارول«.

أخبار مختصرة

تحقيق

ورغم ذلك، فهو يبقى من بني أبرز املرشحني 
الـــــذي يــنــافــســون دائـــمـــًا عــلــى جـــائـــزة الــكــرة 
لكرة  الدولي  االتحاد  التي يمنحها  الذهبية 
الـــقـــدم فـــي كـــل عــــام، كــمــا يــحــســب ملــيــســي أنــه 
ساهم في وصول األرجنتني إلى نهائي كأس 
املنتخب  لكنه لسوء حظه فقد خسر  العالم، 
األرجنتيني من األملاني بهدٍف نظيف. ُيذكر 
أن ميسي حصل على جائزة أفضل العب في 

املونديال البرازيلي.

البرتغالي كريستيانو رونالدو 
مثل  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  يعتبر 
لــيــونــيــل مــيــســي فـــي الـــســـنـــوات األخــــيــــرة، أي 
العــــب كــــرة الـــقـــدم الــــذي ال يــغــيــب عـــن الئــحــة 
أفــضــل املــرشــحــني لنيل جــائــزة أفــضــل العــب 
في العالم، ورغــم أنــه لم يكن في أوج عطائه 
مــع املنتخب الــبــرتــغــالــي خـــالل بــطــولــة كــأس 
العالم 2014، إال أن ما حققه مع ريال مدريد 
املــاضــي، وبــدايــة املوسم الجديد،  في املوسم 

يجعله منافسًا شرسًا على الكرة الذهبية.
ُيــذكــر أن رونــالــدو لعب دورًا بـــارزًا فــي منح 
الـــبـــرتـــغـــال بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل إلـــــى املـــونـــديـــال 
ــل، بـــعـــدمـــا ســـجـــل األهــــــــداف الــثــالثــة  ــرازيــ ــبــ الــ
ــة الــبــرتــغــال على 

ّ
الــحــاســمــة الــتــي رّجــحــت كــف

السويد خالل التصفيات األوروبــيــة، كما أن 
الــنــادي  رونــالــدو كسر األرقـــام القياسية مــع 
ــكــــروي الـــجـــديـــد، إذ  ــلـــكـــي« فـــي املـــوســـم الــ »املـ
سجل حتى اآلن 20 هدفًا في 12 مباراة، وهذا 
»الليجا«  فــي  أحــد صناعته  لــم يستطع  رقــم 
اإلسبانية، وُيقدم أفضل مستوياته الكروية، 

خصوصًا في العام 2014.

األلماني مانويل نوير
األملاني  الحارس  املوضوع  يتناول  عندما 
ــبــــح مــن  الـــــعـــــمـــــالق مـــــانـــــويـــــل نــــــويــــــر، يــــصــ

ــارس  ــحـ ــذا الـ ــ ــازات هـ ــ ــجـ ــ الـــصـــعـــب تــــعــــداد إنـ
األملــانــي ومـــع منتخب  بــايــرن ميونيخ  مــع 
ــادي  ــنــ ــع الــ ــ  حـــقـــق مـ

ُ
ــث ــيــ ــــت«، حــ ــافـ ــ ــــشـ ــانـ ــ »املـ

»البافاري« األلقاب املحلية واألوروبية في 
السنوات األخيرة، في وقت تّوج بلقب بطل 
العالم في املونديال البرازيلي، حني حققت 
تــاريــخ بطولة  فــي  الــرابــعــة   أملانيا نجمتها 

كأس العالم.

ويــعــتــبــر نـــويـــر مــــن أبــــــرز الــــحــــراس الـــذيـــن 
أنجبتهم الكرة األملانية، في وقت يقدم نوير 
أفضل أداٍء كــروي له وأصبح يلفت األنظار 
ــة، خـــصـــوصـــًا عــبــر  ــ ــ ــيـ ــ ــ فــــي املــــالعــــب األوروبـ
خروجه املتكرر من منطقة الجزاء لكي يلعب 
دور املــدافــع. ُيــذكــر أن نوير لــو فــاز بجائزة 
 يعد ثالث أفضل مرشح 

ُ
الكرة الذهبية حيث

بعد ميسي ورونالدو، فسيكون أمام فرصة 
كتابة التاريخ كأول حارس يفوز بالجائزة 
ــارس مـــرمـــى االتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي  ــ بــعــد حـ
سابقًا ليف يــاشــني، الــذي نــال الــجــائــزة في 
العام 1963 بعدما قدم الكثير من اللمحات 

الكروية الرائعة.

األرجنتيني أنخل دي ماريا
أغلى العــب يدخل  بعدما أصبح دي ماريا 
توقيعه على كشوف  إثــر  ليج«  »البريميير 
مانشستر يونايتد، تحّول األرجنتيني دي 
ماريا إلى العب صاحب شعبية جماهيرية 
الــذي  الكبير  األداء  بــعــد  كــبــيــرة، خــصــوصــًا 
قــدمــه فــي املــونــديــال الــبــرازيــلــي، وقــبــل ذلــك، 
فما قدمه مع ريال مدريد اإلسباني لم يكن 
حبرًا على الورق، بل شق طريق النجاح عن 

جدارة واستحقاق وبأحرف من ذهب.
ويستحق دي ماريا أن يكون من بني أفضل 
عشرة مرشحني لنيل جائزة الكرة الذهبية، 
خــصــوصــًا مــع الـــفـــارق الــفــنــي الــــذي صنعه 
»لليونايتد« منذ وصوله إلى ملعب »أولد 
ــّوج دي مــاريــا بلقب  ــ

ُ
تـــرافـــورد«، فــي وقـــت ت

دوري أبــطــال أوروبــــا مــع الــنــادي »املــلــكــي« 
فــي املــوســم املــاضــي، كما وصــل إلــى نهائي 
كــأس العالم أمــام أملــانــيــا، وهــو الــيــوم يقدم 
مستوى كــرويــًا ُممّيزًا مــع املـــدرب فــان جال 

في »اليونايتد«.

البرازيلي نيمار دا سيلفا
ال يمكن الحديث عن أفضل عشرة مرشحني 
للكرة الذهبية من دون ذكر اسم البرازيلي 
الجديد  املوسم  ُيبدع في هــذا  الــذي  نيمار، 
مـــع بــرشــلــونــة ويـــقـــدم مــوســمــًا رائـــعـــًا حتى 
اآلن، خصوصًا من خالل تناغمه الهجومي 
في  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني  النجم  مع 
وقــت كــان نيمار ســاحــر الــبــرازيــل فــي كأس 
املــبــاراة النصف نهائية  إلــى  العالم، وقـــاده 
من خالل أهدافه الجميلة وملساته السحرية 

الحاسمة أمام املرمى.
ورغـــــم الـــخـــســـارة الــقــاســيــة مـــن أملـــانـــيـــا في 
الــنــصــف نــهــائــي )7 – 1(، دخـــل الــبــرازيــلــي 
نــيــمــار املــوســم الــكــروي الــجــديــد أكــثــر عزمًا 
وإصــرارًا من أجل تحقيق األرقــام وتسجيل 
األهـــــداف الــكــثــيــرة مـــع »الـــبـــرســـا«، وهـــا هو 
اليوم يسير في الطريق الصحيح لكي يكون 
ضــمــن قــائــمــة أفـــضـــل الـــالعـــبـــني املــرشــحــني 

ــب فــي  ــ ــائــــزة أفـــضـــل العـ لــلــحــصــول عـــلـــى جــ
العالم. ورغم املنافسة الصعبة، إال أن نيمار 

أثبت نفسه في العام 2014.

الهولندي أريين روبن
يمكن اعتبار الهولندي أريني روبن مهاجم 
ــي مـــــن الـــالعـــبـــني  ــ ــانــ ــ ــيـــخ األملــ ــيـــونـ ــرن مـ ــايـــ بـــ
ــذيــــن ال يــتــغــّيــر أداؤهــــــــم عــلــى  ــيـــزيـــن الــ ـــمـ

ُ
امل

أرض املــلــعــب، بـــل عــلــى الــعــكــس فـــإن روبـــن 
يسير دائمًا في الطريق الصحيح ويسجل 
األهـــــداف لــفــريــقــه »الـــبـــافـــاري«، وال يــكــل أو 
يــمــل قــبــل أن يــهــز شـــبـــاك أي خــصــم مهما 
الذي  املهاجمني  كبر شأنه، وهــو من طينة 
يعرفون كيفية إنهاء الفرص أمام املرمى، إن 

كانت سهلة أو صعبة.
وكــــان روبــــن ســجــل الــهــدف االفــتــتــاحــي في 
نــهــائــي الـــكـــأس األملــانــيــة والـــتـــي هـــزم فيها 
ــاري« دورتـــمـــونـــد بــهــدفــني  ــافــ ــبــ ــادي »الــ ــنــ الــ
في  أول العــب يسجل  أصــبــح  كما  نظيفني، 
ثـــالث نــهــائــيــات لــلــكــأس األملــانــيــة، إذ سجل 
فــي الــنــهــائــيــات الــثــالث الــتــي لعبها بــايــرن 
الــســنــوات األخــيــرة، وال يمكن  فــي  ميونيخ 
وضــع روبـــن خـــارج القائمة كــونــه مــن أبــرز 
الـــالعـــبـــني الـــهـــولـــنـــديـــني الــــذيــــن تـــألـــقـــوا فــي 

املونديال البرازيلي.

