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I

تظاهرة في كايب تاون )جنوب أفريقيا( تضامنًا مع غزة خالل عدوان الصيف الماضي )األناضول(

بغداد ــ العربي الجديد

عــــادت الــخــافــات بــن حــكــومــتــي بــغــداد وإقــلــيــم 
كــردســتــان الـــعـــراق إلـــى الــواجــهــة مــجــددًا بشأن 
اتــفــاقــات تــتــعــلــق بــعــائــدات الــنــفــط واملــــوازنــــة، إذ 
االلــتــزام  بــعــدم  املــركــزيــة  الحكومة  أربــيــل  اتهمت 
ــة الــعــراقــيــة،  بــتــحــويــل حــصــة اإلقــلــيــم فــي املـــوازنـ
الذي  الوقت  البالغة 12 مليار دوالر سنويًا، في 
 250 تحويل  الــعــراقــيــة  املــالــيــة  وزارة  فيه  أعلنت 
مليار دينار )نحو 230 مليون دوالر( لحكومة 
اإلقــلــيــم كـــرواتـــب لــلــمــوظــفــن عـــن يــنــايــر/كــانــون 

املكوكية بن  الثاني املاضي. ورغم االجتماعات 
الــطــرفــن، إال أنــهــا فــشــلــت فــي احـــتـــواء الــخــاف 
ــيـــل عــدة  الــقــائــم. وعـــقـــدت حــكــومــتــا بـــغـــداد وإربـ
األزمــة،  فتيل  لنزع  املاضي  األســبــوع  اجتماعات 
إال أن وفد اإلقليم عاد إلى أربيل من دون نتائج 
ملموسة بعد أن فشل في إقناع بغداد بصرف 
والبالغة نحو  امليزانية،  اإلقليم كاملة من  حصة 

مليار دوالر شهريًا.
نيجيرفان  كردستان  إقليم  وزراء  رئيس  وقــام 
اجتماعاتهم  نتائج  بإيجاز  )الــصــورة(،  بارزاني 
األخــيــرة فــي بــغــداد بــالــقــول إن »بــغــداد مفلسة. 

وقــالــت ال أمــــوال لــديــنــا لندفعها لــكــم«. فــي حن 
نقل مصدر كردي شارك باجتماعات الجانبن، 
»العربي الجديد«، تحفظ على نشر اسمه، عن  لـ
للوفد  قوله  الشهرستاني،  التعليم حسن  وزير 
ًا 

ّ
ف

ُ
خ تريدون  منا،  املــال  لتطلبوا  »جئتم  الكردي 

من حافي القدمن«.
أكد  الطرفن  بن  املتبادلة  االتهامات  إطــار  وفــي 
ــــوزراء الــعــراقــي، حــيــدر الــعــبــادي، خال  رئــيــس ال
ــــجــــاري، أن  ــوع ال ــبـ لــقــائــه بــإعــامــيــن بـــدايـــة األسـ
حكومة إقليم كردستان »مقّصرة« في تصدير 
كميات النفط املتفق عليها وهي 250 ألف برميل 

يــومــيــًا. ومــع تصاعد األزمـــة لجأ بـــارزانـــي، إلى 
 من الرئيس التركي رجب طيب 

ً
أنقرة، والتقى كا

أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، حيث 
ناقشوا ملف تصدير النفط.

وقـــالـــت مـــصـــادر كـــرديـــة مــطــلــعــة، رفــضــت ذكــر 
»العربي الجديد« إن بارزاني يستهدف  اسمها، لـ
بن كردستان  الطاقة  في مجال  اتفاقية  تفعيل 
ــعــراق وتــركــيــا مـــدة 50 عــامــًا، وذلـــك لتعويض  ال
بــغــداد فــي تمويل اإلقــلــيــم، إال أن املــصــادر  دور 

استبعدت استغناء األكراد عن أموال بغداد.
]التفاصيل ص. 12[

بغداد مفلسة... وأربيل تلجأ ألنقرة
الحدث

العالول... أول وآخر وزيرة للمرأة
صمدت ناديا العالول، كوزيرة لشؤون المرأة في األردن، ستة أشهر فقط قبل أن تُلغى 

وزارتها. وتحاورها »العربي الجديد« عن صعوبات المهمة وظروف نهايتها  ]18ـ19[

مع العدد
ملحق

اقتصاد
البزنس

األربعاء  25  فبراير / شباط 2015 م   6 جمادى األول 1436 هـ  □  العدد 177  السنة األولى

    أنباء عن إحباط 
محاولة رجال »المخلوع« 
االنقالب على هادي في 

عدن فجر الثالثاء

    الرئيس يعيد ترتيب 
»دولته« في الجنوب 

إداريًا وأمنيًا واقتصاديًا 
كقائد للقوات المسلحة

    مجلس األمن يمدد 
العقوبات الدولية عامًا 

على علي عبد اهلل صالح 
ومساعديه 

    اليمنيون مهددون 
بسيناريو »ليبيا جديدة«: 

سلطتان لبلد واحد 
التفاصيل  صفحة  4ـ5

سياسة

اقتصاد

منوعات

ثقافة

رياضة

اآلشوريون في 
مرمى داعش: 

رهائن وهجرة 
جماعية من ريف 

الحسكة

زواج مصلحة 
بين بوتين والكنيسة 

األرثوذكسية في 
روسيا

أحمد لمسيح 
ولدته الفصحى 

وربّته العاميّة  

فنانو مصر 
مرشحون لعضوية 

البرلمان

فلسطين تتلف 
بضائع 6 شركات 

لالحتالل ردًا على 
قرصنة األموال

الكرة التونسية 
مأزومة بين 

مطرقة »الكاف« 
وسندان الكرامة

02

08

09

22

24

28

في العدد

Wednesday 25th February 2015

برقيّات حرب 
االستخبارات
جبهة 
جنوب 
أفريقيا

كنز من المعلومات تكشف 
عنه برقيات مصدرها وكاالت 
استخبارية من عشرات الدول، 

تدور معظم أحداثها حول 
دولة جنوب أفريقيا، قبلة 

استخبارات العالم اليوم
6ـ7



هاجم تنظيم »داعش« أخيرًا مناطق 
اآلشوريين في ريف الحسكة، وسيطر 
مدينة  ريف  في  وقرى  بلدات  على 
تل تمر، مما أسفر عن موجة نزوح 
واسعة. وجاء هجوم التنظيم بعد 
في  مناطقه  استهداف  من  يوم 

ريف تلحميس

صالح النعامي

 
ّ
يــكــشــف تــحــقــيــق تــلــفــزيــونــي إســرائــيــلــي أن

اإلنجليكانّية  املسيحّية  الجماعات  بعض 
ــقــــّدم  ــ

ُ
ــتــــحــــدة، ت ــات املــ ــ ــــواليــ املـــتـــطـــّرفـــة فــــي الــ

عشرات املاليني من الدوالرات سنويًا، لدعم 
الهيكل  بناء  إلــى  تسعى  يهودّية  جماعات 
عــلــى أنـــقـــاض املــســجــد األقـــصـــى، ولــتــمــويــل 
القدس  مشاريع استيطانية وتهويدّية في 
الغربّية، عالوة على إسهامها في  ة 

ّ
والضف

تغطية نفقات الحمالت االنتخابّية لساسة 
في اليمني املتطرف.

ــــتــــه قـــــنـــــاة الـــتـــلـــفـــزة 
ّ
ويــــشــــيــــر تـــحـــقـــيـــق بــــث

 
ّ
ــة أخــــــيــــــرًا، إلـــــــى أن ــيــ ــانــ ــثــ اإلســــرائــــيــــلــــيــــة الــ

الجماعات اإلنجليكانّية تنظم سنويًا عددًا 
مــن املــؤتــمــرات فــي الــواليــات املــتــحــدة، لدعم 
ة 

ّ
الضف في  اليهودي  االستيطاني  املشروع 

الغربّية، حيث يحرص اإلنجليكانيون على 
تــمــويــل رحــــالت أعــضــاء الــكــنــيــســت الــيــهــود 
وقــــــادة الــيــمــني الـــذيـــن يـــشـــاركـــون فـــي هــذه 

املؤتمرات وإقاماتهم في الواليات املتحدة.
الذين  اإلنجليكانيني،   

ّ
بــأن التحقيق  ويفيد 

يــمــثــلــون الــعــمــود الــفــقــري لــنــاخــبــي الــحــزب 
ــولــــون دعــــــم الـــجـــمـــاعـــات  ــتــ الــــجــــمــــهــــوري، يــ
مكاتب،  عــدة  خــالل  مــن  املتطّرفة  اليهودية 

الناصرة ـ نايف زيداني

ــل 
ّ
ــتـــي تــمــث ــة«، الـ ــركـ ــتـ ــبـــدي »الـــقـــائـــمـــة املـــشـ تـ

األحــــزاب الــعــربــّيــة فــي الــداخــل الفلسطيني 
الديمقراطية  و»الجبهة   ،1948 عــام  املحتل 
لــلــســالم واملـــــســـــاواة«، و»الــتــجــمــع الــوطــنــي 
ــراطــــي«، و»الــــحــــركــــة اإلســــالمــــيــــة«  ــقــ ــمــ ــديــ الــ
و»الحركة العربية للتغيير«، تفاؤلها الكبير 
انتخابات  فــي  بـــ15 مقعدًا،  الــفــوز  بإمكانية 
في  إجــراؤهــا  املــقــّرر  اإلسرائيلي،  الكنيست 

السابع عشر من مارس/آذار املقبل. 
أول  الثالثاء،  أمس  القائمة،  وعقد مرشحو 
مؤتمراتهم الصحافية، في مدينة الناصرة، 
فـــي وقـــت تــســود فــيــه حــالــة مـــن الــفــتــور في 
الــبــلــدات الــعــربــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن اقــتــراب 

موعد االنتخابات. 

فتور انتخابي
يـــــالحـــــظ الـــــنـــــائـــــب مــــســــعــــود غـــــنـــــايـــــم، فــي 
»هناك   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات 

حالة من الفتور تعتري الحملة االنتخابية 
جديدة،  تجربة  بصدد  نا 

ّ
أن األّول  لسببني: 

واألحــــــــزاب الـــعـــربـــّيـــة تـــتـــواجـــد فـــي الـــدائـــرة 
ــا جـــرت  ــمـ ــفـــات بــيــنــهــا كـ ــاكـ ــنـ ذاتـــــهـــــا، وال مـ

حمص ـ وائل عبد الحميد
إسطنبول ـ عبسي سميسم

تــوّصــل الــنــظــام الــســوري إلــى مــســوّدة اتفاق 
هدنة، مع أهالي حي الوعر في حمص، بعد 
فــشــل هـــدن كــثــيــرة ســابــقــة. وتــنــّص املــســوّدة 
على مرحلتني، يتّم خــالل األولــى إخــراج من 
ــن املــــعــــارضــــني املـــســـلـــحـــني وحــصــر  يـــرغـــب مــ
الــحــي، ليصار  املــوجــود فــي  الثقيل  الــســالح 
فــي املــرحــلــة الــثــانــيــة إلـــى تفعيل املــؤّســســات 
الــحــكــومــّيــة لــلــنــظــام ضــمــن الـــحـــي، وتــســويــة 

أوضاع من يرغب.
وفي حال تطبيق هذا االتفاق، يكون النظام 
قد تمّكن، وبشكل نهائي، من تحييد مدينة 
الـــثـــورة، مــن خـــالل استراتيجية  حــمــص عــن 
الــهــدن، التي خططت وأشــرفــت عليها إيــران، 
والــقــائــمــة عــلــى الـــحـــصـــار والـــتـــجـــويـــع، ومــن 
إلـــى تحييد املنطقة  تــــؤدي  فـــرض هــدنــة  ثــم 
وتجميد القتال فيها، بشروط تناسب النظام 
ــادة الـــضـــغـــط عـــلـــى مــنــاطــق  ــ ــ وتـــمـــّكـــنـــه مــــن زيـ
أخرى. ووفق نسخة حصلت عليها »العربي 
املحاصر،  الحي  أحد مفاوضي  الجديد« من 
تنّص املرحلة األولى من مسودة االتفاق الذي 
عه النظام ولجنة الحي )تضّم وجهاء 

ّ
سيوق

األيــام  مــن مدنيني وعسكريني(، خــالل  الحي 
القليلة املقبلة، على سبعة بنود، هي »وقف 
كامل إلطــالق النار، مع خــروج من يرغب من 
بسالحه  الئــحــة  تقديم  بعد  الــحــي،  مسلحي 
وأهله، وكذلك تقديم الئحة بالسالح الثقيل، 

ليصار إلى تسليمه في املرحلة الثانية«.

ــا فـــي واشـــنـــطـــن، مــشــيــرًا إلــــى أن من  أحـــدهـ
يتولى التنسيق مع هذه املكاتب هو الوزير 
الــذي ينادي  أيالون،  الحاخام بني  السابق 
بـــطـــرد الــفــلــســطــيــنــيــني، ويــجــاهــر بــحــمــاســه 
إلقامة الهيكل على أنقاض املسجد األقصى.

ويراهن أيالون، على دور اإلنجليكانيني في 
بلورة رأي عــام أميركي رافــض ألّي تسوية 
لــلــقــضــّيــة الــفــلــســطــيــنــّيــة، تــقــوم عــلــى إخـــالء 
الغربّية.  ة 

ّ
الضف في  اليهودّية  املستوطنات 

وال يــقــتــصــر الــســعــي لــتــعــزيــز الـــعـــالقـــة مع 
اإلنجليكانيني على هوامش اليمني الديني 
 جميع األحزاب 

ّ
املتطرف في إسرائيل، بل إن

الــصــهــيــونــيــة فـــي الــيــســار والــيــمــني تسعى 
لتعزيز التواصل مع هذه الجماعات.

التحقيق، جرى تدشني لوبي في  وبحسب 
الــكــنــيــســت اإلســرائــيــلــي لــتــعــزيــز الــعــالقــات 
مع اإلنجليكانيني في جميع أرجــاء العالم. 
ومن بني أعضاء اللوبي، زعيم حزب العمل 
في  الليكود  كتلة  ورئيس  هيرتزغ،  إسحق 
الكنيست يريف ليفني والنائب حامد عمار، 
املنتمي إلى حزب »يسرائيل بيتنا«، والذي 
ليبرمان.  أفيغدور  الخارجية  وزيــر  يــقــوده 
ــزاب  ــ ــثـــر األحــ  أكـ

ّ
ــــى أن ويـــشـــيـــر الــتــحــقــيــق إلـ

اإلسرائيلّية حماسًا للمشاركة في األنشطة، 
هو  اإلنجليكانية  الجماعات  مها 

ّ
تنظ التي 

بحالة  فمرتبط  الثاني  السبب  أمــا  الــعــادة. 
التأخير، إذ كان من املفترض أال نتأخر في 
إلى  انتخابية ساخنة«. ويشير  أجــواء   

ّ
ظــل

الناس،  مع  أكبر  لتواصل  أهمية  »هناك   
ّ
أن

ليشعروا بوجود حملة انتخابية ويعيشوا 
أجــــواءهــــا«، مــعــواًل عــلــى األســابــيــع الــثــالثــة 
املتبقية، والتي يمكن لنا استغاللها إليقاظ 
ـــم الــقــائــمــة  ـــل دعــ الــــشــــارع الـــعـــربـــي، مــــن أجــ

املشتركة«. 
ــف غــنــايــم عــنــد »أهــمــّيــة االســتــثــمــار 

ّ
ويــتــوق

ــانـــب الـــدعـــائـــي الـــتـــرويـــجـــي،  أكـــثـــر فــــي الـــجـ
ـــار مــــن الــــــزيــــــارات، وإقــــامــــة حــلــقــات  ــثــ ــ  واإلكـ
بيتية وحلقات أحياء في مختلف البلدات، 
ــبـــني  ــاخـ ــنـ ــــرب أكـــــثـــــر مــــــن الـ ــقـ ــ ــتـ ــ  مــــــن أجــــــــل الـ
ــّيـــة  ــلـ ــم عــــلــــى املـــــشـــــاركـــــة فــــــي الـــعـــمـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــث ــ وحـ

االنتخابّية«. 
فـــي املــقــابــل، تــوضــح الــنــائــب حــنــني زعــبــي، 
ــهــا 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن فــي تــصــريــحــات لـــ

»تستشعر حماسًا في صفوف الناس، حتى 
وإن بــدت األجــــواء الــعــامــة هــادئــة«. وتــقــول: 
»أنا غير قلقة بتاتًا من األحاديث املتداولة 
حول أن الشارع العربي غير متحمس، وأن 
ــــر ســلــبــًا«، مضيفة: 

ّ
عــــدم وجــــود حــمــاس أث

التواصل  »أملـــس أجـــواء إيجابية مــن خــالل 

ــــوّدة »فـــــض االشـــتـــبـــاك فــي  ــــسـ كـــمـــا تــشــمــل املـ
الـــجـــزيـــرة الــســابــعــة، ومـــنـــع الــظــهــور املــســلــح 
مــــن الـــطـــرفـــني، وعــــــدم الـــتـــعـــّرض لــلــمــدنــيــني، 
اإلنسانّية  للمؤّسسات  الــســمــاح  مــــوازاة  فــي 
بالقيام بعملها على أكمل وجه، وفتح طريق 
دوار املــهــنــدســني، الـــواصـــل بـــني حـــي الــوعــر 
واملدينة للمشاة فقط، باإلضافة إلى تشكيل 
الــفــروع األمنية. وفــي حال  حاجز مــن جميع 
إلى  الحي، يصار  خــارج  ل 

ّ
التنق في  رغبتهم 

إعــــادة املــطــلــوبــني إلـــى داخــــل الــحــي لتسوية 
أوضاعهم في مكتب يقام قرب الحاجز، حيث 

يفد إلى املركز من يرغب في تسوية أموره«.
وتعمل لجنة الحي، وفق مسودة االتفاق، على 
إعداد »لوائح بأسماء املفقودين واملخطوفني 

حزب »يسرائيل بيتنا«. وتسعى الجماعات 
اإلنــجــلــيــكــانــّيــة إلـــى تــشــجــيــع نــخــب اليمني 
ي أجندة يتم 

ّ
الديني في إسرائيل، على تبن

تطبيقها فــي الــواليــات املــتــحــدة، على غــرار 
إلى  التحقيق  ويشير  اإلجــهــاض.  مــواجــهــة 
 اإلنجليكانيني يقدمون أموااًل لجماعات 

ّ
أن

يهودية »تــنــاضــل« ضــّد اإلجــهــاض. ويذكر 
اإليجابية«  »الــعــائــدات  اكتشف  مــن  أول  أن 
رئيس  كـــان  اإلنــجــلــيــكــانــيــني،  مــع  للتحالف 
بيغن،  مناحيم  األســبــق  الليكودي  الــــوزراء 
الـــذي كـــان يستضيف قــادتــهــم فــي ديــوانــه، 
ويشّجعهم على تقديم مساعدات لوجستية 
وطــبــّيــة لــلــجــيــش اإلســرائــيــلــي خــــالل حــرب 
ــان أطــبــاء  ــام 1982، حــني كـ لــبــنــان األولــــى عـ
ــل  ــ مـــنـــهـــم يـــعـــمـــلـــون لـــصـــالـــح الـــجـــيـــش داخـ

األراضي اللبنانية.
ــي مــــــــوازاة حـــفـــاظ رؤســـــــاء الـــــــــوزراء مــن  ــ وفـ
ــكــــود، عـــلـــى وجــــــه الــــخــــصــــوص، عــلــى  ــيــ ــلــ الــ
سبق  اإلنجليكانيني،  مــع  حميمة  عــالقــات 
نتنياهو  بنيامني  الحالي  الـــوزراء  لرئيس 
بأنها  اإلنجليكانية  الــجــمــاعــات  وصــف  أن 
ــيـــل«. ونــظــم  ــرائـ ـــاء قــربــًا إلسـ ــدقـ أكــثــر »األصــ
ــّدة في  أعــضــاء هـــذه الــجــمــاعــات مــســيــرات عـ
أرجاء الواليات املتحدة أخيرًا، تأييدًا لقرار 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب الــجــمــهــوري جــون 

املباشر مع الناس، وستتحسن األجواء مع 
اقتراب موعد االنتخابات أكثر«.

استعادة ثقة الناس
ال  األســاســيــة  »معركتنا   

ّ
أن زعــبــي  وتعتبر 

تـــدور حــول قوتنا فــي الــبــرملــان فحسب، بل 
حول رفع نسبة التصويت من 54 في املائة 
إلـــى 70 فــي املـــائـــة، وهــــذا يــعــنــي إعــــادة ثقة 
الناس بأنفسهم، وإحياء العالقة بني الناس 
عن  وتعرب  بالنضال«.  وثقتهم  والسياسة 
 مــن »إحــــدى الــنــتــائــج املهمة 

ّ
ــأن اعــتــقــادهــا بـ

بة على وجود قائمة عربية مشتركة، 
ّ
املترت

ــا تـــدفـــع نـــصـــف املـــجـــتـــمـــع، الــــــذي أعــلــن  ــهــ ــ
ّ
أن

نفسه خارج دائرة السياسة، ولم يربط بني 

ــلـــى مــعــرفــة  ومـــجـــهـــولـــي املـــصـــيـــر، لــلــعــمــل عـ
مــصــيــرهــم، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الئـــحـــة بــأســمــاء 
املــعــتــقــلــني املــتــواجــديــن فـــي ســجــون الــنــظــام، 
الــســالح  تسليم  عــنــد  عنهم  لــإفــراج  تمهيدًا 
الثقيل فــي املــرحــلــة الــثــانــيــة«. ويــقــول عضو 
»العربي الجديد«، »بعد  في الوفد املفاوض لـ
ــى، يــجــري تقييم  ــ االنــتــهــاء مــن املــرحــلــة األولـ
الــعــمــل الـــذي تـــّم تــنــفــيــذه لــتــالفــي السلبيات، 
حّدد مدة 25 يومًا لتنفيذ هذه املرحلة، 

ُ
كما ت

إال   )7 إلــى   3( البنود  ذ معظم 
ّ
تنف أال  بــشــرط 

بعد تطبيق البندين األول والثاني«.
ثالثة  الهدنة  مــن  الثانية  املرحلة  وتتضّمن 
الــــســــالح  »جــــمــــع  ــلــــى  عــ أواًل  تــــنــــّص  بـــــنـــــود، 
لجنة مشتركة  خــالل  مــن  واملــتــوســط  الثقيل 

بــيــنــر، دعــــوة نــتــنــيــاهــو إللــقــاء خــطــاب أمــام 
مغّبة  مــن  للتحذير  بمجلسيه،  الكونغرس 

التوقيع على اتفاق »سيء« مع إيران.
ــــي األديــــــــان  ــاحــــث فـ ــبــ ــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول الــ ــ مـ
ــيـــب«، الــبــرفــســور تــومــر  فـــي جــامــعــة »تــــل أبـ
دورًا مركزيًا  »يلعبون  اليهود   

ّ
إن فريسكو، 

في العقيدة التي يؤمن بها اإلنجليكانيون، 
 نزول املسيح مجددًا يتوقف 

ّ
إذ يعتبرون أن

على عودة اليهود إلى أرض امليعاد وإقامة 
ــــرب يـــأجـــوج  ــن قـــومـــي لـــهـــم وانــــــــدالع حـ ــ وطـ

ومأجوج في أرض إسرائيل«.
ل املستوطنات في نظر اإلنجليكانيني، 

ّ
وتمث

ــقــت بــعــد أن عــاد 
ّ
»مــعــجــزة صــهــيــونــّيــة تــحــق

شعب إسرائيل إلــى أرضــه، ال سّيما يهودا 
ـــة الــغــربــّيــة( الــتــي تمثل 

ّ
والـــســـامـــرة )الـــضـــف

اإلنجليكانيون  ويــتــجــاوز  الــتــنــاخ«.  أرض 
هوامش اليمني الديني في إسرائيل تطرفًا، 
ُيــعــّد أيضًا   األردن 

ّ
أن اعــتــقــادهــم  مــن خـــالل 

جزءًا من »أرض إسرائيل«.
فـــي املـــقـــابـــل، يــــرى املــخــتــص فـــي الــعــالقــات 
ــيــــة، الـــبـــروفـــيـــســـور  ــلــ ــيــ األمــــيــــركــــيــــة اإلســــرائــ
 »تــوثــيــق الــعــالقــات مع 

ّ
أمـــنـــون كــفــيــري، أن

اإلنجليكانيني، الذين يمثلون أقصى اليمني 
األميركي املحافظ على هذا النحو، قد يضّر 

بمصالح إسرائيل على املدى البعيد«.

الــحــق الــيــومــي واملــشــروع السياسي الــعــام، 
بــفــعــل الــخــطــاب اإلســـرائـــيـــلـــي، لــلــعــودة إلــى 
دائرة السياسة مجددًا، وربط الهّم اليومي 

باملشروع الوطني العام«.
ــه، يــــشــــّدد املــــرشــــح فــــي الــقــائــمــة  ــتـ ــهـ مــــن جـ
املــشــتــركــة، الـــدكـــتـــور يـــوســـف جـــبـــاريـــن، في 
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، عــلــى  »الــ ـــ تـــصـــريـــحـــات لــ
ــم الــشــعــبــي،  ــى الــــدعــ ــ »الـــحـــاجـــة الـــكـــبـــيـــرة إلـ
العمل  الــبــرملــانــي يكمل  الــعــمــل   

ّ
أن بــاعــتــبــار 

الــشــعــبــي والـــجـــمـــاهـــيـــري، وال بــــّد مـــن هــذا 
التكامل«. 

ـــه »ال بــد مــن أن تعطي جماهيرنا 
ّ
أن ويـــرى 

 الـــدعـــم لـــهـــذه الـــقـــائـــمـــة، لــجــعــلــهــا قــويــة 
ّ

 كــــل
الــبــرملــان، وبالتالي مــؤثــرة، وخصوصًا  فــي 

 هذه التجربة فريدة، وأمامنا 
ّ
أن

ــواجـــهـــة الــعــنــصــرّيــة  ــي مـ ــارك كـــثـــيـــرة فــ ــعــ مــ
تكون  أن  جبارين  ويستبعد  اإلسرائيلية«. 
ـــزءًا مـــن ائـــتـــالف حــكــومــي، وأن  الــقــائــمــة »جــ
فلسطينيي  تضطهد  أحــــزاب  مــع  تــتــعــاون 
ــة 

ّ
ــل، وتــــواصــــل االحــــتــــالل فــــي الــضــف ــ ــداخـ ــ الـ

 »موقعنا هو في معارضة 
ّ
وغزة«، مؤكدًا أن

ا قــوة كبيرة 
ّ
هــذه السياسات، وفــي حــال كن

كــمــا نــتــوقــع، فــســنــســتــطــيــع الــتــأثــيــر بشكل 
أكبر«.

النظام،  ولجنة  الحي  لجنة  قبل  مــن  ُمشكلة 
ــــي مـــســـتـــودعـــات  ــــالح فـ ــسـ ــ عـــلـــى أن يـــبـــقـــى الـ
الــســمــاح باستخدامه،  مــن دون  الــحــي  ضمن 
بــــإشــــراف الــلــجــنــة املـــشـــتـــركـــة«، وثـــانـــيـــًا على 
»فتح الــطــرق املــؤديــة إلــى املــؤّســســات العامة 
البيئية( والدوائر  الشؤون  )البريد ومديرية 
الــحــكــومــيــة )املــخــفــر والــقــصــر الــعــدلــي وبــنــك 
بعناصر محدودة  وتأمينها  الــدم( وغيرها، 
الــعــدد مــن االســتــخــبــارات الــعــامــة والــشــرطــة، 
ــا لــتــفــعــيــل  ــهــ ــتــ ــيــ ــولــــى مــــســــؤولــ ــتــ ــتــ الـــــتـــــي ســ
املــؤســســات، على أن ُيناقش ذلــك مــع اللجنة 
الثالث  البند  ويــنــّص  للمفاوضات.  املــركــزّيــة 
على »فتح باب التسوية ملن يرغب فرديًا في 
ذلــك، ليقوم بتسليم سالحه ويتعّهد بأنه ال 
يملك أي قطعة سالح أخــرى، وذلــك في إطار 

لوائح تقدم من قبل لجنة الحي أصواًل«.
أكثر من  منذ  املحاصر،  الحي  وينظر سكان 
عام ونصف العام، إلى هذه الهدنة، على أنها 
»انــتــصــار«، كــونــهــا ال تتضّمن دخـــول قــوات 
ــمــا بقاؤه 

ّ
إن الــحــي،  إلــى  النظام أو مليشياته 

ــوار. كــمــا يــتــضــّمــن كسر  ــثــ ضــمــن ســيــطــرة الــ
التجويع والحصار العسكري عن الحي، بعد 
أنــواع الضغط العسكري،  تحّمل األهالي كل 
الـــذي حــصــد أرواح املــئــات مــن ســكــان الــحــي، 
القديم  بقسميه  منه،  واســعــة  أجـــزاء  وتدمير 
 عن تضمني الهدنة، اإلفراج 

ً
والجديد، فضال

عـــن املــعــتــقــلــني فـــي ســـجـــون الـــنـــظـــام. ويــشــيــر 
ــه 

ّ
تعاطي النظام مــع مــوضــوع الــهــدن، إلــى أن

ال يــتــوّرع عن خــرق أّي هدنة في أي توقيت، 
اســتــغــاللــه ملصلحته.  أنـــه يستطيع  يـــرى  قــد 
ــذه الــهــدنــة  ــن املـــتـــوقـــع أن تــشــهــد هــ ــذلـــك مـ ولـ
ــه من املمكن أن 

ّ
أن الكثير من الخروقات، كما 

تكون بالنسبة للنظام، مرحلة أولى باتجاه 
 

ّ
السيطرة التامة على الحي، خصوصًا في ظل
عدم وجــود ضوابط تــردع النظام عن تنفيذ 
عملية اقتحام للحي والسيطرة على مخازن 
األســلــحــة، الــتــي ســيــكــون جـــزءًا مــن اإلشـــراف 
عــلــيــهــا. كـــمـــا ُيـــخـــشـــى مــــن عــمــلــيــات اعــتــقــال 
وقــتــل قــد تــطــال مــن ســيــبــادرون إلـــى تسوية 

أوضاعهم، كما حصل في الهدن السابقة.
وحتى ضمن الشروط الحالّية للهدنة، يبدو 
ــر، وفـــق  ــوعــ ــــى هـــدنـــة فــــي حــــي الــ ــل إلـ ــتـــوّصـ الـ
مــســودة االتــفــاق، بمثابة »انــتــصــار إعالمي« 
ــن تــفــعــيــل  لـــلـــنـــظـــام، إذ ســيــمــكــنــه االتــــفــــاق مــ
املؤّسسات والدوائر الحكوّمية ورفع أعالمه 
ــروري« فــي معقل  عليها، وتــأمــني هـــدوء »ضــ
الثورة األخير والوحيد في املدينة، والتفّرغ 
لجبهات مشتعلة في مدن أخــرى، باإلضافة 
إلى تجميد استخدام مقاتلي الوعر للسالح 

املتوسط الذي يمتلكونه.
ــــرب مــديــنــة  ــقــــع حــــي الــــوعــــر املـــحـــاصـــر غــ ويــ
نسمة،  ألــف  مائتي  ويسكنه حوالى  حمص، 
ــًا لكل  ــامـ وُيــعــتــبــر مــوقــعــه اســتــراتــيــجــيــًا وهـ
مـــن الــنــظــام واملـــعـــارضـــة، لــقــربــه مـــن مصفاة 
املحرر،  الشمالي  الريف  للنفط، ومن  حمص 
ــه لــلــطــريــق الــــواصــــل بــــني حــمــص  ــاذاتــ ــحــ ومــ

والساحل السوري.

حلب ـ رامي سويد

بـــدأ تنظيم »الـــدولـــة اإلســالمــيــة« 
ــًا عــلــى  ــعــ )داعــــــــش( هـــجـــومـــًا واســ
الــغــالــبــيــة  الـــبـــلـــدات والـــقـــرى ذات 
السكانية املسيحية اآلشورية، الواقعة على 
الــضــفــة الــجــنــوبــيــة لنهر الــخــابــور فــي ريــف 
مدينة الحسكة الغربي، أقصى شمال شرق 
سورية، حيث تمكن التنظيم بعد اشتباكات 
مع مليشيات محلية مدعومة بقوات »حماية 
الــشــعــب« الــكــرديــة مـــن الــســيــطــرة عــلــى عـــّدة 
بــلــدات وقــرى فــي ريــف مدينة تــل تمر، أكبر 
التجمعات السكانية ذات الغالبية اآلشورية 
االشتباكات عددًا  هــذه  في سورية. ودفعت 
كبيرًا من سكان البلدات املحيطة إلى النزوح 
نحو مدينة الحسكة، التي تخضع لسيطرة 
قوات النظام السوري، في الوقت الذي بقي 
التي سيطر  القرى والبلدات  عدد منهم في 
عليها »داعــش«، والتي بدأت قوات »حماية 
الــــشــــعــــب« الــــكــــرديــــة بــمــهــاجــمــتــهــا صـــبـــاح 
الناشط  أمــس، بهدف استعادتها. وأوضــح 
ابــراهــيــم أوديـــشـــو، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن قوات »داعــش« بدأت هجومها 
صــبــاح أمــــس، اإلثـــنـــني، انــطــالقــًا مــن منطقة 
ريف الحسكة الغربي، التي تسيطر عليها، 
قبل أن تهاجم املنطقة املمتدة من تل طويل 
لنهر  الجنوبية  الضفة  على  هــرمــز  تــل  إلــى 
الخابور. وتمكنت قوات »داعش« بعدها من 
السيطرة على بــلــدات وقــرى تــل طويل وتل 
هرمز وتل نصري وتل شميرام وتل كوران 
وتــل رمــان وتــل جمعة وقبر شامية وجيلو 
املنطقة  وغيرها. وشهدت  وإيــل،  ومربيشو 
عمليات نزوح عشوائي للسكان نحو مدينة 
تل تمر، الواقعة وسط املنطقة، التي تقّدمت 
قــوات »داعــش« إليها، وإلــى مدينة الحسكة 

اآلشوريون
بمرمى »داعش« 

نزوح جماعي بعد سيطرة 
»الدولة« على ريف الحسكة

احتجز »داعش« 
سبعين رهينة من تل 

شميرام ونقلهم إلى 
بلدة أم المسامير

زعبي: نعمل على إعادة 
ثقة الناس بأنفسهم 

وإحياء العالقة بين الناس 
والسياسة
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سياسة

أميركيون يمّولون مشاريع استيطانيّة

القائمة العربية النتخابات الكنيست تراهن على الـ%70 النظام يسعى لتحييد حمص عبر »هدنة الوعر«

عــلــيــهــا قـــــوات »حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب« الـــكـــرديـــة. 
ــائـــالت  ــعـ ــئــــات الـ وأوضـــــحـــــت الـــشـــبـــكـــة أن مــ
ــا ولــــــم تـــتـــمـــكـــن مــن  ــهـ ــازلـ ــنـ ــــي مـ مـــحـــتـــجـــزة فـ
االشتباكات، وبسبب  منها بسبب  الخروج 
ــوات »داعـــــــش« عــلــى قــصــر يــلــدا،  ــ ســيــطــرة قـ

حيث تمركز قناصو التنظيم.
وجاء هجوم »داعش« على املنطقة بعد يوم 
الــذي شنته  واحــد فقط من الهجوم الكبير، 
ــكـــرديـــة وقــــوات  قـــــوات »حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب« الـ
التابع لحميدي دهــام  الــصــنــاديــد«  »جــيــش 
الـــجـــربـــا، شــيــخ عــشــائــر شــّمــر الــعــربــيــة، في 
الشرق  إلى  الواقعة  تلحميس،  منطقة ريف 
السوري  املــرصــد  وأكــد  الحسكة.  مــن مدينة 
الكردية وقوات  القوات  أن  اإلنسان،  لحقوق 
»جــيــش الــصــنــاديــد« تــمــّكــنــت مــن السيطرة 
وقرية  بلدة  بلدة جزعة ونحو ثالثني  على 
فــي منطقة أبـــو قــصــايــب الــواقــعــة فــي ريــف 
الــحــســكــة الــشــرقــي، قـــرب الـــحـــدود الــســوريــة 

العراقية.
 ثمانية 

ّ
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أّكـــد املــرصــد أن

مــواطــنــني، بينهم خــمــس أطــفــال، قــتــلــوا إثــر 
الكردية  البيشمركة  لــقــوات  مدفعي  قصف 
العراقية التي تدعم قوات »حماية الشعب« 
الكردية، وذلك إثر قصف هذه القوات لقرية 
ســلــيــمــة الـــواقـــعـــة عـــلـــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة 
ــة. وأّكــــــدت  ــزعــ ــي ريـــــف بـــلـــدة جــ ــة فــ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  مـــصـــادر مــيــدانــيــة لـــ
»جيش  هــجــوم الــقــوات الــكــرديــة املــدعــومــة بـ

الـــصـــنـــاديـــد« عــلــى مــنــطــقــة ريــــف تلحميس 
الــجــنــوبــي، الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا »داعــــش« 
ــران  ــيـ ــا طـ ــهـ ـ

ّ
ــن ــة شـ تــــزامــــن مــــع غــــــــارات جــــويــ

الــتــحــالــف الــــدولــــي ملـــحـــاربـــة الــتــنــظــيــم على 
 هذه الغارات 

ّ
مناطق تواجده في املنطقة، وأن

أدت إلــى وقــوع خسائر بشرية فــي صفوف 
التنظيم. وتجّددت االشتباكات صباح أمس 
في املنطقة ذات الغالبية اآلشورية. وأفادت 
بجلب  الــجــديــد«  »العربي  لـ محلية  مــصــادر 
املنطقة،  إلــى  مــؤازرة كبيرة  الكردية  القوات 
ــقـــرى  ــلـــى الـ ــيـــطـــرة عـ ــادة الـــسـ ــعــ ــتــ بــــهــــدف اســ

والبلدات التي سيطر عليها »داعش«.
وأشارت املصادر إلى قيام مجموعات قوات 
قــوات  بمهاجمة  الــكــرديــة  الشعب«  »حماية 
»داعـــــش« فــي بــلــدة تــل شــمــيــرام، فــي الــوقــت 

التركي أحمد داود أوغلو، أن بالده تقف إلى جانب  الوزراء  أكد رئيس 
الشعب السوري، وتؤكد حقه في تقرير مصيره. وأضاف داود أوغلو، 
في مؤتمر صحافي قبيل مغادرته أنقرة إلى المجر، أن تركيا تعارض 
»داعش«  يرتكبه  الذي  والظلم  شعبه،  ضد  السوري  النظام  ممارسات 
بالعملية  تتأثر  لن  سورية  تجاه  بالده  سياسة  أن  وأكد  المنطقة.  في 
التركي ونقل ضريح سليمان شاه، معتبرًا أن هذه  الجيش  التي قام بها 

العملية ال تنتهك القوانين الدولية.

األسد  »نظام  أّن  خوجة،  خالد  المعارض،  السوري  االئتالف  رئيس  اعتبر 
صرف ما يقارب 80 مليار دوالر أميركي منذ أربعة أعوام، إلخماد الثورة 
السورية، باإلضافة إلى تواجد النظام اإليراني ومليشيا حزب اهلل«. وأشار، 
إلى  السعودية،  من  عودته  بعد  »االئتالف«،  لموقع  تصريحات  في 
اإلرهاب  مصدر  هو  األسد  أن  على  السعوديين  األشقاء  مع  »االتفاق 
في سورية، وعلى وجوب إفضاء الحل السياسي إلى إزالة رأس النظام 

وجهازه األمني، وتشكيل هيئة الحكم االنتقالية وفق بيان جنيف«.

80 مليار دوالر إلخماد الثورة

حق تقرير المصير

ثائر غندور

ــة عــلــى  ــلـ ــائـ ــلــطــبــيــعــة قـــــــدرة هـ ل
تـــذكـــيـــرنـــا بــلــحــظــات كـــم نــحــن 
مـــجـــرمـــون بـــحـــق أنـــفـــســـنـــا. لــم 
ــى كـــثـــيـــر مــن  ــ ــ يـــحـــتـــج األمـــــــر إل
ــد، لــتــمــتــلــئ شـــاشـــاتـــنـــا  ــهــ ــــجــ ال
االجتماعي،  التواصل  ومــواقــع 
ــثــلــوج الــتــي انــهــمــرت  بــصــور ال
ــدد  ــال وســـــواحـــــل عـ ــبــ ــلـــى جــ عـ
مــن بــلــدان املــنــطــقــة. بــلــحــظــات، 
القتل، وقصص  اختفت صور 
ــتــي نــخــرت رؤوســنــا  الــعــنــف ال
على مدى أعوام. مشهد قاٍس. 
الطبيعة هذا،  لفعل  كنا نحتاج 
ــذا الــعــنــف  ــم أن هــ لــتــذكــيــرنــا كـ
قـــتـــل أحـــامـــنـــا. مـــنـــذ ســـنـــوات 
ــم يــعــد ألحــامــنــا الــصــغــيــرة  ولـ
مــكــان بــيــنــنــا. صــــار »داعــــش« 
ــو الـــحـــاضـــر فــــي جــلــســاتــنــا  هــ
ــول عــنــفــه تــــدور  ــ ــّيـــة. حـ ــلـ الـــعـــائـ
نــكــات تــســعــى لــكــســر »هــيــبــة« 
أراد أن ُيكّرسها في رؤوسنا. 
ال يــنــحــصــر الـــعـــنـــف هـــنـــا فــي 
ــور  ــ ــر صـ ــحــــضــ »داعـــــــــــــــــش«. تــ
األجــــســــاد الـــهـــزيـــلـــة، والـــعـــظـــام 
الناتئة، ملعتقلني جّوعهم النظام 
السوري حتى املوت، في ذهني 
أكثر مما تحضر صورة ابني 
املستشفى  فــي  ــه  لــحــظــة والدتــ
ــن. أمـــــٌر  ــ ــريـ ــ ــهـ ــ ــة وشـ ــنــ ــذ ســ ــنــ مــ
الصورة  تلك  أتذكرون  مرعب. 
لــلــجــمــوع فـــي مــخــّيــم الــيــرمــوك 
ــــني، لــحــظــة  ــوريـ ــ ــــسـ لـــاجـــئـــني الـ
ــدات إلـــيـــه بعد  ــاعـ ــال املـــسـ ــ إدخــ
حـــــصـــــار الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــوري 
املخيم  لــه،  الداعمة  واملليشيات 
للحظة  أصـــدقـــهـــا  لـــم  ألشـــهـــر. 
األولـــــى. اعــتــقــدت أنــهــا صـــورة 

فنّية.
يحضر العنف في حياتنا أكثر 
ر 

ّ
من أي شيء آخر. تحّول تذك

إلى مهّمة صعبة. هي  األحــام 
أحام صغيرة وجميلة. لم يعد 
املستحيل،  من  بات  مكان.  لها 
ــي الـــســـيـــارة  ــ الـــحـــلـــم بـــجـــولـــة فـ
مــن بــيــروت إلـــى إنــطــاكــيــا. أّمــا 
يحلم  أن  فــهــو  بــعــيــنــه،  ــتـــرف  الـ
ــا بـــاإلقـــامـــة فـــي مـــكـــان ال  أحـــدنـ
هويته  عــن  فيه  جيرانه  يبحث 
املحيط  العنف  أجبرنا  الدينية. 
 صوب على التخلي 

ّ
بنا من كل

مدنية. صار  بدولة  حلمنا  عن 
تحترم  دولــة  نتمناه  ما  أقصى 
مـــواطـــنـــيـــهـــا. نـــحـــن الـــتـــرجـــمـــة 
ابراهام ماسلو.  املباشرة لهرم 
لتأمني حاجتنا  الــيــوم  األولــويــة 
اليومية، ثم حاجتنا إلى األمان 
النظام  تطوير  أما  واالستقرار. 
ــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة  وتــحــقــيــق ال
وتــوفــيــر املــزيــد مــن املــســاحــات 
ــتــعــلــيــم  الــــخــــضــــراء وجـــــــــودة ال
الـــرســـمـــي والـــحـــرّيـــة وغـــيـــرهـــا، 
فهي أحام استطاعت األنظمة 
الدينّية  واملليشيات  الــرجــعــيــة، 
ة 

ّ
هش عقولنا  باتت  قتلها.  مــن 

يــخــرج  حــــــادث  أي  أن  ــة  ــــدرجــ ل
 
ً
فعا أكــان  السائد،  العنف  عــن 

طــبــيــعــيــا كـــالـــثـــلـــوج، أو مـــبـــاراة 
كوميديا  مشهدًا  أو  قـــدم،  كــرة 
نــبــتــهــج  يــدفــعــنــا ألن  بــســيــطــا، 

بشكٍل استثنائي.

للحديث 
تتمة

حروب صغيرة

تقرير

مؤتمر خاص

الـــذي اســتــهــدف فــيــه »داعــــش« حــاجــز قــوات 
»حماية الشعب« الكردية على الجسر، الذي 
يصل مدينة تل تمر ذات الغالبية اآلشورية 
بــبــلــدة اإلغـــيـــبـــش ذات الــغــالــبــيــة الــعــربــيــة، 
التي سيطر عليها »داعــش« منذ أيام قليلة 
في  انفجارها  دوي  ُســمــع  مفخخة  بسيارة 

مدينة تل تمر.
ــوريـــون الـــوقـــوف عــلــى الــحــيــاد  وحــــاول اآلشـ
إزاء الـــصـــراع املــســتــمــر مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــام، 
في ريف مدينة الحسكة شرق سورية، بني 
»داعش« من جهة، وقوات »حماية الشعب« 
املتحالفة  واملسيحية  العربية  واملليشيات 

معها، من جهة ثانية.
وأجرى »مجلس حرس الخابور اآلشوري«، 
في  تنتشر  آشـــوريـــة  محلية  مليشيا  وهـــو 
مدينة  في  اآلشــوريــة  الغالبية  ذات  املناطق 
الحسكة،  ريـــف  فــي  تــمــر وفـــي محيطها  تــل 
مــفــاوضــات مــع »داعـــــش« فــي بــدايــة الشهر 
بإطالق  التنظيم  قبول  عنها  نتج  املــاضــي، 
ســــــــراح ســــتــــة مـــحـــتـــجـــزيـــن آشــــــوريــــــني كــــان 
التنظيم قد احتجزهم قبل ستة أشهر، وذلك 
بعد دفع أحد املحتجزين مبلغًا مالّيًا اعتبره 
لكن  دفعها.  عليهم  يجب  »جــزيــة«  التنظيم 
زاد التوتر أخــيــرًا فــي املنطقة بــني »داعــش« 
و»مجلس حرس الخابور اآلشوري« بسبب 
مشاركة بعض مقاتلي املجلس بالقتال إلى 
الكردية ضّد  قــوات »حماية الشعب«  جانب 

»داعش«.
وســـاهـــم انـــضـــمـــام جــــزء مـــن قـــــوات مجلس 
الـــحـــمـــايـــة الـــســـريـــانـــي، »ســــــوتــــــورو«، وهـــو 
حة ممولة ومدعومة 

ّ
مليشيا مسيحية مسل

مــن قــبــل قـــوات »الـــدفـــاع الــوطــنــي« املــعــروفــة 
النظام  لقوات  والتابعة  »الشبيحة«،  باسم 
السوري، إلى قوات »حماية الشعب« الكردية 
ــــوات »ســــوتــــورو« لم  فـــي الـــتـــوتـــر، رغــــم أن قـ
تشارك في أية معارك ضّد »داعش«، واكتفت 
بتأمني الحماية الذاتية ملناطقها في مناطق 
القامشلي في  املالكية والقحطانية ومدينة 
ريف الحسكة. ويسكن املسيحيون السريان 
واآلشــوريــون والــكــلــدان فــي مدينة الحسكة 
ــدن ريـــفـــهـــا، كــمــدن  ــي مــعــظــم مــ الـــســـوريـــة وفــ
املــالــكــيــة والــقــحــطــانــيــة والــقــامــشــلــي ورأس 
العني والدرباسية وتل تمر، وغيرها. ويشكل 
املسيحيون اآلشوريون غالبية سكانية في 
الغربي  الشمال  إلــى  الخابور  وادي  منطقة 
مــن مدينة الحسكة. وكــان يقدر عــدد عموم 
بنحو  بالحسكة  املسيحية  الطوائف  أبــنــاء 
نصف مليون منذ سنوات، في وقت شهدت 
الحسكة  في  املسيحي  التواجد  فيه مناطق 
خــــالل الـــســـنـــوات املــاضــيــة نـــزوحـــًا مستمرًا 
لسكانها نحو الــدول األوروبــيــة والــواليــات 

املتحدة.

الــواقــعــة إلـــى الــجــنــوب الــشــرقــي مــن املنطقة 
والــتــي هاجمتها  اآلشـــوريـــة  الــغــالــبــيــة  ذات 

»داعش«.
في هذا السياق، أصــدرت الشبكة اآلشورية 
ــان بــيــانــًا أوضـــحـــت فــيــه أن  لــحــقــوق اإلنــــســ
املعارك التي انتهت أمس بسيطرة »داعش« 
فــي ريف  آشــوريــة  على مناطق ذات غالبية 
ــــى مــقــتــل أربـــعـــة  الــحــســكــة الـــغـــربـــي، أدت إلـ
مقاتلني آشوريني ومدنيني اثنني من سكان 
املــنــطــقــة، بــاإلضــافــة إلـــى احــتــجــاز »داعـــش« 

بــلــدة تــل شميرام،  أبــنــاء  سبعني رهينة مــن 
املــســامــيــر في  أم  بــلــدة  إلـــى  أن ينقلهم  قــبــل 
مــنــطــقــة جـــبـــال عــبــد الـــعـــزيـــز الـــتـــي يسيطر 

عليها.
وأكــدت الشبكة اآلشورية أن ستمائة عائلة 
وصــلــت أمــس مــن املــنــاطــق الــتــي اجتاحتها 
قوات »داعــش« إلى كاتدرائية مريم العذراء 
فـــي مــديــنــة الــحــســكــة، الــتــي تــســيــطــر عليها 
قوات النظام السوري، وأن مائة عائلة أخرى 
وصلت إلى مدينة القامشلي، التي تسيطر 

السورية  المعارضة  فصائل  تواصل 
حلب  ريف  في  تقّدم  إحراز  المسلحة 
النظام  قوات  استعانة  رغم  الشمالي، 
اإليرانيين  المقاتلين  بمئات  الــســوري 
واألفغان، وسعيها لتطويق حلب من 
مكتب  مدير  وأفاد  الشمالية.  الجهة 
اللطيف  عبد  ياسر  اإلسالمية«  »الجبهة 
لـ »العربي الجديد«، بأن »غرفة عمليات 
تــحــريــر حــلــب، ســيــطــرت عــلــى أجـــزاء 
في  الزيتون،  دويــر  قرية  من  واسعة 
الريف الشمالي، واستهدفت تحصينات 
بصواريخ  باشكوي،  قرية  في  النظام 

الغراد وقذائف مدافع 130«.