األلماني توماس موللر
ســاهــم األملــانــي تــومــاس موللر فــي صناعة 
التاريخ ملنتخب أملانيا في نهائي املونديال 
ــان صــاحــب الـــقـــدم الــذهــبــيــة  الــبــرازيــلــي، وكــ
التي سجلت بعض األهداف الحاسمة خالل 
البطولة، كما حصل على املركز الثاني في 
الــبــرازيــل مــن حيث عــدد األهــــداف فــي كأس 

العالم بعد الكولومبي جيمس رودريجيز.
وهو من املهاجمني »املرعبني« أمــام املرمى 
املــدرب  الــذيــن يعتمد عليهم  الالعبني  ومــن 
اإلســبــانــي جــوارديــوال فــي بــايــرن ميونيخ، 
ويــســاهــم فـــي صــنــاعــة الــخــطــورة املــطــلــوبــة 

أمام املرمى في معظم مباريات فريقه.

األلماني ماريو جوتزه 
ــانــــي مـــاريـــو جـــوتـــزه مـــن العــب  تـــحـــّول األملــ
أملاني شــاب إلــى نجم كــروي صنع التاريخ 
»لــلــمــانــشــافــت« بــعــدمــا خــطــف هـــدف الــفــوز 
ــأس الـــعـــالـــم لــلــمــنــتــخــب  ــ الــــــذي مـــنـــح لـــقـــب كـ
ــديـــل يــســجــل فــي  ــي، لــيــصــبــح أول بـ ــ ــانـ ــ األملـ
ــم كـــرة رائــعــة 

ّ
 تــســل

ُ
نــهــائــي املــونــديــال، حــيــث

خلف املــدافــعــني وســـدد كــرة »عــلــى الطاير« 
داخــل الشباك، لينشر الــفــرح فــي كــل أرجــاء 

أملانيا، احتفااًل باللقب الرابع تاريخيًا.

الويلزي جاريث بيل 
ــل الـــويـــلـــزي جـــاريـــث بــيــل إلــى  مــنــذ أن وصــ
ــور رأســًا  ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي، قــلــب األمــ
عــلــى عـــقـــب، خــصــوصــًا فـــي نــهــائــي الــكــأس 
اإلســـبـــانـــيـــة أمـــــام بــرشــلــونــة عــنــدمــا سجل 
قطع  بعدما  خيالية،  بطريقة  الــفــوز  هــدف 
مسافة طويلة من منتصف امللعب وصواًل 
إلى املرمى ليسجل هدف منح اللقب للنادي 

»امللكي«.
كما أنه ساهم في تحقيق لقب دوري أبطال 
ــهـــدف الـــثـــانـــي في  أوروبـــــــا إثــــر تــســجــيــلــه الـ
الشوط اإلضافي األول، ليحقق بعدها ريال 
في  العاشر  اللقب  أي  »ال ديسيما«،  مدريد 
بطولة دوري أبطال أوروبا، ورغم حظوظه 
الذهبية،  الكرة  الضعيفة في خطف جائزة 

إال أنه من بني أبرز املرشحني لنيل اللقب.

الكولومبي جيمس رودريجيز 
أفضل  رودريجيز  جيمس  الكولومبي  قــدم 
البرازيلي، حيث  املــونــديــال  فــي  لــه  مستوى 
نال لقب هــداف البطولة آنــذاك ولفت أنظار 
امللعب،  أرض  على  الــكــروي  بسحره  العالم 
لــذلــك خــطــفــه ريــــال مــدريــد وقــــرر ضــمــه إلــى 
ــل االســــتــــفــــادة  ــ ــه »املـــلـــكـــيـــة« مــــن أجــ ــفـــوفـ صـ
مــن قـــدراتـــه الــخــيــالــيــة، وهـــو الــيــوم مــن بني 
ــــب فــي  ــ ــنـــيـــل لــــقــــب أفــــضــــل العـ ــحــــني لـ ــرشــ املــ
أنـــه يــقــدم مستوى  الــعــام 2014، خــصــوصــًا 
ــًا ُمـــمـــيـــزًا مــــع الــــنــــادي »املـــلـــكـــي« مــنــذ   كــــرويــ

انضمامه إليه.

B B

صدارة رباعيّة

المنافسة على المركز األول 
تشتعل في الدوري الجزائري

العربي الجديد

تقاسمت فرق مولودية بجاية وشباب قسنطينة واتحاد العاصمة واتحاد الحراش 
صدارة الدوري الجزائري لكرة القدم برصيد 21 نقطة لكل منهم بنهاية الجولة 12 

من املسابقة.
فقد عاد مولودية بجاية الى الصدارة بتعادله مع مولودية وهران1-1. وكان بجاية 
يتعادل محمد زعبية  أن  قبل  زرداب  )د25( عن طريق زهير  للتسجيل في  األسبق 
ملولودية وهــران في )د47(. وفــاز شباب قسنطينة على جمعية وهــران بهدف دون 
الثاني على  الفوز  العاشرة محققًا  الدقيقة  رد سجله املهاجم حمزة بوملدايس في 

التوالي للفريق منذ تعيني رشيد بلحوت مدربا للفريق.
وحسم شباب بلوزداد مباراته على أرضــه أمــام شبيبة القبائل بالفوز 2-1. سجل 
الفارق بواسطة علي  املنافس  ص 

ّ
لبلوزداد عــادل بوقروة في )د27 و73(، بينما قل

التاسع، بينما يأتي  إلــى 17 نقطة في املركز  الفائز رصيده  ريــال في )د74(. ورفــع 
على  العاصمة  اتــحــاد  وفـــاز  نقطة.   14 برصيد  الــعــاشــر  املــركــز  فــي  القبائل  شبيبة 
شبيبة الساورة 3-1. سجل التحاد العاصمة كريم بايتاش في )د46( قبل أن يضيف 

رشيد ناجي الهدف الثاني ألصحاب االرض بعدها بدقيقتني.
وأكمل مزيان بن طاهر الثالثية في الدقيقة الثانية من الوقت املحتسب بدل الضائع. 

وجاء هدف الساورة الوحيد في )د76( بواسطة محمد االمني حامية.
الــعــلــمــة عــلــى جمعية الــشــلــف بنتيجة 2-1. افــتــتــح خــالــد بــورزامــة  وفــــاز مــولــوديــة 
التسجيل التحاد العلمة في الدقيقة 40 وأضــاف فارس حميتي الهدف الثاني في 
ص نور الدين دحام الفارق لجمعية الشلف في الدقيقة الثانية من الوقت 

ّ
)د60(. وقل

املحتسب بدل الضائع. وكان وفاق سطيف قد عاد بنقطة ثمينة من ملعب مضيفه، 
أمل األربعاء، بعد تعادلهما 1-1 في وقت سابق. تقدم أمل األربعاء عن طريق جمال 
بوعيشة في )د77( قبل أن يعادل توفيق زرارة النتيجة لوفاق سطيف في )د83( من 

اللقاء الذي أقيم على ملعب الشهيد إسماعيل مخلوف.

ُيقال إن الالعب الذي يحصل على جائزة الكرة الذهبية يصبح أفضل العب 
في العالم، وفي الوقت نفسه من يحصل على تلك الكرة الذهبية فهو بكل 
تــواضــع رجــل الــذهــب ووزنـــه يــســاوي قيمة الــذهــب، وبــالــرغــم مــن أن عملية 
التي  االنتخابية  والعملية  التصويت،  مراحل  في  تمر  أفضل العب  اختيار 
ال تقدم وال تأخر، فإن الالعب الذي يستحق أن يكون أفضل العب في عام 
2014 هو الرجل الذي لم يهجر أي دقيقة على أرض امللعب إال وحاول فيها 

من أجل تحقيق أهدافه وأهداف الفريق.
الــذي تخلله عــرس كــروي مونديالي،  الــكــروي املاضي  ولــو راجعنا املوسم 
يمكن فصل جميع أسماء النجوم وتحديد ثالثة العبني يستحقون أن يكون 
وزنهم ذهبًا على البساط األخضر، مثل ميسي ورونالدو ونوير، األول ُيبدع 
كالعادة وال يخيب اآلمال رغم الفترة املتواضعة التي مر فيها، لكنه استعاد 
توازنه أخيرًا، أما الثاني فهو حكاية رجل كافح للوصول بتحطيم األرقام 
القياسية وحقق كل شيء لريال مدريد، أما الثالث فهو الحارس الذي حير 
املدافع  دور  ولعب  جزائه  منطقة  من  املجنون  بخروجه  الحراسة  أساطير 

األخير.
الجائزة لرونالدو  الفني، فطبعًا يجب منح  إلى األداء واملستوى  ولو نظرنا 
 كان رجال من ذهب، ولو أخذنا معايير الدقة وصناعة وتسجيل 

ً
ألنه فعال

األهداف الحاسمة، فالعني هنا على ميسي الذي يوازي رونالدو فنيًا، أما لو 
أرض  على  بعقالنية  االمــور  وإدارة  والبدني  الذهني  التفوق  معايير  أخذنا 
ألنه  نوير تحت حراسة مشددة  مانويل  الحارس  أن نضع  بد  امللعب، فال 
سيخرج حتمًا مع الكرة الذهبية ألن وزنه بكل بساطة »ذهب«، وهنا تكثر 
األحاديث واإلشاعات والتوقعات في أروقة »الفيفا«، لكن ليلة الحسم رجل 

واحد سيحمل الذهب ووزنه سيكون من ذهب.  
رياض...

وزنك ذهب

مجرّد رأي

)Getty( 2014 َمن سيحمل الكرة الذهبية ويكون أفضل العب في العام

المنتخب السعودي )فايز نور الدين / فرانس برس(لقطة من مباراة الزمالك )أحمد حسن/العربي الجديد(

االثنين 1 ديسمبر / كانون األول 2014 م   9 صفر 1436 هـ  ¶  العدد 91  السنة األولىاالثنين 1 ديسمبر / كانون األول 2014 م   9 صفر 1436 هـ  ¶  العدد 91  السنة األولى
Monday 1st December 2014 Monday 1st December 2014



حسن البصري

ــي عــن  ــابــ ــاه نــ ــ ــومـ ــ ــــب الـــغـــيـــنـــي سـ ــــاعـ ــر الـ ــ ــّب عــ
اســتــغــرابــه لــرفــض الـــســـفـــارة الــســعــوديــة في 
الــعــاصــمــة املــغــربــيــة الـــربـــاط مــنــحــه تــأشــيــرة 
والــعــودة  السعودية  العربية  اململكة  دخـــول 
إلـــى نــاديــه هــجــر بــعــد أن اســتــفــاد مــن إجـــازة 
ــقــــال فــيــهــا إلـــــى املـــغـــرب  ــتــ قـــصـــيـــرة، قـــــرر االنــ
الستقدام زوجته بعد أن أنهت كل اإلجراءات 

اإلدارية التي تخوله السفر إلى األحساء.
وكـــشـــف ســــومــــاه، الــــاعــــب الـــســـابـــق لــلــدفــاع 
الحسني الجديدي املغربي، عن رفض سفارة 
السفر  الرباط، منحه تأشيرة  السعودية في 
إلى اململكة هو وزوجته. وأضاف أن مصالح 
السماح  رفضها  أبلغته  بالسفارة  التأشيرة 
له بااللتحاق بناديه هجر السعودي رغم أنه 

مرتبط بعقد رسمي معه.
وقال »علمت من موظف بالسفارة بأن وزارة 
الصحة السعودية أصدرت أثناء تواجدي في 
املــغــرب، قـــرارًا يمنع مواطني عــدد مــن الــدول 
اإلفـــريـــقـــيـــة، مـــن ضــمــنــهــا غــيــنــيــا، مـــن دخـــول 
»إيــبــوال«  فــيــروس  الــســعــوديــة بسبب تفشي 
فــي تلك الــــدول. وهــو الــقــرار الـــذي صــدر بعد 
ســفــري الـــى املــغــرب بــيــومــن، أنـــا لــســت وافـــدًا 
جديدًا حاولت أن أشرح هذا ملوظف السفارة 

ــاه. ورغــــم  ــ ــومـ ــ ــقــــول سـ لـــكـــن دون جـــــــــدوى«، يــ
ــادي هجر  الــتــي بــذلــتــهــا إدارة نــ املـــجـــهـــودات 
ممثلة في رئيس مجلس اإلدارة سامي امللحم 
وعودته  الاعب  دخــول  لتسهيل  ومساعيها 
في  السعودية  القنصليه  أن  إال  للتدريبات، 
املغرب ووزارة الخارجية والقنصلية الغينية 
فــي السعودية ولجنة االحــتــراف عــجــزوا عن 
إيــــجــــاد حــــل لــقــضــيــة الــــاعــــب ســــومــــاه حــيــث 

اصطدموا بقرار وزاري صارم.
ــفــــى ســــومــــاه مــــا تـــــــردد عــــن وجـــــــود نــــزاع  ونــ
بــيــنــه وبــــن نـــاديـــه املـــغـــربـــي، مــشــيــرًا إلــــى أنــه 
ــرار مــــن املـــديـــر  ــ ــنـــاء عـــلـــى قــ ــادر الـــجـــديـــدة بـ ــ غــ
لم يقتنع  الــذي  السابق حسن شحاتة  الفني 
اته، وأوضح أن تواجده في املغرب كان  بعطاء
فقط مــن أجــل مرافقة زوجــتــه إلــى السعودية 

وهـــو مــا لــم يــتــم. وأوضــــح »فــســخــت تعاقدي 
ــادي الـــدفـــاع الــحــســنــي الــجــديــدي  مـــع إدارة نــ
أن وضعني حسن شحاتة  بعد  بــالــتــراضــي، 
بمستواي  يقتنع  لم  إذ  االنتقاالت  قائمة  في 
التي  الفني، حينها وافقت على عــرض هجر 
بادرت إدارته إلى شراء ما تبقى من عقدي مع 
املغربي والــذي يستمر حتى يوليو/  النادي 
ــم الــتــعــاقــد مــعــي بــديــل  تــمــوز ســنــة 2015، وتـ
للمحترف البرازيلي الويسيو الذي اعتذر عن 
العائلية.  لظروفه  الفريق  مع  مشواره  تكملة 
وهي الظروف نفسها التي اضطرتني للسفر 
أنني كنت دعامة أساسية  املغرب، علمًا  إلــى 
في عهد املدير الفني عبد الحق بن شيخة«. 
ووجد سوماه نفسه محاصرًا في املغرب، ولم 
تنفع اتصاالته مع إدارة هجر في فك الحصار 
ــــروب عـــلـــيـــه، والــــــــذي يـــخـــول لــــه وجــهــة  ــــضـ املـ
سفر وحــيــدة وهــي غينيا كــونــاكــري، بسبب 
مــــخــــاوف مــــن داء إيــــبــــوال، وأوضـــــــح الـــاعـــب 
بأنه خضع الختبارات الوباء في مطار الدار 
البيضاء وفي مطار الرياض وأنه معافى من 

كل األمراض، مما جعله في حيرة من أمره.
وفــي ســـؤال حــول مستقبله الــكــروي فــي ظل 
ــه تــوصــل إلــى  ــذا الــحــصــار، قـــال ســومــاه إنـ هـ
اتفاق مع إدارة نادي هجر السعودي بتسديد 

مستحقاتي املالية إلى غاية نهاية السنة.