تقّدم للمعارضة 
في ريف حلب

لم يتورّع 
النظام 

السوري عن 
خرق الهدن 
)فرانس برس(
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نزوح 600 عائلة آشورية إلى مدينة الحسكة )فرانس برس(

وائل قنديل

كانت شيطنة اإلخوان املسلمني في 
مصر، وعزلهم وعزلتهم عن باقي 
مكونات الكتلة الثورية، هي العمود 

الفقري لحمل وتنفيذ مؤامرة االنقاب 
على ثورة يناير واالنتقام منها. ومن 

ثم تخطئ كل األطراف املنتمية إلى 
هذه الثورة العظيمة إن اعتبرت أن 

االنقاب كان على حكم »اإلخوان«. 
وأزعم أنه لو كان هناك رئيس آخر 

منتخب غير الدكتور محمد مرسي، 
ما كانوا سيتركونه في مكانه، ألن 
ملوك الطوائف في دولة مبارك ما 
كانوا يقبلون بأن يحكمهم واحد 

من الشعب. وعلى ذلك، ال جديد في 
تسريب وزير الداخلية املصري، سوى 

أنه يضعك أمام أول اعتراف رسمي 
بأن التسمية الصحيحة لانقاب 

أنه »انقاب 30 يونيو«، وليس 
»انقاب 3 يوليو«. وزير الداخلية يقر، 

بوضوح، بأن ما جرى كان ثمرة 
التحالف بني املؤسسة العسكرية 
ومؤسسة الشرطة، ولوال ذلك ما 

نجحت الحشود املستدعاة بالتوجيه 
العسكري البوليسي في تهيئة املناخ 

الختطاف الرئيس املنتخب. لعلك تذكر 
تلك الدعوة الثنائية التي صدرت من 

وزيري الدفاع والداخلية بعد تناولهما 
الغداء في نادي الشرطة، للقوى 

السياسية، للقاء في استاد الدفاع 
الجوي )الذي شهد مجزرة األولتراس 

فيما بعد( من دون علم رئيس 
الجمهورية. كما ال يغيب عن الذاكرة 
أن أنصار املخلوع نشطوا في توزيع 
استمارات »تمرد« أمام مقر محاكمة 

حسني مبارك. كما أن عامات 
حضور املكون الفلولى العميق كانت 
متوفرة بكثافة في مطبخ التحضير 

والحشد ليوم 30 يونيو، بل إن رموزًا 
ثورية ذائعة الصيت واالنتشار كانت 

تجلس كتفا بكتف مع املتحرقني 
شوقا إلعادة جمهورية مبارك، من 
دون أن يستشعر الثوار حرجا أو 

 مما هم فيه. وال تنس أيضا أن 
ً
خجا

التعبئة العامة األخيرة لحشد الناس 
لانقاب انطلقت من مركز إعداد 
القادة التابع للقوات املسلحة، على 

لسان مدير مكتب عمر سليمان مدير 
املخابرات الراحل، وكان ذلك في 25 

يونيو، حني تحدث الجنرال الصغير. 
إذن، ترتكب كل أطراف يناير خطيئة 
في حق نفسها وحق ثورتها، إن هي 
واصلت هذا االشتباك األحمق حول 
املاضي القريب التعيس الذي أوصل 
مصر كلها إلى هذا املصير البائس، 
داخليا وخارجيا. ويصدمك أنه في 

غمرة االحتراب بني القوى السياسية 
املضارة من االنقاب، بدأ بعضهم 

ينسى ثورته وتاريخها الذي لم تمر 
عليه سوى أربع سنوات.

لقد ُصعقت حني وجدت انقابيا على 
شاشة »الجزيرة« يزعم، أو باألحرى 

يكذب، ويزيف التاريخ، مدعيا أن 
جريمة ضابط الشرطة قناص العيون 

وقعت في عهد محمد مرسي، وأنه 
تمت تبرئته بمعرفة اإلخوان، بينما 
الضيف اإلخواني اآلخر والذي كان 

مستغرقا في شيء آخر، يبتلع الكذبة 
ويتركها تمر من دون أن يقول إن 
الجريمة وقعت في أحداث محمد 

محمود األولى في نوفمبر 2011، وإن 
الحكم بالسجن على الضابط صدر 
في أيام رئاسة محمد مرسي، وإن 
أحدًا لم يكن يعلم أنه مطلق السراح 
خارج السجن إال حني ظهر وجهه 

وهو يعتقل الدكتور محمد علي بشر 
وزير التنمية املحلية السابق.

والشاهد في ذلك، أن السجال 
السياسي اآلن لم يعد يدور على 

أرضية استعادة ثورة يناير، وتلك 
هي الهدية الثمينة التي تتلقاها 
منظومة االنقاب كل يوم. أكثر 

ما يصيبك بالدهشة والصدمة أن 
الجميع منقادون في استسام 

مخيف لهذه اللعبة.. يصدر حكم على 
عاء عبدالفتاح واملتهمني في قضية 

تظاهرات مجلس الشورى، فيمتد حبل 
الشماتة والتشفي على مواقع التواصل 
االجتماعي، بحجة أن هناك من شمت 

ى في مجزرتي رابعة العدوية 
ّ
وتشف

والنهضة، على الرغم من أن السيف 
بات على رقاب الجميع، وأن القضية 

اآلن باتت من الوضوح بما يكفي 
لوقف هذه العبثية، أو العدمية الثورية، 
التي يتصور فيها كل طرف أنه وحده 

هو الثورة. إنه االنتحار بعينه، حني 
يتوهم أحد أنه من املمكن استرداد 

ثورة من دون مشاركة الجميع.

لن تنجح ثورة ال 
يشارك فيها الجميع

مرور 
الكرام



تونس ـ وليد التليلي

تعيش املعارضة التونسية بعد االنتخابات 
الحكومة،  وتشكيل  والرئاسية  التشريعية 
حالة من املخاض العسير، عكسها الصراع 
األخـــيـــر عــلــى رئـــاســـة الــلــجــنــة املــالــيــة داخـــل 
للمعارضة  )املــوكــلــة  الــشــعــب  نـــواب  مجلس 
أحزاب  املتبادلة بني  دستوريًا( واالتهامات 
املعارضة داخل املجلس التي وصلت الى حد 
الــدولــي ولــأحــزاب  للبنك  بالعمالة  االتــهــام 
فــي تصدعها، على صغر  زاد  مــا  الــحــاكــمــة، 
حجمها داخل املجلس )33 نائبًا على 214(.

ــة فـــي تـــونـــس الـــذي  ــعـــارضـ وكـــــان مــشــهــد املـ
رافـــق خصوصًا االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
دورتــيــهــا تميز بــحــالــة فــريــدة مــن »تضخم 
ــــدى بـــعـــض الـــزعـــامـــات  ــا الـــســـيـــاســـيـــة« لـ ــ األنــ
ــفــــردة إلــــــى االنــــتــــخــــابــــات،  ــنــ ــبــــت مــ ــتــــي ذهــ الــ
واهـــمـــة بــانــتــصــارهــا عــلــى الـــرغـــم مـــن صغر 
حجمها الشعبي، ولم تتمكن بعد املشاورات 
الكثيرة من التوحد خالل الدور الثاني على 
الــرغــم مــن الــتــزامــهــا بــذلــك. وهــو مــا قــاد إلى 

تونس ـ بسمة بركات

أثارت اإلطاللة اإلعالمية لسيف الطرابلسي، 
الــرئــيــس التونسي  لــيــلــى، زوجـــة  ابـــن شقيق 
ــن عـــلـــي، مــوجــة  ــن بــ ــديـ ــابـ ــعـ املـــخـــلـــوع زيـــــن الـ
الغضب  فيه  اختلط  الـــذي  الــجــدل  مــن  كبيرة 
بالحشرية لالطالع على تفاصيل نظام الحكم 
املافيوزي، الذي حكم تونس على مدى أكثر 
من عقدين من الزمن. وأطل سيف في برنامج 
ــاة تــلــفــزيــونــيــة  ــنـ ــقــــط«، عـــلـــى قـ ــرؤ فــ ــن يـــجـ ــ »ملـ
تونسية. وحققت حلقته أعلى نسبة مشاهدة 
املــائــة.  بحصولها على أكــثــر مــن سبعني فــي 
وشغلت التونسيني خالل اليومني املاضيني، 
ثير الجدل حول معنى هذا الظهور في هذا 

ُ
وأ

التوقيت بــالــذات، وإن كــان بــدايــة تطبيع مع 
عــائــلــة الــطــرابــلــســي بــعــد التطبيع مــع بعض 
رمــــوز الــنــظــام الــقــديــم. فــيــمــا اعــتــبــرتــه بعض 
محاولة  التونسية  السياسية  الشخصيات 
لتلميع صــورتــهــم، رغــم االعــتــذار الــذي قّدمه 
العائلة.  بــاســم  التونسي  الشعب  إلــى  سيف 
وحقائق  اعــتــرافــات  الطرابلسي  سيف  وقـــّدم 

السياسية  الــســاحــة  مــن  تقريبًا،  إقــصــائــهــا، 
املــجــلــس، وعــدم  عـــدم تمثيلها داخـــل  بحكم 
تمكن أحــزاب عريقة من إحــراز مقعد وحيد 
داخــل قبة البرملان. غير أن الالفت هو قدرة 
النتائج  بعض األحـــزاب على مواجهة هــذه 
واالعــتــراف  السياسية  الشجاعة  من  بكثير 
الـــصـــريـــح بــالــهــزيــمــة وعـــــدم قـــــدرة الــقــيــادة 
على إدارة األحــزاب بالشكل املناسب. وعاد 
العديد من هذه القيادات في الفترة األخيرة 
إلى قواعده الستخالص دروس االنتخابات 
القاسية، ومحاولة تجاوز اآلالم االنتخابية 
ــادة الــبــنــاء وعــدم  واالنــتــقــال إلـــى مــرحــلــة إعــ
إهــــدار الــوقــت فــي االلــتــقــاء مــن جــديــد حــول 
»مشروع معارض« يمكن أن ُيحدث نوعًا من 
التوازن داخل الساحة السياسية في مقابل 
ائــتــالف حــكــومــي قـــوي جـــدًا. وبــعــد سلسلة 
ــزاب تمكنت  ــ مـــن الـــلـــقـــاءات بـــني بــعــض األحــ
سبعة منها من االتفاق حول تشكيل جبهة 

سياسية معارضة جديدة. 
يــؤكــد الــنــائــب فــي مــجــلــس الــشــعــب واألمـــني 
ــزاوي،  ــ ــغـ ــ الــــعــــام لـــحـــركـــة الـــشـــعـــب، زهــــيــــر املـ
ــد« أن الــجــبــهــة ســتــضــم  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ لـ
الديمقراطي مــن أجل  التكتل   مــن حــزب 

ً
كــال

العمل والحريات، الحزب الجمهوري، حركة 
الــشــعــب، حــــزب الــعــمــل الـــوطـــنـــي، الــتــحــالــف 
 عن حركة الديمقراطيني 

ً
الديمقراطي، فضال

االجتماعيني والتيار الديمقراطي. ويوضح 
الــــجــــديــــد« أن هـــذه  ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ لــ املــــــغــــــزاوي 
اللقاءات انطلقت منذ االنتخابات املاضية، 
ولكنها لم تتمكن من تقديم قوائم مشتركة 
وقــتــهــا، والــيــوم تلتقي هـــذه األحــــزاب حــول 
ــــراءة مـــشـــتـــركـــة لــلــمــشــهــد الـــســـيـــاســـي فــي  ـــ قـ
تــونــس قــوامــهــا انــعــدام الـــتـــوازن واالخــتــالل 

الفــتــة حــــول الــرئــيــس املــخــلــوع مــنــذ بــدايــات 
عـــالقـــتـــه بــلــيــلــى الـــطـــرابـــلـــســـي، وصـــــــواًل إلـــى 
تــعــّرض شقيقه عــمــاد إلـــى مــحــاولــة اغــتــيــال 
صـــدرت بــأوامــر مــن بــن عــلــي نــفــســه، بحسب 
سيف، بسبب كشف عماد لعالقات مشبوهة 
للرئيس املخلوع مع بعض »العشيقات«، قال 
إنــهــن نجمات فــن وإعــــالم، وتــجــرأ على بوح 

هذا السر إلى ليلى.
وكــشــف ســيــف مــعــطــيــات عــن يـــوم 14 يناير/

جبر بن علي على 
ُ
كانون الثاني 2011، حني أ

الفرار من تونس وحالة االرتباك التي عاشتها 
العائلة الحاكمة، إلى جانب تواصل ليلى مع 
عائلتها في تونس بعد الثورة، سواء كان ذلك 
عبر الهاتف أو عن طريق برنامج »سكايب«، 
وإرسالها األموال إليهم حتى اليوم. وتحدث 
ــه  ــدد مـــن وزرائــ ــل بـــن عــلــي فـــي عـ عـــن خــيــبــة أمـ
كمحمد الــغــنــوشــي، رئــيــس الـــــوزراء األســبــق، 

وبعض املحيطني به في القصر.
لــيــس شخصية   ســيــف 

ّ
الـــرغـــم مـــن أن وعـــلـــى 

هــامــة فـــي الــعــائــلــة الــتــي تــوصــف فـــي تــونــس 
التأثير  »املافيوزية«، ويأتي في أسفل سلم  بـ
املالي والسياسي »للعائلة املالكة« كما كانت 
سمى فــي تــونــس، فــإن ظــهــوره شكل صدمة 

ُ
ت

ــــاءت أولــــى ردود  لــكــثــيــر مـــن الــتــونــســيــني. وجـ
الــفــعــل عــلــى ظــهــور ســيــف مــن عــدنــان منصر، 
واليــتــه  املنتهية  للرئيس  الــســابــق  املــســتــشــار 
ــق على صفحته 

ّ
عــل الـــذي  املـــرزوقـــي،  املنصف 

ــثـــورة كــانــت شيئًا   إن »الـ
ً
االجــتــمــاعــيــة، قــائــال

لكنها  لــأحــرار،  وحلمًا  للفقراء   
ً
أمـــال  ،

ً
جميال

ســقــطــت أحـــيـــانـــًا كــثــيــرة فـــي يـــد مــســتــثــمــريــن 
ــاؤوا لــهــا ولــأمــل ولــلــحــلــم«. كما  ــ ســيــئــني، أسـ
اعــتــبــر الــقــيــادي فــي حـــزب »املــؤتــمــر مــن أجــل 
الـــجـــمـــهـــوريـــة«، ســمــيــر بــــن عـــمـــر، فــــي حــديــث 

ــــني املــــعــــارضــــة والــــحــــكــــومــــة بــعــد  الـــكـــبـــيـــر بـ
تشكيلها. ويلفت األمني العام لحركة الشعب 
املعارضة ال  في  كبيرًا  فراغًا   »هناك 

ّ
أن إلــى 

بــد مــن ملئه، ونعتقد أن هــذا الــفــراغ أصبح 
يهدد املــســار عمومًا فــي تــونــس، وال بــد من 
حمايته على أساس القيم التي تجمع هذه 
ــاع عـــن املــســار  ــدفـ األحـــــزاب مــثــل الــعــدالــة والـ
كما  الوطني«.  الــقــرار  الديمقراطي وســيــادة 
 هذه األحزاب أصبحت مقتنعة، 

ّ
يشير إلى أن

لــن تستطيع مــنــفــردة مواجهة  أنــهــا  الــيــوم، 

هامة  مسألة  االعــتــذار   
ّ
ان الجديد«  »العربي  لـ

كــاٍف  غير  ولكنه  الضحايا،  على  يخفف  وقــد 
يقول  أن  ال  بذنبه  يــقــّر  أن  الشخص  على  ألن 
إن الطربلسية فيهم الجيد والسيىء، مبينًا أن 
ــهــب من 

ُ
املصالحة تكون بــإرجــاع مــا ُســرق ون

مليارات.
بــدوره، رأى األمــني العام للتيار الديمقراطي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«  محمد عــبــو، فــي حــديــث لـــ
 »قــدوم أحد األشخاص ممن قامت ضّدهم 

ّ
أن

الــثــورة إلــى التلفزة أمــر ممكن، خصوصًا أنه 
ال يوجد أي مانع قانوني من استضافة أحد 
ـــه »ال يجب 

ّ
أفـــراد العائلة الــحــاكــمــة«. وبـــنّي أن

تبسيط الجرائم التي ارتكبت في العهد البائد 
ألن تجاوزات الطرابلسية كثيرة«.

بدوره، اعتبر القيادي في »الجبهة الشعبية«، 
الجديد«،  »العربي  لـ في حديث  لخضر،  زيــاد 
أي  ــــاص  ــــخـ األشـ مــــع  يــكــمــن   »اإلشـــــكـــــال ال 

ّ
أن

الــطــرابــلــســيــة، بـــل مـــع نــظــام بــأكــمــلــه وطــريــقــة 
ــانـــت قـــائـــمـــة عـــلـــى الـــظـــلـــم والـــفـــســـاد«.  حـــكـــم كـ
وأضاف لخضر أن ممارسات النظام السابق 
»لــأســف لــم تـــزل مــتــواصــلــة إلـــى غــايــة الــيــوم؛ 
فـــالـــضـــغـــوطـــات تــــمــــارس عـــلـــى دوائـــــــر الــحــكــم 

لتلبية رغباتهم«.
ــة، عــلــقــت مــحــامــيــة عـــائـــالت  ــيـ ــانـ مــــن جـــهـــة ثـ
ــثـــورة، لــيــلــى حــــداد، على  شــهــداء وجــرحــى الـ

الــتــحــديــات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، وهــنــاك 
أرضية واسعة تدافع عن املسار الديمقراطي 
االجـــتـــمـــاعـــي، تــشــمــل حــتــى شــخــصــيــات أو 
أحزاب صوتت لحركة النهضة وحزب »نداء 
تـــونـــس«. ويــؤكــد املـــغـــزاوي، أيــضــًا، أن هــذه 
األحزاب قادرة، اليوم، على استعادة دورها 
أن  السياسي، وتــرى  املشهد  وفاعليتها في 
التوجه الليبيرالي للحكومة يهدد املكاسب 
حياتهم  ومقومات  للتونسيني  االجتماعية 
ــم تــوقــعــاتــهــم وأولــويــاتــهــم،  الــتــي تعتبر أهـ

»العربي  إطاللة سيف وتصريحاته، وقالت لـ
الــجــديــد« إن ظـــهـــوره يــمــاشــي مــنــهــج بعض 
وســـائـــل اإلعـــــالم فـــي تــبــيــيــض رمــــوز الــنــظــام 
الــســابــق مــع الــواقــع الــســيــاســي. واعــتــبــرت أن 
هذه املماشاة تكّرس ضمنيًا بروز العديد من 
السابق  النظام  املحسوبة على  الشخصيات 
للترشح في مجلس النواب، وحتى تعيينهم 

في وزارات. 
 »ظـــهـــور ســيــف الــطــربــلــســي 

ّ
ــــداد إن وقـــالـــت حـ

هو رسالة أيضًا للقضاء الوطني الذي أطلق 

الـــــــيـــــــوم، بــــعــــد تـــشـــكـــيـــل أســــــــس املــــمــــارســــة 
املغزاوي،  البالد. ويضيف  الديمقراطية في 
أن هــــذه األحــــــزاب لـــم تــكــن واعـــيـــة بــمــوازيــن 
ــيـــة والـــخـــارجـــيـــة وخـــطـــورة  ــلـ ــقــــوى الـــداخـ الــ
الــســابــق، ولكنها  فــي  الــوضــع على حقيقته 
ــام بــأنــهــا لن  أصــبــحــت، الـــيـــوم، عــلــى وعـــي تـ
تستطيع أن تواجه هذه التحديات منفردة، 

وال بد لها من التوحد.
وفاعليتها  الجديدة  الجبهة  أهمية  وحــول 
ــوازن فـــي املــشــهــد  ــ ــداث تــ ــ وقـــدرتـــهـــا عــلــى إحــ
الــســيــاســي، وخــصــوصــًا فــي مــقــابــل حكومة 
ائــتــالف واســــع وأغــلــبــيــة مطلقة داخــل  ذات 
إلــى أن املعارضة  املــغــزاوي  الــبــرملــان، يشير 
سمع صوتها على الرغم من حجم 

ُ
يمكن أن ت

الــنــيــابــي الــضــعــيــف«. ويــضــيــف »نــحــن نــرى 
يه داخل الحكومة، لن 

ّ
أن تجمع اليمني بشق

يمنع بقية األحزاب واملجتمع املدني واإلعالم 
والــــشــــارع مـــن حــمــايــة املـــســـار الــتــونــســي«. 
املدني  »املجتمع  أن  اعتقاده  يعرب عن  كما 
واإلعـــالم، الــذي نجح فــي حماية املــســار من 
في  السابق، سينجح  في  عديدة  انكسارات 
وسيتعاظم  املقبلة  املــراحــل  فــي  املهمة  ذات 
دوره في املستقبل، وخصوصًا مع معارضة 

مجتمعة.«
ويـــؤكـــد املــــغــــزاوي أن االنــتــخــابــات الــبــلــديــة 
هذه  اختبار  محطات  أولــى  ستكون  املقبلة 
الجبهة الجديدة التي يمكن أن ترى النور في 
عيد  يــصــادف  )الـــذي  املقبل  9أبريل/نيسان 
الشهداء في تونس(، الفتًا الى أن املشاورات 
تقدمت كثيرًا وأن األوراق السياسية قد تم 
االتفاق حولها، وأن النقاش اآلن يدور حول 
لم  الـــذي  االئــتــالف  أو  الجبهة  هــذه  هيكلية 

يتحدد اسمه بعد.

ــتـــورطـــني فـــي الـــفـــســـاد بحجة  ســـــراح أكـــثـــر املـ
أن املــلــفــات فــارغــة أو تـــجـــاوزوا مـــدة اإليــقــاف 
أيضًا على ضعف  هــذا دليل  التحفظي، وفــي 
الــقــضــاء فـــي املــحــاســبــة خــصــوصــًا أن سيف 
أكد بأن العائلة تورطت في نهب املال العام«. 
 »ظهور سيف ينسف مسار 

ّ
وشــّددت على أن

الــهــيــئــة وتـــجـــاوز  الـــعـــدالـــة االنــتــقــالــيــة ودور 
فضاء  التلفزية  البرامج  لتصبح  صالحيتها 
بظهورهم فــي صـــورة األبــطــال وهــم يقدمون 

اعتذاراتهم«.

صنعاء، فإنهم قد ُيكملون بذلك، وإذا ما ترك 
الحوثيني وحيدين في مواجهة العاصفة، فإن 
يبدأ  أن  ُيستبعد  وال  مختلفًا.  سيكون  األمـــر 
»املــؤتــمــر« بــاســتــخــدام أوراقــــه بشكل مستقل، 
ــتـــي تـــحـــد مــن   أخــــطــــاء الـــحـــوثـــيـــني الـ

ً
مــســتــغــال

غــرورهــم.  وعــلــى الــرغــم مــن أن مــغــادرة هــادي 
لت ضربة للحوثيني، إال أن آثارها 

ّ
إلى عدن مث

قد ال تقتصر عليهم، بل تضع اليمنيني أمام 
منهما هش  كــل  وعاصمتني، وضــع  سلطتني 
أزمــة مرّكبة شمااًل  أمــام  اليمن  ليبدو  للغاية، 
النماذج  من  العديد  عندها  يحضر  وجنوبًا، 
ــا لــيــبــيــا، حيث  فـــي املــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، أبــــرزهــ
الــــحــــرب األهـــلـــيـــة تــخــتــصــر وجــــــود جــيــشــني، 

وبرملانني، وحكومتني، وسلطتني ماليتني...
ــــالل األيـــــــام املـــاضـــيـــة عــلــى  ــادي خـ ــ ــــرص هــ وحــ
التأكيد على وحـــدة الــبــالد، وتــوجــيــه الــدعــوة 
لــالجــتــمــاع فـــي عـــدن أو تــعــز كــرســالــة تطمني 
ــقـــابـــل بـــدأ  ــي املـ ــ ــالــــوحــــدة، وفـ ــه مــتــمــّســك بــ ــأنـ بـ
بــتــرســيــخ »تــقــســيــم األقــالــيــم« املــوصــى بــه من 
بمحافظي  التقى  إذ  الوطني،  الــحــوار  مؤتمر 
»إقليم عدن«، ومحافظي  محافظات ما يعرف بـ

محافظات »إقليم حضرموت«.
وبرزت من ناحية أخرى، مخاوف من احتمال 
الزحف  الحوثي  قــررت جماعة  إذا ما  الحرب، 
نحو عــدن، كخيار في مواجهة سلطة هــادي. 
غــيــر أن ذلــــك يـــبـــدو خـــيـــارًا انـــتـــحـــاريـــًا، إذ لم 
تتمكن الجماعة بعد من تأمني سيطرتها على 
الشمال، ومن الصعب عليها فتح مواجهة مع 

هادي املدعوم دوليًا.
أمــام طور  اليمن  ووضعت التطورات األخيرة 
أن تشهد  التعقيد، ال ُيستبعد معه  أعمق من 
الــبــالد فــي األيـــام واألســابــيــع املقبلة، تطورات 
الراهنة،  املــعــادلــة  عناصر  غّير 

ُ
ت دراماتيكية، 

ــة مــفــاجــئــة  ــ ــادي ورقـ ــ مــثــلــمــا كـــانـــت مــــغــــادرة هـ
السياسية. ولعل أخطر  العملية  غيرت مسار 
ما يمكن أن تصير إليه هو أن تنقل البلد من 
مشكلة مركزية حول السلطة أو مع املليشيات، 
إلـــى مــشــاكــل مــراكــز مــتــعــددة، يــنــهــار معها ما 

تبقى من الدولة.

صنعاء ـ عادل األحمدي

رســــــــــت األزمـــــــــــــــة الــــيــــمــــنــــيــــة عـــلـــى 
عــاصــمــتــني وســلــطــتــني، إحــداهــمــا 
ســلــطــة الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عــبــدربــه 
مــنــصــور هـــــادي فـــي عـــــدن، واألخـــــــرى سلطة 
الــلــجــنــة الـــثـــوريـــة الــعــلــيــا الـــتـــابـــعـــة لــجــمــاعــة 
ت ضربة 

ّ
تلق التي  )الحوثيني(،  الله«  »أنصار 

إثــر مغادرة هــادي املفاجئة إلى  قاصمة على 
عدن، وإعالن عودته رئيسًا شرعيًا، بعد شهر 
من  العديد  الحوثيني  واتــخــاذ  استقالته،  مــن 
انقالبية  اإلجـــراءات في طريق تشكيل سلطة 
بديلة له في صنعاء، وإعالن »اللجنة الثورية 
للشرعية«  »فــاقــدًا  هــادي  لها  التابعة  العليا« 

»العدالة«. ومطلوبًا لـ
الـــحـــوثـــيـــني  جــــمــــاعــــة  فــــعــــل  ردة  وأظـــــــهـــــــرت 
وخــطــواتــهــا خـــالل الــيــومــني املــاضــيــني، املـــأزق 
الــكــبــيــر الــــذي وقــعــت فــيــه، وبــــدا أنــهــا صـــارت 
أمام تحدٍّ أكبر من قدرتها حتى على التعامل 
الــســيــاســي، إذ لــجــأت ملـــا يــعــتــبــره خصومها 
خـــطـــوات »هــيــســتــيــريــة« بــتــكــلــيــف الــحــكــومــة 
ــال، عــلــى الـــرغـــم من  ــمــ ــإدارة األعــ ــ ــ املــســتــقــيــلــة بـ
ذلــك أطلقت  التكليف، وفــوق  علمها برفضهم 
تـــهـــديـــدات لــرئــيــســهــا خـــالـــد بـــحـــاح وأعـــضـــاء 
»تـــهـــمـــة الـــخـــيـــانـــة  ــة بــــ ــمـ ــاكـ ــاملـــحـ الـــحـــكـــومـــة بـ
الوطنية«، إذا رفضوا قرارات »اللجنة الثورية 
البيان  الــبــالد، حــســب  ــإدارة  بــ الــعــلــيــا« املكلفة 
االنــقــالبــي )اإلعــــالن الــدســتــوري( الــصــادر عن 

الجماعة في السادس من الشهر الحالي.
 للسلطة 

ً
ــادي مـــن عـــدن مــمــثــال ومـــع ظــهــور هــ

الشرعية ومدعومًا من املجتمع الدولي، ومن 
القوى املحلية، أصبحت الجماعة  العديد من 
أمـــام خــيــارات صــعــبــة، فــإمــا املــغــامــرة برفضه 
ــلـــى ســلــطــتــهــم غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة،  واإلصــــــــــرار عـ
أو االعـــتـــراف بــســلــطــتــه الــتــي عــــادت مـــن عــدن 
وبالتالي  االنقالبية،  الخطوات  والتراجع عن 
بــــدء الـــعـــد الـــتـــنـــازلـــي والــــعــــودة خـــطـــوات إلــى 
الوراء. ويبدو أن الجماعة ستتجه لالستمرار 

مواجهة
       صنعاء وعدن

اليمنيون مهددون بسيناريو 
»ليبيا جديدة«

تجد جماعة الحوثيين نفسها أمام مأزق كبير مع مغادرة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 
إلى عدن، وهو ما يجعل ردود فعلها أكثر عدوانية. كل شيء يوحي بإمكانية تحّول اليمن إلى 

ليبيا جديدة، بسلطتين وعاصمتين وجيشين

يبدو اليمن أمام أزمة 
مرّكبة يحضر عندها 
العديد من النماذج 

العربية أبرزها ليبيا

يكّرس ظهوره عودة 
العديد من رموز 

النظام السابق 

إنشاء مقرات إدارية 
موازية للمقرات 

الحكوميّة في صنعاء

45
سياسة

القضية

تقرير

مع الحدث

الحدث

تونس: جبهة سياسية موحدة لتمثيل المعارضة إطاللة سيف الطرابلسي: إساءة للثورة؟

اعتمد مجلس األمن الدولي، أمس الثالثاء، باإلجماع، نصًا يمدد العمل 
بالعقوبات المفروضة على »األطراف التي تعيق تنفيذ العملية السياسية 
في اليمن«، ومن أبرز هؤالء، الرئيس المخلوع علي عبداهلل صالح واثنان 
من مساعديه، وذلك لمدة عام واحد. وجاء في القرار أنه تقرر »تمديد 
اليمن لمدة عام،  السياسية في  العملية  الذين يعرقلون  العقوبات ضد 
ومن بينهم الرئيس السابق علي عبداهلل صالح واثنان من كبار مساعديه«.

تمديد العقوبات على صالح

بخيارها األول، وهو ما ظهر من خالل إعالن 
»الــلــجــنــة الــثــوريــة الــعــلــيــا« الــتــابــعــة لــهــا أمــس 
الشرعية« وهــو »لم  »فــاقــد  أن هــادي  الثالثاء 
يــعــد ذا صــفــة فـــي أي مـــوقـــع رســـمـــي بـــل هو 
 باملسؤولية ومطلوب للعدالة«. خطوات 

ٌّ
مخل

عصبية إذا ما قوبلت بجملة اإلجــراءات التي 
يتخذها هــادي في عــدن، فإنها تشير إلــى أن 
املــواجــهــة بــني عـــدن وصــنــعــاء، أي بــني هــادي 
وباقي املؤيدين لشرعيته وللحوثيني ولجزء 
ــال الــرئــيــس املــخــلــوع عــلــي عبد  كــبــيــر مـــن رجــ
الله صالح، قد انتقلت إلى مرحلة جديدة من 

التصعيد.
وتــســيــطــر جــمــاعــة الــحــوثــيــني عــلــى العاصمة 

صنعاء ومؤسسات الدولة فيها، بما في ذلك 
وســائــل اإلعـــالم الرسمية واملــصــرف املــركــزي، 
املعني بصرف رواتب موظفي الدولة، ويلتقي 
معها فــي املــوقــف مــن عـــودة هـــادي للرئاسة، 
حـــزب »املــؤتــمــر الشعبي الــعــام« الـــذي يــقــوده 
الــرئــيــس الــســابــق عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح، وهــو 
حزب يمثل »الدولة العميقة« ويمتلك النفوذ 

األكبر داخل الجيش واألمن.
ــة  ــامـ وال تــــــزال مـــســـألـــة إفــــــالت هــــــادي مــــن اإلقـ
الجبرية بصنعاء، محل استفهام كبير، حول 
الــجــهــة الــتــي ســهــلــت مـــغـــادرتـــه، ومـــا إذا كــان 
صالح أو الحوثي قد سهل أحدهما مغادرته 
نكاية بالطرف اآلخـــر. إذ مــن املــعــروف أن كال 
بنسب  أسهما  والحوثيني(،  )صالح  الطرفني 
إلى  ــاع بصنعاء  األوضــ إيــصــال  فــي  متفاوتة 
مــســتــوى فــقــَد مــعــه هــــادي وحــكــومــتــه املــقــدرة 
على التحكم بالوضع ما أدى الستقالتيهما، 
وبــالــتــالــي ثــمــة مـــن يــعــتــقــد أن خــــالف صــالــح 
والحوثيني على تركة هادي قد أدى بالطرف 
الـــذي شــعــر بــأنــه صــاحــب النصيب األقـــل في 
الـــتـــركـــة، إلــــى مـــســـاعـــدة هـــــادي عــلــى الـــهـــروب 

ليخلط األوراق على حليفه في االنقالب. 
ــمـــة مــــن قــبــل  ــلـــى الـــعـــاصـ ــيـــطـــرة عـ ــــعــــد الـــسـ

ُ
وت

الحوثي وانتفاء سيطرة هادي عليها ووجود 
أطـــراف أخـــرى رافــضــة لــه، الــورقــة األقـــوى بيد 
ــادي ُيــعــتــبــر  ــ ــزال هـ ــ الـــحـــوثـــي، فـــي املــقــابــل ال يـ
هــو الــرئــيــس الــشــرعــي املــعــتــرف بــه مــن أغلب 
الدولي،  واملجتمع  املحلية  السياسية  القوى 
ونــقــل مــقــر إقــامــتــه إلـــى مــحــافــظــة عــــدن، مركز 

املحافظات الجنوبية، وتخضع لسلطته على 
األقل نظريًا، املحافظات الجنوبية والشرقية، 
الـــتـــي تــمــثــل أكـــثـــر مـــن ثــلــثــي مــســاحــة الـــبـــالد، 
باإلضافة إلى عدد من املحافظات التي كانت 
ضمن »الشطر الشمالي«، وأبرزها محافظات 
ل هذه املحافظات 

ّ
مث

ُ
مأرب، وتعز والجوف. وت

الــثــروة النفطية، املــصــدر األول الــذي  مــصــادر 
تعتمد عليه الخزينة العامة في البالد.

الشرعية  ل 
ّ
يمث فــي كونه  هــادي  قــوة  عتبر 

ُ
وت

ــــدن الــيــمــنــيــة، غير  ــم املـ وأصـــبـــح فـــي ثـــانـــي أهــ
ــه فـــي املـــقـــابـــل، رئـــيـــس فــقــد الــســيــطــرة على  أنــ
أنـــه ال يسيطر عــلــى الجيش  كــمــا  الــعــاصــمــة، 
بــشــكــل جـــيـــد، إذ يــنــتــشــر فـــي عــــدن مــســلــحــون 
الشعبية«،  »اللجان  تحت مسمى  له،  موالون 
ما يعكس عدم ثقته بالجيش املرابط في عدن.
ويــبــدو واضــحــًا مــن خـــالل معطيات املــعــادلــة 
لـــــه دور  ــــزب صــــالــــح ســــيــــكــــون  ــ مــــوقــــف حـ أن 
ــإذا ما  ــراع، فــ بــــارز فــي تــحــديــد مستقبل الـــصـ
اســتــمــر بــتــشــجــيــع الــحــوثــيــني بــرفــض سلطة 
هــــادي والــتــمــســك بــخــطــواتــهــم االنــقــالبــيــة في 

هادي يعيد ترتيب »دولته«
أنباء عن إحباط انقالب من رجال صالح

عدن ـ فارس الجالل

الــرئــيــس اليمني عــبــد ربـــه منصور  يــعــتــزم 
الحكم في  إعــادة ترتيب مؤّسسات  هــادي، 
واالقتصاد  الحكومة  تشمل  أن  على  عــدن، 
والــتــمــثــيــل الـــدبـــلـــومـــاســـي بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
الـــقـــيـــادات األمـــنـــيـــة، بــعــد أنـــبـــاء عـــن إفــشــال 
من  الــثــالثــاء،  أمــس  فجر  انقالبية،  محاولة 
قـــبـــل حــــــراس الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي فــــي عــــدن. 
ــــى عــــدن،  ــادي، بـــعـــد انـــتـــقـــالـــه إلـ ويـــســـعـــى هـــــ
وبــعــدمــا بــــات أمــــر تــراجــعــه عـــن اســتــقــالــتــه 
رسميًا، إلى إعادة ترتيب »البيت« الداخلي 
والـــخـــارجـــي، لــطــاقــم مــؤّســســتــه الــرئــاســّيــة، 
اإلداري  الــدولــة، ال سّيما  الحكم في  وطاقم 
ــربــــات تــلــقــتــهــا مـــؤّســـســـات  مـــنـــهـــا، بـــعـــد ضــ
الــحــكــم، عــلــى يـــد الــحــوثــيــني. وتــشــمــل هــذه 
الــتــدابــيــر إعــــادة تــرتــيــب الــحــراســة األمــنــّيــة، 
الثالثاء،  أمــس  فجر  تعّرضه  بعد  سيما  ال 
ملـــحـــاولـــة انـــقـــالبـــيـــة، مــــن بـــعـــض الـــجـــنـــود، 
الـــذيـــن حـــاصـــروا املــنــطــقــة حــيــث يــقــيــم، في 
التابعة ملدينة كريتر في  املعاشيق  منطقة 
وبمساعدة  حــراســه،  يتمّكن  أن  قــبــل  عـــدن، 
اللجان الشعبّية من السيطرة على الوضع. 
ويــتــبــع هــــؤالء الـــجـــنـــود، وهــــم مـــن بــقــي من 
للحرس  التابعة  الرئاسية  الحماية  ألــويــة 
وللرئيس  للحوثيني  واملوالية  الجمهوري، 
الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه صـــالـــح. وســبــق أن 
كانوا موجودين في عدن لحماية القصور 

الرئاسية.

دروس صنعاء
ــصــل، تــقــول مــصــادر مقّربة 

ّ
وفــي ســيــاق مــت

ه سيرّكز، 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ من هادي 

الخاص  ترتيب مكتبه  »إعـــادة  إلــى جــانــب 
ووصـــول عــدد مــن مستشاريه، على إعــادة 
ترتيب الوضع األمني والعسكري، ال سّيما 
حــراســتــه، مــن خــالل إعـــادة غــربــلــة عــدد من 
ــيــــادات الــجــيــش واأللــــويــــة واملـــعـــســـكـــرات،  قــ
ــم خـــــــارج ســيــطــرة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــنــــاطــــق واألقـ ــــي املــ فـ

الحوثيني«. 
 »الــعــديــد مــن قــادة 

ّ
وتلفت املــصــادر إلــى أن

ــرات ال يــــزالــــون مـــوالـــني  ــكـ ــسـ ــعـ األلــــويــــة واملـ
لــصــالــح والــحــوثــيــني، وكـــان هـــادي قــد أخــذ 
درســـًا مــن ألــويــة الــحــمــايــة الــرئــاســيــة، التي 
ــت عـــن حــمــايــتــه فـــي صــنــعــاء وتــركــتــه 

ّ
تــخــل

ونجله  صــالــح  لتوجيهات  تنفيذًا  وحــيــدًا، 
والحوثيني«. 

ــه »قــد تجري اإلطــاحــة بعدد 
ّ
ويعني ذلــك أن

من قادة األجهزة األمنّية والعسكرّية، بمن 
ــادة املـــنـــاطـــق الــعــســكــريــة«،  ــ فــيــهــم بـــعـــض قــ
 الــتــرتــيــبــات 

ّ
بــحــســب املــــصــــادر. ويـــبـــدو أن

األمنية ستشمل أيضًا »األوضـــاع في عدن 
مقبلة،  احــتــمــاالت  ألي  تحّسبًا  ومحيطها، 
قد تواجهها مؤّسسة الرئاسة والدولة من 
جــديــد، فــي وقـــت منعت فــيــه قــيــادة اللجنة 
األمنّية في املحافظة، حمل السالح في عدن، 
في إطار إعادة ترتيب وضعها األمني، بما 
يــتــنــاســب ووضــعــهــا الــحــالــي، بــعــد انــتــقــال 
إلــيــهــا، ومـــا يتناسب  هـــادي وطــاقــم حكمه 
أيــضــا مـــع األوضـــــاع الــجــاريــة فـــي الـــبـــالد«، 
ــق مـــصـــدر فـــي الــســلــطــات املــحــلــيــة. ولــن  وفــ
اليمنية  الــبــعــثــات  هـــادي  تــدابــيــر  تستثني 
الــدبــلــومــاســيــة، والـــتـــي يــســعــى إلـــى تفعيل 

عملها فــي الـــخـــارج، بــاإلضــافــة إلـــى تفعيل 
نشاط وزارة الخارجية، وعدد من السفراء، 
بموازاة نقل البعثات الدبلوماسية الدولية 

إلى عدن. 
ــراء الــــذيــــن غـــــــادروا  ــفــ ــســ ــدد مــــن الــ ــ وكـــــــان عــ
بدعم  عــدن،  إلــى  بالعودة  تعهدوا  صنعاء، 
من دولهم. كما دعا هادي عددًا من الوزراء 
الــقــادريــن على تــجــاوز اإلقامة  فــي صنعاء، 
ــــدن وااللـــتـــحـــاق  ــــى عـ الـــجـــبـــريـــة، بــالــســفــر إلـ
بطاقم عمله، وهو ما قام به بعضهم، فيما 
تمّكن الحوثيون من اختطاف وزير التجارة 
والصناعة محمد السعدي، وهو في طريقه 

إلى عدن.
وفي إطار اإلجــراءات األمنية، أقرت اللجنة 
األمــنــيــة الــعــلــيــا املــحــســوبــة عــلــى هــــادي في 
محافظة عدن، تعيني العميد محمد مساعد 
عبدالله  وأحمد  للشرطة  عامًا  مديرًا  قاسم 
ــًا لـــأمـــن الــســيــاســي  املــصــعــبــي مــــديــــرًا عـــامـ
ــة(، فـــــي املـــحـــافـــظـــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ )املـــــخـــــابـــــرات الـ
الحكومية  أكــتــوبــر«   14« صحيفة  بحسب 
 عــن مجموعة 

ً
الــتــي تــصــدر مــن عـــدن، فــضــال

تعيينات أمنية أخرى.

حكومة مصّغرة وإدارة موازية
ويـــأتـــي انــتــقــال عـــدد مـــن الــــــوزراء إلـــى عــدن 
فــي إطــار مساعي هــادي لتشكيل »حكومة 
اإلداري  ملــلــمــة طـــاقـــمـــه  بـــهـــدف  ــــرة«، 

ّ
ــغ مــــصــ

وزارات  تــــشــــمــــل  أن  عــــلــــى  والـــــســـــيـــــاســـــي، 
والتخطيط  والــدفــاع  والداخلية  الخارجية 
والــتــعــاون الـــدولـــي واملــالــيــة، لــتــكــون قـــادرة 
مــتــغــيــرات محتملة.  مـــع أي  الــتــعــامــل  عــلــى 
ــادة  ــي الـــســـيـــاق، يــعــمــل هــــــادي عـــلـــى إعـــ وفـــ
ترتيب وضعه اإلداري، من خالل استقباله 
السلطات  قــادة  لــقــاءات مع مختلف  وعقده 

الجنوب  محافظات  فــي  واألمــنــّيــة،  املحلّية 
والــوســط والــشــرق، وقــيــادات األحـــزاب. ومن 
املقّرر أن يلتقي في عدن، وفدًا يضّم سبعة 

أحــــزاب، مــن بينها أحــــزاب الــلــقــاء املــشــتــرك، 
والبرملان  الــحــوار  من  أعضاء  التقى  بعدما 
ــــورى، والــهــيــئــة الــوطــنــيــة ملــخــرجــات  ــشـ ــ والـ
الـــحـــوار. ويــوجــد الــعــشــرات منهم فــي عــدن 
ر في  سحب 

ّ
منذ عودة هادي، الذي لم يتأخ

استقالته املقّدمة إلى مجلس النواب، فيما 
بادرت قيادة البرملان بدعم شرعيته إلدارة 

الدولة.

لحج وأبين 
في املقابل، تستعد عدن ولحج وأبني إلعادة 
ترتيب األوضاع اإلدارّية فيها، بما يتناسب 
مع نقل مقّر إدارة الدولة. ومن املقرر أن يتّم 
الحكومّية  للمقرات  مــوازيــة  مــقــرات  إنــشــاء 
الذي  في صنعاء، بما فيها قيادة الجيش، 
ــن أجــهــزة   عـ

ً
يـــتـــرأســـه هـــــادي نــفــســه، فـــضـــال

املخابرات، وتفعيل دور فرع البنك املركزي 
فــي عـــدن، والــوضــع االقــتــصــادي، وتــحــديــدًا 
الطاقة  مــوارد  النظر بوضع  إعــادة  لناحية 
واملــكــال،  عــدن  ميناء  دور  والــنــفــط، وتفعيل 
وإعـــــادة غــربــلــة اإلعــــالم الــرســمــي فــي عــدن، 

وفصله عن صنعاء.
وفي هذا اإلطار، يقول عضو مؤتمر الحوار 
 »هادي 

ّ
»العربي الجديد«، إن زيد السالمي لـ

ــادة طــاقــمــه  ــ يــســتــطــيــع، لــكــن بـــالـــتـــدريـــج، إعــ
ه »ال 

ّ
بحسب اإلمكانات املتاحة«، الفتًا إلى أن

الدولة،  إلدارة  عــدن  في  كاملة  تحتّية  بنية 
ــق  ــرافــ ــات واملــ ــســ ــؤّســ بـــعـــد تـــدمـــيـــر كـــامـــل املــ
الــحــكــومــّيــة، الــتــي كــانــت مــوجــودة قــبــل عــام 
ــــح«. ويــعــتــبــر  ــالـ ــ نـــظـــام صـ قـــبـــل  ــن  مــ  ،1990
ـــه »مـــع الــدعــم 

ّ
الــســالمــي، فــي الــوقــت ذاتــــه، أن

الدولي واإلقليمي لهادي، يمكن أن يصبح 
ــــه »على 

ّ
أن إلـــى  مــمــكــنــًا«، مــشــيــرًا  املستحيل 

هادي أن يغّير أسلوبه وطريقة الحكم، التي 
اســتــخــدمــهــا فـــي صــنــعــاء وأثــبــتــت فشلها، 
ألســـبـــاب عــــديــــدة، مــنــهــا الـــبـــطء فـــي اتــخــاذ 
القرارات، والتردد وعدم الحزم في مواضيع 
املهام  معظم  توكيل  إلــى  باإلضافة  كثيرة، 
ألبنائه وللمحيطني به، وهم غير جديرين 

بذلك«.

أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي )الصورة( قرارًا باعتماد غرفة عمليات 
للقوات  األعلى  للقائد  عدن  مايو   22 عمليات  »غرفة  سّماها  خاصة 
وثيقة  هادي  ووّجه  المسلحة«. 
الــدفــاع  وزارة  ــادة  قــي إلــى  أمــس 
وإلى  العامة  األركان  هيئة  ورئاسة 
العتماد  والمناطق  القوى  قادة 
هذه الغرفة، مطالبًا هذه األطراف 
بتنفيذ مهامها وواجباتها لحفظ 
تنفيذ  التوجيهات  ومنعت  األمن. 
أي عمليات قتالية أو تحركات في 
من  بقرار  إال  العسكرية  الــوحــدات 

هادي عبر هذه الغرفة.

األمين  يرى  البرلمان،  داخل  المعارضة  لمشهد  الجديد  االنقسام  حول 
العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، أن الجبهة الشعبية كانت تتوهم 
داخل  الوحيدة  المعارضة  أنها 
المخولة  أنها  بالتالي  المجلس، 
عن  معربًا  المالية،  اللجنة  تــرؤس 
اعتقاده بأنه »ال بد من البحث عما 
في  ويزيد  يفرقنا،  عما  ال  يجمعنا 
أنه  يؤكد  كما  المعارضة«.  إربــاك 
اللجنة  رئاسة  دور  تضخيم  »تــم 
المالية  السياسات  رسم  في  المالية 
فيه  مبالغ  حــدث  ما  وأن  للبالد، 

كثيرًا«.

غرفة عمليات تابعة للرئيس

البحث عّما يجمع

وزيــر  عــن  الحوثي  جماعة  أفــرجــت 
الحكومة  فــي  ــتــجــارة  وال الصناعة 
العام  واألمــيــن  المستقيلة،  اليمنية 
اليمني  »التجمع  لــحــزب  المساعد 
بعد  ــســعــدي،  ال محمد  لــإصــالح« 
ذمــار،  مدينة  في  لساعات  احتجازه 
في  مصدر  وقــال  العاصمة.  جنوب 
»األناضول«،  لوكالة  ــالح«،  »اإلص حزب 
السعدي،  عن  أفرجوا  »الحوثيين  إن 
بمنزله في صنعاء«. فيما  وهو حاليًا 
قالت وسائل إعالم محلية إن الحوثيين 
وضعوا السعدي قيد اإلقامة الجبرية، 

وفرضوا عليه حراسة أمنية مشددة.