رياض الترك

دخل األرجنتيني سيرجيو أجويرو التاريخ 
مــن أوســـع األبـــواب بعد أن سجل »هاتريك« 
ــانــــي ضمن  فـــي مـــرمـــى بـــايـــرن مــيــونــيــخ األملــ
منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال 
أوروبا، في املباراة التي فاز فيها مانشستر 
ــيـــزي عـــلـــى بــــايــــرن مــيــونــيــخ  ــلـ ــجـ ســيــتــي اإلنـ
األملاني )3 - 2(، ليصبح األرجنتيني أجويرو 
ثالث العب عبر التاريخ ُيسجل »هاتريك« في 
مرمى النادي البافاري طوال مسيرة النادي 

الكروية.
مـــن سجل  أول  مـــاكـــاي  األملـــانـــي روي  ــان  ــ وكـ
»هاتريك« أي ثاثة أهداف في مباراة واحدة 
في مرمى بايرن ميونيخ، وكــان ذلــك عندما 
كـــان العــبــًا مـــع ديــبــورتــيــفــو ال كــورونــيــا في 
أبــطــال أوروبـــــا مــوســم 2003،  بــطــولــة دوري 
حيث ضرب الفريق اإلسباني نظيره األملاني 
فــي أول مـــبـــاراة ضــمــن مــنــافــســات املجموعة 
 خسر النادي »البافاري« )3 - 

ُ
السابعة، حيث

2( من ديبورتيفو، وسجل ماكاي هدفن في 
الشوط األول، قبل أن يعود النجم اإلسباني 
وُيسجل الهدف الثالث الشخصي له ولفريقه 
ــرك األملــــانــــي وبـــدايـــة  ــتــ فــــي الـــدقـــيـــقـــة 74، ويــ

أوروبية سيئة بخسارة على أرضهم.
أمـــا الـــاعـــب الــثــانــي الــــذي ســجــل »هــاتــريــك« 
ــــان العــــب  ــكـ ــ ــــى بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ فـ ــــرمـ فـــــي مـ
ــيــــا دورتـــمـــونـــد  الـــغـــريـــم الـــتـــقـــلـــيـــدي بــــوروســ
أملــانــيــا من  كـــأس  نــهــائــي  فــي  ليفاندوفسكي 
اكــتــســح فيها  الــتــي  املــــبــــاراة  فـــي  عــــام 2012، 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ )5 - 2(، وكـــان  دورتـــمـــونـــد 
نــصــيــب لــيــفــانــدوفــســكــي حـــصـــة األســــــد مــن 
األهـــداف، إذ سجل ثاثة أهـــداف فــي الشوط 
عــمــق  الــــثــــانــــي، حـــيـــث  ــــوط  ــــشـ الـ وفــــــي  األول 
جــراح الــنــادي »الــبــافــاري« في النهائي الذي 

مدريد ـ العربي الجديد

أكـــد حــــارس مــرمــى ريــــال مـــدريـــد، واملنتخب 
اإلســـبـــانـــي، إيــكــر كــاســيــاس، أنـــه كـــان يتابع 
ردود الــفــعــل واالنـــتـــقـــادات الــتــي تــعــرض لها 
يـــبـــدي أي  أن  ــة، دون  ــيـ املـــاضـ الـــفـــتـــرة  طـــــوال 
ولــو كانت  اآلراء حتى  كــل  تعليق الحــتــرامــه 
قاسية أحيانًا، مشيرًا إلى أنه معرض للخطأ 
وهــبــوط املــســتــوى مثله مــثــل أي العـــب آخــر، 
وأنـــه يسعى دومـــًا لتحسن مــســتــواه بشكل 

يرضي ضميره ويرضي أنصاره.
لقاء  بعد  فــي تصريحات  وأوضـــح كاسياس، 
فــريــقــه أمـــــام مـــاالجـــا فـــي الـــــــدوري اإلســبــانــي 

لندن ـ العربي الجديد

نفى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب 
تــشــيــلــســي اإلنـــجـــلـــيـــزي األنـــــبـــــاء الــتــي 
أثيرت أخيرًا حول رغبة ناديه اللندني 
فـــي الــتــعــاقــد مـــع الــنــجــم األرجــنــتــيــنــي 
لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي الـــــهـــــداف الـــتـــاريـــخـــي 
اإلسبانية  و»الليجا«  برشلونة  لفريق 
ولـــــــدوري األبــــطــــال األوروبـــــــــي، وصـــرح 
والصحافة  االعـــام  لــوســائــل  مورينيو 
اإلنــجــلــيــزيــة »هـــــذا غــيــر صــحــيــح دون 
شك، من السهل على بعض األشخاص 

اختاق الشائعات«.
ورد »املدرب االستثنائي« بذلك على ما 
الروسي  امللياردير  تخطيط  حــول  أثير 

مـــالـــك تشيلسي  أبـــرامـــوفـــيـــتـــش  رومــــــان 
للتعاقد مع ميسي )27 عامًا( مقابل 200 
مليون يـــورو، وذلــك بعد ســنــوات رائعة 
وُمــمــيــزة جــعــلــت مــيــســي مــن بــن أفضل 
العــبــي كـــرة الــقــدم فــي الــعــالــم إن لــم يكن 
أفضلهم على اإلطــاق. وشبهت وسائل 
مورينيو  استعانة  اإلنجليزية  االعـــام 
املــحــتــمــلــة بــمــيــســي بــمــا فــعــلــه الــصــيــف 
ــبــــانــــي  املـــــاضـــــي حـــــن تــــعــــاقــــد مـــــع اإلســ
سيسك فابريجاس من »البرسا« أيضًا، 
ــرز نــجــوم املــوســم وأهــم  ليصبح أحـــد أبـ
ــاب فــــي »الـــبـــريـــمـــيـــيـــر لــيــج«  ــعــ صـــانـــع ألــ
الـــذي يــتــصــدره »الــبــلــوز« حاليا ليخلق 
املميزين  الــنــجــوم  مــن  توليفة  مورينيو 

داخل النادي »اللندني« القوي.

أحمد أبو زيد

ــون فــــي تــخــفــيــف  ــريــ يـــحـــلـــم املــــصــ
األهــلــي لــأحــزان مثلما فــعــل في 
 
ً
العامن املاضين بتتويجه بطا

لدوري أبطال أفريقيا في وقت كان املنتخب 
األفريقية  ســواء  التصفيات  يغادر  املصري 
أو املــونــديــالــيــة، وهـــذه املـــرة مــع إحــــراز لقب 
يعد اللقب اليتيم الذي لم يدخل خزائن أي 

فريق مصري.

إصابات وغيابات مؤثرة
ويــســعــى األهـــلـــي، مـــع مـــديـــره الــفــنــي خـــوان 
ــوار الــنــاجــح  ــشــ ــــى مـــواصـــلـــة املــ ــــدو، إلـ ــاريـ ــ جـ
وتحدي الظروف الصعبة في ظل الغيابات 
الـــعـــديـــدة فـــي صــفــوفــه، وتــلــقــيــه هــزيــمــة في 
الــذهــاب بــهــدفــن مــقــابــل واحـــد أمـــام سيوي 
ــواري فـــي ذهــــاب نــهــائــي كــأس  ــفــ ســبــور اإليــ
االتحاد األفريقي لكرة القدم، ولكنها ليست 
الفوز  أن  وخاصة  للغاية،  السيئة  النتيجة 

إيابًا بهدف قد يمنحه اللقب.
واعــتــمــد األهـــلـــي املـــصـــري فـــي املـــبـــاراة على 
الــبــطــولــة األفــريــقــيــة،  تشكيلة إجــبــاريــة فــي 
ــــدو لـــخـــدمـــات عــنــاصــر  ــاريـ ــ حـــيـــث افـــتـــقـــد جـ
أســـاســـيـــة ســـاهـــمـــت فــــي تـــأهـــل األهــــلــــي إلـــى 
الدور النهائي للبطولة أمثال عمرو جمال، 
رأس الحربة، وهدافه األول الذي يعانى من 
قطع في الرباط الصليبي وشريف إكرامي، 
حارس املرمى، الذي خضع لعملية جراحية 
ــبـــة فــــي أملـــانـــيـــا، وكـــاهـــمـــا خــســره  فــــي الـــركـ
إلى  التأهل  اإلسباني واألهــلــي بعد  املـــدرب 
الدور النهائي مباشرة، لينضما إلى محمد 
نــاجــي جـــدو، رأس الــحــربــة املــخــضــرم، الــذي 
األخير بعد شفائه من إصابة  التأهيل  بــدأ 

الرباط الصليبي التي عانى منها أخيرًا.
وكـــانـــت الــهــزيــمــة الــتــي تــلــقــاهــا األهـــلـــي في 
الـــذهـــاب، هــي األولــــى فــي تــاريــخ مــواجــهــات 
الــفــريــقــن، حــيــث تـــواجـــه الــفــريــقــان فـــي دور 
املـــجـــمـــوعـــات بـــالـــبـــطـــولـــة نـــفـــســـهـــا، وحــســم 
ــاراة كــــوت ديــــفــــوار، بــيــنــمــا فــاز  ــبـ الـــتـــعـــادل مـ

األهلي في القاهرة بهدف نظيف.