اإلفراج عن
 وزير الصناعة

تحاول المعارضة 
التونسية تشكيل 

جبهة سياسية جديدة 
لالستفادة من أخطائها 

خالل االنتخابات الرئاسية 
والتشريعية والتي أفضت 

إلى خسارتها

ال يزال الشارع التونسي 
منشغًال باإلطاللة 

اإلعالمية البن شقيق ليلى 
طرابلسي، سيف، الذي 

كشف فيها تفاصيل 
حول فساد »العائلة 

الحاكمة« السابقة

تتواصل التظاهرات الرافضة لسيطرة الحوثيين على صنعاء )األناضول(

سيف 
الطرابلسي 
هو ابن 
شقيق ليلى 
)فتحي 
بلعيد/فرانس 
برس(

تظاهرة ضد الحوثيين في صنعاء )محمد حمود/األناضول(

  شرق
      غرب

الحكومة الفلسطينية 
تطالب بضرائبها 

المسروقة
طـــالـــبـــت الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــإلــــزام  بــ األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  أمـــــــس، 
الضرائب  أمــوال  بتحويل  إسرائيل 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وقـــالـــت إن ســيــاســة 
ــــب  ــرائــ ــ ــــضــ احــــــتــــــجــــــاز عـــــــــائـــــــــدات الــ
ــبــــر قـــرصـــنـــة  ــتــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تــــعــ
ــتــــدعــــي تـــدخـــل  ــة، وتــــســ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
إجـــراءات  التــخــاذ  األميركية  اإلدارة 
ــبـــار إســرائــيــل  مــلــزمــة وعــاجــلــة إلجـ
على وقف استيالئها على مقدرات 
منسق  وأبــلــغ  الفلسطيني.  الشعب 
املناطق في حكومة االحتالل يؤاف 
ــانــــب الــفــلــســطــيــنــي  ــاي الــــجــ ــ ــردخــ ــ مــ
أيـــام بــعــدم تسليمهم عــائــدات  قــبــل 
/شباط  فبراير  شهر  عن  الضرائب 
الــــجــــاري، مـــا يــعــنــي حــجــز عـــائـــدات 

الضرائب لثالثة أشهر.
)العربي الجديد(

تشييع الشهيد 
الجعفري في بيت لحم

الــفــلــســطــيــنــيــني،  مــــن  اآلالف  ــيـــع  شـ
أمــس، في مخيم الدهيشة لالجئني 
الفلسطينيني في مدينة بيت لحم، 
جــنــوبــي الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة 
جــثــمــان الــشــهــيــد جـــهـــاد الــجــعــفــري 
ــهـــد  ــتـــشـ اسـ والـــــــــــــذي  عـــــــامـــــــًا،   )19(
ــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي  ــتـ ــ بــــرصــــاص االحـ
لــحــظــة اقــتــحــام املــخــيــم مــع ســاعــات 
ــارك فـــي مــوكــب  ــ ــى. وشـ ــ الــفــجــر األولــ
التشييع مختلف الفصائل، مرددين 
شعارات وهتافات تطالب باالنتقام 

لدماء الشهيد.
)العربي الجديد(

كيري: مصير المفاوضات 
النووية قريب

قال وزير الخارجية األميركي جون 
إن واشنطن ستعرف  أمــس،  كيري، 
ايـــران مستعدة  كــانــت  إذا  مــا  قريبًا 
العالم  لطمأنة  اتفاق  إلــى  للتوصل 
بــأنــهــا ال تــســعــى إلـــى إنـــتـــاج قنبلة 
نووية. لكن كيري نفى علمه ما إذا 
كــان التوصل إلــى اتــفــاق شــامــل مع 
إيــران أصبح قريبًا. وأكــد أن القوى 

الكبرى »أحرزت تقدمًا«.
)فرانس برس(

بريطانيا: فضيحة 
تسحب مالكوم من 

االنتخابات
البريطاني  الــخــارجــيــة  وزيــــر  أعــلــن 
أنه  أمــس،  ريفكند،  مالكوم  السابق 
لـــن يـــرشـــح نــفــســه فـــي االنــتــخــابــات 
املــقــبــلــة، بــعــد فــضــيــحــة اتـــهـــم فيها 
ــقـــبـــول املـــــــال مــقــابــل  ــتــــعــــداده لـ بــــاســ
اســتــغــالل نــفــوذه. وقـــال »لــقــد قــررت 
أنـــــه  مـــن األفـــضـــل لـــي أن أتــنــحــى«. 
كما أعلن عن استقالته من منصب 
واألمــن.  االستخبارات  لجنة  رئيس 

لكنه نفى االتهامات املوجهة إليه.
)فرانس برس(
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بيروت ـ نادر فوز

لن ينعقد مجلس الــوزراء اللبناني لأسبوع 
ل آلية اتخاذ 

ّ
الثاني على التوالي نتيجة تعط

القرار فيه وضياع القرار بني الوزراء ورئيسهم 
الـــذيـــن بـــاتـــوا يــمــســكــون جــمــيــعــًا بــصــالحــيــات 
الشاغر منذ مايو/ الجمهورية  موقع رئيس 
ــيــــرة  ــي. انـــفـــجـــرت الـــجـــلـــســـة األخــ ــ ــاضـ ــ أيـــــــار املـ
لــلــحــكــومــة، فـــي 12 فــبــرايــر/شــبــاط الـــجـــاري، 
نــتــيــجــة مــلــفــات كــثــيــرة، أســاســيــة وهــامــشــيــة، 
كــقــرار ترفيع  أخـــذ طــابــعــًا شخصيًا  مــا  منها 
معلمة في وزارة التربية، ومنها ما دخل إطار 
املــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة والــســيــاســيــة كتعيني 
إدارة املنطقة االقتصادية في مدينة طرابلس 
ــان(. تــــقــــول مـــــصـــــادر رئـــيـــس  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ )شــــمــــالــــي لـ
 
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ تمام ســالم،  الحكومة، 
استمرار  وجــوب  تؤكد  الحاصلة  »النقاشات 
وهو  تفجيرها«،  وعـــدم  الحكومة  فــي  العمل 
مـــوقـــف أجـــمـــعـــت عــلــيــه الــــقــــيــــادات الــلــبــنــانــيــة 
فــي أكــثــر مــن مناسبة وتــحــديــدًا فــي اللقاءات 
اجتمع  بينها.  مــا  فــي  ُعــقــدت  الــتــي  املتالحقة 
الحريري،  املستقبل، سعد  تيار  بزعيم  ســالم 
النائب ميشال عــون ورئيس  التقى   واألخير 
مجلس النواب نبيه بــري الــذي اجتمع أيضًا 
استطالع  الحكومة  رئيس  ليستكمل  بسالم، 
اآلراء من مقّره حيث التقى ممثلني عن معظم 
 كــل هذه 

ّ
الــقــوى املــشــاركــة فــي حكومته. إال أن

بعد  الحلول  تقديم  على  تساعد  لم  اللقاءات 
بحسب املقربني مــن ســالم، الــذي بــات ينتظر 
إلــى جلسات  التوافق  إلعـــادة  صيغة سحرية 

مجلس الوزراء.
في األساس، دفعت الخالفات داخل الحكومة 
ــــول إمــكــانــيــة  ــــى تـــحـــريـــك الـــنـــقـــاش حـ ــــالم إلـ سـ
تعديل آلــيــة اتــخــاذ الــقــرار فــي الــحــكــومــة، بما 
يعني ذلك تعديل الدستور الذي ُيشير إلى أنه 
في حال وجود شغور في رئاسة الجمهورّية 

القاهرة ـ العربي الجديد

تــبــدأ املــحــكــمــة الــدســتــوريــة الــعــلــيــا املــصــريــة، 
ــاء، فــحــص الــــدعــــاوى املــطــالــبــة  ــ ــعـ ــ ــوم األربـ ــيـ الـ
االنتخابية«،  الدوائر  ببطالن قانون »تقسيم 
الـــذي مــن شــأن صـــدور حكم بــإلــغــائــه، تأجيل 
ــقــــرر انـــطـــالقـــهـــا فــي  الــعــمــلــيــة االنـــتـــخـــابـــيـــة املــ
آذار املقبل، إلى  الثالث من مــارس/  األســبــوع 

أجل غير مسمى.
ويتنحى عن جلسات املحكمة الخاصة بهذه 
منصور،  عــدلــي  املستشار  رئيسها  القضايا 
ه كان يتولى منصب رئيس الجمهورية 

ّ
بما أن

املؤقت، حني أصدر إثنني من القوانني الثالثة 
»مجلس  وهــمــا  بــعــدم دستوريتها،  املــطــعــون 
ــقـــوق الـــســـيـــاســـيـــة«.  الـــــنـــــواب، ومـــبـــاشـــرة الـــحـ
وكــــانــــت »هـــيـــئـــة مـــفـــوضـــي املـــحـــكـــمـــة«، الــتــي 
تصدر تقارير قضائية استشارية، قد أوصت 
القوانني، لكن األخذ  بإبطال مادتني من هــذه 
بتوصيتها لن يؤثر على العملية االنتخابية، 
على العكس مــن أمــر البت فــي قــانــون تقسيم 

الدوائر.
بإبطالهما  الهيئة  أوصـــت  الــلــتــان  واملـــادتـــان 
هــمــا رقـــم 6 مــن قــانــون مجلس الـــنـــواب، التي 
البرملان وتسقط  داخــل  السيدات  تميز وضــع 
عنهن العضوية في حالة واحــدة فقط مقابل 
حــالــتــني لــلــنــواب الـــرجـــال. واملــــادة رقـــم 25 من 
قـــانـــون مـــبـــاشـــرة الـــحـــقـــوق الــســيــاســيــة الــتــي 
تــجــعــل نــصــيــب املــــرشــــح عـــضـــو الـــقـــائـــمـــة مــن 
الــدعــايــة االنتخابية يــعــادل 12 فــي املــائــة من 

نصيب املرشح املستقل.
ــن بـــــــدء جـــلـــســـة املـــحـــكـــمـــة  ــ ــات مــ ــ ــاعــ ــ ــــل ســ ــبـ ــ وقـ
بــني  مــكــثــفــة  اتـــــصـــــاالت  دارت  ــة،  ــوريــ ــتــ ــدســ الــ
رئيس الــوزراء إبراهيم محلب ووزير العدالة 
االنــتــقــالــيــة إبــراهــيــم الــهــنــيــدي ووزيــــر الــعــدل 
ــاع  ــمـ ــتـ مــــحــــفــــوظ صـــــابـــــر، تـــمـــخـــضـــت عـــــن اجـ
مطول ملــدة 10 ســاعــات للجنة »وضــع قانون 
تقسيم الدوائر« مع أعضاء من هيئة »قضايا 
الدولة«، وهم محامي الحكومة وأحد ممثلي 
»اللجنة العليا لالنتخابات«، وتم في نهايته 
إعــــداد املـــذكـــرة الــخــاصــة بـــالـــرّد عــلــى توصية 

بطالن التقسيم.
وقـــال مــصــدر حكومي فضل عــدم نشر اسمه 

»العربي الجديد«، إن »الحكومة واثقة تمامًا  لـ
الــذي وضعته، ألنــه مبني  التقسيم  من عدالة 
ــع نــص  ــات دقـــيـــقـــة مــتــمــاشــيــة مــ ــابـ عـــلـــى حـــسـ
العادل  التمثيل  الذي أوجب مراعاة  الدستور 
لــلــســكــان واملــتــكــافــئ لــلــنــاخــبــني، ولــيــس األخــذ 
بعدد السكان فقط أو عدد الناخبني فقط، كما 

انتهى تقرير املفوضني«.
القانون  بطالن  »توصية  أن  املصدر  وأضــاف 
املقاعد  أســاس خاطئ هي توزيع  قامت على 
عــلــى الــــدوائــــر بـــــذات طــريــقــة تــوزيــعــهــا على 
ــذا خــطــأ، ألن الــقــانــون اعتمد  املــحــافــظــات، وهـ
توزيع  فــي  والناخبني معًا  السكان  عــدد  على 
الناخبني وحدهم في  املحافظات، وعلى عدد 

توزيع الدوائر«.
ــال  ــمـ ــتـ ــكــــومــــة الحـ وحـــــــــول اســــــتــــــعــــــدادات الــــحــ
ــه »ال بديل عــن تأجيل 

ّ
بطالن الــقــانــون، أّكــد أن

االنـــتـــخـــابـــات حــتــى نــهــايــة الـــعـــام عــلــى األقــــل، 
بــســبــب اســتــحــالــة إجــرائــهــا فــي فــتــرة العطلة 
الــقــضــائــيــة الــصــيــفــيــة، وكـــذلـــك بــســبــب تــزامــن 
الفطر  العطلة مع شهر رمضان وعيدي  هــذه 
ــاز أي مــرحــلــة  واألضـــــحـــــى، مـــمـــا يـــعـــوق إنــــجــ

انتخابية كاملة«.
وأشــار إلــى أن »الحكومة تتوقع األســـوأ، فقد 
الــحــكــم ببدء  وضــعــت ســيــنــاريــو للتعامل مــع 
صــيــاغــة بــعــض املــــســــودات الـــجـــديـــدة لــقــانــون 
ــــدور الـــحـــكـــم«، لكنه  ــر فــــور صـ تــقــســيــم الــــدوائــ
الدستورية  املحكمة  »حيثيات  إن  وقـــال  عــاد 
ســتــكــون األســــاس الــــذي نــضــع عــلــيــه الــقــانــون 

الجديد، إذ أبطل الحالي«.
ــن تـــوقـــعـــات الــســلــطــة الــســيــاســيــة لــلــحــكــم  ــ وعـ
ومـــــدى تــعــامــلــهــا مــعــه فـــي إطـــــار االســـتـــعـــداد 
ملــؤتــمــر دعــــم مــصــر اقــتــصــاديــًا املـــقـــرر فـــي 13 
مــارس/ آذار املقبل، ذكــر املصدر أن »ال تأثير 
على استعدادات املؤتمر نهائيًا، وإذا تم إلغاء 
هو  الــقــضــاء  أن  يعلم  فالجميع  االنــتــخــابــات، 
لن  واملؤتمر  الحكومة،  وليس  بذلك  املختص 

يؤجل تحت أي بند«.
 املــحــكــمــة 

ّ
ــة، فــــــــإن ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ومـــــــن الــــنــــاحــــيــــة اإلجــ

اليوم  الحكم  إصــدار  تملك سلطة  الدستورية 
في الدعوى املنظورة أمامها، ويجوز لها أيضًا 
تأجيل الدعوى الستكمال سماع املرافعات، أو 

حجزها للحكم، وذلك كله في غضون 5 أيام.

صالحياته،  مجتمعًا  الـــوزراء  مجلس  م 
ّ
يتسل

وبالتالي يصبح كل وزيــر قــادرًا على تعطيل 
القرارات وكل قرار بحاجة إلى 24 توقيعًا من 
الــوزراء األعضاء في الحكومة. ويسعى سالم 
للعودة إلى جوهر املادة 65 من الدستور على 
»اتخاذ القرارات توافقيًا، وفي حال تعذر ذلك 
ذ قراراته بأكثرية الحضور«، 

ّ
بالتصويت يتخ

طّبق في حالة عدم الشغور الرئاسي. 
ُ
والتي ت

وبــالــتــالــي بــاتــت الــحــلــول الــتــي يــبــحــث عنها 
ــيــــوم، تـــتـــجـــاوز حــــّد إيـــجـــاد املـــخـــارج  ســــالم الــ
وقد  الدستور  وتطال  والتوافقية،  السياسية 

تدعو إلى تخطي نصوصه.
نتيجة ذلك، تشّكل بوجه سالم محور وزاري 
أعــضــاء  ثــلــث  ثــمــانــيــة وزراء، أي  ــّم  جـــديـــد ضــ
ــــور الـــجـــديـــد  ــــحـ ــلــــق هــــــذا املـ الــــحــــكــــومــــة. وانــــطــ

ميشال  السابق،  الجمهورية  رئيس  بمباركة 
سليمان )املتمثل بثالثة وزراء في الحكومة(، 
ــوزراء الــثــالثــة لــحــزب الكتائب  ــ وبــمــشــاركــة الــ
املستقلني بطرس حــرب وميشال  والــوزيــريــن 
فرعون. يجمع هؤالء رفض أي تعديل لآلليات 
 »تحصني 

ّ
داخـــل الــحــكــومــة، مــؤكــديــن عــلــى أن

الوضع الحكومي ال يمكن ان يتم على حساب 
كــل من  قاله  مــا  الجمهورية«، بحسب  رئــاســة 
قزي وحرب بعد اجتماع جمع أعضاء املحور 
الجديد في منزل سليمان.  كبرت كرة الرفض 
املــارونــي، بشارة  البطريرك  انضمام  هــذه مع 
 »الــحــكــومــة 

ّ
ــي، إلــيــهــا وتـــأكـــيـــد عــلــى أن ــراعــ الــ

تــتــولــى مـــمـــارســـة صــالحــيــاتــهــا الــدســتــوريــة 
بــصــالحــيــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بــالــوكــالــة، 
وبذهنية  بالتوافق  إال  ملمارستها  مجال  وال 
تــصــريــف األعـــمـــال ال بــابــتــكــار آلــيــات تتنافى 
ــّول رفــــض اقـــتـــراح  ــتــــور«. عـــنـــدهـــا، تـــحـ والــــدســ
ســالم تعديل اآللــيــات الــدســتــوريــة إلــى رفض 
 املـــشـــروع يــمــّس موقع 

ّ
مــســيــحــي، بــاعــتــبــار أن

رئاسة الجمهورية ويهدف إلى إيجاد أرضية 
سياسية وشرعية وقانونية لتأمني األرضية 
الـــالزمـــة لــتــعــايــش الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا مع 
يعني  ما  الرئاسة.  في منصب  الشغور  واقــع 
بشكل أو بآخر إيجاد الحلول الالزمة وتسيير 
 موقع رئاسة 

ّ
الشؤون الحكومية في لبنان كأن

الجمهورية غير ضروري وغير هام.
املسيحي موقف رئيس  اإلجــمــاع  هــذا  ينتظر 
تكتل اإلصالح والتغيير، النائب ميشال عون، 
الذي لم يصدر عنه في اإلعالم أي موقف بهذا 
الشأن بعد. في حني تنقل مصادر وزارية عن 
الرابية )مقّر إقامة عون( عدم وجود أي مانع 
لدى رئيس التكتل من تفعيل العمل الــوزاري 
ــفـــاق عليها.  وفـــق االقـــتـــراحـــات الــتــي يــتــم االتـ
وتــتــرافــق هــذه األجـــواء مــع تأكيد مقربني من 
»العربي الجديد« على وجوب »االتفاق  عون لـ
مع رئيس الحكومة على وجود كتل أساسية 
الــقــرارات بدون  أن تمّر  الحكومة ال يمكن  في 
ــقـــصـــود بــهــذا  مـــوافـــقـــة الــجــمــيــع عــلــيــهــا«. واملـ
 القرار الحكومي يصبح 

ّ
الكالم اإلشارة إلى أن

تكتل عون  رئيسية،  كتل  ثــالث  تــوافــق  بحكم 
والكتلة  )سنيًا(  املستقبل  وكتلة  )مسيحيًا( 
املشتركة بني حزب الله وبري )شيعيًا(. ليكون 
عــون قد كــّرس نفسه املمثل املسيحي األوحــد 
في السلطة، ولو جاء ذلك على حساب املوقع 
املــســيــحــي األول فـــي الــجــمــهــوريــة بــحــســب ما 

يرى خصومه.

»الغارديان«، أمس  ملخص عنها في نسخة 
الثالثاء، أن مزاعم نتنياهو التي ألقاها على 
مسامع قـــادة الــعــالــم فــي عــام 2012 عــن قرب 
الــذرّيــة، غير صحيحة  للقنبلة  إيــران  امتالك 
وتتناقض تمامًا مع املعلومات املتوفرة لدى 

جهاز املخابرات اإلسرائيلي »املوساد«. 
ــي عـــــام 2012  ــد عـــــرض فــ وكــــــان نــتــنــيــاهــو قــ
الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة رسمًا  أمـــام الجمعية 
 إيران كانت في ذلك 

ّ
توضيحيًا، يزعم فيه أن

ــدة مــن إنــجــاز  الــوقــت عــلــى مــســافــة ســنــة واحــ
الــذريــة،  القنبلة  وامــتــالك  الــنــووي  مشروعها 
العالم إلى ضــرورة التحّرك ملنع إيران  داعيًا 
مـــن امـــتـــالك بــرنــامــج نــــووي يـــهـــّدد إســرائــيــل 
والـــعـــالـــم. فـــي مــقــابــل ذلــــك، يــكــشــف مــضــمــون 
ــرات  ــابــ ــخــ ــه جــــهــــاز املــ ــادلــ ــبــ تــــقــــريــــر ســــــــري، تــ
مع جهاز  »املــوســاد«  الخارجية  اإلسرائيلية 
أكتوبر/  22 في  أفريقي،  الجنوب  املخابرات 
املتوفرة  املــعــلــومــات  ن 

ّ
أ  ،2012 األول  تشرين 

 أنشطة إيــران النووية ال 
ّ
للموساد تفيد بــأن

تشير بالضرورة إلى إنتاج أسلحة، وهي غير 
جاهزة لتخصيب اليورانيوم على مستويات 
عالية تناسب إنتاج أسلحة نووية، ال سّيما 
يورانيوم  إلــى  ذريـــة يحتاج  قنبلة  إنــتــاج   

ّ
أن

مخّصب بنسبة 90 في املائة.
السرّية  للوثائق  »الغارديان«  نشر  ويتزامن 
ر في العالقات بني نتنياهو والرئيس 

ّ
مع توت

ــاراك أوبـــامـــا، عــلــى خلفية زيـــارة  األمــيــركــي بــ
إلــــــى واشـــنـــطـــن،  بـــهـــا  ــام  ــيــ ــقــ الــ األول  ــوي  ـــنــ يـ

الــشــهــر املــقــبــل، ويــلــقــي خــاللــهــا خــطــابــًا أمــام 
الــكــونــغــرس، مــن املــرّجــح أن يــكــون مضمونه 
الــنــووي،  ومشروعها  إيـــران  على  تحريضيًا 
بني طهران  الجارية  للمفاوضات  انتقاد  مع 
والــــــدول الـــكـــبـــرى. ويــخــشــى الــبــيــت األبــيــض 
املــبــالــغ بها  أن تتسّبب املــزاعــم اإلســرائــيــلــيــة 
الــنــووي اإليــرانــي، باإلضرار  البرنامج  حــول 
فـــي املـــفـــاوضـــات الــحــســاســة الـــتـــي تــجــريــهــا 
وخصوصًا  الدولّية،  السداسية  ودول  إيــران 
 نــتــنــيــاهــو أعـــلـــن فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة، 

ّ
أن

اتــفــاق، يسمح إليــران  إلــى تعطيل أي  سعيه 
باالحتفاظ بقدراتها النووية. 

»الغارديان«  نشرت  التي  الوثائق  وتحتوي 
مضمون عدد منها، على تقارير غير متتابعة 
أو منتظمة، تبادلها عمالء جهاز أمن الدولة 
في جنوب أفريقيا، املعروف اختصارًا باسم 
»إن إي إيه« )NIA(، بني عام 2006 وديسمبر/

وكالة  فــي  نظرائهم  مــع   ،2014 األول  كــانــون 
البريطانية  األميركية واملخابرات  املخابرات 

لندن ـ نواف التميمي

ــبــــاريــــة  ــتــــخــ ــق اســ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــكــــشــــف وثـ تــ
نــشــرتــهــا صــحــيــفــة »الـــغـــارديـــان« 
الــبــريــطــانــيــة، وقــنــاة »الــجــزيــرة«، 
مـــدى ضــــراوة املــعــركــة الـــدائـــرة بــني األجــهــزة 
أفريقيا،  جنوب  حــول  العاملية  االستخبارية 
وتحديدًا حول امللف اإليراني النووي. معركة 
تشترك فيها أجهزة كل من إيــران والواليات 
املتحدة وإسرائيل وبريطانيا وغيرها. ومن 
بــني مــا تــؤكــده هــذه التسريبات التي تشمل 
أن رئيس  املسربة،  البرقيات  كبيرًا من  عــددًا 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو »كاذب 
شر 

ُ
عاملي« بامتياز. وتكشف البرقيات التي ن

برقيات التجسس: جنوب أفريقيا قبلة استخبـارات العالم
محاولة أميركية للتواصل مع »حماس« ونتنياهو يكذب إيرانيًا

تكشف وثائق استخبارية 
نشرتها صحيفة الغارديان 

البريطانية بالتعاون مع 
فضائية الجزيرة، أّن 

جنوب أفريقيا ُتشّكل 
وجهة استخبارات دول 

العالم

انقسمت الحكومة 
اللبنانية إلى محورين 
عمليًا كإحدى نتائج 
استمرار الشغور في 

الرئاسة

حاولت المخابرات 
األميركية فتح قنوات 
اتصال سرًا مع حماس 

رغم الحظر

67
سياسة

الغالف

لبنان: الفراغ الرئاسي يقسم الحكومة
مصر: الدوائر أمام »الدستورية«

ــيــــة، وكــــذلــــك مــــع عــمــالء  ــرات الــــروســ ــابــ ــخــ واملــ
للمخابرات اإليرانّية، باإلضافة إلى العشرات 
من أجهزة االستخبارات األخرى حول العالم، 
ــط فــأفــريــقــيــا،  ــ ــ ــــى الــــشــــرق األوسـ ــا إلـ ــيـ مــــن آسـ
بــمــا فــيــهــا املــخــابــرات األردنـــّيـــة واإلمـــاراتـــّيـــة 
ق القسم األكبر من الوثائق 

ّ
والُعمانّية. ويتعل

التي اطلعت عليها الصحيفة، بمراسالت بني 
جهاز »إن إي إيه« وجهاز »املوساد«. 

وتكشف إحــدى الوثائق، وفــق »الــغــارديــان«، 
 املخابرات األميركّية حاولت في عام 2012، 

ّ
أن

فتح قنوات اتصال خلفّية مع حركة »حماس« 
الفلسطينية، رغم منع اإلدارة األميركية ألي 
اتصاالت مع الحركة. وفي محاولة لاللتفاف 
لــجــأت وكالة  قــانــون الحظر األمــيــركــي،  على 
من  املساعدة  إلــى طلب  األميركّية  املخابرات 
الوثائق  وتظهر  أفريقية.  الجنوب  نظيرتها 
إلــــى فتح  أن »ســــي آي إيــــــه«، كـــانـــت تــســعــى 
قنوات اتصال مع »حماس«، أو تجنيد عمالء 
التقى عمالء  ذلــك،  في قطاع غــزة. ولتحقيق 
أفريقي في  األميركي والجنوب  الطرفني  من 
القدس الشرقّية. وتشير برقية أرسلها عميل 
يونيو/  29 فــي  أفريقية  الجنوب  املــخــابــرات 
 عمالء »ســي آي إيــه«، 

ّ
حــزيــران 2012، إلــى أن

كانوا مهتمني بفتح قنوات اتصال خلفّية مع 
حركة حماس في غــزة، وقــد طلبوا مساعدة 

مخابرات جنوب أفريقيا لتحقيق ذلك. 
الذي  التهديد  إلى  البرقّيات  وتتطّرق إحــدى 
 أوباما وّجهه عام 2012 إلى الرئيس 

ّ
قيل إن

أصــّر  فــي حــال  عــبــاس،  الفلسطيني محمود 
ــّدي الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة،  ــ ــــحـ ــر عـــلـــى تـ ــ ــيـ ــ األخـ
والتوّجه إلى الجمعية العامة لأمم املتحدة، 
بطلب قبول دولة فلسطني كعضو مراقب في 
الخاصة بهذا  البرقية  املتحدة. وتؤكد  األمم 
لم يستجب  الــذي  التهديد،  املوضوع حقيقة 
إلــى األمــم املتحدة،  له عباس، بدليل توّجهه 
بطلب قبول عضوية فلسطني كدولة مراقبة 

في املنظمة الدولّية.
وتــكــشــف وثــيــقــة أخـــرى الــجــهــود الشخصّية 
لرئيس جهاز »املوساد« السابق مائير داغان، 
للضغط على مسؤولني في مخابرات جنوب 
أفــريــقــيــا، وتــحــذيــرهــم مــن مــخــاطــر تصويت 
الــذي  بــالدهــم لصالح تقرير »غــولــدســتــون«، 
أعـــــّده الــقــاضــي الــجــنــوب أفــريــقــي ريــتــشــارد 
حرب  جرائم  في  التحقيق  بعد  غولدستون، 
ارتكبتها إسرائيل أثناء عدوانها على قطاع 
عــــام 2009.  عــــام 2008 ومــطــلــع  نــهــايــة  غــــزة 
ويــــحــــذر داغــــــــان الــــطــــرف الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي 
الــتــقــريــر، يعني  الــتــصــويــت لــصــالــح   

ّ
مـــن أن

 عباس 
ّ
»ضــربــة لــعــمــلــّيــة الـــســـالم«، زاعــمــًا أن

متحفظ على قبول املجتمع الدولي للتقرير، 
ألن ذلــــك ســيــقــوي مـــوقـــع حـــمـــاس ويــضــعــف 
موقفه. ويزعم داغــان، وفــق الوثيقة، أن هذه 
ــوقــــف غـــيـــر املـــعـــلـــن لــلــرئــيــس  هــــي حــقــيــقــة املــ

الفلسطيني من تقرير غولدستون.
 الوثائق التي تنشرها، 

ّ
وتؤكد »الغارديان« أن

تختلف عن التسريبات املنسوبة إلى إدوارد 
األخيرة  إن  إذ  ويكيليكس،  وموقع  ســنــودن، 
ــيـــات اســتــخــبــاراتــيــة  ــرقـ كـــانـــت تـــركـــز عـــلـــى بـ
إلكترونية ُيشار إليها في عالم االستخبارات 
تعتمد  بينما   ،)SIGINT( »سيغنت«  بكلمة 
الصحيفة  تنشرها  التي  التجّسس  برقيات 
على املعلومات التي يجمعها وينقلها البشر، 

.)HUMINT( »عرف بكلمة »هيومنت
ُ
وت

توليها  الــتــي  األهمية  عــن  الــوثــائــق  وتكشف 

ــــرات والــــتــــجــــّســــس الـــعـــاملـــيـــة  ــابـ ــ ــــخـ ــــزة املـ ــهـ ــ أجـ
لجنوب أفريقيا، إذ تسعى الواليات املتحدة 
األميركية وبريطانيا وإسرائيل وغيرها من 
الــــدول الــغــربــّيــة إلـــى تــعــزيــز وجــودهــا هــنــاك، 
تأثيره  وتــزايــد  الصيني  التوّسع  مقابل  فــي 
الوثائق تكشف تركيز   

ّ
أن االقــتــصــادي. ومــع 

أجــهــزة املــخــابــرات األمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة 
لتشديد  أفريقيا  جنوب  على  واإلسرائيلية 
الـــحـــصـــار عـــلـــى إيـــــــران والــــحــــّد مــــن نــفــوذهــا 
برنامجها  تطوير  مــن  ومنعها  الــعــالــم،  عبر 
فــي تقارير  الـــواردة   املعلومات 

ّ
الــنــووي، لكن

 جنوب 
ّ
املخابرات الجنوب أفريقية، تظهر أن

أفريقيا ال تأتي ضمن املناطق ذات األولوية 
لنشاط املخابرات اإليرانّية التي تنشط أكثر 
مثل  تجمعات شيعية  فيها  تــوجــد  دول  فــي 
تــنــزانــيــا، وزنــجــبــار، وإثــيــوبــيــا، ونــيــجــيــريــا، 
والنيجر  وموريتانيا،  والسنغال،  واملــغــرب، 

وغينيا.
 جـــهـــاز املــخــابــرات 

ّ
كــمــا تــكــشــف الـــوثـــائـــق أن

ــقـــي، الـــــذي رصــــد الــكــثــيــر من  ــريـ الـــجـــنـــوب أفـ
الجهد البشري واملالي ملالحقة أنشطة إيران، 
لم يجد في تلك األنشطة تهديدًا حقيقيًا. وقد 
تضمن أحـــد املــلــفــات الـــذي أعــّدتــه مــخــابــرات 
أسماء  صفحة،   128 ويضم  أفريقيا،  جنوب 
عــمــالء املــخــابــرات اإليــرانــيــة، الــذيــن يقيمون 
بما  إليها،  يــتــرددون  أو  أفريقيا،  فــي جنوب 
في ذلك معلومات شخصّية ومعلومات عن 
طبيعة نشاطهم وخلفياتهم وأرقام هواتفهم 
وأرقــــــــــــام ســــيــــاراتــــهــــم واألشـــــــخـــــــاص الــــذيــــن 

يجتمعون معهم. 
 
ّ
أن إلــى  امللف  فــي  الـــواردة  املعلومات  وتشير 

عـــمـــالء إيــــــران، هـــم مـــن الــصــحــافــيــني ورجــــال 
األعــــمــــال وأصــــحــــاب مـــحـــالت بـــيـــع الــســجــاد 
ستخدم واجــهــات 

ُ
الــتــي غالبا مــا ت اإليــرانــي، 

للتمويه، أو أماكن لعقد االجتماعات، حسب 
ما جاء في امللف.

وجهت منظمة »هيومن رايتس ووتش« الحقوقية الدولية، صفعة إلصرار 
السلطات املصرية على أن غاراتها على ليبيا، األسبوع املاضي، لم توقع 
من  الــثــالثــاء،  أمــس  املنظمة  أصــدرتــه  تقرير  فقد خلص  مدنيني.  ضحايا 
مقرها في بريطانيا، إلى أن مصر »أخفقت في اتخاذ االحتياطات الالزمة 
األسبوع  ليبيا،  درنـــة، شرقي  مدينة  على  املــصــري  الــهــجــوم«  تنفيذ  عند 
املاضي، ردًا على جريمة تنظيم »داعــش« بحق العمال املصريني. وقالت 
املــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة فــي تــقــريــر بــعــنــوان: »ضــحــايــا مــدنــيــون فــي الــغــارات 
الجوية لدرنة«، إن »7 مدنيني على األقل، بينهم 3 أطفال، لقوا مصرعهم 
في الضربات الجوية املصرية/ الليبية املشتركة على مدينة درنة شرقي 
ليبيا في 16 فبراير/ شباط املاضي ليبيا ومصر يجب إجراء تحقيقات 
العشوائية  »الهجمات  أن  الــوفــاة«. وأضــافــت  سريعة وشفافة في حــاالت 
التي ال تميز بني األهداف العسكرية، واملدنيني أو البنية التحتية املدنية 
تنتهك قوانني الحرب. واالنتهاكات الخطيرة لقوانني الحرب، التي ترتكب 

بقصد جنائي، قد تكون جرائم حرب«.
وأشارت املنظمة إلى أنها وثقت، وفق إفادات شهود عيان، وعدد من أفراد 
أنــهــا نتيجة للغارات  الــتــي يــبــدو  أســر الضحايا »7 وفــيــات مــن املــدنــيــني 

الجوية على درنة«. 
وأوضحت أنها »أجرت مقابالت عبر الهاتف مع أسر 6 من الضحايا الذين 
قتلوا في منازلهم في حي شيحة. ومن بني القتلى، األم ربيحة املنصوري، 
الذين  الخرشوفي،  وحذيفة  وزكريا،  عفراء،  األربعة،  أطفالها  من  وثالثة 
لقوا حتفهم عندما أصاب صاروخ منزلهم. وآخرون هم أسامة الشتيوي، 
فــوق سطح منزله، فأصابته شظية، وعطية  مــن  يــراقــب  كــان  وهــو طالب 
بوشيبة الشعري، الذي لقي مصرعه بعد أن أنهارت واجهة منزله عليه، 
وحنان فرج الدرسي التي كانت على سطح منزلها عندما أصاب صاروخ 

الشارع املقابل«.
ونقلت املنظمة عن سكان باملدينة قولهم إن »الغارات الجوية أصابت 20 
مدنيًا آخرين على األقل، وبعضهم في وحدة العناية املركزة في مستشفى 

الهريش في درنة«. 
الــشــرق األوســـط وشمال  التنفيذية لقسم  املــديــرة  الــســيــاق، أشـــارت  وفــي 
أفريقيا في املنظمة، سارة ليا ويتسن، إلى أن »مصر وليبيا تقوالن إنهما 
تقاتالن املتطرفني التابعني لداعش، ولكن هذا ال يعطي لهم مطلق الحرية 
فــي قتل املــدنــيــني«. وحــذرت مــن أنــه »مــا لــم يتصرف مجلس األمــن بشكل 
املــســؤولــني عــن مقتل وجـــرح مــدنــيــني، وتعزيز  ســريــع وحــاســم ملحاسبة 
مــزيــدًا من  الــوضــع سيشهد  بــأن  األســلــحــة، ثمة خطر  القائم على  الحظر 

التدهور ويؤدي إلى مزيد من الضحايا املدنيني«.
أن  السيسي،  الــفــتــاح  عبد  الــرئــيــس  منهم  املــصــريــني،  للمسؤولني  وســبــق 
ــ الليبية لم توقع  شــددوا، طوال األيام املاضية، على أن الغارات املصرية 

إال »قتلى إرهابيني«.
)األناضول(

من وحي االنتخاباتتقرير متابعة

االستخبارات  أّن  إلى  »الغارديان«،  صحيفة  نشرتها  التي  الوثائق  تشير 
أفريقية  إيقاف صفقة عقدتها شركة جنوب  البريطانية تدّخلت في 
كما  إيرانيّة.  شركة  لصالح  البالستية  الصواريخ  لتصنيع  معدات  لبيع 
تنظيمي  ضد  استخباراتية  عمليات  عن  تفاصيل  الوثائق  تضمنت 

»القاعدة« و»الدولة اإلسالمية« )داعش(، وغيرهما من المنظمات.

لمالحقة  أفريقيا  جنوب  على  األميركية  المتحدة  الواليات  ضغطت 
األميركية  المخابرات  طلبات  بين  الموازنة  إلى  دفعها  ما  إيران،  أنشطة 
المخابرات  وتــقــّدر  طــهــران.  مع  طبيعية  عالقات  على  والحفاظ 
األميركيّة عدد العمالء اإليرانيين المنتشرين حول العالم بـ30 ألف شخص، 

بما في ذلك العاملون في السفارة اإليرانية في جنوب أفريقيا.

صفقة تصنيع صواريخ بالستية 30 ألف عميل إيراني

إضاءة
تصريحات 

»غير متناقضة«
نــفــى مـــســـؤول إســـرائـــيـــلـــي لــــ »هــيــئــة اإلذاعـــــة 
البريطانية« )بي بي سي(، وجود أي تناقض 
بـــني تـــحـــذيـــرات رئـــيـــس الـــــــوزراء اإلســرائــيــلــي 
ــورة(، مـــن الــتــهــديــد  بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو )الــــصــ
ــرانــــي الـــنـــووي والـــوثـــائـــق الـــتـــي نــشــرتــهــا  اإليــ
»الــغــارديــان« بــشــأن مــوقــف »املـــوســـاد«. وقــال 
 نــتــنــيــاهــو »رّكـــــز أمــــام األمــــم املــتــحــدة عــام 

ّ
إن

 استمرار إيــران في تخصيب اليورانيوم، سيؤدي إلى حصولها 
ّ
2012 على أن

إلى  نــوويــة«. وأشــار  اليورانيوم املخّصب إلنتاج قنبلة  على كميات كافية من 
ــران حــول  ــ »مــعــارضــة إســرائــيــل االتـــفـــاق املــزمــع إبـــرامـــه بــني الــــدول الــغــربــيــة وإيـ
لبناء  الــضــروريــة  العناصر  إنــتــاج  مــن  ذلــك سيمّكنها  الــنــووي، ألن  مشروعها 

سالح نووي، وسيشّجع الدول املجاورة على تطوير أسلحة نووية أيضًا«.

ــــح رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــّيــة  أوضــ
ـــه »ملــس على 

ّ
تــمــام ســالم )الـــصـــورة( أن

 
ّ
ــر الــســبــعــة املـــاضـــيـــة، أن ــهــ ــدى األشــ ــ مـ
ــل الـــحـــكـــومـــة ال تــســاعــد  ــ األجــــــــواء داخــ
كـــثـــيـــرًا عـــلـــى اإلنــــــتــــــاج«. وقــــــــال، خـــالل 
أمس  الصحافة،  نقابة  وفــد  استقباله 
الثالثاء: »منذ بداية الشغور الرئاسي 
ارتأيت التواصل مع القوى السياسية 
واعتماد التوافق، لكن التوافق ال يعني 
 
ّ
ــمــــاع«. ولــفــت إلـــى أن بـــالـــضـــرورة اإلجــ
الــذي نحرص عليه يحتمل  »الــتــوافــق 
وجود تباينات في الرأي تحت سقفه«، 
الـــــــــوزراء فــهــمــوا   »بـــعـــض 

ّ
مــعــتــبــرًا أن

ه فرصة للتعطيل«.
ّ
التوافق على أن

التوافق ال اإلجماع

االنتخابات ماضية نحو التأجيل )فرانس برس(

نشاط استثنائي لالتصاالت بين الموساد واستخبارات جنوب أفريقيا )فرانس برس(

»هيومن رايتس ووتش« 
تكّذب القاهرة 

قتلى مدنيون في درنة

انتخابات مصر )فرانس برس(
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أمير قطر بضيافة أوباما

بن  تميم  الشيخ  قــطــر،  أمــيــر  التقى 
حمد آل ثاني )الصورة(، في البيت 
ــاء، الــرئــيــس  ــثـــالثـ ــيـــض أمــــس الـ األبـ
األميركي بــاراك أوباما. وقــال بيان 
املتحدث اإلعالمي باسم  صــدر عن 
ــيــــض قـــبـــل الـــلـــقـــاء، »إن  الـــبـــيـــت األبــ
الرئيس األميركي يتطلع إلى إجراء 
مــبــاحــثــات مـــع أمـــيـــر قـــطـــر، تتعلق 
بــالــقــضــايــا األمــنــيــة واالقــتــصــاديــة 
والسياسية والقضايا األخرى، ذات 
االهتمام املشترك«. وذكر البيان أن 
لدى الواليات املتحدة وقطر شراكة 
طويلة األمد، وأن اللقاء يعد فرصة 
الطرفني،  بــني  الــعــالقــة  تلك  لتعزيز 
في  املشتركة  املصلحة  يحقق  بما 
دعـــم األمـــن واالســتــقــرار فــي الــشــرق 
األوســــــط. وفـــرضـــت الـــتـــطـــورات في 
املنطقة نفسها على أجندة الزيارة 
التي تعد األولــى للشيخ تميم إلى 
واشنطن، منذ توليه مقاليد الحكم.
)العربي الجديد(

البرلمان العراقي يعقد 
اجتماعه رغم 

المقاطعة
ــنــــواب الـــعـــراقـــي،  صـــــّوت مــجــلــس الــ
على اعتبار جــرائــم »داعـــش« بحق 
املــدنــيــني »إبــــــادة جــمــاعــيــة«، وذلـــك 
خــالل جلسة أمــس الــثــالثــاء، ُعقدت 
على الرغم من مقاطعة نواب كتلتي 
ــقـــوى الــعــراقــيــة وائـــتـــالف  اتـــحـــاد الـ
ــنــــي الـــلـــتـــني تـــمـــثـــالن الـــعـــرب  الــــوطــ

ة.
ّ
السن

وقـــال عــضــو الــبــرملــان جــمــال كوجر 
النواب  »مجلس  إن  لـــ«األنــاضــول«، 
عقد جلسة برئاسة سليم الجبوري 
وحضور نحو 170 نائبًا من أصل 

328 نائبًا.
)األناضول(

الملك األردني 
يزور الرياض

يــــصــــل املـــــلـــــك األردنــــــــــــــي عـــبـــدالـــلـــه 
ــريـــاض  ــى الـ ــ ــثـــانـــي )الـــــصـــــورة( إلـ الـ
ــارة يلتقي  ــ ــاء، فـــي زيـ الـــيـــوم األربــــعــ
بن  السعودي سلمان  امللك  خاللها 
عبدالعزيز آل سعود. وقالت وكالة 
إنــه سيتم خالل  األنــبــاء السعودية 
ــلـــقـــاء بـــحـــث الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة  الـ
ــل تـــعـــزيـــزهـــا  ــ ــبـ ــ ــديــــن وسـ ــلــ ــبــ ــــني الــ بــ
ــاالت بـــاإلضـــافـــة  ــجــ فــــي مــخــتــلــف املــ

للقضايا اإلقليمية والدولية.
)األناضول(

الجزائر: منع تظاهرة 
ضد الغاز الصخري 

مــنــعــت الـــشـــرطـــة الـــجـــزائـــريـــة أمــس 
لقادة  احتجاجية  تظاهرة  الثالثاء 
أحـــــزاب املـــعـــارضـــة ضـــد اســتــخــراج 
ــاز الــــصــــخــــري وتـــضـــامـــنـــًا مــع  ــ ــغـ ــ الـ
احــــتــــجــــاجــــات ســــكــــان الــــصــــحــــراء. 
ــوات مــكــافــحــة الشغب  وانــتــشــرت قــ
فـــي ســـاحـــة الــبــريــد املـــركـــزي وســط 
الصباح  منذ  الجزائرية  العاصمة 
الــبــاكــر. وتــمــّكــن حــوالــى ثــالثــني من 
قــــادة املـــعـــارضـــة مـــن الـــوصـــول إلــى 
محيط الساحة، لكن قوات الشرطة 

فّرقتهم بالقوة وأوقفت بعضهم.
)فرانس برس(

ليبيا: برلمان طبرق 
يقر تعيين قائد للجيش

املنعقد  الليبي  الــنــواب  أقــر مجلس 
فــي مــديــنــة طــبــرق، رســمــيــًا، قــانــون 
منصب القائد العام للجيش. وقال 
الـــنـــائـــب إبـــراهـــيـــم فــتــحــي عــمــيــش، 
ــــول«، إن الــقــانــون  ــــاضـ لــوكــالــة »األنـ
فّوض رئيس البرملان عقيلة صالح 
ــائــــد األعـــلـــى  ــقــ قـــــويـــــدر، بـــصـــفـــتـــه الــ
وتعيني  الختيار  املسلحة،  للقوات 
ــي املــنــصــب  شــخــصــيــة عـــســـكـــريـــة فــ
وسائل  تناقلته  مــا  ونفى  الجديد. 
ــــول تــعــيــني حــفــتــر لــهــذا  اإلعـــــــالم حـ
»هـــنـــاك  إن  قـــــال  أنـــــه  إال  املـــنـــصـــب، 
أحقية  على  البرملان  داخــل  إجماعًا 

حفتر بهذا املنصب«.
)األناضول(



الحرب األوكرانية مناسبة لتمتين »التحالف المقدس«

الكنيسة والسلطة في روسيا: منافع متبادلة

جرحى »الحزمة األمنية« في تركيا
عراك برلماني »اعتيادي« والمعارضة القومية تتحد ضد المشروع

تستخدم الكنيسة لملء 
الفراغ األيديولوجي الذي 
خلّفه االنهيار السوفييتي

أردوغان ينتهز العراك 
للتشديد على التحّول إلى 

النظام الرئاسي

موسكو ـ أوليغ إيغوروف

الروســية  الكنيســة  تســتعرض 
والءهــا  األخيــرة  الفتــرة  فــي 
الكرملــن،  لســلطة  وإخالصهــا 
مؤكدة الدور االستثنائي لروسيا بوصفها 
الروحيــة«.  القيــم  و»موئــل  التقاليــد  معقــل 
بدورهــم، يرّكز كبار السياســين على الدور 
االســتثنائي للكنيســة في الحياة الروســية، 
إال أن تبعيــة الكنيســة للســلطة أكبــر بكثيــر 

من تبعية الســلطة للكنيسة.

هجوم مشترك على الغرب
يناير/كانــون  فــي  الدومــا  أمــام  كلمتــه  فــي 
موســكو  بطريــرك  هاجــم  املاضــي،  الثانــي 
»منظومــة  بشــدة  كيريــل،  روســيا،  وعمــوم 
الكنيســة  فرئيــس  الغربيــة«.  القيــم 
»حريــة  فــي  يــرى  الروســية  األرثوذكســية 
االختيــار املطلقــة« علــى حــد تعبيــره »قنبلة 
األخالقيــة.  القيــم  جميــع  تنســف  موقوتــة« 
التــي  املأســاة  نــرى  »نحــن  كيريــل:  وقــال 
خطــأ«،  املفهومــة  الحريــة  إليهــا  تنقلــب 
مســتعرضًا فــي كلمتــه ثمــار القيــم الغربيــة 
القاتلة على حد تعبيره، من »شــرعنة زواج 
إلــى  الرحيــم،  القتــل  إباحــة  إلــى  املثليــن، 
غيــر ذلــك«. وذلــك كلــه، كمــا يــرى البطريــرك 
كيريــل، ناجــم عــن ابتعــاد الغــرب عــن الديــن 
ومفهــوم العدالــة الســماوية. الالفــت هــو أن 
ــف ذلــك، للبحــث عــن عدالــة 

ّ
البطريــرك يوظ

 عــن العدالــة علــى األرض، 
ً
فــي الســماء بديــال

القيــم  فــخ  فــي  الوقــوع  عــدم  إلــى  ويدعــو 
الغربيــة علــى حــد تعبيــره، فيقــول إن »هــذه 
ملى على روسيا«. وبما أن 

ُ
األفكار لألسف ت

الحديــث يدور عــن قيم عامة، والديمقراطية 
مضمرة ضمنها، فإن دعوة رئيس الكنيسة 
مــن  مــا  كل  فعــل  إلــى  الــروس  البرملانيــن 
شــأنه أن ُيمّكــن البــالد مــن مواجهــة »القيــم 
املعاصــرة الكاذبــة« تكتســب ُبعــدًا سياســيًا 

إضافيًا.
هكذا، فالدافع إلى خطب البطريرك املتكررة 
الخــالف  علــى  يقتصــر  ال  الشــأن  هــذا  فــي 
العقائــدي، إنمــا يكمــن فــي السياســة. فعلــى 
ســبيل املثــال، فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي، 

للكنيســة األرثوذكســية فــي تاريــخ روســيا. 
بوتــن،  فالديميــر  الروســي  الرئيــس  وكان 
قــد أعلــن فــي كلمتــه أمــام االجتمــاع األخيــر 

ديســمبر/كانون  فــي  الفيدراليــة  للجمعيــة 
األول 2014، أن النضمــام شــبه جزيــرة القرم 
داللــة مقدســة بالنســبة لروســيا، ألن األميــر 
فالديمير نال العماد هناك بالذات عام 988 

ميالدية، في مدينة هيرســوني. 
بهــذا الشــكل، تتبــادل الســلطة مــع الكنيســة 
علــى  وضوحــًا  أكثــر  ذلــك  ويبــدو  املنفعــة. 
خلفيــة األزمــة األوكرانيــة، إذ تدعــو الســلطة 
الروســية للعــودة إلــى القيــم األرثوذكســية، 
مقابــل إدانــة الكنيســة للعقوبــات والدعــوة 
إلى تحّملها كونها تأتي من »عدو خارجي« 
وااللتفاف حول السلطة بداًل من االعتراض 
علــى سياســاتها. وفــي الوقت نفســه، تجني 
مســائل  علــى  الســلطات  موافقــة  الكنيســة 
نوفمبر/تشــرين  فــي   ،

ً
فمثــال إشــكالية. 

موســكو  حكومــة  ســمحت   ،2014 الثانــي 
للكنيســة الروســية بشــغل مبانــي املــدارس 
مــن دون مقابــل إلعطــاء دروس دينيــة. وقــد 
لقيــت هــذه الخطــوة احتجــاج املدافعــن عــن 
علمانيــة الدولــة. فقــد قــال بافيــل تشــيكوف، 
رئيــس جمعيــة »آغــورا« للدفــاع عــن حقــوق 
للقانــون،  »انتهــاكًا  ُيعــّد  ذلــك  إن  اإلنســان، 
أن  وأضــاف  علمانــي«.  لدينــا  التعليــم  ألن 
ســلطات موســكو ال تمنــح مثــل هــذه امليــزة 
والكاثوليــك وســواهم  واليهــود  للمســلمن 

مــن أتباع العقائد األخرى.
بنى املزيد من الكنائس 

ُ
بالتوازي مع ذلك، ت

األرثوذكســية فــي العاصمــة الروســية. ففــي 
عــام 2010،  منــذ  بــه  برنامــج معمــول  إطــار 
ينبغي أن يكون لدى كل من ســكان موســكو 
علــى  يزيــد  ال  قطرهــا  دائــرة  فــي  كنيســة 
كيلومتــر واحــد مــن ســكنه. وكثيــرًا مــا يتــم 
بناء الكنائس من دون موافقة سكان الحي، 
األمر الذي يدعو إلى االســتياء واالحتجاج. 
أي  علــى  يــدور  ال  حديــث  أي  أن  وُيالحــظ 
البوذيــن  أو  املســلمن  منــح  عــن  مســتوى 
أو الكاثوليــك أو ســواهم الحــق ببنــاء دور 

عبادة خاصة بهم.
وفــي هــذا الشــأن، يــرى الصحافــي واملــؤرخ 
»العربــي  نيقــوالي ســفانيدزه، فــي حديــث لـ
ســنوات  منــذ  مســتمرًا  نزوعــًا  الجديــد«، 
الكنيســة  ملنــح  الروســية  الســلطة  لــدى 
ضمــان  مقابــل  اســتثناءات  األرثوذكســية 
ســيل  تدفــق  اســتمرار  وضمــان  والئهــا، 
للنظــام.  املناســبة  الكنســية  التصريحــات 
ويقــول: »اآلن، تســتخدم الكنيســة الرســمية 
فه انهيار 

ّ
مللء الفراغ األيديولوجي الذي خل

االتحاد السوفييتي«.
ويعتبــر أن الســلطات تبالــغ فــي تقديــر دور 
إلــى  مشــيرًا  للــروس،  بالنســبة  الكنيســة 
حيــاة  فــي  الواقعــي  الكنيســة  »حضــور  أن 
النــاس، ال يوافــق املعطيات الرســمية. فوفقًا 
الســتطالعات الــرأي، ال تتجــاوز نســبة مــن 
ون في الكنائس بصورة دورية 10 في 

ّ
يصل

املائــة مــن بــن 80 فــي املائــة ُيعّدون أنفســهم 
أرثوذكســين، كمــا أن شــعبية البطريــرك ال 
تقــارن بــأي معيــار بشــعبية بوتــن«. ووفــق 
بــن  الــذي  أن  ســفانيدزه  يســتنتج  ذلــك، 
السلطة والكنيسة ليس حلفًا، إنما السلطة 
تســتخدم الكنيســة كأداة، واألخيرة ال تملك 

قوة فعلية مســتقلة خارج الســلطة.
شــك  دون  مــن  الروســية  الكنيســة  تســعى 
فــي روســيا،  لتأديــة دور املعيــار األخالقــي 
امتــالك هــذا املعيــار  ولالعتــراف لهــا بحــق 
شــعبية  أن  إال  األنصــار.  مــن  مزيــد  لكســب 
الكنيســة اليــوم وشــعبية حكامهــا وصــواًل 
إلــى رأس هرمهــا البطريــرك كيريــل موضــع 
شــر عــن 

ُ
تســاؤل جــدي، خصوصــًا بعــد مــا ن

دور الكنيسة في تسعينيات القرن املاضي، 
قســم  يتــرأس  كيريــل  )األب(  كان  حــن 
العالقــات الكنســية الخارجيــة املســؤول عــن 
إلــى روســيا.  املســاعدات اإلنســانية  إدخــال 
روســية  إعــالم  وســائل  نشــرته  ملــا  فوفقــًا 
كثيــرة، كان يتــم تحــت مســمى »مســاعدات 
واملشــروبات  الســجائر  إدخــال  إنســانية« 
هــم األب 

ُ
الكحوليــة إلــى روســيا، وحينهــا ات

كبيــرة  شــخصية  مكاســب  بجنــي  كيريــل 
بأربعــة  ثروتــه  فقــدرت  التجــارة،  هــذه  مــن 

مليارات دوالر.
وعلــى الرغــم مــن غيــاب التأكيدات الرســمية 
األوســاط  وامتنــاع  الصحافــة  ملعطيــات 
جعــل  ذلــك  أن  إال  التعليــق،  عــن  الكنســية 
األخالقــي  الــدور  عــن  يتســاءلون  النــاس 
ارتبــاط  وعلــى خلفيــة  للكنيســة.  الحقيقــي 
املســؤولن الحكوميــن والكنســين بربــاط 
طبيعــة  وضوحــًا  أكثــر  تغــدو  الفســاد، 
خــارج  الســلطتن،  بــن  املشــتركة  املصالــح 
شــعارات وحــدة الدولــة واملجتمــع ومقاومة 

أعداء روســيا الخارجين.

العقوبــات  عــن  كيريــل  البطريــرك  تحــّدث 
الواليــات  ِقبــل  مــن  املفروضــة  االقتصاديــة 
املتحــدة واالتحــاد األوروبــي علــى روســيا، 
بــن  الفتنــة  زرع  منهــا  الهــدف  أن  فــرأى 
الــروس. لكــن روســيا، علــى حد تعبيــره، »لم 
 في يوم من األيام األعداء الخارجين، 

َ
تخش

فنحــن دائمــًا ننتصر عليهــم«، ودعا الروس 
االقتصــادي  الوضــع  تدهــور  تجاهــل  إلــى 
يــرّد  وااللتفــاف حــول الدولــة. مــن جهتهــم، 
للكنيســة،  الجميــل  السياســيون  الزعمــاء 
الخــاص  بالــدور  دائمــة  بصــورة  فُيذّكــرون 

8
سياسة

إسطنبول ـ باسم دباغ

ال يزال الخالف حول حزمة القوانن األمنية 
تمريرهــا  التركيــة  الحكومــة  تحــاول  التــي 
، وذلك فــي الوقت الذي 

ً
فــي البرملــان مشــتعال

أبــدت فيــه املعارضــة التركيــة رفضــًا شــديدًا 
فيهــا  البرملــان  شــهد  درجــة  إلــى  للحزمــة، 
»العدالــة  حــزب  نــواب  بــن  باأليــدي  عــراكًا 
والتنميــة« ونــواب األحــزاب املعارضــة. وفــي 
هــذا الســياق، حّمــل رئيــس الــوزراء التركــي، 
تعمــل  التــي  املعارضــة  أوغلــو،  داود  أحمــد 
علــى إجهــاض حزمــة قوانن األمــن الداخلي 
املســؤولية عــن أحداث العنــف، واصفًا إياها 

»تحالف املولوتوف«. بـ
»أحــزاب  أن  التركــي،  الــوزراء  رئيــس  ورأى 
املعارضــة التــي تريــد منــع صــدور القانــون، 
حّولــت البرملــان التركــي فــي األيــام األخيــرة 
لــن  التــي  العنيفــة،  لألفعــال  مســرح  إلــى 
تســتطيع تبريرهــا أمــام األمــة، وخصوصــًا 
الفتــرة  طيلــة  تقــّدم  لــم  األحــزاب  تلــك  أن 
إبصــار  أجــل  مــن  مســاهمات  أي  الســابقة 
القانــون النــور، ولن تدعم انتقاداتها له بأي 
أســس موضوعية، ولم تثِر مشــروع القانون 
بــأي أفــكار بديلــة، إال أننــا نراهــا اليــوم قــد 
توّحدت، لتثير العنف مرتكبة ســلوكيات ال 

تليق بوقار ورزانة البرملان التركي«.
وأشــار داود أوغلــو إلــى أن حزمــة القوانــن 
التي قّدمها حزبه، ستلقى مصادقة البرملان، 
ربــوع  فــي  الســالم  لتعزيــز  تهــدف  ألنهــا 
البــالد، وحمايــة الحريــات العامة، ومكافحة 
املخــدرات، وقــال: »لقــد اجتزنــا مــرات عديــدة 
هــذا  وســنجتاز  االختبــارات،  مــن  الكثيــر 
الرئيــس  أكــده  االختبــار أيضــًا«. هــذا األمــر 
خطــاب  فــي  أردوغــان  طيــب  رجــب  التركــي 
جماهيــري فــي واليــة إيــالزغ جنــوب شــرقي 
البالد، موّجهًا انتقادات شــديدة للمعارضة 

بالقول: »إن مســؤوليتكم كنواب للمعارضة 
أن تصنعــوا القوانــن فــي البرملــان وليس أن 
توقفوهــا، بطريقــة أو بأخــرى ســيتم تمريــر 
شــهده  الــذي  الخــالف   

ً
مســتغال الحزمــة«، 

البرملــان التركــي بــن النواب كســبب إضافي 
للتأكيــد علــى رؤيتــه بضــرورة التحــّول مــن 

النظام البرملاني إلى النظام الرئاسي.
مــن جهتــه، أكــد حــزب الشــعوب الديمقراطــي 
الكردســتاني(  للعمــال  السياســي  )الجنــاح 
املعــارض للحزمــة، أن إصــرار الحكومــة علــى 
تمريرهــا بــدأ يعرقــل جهــود عمليــة الســالم 
الراميــة إليجــاد حل نهائــي للقضية الكردية 
النيابيــة  الكتلــة  فــي تركيــا. وأكــدت رئيســة 
البرملــان  فــي  الديمقراطــي«،  »الشــعوب  لـ
أن  صحافــي،  مؤتمــر  فــي  بولــدان،  برفــن 
والشــعوب  الحكومــة  بــن  املشــترك  »البيــان 
الديمقراطــي الخــاص بعمليــة الســالم ما زال 
على أجندة الحكومة«، لكنها أشارت إلى أنه 
»أصبــح غيــر ممكــن مع هذه الحزمــة األمنية 

بالنســبة  الديمقراطيــة  مــع  تتعــارض  التــي 
يمكــن  فكيــف  املعارضــة،  أحــزاب  لجميــع 

االستمرار بالعمليتن في وقت واحد«.
وشــهد البرملــان التركــي عــراكًا باأليدي على 
مرحلتــن بــن نــواب »العدالــة والتنمية« من 
)أكبــر  الجمهــوري«  »الشــعب  جهــة، ونــواب 
أحزاب املعارضة( و»الشــعوب الديمقراطي« 
متتاليتــن  جلســتن  فــي  أخــرى،  جهــة  مــن 
أثنــاء مناقشــة الحزمــة، أســفر العــراك األول 
املعارضــة،  مــن  نــواب  خمســة  جــرح  عــن 

والثانــي فــي كســر ضلع أحد نواب »الشــعب 
الجمهــوري«. والعــراك باأليــدي فــي البرملــان 

التركي يتكرر بشكل دوري.
أال،  إفــكان  التركــي  الداخليــة  وزيــر  وبــرر 
املرحلــي  التقريــر  إلــى  باإلشــارة  الحزمــة 
حــول   2014 عــام  األوروبــي  لالتحــاد 
القيــام  تركيــا، والــذي شــدد علــى »ضــرورة 
بإصالحــات لتحســن ســلطات املدنيــن فــي 
الرقابــة علــى الجيــش والشــرطة والجندرمة 
واالستخبارات، والتي ما زالت غير فعالة«.

من جهته، أكد الرئيس التركي السابق، عبد 
اللــه غــول، ضرورة مراجعة الحزمة، ناصحًا 
»رفاقــه فــي الحــزب« تصحيــح بعــض املواد، 
خصوصًا تلك التي تمنح الشــرطة ســلطات 
بإعــادة  الحكومــة  »أنصــح   :

ً
قائــال واســعة، 

بــأن  أعتقــد  فإنــي  الحزمــة،  فــي هــذه  النظــر 
هنــاك حاجــة إلجــراء بعــض التصحيحــات، 
فال ينبغي النظر في املسائل املتعلقة باألمن 
فقط من باب الظروف الحالية«، الفتًا إلى أن 
»الســلطات املمنوحــة للشــرطة فــي الحزمــة 
كيــف  ننســى  أال  وعلينــا  للمشــاكل،  مثيــرة 
أساء بعضهم استخدام سلطاته في قضايا 

التجسس التي لم تنتِه بعد«.
»توســيع  القانــون،  مشــروع  ويقتــرح 
صالحيات الشــرطة بالتفتيــش واالحتجاز، 
واســعة  اســتخباراتية  بنشــاطات  والقيــام 
لجمــع املعلومــات، كالتنصت علــى الهواتف 
وباقي أدوات االتصال اإللكترونية للمشتبه 

فيهم وتفتيش منازلهم ومكاتبهم«.
ويتــّم ذلــك، وفقــًا للقانــون املقتــرح، مــن دون 
 

ّ
الحاجــة إلــى أوامــر مــن املحكمــة، التــي يحــق
لهــا االعتــراض وإيقــاف هــذه الحمــالت، كما 
»مولوتــوف«  قنابــل  القانــون  هــذا  يجعــل 
واملقالع، التي يســتخدمها أنصار »العمال« 
عليهــا  ُيحاســب  أســلحة  تظاهراتهــم،  فــي 

القانون.

احتجاج  بمذكرة  الماضي،  اإلثنين  فيينا،  في  الروسية  السفارة  تقدمت 
رسمية لوزارة الخارجية النمساوية، احتجاجًا على حادثة االعتداء على 
بالتس«،  »شفارتسينبيرج  ميدان  في  األحمر  للجيش  التذكاري  النصب 
وسط العاصمة فيينا. وبحسب وكالة األنباء النمساوية الرسمية ) أ ب أ(، 
أعربت السفارة الروسية عن استيائها بسبب االعتداء على قاعدة النصب 

التذكاري بطالئها باللون األسود.

واستخدام  القانون  تعليق  سلطة  الوالة  المقترحة،  الحزمة  تعطي 
من  كبيرة  أجزاء  في  الحال  كان  كما  الضرورة،  عند  األساسية  الحقوق 
بين عامي  جنوب شرق تركيا، عندما كانت ُتدار تحت قانون الطوارئ 
من  ردًا  الحزمة  هذه  وجــاءت   .2002 الثاني  ونوفمبر/تشرين   1987
الحكومة التركية على أعمال الشغب الواسعة التي رافقت االحتجاجات 
في  الكردي  القومي  الديمقراطي«  »الشعوب  حزب  إليها  دعا  التي 

أكتوبر/تشرين األول الماضي، لمساندة مدينة عين العرب.

الجيش األحمر في النمسا

عودة إلى ما يشبه »الطوارئ«

تبدو تبعية الكنيسة 
الروسية للسلطة في 

البالد كبيرة، مقابل 
نزوع لدى السلطة 

السياسية لمنح الكنيسة 
األرثوذكسية استثناءات 

مقابل ضمان والئها، 
وضمان استمرار تدفق 

سيل التصريحات الكنسية 
المناسبة للنظام

)Getty( الكنيسة تدعو لاللتفاف حول السلطة

■ رئيس جمهورية منتخب 
مطلوب للعدالة من عصابة 

تعمل للخارج #الحوثين 
#منصور_هادي

■ يجب على الرئيس هادي 
أن يعلن جماعة #الحوثين 
جماعة إرهابية خارجة عن 

القانون ويعتبر جمال بنعمر 
غير مرغوب فيه أنه وسيط 

غير نزيه.

■ إعالن #الحوثين في اليمن 
على نمط »خرج ولم يعد« 

و«نحذر من التعامل مع 
املدعو« بعد 4 أيام من خروج 

الرئيس هادي يعكس حالة 
القلق من القادم.

■ #الحوثين كل من خالفهم 
هم قاعدة ودواعش حتى 

وصل بهم األمر إلى اعتبار 
الرئيس هادي قائدًا قاعديًا!

■ #الحوثين يضربون عرض 
الحائط بكل ما أصدر ضدهم 
من قرارات دولية، هل سيكون 

هناك رادع لجماعة ارهابية 
دمرت البلد كرمى معلمهم 

ايران

■ أوقح من جماعة #الحوثين 
ال يمكن أن تراه عن. انقالبيون 

سيطروا على العاصمة بقوة 
السالح واآلن يعتبرون الرئيس 

املنتخب فاقدًا للشرعية
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تصعيد ضد احتجاز األموال
القوى الفلسطينية تقرر »إتالف« بضائع 6 شركات إسرائيلية

9

رام اهلل ـ محمود السعدي

إخــالء  الفلســطينية،  القــوى  قــررت 
شــركات   6 بضائــع  مــن  األســواق 
حــال  فــي  وإتالفهــا  إســرائيلية، 
مقاطعــة  لحملــة  التجــار  اســتجابة  عــدم 
تصعيــد  إطــار  فــي  اإلســرائيلية،  للبضائــع 
حكومــة  احتجــاز  علــى  الفلســطيني  للــرد 
تجبيهــا  التــي  الضرائــب  أمــوال  االحتــالل 
نيابة عن السلطة الفلسطينية. وأعلن منسق 
أنشــطة الحكومــة اإلســرائيلية فــي األراضــي 
الفلســطينية يــؤاف مردخــاي، وفقــًا ملــا ذكرته 
القنــاة العاشــرة فــي التلفزيــون اإلســرائيلي، 
أمــوال الضرائــب  يتــم تحويــل  لــن  أنــه  أمــس، 
عن شــهر فبراير/شــباط، وذلك للشهر الثالث 
على التوالي،  ردًا على انضمام فلســطن إلى 

عضوية املحكمة الجنائية الدولية.
وتشــكل أمــوال الضرائــب البالغة شــهريًا 175 
مليــون دوالر، نحــو 70% من إيرادات الســلطة 
الفلســطينية، مــا يجعلهــا عاجــزة عــن توفيــر 
رواتب موظفيها. وقال عضو اللجنة املركزية 
تصريــح  فــي  العالــول  محمــود  فتــح  لحركــة 
هامــش  علــى  الجديــد«،  »العربــي  ملراســل 
فعالية بدء حملة ملقاطعة منتجات 6 شركات 
إســرائيلية فــي رام اللــه بالضفــة الغربيــة، إن 
»الحملة قررت إخالء السوق الفلسطينية من 
بالقــوة  املنتجــات، وســتضطر إلتالفهــا  تلــك 
وأشــار  التجــار«.  اســتجابة  عــدم  حــال  فــي 

العالــول إلــى أن هــذه الحملــة تأتــي ردًا علــى 
الضرائــب  أمــوال  باحتجــاز  إســرائيل  قــرار 
مقاطعــة  لتشــمل  تتوســع  وقــد  الفلســطينية 
منتجــات أخــرى، الفتًا إلى أنها تعد ترســيخًا 
لحملــة املقاطعــة الشــاملة، التــي انطلقــت قبــل 
الفلســطينية  القــوى  وأطلقــت  أشــهر.  عــدة 
ردًا  اإلســرائيلية،  البضائــع  ملقاطعــة  حملــة 
على الحرب التي شــنها االحتالل في الســابع 
غــزة  قطــاع  علــى  املاضــي،  يوليو/تمــوز  مــن 
أكثــر  مقتــل  إلــى  أدت  يومــًا،   51 واســتمرت 
مــن ألفــي فلســطيني، وإصابــة نحــو 11 ألفــًا 

آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وأبلغت فرق حملة مقاطعة بضائع الشركات 
اإلســرئيلية الســت، التجــار الفلســطينين في 
الضفة الغربية قبل نحو أســبوعن بضرورة 
وحــددت  الشــركات،  تلــك  منتجــات  مقاطعــة 
أمــس الثالثــاء موعــدًا إلخــالء محالهــم، فيمــا 
قــال العالــول للصحافيــن، إن كافــة الوســائل 
قد اســتنفذت في إبالغ التجار. بعض التجار 
عبــر عــن ســعادته بالقــرار، خاصــة وأن منهــم 
مــن يطبــق قــرار املقاطعة منــذ الحرب األخيرة 
على غزة، فيما قال أحد التجار ويدعى رستم 
العــم لـــ »العربــي الجديــد«، إن الحملــة جيــدة 

ولكن يجب أن تطبق على الجميع.
وأضــاف »األولــى بالقائمــن علــى الحملــة أن 
االســتيراد  وشــركات  الــوكالء  علــى  يفرضــوا 
تلــك القــرارات، بــداًل مــن أن يمنعــوا أصحــاب 

املشاريع التجارية الصغيرة جدًا«.

بينمــا قــال رئيــس جمعيــة حمايــة املســتهلك 
الفلســطيني صــالح هنية فــي تصريح خاص 
بمقاطعــة  الخطــوة  هــذه  تصبــح  أن  »نأمــل 
لــدى  ثقافــة  الســت،  للشــركات  املنتجــات 
بديــل  إليجــاد  يســعوا  وأن  الفلســطينين، 
والعربيــة  الفلســطينية  املنتجــات  مــن  عنهــا 
واألجنبيــة، وعــدم اســتغالل األمــر مــن بعــض 

التجار في رفع األسعار«.
ويبلــغ حجــم تســويق املنتجــات اإلســرائيلية 
فــي األســواق الفلســطينية نحــو 4.2 مليــارات 
دوالر ســنويًا، فيما تشكل منتجات الشركات 
الست التي سيتم مقاطعتها ما بن 2.5 و%3 

من قيمة تسويق املنتجات اإلسرائيلية.
ويأمــل هنيــة بــأن تصبــح مقاطعــة البضائــع 
مــع  اإلســرائيلية قانونــًا فلســطينيًا، خاصــة 
عــدم معارضــة الحكومــة الفلســطينية لذلــك، 
أمــوال  باحتجــاز  إســرائيل  اســتمرار  وفــي 
الســلطة  وكانــت  الفلســطينية.  الضرائــب 
قــد حذرتــا  األميركيــة،  الفلســطينية واإلدارة 
مؤخــرًا مــن أن الســلطة لــن تتمكــن مــن القيــام 
إســرائيل  اســتمرار  حــال  فــي  بمهامهــا 

باحتجاز هذه األموال.
وقالــت الحكومــة الفلســطينية إنهــا ســتتخذ 
العالقــة  صياغــة  إلعــادة  إجــراءات  عــدة 
اضطــرت  فيمــا  إســرائيل،  مــع  االقتصاديــة 
لالقتــراض مــن املصــارف الفلســطينية، لدفــع 
مدنــي  موظــف  ألــف   160 رواتــب  مــن  جــزء 

وعسكري في الضفة وقطاع غزة.

اقتصاد

محمد بوهريد

املصــري،  املاليــة  وزيــر  دميــان،  قــدري  هانــي  أكــد 
أســعار  فــي  زيــادات جديــدة  إقــرار  تعتــزم  بــالده  أن 
الكهرباء وجميع املنتجات البترولية، وفي مقدمتها 
البنزين والسوالر، دون أن يحدد موعدها، وذلك في 

إطار خطة لرفع الدعم عن هذه املواد نهائيًا.
وقــال دميــان فــي مداخلــة هاتفيــة مــع برنامــج »90 
دقيقة« الذي يعرض على فضائية »املحور« املصرية 
مســاء اإلثنــن، إن هناك قــرارًا حكوميًا بالتخارج من 
دعــم الكهربــاء )إلغــاء الدعــم( علــى مــدار 5 ســنوات، 
كل  مــن  أيضــًا  ســيحدث  »التخــارج  أن  مضيفــًا 

املنتجــات البتروليــة«. وكان وزيــر الكهربــاء والطاقة 
املصــري، محمــد شــاكر، قال خالل مؤتمــر للطاقة في 
ســتطبق  الحكومــة  إن  املاضــي،  األســبوع  القاهــرة 
زيــادة جديــدة فــي أســعار الكهرباء فــي يوليو/تموز 
املقبل، وفق خطة لرفع الدعم بالكامل عن الكهرباء. 

وبــدأت وزارة الكهربــاء فــي يوليو/تموز 2014، برفع 
أســعار شــرائح اســتهالك الكهربــاء، بنســبة تتــراوح 

من 10 إلى %50. 
املوجــه  الدعــم  الحكومــة ســتخفض  إن  وقــال شــاكر 
مليــارات   3.59( جنيــه  مليــار   27.4 مــن  للكهربــاء 
دوالر( خــالل العــام املالــي الحالــي 2015/2014، الذي 
مليــار   20.2 إلــى  يونيو/حزيــران،  بنهايــة  ينقضــي 

جنيــه )2.65 مليــون دوالر( فــي العــام املالــي املقبــل. 
كما رفعت الحكومة في يوليو/تموز املاضي أسعار 
الوقــود بمختلــف أنواعــه، فيمــا وصلــت الزيــادة فــي 

بعض األصناف إلى %78. 
الطاقــة  دعــم  مخصصــات  الحكومــة،  وقلصــت 
والكهربــاء فــي موازنــة العــام املالــي الجــاري، بهــدف 

خفض العجز في املوازنة إلى %10.
األخيــرة،  املصريــن  املســؤولن  تصريحــات  وتأتــي 
حــول اإلقــدام علــى زيــادة جديــدة فــي أســعار الطاقــة، 
فــي وقــت تشــهد فيــه البــالد انقطاعــًا متكــررًا للتيــار 
يقــول  فيمــا  الجــاري،  فبراير/شــباط  مطلــع  منــذ 
مواطنــون إن االنقطــاع بــدأ مبكــرًا كونــه يحدث نادرًا 

خالل فصل الشــتاء، بينما تشــتد األزمة في الصيف 
الذي تزداد فيه األحمال على الشبكات.

وعانــت مصــر خــالل الصيــف املاضــي مــن عجــز فــي 
الطاقة ناهز 6 آالف ميغاواط، ما أدى إلى تفاقم أزمة 

انقطاع التيار في املصانع واملصالح الحكومية. 
وتقول وزارة املالية املصرية، إنها قلصت دعم املواد 
البتروليــة فــي موازنة العام املالي الحالي إلى 100.3 
مليــار جنيــه )13.1 مليــار دوالر(، مقابــل 144 مليــار 
والــذي  املاضــي،  العــام  دوالر(  مليــار   18.8( جنيــه 
حصلــت فيــه مصــر علــى مســاعدات ماليــة ونفطيــة 
خليجيــة تتجــاوز 40 مليــار دوالر، وفقــًا لتســريبات 

مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي األخيرة.

مصر تطبق زيادة جديدة على أسعار الكهرباء والوقود

مصطفى عبد السالم

مــن  حاليــا  ليبيــا  فــي  يحــدث  مــا 
بــن  عســكري  وصــراع  دام  قتــال 
فــي  ليــس  متناحرتــن  حكومتــن 
ليبيــا،  داخــل  ســواء  أحــد،  صالــح 
تقتصــر  ولــن  املنطقــة،  دول  فــي  أو 
علــى  الخطيــرة  الصــراع  تأثيــرات 
االقتصــاد الليبــي الــذي يقتــرب مــن 
حافــة اإلفــالس، بســبب االنخفــاض 
الحــاد فــي إيــرادات الدولــة، وتراجع 
يمثــل  الــذي  النفــط  مــن  صادراتهــا 
ولكــن  املوازنــة،  دخــل  مــن   %95

ستمتد إلى اقتصادات املنطقة.
مــا يحــدث فــي ليبيا قــد يغير كثيرًا 
من الخريطة االقتصادية للمنطقة، 
ســواء للــدول املجــاورة، مثــل مصــر 
أو  وتونــس،  وتشــاد  والســودان 
البحــر  جنــوب  لــدول  بالنســبة 
لحركــة  بالنســبة  أو  املتوســط، 
االستثمارات الدولية التي ستهرب 
بالطبع من منطقة الشــرق األوســط 

إلى أسواق ناشئة أكثر استقرارا.
فــي  الدامــى  الصــراع  واســتمرار 
املخاطــر  زيــادة  وبالتالــي  ليبيــا، 
السياســية فــي البالد، ســيؤدى إلى 

نتائج خطيرة منها:
األجنبيــة،  االســتثمارات  -هــروب 
النفــط  إنتــاج  شــركات  فــرار  وكــذا 
العامليــة من ليبيــا تفاديا للمخاطر 
والخسائر. ومع تراجع إنتاج ليبيا 
مــن النفــط، فــإن هــذا قــد يــؤدى إلــى 
إفالس البالد، وعدم قدرة الحكومة 
على سداد رواتب املوظفن، وتوقف 
اإلنفاق االستثماري واالستهالكي، 

وبالتالي إصابة األسواق بالشلل.
- خروج شــركات املقاوالت العاملية، 
وفــى مقدمتهــا التركيــة، مــن ليبيــا. 
كانــت  الشــركات  هــذه  بــأن  علمــا 
إعــادة  فــي  األكبــر  الــدور  تلعــب 
القذافــي،  بعــد  مــا  ليبيــا  إعمــار 
مهمــة،  مجــاالت  فــي  تعمــل  حيــث 
البنــاء والتشــييد واملطــارات  منهــا 
والبنية التحتية من طرق وجســور 

ومحطات إنتاج الكهرباء.
- توقــف حركــة التجــارة بــن ليبيــا 
والــدول املجــاورة. ويكفــي أن نقــول 
ليبيــا  إلــى  مصــر  صــادرات  إن 
تجــاوزت أكثــر مــن 1.3 مليــار دوالر 
املواجهــات  انــدالع  قبــل  ســنويا 
األخيــرة. كمــا أصــاب الشــلل أيضــا 
ودول  ليبيــا  بــن  التجــارة  حركــة 

مجاورة، منها تونس. 
مــن  املدربــة  العمالــة  هــروب   -
العمالــة  أمــام  البــاب  وفتــح  ليبيــا، 
العشــوائية، وهــو مــا يرفــع من كلفة 

اإلنتاج، ويضر باالقتصاد.
تســتقر  أن  الجميــع  مصلحــة  مــن 
إعــادة  ألن  ليبيــا،  داخــل  األوضــاع 
فــرص  توفيــر  يعنــى  ليبيــا  إعمــار 
عمــل ملاليــن العاطلــن فــي املنطقة، 
وإنعــاش اقتصــادات دول مجــاورة، 
األجنبــي،  للنقــد  مــوارد  وتوفيــر 
خاصــة للــدول التــي تعانــي نقصــا 
تونــس  ومنهــا  املــوارد،  هــذه  فــي 

ومصر والسودان.

2.2
أعلن وزير مالية لبنان، علي 

حسن خليل في مؤتمر صحافي، 
أمس، إصدار سندات خارجية 

بقيمة 2.2 مليار دوالر، وهي أداة 
لالقتراض، متوقعا ارتفاع الدين 
العام إلى 68.7 مليار دوالر، بعد 

إصدار هذه السندات.

14.27
أظهرت بيانات لصندوق 

النقد الدولي، أمس، أن تركيا 
خفضت مقتنياتها من الذهب 
للشهر الثاني على التوالي في 
يناير/كانون الثاني املاضي، 
الذي سجل فيه سعر املعدن 

النفيس أكبر زيادة في 3 سنوات.
وقال الصندوق إن تركيا صاحبة 

املركز الـ 12 على قائمة الدول، 
التي تضم أكبر احتياطات من 

الذهب عامليًا، خفضت مقتنياتها 
منه بواقع 14.27 طنًا إلى 

514.89 طنًا.

محكمة أميركية 
تطالب السلطة 

الفلسطينية 
بتعويضات 218 

مليون دوالر

أصدرت هيئة محلفن في 
محكمة بنيويورك، قرارًا يطلب 
من السلطة الفلسطينية دفع 

تعويضات بقيمة 218.5 مليون 
دوالر لضحايا أميركين، فيما 
قالت إنها 6 هجمات منفصلة 
وقعت في إسرائيل بن عامي 

2002 و2004.

قمح روسي 
يصل مصر بعد 

تأخر احتجازه في 
الموانئ

قال تجار أوروبيون، أمس، إن 
قمحا روسيا اشترته مصر، 
بدأ يصل بعد تأخر الشحن، 

بسبب ضريبة جديدة فرضتها 
موسكو على صادرات الحبوب.

وعلقت عدة سفن محملة 
بعشرات اآلالف من أطنان 

القمح، التي اشترتها الهيئة 
املصرية العامة للسلع 

التموينية )حكومية(، في 
املوانئ الروسية على البحر 
األسود، أواخر يناير/كانون 

الثاني.

أرقام سهم

كواليس

ليبيا أزمة 
للجميع

الفقر 
يطارد لبنان

والعوز  الفقر  على  للقضاء  برنامج  تنفيذ  يُتيح  قانون  إلصدار  مرة،  ألول  لبنان،  يتجه 
يوميا  دوالرين  من  بأقل  تعيش  أسرة  ألف   300 من  أكثر  مساعدة  ويشمل  المدقع، 

)فرانس برس(

أسعار السلع والمعادن بالدوالر األميركي أسعار العمالت  بالدوالر األميركي
0.87 اليورو 
0.67 الجنيه اإلسترليني 
3.64 الريال القطري 
3.75 الريال السعودي 
0.29 الدينار الكويتي 
3.67 الدرهم اإلماراتي 
0.38 الريال العماني 
0.37 الدينار البحريني 

1159.3 الدينار العراقي 
1.34 الدينار الليبي 
9.53 الدرهم المغربي 
188.9 الليرة السورية 
1503.5 الليرة اللبنانية 
1.94 الدينار التونسي 
94.4 الدينار الجزائري 
7.62 الجنيه المصري 

-%0.19 قطر 
%0.65 السعودية 
%0.17 دبي 
-%0.2 أبوظبي 
-%0.16 الكويت 
%0.53 البحرين 
-%0.31 سلطنة ُعمان 
%0.11 مصر 

%0.22 عّمان 
%0.12 فلسطين 
%0.3 تونس 
%1.33 بيروت 
-%0.03 داكس األلماني 
-%0.13 كاك 40 الفرنسي 
%0.27 فوتسي 100 البريطاني 
%0.74 نيكاي الياباني 

58.8 للبرميل خام برنت 
1198.1 لألوقية الذهب 
36.2 لألوقية الفضة 
1162.9 لألوقية البالتين 
357.1 للطن النحاس 
788 لألوقية البالديوم 
505.8 للطن القمح األميركي 
389.1 للطن الُذرة األميركية 

1012.6 للطن فول الصويا 
64.6 للقنطار القطن األميركي 
148.6 للطن البن األميركي 
379 للطن سكر لندن 
456 للطن زيت النخيل الخام 
2043 للطن الكاكاو لندن 
880.7 للطن النيكل 
512 للطن الفوالذ 

مؤشرات البورصات

األربعاء 25 فبراير / شباط 2015 م   6 جمادى األول 1436 هـ  ¶  العدد 177  السنة األولى
Wednesday 25th February 2015



ــر صـــــــــــادر عـــن  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ تــــــوقــــــع تـ
النفط  اســتــثــمــارات  مجموعة 
تراجع  بريطانيا،  في  والغاز 
الجديدة في  اإلنفاق على املشروعات 
منطقة بحر الشمال إلى 3.5 مليارات 
دوالر  مليارات   5.4( إسترليني  جنيه 
أميركي( خــال الــعــام الــجــاري، مقابل 
8.5 مليارات جنيه إسترليني في عام 

.2014

قـــــــال بـــــــدر حــــامــــد الــــعــــوجــــان 
ملجموعة  التنفيذي  الرئيس 
صافوال، إن املجموعة تعتزم 
تــوســيــع اســتــثــمــاراتــهــا فــي الـــســـودان، 
وذلـــك مــن خـــال الــدخــول فــي صناعة 
خطط 

ُ
التغليف، مضيفا أن املجموعة ت

ــدان مــن محصول  لـــزراعـــة 700 ألـــف فــ
حــاجــة  لتغطية  الــشــمــس  دوار  زهــــرة 

األسواق املحلية من الزيوت.

كـــشـــف تـــقـــريـــر نـــشـــره مــوقــع 
»كــــــريــــــســــــتــــــيــــــان ســــايــــنــــس 
ــــي، أن  ــركـ ــ ــيـ ــ مــــونــــيــــتــــور« األمـ
مليوني عامل زراعي من إجمالي 1.5 
مليار على مستوى العالم، ينتجون 
الهند  وتتصدر  عضوية.  محاصيل 
تليها  العضوية  املحاصيل  منتجي 
وفقًا إلحــصــاءات  واملكسيك،  أوغــنــدا 
االتحاد الدولي للزراعات العضوية. 

املــركــزي  البنك  رئيسة  قــالــت 
املاليزي »زيتي أختر عزيز«، 
النقدية  الــســيــاســة  إن  أمـــس، 
الـــحـــالـــيـــة ال تــــــزال »مـــتـــكـــيـــفـــة«، وإنــــه 
مــن غــيــر املحتمل انــكــمــاش األســعــار 
الوقود،  تراجع سعر  من  الرغم  على 
تقييم  بــادهــا ستواصل  أن  مضيفة 

املخاطر املتعلقة بالتضخم والنمو.

ارتـــــفـــــعـــــت أربــــــــــــاح الــــشــــركــــة 
الـــقـــطـــريـــة لـــلـــوقـــود )وقـــــــود( 
ــتـــوزيـــع وبــيــع  الـــتـــي تـــقـــوم بـ
ــررة فــي  ــ ــكـ ــ ــيـــة املـ ــتـــرولـ ــبـ ــتـــجـــات الـ ــنـ املـ
إلــى  الــقــطــريــة، بشكل طفيف  الــســوق 
مـــايـــني   310( ريـــــــال  مـــلـــيـــار   1.132
مــقــارنــة   ،2014 ــام  ــ عـ ــــال  خـ دوالر(، 
بأرباح قدرها 1.122 مليار ريــال في 

.2013

ــات مـــكـــتـــب  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ أظـــــــهـــــــرت بــ
اإلحـــــــــصـــــــــاءات االتـــــــحـــــــادي، 
ــران  أن صــــــادرات أملــانــيــا إليــ
قــفــزت %30 الـــعـــام املـــاضـــي إلــــى 3.1 
تــخــفــيــف  بـــفـــضـــل  دوالر،  مــــلــــيــــارات 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة عــلــى طــهــران مع 
بالبرنامج  الخاصة  املحادثات  تقدم 

النووي اإليراني.

موسكو ـ منذر بدر حلوم

في إطــار السعي إلى تأمني بدائل 
ــــوردة  ــتـ ــ ــــسـ ــدات واملـــــــــــــواد املـ ــعــ ــمــ ــلــ لــ
املــشــمــولــة بــالــعــقــوبــات الــغــربــيــة، 
يبحث عــمــاق الــغــاز الــروســي »غـــاز بــروم« 
داخــــــــل روســـــيـــــا عـــــن مـــــصـــــادر تـــغـــنـــيـــه عــن 
ــعـــدات األجــنــبــيــة، وتــحــرره  الــحــاجــة إلــــى املـ
إطار  في  عليه،  تمارس  التي  الضغوط  من 
ــــني روســـيـــا  املــــواجــــهــــة الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة بـ
ــلـــســـي. فــهــل تــلــبــي الــصــنــاعــة  ــغــــرب األطـ والــ
الروسية حاجته، فتحرره من قبضة الغرب 

األطلسي؟
تـــقـــول الـــتـــقـــديـــرات الـــرســـمـــيـــة إن قــيــمــة مــا 
تــســتــورده شــركــة »غــــاز بـــــروم« ســنــويــا من 
مــعــدات وتــجــهــيــزات ومــــواد مختلفة الزمــة 
لتنفيذ مشاريعها واستمرارها في اإلنتاج 
والـــتـــصـــديـــر، تـــزيـــد عــــن مـــلـــيـــاريـــن ونــصــف 
املليار دوالر. فهل تكسب الصناعة الروسية 
هذا الرقم غير القليل؟ من أجل أن يكون ذلك 
ممكنا، أدخل مجلس إدارة »غاز بروم«، في 
الــرابــع مــن فــبــرايــر/شــبــاط الــجــاري، تعديا 
عــلــى قــانــون املــشــتــريــات الــخــاص بالشركة، 

يتناسب مع سياستها الجديدة.
ــادر فــــي الـــشـــركـــة: ســـــوف يــتــم  ــقــــول مــــصــ وتــ
املعدنية  املنتجات  شـــراء  فــصــاعــدا  اآلن  مــن 
الـــــروس  املـــنـــتـــجـــني  مــــن  واملـــــعـــــدات  واآلالت 
التي  الــحــاالت  األولــــى، باستثناء  بــالــدرجــة 
ــعــــدات املــطــلــوبــة أو  يــنــعــدم فــيــهــا إنـــتـــاج املــ
ــأن مــنــتــجــات  بــدائــلــهــا فـــي روســــيــــا. عــلــمــا بــ
الــتــي تحتاجها »غــازبــروم«  املــعــدات  بعض 
وال يوجد لها بديل روســـي، ال تــزال تشغل 
ــروم«.  ــاز بــ نــســبــة مــهــمــة مـــن احــتــيــاجــات »غــ
وقــد تبني ذلــك مع تحولها في نهاية العام 
املــاضــي إلـــى الــعــمــل عــلــى بــرنــامــج املــصــادر 

املحلية البديلة. 
فـــي قــائــمــة مـــصـــادر عــمــاق الـــغـــاز الــروســي 
الحــتــيــاجــاتــه نــحــو 410 شـــركـــات أجــنــبــيــة، 
أكــثــر مــن ربــعــهــا شــركــات أمــيــركــيــة وأملــانــيــة 
وفــرنــســيــة وبــريــطــانــيــة ويــابــانــيــة، ملتزمة 
املفروضة على موسكو، بسبب  بالعقوبات 

موقفها في أوكرانيا.
ــاز بـــروم«  وقـــد أكـــدت مــصــادر مــقــربــة مــن »غـ
ــرا، نــيــة  ــ ــيـ ــ ــتــــي«، أخـ ــيــــدومــــوســ لــصــحــيــفــة »فــ
االســتــغــنــاء نــهــائــيــا عـــن الــشــركــات الــتــابــعــة 
للبلدان التي أقرت العقوبات املفروضة على 
روســـيـــا، أو انــضــمــت إلــيــهــا. فــــإذا مــا تحقق 

روسيا توّظف العقوبات 
لتطوير صناعتها الوطنية

تعتمد صناعة الغاز 
الروسية على 410 شركات 

أجنبية لتدبير احتياجاتها

تحولت »غاز بروم« إلى 
الروبل في حساباتها مع 
بيالروسيا تهميشًا للدوالر

1011
اقتصاد

استفادت  قد  الروسية  الصناعة  تكون  ذلــك 
من العقوبات الغربية أيما فائدة. وفي إطار 
دعــم النهج الــروســي الــســاعــي إلــى تهميش 
فــي حسابات  كعملة وســيــطــة  الــــدوالر  دور 
روســيــا الــدولــيــة، تــحــولــت »غـــاز بــــروم« إلــى 

الروبل في حساباتها مع بياروسيا. 
ا مـــن نــهــايــة الـــعـــام املــــاضــــي، انــتــقــلــت  فـــبـــدء
ــاز بـــــروم« إلــــى بــيــع الـــغـــاز لــبــيــاروســيــا  ــ »غـ
ــالـــروبـــل. ذلــــك مـــا أعـــلـــن عــنــه مـــديـــر الــقــســم  بـ
ــادي فـــــي »غــــــــاز بــــــــروم«،  ــ ــــصــ ــتــ ــ املـــــالـــــي واالقــ
ــــوف، خــــــال مـــقـــابـــلـــة عــلــى  ــلـ ــ ــــروغـ أنـــــدريـــــه كـ
قـــنـــاة »روســــــيــــــا-24« الــتــلــفــزيــونــيــة. ووفــقــا 
لكروغلوف، فإن االنتقال إلى البيع بالعملة 
الــوطــنــيــة يــعــد »نــهــجــا الـــيـــوم«، تسعى إليه 

الشركة مع زبائنها في كل مكان.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، يــبــدو واضــحــا الـــوزن 
االســتــراتــيــجــي لــعــمــاق الــغــاز الــروســي في 
عــاقــات موسكو مــع الــغــرب. واملــثــال األكثر 
وضـــوحـــا عــلــى ذلــــك، تــحــويــل خـــط أنــابــيــب 
تركيا،  الغاز نحو  لنقل  الجنوبي«  »السيل 
واكتساب املشروع تسمية »السيل التركي«، 
في تضييق روسي واضح على أوروبا التي 
تــتــبــنــى ســـيـــاســـات واشـــنـــطـــن بــمــا يــنــاقــض 
مصالحها االقتصادية. علما بأن الكرملني 
يحاول فتح ثغرة في الجدار األوروبي عبر 
املـــجـــر، كــخــطــوة أولـــــى. فــقــد أعــلــن الــرئــيــس 
فــي بودابست،  بــوتــني،  الــروســي، فاديمير 
فيكتور  املـــجـــر،  وزراء  بــرئــيــس  لــقــائــه  بــعــد 
أوربان، إمكانية أن يتحول جزء من »السيل 
الجنوبي« الذي تم توقيفه إلى جزء مكمل 
»الــســيــل الــتــركــي« نــحــو أوروبــــــا. فــالــجــزء  لـــ
يفترض  كــان  الجنوبي«  »السيل  من  البري 
أن يمر عبر أراضي بلغاريا وصربيا واملجر 
تــم تقدير كلفته  النمسا. وقــد  إلــى  وصـــوال 

بتسعة مليارات ونصف املليار يورو. 
ــفـــتـــرض أن تــــشــــارك فــــي املــــشــــروع  وكـــــــان يـ
شركات مشتركة بني »غاز بروم« والشركات 
الــوطــنــيــة فــي الــبــلــدان املـــذكـــورة، إال أن ذلــك 
تــوقــف بسبب الــعــقــوبــات الــتــي تــاهــا قــرار 
ــــذي مــاطــلــت  ــروع الــ ــشــ الـــكـــرمـــلـــني إيــــقــــاف املــ
أوروبا كثيرا في تنفيذه، بحجة عدم توافقه 

مع »حزمة الطاقة الثالثة«. 
إلى ذلك، قلصت »غاز بروم«، بدرجة كبيرة، 
تصدير الغاز إلى أوروبــا. فتراجع تصدير 
الغاز الروسي إلى االتحاد األوروبي، خال 
عام 2014، بمعدل 13.80% إلى 121.3 مليار 
متر مكعب. وهذا هو الحجم األقل من الغاز 
املصّدر إلى االتحاد األوروبي في السنوات 
الــعــشــريــن األخـــيـــرة. علما بـــأن شــركــة »غــاز 
بـــــروم« هـــي مـــن يــقــوم بــتــقــلــيــص الــتــصــديــر 
الــضــخ عبر أوكــرانــيــا. وال يعود  مــع تقليل 
األمر إلى تراجع الطلب األوروبي على الغاز 

الروسي، وفق تقديرات شبه رسمية.
»غـــاز  وفــــي إطـــــار الــــــدور الــجــيــوســيــاســي لــــ
بـــــــــــــروم«، بـــــــــدأت الـــــشـــــركـــــة، فــــــي األســـــبـــــوع 
األوكراني  دونباس  إقليم  بتزويد  املاضي، 
االنفصالي بالغاز الروسي من دون مقابل، 
تــحــت مــســمــى مــســاعــدات إنــســانــيــة، بعدما 
ــم الــــذي  ــيـ ــلـ ــد اإلقـ ــن تــــزويــ تـــوقـــفـــت كــيــيــف عــ
تخوض حربا شرسة معه بالغاز. وهو ما 
وأوكرانيا  املزمن بني روسيا  السجال  دفــع 

إلـــى الــظــهــور مــجــددا، بــعــدمــا أغــلــقــت شركة 
»نــفــط غـــاز« األوكــرانــيــة صنابير الــغــاز عن 
البالغ  الــضــرر  االنــفــصــالــي، بحجة  اإلقــلــيــم 
ــــذي تـــعـــرض لــــه خــــط نـــقـــل الــــغــــاز نــتــيــجــة  الــ
املعارك. وقد أفادت وكالة »ريا نوفوستي« 
إدارة خطوط نقل  بأن كبير املهندسني في 
الــغــاز فــي جــمــهــوريــة لــوغــانــســك الشعبية، 
فــاديــم تــوبــوي، قـــال: »نــعــم، الــغــاز الــروســي 
ــاز يــصــلــنــا بــالــحــجــم  ــغــ ــا زال يــصــلــنــا، الــ مــ

الطبيعي. أما الغاز عبر أوكرانيا، فا يصل 
إلينا حاليا«، حسب تعبيره.

وفي السياق، كتب رئيس الــوزراء الروسي، 
ــتـــري مـــيـــدفـــيـــديـــف، عـــلـــى صــفــحــتــه فــي  ديـــمـ
فيسبوك، قبل ثاثة أيام: »وهكذا لم تستأنف 
كييف تزويد منطقتي لوغانسك ودونيتسك 
الــنــاس مــن البرد.  بالغاز، ومــن أجــل حماية 
لكن روسيا ستزود هاتني املنطقتني بالغاز 
عبر خــط أنابيب بــديــل«. وأضـــاف: »تقضي 

االتفاقات بأن تدفع كييف مقدما ثمن الغاز 
الـــروســـي، وتــبــعــا لــحــجــم مــا نــضــخــه الــيــوم، 
بما في ذلك إلى دونيتسك ولوغانسك، فإن 
األموال األوكرانية ال تكفي سوى لعدة أيام. 

والغاز يجب أن ُيدفع ثمنه«. 
وأمــــا فــي الـــواقـــع، فـــإن روســيــا تــديــر األمـــور 
ــا وأوكـــرانـــيـــا أثــمــانــا  ــ ــ نــحــو أن تـــدفـــع أوروبـ
ســيــاســيــة لــلــغــاز الـــروســـي، ويـــبـــدو أن هــذه 
الورقة ال تزال فاعلة إلى اآلن، وفق املراقبني.

الرباط ـ مصطفى قماس

فــي محصول حبوب  املــغــاربــة  آمـــال  انتعشت 
يــعــطــي دفــعــة قــويــة ألداء االقــتــصــاد الــوطــنــي 
الغذاء  ويساهم في خفض فاتورة مشتريات 
من الخارج التي تعمق عجز امليزان التجاري 
وتمتص جزءًا مهّمًا من رصيد النقد األجنبي.

أمس  )مستقل(  للظرفية  املغربي  املركز  وقــال 
التي  للزراعة  أفردها  اإلثنني، في نشرة  األول 
تمثل ما بني 14 و20% من إنتاج الثروات في 
املــغــرب، إن النمو االقــتــصــادي كــان مــهــددًا في 
بداية موسم الزراعة الحالي، بسبب مخاوف 
من الجفاف الذي كان يلوح في األفق، غير أن 

غزة ـ عبد الرحمن الطهراوي

في  ذروتــهــا  الحيواني  القطاع  أزمـــات  بلغت 
العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة صيف 
بنحو  املــبــاشــرة  الــخــســائــر  قــــدرت  إذ   ،2014
دوالر  مــلــيــون   30 ونــحــو  دوالر،  مــلــيــون   70
خسائر غير مباشرة، والتي ترتفع يومًا بعد 
اآلخر، نتيجة لتأخر عملية اإلعمار وتأهيل 
اتــهــا  مــا دمــرتــه قـــوات االحــتــال أثــنــاء اعــتــداء

العسكرية املتكررة.
 قطاع الثروة 

ّ
وذكر املزارع مدحت البلعاوي أن

الحيوانية يعاني من ضعف البنية التحتية 
فــي مختلف مــنــشــآت الــثــروة الــحــيــوانــيــة، أو 
بــني الــطــرق املوصلة بــني املـــزارع واملستهلك، 
وكــذلــك انــقــطــاع األعـــاف بــني الــحــني واآلخـــر، 
أو عدم توفرها بالكميات املطلوبة واألسعار 
ــابـــر  ــعـ ــاملـ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــــولـ ــاط دخـ ــ ــ ــبـ ــ ــ املــــنــــاســــبــــة، الرتـ

الحدودية الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية.
»العربي الجديد« أن األزمات  وبنّي البلعاوي لـ
االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــاحـــق ســـكـــان الــقــطــاع، 
الحكوميني،  املوظفني  رواتـــب  انتظام  وعـــدم 
انعكست سلبيًا على نسبة اإلقبال على شراء 

املــركــز يــؤكــد فــي الــنــشــرة الــتــي اطلعت عليها 
»العربي الجديد«، أن هذا التشاؤم تراجع مع 
ظهور أولى كميات األمطار، ما بعث األمل في 
سنة زراعــيــة جــيــدة. وهــو مــا يرجى أن يتأكد 

في الشهرين املقبلني.
املركز  نــشــره  لــلــرأي منفصل،   وفــي استطاع 
الــجــديــد« نسخة من  نفسه ووصـــل »الــعــربــي 
نتائجه أمس الثاثاء، بدا أن معنويات رجال 
األعـــمـــال انــتــعــشــت فــي اآلونــــة األخـــيـــرة، تحت 
تــأثــيــر األمـــطـــار الــتــي عــرفــهــا املــغــرب وتــراجــع 
أن  التأكيد على  إلــى  دفعهم  مــا  الــنــفــط،  سعر 
االقتصاد املغربي سيسجل نموًا ملحوظًا في 

العام الجاري. 