رغبة في حصد اللقب الغائب
ويــأمــل جـــاريـــدو فــي تــدويــن اســمــه بــأحــرف 
مــن الــذهــب بــأن يــكــون أول مــديــر فني يقود 
األهـــلـــي وفـــريـــقـــًا مــصــريــًا لــلــتــتــويــج بــكــأس 
الــكــونــفــيــدرالــيــة األفــريــقــيــة، وهــــي الــبــطــولــة 
الــتــي شــهــدت تعثرًا لأهلي مــرتــن مــن قبل 
حينما ودع البطولة في الدور ربع النهائي 
عـــام 2003 مـــع الــبــرتــغــالــي تــنــوي أولــيــفــيــرا 
بأربعة  النيجيري  رينجرز  أمــام  بالسقوط 

ــــيء ذهــــابــــًا والـــتـــعـــادل  أهـــــــداف مـــقـــابـــل ال شـ
سلبيًا إيابًا.

وتكرر السيناريو في نسخة 2009 مع مدرب 
برتغالي آخر هو مانويل جوزيه، الذي ودع 
ملحق  مــن  البطولة  منافسات  األهــلــي  معه 
دور الستة عشر عندما خسر أمام سانتوس 
األنــجــولــي بــثــاثــة أهــــداف دون رد، وكــانــت 
آخر مباريات جوزيه في واليته الثانية مع 

الفريق في ذلك الوقت.

األهلي واألرقام القياسية
فـــــريـــــق مـــــصـــــري إحــــــــراز  ولــــــــم يـــســـبـــق ألي 
لــقــب كـــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة األفــريــقــيــة الــتــي 
تــمــثــل عـــقـــدة الـــكـــرة املـــصـــريـــة، حــيــث فشلت 
أنــديــة عــديــدة خــاضــت مــنــافــســات البطولة، 
بخاف األهلي، أبرزها اإلسماعيلى وإنبي 
وحـــرس الــحــدود ووادي دجــلــة وبــتــروجــت، 
فــي الــوصــول إلـــى الــــدور الــنــهــائــي، وهـــو ما 
ــذي يعد  ــ يــعــد إنــــجــــازًا بــالــنــســبــة لــأهــلــي الـ
أول فــريــق ينجح فــي بــلــوغ هــذا الـــدور منذ 
 ظهور البطولة وبداية منافساتها قبل أكثر 

من 10 سنوات.
ويتيح التتويج بالبطولة األفريقية لأهلي 
مــواصــلــة ضـــرب األرقــــام القياسية وإضــافــة 
اللقب التاسع عشر له على الصعيد القاري 
لــيــحــافــظ عــلــى لــقــب أكـــثـــر األنــــديــــة تــتــويــجــًا 
بــالــبــطــوالت الــعــاملــيــة والــقــاريــة، وهـــو اللقب 
الــذي حــاز عليه في فبراير/ شباط املاضي 
تتويجه  عقب  اإليطالي  ميان  حساب  على 
لــكــأس السوبر األفــريــقــي على حساب   

ً
بــطــا

الــصــفــاقــســي الــتــونــســي، وفـــي الـــوقـــت نفسه 
يتيح الــفــوز لــأهــلــي اإلبــقــاء عــلــى آمــالــه في 
ــم قـــيـــاســـي جـــديـــد عـــنـــدمـــا يــلــتــقــي  ــ ــراز رقـ ــ ــ إحـ
أبطال  الجزائري، بطل دوري  وفــاق سطيف 
ــيــــرة، عــلــى كــأس  أفــريــقــيــا فـــي الــنــســخــة األخــ
السوبر األفريقي الذي فاز به األهلي مرتن 
ليوبار  حــســاب  على   ،2012 عــام  متتاليتن 
الكونغولي، و2013 على حساب الصفاقسى 
الثالثة  للمرة  التتويج  حــالــة  فــي  التونسي 
الذي  الوحيد  الفريق  ليصبح  التوالي،  على 
نجح في الحصول على الكأس القارية لثاث 

مرات متتالية وهو ما لم يحدث من قبل.
ــوز فــي  ــ ــفـ ــ ــي لـــتـــحـــقـــيـــق الـ ــ ــلـ ــ ــيـــســـعـــى األهـ وسـ
مــبــاراة الــذهــاب والــتــي ستقام فــي السادس 
أن  كـــانـــون األول، وخـــاصـــة  مـــن ديــســمــبــر/ 
الفوز بهدف وحيد يعّوض هزيمته ذهابًا، 
ويــهــديــه الــلــقــب الـــقـــاري، ويـــعـــّوض خــروجــه 
من دوري أبطال أفريقيا، في عام عانت منه 
الـــكـــرة املــصــريــة مـــن الــتــوقــفــات والــســقــطــات 
ــن املـــونـــديـــال  املـــتـــكـــررة وأبــــرزهــــا الـــغـــيـــاب عـ

وكأس األمم األفريقية.

ال يــمــكــن نــســيــانــه أبــــدًا، خــصــوصــًا بالنسبة 
لــلــيــفــانــدوفــســكــي الـــــذي أصـــبـــح ثـــانـــي العــب 
ميونيخ  بايرن  مرمى  في  »هاتريك«  يسجل 
في  ليفاندوفسكي  هـــدف  وبــفــضــل  األملـــانـــي، 
الــشــوط األول  أنــهــى دورتــمــونــد  الدقيقة 45، 

متقدمًا بثاثة نظيفة.

لم  أبــدًا، ولكنني  لم يختف  القدم، »إيكر  لكرة 
اآلخــر لست  الجانب  للغاية وعلى  أكــن سيئًا 
ظــــاهــــرة فــــي حــــراســــة املــــرمــــى، ولــــذلــــك أســعــى 
ــــواي«. وأضـــــــــاف عــن  ــتـ ــ ــسـ ــ ــًا لـــتـــحـــســـن مـ ــ ــمـ ــ دائـ
غيابه فــي مــبــاراة بـــازل بـــدوري األبــطــال »أنــا 
النهاية  أمــام ماالجا، وفي  سعيد بمشاركتي 
الفني، وزميلي )كيلور  املــديــر  قـــرارات  أحــتــرم 
نـــافـــاس( يستحق املــشــاركــة، وخــصــوصــًا أنــه 
أجل  مــن  التدريبات  فــي  كبيرًا  مجهودًا  يبذل 
الــحــصــول عــلــى فـــرصـــة، وأنــــا ســعــيــد بــــاألداء 
ــقـــدمـــه«. وأشــــــاد الــــحــــارس اإلســبــانــي  الـــــذي يـ
بــاملــديــر الــفــنــي كــارلــو أنــشــيــلــوتــي، مــؤكــدًا أنــه 
ســيــحــقــق املـــزيـــد مـــن الــنــجــاحــات مـــع الـــنـــادي 

ــالــــث العـــب  ــرو ثــ ــ ــويـ ــ ــبـــح أجـ ــا الــــيــــوم فـــأصـ ــ أمــ
ــريـــك« فـــي مــرمــى  ــاتـ يــتــمــكــن مـــن تــســجــيــل »هـ
 ســجــل في 

ُ
بـــايـــرن مــيــونــيــخ األملــــانــــي، حـــيـــث

مــبــاراة دوري األبــطــال األخــيــرة ثاثة أهــداف 
اإلنجليزي  فريقه  ليمنح  سيتي  ملانشستر 
فـــــوزًا مــهــمــًا عــــزز حــظــوظــه فـــي بـــلـــوغ الــــدور 
الــثــانــي، وســجــل أجـــويـــرو هـــدف فــي الــشــوط 
األول من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني كانت 
حكاية املجد عندما قلب تأخر »السيتي« )2 - 
1(، إلى فوز )3 - 2(، بعد أن سجل هدفن في 
 خطأين 

ً
وقت قاتل وبطريقة رائعة، مستغا

دفاعين من العب النادي »البافاري«، ليدخل 
العب  كثالث  الــتــاريــخ  أجــويــرو  األرجنتيني 

ُيسجل »هاتريك« في مرمى »البافاري«.

امللكي، ألنه يفهم الاعبن، ويساعد الكثيرين 
وخصوصًا  الفريق،  مع  السريع  التأقلم  على 
أنه مــدرب يتميز بالصبر على العبي فريقه، 
وهو ما نتج عنه انتصارات الفريق املتتالية، 
واأللــقــاب التي حققها املــوســم املــاضــي، قائا 
»أنشيلوتي له الفضل في األلقاب التي جناها 
نواصل  أن  ونتمنى  املــاضــي،  املــوســم  الفريق 
معه مسيرة االنتصارات«. وعن الكرة الذهبية 
العالم،  أفضل العبي  لجائزة  األول  ومرشحه 
قـــال الــحــارس »مـــا هــو مــؤكــد بالنسبة لــي أن 
ــالــــدو هـــو أفـــضـــل العــــب في  كــريــســتــيــانــو رونــ
العالم، ولــن أتــحــدث كثيرًا عــن هــذا األمـــر، وال 
أريد الكشف عن تصويتي في الوقت الحالي«.