اللحوم مما ضاعف من خسائر تجار القطاع 
املزارعني  دعم  أهمية  على  مؤكدًا  الحيواني، 
وتعويضهم عن األضرار التي لحقت بهم في 

السنوات املاضية.
لـ »العربي  املــزارع أحمد سمير، فأوضح  أما 
الجديد« أن قطاع الدواجن وصل في السنوات 
املاضية إلى االكتفاء الذاتي إلى حّد كبير في 
الــدجــاج الــبــّيــاض، وكـــان بــإمــكــانــه التصدير 
التجارية، ولكن  املعابر  االحتال فتح  أن  لو 
االحــتــال اإلســرائــيــلــي كـــان بــاملــرصــاد فعمد 

إلى استهداف املزارع خال عدوانه األخير.
الحيواني يرتبط  القطاع  أن  وأضــاف سمير 
بــالــعــديــد مـــن املــــجــــاالت، إذ يــعــتــبــر مــصــدرًا 
ــواد الـــخـــام لــعــدد من  ــ أســاســيــًا فـــي تــوفــيــر املـ
ل 

ّ
الــصــنــاعــات، كــالــجــلــديــة أو األلـــبـــان، ويشغ

ــــدي الــعــامــلــة، مــمــا يقلل  عــــددًا كــبــيــرًا مـــن األيـ
من نسبة البطالة، وكذلك يعتمد العديد من 
املزارعني على السماد الحيواني، لرفع جودة 

أراضيهم.
ويعاني قطاع األلبان ومشتقاته في غزة، من 
انخفاض الكفاءة اإلنتاجية، واعتماده غالبًا 
على املنتجات املــســتــوردة، األمــر الــذي يؤكد 
ــزارع الخاصة  على ضـــرورة بناء عــدد مــن املـ
ــا بـــأحـــدث  بــــاألبــــقــــار الــــحــــلــــوب، وتــــطــــويــــرهــ
الــتــقــنــيــات الــصــحــيــة ودعـــــم الــعــامــلــني فيها 

املزارعون  يعقد  النفط،  سعر  تراجع  وبفضل 
ــلـــى األحــــــــــوال الــــجــــويــــة فــي  ــة عـ ــريـــضـ آمـــــــاال عـ
الــشــهــريــن املــقــبــلــني، حــيــث يجمعون عــلــى أنــه 
إذا أســعــفــت األمـــطـــار فــيــمــا تــبــقــى مـــن مــوســم 
زراعـــي، فــإن محصول الحبوب، قد يصل إلى 

وتثقيفهم، بجانب فتح مجال االستثمار في 
منتجات األلبان.

البيطرية  للخدمات  العام  املدير  قال  بــدوره، 
إن  الــــكــــفــــارنــــة،  زكــــريــــا  الــــــزراعــــــة،  وزارة  فــــي 
ــعـــرض لـــهـــا قــطــاع  ــتـــي تـ ــثــــاث الـ الــــحــــروب الــ
أثــرت بشكل سلبي على كافة قطاعات  غــزة، 
اإلنــتــاج الــحــيــوانــي، فــي ظــل إغـــاق االحــتــال 
لــلــمــعــابــر وعــــدم إدخــــال مــســتــلــزمــات تجديد 
البنية التحتية، مبينًا أن قطاع غزة يحتاج 

أسبوعيًا لنحو 4200 طن من األعاف.
»العربي الجديد« أن الثروة  وذكر الكفارنة لـ
الـــحـــيـــوانـــيـــة تــمــكــنــت فــــي الـــســـنـــوات الـــثـــاث 
فعالة في بعض  تنمية  املاضية من تحقيق 
الــجــوانــب، رغـــم كــافــة الــتــحــديــات الــتــي كانت 
انــهــارت  التنمية  عــمــلــيــات  أن  إال  تــواجــهــهــا، 
بــســرعــة الــبــرق نتيجة الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي 
األخــيــر، والـــذي دمــر نحو 40% مــن مكونات 

القطاع الحيواني.
ولــفــت الــكــفــارنــة إلـــى أن أبـــرز أربــعــة مــجــاالت 
ــة، هــي  ــيــ ــوانــ ــيــ ــحــ تــــرتــــكــــز عـــلـــيـــهـــا الــــــثــــــروة الــ
ــزارع األبـــقـــار واألغـــنـــام والــــدواجــــن وصــيــد  ــ مـ
الــســمــكــي، موضحًا  األســـمـــاك أو االســـتـــزراع 
أن نحو عشرة آالف أســرة غزية تعتمد على 
الــحــيــوانــي كمصدر أســاســي لتلبية  الــقــطــاع 
ــة وتـــوفـــيـــر فــــرص عمل  ــاديــ االحـــتـــيـــاجـــات املــ

ألفرادها.
ــزة شــهــد خــــال الــســنــوات  يـــذكـــر أن قـــطـــاع غــ
املــاضــيــة إنــشــاء عــدد كبير مــن البرك  السبع 
واملــــــــــزارع الـــتـــي تــخــتــص بـــتـــربـــيـــة األســـمـــاك 
وإنــتــاج الــيــرقــات، فــي ظــل الــحــصــار البحري 
الـــذي فـــرض عــلــى غـــزة واعـــتـــداءات االحــتــال 
املـــتـــكـــررة عـــلـــى الـــصـــيـــاديـــن أثــــنــــاء مــمــارســة 
ال  والتي  بها،  املسموحة  املنطقة  في  عملهم 

تتجاوز ستة أميال بحرية.

على  إيجابًا  ينعكس  مــا  قياسية،  مستويات 
وفـــاتـــورة مشتريات  الــوطــنــي  االقــتــصــاد  أداء 
أكبر  أن املغرب يعد أحــد  الحبوب، خصوصًا 

املستوردين في العالم.
وقد أوضح املركز املغربي للظرفية أن أسعار 
املنتجات الغذائية تراجعت بشكل ملحوظ في 
العام املاضي، وهو أداء ينتظر أن يتواصل في 
العام الجاري، حيث سيفضي ذلك، باإلضافة 
إلـــى مــحــصــول الــحــبــوب املــتــوقــع، فـــي تــصــور 
املركز، إلى خفض فاتورة مشتريات الحبوب.

وكانت مشتريات الحبوب قد بلغت في العام 
لــوزارة  التابع  الصرف  املاضي، حسب مكتب 
مقابل  دوالر،  مليار   1.4 واملــالــيــة،  االقــتــصــاد 
906 مايني دوالر، متأثرة بتراجع املحصول 
إلى حوالي 70 مليون قنطار )10 مايني طن(، 
وهو ساهم في نقل إجمالي فاتورة الغذاء من 

3.7 مليارات دوالر إلى 4.3 مليارات دوالر.
ــيـــاش، رئــيــس الــكــونــفــدرالــيــة  وقــــال أحــمــد أوعـ
املــغــربــيــة لــلــفــاحــة والــتــنــمــيــة الـــقـــرويـــة، الــتــي 
ــــب املـــنـــتـــجـــني  ــلـ ــ ــا أغـ ــ ــهـ ــ ــــوائـ ــحــــت لـ ــنــــضــــوي تــ يــ
إن  »العربي الجديد«  لـ الزراعيني في تصريح 
»املــغــرب تمكن مــن تـــدارك التأخر املسجل في 
ــرى أن الــتــوزيــع  ــزراعــــي«. ويــ بـــدايـــة املـــوســـم الــ
الجيد لألمطار في الزمان واملكان، ساعد على 

خلق موسم جيد بالنسبة للحبوب.
ويــذهــب أوعــيــاش إلـــى أنـــه إذا كــانــت األمــطــار 
التي عرفها املغرب مهمة في األشهر األخيرة، 
ــاع  ــفـ ــى ارتـ ــ ــــني يــتــطــلــعــون اآلن إلـ ــزارعـ ــ ــإن املـ ــ فـ
درجــــــات الــــحــــرارة فـــي األســـابـــيـــع املــقــبــلــة كي 
ــا يــســاهــم  يــتــم نــمــو الـــحـــبـــوب بــشــكــل جـــيـــد، مـ
فــي رفــع املــردوديــة.غــيــر أن املحصول املرتقب 
فاتورة  مستوى  على  والتحسن  الحبوب  من 
الغذاء، ال ينبغي أن يعفي، في نظر املركز، من 
التصدي للمسألة الرئيسية، املرتبطة باألمن 
ــذي يــرتــهــن ملــشــتــريــات  ــ الـــغـــذائـــي لــلــمــغــرب، الـ

املنتجات األساسية من الخارج.

العدوان اإلسرائيلي يزيد أزمات الثروة توقعات بانخفاض فاتورة الغذاء في المغرب
الحيوانية في غزة

استثمارات

أخبار

أرباح وخسائر

يسعى الدب الروسي إلى توظيف العقوبات التي نفذتها ضده 
أميركا وأوروبا، في تشجيع صناعته الوطنية، ال سيما المرتبطة 
بصناعة الغاز، في تحركات لها جناحان: األول االستغناء عن الخارج لصالح المصانع 

الروسية، والثاني استخدام أوسع لورقة الغاز في الضغط على أوروبا

تحقيق

121.3
تراجع تصدير الغاز الروسي 

إلى االتحاد األوروبي، خال عام 
2014، بمعدل 13.80% إلى 121.3 
مليار متر مكعب. وهذه الكميات 

هي األقل من الغاز الروسي 
صدر إلى القارة العجوز منذ 

ُ
امل

عشرين عامًا.

ليبيا: حكومة الحاسي 
تبقي على الشركات التركية

األردن يخصص 2.2 مليار 
دوالر للدعم في 2015

الكويت تخصص 200 
مليون دوالر إلعمار غزة

عمان ـ زيد الدبيسة

قــال رئــيــس اللجنة املــالــيــة فــي مجلس 
الــــنــــواب األردنـــــــي، يـــوســـف الـــقـــرنـــة، إن 
دوالر  مـــلـــيـــار    2.25 خـــصـــص  األردن 
الــعــام الــحــالــي لــدعــم املــواطــنــني بهدف 

تخفيف األعباء املعيشية عنهم.
وأضـــــاف الـــقـــرنـــة، فـــي تــصــريــح خــاص 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه تــم رصــد 1.4  لـــ
مــلــيــار دوالر لـــدعـــم الــكــهــربــاء املــبــاعــة 
ــلـــف الـــقـــطـــاعـــات،  ــتـ ــنـــني ومـــخـ ــمـــواطـ ــلـ لـ
و253.8 مليون دوالر لدعم املحروقات 
املــــواد  لـــدعـــم  دوالر  مــلــيــون  و317.25 
الــتــمــويــنــيــة، خــصــوصــًا مــادتــي القمح 
والشعير. وأشــار إلــى أن  مقدار الدعم 
الــــذي رصــدتــه الــحــكــومــة لــلــمــحــروقــات 
والــكــهــربــاء تــراجــع بــحــوالــي 43 دوالرًا 
بالعام  مقارنة  الحالي  العام  للبرميل 
السابق، وذلك نتيجة النخفاض أسعار 
الــنــفــط، وبــالــتــالــي يــتــوقــع أن يــتــحــول 

املبلغ املرصود إلى وفر للخزينة.
ــد الـــقـــرنـــة أن هـــنـــاك اخــــتــــاالت في  ــ وأكـ
الحكومة  الذي تقدمه  الدعم  سياسات 
غالبيته  إن  حــيــث  والــخــدمــات،  للسلع 
الــغــنــيــة وال يستفيد  لــلــشــرائــح  يــذهــب 

منه الفقراء بالشكل املطلوب.

مواطن  لكل  يرتفع  الــدعــم  أن  وأوضـــح 
بــحــســب قــيــمــة االســـتـــهـــاك مـــن الــســلــع 
فــاتــورة األغنياء  والــخــدمــات، حيث إن 
تكون أكبر بكثير من الفقراء، وبالتالي 
تستأثر هذه الشريحة بغالبية املبالغ 

املخصص للدعم.
وبناًء على هيكل إنفاق األسر املعيشية 
بـــحـــســـب دراســـــــــة لـــــــــــوزارة الــتــخــطــيــط 
والتعاون الدولي، تعرف الفئة الفقيرة 
على أنها التي يكون فيها إنفاق الفرد 
ما دون خط الفقر والبالغ 813.7 دينارًا 
سنويًا )1147.3 دوالرًا(، أما الفئة دون 
الفرد  إنفاق  يبلغ  التي  فهي  الوسطى 
و1627.4   813.7 بني  ما  فيها  السنوي 

دينارًا.
وتعرف الفئة الوسطى على أنها التي 
بــــني 1627.4  ــــاق  ــفـ ــ اإلنـ فــيــهــا  ــــراوح  ــتـ ــ يـ
الفئة  أمـــا   ،

ُ
ســنــويــا ــارًا  ــنـ ديـ و3245.4( 

إنفاق  فيها  يتجاوز  التي  الغنية فهي 
الفرد السنوي 3254.8 دينارًا.  

وقال رئيس اللجنة املالية في مجلس 
النواب، إن هناك أوجهًا اخرى تدعمها 
الكهرباء  املشتقات  بــخــاف  الحكومة 
واملحروقات والسلع التموينية، ومنها 
لألسر  شهرية  نقدية  معونات  تقديم 

املحتاجة.

قــال الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم حكومة 
الليبية، عمر حسني  اإلنقاذ الوطني 
بـــعـــيـــو، إن قــــــرار الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة 
التي تتخذ من مدينة طبرق  املؤقتة 
)شرق( مقرًا لها، باستبعاد الشركات 
الليبية،  الدولة  مشاريع  من  التركية 
ال تمثل سوى املنطقة الشرقية التي 

تسيطر عليها  فقط.
ونــقــلــت وكـــالـــة األنـــاضـــول عـــن بعيو 
ــبـــرق  ــة طـ ــومــ ــكــ أمـــــــــس، إن حــ ــه،  ــ ــ ــول ــ قــ
كوسيلة  التركية  الشركات  تستخدم 
ضــــغــــط لـــتـــحـــقـــيـــق بــــعــــض األهــــــــداف 
فـــي  ــخـــــــوض  الـــــ دون  ــة،  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ

تفاصيل.
املــؤقــتــة  الليبية  الــحــكــومــة  واتـــخـــذت 
الــتــي يــرأســهــا عــبــد الــلــه الــثــنــي، يــوم 
األحـــــــد املـــــاضـــــي، قــــــــرارًا بــاســتــبــعــاد 
املشاريع  كافة  من  التركية  الشركات 
في ليبيا، دون توضيح أسباب تلك 

الخطوة.
املؤقتة  الحكومة  سيطرة  وتقتصر 
ــــي الليبية في  عــلــى جـــزء مــن األراضـ
الشرق فقط في حني يتبع غرب ليبيا 

لسيطرة املؤتمر الوطني العام.
يأتي قــرار الحكومة املؤقتة بعد أقل 

من 4 شهور من مطالبة رئيسها عبد 
الــلــه الــثــنــي، الــشــركــات الــتــركــيــة التي 
لــديــهــا مــشــاريــع فــي بــــاده بــالــعــودة 

واستكمالها.
وتــعــانــي لــيــبــيــا صـــراعـــًا مــســلــحــًا في 
أكــثــر مـــن مــديــنــة، الســيــمــا طــرابــلــس 
)غــــــــــــرب( وبـــــنـــــغـــــازي )شــــــــــــــرق(، بــني 
ــة تــــتــــقــــاتــــل لــبــســط  ــلـــحـ ــب مـــسـ ــائــ ــتــ كــ
السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية، 
مــا أفــــرز جــنــاحــني للسلطة لــكــل منه 
الجديد  الــبــرملــان  األول:  مــؤســســاتــه، 
ــــرق(  ــبـــرق )شـ املــنــعــقــد فــــي مـــديـــنـــة طـ
وحكومة عبد الله الثني، أما الجناح 
الثاني، والذي ال يعترف به املجتمع 
ــــي، فـــيـــضـــم، املـــؤتـــمـــر الــوطــنــي  ــــدولـ الـ
العام البرملان السابق، الذي استأنف 
جلساته ومعه رئيس حكومة اإلنقاذ 

عمر الحاسي.
ليبيا  بــني  التجاري  التبادل  ويــفــوق 
ــام 2013 نــحــو 5  وتــركــيــا بــنــهــايــة عــ
مليارات دوالر، كما تستحوذ تركيا 
مشروعات  من  األكبر  النصيب  على 
اإلسكان واملرافق، وفق الناطق باسم 

حكومة اإلنقاذ الوطني.
)األناضول(

العامة واإلسكان  قال وزيــر األشغال 
ــي  ــنــ ــوطــ ــة الــــــتــــــوافــــــق الــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ فـــــــي حـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــفــيــد الــحــســايــنــة، إن 
ــادة إعــمــار  األمــــوال الــتــي وصــلــت إلعــ
قطاع غــزة، بلغت 400 مليون دوالر، 
بعد إعان الكويت، يوم اإلثنني، عن 
يرفع  مــا  دوالر،  مــلــيــون   200 تــقــديــم 
حجم املساهمات إلى ما يعادل نحو 
التي تعهد  7% مــن إجمالي األمـــوال 
بها املانحون قبل نحو أربعة أشهر.

وتــعــهــدت الـــدول والــجــهــات املشاركة 
فــي مــؤتــمــر الــقــاهــرة الـــدولـــي إلعـــادة 
إعمار غزة، في أكتوبر/تشرين األول 

املاضي، بتوفير 5.4 مليارات دوالر.
ــــت وكـــــــالـــــــة األنــــــــــاضــــــــــول، عـــن  ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
الــحــســايــنــة قـــولـــه إن الــــــــ200 مــلــيــون 
قــــد وفــرتــهــا  كـــانـــت  الـــســـابـــقـــة  دوالر 
حــــكــــومــــة الـــــتـــــوافـــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 

ومؤسسات األمم املتحدة.
ــة غـــــــوث وتـــشـــغـــيـــل  ــ ــالــ ــ وطــــالــــبــــت وكــ
»األونــــروا«،  الفلسطينيني  الاجئني 
يــوم األحــد املــاضــي، بــضــرورة توفير 

الربع  نهاية  قبل  دوالر،  مليون   100
لــتــوفــيــر  ــاري،  ــ ــجـ ــ الـ ــام  ــعــ الــ مــــن  األول 
النازحني  إليــواء  العاجلة  املتطلبات 

من القطاع.
ــن االحــــــتــــــال اإلســــرائــــيــــلــــي فــي  ــ ــ وشـ
الــســابــع مـــن يــولــيــو/تــمــوز املــاضــي، 
ــتـــمـــرت  ــزة اسـ ــ ــ حــــربــــًا عــــلــــى قــــطــــاع غـ
ــر  ــثـ أكـ مـــقـــتـــل  إلــــــــى  أدت  يــــــومــــــًا،   51
مــــــن ألـــــفـــــي فـــلـــســـطـــيـــنـــي، وإصـــــابـــــة 
ــــق وزارة  وفـ آخــــريــــن،  ــًا  ــفـ ألـ  11 نـــحـــو 
أعلنت  فــيــمــا  الفلسطينية،  الــصــحــة 
واإلســـكـــان  الـــعـــامـــة  ــال  ــغــ األشــ وزارة 
الــوحــدات  إجــمــالــي  أن  الفلسطينية، 
السكنية املتضررة جراء الحرب بلغ 
بــيــانــات  ألــــف وحــــــدة. ووفـــــق   28.36
أممية، فإن الحرب تسببت في تشريد 
يــقــيــم  فــلــســطــيــنــي،  ــــف  ألــ نـــحـــو 100 
أغلبهم لدى أقاربهم، أو يستأجرون 
ألــف  نــحــو 15  زال  مــا  مـــنـــازل، بينما 
التابعة  املــــدارس  فــي  يقيمون  نـــازح 

»األنروا«. لـ
)األناضول(

تصميم بوتين في 
كرنفال »روز« في ألمانيا 
منتصف فبراير 2015 
)Getty(

األمطار تعد 
المغاربة 
بمحصول 
قياسي 
)Getty(

تراجعت أسعار الذهب 
في تعامالت أمس، 
دون مستوى 1200 
دوالر لألوقية، وسط 
ترقب لشهادة رئيسة 

مجلس االحتياطي 
الفيدرالي األميركي 

أمام الكونغرس، 
وتطورات الوضع بين 

اليونان ودائنيها.
وينتظر المستثمرون 
استماع الكونغرس 
شهادة جانيت يلين، 

على مدار يومين 
)أمس واليوم(، حيث 
تعرض آخر رؤى البنك 

بشأن السياسة النقدية 
في البالد. وهبط 

سعر التسليم الفوري 
للمعدن النفيس بنسبة 
0.3%، ليصل إلى 1197.5 

دوالرا لألوقية.

ذهب

بلغت مشتريات الحبوب في 
2014، نحو 1.4 مليار دوالر، 

متأثرة بتراجع المحصول

يعاني قطاع الثروة 
الحيوانية في قطاع غزة 
سلسلة كبيرة من األزمات 

بسبب تداعيات الحصار 
اإلسرائيلي المفروض 

على القطاع

يحتاج قطاع غزة 4200 
طن أعالف أسبوعيًا، وهي 

كميات كبيرة في ظل 
إغالق المعابر

من أرجاء الوطن

تقريرتقرير
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قـــدمـــت الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة إلــى 
مــــؤســــســــات االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــي 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، قائمة 
باإلصاحات املقترحة، تتعهد فيها بتمديد 
ــاذ املـــالـــي ملــــدة أربـــعـــة أشــهــر،  ــقــ بـــرنـــامـــج اإلنــ

واستمرار العمل بسياسة التقشف.
األوروبــيــة  املفوضية  بــاســم  املتحدث  وأعــلــن 
»مــارغــاريــتــيــز ســكــيــنــاس«، فــي تــغــريــدة على 
حسابه على »تويتر«، أن املفوضية تسلمت 
قائمة التدابير اإلصاحية من قبل الحكومة 

اليونانية.
القائمة  أن  أوروبــيــة مطلعة،  وتـــرى مــصــادر 

ينظر  قــد  اليونانية،  الحكومة  أعدتها  التي 
إليها على أنــهــا نقطة بــدايــة مــرضــيــة. وكــان 
اجتمعوا  الــيــورو،  منطقة  دول  مالية  وزراء 
فــي بــروكــســل، يــوم الجمعة املــاضــي، منحوا 
فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة الـــيـــونـــانـــيـــة مــــوعــــًدا أقـــصـــاه 
مــنــتــصــف لــيــلــة أول أمــــــس، لـــتـــقـــديـــم قــائــمــة 
بتمديد  املــشــروط  املالي  برنامجها  تتضمن 
ــدة 4 أشــهــر إضــافــيــة،  خــطــة اإلنـــقـــاذ املـــالـــي ملـ
وخطة اإلصاحات التي ستتبناها الحكومة 
اليونانية، وبالتالي إلغاء قرار بطرد اليونان 
ــيـــورو كــــان ســيــتــخــذ فـــي حــالــة  مـــن مــنــطــقــة الـ
ــفــــاق. وشــهــدت  الــفــشــل فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى اتــ

وإصــــرارهــــا عــلــى تــنــفــيــذ جــمــيــع الــتــعــهــدات 
أملانيا  واشترطت  السابقة.   اإلنــقــاذ  بخطة 
العامة،  ماليتها  تطهير  الــيــونــان  مواصلة 
واملضي قدمًا في اإلصاحات الهيكلية التي 
تم االتــفــاق عليها، لقاء قــروض بقيمة 240 
مليار يورو منذ 2010، إال أن منطقة اليورو 
ــفــت مــواقــفــهــا املــتــشــددة تــجــاه الــيــونــان 

ّ
خــف

ووافقت على تمديد االتفاق معها 4 أشهر 
بداًل من 6 أشهر، كما كانت تسعى اليونان 
فــي طلبها الـــذي قــدمــتــه األســبــوع املــاضــي.

ومــــن املـــقـــرر أن تـــقـــوم املــفــوضــيــة األوروبـــيـــة 
ــــي وصــنــدوق النقد  والــبــنــك املــركــزي األوروبـ

املـــــفـــــاوضـــــات خـــــافـــــات حــــــــــادة، األســــبــــوع 
املاضي، حول عدد من النقاط، ولعل العقبة 
ــيـــا وفــنــلــنــدا  ــانـ ــــض أملـ ــانـــت فــــي رفـ األبـــــــرز كـ
ودول أخرى، طلب اليونان تمديد اتفاقها، 

الـــدولـــي، بــمــشــاركــة الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة في 
تقييم مستفيض لقائمة اإلصاحات، وإتمام 
املقبل،  أبريل/نيسان  نهاية  مع  فيها  النظر 
حــيــث تــهــدف فــي نــهــايــة املــطــاف إلـــى تحرير 

شريحة من الديون املتبقية على أثينا.
ويـــعـــانـــي االقـــتـــصـــاد الـــيـــونـــانـــي مـــن مــشــاكــل 
ــة ملــعــهــد  ــيــ ــقــــديــــرات أولــ ــــرت تــ ــهـ ــ ــــدة، وأظـ ــديـ ــ عـ
)يوروستات(،  األوروبــي  االتحاد  إحصاءات 
ــبـــوع املـــاضـــي، أن االقــتــصــاد الــيــونــانــي  األسـ
من  األخير  الربع  في  انكماشًا طفيفًا،  سجل 

2014 مقارنة مع األشهر الثاثة السابقة.
)العربي الجديد، األناضول(

قائمة اإلصالحات 
اليونانية تنتظر تقييم 

أوروبا وصندوق النقد

1213
الوجه اآلخرمال وسياسةاقتصاد

اليونان تتقشف لالستمرار في منطقة اليورو

د.عبد التواب بركات

الجيش املصري على  أصابت غــارات 
درنــــة الليبية مــن ضــمــن مــا أصــابــت، 
الــصــادرات املصرية إلــى ليبيا  حــركــة 
في مقتل، وتوقفت تمامًا، بعد إغالق 
السلطات منفذ السلوم البري الوحيد 
الــذي يربط مصر وليبيا، أمــام حركة 

األفراد والشاحنات. 
وتـــــحـــــرم هــــــذه الــــضــــربــــات وغـــيـــرهـــا 
ــــى 9  ــلـــت إلـ مـــصـــر، مــــن عــــائــــدات وصـ
مليارات جنيه قبيل الثالث من يوليو/

تموز، حسب ما جاء في تقرير هيئة 
ــواردات، ثم تهاوت هذه  ــ الــصــادرات وال
العائدات في عهد الرئيس عبد الفتاح 
السيسي إلى النصف، بعد اتهام غرفة 
عمليات فجر ليبيا، النظامني املصري 
واإلمــــاراتــــي بــاملــســؤولــيــة عـــن توجيه 
ضربات جوية في الغرب الليبي، ودعم 

اللواء خليفة حفتر. 
أنــقــذت  لليبيا  املــصــريــة  ــادرات  ــــصــ وال
بعد  الهش،  املصري  التجاري  املــيــزان 
ــعـــراق  ــة والـ ــواق ســـوريـ ــ خــســارتــه ألســ

واليمن وتركيا. 
ــي مـــــــــــارس/اذار املــــاضــــي، دشــنــت  ــ وفـ
ــة مـــــع الــــجــــانــــب الـــلـــيـــبـــي  ــطــ مــــصــــر خــ
ملضاعفة صادراتها إلى ليبيا، وإنشاء 
منطقة تجارة حرة على الحدود على 
غرار ما حدث مع تونس، وكذلك إنشاء 
مع  الليبي  الجنوب  يربط  بــري  طريق 

محافظات الصعيد.
وتــنــوعــت صــــادرات مــصــر إلـــى ليبيا، 
مـــن مــــواد بــنــاء وأســـمـــدة وحــاصــالت 
املـــصـــري  األرز  بـــخـــاصـــة  زراعــــــيــــــة، 
ومــنــتــجــات غــذائــيــة ومــنــتــجــات يــدويــة 
أمــام هذه  وصناعات هندسية، وكــان 
بعد  أن تتضاعف  الــصــادرات فرصة 
ثـــورة الــســابــع عــشــر مــن فــبــرايــر، لــوال 
إيواء مصر مسؤولني ليبيني في نظام 
القذافي خالل 2011 و2012، وهو ما 
ثــم تراجعت  الــثــوار فــي ليبيا،  أغضب 
الــــصــــادرات فـــي عــهــد الــســيــســي، بعد 
أكــبــر ســوق  ثــالــث  ليبيا  أن أصــبــحــت 
السعودية  بــعــد  املــصــريــة  لــلــصــادرات 
أكبر  ســابــع  واحــتــلــت مصر  وإيطاليا 

مصدر لليبيا. 
وتـــخـــســـر مـــصـــر أيــــضــــًا تـــحـــويـــالت 
املليار  تخطت  والتي  بليبيا،  العاملني 
دوالر ســنــويــا فـــي األعـــــوام الــســابــقــة، 
بعد توجيه نــداء لكل العمالة املصرية 
بمغادرة البالد، وهو ما يضيف ألعداد 
لترفع  آخــر،  البطالة في مصر مليونًا 
نــســبــة الــبــطــالــة املــتــفــاقــمــة فـــي الــبــالد 
ادعــي  وإن  األقــــل،  عــلــى  بنسبة %25 
ــداد  ــعـ ــتـ ــي مـــصـــر االسـ ــون فــ ــ ــؤول ــســ املــ

الستقبالهم وتشغيلهم. 
بات  السياسية،  الخفايا  عــن  وبــعــيــدًا 
الـــنـــظـــام املــــصــــري مــنــدفــعــًا بــــجــــرأة ال 
يــحــســد عــلــيــهــا فــــي تـــدمـــيـــر الـــفـــرص 
االقتصادية املتاحة، سواء في سيناء 
ــبــدايــة ثــم الــعــمــق االســتــراتــيــجــي  فــي ال
اإلقليمي في ليبيا، وبإهمال العالقات 
مع السودان في وقت تسعى فيه الدول 
إلى خلق عمق إقليمي مستقر، يعزز 
فرص التنمية املتبادلة مع دول الجوار.

من اآلخر

صادرات مصر 
ضحية السيسي

أموال العرب تعزز إيرادات الكرة األوروبية

قال مصدر في »أوبك« أمس، إنه ال خطط 
لعقد اجتماع طارئ للمنظمة قبل يونيو/

حزيران المقبل. وكان األمين العام للمنظمة، 
عبداهلل البدري، أكد على االلتزام بسقف اإلنتاج.

قال رئيس مجلس الوزراء اإلماراتي، محمد بن 
راشد آل مكتوم ، إن بالده تمضي بخطى ثابتة 
في مجال التصنيع الدفاعي لتلبية احتياجاتها 

وتعزيز قدراتها الدفاعية.

قالت مجموعة أبحاث السوق الرياضية ريبوكوم إن 
استثمارات الشرق األوسط تعزز إيرادات نوادي كرة القدم 
الكبرى في أوروبا والتي ارتفع دخلها من رعاية القمصان 
إلى أكثر من 687 مليون يورو )777.75 مليون دوالر( هذا 

املوسم بزيادة 20 في املئة عن 2014-2013.
وتقول شركة البحوث االستراتيجية العاملية ومقرها 

أملانيا، في تقرير حديث، إن شركات في اإلمارات وقطر 
استثمرت نحو 160 مليون يورو هذا املوسم، بما يعادل 

نحو 25% من إجمالي إنفاق شركات العالم العاملة بمجال 
رعاية القمصان في أكبر ست مسابقات للدوري بأوروبا. 

وبلغت إيرادات املوسم املاضي 570 مليون يورو.

تقرير

يوميات

تصاعدت الخالفات 
بين حكومتى 

بغداد وإقليم شمال 
العراق )كردستان(، 
حول اتفاق النفط 

والموازنة، رغم إعالن 
وزارة المالية العراقية 

تحويل جزء من 
المستحقات لإلقليم

بغداد ـ العربي الجديد

الـــعـــاقـــات بـــني حكومتي  تــحــولــت 
بغداد وإقليم كردستان، من مرحلة 
اتـــهـــامـــات كـــرديـــة لــرئــيــس الـــــوزراء 
السابق نوري املالكي، بالتآمر ضد اإلقليم في 
فترة حكمه )2014/2006(، إلى مرحلة جديدة 
ــاول الــجــانــبــان  تــتــســم بــانــهــيــار الــثــقــة الــتــي حــ
بناءها في عهد رئيس الــوزراء الحالي حيدر 
النفطي  اتفاقهما  بــإفــشــال  يــهــّدد  مــا  عــبــادي، 
الذي وقعاه في ديسمبر/كانون األول املاضي.
وتصاعدت الخافات بني الطرفني، رغم إعان 
وزارة املالية العراقية منذ يومني، عن تحويل 
مبلغ 250 مليار دينار )نحو 230 مليون دوالر 
أمــيــركــي( لحكومة اإلقــلــيــم كــرواتــب عــن شهر 

يناير/كانون الثاني املاضي.
وعــقــدت اجــتــمــاعــات بــدايــة األســـبـــوع املــاضــي 
أن وفد  إال  االتفاقية،  لتفعيل  الحكومتني  بني 
ــــى أربــــيــــل مــــن دون نــتــائــج  ــاد إلـ ــ ــان عـ ــتـ كـــردسـ
ملموسة أو إقناع بغداد بصرف حصة اإلقليم 
كاملة من امليزانية والبالغة وفقًا ملوازنة 2015 
نحو مليار دوالر أميركي شهريًا. وقام رئيس 
وزراء إقــلــيــم كــردســتــان نــيــجــيــرفــان بـــارزانـــي، 
بإيجاز نتائج اجتماعاتهم في بغداد بالقول 
ــداد مــفــلــســة. وقـــالـــت ال أمــــــوال لــديــنــا  ــغــ إن »بــ

لندفعها لكم«.

اتهامات متبادلة
ونــــقــــل مــــصــــدر كــــــــردي شــــــــارك بـــاجـــتـــمـــاعـــات 
»العربي الجديد«، أن وزير التعليم  الجانبني، لـ
ــكـــردي  ــال لـــلـــوفـــد الـ ــ حـــســـني الـــشـــهـــرســـتـــانـــي، قـ
ــفــًا من 

ُ
»جــئــتــم لتطلبوا املـــال مــنــا، تـــريـــدون خ

حافي القدمني«.
أمــا رئيس الـــوزراء العراقي، فقال خــال لقائه 
بإعاميني بــدايــة األســبــوع الــجــاري، إن إقليم 
كـــردســـتـــان يـــريـــد حــصــتــه املـــالـــيـــة وفــــق أرقــــام 
قانون امليزانية التي تعتمد أسعار افتراضية 
للنفط )املصدر الوحيد للميزانية في العراق(، 
وهـــــذا غــيــر مـــقـــبـــول، ألن الـــشـــراكـــة الــحــقــيــقــيــة 
تعني أن نتشارك في العائدات والثروات، فكل 
نــدفــع نسبة  نــريــد أن  املحافظات ســـواء، نحن 
إقــلــيــم كــردســتــان مـــن املــيــزانــيــة الــبــالــغــة %17 
قياسًا على العائدات الحقيقية للنفط وليس 
إلى  املــيــزانــيــة، مشيرًا  فــي  التخمينية  ــام  األرقــ
وجــود فــارق في املبالغ بسبب فرق سعر بيع 

النفط عامليًا. 

وأشار العبادي إلى أن حكومة إقليم كردستان 
»مــقــصــرة« فــي تــصــديــر كــمــيــات الــنــفــط املتفق 
 
ً
عــلــيــهــا وهــــي 250 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــًا، قــائــا
»إيـــراداتـــنـــا فــي املــيــزانــيــة تعتمد عــلــى النفط. 
اإلقليم  نــدفــع حصة  أن  بإمكاننا  يــكــون  كيف 

قبل تسلم النفط«.
وأضاف أن االلتزام باالتفاقية أمر مفروغ منه 
بالنسبة لنا، إال أن املتبقي من املــوضــوع هو 

كميات التصدير.  
طارق  العراقي،  بالبرملان  الكردي  النائب  لكن 
كــــردي، قـــال فــي تــصــريــحــات ســابــقــة، إن هناك 
أســبــابــًا فــنــيــة تــعــيــق أحــيــانــًا كــثــيــرة االلـــتـــزام 

الحرفي في مسألة أرقام الصادرات النفطية.
وأضــــاف كــــردي أن »االتــفــاقــيــة املــوقــعــة تنص 
عــلــى بـــدء اإلقــلــيــم بتصدير الــنــفــط مــنــذ األول 
مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي، 

أي تسلم النفط في ميناء جيهان على البحر 
املــتــوســط فـــي تــركــيــا الــكــمــيــات املــتــفــق عليها 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام، لــكــن عــمــلــيــًا عــنــدمــا تضخ 
ــبـــوب الــــذي يــبــلــغ طــولــه مــئــات  الــنــفــط فـــي األنـ
امليناء بعد فترة  إلــى  الكيلومترات فقد يصل 
االلــتــزام  قــد تصل لعشرين يومًا فكيف يكون 
أنه  وأوضـــح  والــتــواريــخ«.  بالكميات  الحرفي 
طاملا لم تلتزم بغداد باالتفاقية فحصة اإلقليم 

سنؤخرها.
ومن جانبها تؤكد حكومة كردستان على أنها 
ملتزمة باالتفاقية وأن عدم وصول التصدير 
وتــســلــيــم الــنــفــط فــي تــركــيــا بــالــكــمــيــات املتفق 

عليها أسبابه »فنية«.

ضعف الثقة بين الطرفين
النفطي  االقتصادي والخبير  املستشار  وقــال 

»العربي  لـ خنسي،  بيوار  كردستان،  لحكومة 
الجديد«، »حتى الحكومة العراقية ال تستطيع 
أن تــلــتــزم بــالــتــصــديــر وفـــق كــمــيــات ومــواعــيــد 
ــرة تـــوقـــف الــتــصــديــر  ــ افـــتـــراضـــيـــة، فـــكـــم مــــن مـ
والتحميل في البصرة بجنوب العراق بسبب 
الــطــقــس، أيــضــًا تــوقــف الــتــصــديــر لــديــنــا مـــرارًا 
بسبب أعــطــال فــي األنــابــيــب، لــديــهــم الفنيون 

ويعرفون ذلك«.
وحسب املراقبني، تعكس توضيحات الجانبني 
مسألة ضعف الثقة بني الجانبني، فاالتهامات 
إن  طــرف  كــل  يقول  كذلك  متبادلة،  بالتقصير 

اآلخر مدين له بأموال.

محاوالت إفشال االتفاق
البرملان  فــي  ونــــواب  أكــــراد  سياسيون  ويتهم 
ــة الـــقـــانـــون في  ــ مــنــذ فـــتـــرة أعـــضـــاء بــكــتــلــة دولـ
بالعمل  املالكي،  تتبع  والتي  العراقي  البرملان 
ــيـــة أربــــيــــل/بــــغــــداد حـــول  ــاقـ ــفـ ــلـــى إفــــشــــال اتـ عـ

امليزانية والنفط.
واعترفت حكومة إقليم كردستان في اجتماع 
جــمــع وزراء الــنــفــط واملــالــيــة ورئــيــس الــــوزراء 
الحكومة  فــي  كــرد  ووزراء  ببرملانيني  ونائبه 
ــوم 22 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  ــ ــبــــرملــــان بـــبـــغـــداد يـ والــ
االتفاقية  تفاهم بشأن  املاضي، بوجود ســوء 
أجل  مــن  العمل  يجري  العراقية  الحكومة  مــع 
معالجته. وعزا بيان أصدرته حكومة اإلقليم 
سبب سوء الفهم وبقاء املشاكل بني الجانبني 
إلى وجود أطراف ال تريد للعاقات أن تتحسن.

وقال البيان »هناك جهات سياسية في العراق 
ال يروق لها حسن العاقة بني حكومتي إقليم 
كــردســتــان والــحــكــومــة الــفــدرالــيــة فــي بــغــداد«، 
ــــوزراء  ويــقــصــد بــهــا نـــوابـــًا مـــن كــتــلــة رئــيــس الـ

السابق نوري املالكي.
الــبــيــان على أن اإلقــلــيــم سيبقى ملتزمًا  وأكـــد 
بــاالتــفــاقــيــة الــثــنــائــيــة، مــقــابــل أن تــلــتــزم بــغــداد 
للعام  امليزانية  قــانــون  وفــق  اإلقليم  »بحقوق 
الــتــوتــر بني  لــتــخــفــيــف  2015«. وفــــي مــحــاولــة 
الجانبني، وجه وزير املالية العراقي هوشيار 
زيباري، البنك املركزي العراقي بمنح حكومة 
إقليم كردستان مبلغ 250 مليار دينار عراقي 
)نحو 230 مليون دوالر أميركي( لدفع رواتب 

موظفيه.
وحـــســـب مــحــلــلــني، فــــإن مـــن املـــؤكـــد أن خــاف 
بــغــداد مــع األكــــراد حـــول املــيــزانــيــة والــنــفــط لن 
يقطع شــوطــًا عــلــى طــريــق الــحــل بــمــجــرد دفــع 
بغداد جزءًا من األموال املستحقة، ألن حكومة 
كردستان ملزمة بدفع مبلغ يقدر بــ 730 مليون 
دوالر شهريًا كرواتب للموظفني واملتقاعدين، 

وعليه سيكون بحاجة إلى املزيد من األموال.
ــارت وزارة املــالــيــة الــعــراقــيــة إلـــى أن دفــع  ــ وأشـ
املــحــادثــات بني  هــذا املبلغ سيضمن استمرار 

الحكومتني.
ــردي لـــ  ــ ــ وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أكـــــد مـــصـــدر كـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن إقــلــيــم كــردســتــان قــام 
ــم املـــتـــحـــدة والـــــواليـــــات املــتــحــدة  ــ بـــإطـــاع األمــ
األميركية والدول التي لها تمثيل دبلوماسي 
في إقليم كردستان على موقف بغداد من دفع 

ميزانية اإلقليم.
وأضـــاف املــصــدر، الـــذي طلب عــدم ذكــر اسمه، 
»إطــاع هــذه األطـــراف، وخاصة األمــم املتحدة 
وأمــيــركــا، أدى إلــى التدخل على خــط الخاف 

بني الجانبي للمساعدة في إيجاد الحل«.
ــادر يــعــد تـــدخـــل األمـــــم املــتــحــدة  وحـــســـب مـــصـ
وواشنطن بني بغداد وأربــيــل في وقــت تفجر 
الــخــافــات لــيــس بــالــجــديــد، ومـــن املــتــوقــع في 
حـــالـــة تــدخــلــهــمــا أن يــســعــيــا لــلــتــهــدئــة فــقــط 
دون تــقــديــم حــلــول جـــذريـــة، وهـــو مــا سيبقي 
كـــل ســيــنــاريــوهــات األزمـــــة مــفــتــوحــة عــلــى كل 
ــي أي وقـــت  ــمــــاالت وقـــابـــلـــة لــلــتــفــجــر فــ االحــــتــ

ألسباب عديدة.

صراع النفط
اتفاق بغداد وكردستان مهّدد بالفشل

حكومة بغداد: األزمة 
المالية وراء تأخر إرسال 

مستحقات كردستان

سياسيون أكراد يتهمون 
المالكي بمحاولة إفشال 

اتفاق النفط

أكد مراقبون على وجود مشاكل متراكمة منذ عام 
2003، حول ملف إقليم كردستان، وقالوا إذا كان 

الخاف حول امليزانية هو األكثر بروزًا حاليًا، 
فهناك مشاكل أكثر تعقيدًا مثل مصير املناطق 

املتنازع عليها بني الجانبني، مثل كركوك الغنية 
بالنفط، وهي املشكلة التي يفترض أن الدستور 
العراقي قام بحلها في نهاية عام 2007. وحسب 
املراقبني، انقضت السنوات واملشكلة باقية على 
حالها. وهناك مشكلة تتعلق بتخصيص نسبة 

لقوات البشمركة الكردية من ميزانية الدفاع 
العراقية، كذلك هناك خاف على وضع قانون 

للنفط والغاز وآخر لتوزيع الثروات.

تواصل غضب موظفي معظم القطاعات في 
إقليم ُكردستان العراق، بسبب تأخر صرف 

رواتبهم، وحذر نواب أكراد بالبرملان من 
تصاعد االحتجاجات الشعبية في حالة عدم 
حل أزمة إرسال باقي مستحقات اإلقليم في 

أسرع وقت. وكان معلمو منطقة كريمان 
شمال السليمانية قد بدأوا اعتصامًا مفتوحًا 

للمطالبة بصرف رواتبهم. ويتولى 19 مصرفًا 
حكوميًا في اإلقليم توزيع مرتبات املوظفني 

في حال وصولها من بغداد، وفقًا لتصريحات 
سابقة ملسؤولني أكراد بوزارة املالية التابعة 

لحكومة كردستان.

العربي الجديد

إقــلــيــم كــردســتــان  لــجــأ رئــيــس وزراء 
بعد  أنــقــرة،  إلـــى  بـــارزانـــي،  نيجيرفان 
لقاء رئيس  الوفاض من  عودته خالي 
العبادي،  حيدر  بــغــداد  حكومة  وزراء 
والتقى بارزاني الرئيس التركي رجب 
الـــوزراء أحمد  ــان ورئيس  طيب أردوغـ
ــددًا من  داود أوغــلــو، حــيــث نــاقــشــوا عـ

األمور ومنها ملف تصدير النفط.
وقالت مصادر كردية مطلعة، رفضت 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  ـــ ذكـــر اســمــهــا، ل
بارزاني يريد تفعيل اتفاقية في مجال 
الـــطـــاقـــة بـــني كـــردســـتـــان وتـــركـــيـــا ملــدة 
وذلك  املاضي،  العام  عاها 

ّ
وق 50 عامًا 

لتعويض دور بغداد في تمويل اإلقليم 
ــان األكــــــراد يـــمـــدون تــركــيــا  ــ مــالــيــًا. وكـ
 
ً
أمــواال املقابل  الــطــرف  وتسلم  بالنفط 

لدفعها كرواتب للموظفني.
ــات، عـــاد  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــعــــد يــــومــــني مــــن املـ وبــ
بـــارزانـــي مــع عـــدد مــن مــســاعــديــه إلــى 
أكــرادًا  ووزراء  برملانيني  ليبلغ  أربــيــل، 
في بغداد بأنه اقترض من تركيا 500 
نفطية  دفـــعـــات  مــقــابــل  دوالر  مــلــيــون 
ــب مـــتـــأخـــرة لــأشــهــر  ــرواتــ لــدفــعــهــا كــ

املاضية.
العالقات  تدخل  لــم  مــراقــبــني،  وحسب 
غني 

ُ
بني أربيل وأنقرة مرحلة متقدمة ت

الضغوط  بـــغـــداد، بسبب  عــن  ــراد  ــ األكـ
التي تمارسها بغداد على أنقرة بعدم 
الــتــعــامــل فــي مــجــال شــــراء الــنــفــط من 
إقــلــيــم كــردســتــان وتــهــديــدهــا بتقديم 
شكوى في املحاكم الدولية ضدها إن 

فعلت ذلك.

خالفات 
متراكمة

غضب 
الموظفين

األكراد يلجأون 
استقر سعر صرف الدوالر األميركي إلى أنقرة

عند  أمـــس،  الكويتي  الــديــنــار  مقابل 
انــخــفــض  حــــني  فــــي  ديـــــنـــــار،   0.295
مــقــارنــة بأسعار  إلـــى 0.335 ديـــنـــار،  الـــيـــورو 
صــــرف أول أمـــــس، حــســب مـــصـــرف الــكــويــت 

املركزي في نشرته اليومية.

القطرية،  الجوية  الخطوط  تعهدت 
ــرار رحــــاتــــهــــا إلــــى  ــمــ ــتــ ــاســ أمــــــــس، بــ
الــيــابــان، مــبــددة املـــخـــاوف مــن وقــف 
رحاتها اليومية إلى هناك، بسبب خافات 

تتعلق بسياسة حقوق اإلقاع والهبوط.
وأصــدرت شركة الطيران بيانًا، أمــس، تؤكد 
املهمة،  اآلسيوية  السوق  تجاه  التزامها  فيه 
بعد أيام من زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني للعاصمة اليابانية طوكيو.

وقعت املؤسسة التونسية لألنشطة 
الــبــتــرولــيــة الــحــكــومــيــة، اتــفــاقــيــة مع 
للحصول  للتنمية،  األفــريــقــي  البنك 
قــرض بقيمة 75 مليون دوالر، لتمويل  على 

مشروع »نوارة« للغاز في جنوب الباد.

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، 
وزير املالية السعودي، شهد، أمس، توقيع 

الشركة السعودية للخطوط الحديدية 
»سار«، عقد إدارة التشغيل والدعم الفني 

ملشروع قطار الشمال مع تحالف بريطاني. 
ويستغرق تنفيذ املشروع خمس سنوات، 

بقيمة إجمالية قدرها 705 مايني ريال.

عمران الزوي، املتحدث باسم شركة 
الخليج العربي للنفط الليبية، أكد أن 

التدفقات من حقلي السرير واملسلة، في 
جنوب شرق الباد، إلى ميناء الحريقة 

)شرق( ما زالت محدودة، رغم عودتها بعد 
التوقف لفترة، بسبب عمليات التخريب. 

وتراجعت صادرات النفط الليبية إلى أقل 
من 200 ألف برميل يوميا، مقارنة مع 1.3 

مليون برميل في 2011.

خالد حنفي، وزير التموين والتجارة 
الداخلية املصري، أعلن، أمس، عن عزم 

الوزارة تحويل جميع البطاقات التموينية 
الورقية إلى إلكترونية. وتشهد مصر 

نقصًا حادًا في السلع التموينية منذ عدة 
شهور.

قال خالد بن كلبان، رئيس مجلس 
إدارة »االتحاد العقارية«، املدرجة 

عت 
ّ
في سوق دبي املالي، إن الشركة وق

اتفاقية بيع مشروع »أوتو مول« ضمن 
»موتور سيتي« في مدينة دبي، وذلك 
بقيمة 650 مليون درهم )177 مليون 

دوالر( تشمل أعمال التأهيل التي 
ستستمر 20 شهرًا.

أظهر مسح أجرته وكالة 
»ستاندرد أند بورز« العالمية، 

أمس، ارتفاع أسعار املنازل في الواليات 
املتحدة األميركية بنسبة 0.1% خال 

شهر ديسمبر/كانون األول، وبلغ التغير 
السنوي 4.5% عن مستوى األسعار في 

عام 2013. وتركز ارتفاع أسعار املنازل في 
النصف الغربي من الواليات املتحدة.

أسماء في األخبار

أجندة اليوم

لقطات

بائعة البخور
تركت التعليم بسبب فقر أسرتها

مع
الناس

القاهرة ـ محمد توفيق

التجارية واملــقــاهــي مــن أجل  املــحــال  بــني  تتجول بمبخرتها 
الحصول على جنيهات قليلة تساعد أسرتها على املعيشة 

في ظل فقر مدقع يواجهها كغيرها من املصريني.
مــنــى مــحــمــد، 13 عــامــًا، بــــدأت عملها بــعــد تـــرك الــتــعــلــيــم من 
أجل مساعدة أسرتها املكونة من 6 أفــراد، عقب وفاة والدها 
العامل، إثر سقوط ماكينة تقطيع الرخام عليه بأحد مصانع 
شق الثعبان بمنطقة حلوان جنوب القاهرة، ولجأت والدتها 
أيضًا التي تعتبر رب األسرة إلى العمل من أجل تغطية نفقات 
املنزل وتربية 5 أطفال، حسب منى، التي أشارت إلى أن األسرة 
انتقلت بعد وفاة عائلها من شقة بغرفتني وصالة )تصفها 
العيش في غرفة واحــدة مستأجرة بمنطقة  إلــى  بالواسعة( 

»عرب الوالدة« إحدى مناطق العشوائيات بحي حلوان.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن اثــنــني مـــن إخــوانــهــا  وتـــقـــول مــنــى، لـــ
يعمان بائعني جائلني في منطقة وسط البلد بقلب القاهرة، 
إعــداد  الثامنة صباحًا مــن أجــل  فــي  أنــهــا تستيقظ  مضيفة، 
مبخرتها باإلضافة إلى بضاعتها املتمثلة في أعواد البخور، 
التي تتراوح أسعارها بني جنيهني للعلبة الصغيرة، وعشرة 
جنيهات للعلبة الكبيرة، لتحصل على ما يقرب من 35 جنيهًا 
التي  واألمـــوال  البضاعة  بيع  )4.6 دوالرات، نظير  اليوم  في 

يعطيها لها أصحاب املتاجر مقابل تبخيرها وتعطيرها.
وبكلمات وأدعية تشعل »منى« البخور داخل املحال التجارية 
والــورش من أجل تطييب رائحة املكان مقابل الحصول على 
نــصــف جــنــيــه أو جــنــيــه مـــن صــاحــب املـــحـــل، وأكـــثـــرهـــم كــرمــًا 
العشوائية  املناطق  فــي  التجول  وتفضل  جنيهني،  يعطيها 
حيث يكون اإلقبال على بضاعتها أكثر من األحياء الراقية أو 
منع من دخول 

ُ
التجارية الشهيرة في وسط العاصمة حيث ت

املتاجر.
ــن املــضــايــقــات  وتــــوضــــح مـــنـــى، أنـــهـــا تـــعـــانـــي فــــي عــمــلــهــا مــ
واملــعــاكــســات رغـــم صــغــر ســنــهــا مـــن بــعــض أصـــحـــاب املــحــال 
التجارية، لكنها تتحمل من أجل لقمة العيش، وتقول »أتحمل 
قدر استطاعتي ومن يتجاوز أواجهه بكل حسم«، موضحة 
أن عملها في الشارع رغم أنه يدر عليها جنيهات قليلة مقابل 
يوم عمل شاق ومرهق، إال أنها بهذه املبالغ تساعد أسرتها 

في العيش وتوفير متطلبات الحياة.

وتضيف منى، أنها تركت الدراسة قبل وفــاة والدها نتيجة 
لــكــثــرة األعـــبـــاء املــالــيــة، وعــــدم اســتــطــاعــتــه تــوفــيــر مــصــاريــف 
املدرسة، وتقول، إن أشقائي خالد )16 عامًا( وفضل الله )17 
عامًا( تركا أيضًا الدراسة، ويعمل األول في ورشة ميكانيكا 
يقدر بنحو 20  أجــرًا يوميًا  الــســيــارات، ويتقاضي  لتصليح 
جنيهًا فقط، واآلخر يعمل في أحد املخابز البلدية ويحصل 
عــلــى 15 جــنــيــهــًا بــاإلضــافــة إلـــى أرغـــفـــة خــبــز بــقــيــمــة خمسة 
املخبز، وتضيف  اتفاقه مع صاحب  جنيهات يوميًا، حسب 
الــســالــم وغسل  »والـــدتـــي تعمل فــي تنظيف الشقق ومــســح 
السجاد واملوكيت«. ومنى نموذج ألطفال الشوارع في مصر 
ــادة الفقر  ــ لــلــتــســول بــســبــب زيـ والـــذيـــن يــضــطــرون للعمل أو 
وعــدم وجــود مؤسسات مجتمع مدني تستوعبهم وضعف 
املخصصات املالية الحكومية ملحاربة هذه الظاهرة. ويوجد 
في مصر، قرابة مليوني طفل شوارع حسب تقديرات منظمات 
مدنية غير رسمية، ونحو 20 ألف طفل، وفقًا لوزارة التضامن 
االجتماعي املصرية. وتبلغ نسبة الفقر 26%، حسب الجهاز 

املركزي للتعبئة واإلحصاء الحكومي.
وقالت سمية األلفي، مديرة مشروع أطفال الشوارع باملجلس 
القومي للطفولة واألمومة، في تصريحاٍت سابقة، إن نتائج 
مسح تم على 10 آالف طفل شارع، أظهرت أن 76% تسربوا من 
التعليم ألسباٍب اقتصادية، و51% بسبب عدم اهتمام األسرة.
وأكملت أن 70% من أطفال الشوارع يزيد وجودهم بالطرقات 
 إلــــى أنــــه مـــن الــصــعــب تأهيلهم 

ً
مــنــذ أكــثــر مـــن عــــام، مــشــيــرة

 أن تكلفة 
ً
وإقناعهم مرة أخرى بالعودة إلى بيوتهم، موضحة

تأهيل طفل وإقامته في مركز تصل إلى 1500 جنيه شهريًا.
وأشــارت إلى أن القاهرة هي أكثر املدن املصرية التي ينتشر 
فيها أطــفــال الــشــوارع، ويــقــدر عــددهــم حسب دراســـة أجراها 
املركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية بحوالى 650 
ألـــف طــفــل بنسبة تــصــل إلـــى 32% مــن إجــمــالــي عـــدد أطــفــال 

الشوارع في مصر.
وأرجعت الظاهرة إلى التجمعات السكانية العشوائية والفقر 
والبطالة، حيث تضطر بعض األسر للتسول فتلقي بأطفالها 
فــي الــعــراء للبحث عــن الــطــعــام وبــعــض األمــــوال، إضــافــة إلى 
هروب عدد من األطفال من أسرهم من شدة القسوة والعنف 
أنــه ال  إلــى  املادية والتربية الخاطئة، مشيرة  وضيق الحالة 

توجد أرقام حقيقية ألطفال الشوارع.

)getty( يلجأ العديد من النساء إلى بيع البخور لمواجهة األعباء المعيشية الصعبة في مصر
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االتفاق النفطي حول تصدير النفط الكردستاني مع حكومة بغداد في مرمى الصراع السياسي )األناضول(



خليل بن الدين

ــان وحـــكـــومـــتـــان وازدواجـــــــيـــــــة فــي  ــانــ ــرملــ بــ
مؤسسات الدولة الليبية، هذا ما آلت إليه 
األمـــور فــي ليبيا بعد مــرور أربــع سنوات 
على الثورة، وبعدما صارت شؤون البالد 
تـــدار مــن مــقــريــن مــتــبــاعــديــن، أحــدهــمــا في 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، حــيــث مــقــر املــؤتــمــر 
الــوطــنــي الــعــام وحــكــومــة اإلنــقــاذ الوطني 
املنبثقة منه، برئاسة عمر الحاسي. واآلخر 
في مدينة طبرق )شرق(، حيث مقر مجلس 
في  العليا  املحكمة  بــقــرار  املنحل  الــنــواب، 
نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، وحكومة 
عبد الله الثني املنبثقة منه ومقرها مدينة 
البيضاء. وقد أدى هذا االنقسام إلى حالة 
مــن االزدواجــيــة واالرتــبــاك، فــي مؤسسات 
الحكومات  عــجــزت  الــتــي  الرسمية  الــدولــة 
بنائها  املتعاقبة، عن استكمال  االنتقالية 
لعدة أسباب، منها الفساد اإلداري واملالي 
ــيـــاب الـــرقـــابـــة وتــــذبــــذب مــعــالــم الــــرؤى  وغـ

السياسية.
العدالة  أحـــزاب  تدعمها  الحاسي  حكومة 
والبناء واالتــحــاد مــن أجــل الــوطــن وحــزب 
التغيير، إضافة إلى أغلب املجالس البلدية 
ــا طــرابــلــس  فـــي املــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة، أبــــرزهــ
ومصراتة وغريان وزوارة والزاوية. تؤيد 
هـــذا املــحــور قـــوى عــســكــريــة، أهــمــهــا قــوات 
فجر ليبيا، وأغلب كتائب الثوار في مدن 
عـــدة، أبــرزهــا الـــزاويـــة وطــرابــلــس وغــريــان 
ــة  ــ ــزاويــ ــ والــ وزوارة  وزلـــــيـــــن  ومــــصــــراتــــة 

عبد اللطيف السعدون

عــّمــان، بعد بضع سنني من  فــي  التقيته 
ــر لـــقـــاء لــنــا فـــي املــديــنــة نــفــســهــا، كــان  آخــ
توقيعه  خلفية  عــلــى  وعــاصــفــا،  مــتــوتــرًا 
العار«،  »وثيقة  بعد  فيما  ما سمي  على 
ووجـــهـــهـــا، فـــي حــيــنــه، مــثــقــفــون وكــتــاب 
ــــوش وتــــونــــي  ــ ــى جــــــــورج بـ ــ ــ ــــون إلـ ــيـ ــ ــراقـ ــ عـ
بــلــيــر، بــعــنــوان »خـــطـــاب شــكــر وامــتــنــان 
ـــن هـــبـــوا مــن  بـــاســـم الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي ملـ
»إننا  فيها:  يخاطبونهما  حريته«،  أجل 
ــم املـــــأثـــــرة اإلنــــســــانــــيــــة الـــتـــي  نـــــــدرك حـــجـ
قــدمــتــمــوهــا لــشــعــبــنــا ووطــــنــــنــــا... إنــكــمــا 
وحدكما من انسجم مع النبض الحقيقي 
والعدالة  الحرية  العالم، وروح  لحضارة 
ــدم عــلــى مساعدة  وحــقــوق اإلنـــســـان، وأقــ
شــعــبــنــا بــشــكــل فـــعـــلـــي، لــيــتــمــتــع بــثــمــار 
 ،

ً
حــضــارة العالم الــتــي حــرم منها طــويــال

وفــــي مــقــدمــتــهــا الــديــمــقــراطــيــة والــحــريــة 
وحــقــوق األقــلــيــات ومــؤســســات املجتمع 
املـــدنـــي... وقــد كــان قــراركــمــا الــوقــوف إلى 
تــاريــخــيــة ظــاهــرة،  جــانــب شعبنا لحظة 
 إنــســانــيــا يــلــيــق بــاملــثــل الــعــلــيــا 

ً
وتــــدخــــال

الــتــي تــجــســدانــهــا«، وتــســتــرســل الــرســالــة 
األمـــيـــركـــيـــني،  ــنـــود  الـــجـ »أرواح  لــتــحــيــي 
والكوريني،  واإليطاليني،  والبريطانيني، 
والبوليفيني، واإلسبانيني، واألوكرانيني، 
والبولونيني، واليابانيني، واالستراليني، 
اإلسرائيليني(،  )اقــرأ:  اآلخرين  والحلفاء 
أمثولة  على  تشهد  بيننا  ستبقى  الــتــي 
التعاضد بــني الــبــشــر«!  فــي حينها، كان 
لها،  متحمسا  الرسالة،  مروجا  صديقي 
داعــيــا إلــى االعــتــراف بجميل األميركيني 
عــلــيــنــا، بــتــحــريــرنــا مـــن الــديــكــتــاتــوريــة، 

ومساعدتنا على إقامة الديمقراطية! 
قــلــت لــه إن مــوقــفــه، واملــوقــعــني مــعــه على 
»وثيقة العار« هذه، ليس أقل من موقف 
ابن العلقمي الذي باع بغداد قبل سبعة 
ذلك  تاريخية تنفي  )روايـــات  قرنا،  عشر 
ــــو، أيـــضـــا، كــــان مــثــقــفــا »أديـــبـــا  عـــنـــه(، وهـ
يــكــتــب بــفــصــاحــة، ويــحــتــفــظ فـــي خــزانــة 
كــتــبــه بــعــشــرة آالف مــجــلــد، وصــنــفــت له 

علي أنوزال

يــوجــه رئــيــس اتـــحـــاد كـــرة الـــقـــدم تــحــذيــرًا 
مباشرًا وعلنيا إلى رئيس حكومة بالده 
مــن الــتــدخــل الــســيــاســي فــي شـــؤون الــكــرة 
املستديرة. لم يحدث هذا في أعرق البلدان 
ديمقراطية، وال في البالد التي تكاد تكون 
فــيــهــا كـــرة الــقــدم عــقــيــدة شــعــبــيــة. الــحــدث 
وقع في املغرب، عندما وجه فوزي لقجع، 
رئيس االتحاد املغربي لكرة القدم، إنذارًا 
شــديــد الــلــهــجــة إلــــى عــبــد اإللــــه بــنــكــيــران، 
رئيس حكومة بالده، بأنه »لن يسمح ألي 
كــانــت صفته  ومهما  كـــان،  مهما  شخص 
السياسية  بأن يستغل سلطته  ومنصبه 
في امليدان الكروي املغربي«. وانتقد لقجع 
من قال إنهم »يريدون إقحام السياسة في 
املــجــال الــُكــروي«، فــي إشـــارة واضــحــة إلى 
الحكومة  رئــيــس  عــن  تصريحات صـــدرت 
الذي ينتمي إلى حزب »العدالة والتنمية« 
اإلسالمي، هاجم فيها رئيس نادي الوداد 
الــبــيــضــاوي، أحـــد أعـــرق األنـــديـــة الــكــرويــة 
وأكبرها في املغرب، وهو برملاني ينتمي 
ــة واملـــعـــاصـــرة، الــغــريــم  ــالـ إلــــى حــــزب األصـ

السياسي لحزب رئيس الحكومة.
بــــــــرر رئـــــيـــــس االتـــــــحـــــــاد املـــــغـــــربـــــي لـــكـــرة 
ــــس حـــكـــومـــة  ــيـ ــ ــلــــى رئـ ــه عــ ــومــ ــدم هــــجــ ــ ــقــ ــ ــ ال
بــــالده بـــضـــرورة االبــتــعــاد عـــن أي إقــحــام 
لتجنب  الرياضي،  املجال  في  للسياسية 
إثــــــــــارة مــــشــــكــــالت جـــــديـــــدة مـــــع االتــــحــــاد 
الدولي لكرة القدم الذي ال يقبل أي تدخل 
ــــؤون الـــكـــرة. فقد  خـــارجـــي فـــي تــســيــيــر شـ
ســبــق لــالتــحــاد الـــدولـــي أن اعــتــرض على 
انــتــخــاب رئــيــس االتــحــاد املــغــربــي، بسبب 
الــتــزامــه ببعض قــوانــني وتوجيهات  عــدم 
التي تلزم وجود شفافية كبيرة  »الفيفا« 
في  األكــثــر شعبية  الــريــاضــة  تسيير  فــي 
ــإن رئـــيـــس االتـــحـــاد  الـــعـــالـــم. وبـــالـــتـــالـــي، فــ
املــغــربــي لــكــرة الـــقـــدم لــيــس فـــي مــوقــع من 
يــعــطــي الـــــدروس لــرئــيــس حــكــومــة بـــالده، 
بالنظر إلى االنتقادات التي رافقت طريقة 
»الفيفا«  عليها  اعــتــرضــت  الــتــي  انتخابه 

عندما تقدم »مرشحا وحيدًا«!
 لــكــن، فـــي خــلــفــيــة هــــذه االنـــتـــقـــادات، ذات 
الــنــفــحــة الــســيــاســيــة، املــوجــهــة مــن رئيس 
االتـــحـــاد الـــكـــروي إلــــى رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
يكمن ما هو أعمق. أي الصراع التقليدي 
حــول »تــوظــيــف السياسة فــي الــريــاضــة«، 
خصوصا مع اقتراب موعد االستحقاقات 
االنــتــخــابــيــة املــحــلــيــة الـــتـــي ســتــجــري في 

طارق الشيخ

ــــق عـــــن ســـــر االســــتــــغــــراق  ــــديـ ــنــــي صـ ــألــ ســ
فــــي الـــكـــتـــابـــة عــــن الـــقـــضـــايـــا الــســيــاســيــة 
فــي الـــســـودان، وهــنــاك الــثــقــافــة واألعــــراق 
املختلفة، وغنى وتراث يستوجب الوقوف 
عنده، وهناك الفن بثرائه وتنوعه. حكيت 
كنا طالبا  ــا 

ّ
مل الثمانينات،  فــي  واقــعــة  لــه 

الــخــارج، وزارنـــا وكيل وزارة التربية  فــي 
عن  املتلهف  بــســؤال  ابــتــدرنــاه  والتعليم. 
الحال في البلد، فجاء رده بسيطا مغلفا 
بــــــــرداء فــلــســفــي عــمــيــق الـــــداللـــــة. قـــــال إن 
صديقني بريطانيني كانا يعيشان خارج 
أملانيا  طــائــرات  قصفت  حينما  بلدهما، 
النازية لندن. تملكتهما العاطفة والحنني 
للوطن، لكن مخاوفهما من توقيت العودة 
إلى  أحدهما  يذهب  أن  فاتفقا  تمنعهما، 
النازية  فالعيون  شيئا،  يكتب  وال  لندن، 
في كل مكان، عليه أن يبعث صورة لرجل، 
ــيـــل عــافــيــة  ــــان واقــــفــــا فــيــهــا فـــهـــذا دلـ إن كـ
 
ً
وإشارة لصديقه بالعودة، وإذا كان مائال

فــي الــصــورة، فــهــذا دلــيــل على أن الوضع 
غير جيد، والقرار متروك لصاحبه. فلما 
بلغ الــرجــل لــنــدن، بعث إلــى صاحبه، من 

هناك، صورة رجل طرح أرضا. 
ــر الــــســــؤال. وفــــي إحـــدى  كــفــانــا الــــزائــــر شـ
زياراتي، أخيرًا، للسودان، زارني صديقان، 
مــطــرب مــعــروف ومــلــحــن مــشــهــور. وعلى 
الــرغــم مــن أن الــزيــارتــني كانتا فــي يومني 
مختلفني، إال أن سؤالي لكل منهما، وقد 
أغنيات  لــك  لــم نسمع  ملــاذا  تماما:  عنيته 
جديدة؟ فتطابقت ردودهما. قاال إن حال 
ترف  في  للتفكير  متسعا  يجعل  ال  البلد 
الغناء. وليس هناك الوقت واملزاج، والبال 
مــشــغــول بــحــال الــبــلــد وتــفــاصــيــل الحياة 

اليومية، بما فيها من مكابدة عظيمة.
مــنــذ أكــثــر مــن ربـــع قـــرن، لــم نسمع شعرًا 
 عذب اللحن، وال األلحان الشجيات 

ً
جميال

عادت لتنثر شالالت الفرح في شعب عرف 
بــتــآلــفــه الــجــمــيــل، وألـــفـــت نـــفـــوس الــنــاس 
جــمــيــل الــكــالم وعـــذوبـــة الــلــحــن. أغــلــب ما 
يكتبه الشعراء املعروفون يصب في خانة 
الــتــعــبــيــر عـــن مــعــانــاة الـــنـــاس، ومــقــاومــة 
بـــؤس الــحــال والــفــســاد واملــفــســديــن، ومــا 

أكثرهم هذه األيام. 
قلتها قبل سنوات، حينما تفتقت عقلية 
الــحــكــم بــقــضــيــة دارفــــــور، وقــنــاعــتــي أنــهــا 
صــنــاعــة حــكــومــيــة بــامــتــيــاز، وكـــنـــا على 
أهــبــة الـــدخـــول ألولـــى جــلــســات الــوســاطــة 

وبــــنــــغــــازي. ويــســيــطــر املـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي، 
مدن  على  لــه،  التابعة  العسكرية  والــقــوى 
ــتــــداء مـــن مــديــنــة بن  الـــســـاحـــل الــلــيــبــي، ابــ
جواد شرقا إلى مدينة زوارة، حيث املنفذ 
الــحــدودي رأس جــديــر مــع تــونــس، عــالوة 
بنالوت،  انتهاء  الغربي،  الجبل  مدن  على 
مــع تونس،  الــحــدودي  حيث منفذ ذهيبة 

فيما تسيطر جنوبا على مدينة سبها.
تنضوي الكتلة الثانية تحت قيادة اللواء 
حولها  ويتمحور  حفتر،  خليفة  املتقاعد 
ــبـــرملـــان املــنــحــل فـــي طـــبـــرق، والــحــكــومــة  الـ
املؤقتة املنبثقة منه برئاسة عبد الله الثني، 
إضافة إلــى أحــزاب سياسية عــدة، أبرزها 
حــــزب تــحــالــف الـــقـــوى الــوطــنــيــة، بــزعــامــة 
محمود جبريل وأنصار التيار الفيدرالي. 
عــســكــريــا، تسيطر هـــذه الــكــتــلــة عــلــى جــزء 
مـــن املــنــاطــق الــغــربــيــة لــلــبــالد، عــبــر قـــوات 
الكرامة وجيش القبائل ولوائي الصواعق 
والقعقاع. أما منطقة الهالل النفطي، فتقع 
تــحــت ســيــطــرة حــــرس املـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة 
التابع ملا يعرف باملكتب السياسي إلقليم 
برقة، املوالي لحفتر، حتى مدينة أجدابيا 
التأييد  حــيــث  مــن  نفسها  عــلــى  املنقسمة 
واملــنــاهــضــة لــلــمــؤتــمــر والـــبـــرملـــان املــنــحــل. 
أما بنغازي فتسيطر قوات عملية الكرامة 
على األحياء الواقعة جنوب املدينة، وجزء 
الواقعة شمالها، إضــافــة إلى  مــن األحــيــاء 
الــكــرامــة، ومقر  املـــرج، معقل عملية  مدينة 
إقامة اللواء حفتر ومدينة البيضاء، حيث 
مقر حكومة الثني، ثم مدينة طبرق، حيث 

تحريضية، اعتمدوا فيها على ما سموها 
الخاليا النائمة. فضال عن محاوالت قوى 
إقليمية، كمصر واإلمارات وفرنسا، تغذية 
الصراع وتأجيجه، بدعم مجموعات ليبية 
ضد أخرى، من خالل تأييد اللواء املتقاعد 
اإلرهـــاب،  مــحــاربــة  بــذريــعــة  خليفة حفتر، 
وهـــو الــتــدخــل الــــذي يــزيــد الــوضــع ســـوءًا، 
إلــى توافق  أبــدًا على التوصل  وال يساعد 
بني الفصائل الليبية، في وقت تحول فيه 
الـــدعـــم لــحــكــومــة عــمــر الــحــاســي مـــن طــرف 
تركيا وقطر، إلى دعم معنوي فقط، وحيث 
الــذي ترعاه  لها على املشاركة في الحوار 

األمم املتحدة.
املتطرف،  الفكر  وإذا كانت عناصر تحمل 
في مدينتي درنة وبنغازي، إال أنه من غير 
املعقول االلتفات بجدية ملا يلّوح به حفتر، 

في حق قوات »فجر ليبيا«، والذي يسعى، 
إلـــى كسب  تــســويــق شيطنتها،  مــن خـــالل 
دعم خارجي، يبدو أن الجميع تفطن إلى 
مغالطاته، باستثاء من يدعمون اتجاهه، 
الطائرات على  إلى فرضه بقوة  ويسعون 
الواقع الليبي املكلوم. وهو ما يرفضه جل 
الليبيني، على أساس أن محاربة اإلرهاب 
إن ُوجد مشروع دولة، ال ينبغي التغني به 
من أطراف بعينها، لتحقيق إجماع دولي 

وإقليمي في صراع حول السلطة.
استفحلت  السياسية  االنقسام  أزمــة  لكن 
بني  أيــضــا،  الليبيني،  املــواطــنــني  بانقسام 
أو ذاك،  ــطــــرف  الــ لـــهـــذا  مـــؤيـــد ومــــعــــارض 
ــقـــا النــــتــــمــــاءات قــبــلــيــة ومــنــاطــقــيــة فــي  وفـ
أغــلــب األحـــيـــان، وبــســبــب تــكــتــالٍت أفــرزهــا 
تــوافــق املــصــالــح أحــيــانــا أخــــرى. وفـــي ظل 
هذا املشهد، ُيطرح سؤال حول من يمتلك 
الــشــرعــيــة فــي ليبيا، حــكــومــة الــحــاســي أم 

حكومة الثني؟
ال أعتقد أن أحــدًا يستطيع الجزم بأحقية 
الكاملة،  الشرعية  فــي  الحكومتني  مــن  أي 
فــكــلــتــاهــمــا ال تــمــتــلــك شـــرعـــيـــة حــقــيــقــيــة، 
والشرعية إن ُوجدت ستكون للطرف الذي 
ينبثق من حوار معمق، ال يقصي أحدًا من 
بأرضية  يــخــُرج  أن  ويستطيع  الــلــيــبــيــني، 
جـــامـــعـــة لـــكـــل أطــــيــــاف املـــجـــتـــمـــع الــلــيــبــي، 
اته املناطقية. في  وتعقيداته القبلية ووالء
در له 

ُ
املقابل، يبقى الحسم العسكري، إن ق

الــطــرف أو ذاك، غير مأمون  لــهــذا  يــتــم،  أن 
العواقب. وأيا كانت نتائجه، ستصب في 

خــانــة إيــــذاء املجتمع الــلــيــبــي، وانــقــســامــه، 
ومـــن ثــم تــهــديــد وحـــدة ليبيا دولـــة قائمة 
صدقت  إن  وقــــادرة،  الــحــالــيــة،  بمكوناتها 
النيات وتوفرت اإلرادة، وبقليل من الجهد، 
وتحقيق  الحالية،  املعوقات  تخطي  على 
اســتــقــراٍر يـــؤدي، بــالــضــرورة، إلــى ازدهـــار 
اقـــتـــصـــادي واجــتــمــاعــي، وهــــو مـــا افــتــقــده 
الليبي سنوات طويلة تحت حكم  الشعب 
ــه، إلــى  الـــقـــذافـــي، وســـعـــى، مـــن خــــالل ثـــورتـ

تغيير حاله إلى األفضل واألحسن. 
غير أنه، ومع إطالة عمر املرحلة االنتقالية، 
التي  والعثرات  الدستور،  صياغة  وتأخر 
تــواجــه مــســاعــي األمــــم املــتــحــدة، فــي جمع 
الفرقاء الليبيني على طاولة حواٍر، يفضي 
إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإنهاء 
الـــصـــراع الــســيــاســي والــعــســكــري، يخشى 
ــي لــيــبــيــا بــعــيــد  ــرار فــ ــقــ ــتــ أن يــصــبــح االســ
ــنـــوات مـــن انــتــفــاضــة  ــع سـ ــ املـــنـــال، بــعــد أربـ
كثيرة  تــســاؤالت  تثار  فبراير«، حيث   17«
حـــول كيفية الــتــعــاطــي مــع أزمــــات مــا بعد 
الليبيون  يتعلم  وكــيــف  الــتــغــيــيــر.  ثــــورات 
إطفاء حرائقهم بأنفسهم، من دون تدخل 
ــبـــي، مــــن شـــــأن زيـــتـــه أن يـــزيـــد الـــنـــار  ــنـ أجـ
تــأجــجــا، خــصــوصــا وأن حـــرائـــق املــنــطــقــة 
الــعــربــيــة تـــعـــددت، وتــعــدلــت مــعــهــا أجــنــدة 
األولــويــات لــدى الــقــوى العظمى، وهــو ما 
الليبيني إلى قلع شوكهم بأيديهم،  يدعو 
وعدم ترك قوى أخرى إقليمية، أو دولية، 

للعب في ساحتهم. 
)إعالمي جزائري(

كتب عديدة«. ندم ابن العلقمي هذا على 
فــعــلــتــه، واســتــيــقــظ ضـــمـــيـــره، حـــني رأتـــه 
امـــــــرأة، وهــــو يـــركـــب حـــمـــارًا بــعــد دخـــول 
ــا بــن  ــار بــــغــــداد، فـــقـــالـــت لـــــه: »أيــــــه يــ ــتـ ــتـ الـ
الــعــلــقــمــي.. مــــاذا صــنــعــت بــنــفــســك؟« وقــد 

مات إثر ذلك مهموما.
ــــو  ــــي ســـــــوى أن أدعــ ــعـ ــ ــــي وسـ ــكــــن فــ ــم يــ ــ لــ
صديقي إلى صحوة ضمير، لكن دعوتي 
فـــجـــرت غــضــبــه وحـــنـــقـــه عـــلـــي، وقــطــعــت 
إلــى حني!  الــود بيني وبينه، ولكن  حبل 
في لقائنا، هــذه املــرة، وجــدت خالفنا قد 
تــه  انــكــمــش، وقـــد عـــاد صــديــقــي إلـــى بــراء
األولــى، يتحدث بلغة الوطن الذي سرقه 
 األمــــيــــركــــيــــون، وتــــابــــعــــوهــــم املـــحـــلـــيـــون، 
مــــن حــــدقــــات عـــيـــونـــنـــا، وقـــبـــل أن أذّكــــــره 
ــان شــاخــصــا في  الـــــذي كــ بــمــوقــفــه األول 
ذاكـــــرتـــــي، كــــأنــــه يــــحــــدث لـــلـــتـــو، بــــادرنــــي 
بالقول إنه نادم على ما فعله، وضميره 
ظل يؤنبه، إلى أن كتب خطابا إلى شعبه، 
يــطــلــب مــنــه الــغــفــران عــمــا اقــتــرفــه بحقه، 
رفضت  فيها  يعمل  التي  الصحيفة  لكن 
نشره، وناله توبيخ من رئيس التحرير، 
بحجة أن املقال ليس مناسبا اليوم، وأن 
وانتهت  الزمن،  املذكورة طواها  الرسالة 

حكايتها! 
على العكس، يعتقد صديقي أن »رسالة 
أســمــاهــا، ستظل وصمة  الــخــيــانــة«، كما 
التخلص  يستطيع  ولــن  بجبينه،  عالقة 
أن صحا  بــعــد  الــغــفــران،  بطلب  إال  منها 
وهــو جاء  فعلته،  وأدرك حجم  ضــمــيــره، 
عمان، ليقطع صلته بما مضى، وليبحث 
عن مكان يقول فيه كلمته بحرية، وحكى 
لي ما عاناه طوال السنوات العشر التي 
أعقبت »تحرير الــعــراق«، كما كــان يحلو 
لــــه، فـــي الـــســـابـــق، أن يــصــف عــمــلــيــة غــزو 
ــتــــاللــــه، واالضــــطــــهــــاد الــــذي  الــــعــــراق واحــ
واجــهــه بــســبــب مــحــاوالتــه تشخيص ما 
تــحــمــلــه تــجــربــة مـــا بــعــد »الــتــحــريــر« من 
خطايا وجــرائــم، تــهــون أمــامــهــا، بحسب 
قوله، كل خطايا النظام السابق وجرائمه 
الــتــي تــبــدو قــطــرة فــي بــحــر، بالنسبة ملا 

حدث بعد ذلك. 

رئــيــس  فـــحـــزب   .2015 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول 
الــحــكــومــة، وهـــو حـــزب إســالمــي مــحــافــظ، 
ــن املـــجـــال  ــــده الــتــقــلــيــديــة بـــعـــيـــدة عــ ــــواعـ قـ
ــن أن يـــوظـــف غــريــمــه  الــــكــــروي، يــخــشــى مـ
ــزب األصــــالــــة واملـــعـــاصـــرة،  الــســيــاســي، حــ
املــلــك، شعبية كرة  الـــذي أســســه مستشار 
الـــقـــدم فـــي الــتــنــافــس االنـــتـــخـــابـــي املــقــبــل. 
وليست هذه املرة األولى التي تمتد فيها 
ظالل الخالفات السياسية إلى مجال كرة 
الــقــدم، كما أنها ليست املــرة األولـــى، ولن 
تكون األخيرة التي توظف فيها الرياضة 

في الصراع السياسي. 
فمنذ ظهور الرياضة فنا للتنافس داخل 
املدينة اليونانية، لم يكن التنافس دائما 
رياضيا، وإنما بخلفيات أخرى، وأحيانا 
ألهداف سياسية. وتطور هذا االستغالل 
فج  بشكل  السياسة  مجال  في  للرياضة 
ــر، فــــي ظــــل األنـــظـــمـــة الــشــمــولــيــة  ــاشـ ــبـ ومـ
والــعــســكــريــة. ولـــم تسلم مــن هـــذه اللوثة 
حــتــى الــــدول الــديــمــقــراطــيــة، مــثــل فرنسا 
التي كان عمدة مدينة مرسيليا ورئيس 
فريقها »أوملبيك مرسيليا«، برنار تابي، 
فـــي تــســعــيــنــات الـــقـــرن املـــاضـــي، يستغل 
شــعــبــيــة نــــــادي مـــديـــنـــتـــه فــــي صـــراعـــاتـــه 
 الــــســــيــــاســــيــــة، حــــتــــى إنــــــــه كــــــــان يــطــمــح 
إلـــى تــرشــيــح نفسه لــرئــاســة بــــالده. لكن، 
مـــا لـــم يــتــحــقــق لــتــابــي الــفــرنــســي، حققه 
الــذي  اإليــطــالــي  بيرلوسكوني،  سيلفيو 
ــــذي  ــيــــالن الـ  اســـتـــغـــل شـــعـــبـــيـــة نـــــــــادي« مــ
ــــول إلــــــــى زعــــامــــة  ــــوصـ ــلـ ــ  كــــــــان يـــــــرأســـــــه، لـ
 حـــــزبـــــه، ومــــنــــه إلـــــــى رئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة 
في بالده. ولم يشكل املغرب استثناء مع 
مجااًل  الرياضة  ظلت  فقد  القاعدة،  هــذه 
الــســيــاســي، ولتصفية  لــلــصــراع  خــصــبــا 
ــة، ولـــتـــعـــبـــئـــة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـــــحـــــســـــابـــــات الـ
 ألجــنــدات 

ً
الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة خـــدمـــة

سياسية متصارعة. 
ــلـــت الــــريــــاضــــة، وخــــصــــوصــــا كـــرة  ــقـــد ظـ فـ
تــنــافــس السياسيني  تــثــيــر شــهــيــة  الـــقـــدم، 
الفرنسية،  الحماية  منذ عهد  املغرب،  في 
ــلـــى رأس أنــــديــــة ريـــاضـــيـــة  ــيـــث كــــــان عـ حـ
ــة، قـــاومـــت  ــيــ ــنــ مـــغـــربـــيـــة شـــخـــصـــيـــات وطــ
الـــحـــمـــايـــة بـــالـــريـــاضـــة. وتـــحـــولـــت أنـــديـــة 
ــرة إلـــــــى مـــربـــع  ــيــ ــبــ ريــــاضــــيــــة مـــغـــربـــيـــة كــ
ــــي بـــــــني األحـــــــــــزاب  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــافــــس الـ ــنــ ــتــ ــلــ لــ
الــســيــاســيــة املـــعـــارضـــة والـــقـــصـــر، فـــي عز 
الصراع السياسي بينهما، منذ ستينات 
وتولت  ثمانيناته.  املــاضــي وحتى  الــقــرن 
معارضة،  مــرمــوقــة  سياسية  شخصيات 

القطرية لحل قضية دارفــور في الدوحة. 
الكريم  عبد  وبيننا  قطري،  لصديق  قلت 
الكابلي الذي لديه أغنية تطرب من قلبه 
حــجــر، مــســتــوحــاة مــن جــبــل ُمــــّرة »عشنا 
الــلــحــظــات حــلــوة ومــــســــرة«. قــلــت مــازحــا 
ــل الـــحـــكـــم فــــي الـــخـــرطـــوم قــلــوبــهــم  ــ إن أهـ
الفندق،  في  غرفة  في  فاجمعوهم  غــالظ، 
وادعوا الكابلي ينشدهم من بدائع غنائه 
لجبل مرة، فربما النت القلوب، ووجدتم 
مخرجا سريعا، فال قضية في دارفور، بل 
هو جهل بأصول الحكم، وهي غلظة في 
قلوب أهل الحكم، لو ذهبت عادت الحياة 
إلى مجاريها. وقّر في نفس صديقي أني 
لــه أنني فــي منتهى  مــازحــتــه، فأوضحت 

الجدية.  
ــان يــأتــيــنــا  ــرة فـــي دارفـــــــور، كــ مـــن جــبــل مــ
صـــــوت خــلــيــل إســـمـــاعـــيـــل شــجــيــا نـــديـــا، 
تــطــرب لــه الــنــفــوس »لــو شفتو مــرة جبل 
ـــاء زمـــــــان مـــخـــتـــلـــف، حــمــل  ــ ُمـــــــــــّرة«، ثــــم جـ
فــيــه الــطــبــيــب خــلــيــل إبـــراهـــيـــم، رحـــم الــلــه 
الــخــلــيــلــني، الــســالح خــارجــا عــلــى الحكم، 
فسمعنا صــوت الــســالح هـــادرًا مــن جبل 
ــرة، فــلــم تــعــد دارفـــــور هـــي دارفــــــور، وال  مــ
الـــســـودان عـــاد إلـــى ســيــرتــه األولـــــى، بلدًا 

لألمن والسالم. 
أسوأ ما جرى في السودان حالة انشطار 
يفوق، في خطورته وآثــاره املدمرة، حالة 
الــتــمــزق وانــفــصــال جــنــوب الـــســـودان. أي 
االنشطار بوجود ثقافة نحن وهــم. وهم 
هــــذه لــهــا مــســمــيــات دارجـــــة وعـــديـــدة في 
الـــــســـــودان، وتـــعـــنـــي الـــحـــركـــة اإلســـالمـــيـــة 
ــام 1989  ــ ــتـــي اســـتـــولـــت عـــلـــى الـــحـــكـــم عـ الـ
الــســودان  وقــد شطرت  بانقالب عسكري، 
إلى شطرين رئيسيني، سياسيا وثقافيا 
ــهــــم ولــــــنــــــا، جـــمـــاعـــتـــهـــم  واجــــتــــمــــاعــــيــــا. لــ
وجــمــاعــتــنــا، صــحــفــيــوهــم وصــحــفــيــونــا، 
ــا مــن  ــرهــ ــيــ شــــعــــراؤهــــم وشـــــعـــــراؤنـــــا، وغــ
األخطر  قبلية.  جهوية  عرقية  تقسيمات 
أنـــــه كـــلـــمـــا تــــأخــــر تــغــيــيــر نــــظــــام الـــحـــكـــم، 
ــالــــصــــورة الــســلــمــيــة الـــتـــي تــتــوخــاهــا  وبــ
أطيافها،  اختالف  على  املعارضة،  القوى 
ضربت أمــراض االنشقاق جسم السودان 
فـــي مــقــتــل. وأخـــشـــى أنـــنـــا بــلــغــنــا الــنــقــطــة 
الــحــرجــة، فـــالـــســـودان، الـــيـــوم، تــطــفــح فيه 
ة، تدفع نحو الكراهية 

ّ
ثقافة متعفنة ورث

وهي  والجهوية،  القبلية  النعرة  وإذكـــاء 
أعــظــم مــخــاطــر تـــواجـــه وحــــدة الـــســـودان، 

وتماسكه، منذ تأسيسه الحديث. 
)إعالمي سوداني(

ــواًل إلـــى منفذ  ــ مــقــر الــبــرملــان املــنــحــل، وصـ
مساعد الحدودي مع مصر.

تــعــود أســبــاب األزمــــة الليبية، بــاألســاس، 
النخب  السلطة، وعجز  الــصــراع على  إلــى 
الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــالد عـــن إدارة املــرحــلــة 
إلى مرحلة مستقرة،  االنتقالية، للوصول 
يــتــم فــيــهــا الــــتــــداول الــســلــمــي عــلــى الــحــكــم 
بــكــيــفــيــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة، اذ كـــــان يـــجـــب أن 
بناء  الــثــورة مرحلة  بعد  ما  تكون مرحلة 
على  أواًل،  فيها،  التركيز  يتم  واســتــقــرار، 
استتباب األمن وتحسني الخدمات وإعادة 
األوضاع الطبيعية إلى البالد، واالنكباب 
ــــور تــــوافــــقــــي. ولـــكـــن  ــتـ ــ عـــلـــى صـــيـــاغـــة دسـ
تعتبر  والــتــي  الليبية،  السياسية  الطبقة 
حــديــثــة عــهــد بــمــمــارســة الــســيــاســة، نــظــرًا 
لسنوات اإلغالق الطويلة التي عرفها حكم 
فــي مطب  الــقــذافــي، سقطت سريعا  معمر 
الصراعات الضيقة، فظهرت أزمات فكرية 
وسياسية وحزبية، كانت سابقة ألوانها. 
عــن سكتها  الــدولــة  بقاطرة  حيث جنحت 
الدولة  إعــادة بناء مؤسسات  السوية، في 
املـــنـــخـــورة إلــــى طــريــق الــتــقــاتــل والـــصـــراع 
على الشرعية. ولعل التبكير بايجاد هذه 
الصراعات في املشهد الليبي، هو ما أدى 
إلــى اســتــقــطــابــات، أفــضــت مــع الــوقــت، إلى 
صراعات عسكرية في مناطق ليبية عدة، 
ــا يـــعـــرف بــالــثــورة  بـــاتـــت أرضـــــا خــصــبــة ملـ
ــادة، بـــعـــد دخـــــــول مــــؤيــــدي الـــنـــظـــام  ــ ــــضــ املــ
الــســابــق عــلــى الــخــط، وقــيــامــهــم بهجمات 
ــي بـــعـــض املــــنــــاطــــق، وحـــمـــالت  ــ نـــوعـــيـــة فـ

واحدة من حكاياته التي رواها لي تهديده 
بالقتل من إحدى املليشيات، ملجرد نشره 
مليار  أكثر من  فيها صــرف  انتقد  مقالة 
املفلسة على  الــدولــة  مــيــزانــيــة  مــن  دوالر 
مواكب التطبير في عاشوراء، وذكــر فيه 
النازحني  لو صــرف على  أن مبلغا كهذا 
ــر مــــن ثــالثــة  ــثـ ــريـــن، وعــــددهــــم أكـ ــهـــجـ واملـ
ماليني، لكان أجدى وأنفع، وألرضى ذلك 
الــحــســني نــفــســه الــــذي يــزعــم املــســؤولــون 
أنهم يقتفون سيرته، وتساءل في املقالة: 
»ملـــاذا ال يتم الــصــرف على هــذه املــواكــب 
ــد الــديــنــيــة الــتــي تصل  ــراقـ مـــن خـــزائـــن املـ
ــــدوالرات ســنــويــا، والــتــي  إلـــى مــلــيــارات الــ
الدولة حتى مصادرها، وطرق  ال تعرف 

جبايتها وصرفها؟«
آخــــر تــهــديــد وصــــل إلـــيـــه، قــبــل هــجــرتــه، 
ــــروف مـــغـــلـــق حــــــوى طـــلـــقـــة مـــســـدس  ــظـ ــ مـ
ــدة، مــن دون كــلــمــات، مــا دفــعــه لترك  واحــ
البالد، والبحث عن مكان له في بالد الله.

تـــــركـــــت صــــديــــقــــي غــــــارقــــــا فــــــي شــــؤونــــه 
ــه، وعـــــــدت إلـــــى وثـــيـــقـــة الــــعــــار،  وشــــجــــونــ
أستعيدها، حرفا بعد حرف، ولم أستطع 
ــلــــي: يـــا أبــنــاء  أن أكـــبـــح صــيــحــة فـــي داخــ
العلقمي .. ماذا صنعتم بأنفسكم؟ قولوا 
لـــضـــمـــائـــركـــم أن تـــصـــحـــو، واطــــلــــبــــوا مــن 
الغفران، كما فعل صديقي، لكي  شعبكم 

ال تموتوا مهمومني. 
)كاتب عراقي(

أو مــقــربــة مــن الــقــصــر، وأســـمـــاء عسكرية 
وأمنية كبيرة رئاسة أندية كروية. 

ــد أكــثــر  ــرة الـــقـــدم، بــاعــتــبــارهــا أحــ ظــلــت كــ
ــريـــاضـــات شـــهـــرة وشــعــبــيــة وتــســيــيــســا  الـ
ينفذ،  ال  »خــزانــا جماهيريا«  الــعــالــم،  فــي 
يــراهــن عــلــيــه الــســيــاســيــون، ويــتــنــافــســون 
على كسب وده، واستغالل تأثيره. وأدى 
هذا االستغالل السياسي للرياضة إلى أن 
تفقد الرياضة، كحاملة مجموعة من القيم 
الواقع  وبــات  وعمقها.  جوهرها  النبيلة، 
الرياضي للبلد يعكس، بشكل كبير، واقع 

السياسة فيها.
بــالــضــرورة، حالة  الــظــاهــرة،  ليست هـــذه 
تشهدها،  التي  املجتمعات  داخــل  صحية 
بــمــا أن لــجــوء الــســيــاســيــني إلـــى الــريــاضــة 
ــمــــق، ضـــعـــف الـــتـــأطـــيـــر  ــعــ ــــي الــ يـــعـــكـــس، فـ
السياسي داخل هذه املجتمعات، وضعف 
األحــزاب  التي تمثلها  التأطير  آليات هذا 
الــيــوم، جزء  مــا يعكس،  السياسية. وهــذا 
مــنــه الــجــدل املــحــتــدم بــني حــزَبــي، الــعــدالــة 
والتنمية الذي يقود الحكومة في املغرب، 
ــالـــة واملــعــاصــرة  وغــريــمــه الــرئــيــســي األصـ
ــع اقــــتــــراب االســتــحــقــاقــات  )املـــــعـــــارض(، مـ
أن  الــحــزب  هــذا  استطاع  فقد  االنتخابية، 
نــاٍد رياضي،  يبسط نفوذه على أكثر من 
من خالل ترؤسه أندية رياضية كبيرة، أو 
داخل  له  ينتمون  أعضاء مؤثرين  وجــود 

أندية قوية.  
فالرياضة، وخصوصا كرة القدم، تحولت، 
في عالم اليوم، إلى أحد أكثر العوامل نفاذًا 
والضبط  والتجميع،  الحشد  على  وقــدرة 
لها  بما  االجتماعية،  والرقابة  السياسي 
من قدرة على إخفاء الصراعات السياسية 
واالجــتــمــاعــيــة، واالبــتــعــاد عــن التسييس 
وااللـــتـــزام، والتعويض عــن عــدم املــســاواة 
االجــتــمــاعــيــة، بــل وتــبــريــرهــا، مــع تغييب 
الـــوعـــي الــنــقــدي لـــدى الــجــمــهــور، وتــوفــيــر 
سعادة وهمية ولحظية له، وتوحيده في 
لــحــظــات عاطفية مــشــحــونــة، حـــول كــل ما 
يصور له على أنه مثل عليا، حتى لو كان 

مجرد مشاعر شوفينية، أو عنصرية.
فـــالـــريـــاضـــة، كــمــا يـــقـــول عـــالـــم االجــتــمــاع 
الفرنسي لوي ألتوسير، أصبحت بمثابة 
»جـــهـــاز الـــدولـــة اإليـــديـــولـــوجـــي الــفــعــال«، 
وهناك من علماء االجتماع من يرى فيها 
نموذجا لأليديولوجية الفاشية الجديدة 
الــتــي تــقــوم عــلــى عــبــادة الــنــخــب والــرمــوز 
الــجــهــد العضلي  ــقـــونـــات، وتــمــجــيــد  واأليـ
االحتفالية  وتبجيل  الفكري،  الجهد  على 

على العمل. 
التي  السحرية  الوصفة  هــي  هــذه  أليست 
تبحث عنها كل سلطة مستبدة، وتسعى 
إلــــى تــحــقــيــقــهــا؟ فــالــريــاضــة، وكــــرة الــقــدم 
خصوصا، تقدم لها هذه الخدمة بال جهد 
وال ثـــورات، على أرض مــن عشب حريري 

أخضر.
)كاتب مغربي(

ليبيا .. أزمات ما بعد التغيير

أبناء العلقمي .. ماذا صنعتم بأنفسكم؟

الرياضة والسياسة في المغرب

السودان بين ثقافتين

كيف يتعلم الليبيون 
إطفاء حرائقهم 

بأنفسهم، من دون 
تدخل أجنبي؟

»وثيقة العار« 
رسالة شكر وامتنان 

إلى جورج بوش 
وتوني بلير

ظلت الرياضة مجاًال 
خصبًا للصراع 

السياسي، ولتصفية 
الحسابات

آراء

عدلي صادق

مــا بــن وصفها بأنها على وشــك االنــهــيــار، وأنــهــا عــبٌء علينا يجعل االحــتــالل بال 
لفة على املحتلن؛ تخبطت تصريحات الفلسطينين من مواقع السلطة. فالوصفان 

ُ
ك

ينتميان إلى جنٍس من الكالم السياسي واالستراتيجي، ربما كان ينفع لبنان، حن 
يقول اللبنانيون إن قوة بلدهم في ضعفه، بمعنى أن القطة الصغيرة أقوى من الفهد 
عندما ينازل أسدًا، ألن األول أحد الكواسر من فصيلة السنوريات الثديية، وال يجاريه 
األسد في سرعته، مما يجعل ملك الغابة متحمسًا وقادرًا على الفتك به. أما املسكينة 
ل واحد منهما عقله، وهجم ليفتك بها، 

ّ
ل
َ
الصغيرة فال تستفز أسدًا وال فهدًا، وإن ق

ستكون فضيحته!
في وضعية السلطة الفلسطينية، هناك ُمنجز صهيوني احتاللي، يجعل هذه الكيانية 
ونفذوها،  املحتلون خطتهم،  فقد رســم  فــهــدًا.  أو  قطة  تكون  أن  عــن  عــاجــزة  املكبلة 
إليصال الفلسطينين إلى هذه الوضعية. ومن سخريات الحال أن السلطة، في كل 
محاولة السترضاء األسد، وتهدئة نفسه واتقاء شره، تقول له إن خنقتني ستخسر 
الضعيفة، وال  الصغيرة  القطط  تفعله  أمــن عرينك، وهــذا ما ال  تعزيز  إسهامي في 
ترضاه، وال تموء به، وتعرف أن إسهامها األمني، مهما بذلت، لن يتجاوز مستوى 

داللته السياسية، ألن الذي يعربد ال يحتاج إلى من يحميه!
في الوصف األول لوضع السلطة الفلسطينية، حن ُيقال عنها، في لحظات استفاقة 
ها 

ّ
لفة على املحتلن، واألوجب حل

ُ
وقبل إمعان في التفكير، إنها تجعل االحتالل بال ك

أو تسليم مفاتيحها، تتبّدى فكرة ما بعد االستفاقة أشبه بتهديدات الصغار الكبار 
بــالــواقــع. فــأي حــل وأيــة مفاتيح وكــيــف؟ وأيــن  حــن يغضبون، أي مقطوعة السياق 
سيذهب من يسكنها، وماذا عن العاملن فيها، ومناصب كبارهم وأرزاق صغارهم؟

 عن التلويح بهذه الغضبة 
ّ

أزعم بأنني أسهمت في إقناع صائب عريقات بأن يكف
لــه: ضــع فــي حسابك أن  انــفــرد بالتهديد بها، فيما اآلخـــرون فــي جــفــول. قلت  التي 
العدو لن ُيفاجأ، وليس بال خطط ملواجهة موقف كهذا، وال تخطئ بأن تتصور أن ال 
بدائل فلسطينية لك. .. فبعد عقود من احتالل كّرس عالقات اقتصادية مع املجتمع 
الفلسطيني، تجاوز حكاية السلع ومقاطعتها، أو عدم مقاطعتها اضطرارًا، ورّسخ 
املائية  والسياسة  واالستثمار  والتصاريح  بالحركة  تتعلق  وأمنية،  ــة  إداريـ تدابير 
والخدماتية، وذلك كله أمام عيون القطة الضعيفة التي ال مغيث لها استراتيجيًا، بل 
البدائل في يوم وليلة، وستظل  برضاها وبمشاركتها في معظم األحيان؛ ستظهر 
ولن  املصرية.  التمثيلية  ملعة، حسب  أبــي  مع  الصندوق  مفاتيح  ألن  قائمة،  السلطة 
يتردد البدالء في إظهار تشدد وطني لفظي، يتولى القراءة اليومية ملحفوظات صائب، 
وفيها املطلوب فلسطينيًا والخروق اإلسرائيلية. فالعدو ال يكترث لقراءة املحفوظات، 
ألن عينه على ما يجري على األرض، وفي كل صباح يقيس درجة ارتفاع أو انخفاض 
 أخونا 

ّ
تأييد الكتلة الشعبية ومساندتها الطبقة السياسية الفلسطينية. بعد أن كف

صائب عن التلويح بحكاية تسليم املفتاح، ساد صمت على هذا الصعيد، مع استمرار 
خرخشات الصراف اآللي مبهجًا املوظفن. ثم مع احتباس أموال املقاصة، وصمت 
الصراف وتبرم بنوك اإلقراض، كان ال بد من كالم. قال أخي محمد اشتيه إن السلطة 
على وشك االنهيار، وسيارات األمن الفلسطيني لن تجد الوقود لتعمل، وهذه إشارة 
تختصر عنصر تفوق القطة الضعيفة، في مواجهة ملك الغابة على السلطة املأزومة!