أزمة سوماه نابي
»إيبوال« تحرم الالعب الغيني من دخول السعودية

أجويرو ثالث العب يُسجل »هاتريك« في البافاري كاسياس: لم أكن سيئًا ولست اآلن ظاهرة

ميسي خارج حسابات مورينيو

ثالثة »هاتريك« 
بأقدام ثالثة العبين من 

جنسيات مختلفة

3031
رياضة

أودينيزي يفسخ عقد رييرا
رييرا،  ألبرت  اإلسباني  املدافع  اإليطالي عقده مع  أودينيزي  نــادي  فسخ 
الــذي كــان ساريا حتى يونيو/حزيران 2016، وذلــك نتيجة ملجموعة من 

الخافات بن الطرفن، وفقًا ملا ذكرته وسائل إعام محلية.
وقال النادي في بيان »تم فسخ التعاقد مع الاعب ألبرت أورتيجا رييرا 

بالتراضي، أودينيزي يتمنى له كل التوفيق في مسيرته مستقبا«.

اإلرهاق يزعج سيلفا
اعترف تياجو سيلفا العب باريس سان جيرمان 
الــفــرنــســي بـــأن العــبــي فــريــقــه يــعــانــون مــن التعب 
بسبب ازدحــام الجدول الزمني الخاص بالفريق 
في املباريات. وقال سيلفا: »من الوارد بأن السبب 
يــرجــع إلـــى شــعــورنــا بــالــتــعــب، بسبب الــلــعــب كل 
ثاثة أيام، باإلضافة إلى اللعب أمام فريق يجهز 

نفسه طوال األسبوع من أجل تلك املباراة«.

سيريزو أوساك والهبوط إلى الدرجة الثانية
هبط فريق سيريزو أوساكا الياباني لدوري الدرجة الثانية عند الخسارة 
الــذي ضم  في الجولة قبل األخيرة، وهو ما يؤكد املوسم السيئ للفريق 
األوروجــوايــانــي دييجو فورالن  أمثال  الجاري نجومًا مخضرمن،  العام 

واألملاني كاكاو.
وعقب الخسارة بأربعة أهداف مقابل واحد أمام كاشيما إنتلرز، لن يتمكن 
نادي أوساكا من االقتراب من الحصول على أربع نقاط كانت ستبقيه في 
دوري الدرجة األولى، وسيخوض املوسم املقبل في دوري الدرجة الثانية 

بجانب توكوشيما فورتيس وفريق ثالث لم يتحدد بعد.

رودجرز والشيخ جيرارد
ــرز، املـــديـــر الــفــنــي  ــ ــ ــرنـــدان رودجـ أكــــد اإليـــرلـــنـــدي بـ
جيرارد  ستيفن  العبه  أن  اإلنجليزي،  لليفربول 
ــــادرًا عــلــى خـــوض جميع  قــائــد الــفــريــق لـــم يــعــد قـ
ــدة 90 دقــيــقــة.  ــ ــاريــــات أو االعـــتـــمـــاد عــلــيــه ملـ ــبــ املــ
ــراره بـــأن كـــل مــرحــلــة ولــهــا  ــ ــرر املـــديـــر الــفــنــي قـ وبــ
متطلباتها، ملمحًا إلى أن جيرارد )34 عامًا( لم 
يعد بمقدوره اللعب 90 دقيقة كاملة، رغم اعترافه 
في نفس الوقت بأن الاعب ال يدخر جهدًا أثناء 
مــشــاركــتــه، ولــكــن عــامــل الــســن بـــات أمــــرًا حاسمًا 

بالنسبة لاعتماد على ستيفن جيرارد.

رقم قياسي جديد لبايرن ميونيخ
أريــن روبــن،  فــاز بايرن ميونيخ بهدف دون رد على هيرتا برلن سجله 
ليوسع صدارته لدوري الدرجة األولى األملاني لكرة القدم إلى عشر نقاط، 
ويعادل رقما قياسيا في البطولة لعدد األهداف التي منيت بها شباك أي 
فريق بعد 13 مــبــاراة. ويعني خــروج بايرن بشباك نظيفة أنــه عــادل رقم 
القياسي في موسم 2003-2004 حينما سمح لثاثة أهداف  شتوتجارت 

فقط ان تدخل مرماه في أول 13 مباراة بالدوري.

السد يحتفل بنجومه
ــادي الـــســـد بــاعــبــي الـــفـــريـــق الــدولــيــن  ــ ــقـــدم فـــي نـ ــرة الـ احــتــفــل جـــهـــاز كــ
الحاصلن مع املنتخب القطري على لقب كأس الخليج 22 في البطولة 

التي اختتمت مؤخرًا في الرياض. 
ــــداوي بــــن صـــفـــوفـــه 6 العـــبـــن دولــــيــــن هــــم ســعــد  ــــسـ ويـــضـــم الـــفـــريـــق الـ
املــهــدي علي، علي أســد،  الكريم حسن،  الــدوســري، إبراهيم مــاجــد، عبد 

حسن الهيدوس.

أخبار مختصرة

تقرير

اإلصابات أمر معتاد في اللعبة. نعرف أن الجراحة كانت أفضل حل لفيرمايلني 
لكي يعود ويساعدنا في املستقبل. ال نشك في أن بإمكانه تقديم الكثير لنا 

الحقًا، لذا ال توجد نية الستبداله.
لويس إنريكي )مدرب برشلونة اإلسباني(

¶  ¶  ¶
الحماسة  الوصول إطالقًا، حيث تمألني  الوصول متأخرًا من عدم  األفضل 
للمشاركة باملنافسات مجددًا، لكن يجب التدريب بحرص حتى يعود جسدي 
تدريجيًا لكامل لياقته البدنية املطلوبة الستعادة املستوى املعهود واالستعداد 

جيدًا للموسم الجديد.
رافاييل نادال )العب التنس السويسري(

¶  ¶  ¶
أجويرو ُيشبه كثيرًا روماريو. أحيانًا تعتقد أنه ال يقوم بأي شيء، لكن في 

ل على موهبة كبيرة.
ّ
تلك اللحظة يخطف هدفًا، هذا يدل

رونالد كومان )مدرب ساوثهامبتون(

¶  ¶  ¶
أتوافق في الرأي مع أربيلوا، بالتيني يشغل منصبًا مهّمًا للغاية. إنه رئيس 
الــويــفــا. ال يجب أن يقحم نفسه فــي أمــر كــهــذا. ال أعتقد أن مــا قــام بــه كان 

صحيحًا.
كارلو أنشيلوتي )مدرب ريال مدريد اإلسباني(

¶  ¶  ¶
أتخذ  وبعدها  العطلة  سأقضي  قريبًا.  اليابان  فــي  الـــدوري  بطولة  ستنتهي 
قراري. ال يمكنني اللعب في أميركا الجنوبية سوى لبينيارول، واللعب للنادي 

الذي أحببته طوال حياتي وحيث صنع والدي تاريخه سيكون أمرًا رائعًا.
دييجو فورالن )العب أوساكا الياباني(

¶  ¶  ¶
دي ماريا يعرف جسده جيدًا، حني شعر باأللم طلب التغيير. اإلصابة ال تبدو 
خطيرة جدًا، ومن الصعب تحديد الفترة التي سيغيبها دي ماريا، لذا وجب 

االنتظار، لكنه بشكل مبدئي لن يلعب أمام ستوك سيتي.
لويس فان جال )مدرب مانشستر يونايتد اإلنجليزي(

¶  ¶  ¶
نعرف َمــن يجب أن يفوز، إنــه أمــر أكثر من واضــح، ولكننا نــرد فقط حينما 
تــســألــون. ال نتحدث كثيرًا فــي هــذا املــوضــوع فــي غــرف املــالبــس، ولــكــن نرد 
رأيهم بخصوص  إبــداء  لهم  يوجد أشخاص ال يحق  ولكن  حينما تسألون، 

الكرة الذهبية«.
املباريات التي نلعبها هنا دائمًا ما تكون صعبة. لقد نجحنا في تحقيق رقم 
قياسي )16 فوزًا متتاليًا(، ولكن عن طريق بذل الجهد والتفاني. في بعض 
األيام ترفض الكرة الدخول، ولكننا نجحنا في تسجيل أهداف هامة. هدفنا 