، من قلب املدخل. فال يستطيع رجل 
ً
هنا، وهذا بيت القصيد؛ ال بد من َمخرج يبدأ، أوال

واحد، ولو اتسعت دائرة مستشاريه )وهي ضيقة( أن يجترح خطة طريق فلسطينية، 
قوامها الناس، ويكون بن منافعها الكثيرة، جعل احتباس املقاصة من فظائع الحرب. 
الفلسطيني، وبناء جسور واسعة  الوطني  للوضع  بناء شاملة  إعــادة  األمــر يتطلب 
نــاس فلسطن وبينهم، في إطــار ديموقراطي وطني  وحركة من وإلــى، سريعة، مع 
عام، ُيعلي ثقافة املقاومة باألشكال املتاحة، ويرسخ تقاليد تساعد على االنعتاق من 

االحتالل العنصري.

ياسر البنا

بن عامي 2003 و2004، تواصل معي األسير في السجون اإلسرائيلية، عثمان 
بالل، والذي يقضي منذ نحو عشرين عامًا، حكمًا بالسجن »مدى الحياة«، بواسطة 

»هاتف محمول« مهّرب.
بــعــد«، ويــحــاول تطبيق ما  يــدرس الصحافة »عــن  ابــن مدينة نابلس، كــان  عثمان 
يدرسه عمليًا، حيث كــان يجري مقابالت صحفية مع األســرى، ويــدّون خالصة 
تجاربهم. ونجح في تلك الفترة في تزويدي بعدد ال بأس به من القصص، ونشرتها 

في مواقع إخبارية كانت تهتم بقضايا األسرى.
كانت قصصه، تهدف إلى »استخالص العبر«، وعدم تكرار األخطاء التي يقع فيها 
تــركــز، بشكل  املــخــابــرات اإلسرائيلية، وكــانــت  املــقــاومــة، وكشف مخططات  رجــال 
كبير، حول كيفية اختراق إسرائيل التنظيمات الفلسطينية، وتشير غالبيتها إلى 
ي أسيرين، 

َ
أن هدف إسرائيل كان يتركز غالبًا على »جلب املعلومات«. إال أن قصت

فــي عمل  لــم نسمع عنه مــن قبل،  لهما عثمان، كشفتا عــن جانب جــديــد،  استمع 
املعلومات، بل على تنفيذ  أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية، ال يتوقف على جمع 

مهمات محددة، ظاهرها »مقاومة«، وباطنها »عمالة وتخريب«.
القصة األولى، عن شاب يقيم في الضفة الغربية، متحمس ملقاومة االحتالل، لكنه 
غير منتٍم ألي فصيل فلسطيني، ولديه مخططات لتحرير األسرى من السجون، 
يقرر التوجه إلى إحدى دول الجوار، باحثًا عن جهة تساعده في عمله، فيلتقي أحد 
القيادات الوطنية، ويتفقان على العمل. يعود الشاب إلى الضفة الغربية، ويبدأ في 

تنفيذ مهمات أوكلت إليه من قائده الجديد.
بدأ الشاب يشك في »قائده«، فحاول الهرب، لكنه لم ُيفلح، حيث قبض عليه الجيش 
لالستخبارات  كبير  عميل  ســوى  ليس  الوطني  القائد  بــأن  ليصدم  اإلســرائــيــلــي، 

اإلسرائيلية، وكل املهمات التي نفذها كانت بعلم وتخطيط إسرائيلي كامل.
القصة الثانية، لشاب متحمس أيضًا، لكنه لم يبحث عن »قائد وطني«، ليقوده، بل 
العمل في إحــدى خاليا املقاومة املسلحة.  بــه، وعــرض عليه  القائد هو من اتصل 

وبدون تردد، يقبل الشاب العمل، فالوطن ناداه، وعليه أن يلبي النداء.
يطلب منه تنفيذ عمليات مسلحة محددة ضد الجيش اإلسرائيلي واملستوطنن، 
بض عليه، 

ُ
فينفذها. ويطلب منه مهمات أخرى، ينفذها كذلك. وحينما انتهى دوره، ق

لربما يكون ضابط مخابرات إسرائيلي،  أو   ،
ً
أن »قائده« كان عميال ليفاجأ كذلك 

وحينها علم، متأخرًا، ملاذا فشلت كل عملياته ضد اإلسرائيلين.
ماذا تعني هذه القصص؟

األول  للتنظيمات،  املخابراتي  االخــتــراق  من  نوعن  هناك  إن  ببساطة،  تقول،  إنها 
زرع عمالء بغرض الحصول على معلومات، والثاني زراعــة شخصيات، ودفعها 
الفصيل نحو تحقيق أهداف  التنظيم، بغرض توجيه  نحو صفوف قيادية داخــل 
معينة. وهناك دالئل كثيرة على أن إسرائيل نجحت فيما يتعلق بالنوع األول، لكن 

 بالضرورة على نجاحها في النوع الثاني.
ً
القصص السابقة ال تعد دليال

هذا بخصوص الساحة الفلسطينية، فماذا عن الساحات العربية؟ 
حــاولــت اإلجــابــة عــن هــذا الــســؤال، بالبحث عــن شبكة اإلنــتــرنــت، فــوجــدت مقاالت 
وأخــبــارًا عــديــدة، تتحدث عــن اخــتــراق أجــهــزة املــخــابــرات العربية والــدولــيــة بعض 

التنظيمات، وخصوصًا »الجهادية« منها، لكنها تبقى أقاويل، وتفتقد الدليل.
الحركات  واستوقفتني مقالة طويلة لشخص عّرف نفسه بأنه خبير في شؤون 
التنظيمات  اختراقها  مــن  »املــخــابــرات« تستهدف  أن  إلــى  فيها  اإلســالمــيــة، خلص 
الناس  ر 

ّ
تنف أخطاء وخطايا،  ارتكاب  إلى  بدفعها  تشويه صورتها،  إلى  الجهادية 

منها.
الدليل لن  الدليل، وهذا صحيح، لكن  ثر مجددًا إن هذه الفرضية تفتقد 

ُ
سيقول ك

يتوفر بسهولة، وبالتالي، املطلوب من »ذوي الشأن« أن »يشّغلوا عقولهم«، ويتوقفوا 
كيف  أنفسهم،  ويسألوا  التنظيم،  عــن  يصدر  حــدث  بــأي  ابتهاجًا  »التكبير«،  عــن 

وملاذا؟ وملصلحة من؟

توفيق بوعشرين

ر املغاربة في 20 فبراير يومًا مشهودًا في بالدهم، حيث خرجت 54 تظاهرة 
ّ
يتذك

ومسيرة في اململكة، شعارها »ال للفساد ال لالستبداد«. وّحد الربيع العربي مئات آالف 
الشباب، وجمعهم نداء الحرية، على الرغم من اختالفاتهم السياسية واأليديولوجية 
واالجتماعية. ولكن، هل حقق حراك 20 فبراير أهدافه؟ يميل رأي سائد بن الشباب 
املغربي إلى االعتراف بالفشل، فاملغرب لم ينجز دستورًا ديمقراطيًا على يد لجنة 
العرش  على  الجالس  فيها  يسود  برملانية،  ملكية  إلــى   

ً
وصــوال منتخبة،  تأسيسية 

فتح الزنازين للذين نهبوا املال العام، ولم تختِف أحزاب السلطة من 
ُ
وال يحكم. ولم ت

، لم ينزع 
ً
املشهد، ولم تعرف اململكة إصالحات اقتصادية واجتماعية عميقة. وإجماال

ولن  للتحرر،  فرصة  ضاعت  الديمقراطية.  جبة  يلبس  ولــم  االستبداد،  رداء  املغرب 
تتكرر قريبًا، فحركة الشعوب أبطأ من حركة سلحفاة بحرية على الشواطئ الرملية.

أختلف مع هذا الرأي، وأوضح أن »20 فبراير« حركة اجتماعية ولدت من رحم الربيع 
التظاهر عفويًا، من دون  إلى ساحات  العربي، ولم تكن حزبًا ثوريًا. خرج شبابها 
نضال ثوري، وبرنامج إلطاحة النظام. كانت التظاهرات، طوال سنة، تطالب بالحرية 
والــكــرامــة والــشــغــل ومــحــاربــة الــفــســاد. واالحــتــجــاجــات االجــتــمــاعــيــة واالنــتــفــاضــات 
والحركات  الــثــوريــة.  الــحــركــات  فــي  اإلصــالحــيــة، ال  التوجهات  فــي  السياسية تدخل 
الحركات  هذه  مفعول  وبالتالي،  القطيعة.  ال  التراكم،  منطق  على  مبنية  اإلصالحية 

ممتد عبر الزمن، في السياسة والثقافة والذاكرة والعقل الجماعي.
ومما حققه الحراك املغربي، في فترة وجيزة جــدًا، دستور جديد ألول مرة يضعه 
مغاربة، وليس خبراء فرنسيون، ومع املالحظات عليه، الدستور وثيقة تعكس موازين 
الــدولــة، وفيها القصر  الــقــوة فــي لحظتها، وكــانــت هــذه فــي 2011 شبه متعادلة بــن 
والشباب  جهة،  من  واإلدارة،  ومصالحه،  املــال  ورأس  ونخبها،  واألحـــزاب  ومحيطه، 
والحركات اليسارية وجماعة العدل واإلحسان وجمعيات من املجتمع املدني، من جهة 
أخرى. بقيت الكتلة الحرجة، أي الطبقات الوسطى، في الوسط، متحمسة للتغيير، لكن، 
في ظل االستقرار، تساند اإلصالحات، وفي كنف القصر. وهذا ما أعطى دستورًا 
متقدمًا اقتسم فيه امللك جزءًا من سلطاته مع رئيس الحكومة، وانتخابات هي األكثر 
شفافية، وحكومة هي األكثر تمثيلية مقارنة بحكومات التكنوقراط املطعمة بوجوه 

سياسية ال تمثل شيئًا. 
الطاجن  نار »سخنت  اإلله بنكيران،  الحكومة، عبد  املغربي، كما قال رئيس  الربيع 
األوضـــاع في  أو متهاونًا، ولكن، ألن  ليس ألنــه جــاء ضعيفًا  ولــم تحرقه«،  املغربي، 
املغرب مختلفة عنها في تونس ومصر وليبيا وسورية واليمن، حيث الرؤساء هناك 
فقدوا املشروعية، فيما امللكية في املغرب مازالت تتوفر على املشروعية، ألنها تتعامل، 
بمرونة وبراغماتية، مع التحوالت في الداخل والخارج، وتجدد نفسها، وتتكئ على 

مخزون ديني لم تفّرط فيه، في بالد ومجتمع ُعرفا تاريخيًا بمحافظتهما. 
 )صنعته الدولة سنة 2008(، 

ً
لم يقتل الحراك املغربي حزب األصالة واملعاصرة مثال

م مفاتيح الحكم في 2012، والقضاء 
ّ
لكنه غّير من وظيفته، وقــّزم من طموحه تسل

على خصومه، وبناء النموذج التونسي في املغرب، حيث األولوية للنمو االقتصادي 
على حساب الحرية والديمقراطية والتعددية. اآلن، صار أقصى طموح هذا الحزب أن 
الحالية، ويبطئ حركتهم، وربما  الحكومة  املوجودين في  يوقف زحف اإلسالمين 

املشاركة في الحكم معهم سنة 2016، وشتان بن املخطط األول والواقع اآلن.
الخوف  أولــهــا كسر حاجز  فــبــرايــر،  هناك مكتسبات عــديــدة خرجت مــن رحــم 20 
من السلطة في نفوس الناس. وقد أدخل الربيع املغربي إلى السياسة عشرات آالف 
الشباب الذين كانوا بعيدين عن االهتمام بالشأن العام. ينشطون، اآلن، في املسيرات 
واملعاهد،  والجامعة  الصحافة  وفي  االجتماعي،  التواصل  مواقع  وفي  االحتجاجية، 
وغــدًا  فيهم،  جــديــدة  روح  ُبعثت  والتشكيل.  والسينما  واملــســرح  الــفــن  ســاحــة  وفــي 
ينضّمون إلى أحزاب قائمة، أو يؤسسون أحزابًا جديدة، ويواصلون ما بدأوه في 20 

فبراير بأشكال وألوان أخرى.

مع الناس وبين الناس عن اختراق المخابرات التنظيمات

عن الربيع المغربي
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للرايــة التــي تحمــل عنــوان التوحيــد 
بريقها الجاذب، وتنوعت الفصائل، 
عاطفيــا،  الدولــة«.  »تنظيــم  وبايعــت 
خاف الناس من السلفية، واإلخوان، 
اإلســام.  مــن  خافــوا  وباملجمــل 
عاطفيــا، فضــل النــاس نظام األســد 
 
ً
 خاطئــة

ً
وقــراءة مــن بطشــه،  خوفــا 

والعاطفــة  الخــوف،  للمســتقبل. 
التوحــش،  جــزء مســاعٌد فــي إدارة 
فــوق  املســتبد  تثبيــت  فــي   

ٌ
وعامــل

الرؤوس. إذا عدنا إلى بدايات الثورة 
تنظيــم  نشــوء  وبدايــات  الســورية، 
حالــٍة  أمــام  كنــا  »داعــش«،  الدولــة 
مشــابهة، ال تــكاد تميزهــا، إال فــي 
تشــترك حتــى  ربمــا  بــل  التســمية، 
فــي هــذا التوصيف، فاالثنان ســّمى 
نفســه »دولــة«، وأضفــى على نفســه 
قومــي،  عرقــي  بدافــٍع  الشــرعية، 
النــاس  وانقســم  دينــي.   بدافــٍع  أو 
ثالــث   

ٌ
طــرف وبقــي  الرايتــن،  بــن 

عندمــا  بصمــت.  يعمــل   ،
ٌ

مجهــول
وداعــش  الســوري  النظــام  حــاول 
تحــت  النــاس  وإنــزال  الواقــع،  إدارة 
رايتهما اســتخدما األسلوب نفسه، 
مرحلــة،  فــي  الطائفــي  االســتقطاب 
التوحــش. شــخصيا،  وفــي مرحلــة 
اعتقــد أن الغلــو الذي مارســه األســد 
طائفيــا، عبــر الســنوات، ســاهم فــي 
 
ٌ
ذلــك االســتقطاب املضــاد لــه، فقــوة

يقــال،  كمــا  والغريــق،  قــوة،  تــوازي 
أن  أراد  كاهمــا  بالقشــة.  يتمســك 
يديــر توحشــه البشــري، فعمــدا إلــى 
كان  األســد  ولعــل  الــرؤوس،  قطــع 
ذكر، 

ُ
سباقا، وهي حقيقة يجب أن ت

أرادا  ــا 
ّ
ومل وبانيــاس،  الحولــة،  فــي 

علــق  صدورنــا،  فــي  الرعــب  قــذف 
الــرؤوس علــى األعمــدة، فيمــا  هــذه 
الفيديــو  األســد صــور  نظــام  نشــر 
ملليشــياته، عندمــا ارتكبــت املجازر، 
لنــا كــم هــو  ِبــت 

ْ
ُيث أن  أراد  وعندمــا 

أبعــد  هــو  مــا  ممارســة  علــى  قــادر 
مــن التوحــش، أحــرق جثثنــا أحيــاء، 
بقتلنــا  الســباق  فــكان  األســد  وأمــا 

بالكيماوي.
قنــاٍع  تحــت  واحــدة  لعملــٍة  وجهــان 
ديني، ال يمكن أن ننكر مشروعهما، 
أحدهمــا،  لــدى  واضحــا  كان  وإن 
فيمــا بقي مســتورًا لــدى الثاني. بلغ 
الطرفــان الحــدود القصوى بالعنف، 
ويزيــد،  تتخيلــه  أن  يمكــن  مــا  كل 
وكلمــا قلــت إنــه بلــغ الــذروة فاجــأك 
إلــى ذهنــك  بالجديــد، حتــى تنامــت 

صور أفام الرعب األميركية.
عنــد  الرعــب  إدارة  أداة  تعــد  لــم 
بهــا  ترهــب  أداٍة  مجــرد  الطرفــن 
مناوئيهــا فحســب، بــل تحولــت إلــى 
نهــٍج بعد أن توحــش القتلة، وتلذذوا 
وصــارت  فعلــوا،  مــا  أدمنــوا  ثــم 

التمكــن.  ســبيل  علــى   
ً
ممارســة

تاريخيــا، ال يمكــن أن يقــارن قطعــا 
ملؤرٍخ أن يجد املصطلحات املناسبة 

لوصف املرحلة.
لــم يعــد مجديــا أن تســأل مــن صنــع 
النظــام الســوري، أو داعــش، ومن أي 
بطٍن ولدا، لم يعد إنسانيا أن نسأل 

الضحية بأي ذنٍب قتلت؟
هــم  ملــاذا  نســأل  أن  مهمــا  ليــس 
يعتنقــون،  فكــٍر  وأي  متوحشــون، 
القتــل  نوقــف  أن  األهــم  أن  أعتقــد 

وإراقة الدماء.
ســلوٌك شــاذ، بعيــٌد عــن اإلنســانية، 
وتبلــد  التفــرج  فــي  الشــذوذ  لكــن 
املشــاعر، أو االكتفــاء بالبــكاء ومــن 
فتلــك جريمــة  والغنــاء،  الرقــص  ثــم 
املشــاركة الخفيــة. لســنا بحاجٍة ملن 
يوصــف  أو  الوحــش،  ســلوك  يبــرر 
صــراخ  أمــام  فاملفــروض  الجريمــة، 
الضحايــا، وانســكاب الدمــاء أنهــارًا 
أننــا بحاجــٍة إلــى قســٍط مــن الحيــاة 

ملن تبقى.
الســيناريو الغائب بن ثأر الضحية 
انتصارهــا،  أو  وإنجازهــا  لنفســها 
مســرحيٍة  فــي  الختــام  الكلمــة  هــو 
طالت فصولها، يقول أبطالها مقولة 
ليكــون  كان  مــا  »الذئــب  شكســبير 

ذئبا لو لم تكن الخراف خرافا«.
فرات الشامي )سورية(

كان للمــرأة، وال يــزال، دورهــا الفاعــل فــي تاريخنــا اإلنســاني 
واإلســامي، وشــهد عصــر الرســالة نشــاطا أوســع لهــا، فهــي 
التــي آمنــت وصدقــت وآوت ونصــرت، وهــي التــي بايعــت النبي، 
صلى الله عليه وسلم، في العقبة، وخاضت الحروب مع رسول 
اللــه، تدافــع عنــه وتقاتــل دونــه، وســط مباركــة النبــي صاحــب 
العربــي،  الربيــع  أذان  موعــد  حــان  وملــا  لهــا.  ودعائــه  الرســالة 
وشــاءت الشــعوب أن تثور على القهر والذل والقمع واملصادرة 
واالســتبداد، وقــررت أن تحــرر إرادتهــا، وتقــول كلمتها، وترفع 

رايتها، وتخلع طغاتها، كان للمرأة دور، وأي دور!
أبهرتنا املرأة اليمنية عام 2011، وما بعده، خرجت في الشوارع 
باآلالف، وشاركت الرجل في أداء هذه الفريضة، وأسهمت في 
القيــام بأعظــم ركــن مــن أركان اإلســام، إنهــا الجهــاد، واألمــر 
باملعــروف والنهــي عــن املنكــر. لفتــت املــرأة اليمنية أنظــار العالم 
كلــه إلــى نشــاطها ومشــاركتها وفاعليتهــا وإيجابيتهــا، بمــا 
قدمته من جهود، وما قامت به من تضحيات، وما تناولته من 
أفكار ورؤى، كانت مثار إعجاب وانبهار الكثيرين، كما كانت 

مصدر قلق وحقد وموجدة من آخرين.
أما املرأة املصرية فقدمت أروع األمثال في هذا املجال، ال سيما 
بعــد االنقــاب علــى إرادة الشــعب املصــري، فــي 3 يوليو/تمــوز 
2013، االنقــاب الــذي ارتكــب فــي مصر ما لــم يرتكبه أحد من 
حكامهــا بحقــه مــن قبــل، قتل الرجال والنســاء، وأحرق الجثث، 
بالجرافــات ودفنهــا بشــكل جماعــي، كأنمــا يرمــي  وجرفهــا 

قمامات في النفايات!
اعتقــل الصغيــر والكبيــر، وســجن الدعــاء والعلمــاء، واغتصــب 
البنــات والنســاء، وانتهــك مــن الحرمــات مــا يعجز اإلنســان عن 

 عن إحصائه، بله تحليله والتأمل فيه.
ً
متابعته فضا

وقــد كان للنســاء مــن هــذا األذى نصيــب كبيــر، لــم يســبق أن 
تحملتــه املــرأة املصريــة مــن قبــل، فهــا هــي تخــرج فــي مياديــن 
الثورة، رافضة الظلم، ومعلنة ثورتها على الطغيان، ومتمسكة 

بحريتها وإرادتها، ورافضة القمع والقهر واالستبداد وانتهاك 
الحرمات.

ها هي تفقد زوجها، ويعتقل ابنها، وتغتصب بنتها، وتشــرد 
عائلتهــا فــي الداخــل والخــارج، ومع ذلك ما تــزال صامدة قائدة 
باســقة باذخــة، تضــرب أروع األمثــال فــي تاريخنــا اإلســامي 
بــل اإلنســاني، فــي الصبــر والثبــات والتضحيــة النبيلــة والفــداء 

النبيل.
علــى الرغــم مــن مطــاردات األمــن املجــرم لهــا، وخطفهــم لها من 
امليادين، فا تزال تصر على الخروج، ورفض هذه املمارسات، 
لتعيــش بحريــة وتحيــا بكرامــة وتمــوت شــهيدة، دون شــرفها 

وعرضها وكرامتها ووطنها، وقبل ذلك دينها.
املرأة في اإلسام شريك الرجل في العمل والجهاد والتضحية 
ــاُت 

َ
ِمن

ْ
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ُْ
ــوَن َوامل

ُ
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ْ
ؤ

ُْ
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َه َعِزيٌز َحِكيٌم«. سورة التوبة: 71.
َّ
ُه ِإنَّ الل

َّ
َسَيْرَحُمُهُم الل

ومــا نحيــاه اآلن، هــو أكبــر مظهــر مــن تجليات القيــام بفريضة 
األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، وقد قامت املــرأة بدور في 
الثــورة املصريــة وغيرهــا، ســيذكره التاريــخ بكل فخر وشــرف 
ونبــل، وهــو دور تســتحق عليــه املــرأة أن تتبــوأ مكانتها الائقة 
وبينــت  جدارتهــا،  أثبتــت  أن  بعــد  املختلفــة،  املواقــع  فــي  بهــا 
جســارتها، وكشــفت عــن شــجاعتها وإقدامهــا، واســتعدادها 
للتضحيــة الغاليــة والصبــر الجميل، بمــا تأخر فيه أو جنب عنه 

كثير من أصحاب اللحى الطويلة!
وتتحــرك  تســتمر  بــل  املشــهد،  عــن  تغيــب  أن  املــرأة  يســع  ال 
ــر لهــا الحمايــة والكفايــة واألمــان، حتــى 

َّ
وتحشــد، علــى أن توف

يأذن الله بالفرج، ويزيل الغمة، ويكشف الكربة، ويقولون متى 
هو قل عسى أن يكون قريبا.

وصفي عاشور أبو زيد )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

عامر راشد

الفلســطينية،  الســاحة  فــي  العــادة،  درجــت 
علــى عــودة الحديــث عــن املصالحــة الداخليــة 
علــى أبــواب االنتخابــات اإلســرائيلية، أو فــي 
أعقاب فشــل جولة من جوالت املفاوضات مع 
إســرائيل، أو بعــد حــرب عدوانيــة مــن حــروب 
الفلســطينيني.  علــى  اإلســرائيلي  الجيــش 
وجريــا علــى تلــك العــادة، أطلقــت، قبــل أيــام، 
عــن  باإلعــان  للمصالحــة،  جديــدة  مبــادرة 
تشكيل وفد من منظمة التحرير الفلسطينية، 
وقــرب توجهــه إلــى قطــاع غــزة، للتباحــث مــع 
قيــادة حركــة حمــاس، بغيــة تفعيــل مــا يعرف 
بـ«اتفــاق الشــاطئ«، املوقــع بــني حركتــي فتــح 
وحماس في غزة في مايو/أيار 2014، والذي 
انبثقــت عنــه، فــي يونيو/حزيــران مــن العــام 
نفســه، حكومة التوافق، برئاســة رامي الحمد 
ذ من االتفاق، 

َّ
الله، وكان هذا البند اليتيم املنف

الخــاف  رف  علــى  البنــود  بقيــة  ووضعــت 
القديم- املتجدد.

أنــه تلــت تشــكيل الحكومــة حملــة  ومعــروف 
الحركتــني،  بــني  ومريــرة  متبادلــة  اتهامــات 
هــدأت مؤقتــا بعــد الحــرب اإلســرائيلية علــى 
قطــاع غــزة، فــي يوليو/تمــوز العــام املاضــي، 
قبــل أن تعــود الحملــة على نحو أشــرس، على 
خلفية ملف موظفي الســلطة في القطاع بعد 
عــام 2007، الذيــن اعتمدتهــم حكومــة حماس، 
برئاســة إســماعيل هنيــة، وكذلــك ملــف إعادة 
إعمــار مــا دمرتــه الحــرب اإلســرائيلية، حيــث 

عبد الرزاق قيراط

»ســأقول كمــا قــال بورقيبــة فــي ثــورة الخبــز، 
الرئيــس  تصــّدى  هكــذا  ــا«. 

ّ
كن كمــا  نعــود 

ألخطــر  السبســي،  قايــد  الباجــي  التونســي، 
م الحكومــة الجديــدة 

ّ
أزمــٍة، تزامنــت مــع تســل

مهاّمها. فارتّد بنا، من ســنة 2015 إلى 1984، 
العام الذي انتفض فيه التونسّيون احتجاجا 
على مضاعفة أسعار الخبز لتخفيف األعباء 
الــرّدة  بتلــك  وأثبــت  الدولــة.  تتحّملهــا  التــي 
ــع بــه مــن بعــد نظــر، ولكن، فــي اتجاه 

ّ
مــا يتمت

املاضي الســحيق، فهــو صاحب نظرة رجعّية 
ثاقبة.

ومســرحها  متشــابهة،  الوقائــع  أن  صحيــح 
جرحــى  ســقط  حيــث  التونســّي،  الجنــوب 
ة 

ّ
وقتلى. فتراجع بورقيبة عن الزيادات املشط

ات العجني، 
ّ
التي شملت رغيف الخبز ومشتق

ا 
ّ
وقــال جملتــه الشــهيرة: »نعــود إلــى حيث كن

قبل الزيادات«.  وبتلك الجملة نفســها، حاول 
قايــد السبســي طمأنــة ســكان الجنــوب الذيــن 
والتنميــة.  بالتشــغيل  للمطالبــة  انتفضــوا 
ــه غيــر قــادر، 

ّ
ــه أثبــت، بذلــك االقتبــاس، أن

ّ
لكن

مــع حزبــه الحاكــم، علــى تقديــم حلــول جذرّية 
لشــباب يعيــش واقعــا مخالفــا تمامــا ملــا كان 

موجودًا قبل ثاثة عقود. 
واعيــا  السبســي  الرئيــس  يبــدو  ال  ذلــك،  مــع 
فتــرة  فــي  زعيمــني  بــني  املقارنــة  خطــورة 

الفصائــل  غالبيــة  ومعهــا  حمــاس،  رفضــت 
حكومــة  بــني  الثاثــي  االتفــاق  الفلســطينية، 
الســلطة وحكومــة نتنياهــو، واألمــم املتحــدة، 
بوســاطة مبعوث املنظمة الدولية إلى الشرق 

األوسط، روبرت سيري.
فــي امللــف األول، امتنعــت حكومة الســلطة في 
رام الله عن رصد موازنات لتغطية رواتب من 
وظفتهــم حكومــة هنيــة، وهــذا يضــع مصيــر 
علــى  ويؤخــذ  املجهــول.  فــي  املوظفــني  آالف 
حكومة السلطة، في امللف الثاني، أنها وافقت 
بفــرض  مجحفــة،  إســرائيلية  شــروط  علــى 
آليــة رقابــة أمنيــة مشــددة علــى دخــول مــواد 
اإلعمــار، تتحكــم بهــا إســرائيل، التــي مــا زالت 

تعطل البدء بمباشرة عملية اإلعمار.
أعلــن  الــذي  التحريــر،  منظمــة  وفــد  مهمــة 
امللفــني  أخيــرًا، مناقشــة هذيــن  تشــكيله،  عــن 
امللحــني، باإلضافــة إلى مناقشــة بنــود عديدة 
عالقــة فــي اتفــاق املصالحة. وفــي كل القضايا 
املذكورة، لن يكون من السهل الخروج سريعا 
بحلــول وافيــة، تشــق طريقهــا للتنفيــذ، وكان 
الفتــا الجــدل حــول مــا يمثلــه الوفــد، فبعــض 
فتــح  وحركــة  الســلطة  داخــل  مــن  األصــوات 
منظمــة  داخــل  فصائــل  يمثــل  بأنــه  وصفتــه 
واألمــر  ككل،  املنظمــة  وليــس  التحريــر، 
املصطلحــات،  حبــال  علــى  التاعــب  يعــدو 
للوفــد  التمثيليــة  الصفــة  مــن  ينتقــص  ألنــه 
والصاحيــات املخولــة لــه، علــى الرغــم مــن أن 
كل الفصائل الرئيســية، بما فيها حركة فتح، 
تشــارك فــي عضويتــه، وهــو انتقــاص يدخــل 

الشــيخوخة والضعــف، فيدفعنــا إليهــا دفعا، 
حــوار  آخــر  فــي  اســتدعائها  علــى  ألــّح  وقــد 
تــه القنــاة الوطنّية األولى. 

ّ
تلفزيونــّي معــه، بث

الــذي  الــدور  لتكريــس  فــكان فرصــة إضافّيــة 
تقّمصــه قبــل االنتخابــات وبعدهــا، بوصفــه 
فــي  والجديــد  بورقيبــة.  الزعيــم  مــن  نســخة 
ــة 

ّ
دق إظهــار  فــي  املبالغــة  هــو  التقّمــص  ذلــك 

الــذي حفــل  الديكــور  مــن خــال  االستنســاخ، 
التصويــر  فجــرى  البورقيبّيــة،  بالتفاصيــل 
تمثالــه  وكان  قرطــاج،  قصــر  فــي  مكتبــه  فــي 
أحاطــت  التــي  الزينــة  مــن  أساســّيا  مكّونــا 
باملتحاوريــن، وحــرص املخــرج علــى إظهــاره 
فــي الخلفّيــة مــن زوايــا متعــّددة. ويغــري ذلــك 
 
ّ
الحــرص بالتفّكــر فــي مبّرراتــه، خصوصــا أن

مألوفــة،  كثرثــرة  بــدا  ذاتــه،  حــّد  فــي  الحــوار، 
عــن  تحــّدث  مــا 

ّ
كل السبســي،  عليهــا  عّودنــا 

ذكريــاٍت  مــن  بفيــض  الحكيمــة«،  »سياســته 
للحاضــر  تصلــح  مازالــت  هــا 

ّ
أن يعتقــد 

جهــة  مــن  التوّجــه،  ذلــك  ويؤّكــد  واملســتقبل. 
 قايد السبســي وصل إلى 

ّ
أخرى، قناعتنا بأن

الحكم بموروثه الفلكلورّي الذي ال يصلح إاّل 
للمتاحــف وصــاالت العــرض. فــا برامــج وال 
رؤى وال خطــط ملعالجــة الوضع املترّدي على 
ما هي شــعارات يرّددها 

ّ
جميــع األصعــدة. وإن

 التــي تطــرب لهــا 
ُ
 واملواعــظ

ُ
ــرّدد األمثــال

ُ
كمــا ت

علــى  ترجمتهــا  العيــون  تــرى  وال  األســماع، 
أرض الواقع أبدًا. 

انعكست، على الدوام، في كيفية إدارة رئاسة 
الســلطة الفلســطينية العملية التفاوضية مع 
إســرائيل، مــن دون مرجعيــة أو رقابــة وطنيــة 
الفلســطينيون  ودفــع  شــاملة.  فلســطينية 
ثمنــا باهظــا الســتفراد فريــق بعينــه بالقــرار 
السياســي والتفاوضــي، خافــا لــرأي غالبيــة 
وفعاليــات  وقــوى  فصائــل  الفلســطينيني، 
تفعيــل  الثانيــة  واملســألة  مجتمعيــة.  
الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  مؤسســات 
والقياديــة  التمثيليــة  بصفتهــا  وتطويرهــا، 
الحركــة  مكونــات  لــكل  الجامعــة  والكيانيــة 
الفلســطينيني  ولــكل  الفلســطينية،  الوطنيــة 
فــي الداخل ومخيمــات وتجمعات اللجوء في 
الخــارج، مــع مــا يتطلبــه ذلــك مــن إصاحــات 
هيكلية، الستيعاب حركتي حماس والجهاد 
فــي  القاهــرة املوقــع  اإلســامي، وفقــا إلعــان 

القاهرة، في مارس/آذار 2005.
بــني  العاقــة  ضبــط  املســألة  بهــذه  ويرتبــط 
ونظيرتهــا  التحريــر  منظمــة  مؤسســات 

السياســة  معالــم  تتضــح  وهكــذا  خزينتهــا. 
عملهــا  علــى  يغلــب  لحكومــات  االعتباطّيــة 
اٍت،  إجــراء اتخــاذ  فــي  فتتســّرع  التذبــذب، 
عــن  تنــّم  فوقّيــٍة  بأوامــَر  اإللغــاُء،  مصيرهــا 
غيــاب مســتمّر للتخطيــط ورســم السياســات 
الرشــيدة علــى املــدى البعيــد. وبالقنــاع الــذي 
تتشــّكل   ،

ً
ووقايــة  

ً
ــة

ّ
ُجن السبســي  اتخــذه 

كاريكاتــورّي،  بأســلوب  العاّمــة  الصــورة 
يثيــر الشــفقة علــى مؤّسســة الرئاســة، وعلــى 
ي، 

ّ
مستشاريها الذين سكتوا على ذلك التمش

أن يوافــق  فيــه. فكيــف لعاقــٍل  بقصــٍد ال شــّك 
الرئيــَس علــى املضــّي فــي تقّمــص شــخصّية 
 ومضمونا، بنسخة السنوات 

ً
بورقيبة، شكا

فقــد  الفتــرة،  تلــك  ففــي  حكمــه.  مــن  األخيــرة 
بورقيبــة الكثيــر من قدراته العقلّية والبدنّية، 
تــا« يترّبــص بمصيــره 

ّ
وأصبــح رئيســا »مؤق

عمليــة  لوقــف  الفلســطينية،  الســلطة  فــي 
الثانيــة،  لحســاب  األولــى  مؤسســات  إزاحــة 
مــا  أشــبه  التحريــر  منظمــة  أصبحــت  حيــث 
تكــون بمجــرد يافطــة فــي النظــام السياســي 

الفلسطيني بعد اتفاقيات أوسلو.
املســألة الثالثــة إجــراء انتخابــات مؤسســات 
الفلســطينية  والســلطة  التحريــر  منظمــة 
فاملجلــس  الدســتورية،  شــرعيتها  لتجديــد 
الصاحيــة،  منتهــي  الفلســطيني  الوطنــي 
منــذ نحــو 30 عامــا، وال أحــد يعــرف عضويته 
الحقيقيــة، باعتــراف رئيســه، ســليم الزعنون، 
في مقابلة له، أخيرًا، مع قناة العربية، وتبعا 
التنفيذيــة  واللجنــة  املركــزي  املجلــس  لذلــك 
للمنظمة خارج نطاق الصاحية الدستورية. 
وانتهــت واليــة الرئيــس محمــود عبــاس عــام 
2009، كمــا انتهــت واليــة املجلــس التشــريعي 
بشــرعية  يطعــن  بمــا   ،2010 عــام  للســلطة 

النظام السياسي الفلسطيني بمجمله.
باإلضافــة إلــى حــل القضايــا األخــرى العالقة، 
 نســبيا بالتوافق 

ً
والتي ســيكون حلها ســها

وتطويــر  وتفعيــل  السياســي،  الشــق  علــى 
التحريــر، وإجــراء االنتخابــات، غيــر  منظمــة 
أنه ال مؤشــرات على وجود إرادة للعمل بهذا 
االتجــاه، وثمــة خشــية مشــروعة مــن أن تــؤول 
املبــادرة الجديــدة إلــى مــا آلــت إليه ســابقتها، 
مســاكنة  علــى  يقتصــر  الحديــث  يكــون  وأن 
مصالحــة  عــن  وليــس  اضطراريــة،  تكتيكيــة 

حقيقية.
)كاتب فلسطيني(

 تكــرار املشــهد يــوّرط 
ّ
املتآمــرون. وهكــذا، فــإن

علــى   
ّ

ويــدل السبســي،  بقايــد  املحيطــني 
مســاهمتهم فــي عزلــه عــن الواقــع والحاضــر، 
يــرّدد  البورقيبّيــة،  الذكريــات  ســجني   

ّ
ليظــل

إلــى  أّدت  التــي  بأفعالــه  ويتباهــى  أقوالــه، 
االنقــاب عليــه. وال تحتــاج البرهنــة على ذلك 
بالضــرورة إلــى تصريحــات من خصــوم قايد 
السبســي، فقــد أثــار قيادّيــون مــن حزبــه، نــداء 
تونــس، تســاؤالت مبّكــرة عــن هوّيــة »الحاكــم 
رًا مــن 

ّ
الفعلــّي«. فصــّرح خميــس قســيلة، محــذ

بالرئيــس،  املحيطــني  املستشــارين  خطــورة 
وقال:«الحاكمــان الفعلّيــان فــي قصــر قرطــاج 
عاشــور،  بــن  ورافــع  مــرزوق  محســن  همــا 
القصــر،  فــي  مغّيــب  السبســي  قائــد  الباجــي 
وال ســلطة له«. .وانتشــرت، في الســياق نفسه، 
تســريبات تتحــّدث عــن رئيســني فــي قرطــاج، 
قايــد السبســي فــي الصبــاح ومحســن مرزوق 
رئيــس   

َ
ُيبِطــل أن  ُيخشــى  لذلــك،  املســاء.  فــي 

فــي مقّدمــة إلقالتــه  الصبــاح،  قــرارات  املســاء 
بســبب العجــز، ومــا شــابه مــن االضطرابــات، 
يعيــد  والتاريــخ  علــي.  بــن  فعــل  كمــا  تمامــا 
األمــُر  ــق 

ّ
يتعل عندمــا  متناهيــٍة،  ــٍة 

ّ
بدق نفســه 

 
ّ
ليها، لكن

ّ
بالسياسة ومسارحها وأقنعة ممث

يضحكهــم  بارعــون،  متفّرجــون  التونســّيني 
قناع بورقيبة، وال يخيفهم قناع بن علي، وال 

يستطيع خداعهم من جديد.
)كاتب تونسي(

لالتــزام  املبدئــي  االســتعداد  حســابات  فــي 
مــع  الوفــد  مباحثــات  عنــه  ســتتمخض  بمــا 
خــط  علــى  والحفــاظ  حمــاس،  حركــة  قيــادة 
رجعــة، مغبــة االصطدام مــع الواليات املتحدة 
وإســرائيل، ممــا قــد يعيدنــا إلــى االســتخدام 
املصالحــة  لدعــوات  التكتيكــي  الوظيفــي 
علــى امتــداد الفتــرة الســابقة منــذ عــام 1999، 
حيــث جــرت أول مباحثــات مــن هــذا النوع في 

القاهرة.
بمعنــى آخــر، إن عــوده الحديث عن املصالحة 
وثيــق  بالــذات،  الوقــت  هــذا  فــي  الداخليــة، 
العامــة  اإلســرائيلية  باالنتخابــات  الصلــة 
الشهر املقبل، وبالعملية التفاوضية املجمدة 
هــذه  نتائــج  بانتظــار  واشــنطن،  مــن  بقــرار 
الحمــد  رامــي  حكومــة  وفشــل  االنتخابــات، 
اللــه فــي إنجــاز أيــة خطوة علــى صعيد إعمار 
قطــاع غــزة، والتحذيــرات املتزايــدة مــن اندالع 

مواجهة عسكرية جديدة.
مكشــوفا،  بــات  وظيفــي  واســتخدام  تكتيــك 
الســلطة  رئاســة  مــن  اســتخدامه  لكثــرة 
الفلســطينية، لــم ينتــج عنــه شــيء، ولــن ينتج 
ة، أيضا، وصار مدعاة لإلحباط  عنــه هــذه املــرَّ
والتنــدر فــي الشــارع الفلســطيني، ألنــه، كمــا 
خــارج  »يغمــس  الشــعبي،  املثــل  فــي  يقــال 

الصحن«.
موضوعيــا، ال يمكــن الحديــث عــن مصالحــة 
أزيلــت  إذا  إال  ناجــزة،  فلســطينية  داخليــة 
العقبــات التــي تحــول دونهــا، وفــي مقدمتهــا 
الخافات الكبيرة في الرؤية السياسية، التي 

هــل يحتــاج التونســّيون رئيســا يكــّرر أخطــاء 
املاضي؟ وهل بإمكان املناطق التي ُحرمت من 
املشاريع التنموّية في عهد بورقيبة، وخلفه، 
 علــى »بورقيبــة جديــد«، 

ً
أن يصبــروا طويــا

بسياســات  الثانيــة  األلفّيــة  شــباب  يحكــم 
صِلح«؟

ُ
ح وال ت

ُ
صل

َ
قديمة ومسّكنات »ال ت

الجنــوب  محافظــات  فــي  الغاضبــون  أجــاب 
علــى  ج 

ّ
التشــن وغلــب  بالنفــي،  التونســّي 

حوارهــم مــع وفــد وزارّي هرول إليهم، لتهدئة 
األمنّيــة  املعالجــة  بعــد  املحتقــن،  الوضــع 
العنيفة التي أّدت إلى سقوط شهيد وجرحى. 
 حراكهم بلغ مستوى الهّبة الشعبّية في 

ّ
وألن

مشهد ثورّي، شبيه بما وقع في 17 ديسمبر/ 
تطالــب  وبشــعارات   ،2010 أّول  كانــون 
ع أن يشــتعل فتيل 

ّ
بالتشــغيل والتنمية، نتوق

الغضب مجّددًا، إذا تجاهلت حكومة الحبيب 
الســابقة،  الحكومــات  مــن  كغيرهــا  الصيــد، 
االجتماعــي  النســيج  تنخــر   ،

ً
مزمنــة  

ً
علــا

واالقتصــادّي ملناطــق كثيــرة، عانــت، عقــودًا، 
 الحلــول، 

ُ
مــن التهميــش والنســيان. فأنصــاف

عــن  والتراجــع  األتــاوات  إلغــاء  قبيــل  مــن 
بســيطة،  مســّكنات  ســوى  ليســت  الزيــادات، 
قّررهــا »الحكيــم« قايــد السبســي، مستأنســا 
بصيدلّيــة بورقيبــة، حيــث املراهم واألعشــاب 
والحكومــة  صاحّيتهــا.  آجــال  تجــاوزت 
موافقــة علــى ذلــك اإلجــراء، ومجبــرة، فــي اآلن 
نفســه، علــى »اختــراع« أتــاوة جديــدة لتمويــل 

مصالحة فلسطينية أم مساكنة اضطرارية؟

السبسي وقناع بورقيبة

لن يكون من السهل 
الخروج سريعًا 

بحلول وافية، تشق 
طريقها للتنفيذ

هل تصبر المناطق 
المحرومة زمن 

بورقيبة، وخلفه، على 
»بورقيبة جديد«؟!
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أنقذوا فلسطينيّي سورية

17

دمشق ـ سما الرحبي

فــك  إلــى  الراميــة  الجهــود  كل  فشــل  بعــد 
اليرمــوك  مخّيــم  علــى  املفــروض  الحصــار 
نحــو  منــذ  دمشــق(  العاصمــة  )جنــوب 
 مســتقبل 

ّ
عاَمــني، باإلضافــة إلــى الضبابّية التي تلف

انــدالع  منــذ  ســورية  فــي  الفلســطينّيني  الاجئــني 
الثــورة الســورّية عــام 2011، انطلقــت حملــة »أنقــذوا 

فلسطينّيي سورية«.

دولــة الجئــا إلــى مكان قد تكــون فيه حياته أو حريته 
مهددة، باإلضافة إلى إجبار املفوضّية السامية على 
تفعيــل بنــد املــادة 11 مــن اتفاقّيــة 1961 الــذي ينــّص 
علــى التــوّكل بحماية ومســاعدة األشــخاص الذين ال 

يحملون جنسّية.
لــم يكــن تفعيــل هــذه  أبــو هــادي، »إن  إلــى  بالنســبة 
 ،194 املتحــدة  األمــم  قــرار  فتفعيــل  ممكنــا،  القوانــني 
عيشــا  بالفعــل  يضمــن  بديــل  وطــن  فإيجــاد  وإال 
كريمــا وحيــاة آمنــة لاجئــني الفلســطينّيني إلى حني 
 يرّكز على 

ّ
 العــودة والدعوة إلى حل

ّ
تحقيــق بنــد حــق

 الشــعب الفلســطيني في تقرير 
ّ

 الجماعــي، حــق
ّ

الحــق
مصيره«.

تفاعل أهالي مخّيم اليرموك بشكل كبير مع الحملة، 
لكنهــم يخشــون املســلحني فــي املخّيــم. فتقــول أبــرار 
الخالــد وهــي ناشــطة مــن املخّيــم: »ال يمكــن إطــاق 
نحــن  املخّيــم.  فــي  وضعنــا  علــى  صمــود  مصطلــح 
اليــوم ليــس ســوى  مجبــرون علــى البقــاء. والوضــع 

زنزانة كبيرة نعيش فيها أقسى أنواع العذاب«.
وهــم  تضــررًا،  األكثــر  الفئــة  هــم  »األطفــال  تضيــف: 
مخّيــم  فــي  املحاصريــن  نصــف  مــن  أكثــر  يشــّكلون 
الســن  وكبــار  النســاء  إليهــم  أضفنــا  وإذا  اليرمــوك. 
وأصحــاب االحتياجــات الخاصــة، نحصــل علــى أكثر 
مــن ثاثــة أربــاع املحاصريــن«. وتتابــع: »لــو كان ثّمــة 
 الذكــر، ملــا ســقط أكثر 

ّ
مجهــود دولــي إغاثــي يســتحق

مــن 170 شــهيدًا جوعــا وبســبب نقــص املــواد الطبّية. 
حتــى الكتــب املدرســّية ال يســتطيع أحــد تأمينهــا من 
دون الحصــول علــى موافقــة أمنّيــة«. بالنســبة إليهــا، 
»املنظمات الدولّية تقف عاجزة أمام ما يعانيه أهلنا 
فــي اليرمــوك. والدليــل هو عدم قدرة الصليب األحمر 
الدولي وال األونروا وال الهال األحمر على الوصول 
إلينــا أو توصيــل االحتياجــات األساســّية مــن طعــام 

وحليب لألطفال وأدوية وغيرها«.