هو الفوز بكل مباراة.
مارسيلو )مدافع ريال مدريد اإلسباني(

E E

الالعب الغيني فسخ 
تعاقده مع الدفاع 

الجديدي بعد تهميش 
حسن شحاته له

يكفيه  حيث  القدم،  لكرة  األفريقي  االتحاد  كأس  نهائي  في  سبور  سيوي  مواجهة  من  خسائر  بأقل  األهلي  خرج 
الفوز بهدف وحيد في اإلياب بالقاهرة، من أجل حصد لقب البطولة للمرة األولى في تاريخه

حلم األهلي
النادي المصري يسعى لتحقيق لقب الكونفيدرالية رغم الهزيمة إيابًا

قالوا
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لندن تحتفي بالمهاجرين
متحف يؤرخ لموجات الهجرة وإسهاماتها في رفد المجتمع

لندن ـ نواف التميمي

اعـــتـــرافـــا بــإســهــامــات املــهــاجــريــن 
في نمو وازدهار اململكة املتحدة، 
ــــدن إلـــــــى تــخــصــيــص  ــنـ ــ ــــدت لـ ــمـ ــ عـ
ــرة الـــتـــي  ــهــــجــ ــات الــ ــ ــوجـ ــ مـــتـــحـــف يــــــــؤرخ ملـ
ويعرض  البريطانية،  الــجــزيــرة  شهدتها 
ــد املجتمع  إلســهــامــات املــهــاجــريــن فـــي رفـ
املحلي بمدخالت ثقافية جديدة ومتنوعة. 
وقد افتتح املتحف قبل سنوات في منطقة 
»بـــريـــك لــــن« شــــرق لـــنـــدن، وهــــي املــنــطــقــة 
ــتـــذى لــلــتــعــايــش  ــااًل ُيـــحـ ــثــ الـــتـــي تــعــتــبــر مــ
مــا بــن األقــلــيــات الــعــرقــيــة والــديــنــيــة على 
املنطقة هم  هــذه  اختالفها. غالبية سكان 
من املهاجرين الذين قدموا إلى بريطانيا 
على مدى سنن طويلة، وقد ساهموا في 
بنائها واندمجوا في املجتمع البريطاني 
بـــصـــورة إيــجــابــيــة. يــقــول الــقــائــمــون على 
»مــتــحــف الــهــجــرة والـــتـــنـــوع« بـــأن الــهــدف 
مــن إنــشــاء املتحف الــوحــيــد مــن نــوعــه في 
تقول  للعالم  رســالــة  هــو توجيه  أوروبــــا، 
إن املـــهـــاجـــريـــن قــــــــادرون عـــلـــى الــتــعــايــش 

واالندماج في مجتمعاتهم الجديدة.
يمر الزائر بن جــدران املتحف، ويــرى في 

يروي المتحف أو المنزل رقم 19 من جادة »برنسليت« حكاية الهجرة ومآسيها )العربي الجديد(

إثنية هاجرت  كل ركــن ذكــرى مجموعات 
املــتــحــدة. خليط غــريــب وغير  إلــى اململكة 
مــتــجــانــس مــــن األقـــلـــيـــات الـــعـــرقـــيـــة، تـــرك 
»بــريــك  منطقة  عــلــى  بصماته  مــن  الكثير 
لــن« بشكل خــاص وفــي عموم بريطانيا، 
الفرنسين  البروتستانت  »الليغولو«  من 
الــذيــن لــجــأوا إلـــى املــنــطــقــة خـــالل القرنن 
ــر، وصـــــــــواًل إلـــى  ــشــ ــابــــع والــــثــــامــــن عــ الــــســ
املجموعات اليهودية التي هاجرت إليها 
ــا الشرقية خــالل الــقــرن التاسع  مــن أوروبـ
هاجروا  الذين  باملسلمن  وانتهاًء  عشر، 
ــنـــد وبـــاكـــســـتـــان  ــهـ ــى بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الـ ــ إلــ
وبـــنـــغـــالدش، وحـــتـــى الـــعـــرب مـــن يمنين 
ومـــغـــاربـــة خــــالل الــعــقــديــن األخـــيـــريـــن من 

القرن العشرين.
يــروي املتحف أو املنزل رقــم 19 من جادة 
»بــرنــســلــيــت« حــكــايــة الــهــجــرة ومــآســيــهــا، 
وما ارتبط بها من دموع وآالم وطموحات 
ــازات، حـــتـــى أصـــبـــح رمــــزًا  ــ ــجــ ــ ــــالم وإنــ ــ وأحـ
إنما  الفقير  لــن«  »بــريــك  لحي  فقط  ليس 
فرنسية  أســـرة  بــريــطــانــيــا.  لجميع  أيــضــا 
شـــّيـــدت املـــنـــزل وقــطــنــتــه ثـــم حـــّولـــتـــه إلــى 
مصنع للحرير، بعد ذلك استلمته عائلة 
ـــزءًا مــنــه إلــى  يــهــوديــة مــهــاجــرة حـــّولـــت جـ

كنيس للمهاجرين اليهود، وفي منتصف 
ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي تـــحـــّول إلــى 

متحف للمهاجرين.
ــايـــة املــــكــــان إن مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــكـ ــقــــول حـ تــ
املهاجرين اجتمعت وقــررت تأسيس هذا 
املــتــحــف مــنــذ 21 عـــامـــا. أحــــد املــؤســســن 
كـــان يــهــوديــا مــن أوروبــــا الــشــرقــيــة، اآلخــر 
كــــان مــســيــحــيــا مـــن جـــنـــوب أفــريــقــيــا ومــن 
ــد الـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــنـــصـــري،  ــ الـــنـــاشـــطـــن ضـ
غــادر بالده  بنغاليا  كــان مسلما  والثالث 
مكان  تأسيس  أرادوا  سياسية،  ألســبــاب 
يــحــكــي حــكــايــتــهــم وصــداقــتــهــم، وحــكــايــة 
ــن هــــاجــــروا من  ــذيـ الـ ــن اآلالف  أمــثــالــهــم مـ
بـــالدهـــم واســـتـــقـــروا فـــي بــريــطــانــيــا حتى 

أصبحوا بريطانين بالجنسية.
حال املنزل ال تسر الزائرين كثيرًا، وربما 
هو بذلك يعكس حال املهاجرين، فاملكان 
بــحــاجــة مــاســة إلـــى تــرمــيــم جــــذري ليظل 
مــفــتــوحــا أمـــــام الــــــــزوار، غــيــر أنــــه ال يـــزال 
يرغب  مــن  واألخــــرى  الفينة  بــن  يستقبل 
بــــزيــــارة املـــاضـــي والــــغــــوص فـــي ذكـــريـــات 

وغبار السنن.
ــــروي لـــونـــا جــــي، وهــــي حــفــيــدة صــاحــب  تـ
بطريقة  البيت  هــذا  فــي  ذكرياتها  البيت، 

ــا كـــان  ــع وصـــــف دقـــيـــق ملــ ــرة جــــــدًا، مــ ــؤثــ مــ
ــيـــت وأهـــــلـــــه. قـــصـــص وأحـــــــداث  ــبـ عـــلـــيـــه الـ
البيت ومــا شــهــده من  كثيرة ترويها عــن 
أحــداث، كيف ال وهــو بيت جدها املهاجر 
التاسع  القرن  البيضاء نهاية  من روسيا 
عشر. وتقول لونا جي: »أنا فرحة جدًا أن 
أريــد أن  إلــى متحف،  يتحّول منزل جــدي 
يــعــرف الــجــمــيــع أنـــه متحف هــجــرة، كلما 
تـــحـــدث الـــنـــاس عـــن مـــوجـــات املــهــاجــريــن 
الجدد أجيبهم بأنني أرحب باملهاجرين، 
جدي كان واحدًا منهم، ولواله ملا كنت أنا 

هنا«.
ومقتنيات  بحقائب  املتحف  زوايــا  تزخر 
ــل تــركــهــا الـــــــرواد مـــن املــهــاجــريــن  ــائــ ورســ
الهجرة والعذابات  األوائــل لتروي دوافــع 
ــل، حــزن  الــتــي تلتصق بــهــا وخــيــبــات األمــ
مــطــبــق يــلــمــس أعـــمـــاق أي شــخــص يــقــرأ 
الرسائل، فالحقيقة تتجرد هنا ال شوائب 
فـــيـــهـــا، بــل  ثــقــافــيــة  عـــرقـــيـــة أو ديـــنـــيـــة أو 
الوطن  في  االضطهاد  عن  مؤملة  حكايات 
ــــروي قصص  واملـــهـــجـــر، ولــكــنــهــا أيـــضـــا تـ
ــــل والـــكـــفـــاح ســعــيــا نــحــو غـــد يــســوده  األمـ

التسامح والتعايش واملساواة.
يــتــجــول الــــزائــــر فـــي مــنــطــقــة »بـــريـــك لــن« 
ــأن  ــ ــه وكـ ــ ــدن، فـــيـــخـــال لـ ــ ــنـ ــ ــنــــوب شــــــرق لـ جــ
نــوافــذ املتحف ليبعث  املــاضــي تسلل مــن 
حيا في أركــان املكان، هنا محال صغيرة 
الفاخرة،  لندن  متاجر  تشبه  ال  وبسيطة 
من  العابرين  لغة  هي  اإلنجليزية  وحتى 
املكان أما قاطنو الحي فما زالت ألسنتهم 
تــرطــن بلهجات اجــدادهــم الــذيــن هــاجــروا 

إلى هنا قبل عقود من الزمن. 

مجموعة من املهاجرين 
اجتمعت وقررت 

تأسيس هذا املتحف 
منذ 21 عامًا

■ ■ ■
خليط غريب وغير 

متجانس من األقليات 
العرقية ترك الكثير من 
بصماته على منطقة 
»بريك لني« بشكل 
خاص وفي عموم 

بريطانيا

■ ■ ■
زخرت زوايا املتحف 
بحقائب ومقتنيات 

ورسائل تركها الرواد 
من املهاجرين األوائل 
لتروي دوافع الهجرة 

والعذابات التي تلتصق 
بها وخيبات األمل

باختصار

األوروبية  المدن  أن  إال  للمهاجرين،  الكراهية  وتزايد منسوب  أوروبا  العنصرية في  تنامي  يروج حول  الذي  العام  االنطباع  رغم 
العريقة مثل لندن، تعتبر أن التنوع بمثابة مصدر إثراء لتاريخ المدينة ومستقبلها

هوامش

أمجد ناصر

اإلشارات إلى ما كانت ستنتهي إليه محاكمة حسني 
آخــر جلسة في  مــبــارك كثيرة. وكــانــت متوقعة، منذ 
محاكمة الرئيس الذي أجبرته ثورة شعبية، لم يعرف 
 لها مــن قــبــل، على »الــتــنــحــي«. لــم يكن 

ً
الــتــاريــخ مثيال

ــقـــرن«، في  ــــذي عــرضــه قــاضــي »مــحــاكــمــة الـ الــفــيــلــم ال
ــة. انـــظـــروا حجم  ــ الــجــلــســة مـــا قــبــل األخـــيـــرة، بـــال داللـ
أنطق  أن  قبل  أمامها  التي وقفت  واملستندات  الوثائق 
بــحــكــمــي! هـــذا مــا كـــان يــريــد أن يــقــولــه لــنــا الــقــاضــي، 
غني عن ألف كلمة. استغرب كثيرون 

ُ
بالصورة التي ت

قــيــام قـــاٍض بــعــرض تحقيق تــلــفــزيــونــي، يظهر مــدى 
بــهــا، و»ضــخــامــة«  الــتــي سيحكم  القضية  »صــعــوبــة« 
مــســتــنــداتــهــا، قــبــل الــنــطــق بــحــكــمــه، فــهــذا إجــــراء غير 
مــســبــوق فـــي الــقــضــاء املـــصـــري، ولــكــن الــُحــكــم الـــذي 
الدرامي:  القاضي كان يبرر ذلك اإلجــراء  إليه  توصل 
تأجيل النطق بالحكم، لـ »مزيد« من الدراسة والتدقيق.

 املذهل في األمر أنَّ هذا »التأجيل«، الذي أريد له إسباغ 
التأني والتدقيق على أكبر محاكمة في تاريخ مصر، 
الــبــراءة  انتهى إلــى مــا يسميه املــصــريــون »مــهــرجــان 

املــاضــي.  السبت  يــوم  وقــائــعــه  الـــذي شهدنا  للجميع« 
فيه.  أخــوض  لن  الكثير مما  الكثير، وقيل  ِتَب 

ُ
ك وفيه 

ــراقـــب« لــــ »مــحــاكــمــة الـــقـــرن« هـــو لغة  مـــا لــفــتــنــي كــــ »مـ
الجسد، النبرات، املوقف النفسي لـ »مسرح« املحاكمة 
و»أبطالها«، وهذا، بحدِّ ذاته، جزء ال يتجزأ مما انتهت 
إليه القضية، بل لعله أن يكون أهّم مما انتهت إليه من 

أحكام »تاريخية«. 
ال يهمني تاريخ القاضي محمود الرشيدي الذي قال 
إنــه »قــريــب مــن الــقــبــر«، ولــن يخضع أليــة »ضــغــوط«، 
مستندات  إلــيــه  توصله  ال  بحكم  النطق  على  تجبره 
األحـــداث والــوقــائــع، وال تهمني آثـــار »زبــيــبــة« الصالة 
الكثير  املاضية،  السنني  فــي  رأيــنــا،  فقد  جبينه،  على 
من »الزبيب« على جباه تجار في األسواق ومتاجرين 
بالدين.. تهمني »هيئته« وهو يستمع لحسني مبارك 
الــقــضــبــان »بــيــانــًا« رئــاســيــًا، يخاطب  يــتــلــو مــن وراء 
قبل  نفسه  على  بــالــبــراءة  فيه  ويحكم  »شــعــبــه«،  فيه 
املحاكمة،  فــيــديــو  إلـــى  عــــودوا  الــرشــيــدي.  ينطقها  أن 
ه بنصفه  والحظوا هيئة جسد الرشيدي، وهو يتوجَّ
األعلى، معتدل الجذع، في اتجاه مبارك. تشي مالمح 
وجــهــه بــأنــه فــي حــضــرة رئــيــس، ولــيــس أمـــام »متهم« 

لو  وإفــســاد. فحتى  قتلى وجرحى وفساد  في عنقه 
نطق، بكلمة »متهم«، وهو يخاطب مبارك، فإنَّ ذلك لم 
املرتبكتني، وال  يديه  يبد على وجهه، وال على حركة 
نبرة  ثم الحظوا  مبارك.  لكلمات  العميق  إنصاته  في 
العادلي،  بــبــراءة حبيب  الحكم  يعلن  وهــو  الــرشــيــدي، 
ومساعديه  والسمعة،  الصيت  سيئ  الداخلية  وزيـــر 
في »التهم املنسوبة« )وهي األخطر: قتل املتظاهرين(. 
في محاكمة خطيرة كهذه، ولحظٍة حرجة كهذه، كان 
على أي قاٍض )بصرف النظر عن عواطفه وانحيازاته 

الداخلية( أن يتبنى نبرة محادية، ال حماس فيها وال 
العادلي  على  بــراءة  كلمة  ينطق  لم  الرشيدي  غضب. 
ومساعديه، بتلك النبرة الحيادية املطلوبة، بل كما لو 
 بشرى. 

ُّ
أنه يعلن مفاجأة غير متوقعة، أو كمن يزف

برااااءة، عودوا إلى مقاعدكم!
الــقــرن« هــي كلمة مبارك  فــي »محاكمة  األدهـــى  لكن، 
 
ً
رة لعهده، فضال لة التي رسم فيها صــورة مــزوَّ املطوَّ
ــم تـــزعـــزعـــه الــقــضــبــان.  ــذي لـ ــ عـــن وضـــعـــه الــنــفــســي الـ
وفساد،  قتل  بقضايا  املتهم  املريض،  الهرم،  فالرجل 
ــبــــره عــلــى تــــرك كــرســي  الـــــذي ثــــار عــلــيــه شــعــبــه وأجــ
الرئاسة، كان نضر الوجه، داكن شعر الرأس، في حلة 
كحلية أنيقة، على عينيه نظارته »الخالدة« )إلخفاء ما 
بــأن يومه  الثقة،  أتــمَّ  واثقًا،  أن تفضحه عيناه(  يمكن 
قضائيًا،  بتتويجه،  إال  ينقضي  لــن  كمتهٍم،  األخــيــر، 
قتل  إذن،  فــَمــْن،  إليه.  املنسوبة  التهم  كل  من  بالبراءة 
املتظاهرين وقنصهم في العيون ودهسهم بالعربات 

وخنقهم بالغاز؟ َمْن؟ 
لم يحطم الرشيدي قلوب أمهات شهداء الثورة املصرية 
فقط، بل حطم اللغة العربية التي أدخلها غرفة العناية 

الفائقة، وأخرج منها مبارك ساملًا غانمًا. 

مهرجان البراءة للجميع

وأخيرًا

األدهى في »محاكمة 
القرن« هي كلمة مبارك 

لة التي رسم فيها صورة  المطوَّ
رة لعهده مزوَّ
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