تســعى الحملــة التــي بــدأت نشــاطها مــع بدايــة العــام 
الحالــي، إلــى حشــد الطاقــات وتوحيــد الجهــود عبــر 
حــراك شــعبي يعتمــد علــى الشــباب املؤمــن بأهمّيــة 
عــن  بعيــدًا  معافــى  ســليما  الفلســطيني  الوجــود 
إلخــراج  أســاليب  عــن  والبحــث  النزاعــات،  مناطــق 
الاجئــني مــن مناطــق الصــراع وذلــك عــن طريــق فتــح 

ممّر آمن برعاية دولّية.
يقول أبو هادي وهو أحد ناشطي الحملة لـ »العربي 
الجديــد«، إن »الحــراك جــاء نتيجــة الوضع املأســاوي 
الــذي يعيشــه أهالــي مخّيم اليرموك بســبب الحصار 
الرعايــة  وانعــدام  النظــام،  قــوات  قبــل  مــن  املفــروض 
الطبّية والصحّية نتيجة إيقاف وكالة غوث وتشغيل 
الاجئــني الفلســطينّيني فــي الشــرق األدنــى )أونــروا( 
خدماتها للمخّيم منذ دخول املعارضة املسلحة إليه 
وإغاق مدارســه، باإلضافة إلى املمارســات الهمجّية 
التــي تقــوم بهــا املعارضــة املســلحة فــي اليرمــوك مــن 
واإلعدامــات  الفلســطينّيني  للناشــطني  اغتيــاالت 

امليدانّية لعدد من األشخاص بحجج واهية«.
وتحاول الحملة الضغط على املجتمع الدولي، لفتح 
آمــن تحــت حمايــة ورعايــة املنظمــات  ممــّر إنســاني 
الدولّيــة )املفوضّيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون 
بشــأن  للثوثيــق  املتحــدة  األمــم  ولجنــة  الاجئــني، 
فلســطني، ووكالــة األونــروا، ومجلــس األمــن الدولــي، 
ولجنــة حمايــة حقــوق اإلنســان، والصليــب األحمــر 
مــن  كل  إلخــراج  الدولــي(،  األحمــر  والهــال  الدولــي، 
يرغب من فلسطينّيي مخّيم اليرموك ومخّيم سبينة 
ومخّيم الحسينّية ومخّيم السّيدة زينب املحاصرين 
حيــاة  ليباشــروا  والحــروب،  الصــراع  مناطــق  مــن 
مستقّرة وآمنة. وذلك من خال تطبيق بنود القوانني 
واالتفاقيات الدولّية املتعلقة بوضع الاجئني ومنها 
اتفاقّية جنيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 
وقاعــدة »الاإعــادة« اإللزامّيــة التي تقضي بأال تعيد 

مجتمع
وجهــت لجنــة مناهضــة العنصريــة والتعصــب التابعــة للمفوضيــة األوروبيــة انتقــادات لليونــان 
ه 

ّ
»علــى خلفيــة ممارســة العنــف والعنصريــة ضــد املهاجرين، والغجــر في الباد«. وقالــت اللجنة إن

رغــم القوانــني الصــادرة املتعلقــة بمكافحــة العنصريــة، فــإن اســتمرار العنصريــة، والعنــف املمــارس 
ضد املهاجرين والاجئني والغجر »باعث للقلق«. كما انتقدت اللجنة عدم اتخاذ التدابير الازمة 
ملكافحــة العنصريــة ضــد الطــاب الغجــر. ورحبــت، فــي املقابــل، باإلجــراءات اليونانيــة الجديــدة، 
)األناضول( املتعلقة بمكافحة العنصرية.  

شــهدت الســويد أخيــرًا ارتفاعــا فــي نســبة وفيــات األجنة، وهــي الحالة التي تختلــف عن اإلجهاض. 
ــة املوتــى بلــغ 456 عــام 2014. وتؤكــد القابلــة 

ّ
 رقــم األجن

ّ
وأشــار مكتــب اإلحصــاء املركــزي إلــى أن

القانونيــة أنغيــا روديســتاد التــي تعمــل أيضــا أســتاذة في طب الــوالدة لدى معهد ســوفياهيميت 
ة غير محدد األبعاد كليا بعد. وتضيف 

ّ
 سبب ارتفاع نسبة وفيات األجن

ّ
العالي في استوكهولم، أن

 األمــر يلزمــه أبحــاث علــى الصعيــد الوطنــي لفهــم األســباب التــي تقــف وراء عــدم اكتمــال الحمــل، 
ّ
أن

)راديو السويد( ووضع مواليد أحياء.  

ازدياد وفيات األجنة في السويدانتقادات لمعاداة المهاجرين في اليونان

لندن ـ كاتيا يوسف

 التصوير اإلشعاعي 
ّ
أعلن باحثون أخيرًا أن

مــن  آالف  عــن  الكشــف  فــي  فشــل  للثــدي 
إصابــات ســرطان الثــدي، داعــني إلــى تقديم 
باملوجــات  التصويــر  عبــر  للنســاء  فــرص 
دراســة  كشــفت  ذلــك،  إلــى  الصوتّيــة.  فــوق 
 »خدمــات الصحــة الوطنّيــة« فــي 

ّ
حديثــة أن

ي 
َ
بريطانيــا أخطــأت فــي تقدير أكثــر من ألف

حالة سرطان ثدي في خال عام واحد.
وبعد ظهور نتائج البحوث األميركّية التي 
علــن عنهــا فــي خــال نــدوة ســان أنطونيو 

ُ
أ

حول سرطان الثدي في والية تكساس قبل 
فتــرة، دعــا الباحثــون إلــى إجــراء تغييــرات 
جذرّية في بريطانيا. وكانت الدراسة، التي 
اســتمرت أربــع ســنوات، قــد شــملت 13 ألــف 
امــرأة أنســجة الثــدي لديهــا كثيفــة. ويشــير 
 امــرأة واحــدة مــن بــني 

ّ
الخبــراء هنــا إلــى أن

ثاث نســاء تمتلك تلك األنســجة التي تزيد 
مــن مخاطــر اإلصابــة بالســرطان، وتصّعب 

الكشف عن األورام التي قد تكون خبيثة.
يقضــي برنامــج خدمــات الصحــة الوطنّيــة 
فــي بريطانيا بتوفير التصوير اإلشــعاعي 
للثــدي مــّرة كل ثاث ســنوات، ابتداًء من 47 

عامــا ولغايــة 73 عامــا، فتســتفيد منــه فــي 
 عــام مليونــا امــرأة، ويتــّم تشــخيص 50 

ّ
كل

 بســرطان الثدي. وتبنّي الدراســة 
ّ
ألف منهن

مستشــفى  فــي  جريــت 
ُ
أ التــي  الجديــدة، 

كونتيكــت الوســطى فــي الواليــات املتحــدة 
 التصويــر باألشــعة الســينّية 

ّ
األميركّيــة، أن

وواليــة  الحــاالت.  آالف  كشــف  عــن  يعجــز 
ســنوات،  خمــس  منــذ  تعتمــد  كونتيكــت 
التــي  املــرأة  بإعــام  يقضــي  نظامــا جديــدًا 
كــي  بذلــك،  كثيفــة  ثــدي  أنســجة  لديهــا 
تخضــع وبانتظــام إلــى تصويــر باملوجــات 
فــوق الصوتّيــة. إلــى ذلــك، أظهــرت البيانات 

ــني و400 حالــة تغفلهــا خدمــات 
َ
أن نحــو ألف

الصحــة الوطنّيــة البريطانّيــة ســنويا. لكــن 
مســؤولة مكتــب اإلعــام في هيئــة »الصحة 
العامــةـ  إنكلتــرا«، جوليــا تومبســون، تقول 
برامــج  مديــرة   

ّ
إن الجديــد«،  لـ«العربــي 

الدكتــورة  الثــدي،  ســرطان  عــن  الكشــف 
الهيئــة،  تديرهــا  التــي  باتنيــك،  جولييتــا 
 تصوير 

ّ
قت على تلك الدراسة بالقول إن

ّ
عل

الثدي الرقمي الذي يقّدمه برنامج خدمات 
تتفــّوق  مزايــا  ــر 

ّ
يوف الوطنّيــة،  الصحــة 

علــى التصويــر التقليــدي للثــدي ويكشــف 
 أنسجة 

ّ
السرطان حتى لدى اللواتي لديهن

مديــرة  كانــت  جهتهــا،  مــن  كثيفــة.  ثــدي 
كونتيكــت،  فــي مستشــفى  الثــدي  تصويــر 
 فحص 

ّ
الدكتورة جان ويغيرت، قد أّكدت أن

الثــدي عــن طريــق املوجــات فــوق الصوتّيــة 
قــد ينقــذ حيــاة نســاء كثيــرات، داعيــة إلــى 
ضــرورة تبديــل األنظمــة أو البرامج املتبعة 
 نتائج الفحوصات مثيرة للقلق.

ّ
حاليا، ألن

الخيرّيــة  الحملــة  مــن  وود،  كاثريــن  لكــن 
 مــا مــن دليــل 

ّ
لســرطان الثــدي، لفتــت إلــى أن

 التصويــر اإلشــعاعي وحــده 
ّ
قاطــع علــى أن

 أنســجة 
ّ
غيــر كاٍف لحمايــة اللواتــي لديهــن

ثدي كثيفة.

بريطانيا تخطئ تقدير 2000 إصابة بسرطان الثدي

»أنقذوا فلسطينيّي  ناشطو حملة  يتواصل 
رسالتهم  إليصال  »آفاز«  تجّمع  مع  سورية« 
ينظمون  ــم  وهـ الــمــتــحــدة.  ــم  ــ األم ــى  إلـ
ألمانيا  منها  أوروبيّة  دول  في  احتجاجات 
في  أخرى  جانب  إلى  والدنمارك،  والسويد 
حسن  إلى  بالنسبة  اليرموك.  مخيّم  داخــل 
تجّدد  »مع  السويد(،  اعتصام  في  )شــارك 
مسلسل الموت جوعًا ومرضًا في المخيّم 
نريد  المحاصرين،  وبعد سنَتين على تجاهل 
هؤالء  إلخــراج  المعنيّين  إلى  صوتنا  إيصال 

قبل وقوع مجزرة جديدة«.

قبل وقوع مجزرة 
جديدة

ميليا بو جوده

بالقــرب  بيَديهــا.  البنفســجّية  البطاقــة  ــب 
ّ
تقل

منها، ترقص صغيرتها ابنة األعوام الثمانية، 
. هــي مدعــّوة إلــى حفــل عيــد ميــاد. أما 

ً
جــذال

فرحتها، فتفوق الحماسة املفترضة ملناسبة 
مماثلــة. رفيقتها ليســت صديقتهــا املفضلة، 

إال أن الحفل يثيرها.
تعــود الوالــدة إلــى قــراءة الدعوة. فــي البرنامج: 
مؤّمنــة  واملناشــف  الحمــام  )رداء  تدليــك 
وتدريــم  واألبيــض(  البنفســجي  ــن 

َ
باللون

لألظافر )اختيار لون الطاء من بن تدّرجات 
البنفســجي( وتبــّرج )أفضــل مســتحضرات 
الحساســّية(.  تســّبب  ال  التــي  التجميــل 
وختامــا، قطــع قالــب الحلــوى )قليــل الوحــدات 

الحرارّية( ورقص.
تجميــل  لصالــون  بصــورة  الدعــوة  أرفقــت 
بأســعار  قائمــة  مــع  بالصغيــرات،  خــاص 
الخدمات التي يؤّمنها، في حال رغبت إحدى 

املدعوات باملزيد.
¶ ¶ ¶

مجلــس  أقــّر   ،2013 ســبتمبر/أيلول  فــي 
منــع  جديــدًا،  قانونــا  الفرنســي  الشــيوخ 
بموجبه مسابقة ملكة جمال الفتيات اللواتي 
ال تتجــاوز أعمارهــّن 13 عامــا. أتــى ذلــك بنــاًء 
على اقتراح تقّدمت به عضو املجلس شانتال 
علــى  قاســية  عقوبــة  فــرض  يشــمل  جوانــو، 
مــون مســابقات للقاصــرات تصــل 

ّ
الذيــن ينظ

إلــى الســجن ملــّدة عاَمن باإلضافــة إلى غرامة 
مالّية تصل إلى 30 ألف يورو.

أما الدافع، فهو »الجنسنة الفائقة« للفتيات.
¶ ¶ ¶

منــذ أكثــر مــن عشــرة أعــوام، نشــهد انتشــارًا 
عامليــا لظاهرة »لوليتــا«. فالفتيات الصغيرات 
َيظهــرن أكثــر إثــارة، إن مــن خال مابســهّن 
فتــاة  كل  هــي  و»لوليتــا«  اإلعانــات.  فــي  أو 
يتــراوح عمرهــا مــا بــن 7 و12 عامــا، تســعى 
إلــى التشــّبه بنســاء ناضجــات وإلــى اإلغــراء 

ولفت األنظار.
فــي  بمعظمهــّن،  يرغــنب  الصغيــرات  هــؤالء 
التشّبه باملثال األنثوي الذي تعرضه املجات 
اإلغــراء  يختبــرن  أن  دون  مــن  والشاشــات، 

باملعنى الحرفي.
¶ ¶ ¶

عندمــا تحــرق الصغيــرات املراحــل ويطمحــن 
قبــل  ومثيــرات  راشــدات  يصبحــن  أن  إلــى 
األوان، فــإن ذلــك يترافــق بــا شــّك مــع أضــرار 
 أبــرز مــا يشــير إليــه علــم النفس، 

ّ
بالغــة. ولعــل

هو أن الصغيرات اللواتي ال ينجحن بالتعّرف 
»املعايير الجمالّية« القائمة، قد  إلى أنفسهّن بـ
يطــّورن ضعفــا فــي تقديــر الــذات يــؤّدي بهــّن 
إلــى االكتئــاب. كذلــك، فــإن الرغبــة فــي التشــّبه 
بالعارضات واملغنيات واملمثات قد يدفعهّن 

إلى اضطرابات سلوكّية غذائّية خطيرة.
إلــى ذلــك، ومــن دون أن نلّمــح إلــى أن الرجــال 
ــد علــم النفــس أن الرســائل 

ّ
»منحرفــون«، يؤك

ربك 
ُ
التــي تبعثهــا هــؤالء الفتيــات - لوليتا قد ت

الذكــور أحيانــا. ولألســف، مشــتهو األطفــال 
موجودون بيننا.

¶ ¶ ¶
الروســي  للكاتــب  روايــة   )1955( »لوليتــا« 
فاديميــر نابوكــوف، تحكــي قّصــة فتــاة فــي 
 فــي األربعينيات، 

ً
الثانيــة عشــرة تغــوي رجا

هو زوج أمها.

لوليتا

مزاج
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المنظمات الدوليّة تقف عاجزة أمام ما يعانيه أهل اليرموك )األناضول(



الشعر والقصص، وبدأت بنشر أعمالي عام 
1979 في صحيفة القدس. وازداد انغماسي 
أكــثــر بــالــشــؤون الــثــقــافــيــة، بــعــد انــتــقــالــي مع 
زوجي إلى األردن عام 1988. وفي ذلك العام 
تفوز بعضوية  أول سيدة  بالذات، أصبحت 
الهيئة اإلدارية في »اتحاد األدباء األردنيني«. 

أيضًا،  الفندقي  القطاع  فــي  عملك  عنك  يــعــرف   ■
ماذا عن هذه التجربة؟

عــمــلــت فــي أحـــد فــنــادق الــخــمــس نــجــوم في 
مبيعات  مــديــرة  بوظيفة  عــّمــان،  العاصمة 
وتــســويــق. كــان األمـــر بالنسبة لــي محاولة 
لكسر نمط بقائي من دون عمل. استمتعت 
أمدتني  ها 

ّ
أن وأعتقد  التجربة.  بهذه  كثيرًا 

بالزخم املطلوب لتحمل املسؤولية كسيدة 
 ،

ً
منتجة. ومع ذلك، لم يستمر عملي طويا

فـــقـــد تـــركـــتـــه بـــعـــد عـــامـــني لـــلـــتـــفـــرغ لــتــربــيــة 
أبنائي.

دخـــلـــت نـــاديـــا مــحــمــد هـــاشـــم الـــعـــالـــول، في 
فبراير/شباط 2012 إلى الحكومة األردنية، 
الــوزراء فايز الطراونة.  التي شكلها رئيس 
ــة لــشــؤون  يــومــهــا أصــبــحــت أول وزيــــرة دولـ
 الوزارة صمدت 

ّ
املرأة في تاريخ األردن. لكن

ســتــة أشــهــر فــقــط، وأســقــطــت مــن حــســابــات 
الحكومات الاحقة.

لم تتح الفرصة أمام العالول لطرح أجندتها 
فالصعوبات  بوزارتها.  الخاصة  ورؤيتها 
ــا عـــدم وجــــود مبنى  كــانــت كــثــيــرة، وأبـــرزهـ
ــانــــت الـــتـــهـــمـــيـــش طـــــــوال فـــتـــرة  ــوزارة. عــ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
طروحاتها  واصــطــدمــت  املنصب،  تسلمها 

بحقيقة الوجود الشكلي لوزارتها.
عن تلك التجربة القصيرة، تتحدث العالول 
التعامل  واقــع  لتكشف  الجديد«،  لـ«العربي 

الرسمي مع قضية املرأة في األردن.

■ حــدثــيــنــا عـــن مــســيــرتــك األكـــاديـــمـــيـــة الــعــلــمــيــة، 
وانشغالك بالشؤون األدبية بعدها؟

درســــــــت الــــريــــاضــــيــــات والـــكـــومـــبـــيـــوتـــر فــي 
الــجــامــعــة، وكــنــت عــلــى الــــــدوام، مــتــفــوقــة في 
ــكـــن فــــي الـــوقـــت  الـــتـــخـــصـــصـــات الـــعـــلـــمـــيـــة. لـ
عــيــنــه، كــانــت لــــدّي تــوجــهــات أدبـــيـــة، وكــنــت 
مــتــفــوقــة بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة. فـــي بــريــطــانــيــا، 
درست الرياضيات ملا فيها من إمكانية على 
انتهائي  وبعد  والفلسفي.  املنطقي  التفكير 
تــزوجــت وانتقلت للعيش في  الــدراســة،  مــن 
مــديــنــة نــابــلــس فــي الــضــفــة الــغــربــيــة. وكــانــت 
املدينة تحت االحتال اإلسرائيلي، ولم تكن 
فــوجــدت نفسي  للعمل،  فــرص  هــنــاك  تتوفر 
منشغلة بــتــربــيــة أطــفــالــي األربـــعـــة. عــنــدهــا، 
كتابة  في  القديمة  هوايتي  بممارسة  بــدأت 

تــشــغــل األلـــعـــاب اإللــكــتــرونــيــة الــصــغــار 
والـــــشـــــبـــــاب. وهـــــــو مـــــا يــــدفــــع األطــــبــــاء 
خصوصًا  منها،  للتحذير  واملختصني 
ــلـــعـــب مــن  األلــــــعــــــاب الــــحــــديــــثــــة الــــتــــي تـ
يتفاعل  وفيها  اإلنــتــرنــت.  خــال شبكة 
املــســتــخــدم مــع آخــريــن يــلــعــبــون اللعبة 
نفسها، في أّي مكان في العالم، ليمضي 

ساعات طويلة، ال شغل له سواها.
ال ترتبط الــتــحــذيــرات مــن هــذه األلــعــاب 
فقط،  السلوكي  النفسي  بالجانب  عــادة 
ــيــــة. فــهــنــالــك  كـــتـــأخـــر الـــعـــامـــات املــــدرســ
ــــراض عــضــويــة  أيـــضـــًا تـــحـــذيـــرات مـــن أمــ
العصبي،  والجهاز  العينني  تصيب  قــد 
بــاإلضــافــة إلـــى إمــكــانــيــة الــتــســبــب بــآالم 

الرقبة والبدانة الناشئة عن الخمول.
 إحــــدى الــبــلــدات 

ّ
وفـــي الــفــلــبــني يــبــدو أن

املخاطر وغيرها. وهو  تلك  إلى  تنبهت 
مــــا دفـــعـــهـــا إلـــــى حـــظـــر أشــــهــــر األلــــعــــاب 
اإللــكــتــرونــيــة فــيــهــا، بحسب مــوقــع »كــي 

بي آر« اإلخباري.
فــــفــــي بـــــلـــــدة ســــــــــــــاالواغ داخــــــــــل مـــديـــنـــة 
ــمــــارس لــعــبــة قــتــال  داســـمـــاريـــنـــيـــاس، تــ
عــنــيــفــة عــبــر اإلنـــتـــرنـــت، يــلــعــبــهــا شــبــاب 
البلدة وصغارها في املقاهي املخصصة. 
 رئـــيـــس الــبــلــديــة إيـــريـــك بـــاريـــديـــز، 

ّ
لـــكـــن

بــاريــديــز: »ما  اللعبة. ويــقــول  أمــر بمنع 
 
ً
 الشباب يمضون وقتًا طويا

ّ
يحصل، أن

ينامون،  يأكلون، وال  ال  اإلنــتــرنــت.  على 
كبيرة.  بمبالغ  اللعبة  على  ويــقــامــرون 

وهذا وحده يكفي«.
ــي ســـــــــاالواغ يــعــيــش 80 ألـــــف نــســمــة.  فــ
وفــيــهــا 75 مــقــهــى إنــتــرنــت. ويـــقـــول جو 
 ابنه بات 

ّ
الذي يعمل بائعًا للمرطبات إن

مــدمــنــًا عــلــى الــلــعــبــة. ويــضــيــف: »تــوقــف 

ابني عن الذهاب إلى املدرسة قبل عامني. 
 

ّ
واكتشفنا ذلك أخيرًا. فقد كان يذهب كل
يوم بزّي املدرسة، وبدل أن يدخل إليها 
يبّدل وجهته للذهاب إلى أحد املقاهي، 

وممارسة اللعبة«.
ليباريوس  فيليكس  يـــدّرس  جهته،  مــن 
مادة الكومبيوتر في املدرسة اإلبتدائية 
الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي ســــــــــاالواغ. هــــو ســعــيــد 
بقرار الحظر. يقول: »كان التاميذ شبه 
نــائــمــني فــي الــفــصــل دائـــمـــًا. وعــامــاتــهــم 
ــذه املــشــكــلــة عــنــدمــا  ــ تـــتـــراجـــع. تــظــهــر هـ
يتحول الشباب إلى األلعاب اإللكترونية، 

وينسون الواقع«.
 الحظر لم يأت لهذه األسباب فقط. 

ّ
لكن

ففي الخامس من ديسمبر/كانون األول 
املاضي، طعن شاب صديقه )19 عامًا(، 

خارج أحد املقاهي تلك.
نقل أحدهما إلى املستشفى واآلخر إلى 
السجن. ليبدأ الحظر منذ تلك الحادثة. 
ــرار عـــلـــى زجــــــاج املــقــاهــي  ــ ــقـ ــ ويـــلـــصـــق الـ
وجــدرانــهــا. وهـــو قـــرار تـــؤدي مخالفته 
مرتني من قبل أصحاب مقاهي اإلنترنت، 

إلى سحب تراخيصهم نهائيًا.
مـــن جــانــبــهــا، تـــوافـــق إحـــــدى طــالــبــات 
»اللعبة  باعتبار  الــقــرار  على  الــثــانــوي 

تسبب اإلدمان«. 
»قــرار  ــه 

ّ
أن  صديقها جــيــروم يؤكد 

ّ
لكن

 ما 
ّ
كــارثــي عــلــى أصــحــاب املــقــاهــي، ألن

ــــى 70 فــــي املــــائــــة مــــن ربــحــهــم  يـــصـــل إلـ
ــذه الــلــعــبــة بــــالــــذات«. كما  يـــأتـــي مـــن هــ
اللعبة بنفسه،  ــه يلعب 

ّ
أن الشاب  يؤكد 

السيطرة على  لــم يفقد  ومــع ذلــك فهو 
سلوكه، أو يدمن عليها.

)إعداد: عصام سحمراني(

بقدر صمود  األردن،  المرأة في  العالول كوزيرة لشؤون  ناديا  صمدت 
الوزارة نفسها. فقد كانت المرة األولى التي تتأسس فيها هذه الوزارة، 

لتكون العالول أول وزيرة وآخر وزيرة أيضًا، بعد ستة أشهر فقط

الجوع ما زال يهدد اليمنتونس: 708 احتجاجات في شهر

حظر لعبة إلكترونية 
عنيفة تسبب اإلدمان

بعد تكليف النسور 
برئاسة الحكومة، 

ألغى وزارة الدولة 
لشؤون المرأة

اليمن ال يؤّمن محليًا 
أكثر من 10% من إنتاج 

الحبوب

العالول  ناديا  األردن  في  السابقة  المرأة  لشؤون  الدولة  وزيــرة  تقول 
هذه  بمثل  خاصة  نفقات  دفع  حول  التذمر  من  الكثير  سمعت  إنّها 
النسور  اهلل  عبد  استلم  وعندما  فائدة.  بال  البعض  يجدها  التي  الوزارة 
الوزارة،  وألغى  األردنية  الحكومة  رئاسة 
سبب  عن  وسألته  بــه،  هاتفيًا  اتصلت 
هذا  »ليس  لها:  فقال  الـــوزارة.  إلغاء 
يمكن  وهــل  لــهــا.  المناسب  ــوقــت  ال
هذه  مثل  لها  ــة  دول أّي  تخبريني  أن 
الوزارة؟«. عّددت له فلسطين وجنوب 
أفريقيا وفرنسا، وغيرها. لكّن القرار كان 

قد صدر باإللغاء، وانتهى األمر.

الوقت غير مناسب لها

1819
مجتمع

زهير هواري

ــوة غــازيــة  ــــراق وإغـــــراق مــكــتــبــات بـــغـــداد، لـــم يــســجــل قــيــام قـ مــنــذ عــمــلــيــة إحـ
أو  اإلنجليز  العثمانيون وال  املماليك وال  الرافدين. ال  بعمل مماثل في بالد 
من  الــعــراق  يملكه  مما  الكثير  أن  الفعلة. صحيح  هــذه  مثل  كـــرروا  غيرهم 
آثار ومخطوطات ُسرق وتم تهريبه، إال أن كثافة التاريخ والدور الحضاري 
البالد  الــقــرون كانت  تلك  ذلــك. وخــالل  التاريخ عــّوضــا  املتواصل منذ فجر 
الثقافة  أملــت بها، وجعلت من  التي  الكارثة  تلك  أن تبرأ من  أجــل  تكافح من 
على أرضــهــا مــجــرد مساحات جـــرداء. املـــدارس عـــادت لتفتح أبــوابــهــا أمــام 
الطالب، ومعها الكتاتيب والحوزات وكذلك الجامعات واملعاهد، حيث عشرات 
في  كل جديد  إنتاج  في  أفكارهم  ويقدحون  يكدحون  والباحثن  األســاتــذة 

مختلف العلوم واملعارف.
الــعــلــمــاء يــفــكــرون، األدبـــــاء والــشــعــراء والــصــحــافــيــون يــكــتــبــون ويــنــشــرون، 
ــدار كــل جــديــد، ومـــا ال تــصــدره بــغــداد يــصــل من  واملــطــابــع تعمل عــلــى إصــ
الكبت  منوعات  رغم  بالنقاش  عامرة  واملقاهي  والشوارع  والقاهرة،  بيروت 

والجواسيس واملصادرة. 
حــيــويــة لــم تقتصر عــلــى الــعــاصــمــة بــل تشمل املـــدن كــافــة، قــريــبــة وبــعــيــدة. 
وكل منها بما تملكه من مؤسسات معرفية، تساهم بما عليها من واجب 
العاصمة  مثقفو  واستطاع  والعالم.  العرب  دنيا  في  واالنــســان  وطنها  نحو 
واملحافظات تقديم ما كان يفاخر به العراق في مختلف الفنون. أما من لم 
املنافي وشغل  الى  الداخل، فتوجه  القمع في  القول جــّراء طغيان  يملك حق 

املنابر وأشعل التصفيق. 
خالل الفترة القصيرة التي حكمت فيها »داعش« أجزاء من العراق، أقدمت 
الغازية.  عــن جنكيز خــان وجيوشه  بما ورد  تذكير مثقفيه  أعــاد  مــا  على 
آخر »املآثر« كان إحراق مكتبة املوصل، بما تحويه من نفائس املخطوطات 

وذخائر الوثائق ومنوعات املؤلفات. 
الكثيرون يتحدثون عن سرقات أيضًا طالت جزءًا هاما من التراث العراقي، 
لكن األمــور أخطر. يمكن وضــع قائمة متكاملة بما فعلته »داعـــش«، لكنها 
جميعًا تندرج نحو اجتثاث جذور تلك األرض، وما راكمه ناسها من ثقافة 
ومظاهر تنوع. ال يسلم معلم من التدمير: كنائس ومساجد ومعابد، قبور 
أنبياء أثرية ومزارات ومراقد ملؤرخن وعلماء وأئمة، وتحطيم تماثيل رموز 
دينية وتماثيل لفنانن وعلماء وتدمير مكتبات هذه املراكز مع موجوداتها 
مــن وثــائــق ال تــقــدر بــثــمــن،  أو حتى مكتبات خــاصــة لــدى مــداهــمــة البيوت 
واملنازل، ألنها تضم مواد أدبية وعلمية وشعرية ودينية حتى ال تتوافق مع 

ما تدعو اليه. 
محاكم  »داعــــش«  تنشئ  أن  جـــدًا،  قريبة  مرحلة  فــي  املـــرء  يتوقع  أن  يمكن 
تفتيش خاصة بكل من توسوس له أفكاره بما ال يتالءم مع ما تدعو اليه، 
وتضاف أسماء ألناس حقيقن إلى املحرقة، وقائمة الضحايا الطويلة للحملة 

التكفيرية الضارية.
)أستاذ في كلية التربية - الجامعة اللبنانية(

إخوة المغول.. عودة إلى العراق

أليس في  أبنائك.  تربية  أجــل  مــن  العمل  تركت   ■
ذلك دليل على تنازل املرأة عن حقها بالعمل؟

الجيل من  هــذا   
ّ
أن أدرك  فــانــا  تــنــازاًل.  ليس 

األبناء بحاجة إلى رعاية مكثفة، خصوصًا 
ــــى. وذلـــك بهدف  فــي الــخــمــس ســنــوات األولـ
الوصول إلى بناء شخصية مميزة للطفل. 
أن أستعني بعاملة منزلية،  املمكن  كان من 
تستطيع  الــعــامــلــة   

ّ
أن قــنــاعــة  عــلــى  ــي 

ّ
لــكــن

املساعدة في التخفيف من األعباء املنزلية، 
ال في تربية األبناء. التربية هي حكر على 
األب واألم وتحتاج إلى تفرغ. ولذلك تفرغت 

من أجل أبنائي.  

■ كيف جــاء اخــتــيــارك وزيـــرة لــشــؤون املـــرأة في 
الحكومة؟

دعاني رئيس الــوزراء آنــذاك فايز الطراونة 
أفكر مطلقا  لم  امللكي.  الــديــوان  إلــى مكاتب 
ـــي ســـأكـــون وزيـــــرة لـــلـــمـــرأة. ولــــم يخطر 

ّ
بـــأن

ــــذا املـــنـــصـــب فــي  ــداث مـــثـــل هـ ــحـ ــتـ بـــبـــالـــي اسـ
وزارته. كنت أعلم عن وجود تشكيل وزاري، 
 
ّ
لكن للثقافة.  ــي ســأعــنّي وزيـــرة 

ّ
أن واعتقدت 

الــرئــيــس طلب مني املــســاعــدة فــي تأسيس 
ــة لــشــؤون املــــرأة، عــلــى أن أبــاشــر  وزارة دولـ
عــمــلــي ومـــهـــامـــي كــــوزيــــرة مـــن مــقــر رئــاســة 
الـــــــوزراء، بــإعــطــائــي مــكــتــبــًا أشــبــه بمكاتب 
الــدولــة، مــن دون أن يكون هناك مقر  وزراء 

للوزارة.

ــوزراء عــن تــلــك الــــوزارة  ــ ــ ■ مــــاذا أخــبــرك رئــيــس ال
املستحدثة؟

شرح لي الرئيس الطراونة فكرته عن وزارة 
املــرأة التي يرغب بتأسيسها، وعن  شــؤون 

طموحه لانتقال بها من الرئاسة إلى مبنى 
مستقل بكوادره املالية والبشرية. وعندها 
وافــقــت على الــعــرض وشــعــرت بتحٍد كبير، 

لكوني مهتمة بقضايا املرأة في األساس.

 ذلك كان نظريًا وشكليًا، فماذا حدث على 
ّ

■ كل
أرض الواقع؟ 

عــنــدمــا شــكــلــت الـــــوزارة تــم إعــطــائــي مكتبًا 
املقيمني  ــة  الـــدولـ وزراء  مــكــاتــب  عـــن  بــعــيــدًا 

ــع املـــــرأة األردنـــيـــة،  رأيـــهـــا فـــي تــحــســني وضــ
واالســتــفــادة مــن خبرتها. وصــدمــت عندما 
 أكــبــر قــاعــة فــي الــرئــاســة ال تتسع 

ّ
علمت أن

ــر مــــن أربــــعــــني شـــخـــصـــًا. وبـــالـــتـــالـــي ال  ــثـ ألكـ
ــلـــي مـــؤســـســـات  ــثـ ــمـ ــة مـ ــافــ ــتــــضــ تـــتـــســـع الســ
املجتمع املدني. وصدمت أكثر لعدم وجود 
مــخــصــصــات مــالــيــة لــعــقــد الــلــقــاء فـــي قــاعــة 
مستأجرة. فتبرعت وزارة الصحة بالقاعة، 
لقد  بالضيافة.  االتــصــاالت  وزارة  وتبرعت 

كان أمرًا مؤسفًا بالفعل.

■ هـــل ســعــيــِت لــتــحــســن وتـــعـــديـــل الــتــشــريــعــات 
املتعلقة باملرأة؟

التشريعات  عملت جــاهــدة مــن أجــل تعديل 
التي تقف عائقًا أمام تقدم املــرأة. ومن أجل 
ــك، تــواصــلــت مـــع بــعــض أعـــضـــاء مجلس  ذلــ
الــنــواب )الــبــرملــان(، خصوصًا من السيدات، 
التعديات.  أجــل  مــن  لــوٍب ضاغط  لتشكيل 
لـــكـــن شــيــئــًا لــــم يــــحــــدث، بــســبــب قـــصـــر مـــدة 

الوزارة.

■ ملاذا لم يتم تنفيذ الوعود املتعلقة بإنشاء وزارة 
لشؤون املرأة؟

تــقــدمــت بـــعـــرض لــهــيــكــل تــنــظــيــمــي إلنــشــاء 
الرئيس   

ّ
أن املـــرأة، خصوصًا  شـــؤون  وزارة 

ــوزارة أراد  ــ ــالــ ــ ــة عـــنـــدمـــا كــلــفــنــي بــ ــراونــ ــطــ الــ
استقالته،  بعد  لكن  وزارة حقيقية.  تشكيل 
وتكليف عبد الله النسور برئاسة الحكومة، 

ألغى الوزارة كلها من التشكيلة.

ــيـــارك وزيــــــرة دولـــــة لـــشـــؤون املــــــرأة في  ــتـ ■ تـــم اخـ
الحكومة، عندما كان الشارع األردني يعيش حراكًا 
مطالبًا باإلصالح، ماذا كان موقفك من ذلك الحراك؟ 
ــان لـــنـــا دور فــــي تــبــنــي مــطــالــب  ــ كـــــــــوزراء، كـ
الدستورية،  باإلصاحات  املتعلقة  الحراك 
ــة الـــــفـــــســـــاد. وكـــــــــان يـــخـــصـــم مــن  ــافــــحــ ــكــ ومــ
رواتـــبـــنـــا آنــــــذاك مــبــلــغ 500 ديــــنــــار، كــتــبــرع 
املجلس،  وفـــي  عملنا.  فــتــرة  طـــوال  للشعب 
كــنــا نــنــاقــش مــطــالــب الــحــراك بــعــمــق. وكنت 
خـــال الــنــقــاش أتــطــرق إلـــى أهــمــيــة التربية 
أطفالها.  تنشئة  فــي  املــــرأة  تعتمدها  الــتــي 
وإلى أهمية االهتمام باملنظومة التعليمية 
واملناهج الدراسية التي تراجعت على مدار 
حلواًل  تريد  كانت  الحكومة   

ّ
لكن  .

َ
عــامــا  30

ســريــعــة ملــواجــهــة الـــحـــراك، وال تــريــد حــلــواًل 
استراتيجية لحل املشكات.

■ كيف تقّيمن دور املرأة األردنية في ذلك الحراك؟ 
الحراك.  الناشطات في  بالكثير من  التقيت 
ــان لــلــنــســاء دور مـــهـــم فــــي املــطــالــبــة  ــ فـــقـــد كـ
أنصحهن  وكــنــت  األردنــــي.  الشعب  بحقوق 
ــاب وعــــــدم االنـــــجـــــرار إلـــى  ــطـ بـــتـــشـــذيـــب الـــخـ
السلبية فيه، التي يمكن أن تدمر جهودهن.

ــة الـــــــــــوزراء. وخـــصـــصـــت لــي  ــاســ فــــي دار رئــ
سكرتيرة. لكن السكرتيرة بعد وقت قصير، 
اضطرت لنيل إجازة وضع وأمومة. فبقيت 
بعدها من دون سكرتيرة. وبالنسبة لعملي 
كوزيرة، فقد جهزت استراتيجية تجريبية 
لــلــوزارة، رغم تأجيل بحثها وإقــرارهــا. كما 
بــدأت بتحضير دعــوات ملؤسسات املجتمع 
املدني من أجل نقاش معمق، للوقوف على 

ورقة وقلم

تزداد منذ بداية العام 
الجاري االحتجاجات في 

جميع أنحاء تونس، 
لتشمل سلسلة متنوعة 

من المطالب االجتماعية

تونس ـ مريم الناصري

تختلف االحــتــجــاجــات فــي تــونــس، مــا بني 
مطالب بتحسني األجور، وتشغيل العاطلني 
ها 

ّ
عن العمل، وتنمية املناطق املحرومة. لكن

تــتــفــق عــلــى الــتــســارع والـــتـــزايـــد مــنــذ بــدايــة 
العام الجاري 2015، وما حمله من حكومة 

جديدة، لم يمهلها املحتجون كثيرًا.
 الحكومة 

ّ
من جهتهم، يقول خبراء التنمية إن

الجديدة مطالبة بوضع مسألة التنمية في 
املناطق في أعلى سلم أولوياتها، باإلضافة 
العمل، ومــبــاشــرة برامج  فــرص  إلــى توفير 

غليان  حــالــة  التونسي  الجنوب  عــاش  كما 
على  كبيرين  سياسي  واحتقان  اجتماعي 
الحكومة  املنتدى  مدى أسبوعني. وأوصــى 
الـــجـــديـــدة بــفــتــح بــــاب األمـــــل والــطــمــأنــيــنــة، 
والـــســـعـــي لــتــخــفــيــض األســـــعـــــار، وتــطــويــر 
الداخلية،  املناطق  في  خصوصًا  الخدمات 

وتوفير فرص العمل.
ــاد الــتــحــركــات  ــ كــمــا أعــلــن املــنــتــدى عـــن ازديــ
االحتجاجية  بنسبة 93 في املائة، عن الشهر 
االحتجاجية  التحركات  وتوزعت  السابق. 
بحسب املنتدى، على 10 تحركات سياسية، 
و13 تــحــركــًا إداريـــــًا، و588 تــحــركــًا تــربــويــًا. 
فيما توزعت التحركات االجتماعية بحسب 
املناطق على العاصمة تونس بـ61 تحركًا، 

ووالية القيروان بـ60، وصفاقس بـ55.
 »حبل الثقة بني مختلف 

ّ
ويعلق البدوي أن

ــــع فــي 
ّ
ــقــــط ــــات املـــجـــتـــمـــع والــــحــــكــــومــــة تــ ــئـ ــ فـ

السنوات األخيرة، فقد ناهز عدد العاطلني 
عن العمل مليون مواطن. 

وجــــرى إفـــقـــار الــطــبــقــة الــوســطــى لــتــتــدهــور 
فقد  الغنية،  الطبقة  أمــا  الشرائية.  قدرتها 
ــا، نــتــيــجــة  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ ــاتــــت تـــخـــشـــى عـــلـــى أوضـ بــ

ستكون مجرد محطة سياسية أخرى تليها 
احتجاجات شعبية واسعة«.

ــام واإلحــصــائــيــات  ــ وفـــي تعليقه عــلــى األرقـ
يــقــول الهذيلي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »هــذه 
األرقــــــام هـــي حــصــيــلــة واضـــحـــة لــســيــاســات 
على  املتعاقبة  الحكومات  اتبعتها  خاطئة 

السلطة منذ سنوات«. 
ــركـــات  ــذه الـــحـ ــ  هــ

ّ
ـــل ــ  كـ

ّ
ويــــضــــيــــف: »أجـــــــد أن

منوال  واألخير  األول  سببها  االحتجاجية 
التنمية الفاشل الذي واصلت الدولة العمل 

به حتى اليوم«.
ــــــه »قـــبـــل الـــســـعـــي إلـــــى طــلــب 

ّ
كـــمـــا يـــتـــابـــع أن

 عـــلـــى املـــســـؤولـــني 
ّ
ــإن ــ ــ هــــدنــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـ

فـــي الـــدولـــة وضـــع خــطــة عــمــل واضـــحـــة في 
ــــي، وبــمــجــرد  ــالـ ــ املـــجـــالـــني االقــــتــــصــــادي واملـ
الـــقـــيـــام بــوضــعــهــا وقـــبـــل تــطــبــيــقــهــا حــتــى، 
سيهدأ الحراك االجتماعي، وستخف وطأة 
 أغلبها لم يقم للمطالبة 

ّ
اإلضرابات. ذلك ألن

بالزيادة في األجور، بل للمطالبة بتحقيق 
االتحاد  بــني  مــا  سابقا  املوقعة  االتفاقيات 
العام التونسي للشغل والحكومة السابقة، 

والتي لم تنفذ في املدة املحددة لها«.

اجــتــمــاعــيــة اقــتــصــاديــة عــاجــلــة تـــســـّرع في 
معالجة أوضاع أهالي املناطق املحرومة.

عبد  الــبــشــريــة  التنمية  فــي  الخبير  ويــقــول 
ـــه 

ّ
املــجــيــد الـــبـــدوي لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن

مــن املــتــوقــع ارتــفــاع عــدد االحــتــجــاجــات في 
املناطق املحرومة خال الفترة املقبلة. وذلك 
 أّي حلول 

ّ
لــشــعــور أهــالــي تــلــك املــنــاطــق، إن

لم تتحقق بعد،  وبرامج حقيقية ملشاكلهم 
ولم يجنوا سوى الوعود. 

 »املناطق املهمشة 
ّ
كما يشير البدوي إلى أن

تعمقت أزمتها وتعقدت أكثر، في غياب تام 
فقرًا،  الفقراء  فـــازداد  تنموية،  مشاريع  ألّي 
وارتـــفـــع عــــدد الــعــاطــلــني، وتـــدنـــى مــســتــوى 

العيش«.
وفي هذا السياق، كشف »املنتدى التونسي 
 شهر 

ّ
للحقوق االقتصادية واالجتماعية« أن

بطفرة  تميز  املاضي،  الثاني  يناير/كانون 
كبيرة للتحركات االجتماعية االحتجاجية، 
وتـــوزعـــت  تـــحـــركـــات.  عــــددهــــا 708  بـــلـــغ  إذ 
والــطــاب،  النقل،  قطاع  على  االحتجاجات 
وعائات شهداء الثورة، والبطالة، واملطالبة 

بزيادة األجور، ومناهضة العنصرية. 

ــــي ملــــؤســــســــات اإلنــــتــــاج  ــارثـ ــ ــكـ ــ ــار الـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ االنـ
والتجارة«.

في املقابل، يقول رئيس »املنتدى التونسي 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة« عبد  للحقوق 
»تــواصــل اإلضــرابــات   

ّ
إن الهذيلي  الــرحــمــن 

أمـــر عــــادي جــــدا، بــســبــب مــا تــمــر بــه الــبــاد. 
 املطالب التي ثارت من أجلها الشريحة 

ّ
وألن

التي أفقرت، لم تتحقق«. 
ه يتوقع عودة الحركات 

ّ
ويتابع الهذيلي أن

االحــتــجــاجــيــة فــي عــهــد الــحــكــومــة الــجــديــدة 
بقوة »طاملا لم تتم االستجابة لهذه املطالب، 
وتحديد ما هو ممكن تحقيقه لها اآلن، وما 
هو ممكن على املدى القريب أو املتوسط أو 

حتى البعيد«. 
ه »في حال لم تحمل الحكومة 

ّ
ويشير إلى أن

أهدافا ذات عمق اجتماعي، وخارطة طريق 
واضــــحــــة فــــي مـــســـائـــل الــتــنــمــيــة املــنــاطــقــيــة 
لم  الـــشـــامـــلـــة، والــتــشــغــيــل، وإذا  والــتــنــمــيــة 
للمواطن  املتدهورة  الشرائية  املــقــدرة  تــراِع 
والقضايا  املسائل  مــن  وغيرها  التونسي، 
 عهد الحكومة الجديدة لن 

ّ
املستعجلة، فإن

يكون عهدًا لاستقرار كما يروج له اآلن بل 

C C

مقابلة

ناديا العالول
أول وآخر وزيرة لشؤون المرأة األردنيّة

أجرتها
ليندا المعايعة

صنعاء ـ همدان العليي

لــم تعد صــعــدة وحــدهــا تتصدر محافظات 
ــتــــويــــات الــــجــــوع.  ــيــــمــــن فـــــي ارتــــــفــــــاع مــــســ الــ
فــاملــحــافــظــة الــشــمــالــيــة الــتــي عــانــت مــن ست 
حروب قبل عام 2010، كان 40 في املائة من 
سكانها عام 2014 مصنفني في دائرة شدة 
الـــجـــوع. والـــيـــوم، أكـــد مــســح حــديــث ارتــفــاع 
مستويات الجوع بشكل حاد في محافظتي 
ــبــــاد، فـــي أعــقــاب  أبــــني وشـــبـــوة جــنــوبــي الــ
الـــقـــتـــال مـــا بـــني الــجــيــش الــيــمــنــي وتــنــظــيــم 

القاعدة في منتصف العام املاضي.
في قرية نابة بصعدة، يقول املــزارع محمد 
 ظـــروفـــه املــعــيــشــيــة اضــطــرتــه إلــى 

ّ
حــســن إن

تــوفــيــر وجــبــتــني خفيفتني ألطــفــالــه الــســتــة، 
ــه بـــوجـــبـــة واحـــــدة  ــ ــتـ ــ بــيــنــمــا يــكــتــفــي وزوجـ
 صــعــدة هي 

ّ
فــقــط. يــشــيــر الــظــاهــري إلـــى أن

ــيــــة، إال أنـــــه، مع  إحـــــدى املـــحـــافـــظـــات الــــزراعــ
القرويني، لم يعودوا قادرين على  كثير من 
ــام 2007 ألســبــاب  الــعــمــل بــمــزارعــهــم مــنــذ عـ
كــثــيــرة، عــلــى رأســهــا اشتباههم فــي وجــود 
أو  بالجفاف،  آخـــرون  تأثر  ألــغــام فيها. كما 
بــخــســارة عــمــلــهــم. ويــتــابــع حــســن: »بــســبــب 
أبنائي من هزالة  الجوع يعاني خمسة من 
الجسم. والصغيران من بينهم يعانيان من 
ســـوء الــتــغــذيــة الـــحـــاد وانــخــفــاض مستوى 

املناعة«.
من جانبه، يعزو موظف في إحدى املنظمات 
ذكر  عــدم  العاملة في صعدة، طلب  الدولية 
ــادة الـــجـــوع فـــي صــعــدة تــحــديــدًا،  ــ اســـمـــه، زيـ
ــادي بــســبــب  ــتــــصــ ــــاج االقــ ــتـ ــ إلـــــى ضـــعـــف اإلنـ
األلغام ومخلفات الحروب غير املنفجرة في 

مديريات مختلفة.
 جـــمـــاعـــة أنــــصــــار الــلــه 

ّ
ــــى أن كـــمـــا يـــشـــيـــر إلــ

ــرق الــــدولــــيــــة مــن  ــفــ ــيــــون( مــنــعــت الــ )الــــحــــوثــ
مــســاعــدة املــجــتــمــعــات الــريــفــيــة الــتــي كــانــت 
تسيطر على أراضيها قبل عام 2011. وبعد 

ــام 2011،  ســيــطــرتــهــا عــلــى كـــل املــحــافــظــة عــ
كوسيط  تنفيذيًا  جــهــازًا  الــجــمــاعــة  أنــشــأت 
واملجتمعات  اإلغاثية  املنظمات  جميع  بني 
املــســتــحــقــة لــلــمــســاعــدة. لــكــنــه، فـــي كــثــيــر من 
ــيــــان، عــرقــل ومــنــع وصــــول الــكــثــيــر من  األحــ
الفرق اإلغاثية. وترتاب جماعة أنصار الله 
معلومات  بتسريب  املنظمات  تلك  قيام  في 

إلى الدول الكبرى.
 أهــم نتائج هذه 

ّ
ويــقــول املــوظــف الــدولــي إن

ــــاق مــكــتــب بــرنــامــج  املــــمــــارســــة، شــمــلــت إغــ
الغذاء العاملي في املحافظة، وحرمان مئات 
اآلالف من مساعدات الغذاء، والتضييق على 
عمل بقية املنظمات في توصيل املساعدات 

ملستحقيها.
وفــــي مــحــافــظــة أبــــني فـــي جـــنـــوب الـــيـــمـــن، ال 
يــخــتــلــف الـــحـــال كــثــيــرًا. فــقــد تـــركـــت الــحــرب 
آثارها من خال ازدياد حاالت الفقر الناتجة 
عــن الــحــروب والــنــزوح املــتــواصــل والتدمير 

الواسع للبنى التحتية.
وفـــي قــريــة أمــبــيــقــرة تــحــديــدًا، تــبــدأ السيدة 
أمل سالم في إعــداد وجبة ألطفالها األيتام 
ها فقدت 

ّ
األربعة بعد صاة العصر. تقول إن

زوجـــهـــا الــجــنــدي فـــي الــجــيــش الــيــمــنــي في 
الحكومية  الـــقـــوات  بــني  دارت  الــتــي  الــحــرب 

وعناصر تنظيم القاعدة في عام 2012.
تـــضـــيـــف: »أخــــصــــص مــعــظــم مـــرتـــب زوجــــي 
ــــف ريــــال  ــتـــجـــاوز 30 ألـ الــضــئــيــل الــــــذي ال يـ
أطفالي،  لغذاء  أميركيا(  دوالرًا   150( يمني 
ــاريــــف املـــــدرســـــة. لـــكـــنـــي أضــــطــــر إلـــى  ومــــصــ

إطــعــامــهــم اإلفـــطـــار وتــأخــيــر وجـــبـــة الـــغـــداء 
ينامون مبكرًا من  ثــم أجعلهم  املــغــرب،  الــى 
بالعشاء«.  مطالبتهم  لتجنب  املدرسة  أجل 
الدائمة  أكــبــر أبنائها  وتــتــذكــر ســالــم مــزحــة 
املــغــرب، بمناداتها:  أذان صــاة  حــني يسمع 

ة التعجيل بإفطار الصائم«.   
ّ
»من السن

 مجموعة من العوامل املحلية، 
ّ
يشار إلى أن

في  املسلحة، تساهم  الصراعات  إلى جانب 
ــاد مــعــدالت الــجــوع فــي هـــذه املحافظة  ــ ازديـ
ــفــــاض املــســتــمــر  ــة. ويــــــــؤدي االنــــخــ ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الـ
ــغـــذاء فـــي اســتــفــحــال  لــإنــتــاج املــحــلــي مـــن الـ
 70 في 

ّ
أن اليمني. علمًا  الــريــف  فــي  الــجــوع 

املائة من سكان اليمن يعيشون في األرياف. 
مــن 10  أكــثــر  يــؤّمــن محليًا  الــيــمــن ال   

ّ
أن إاّل 

فــي املــائــة مــن إنــتــاج الــحــبــوب، وهـــي املـــادة 
الغذائية الرئيسية.

وفي هذا اإلطــار، يقول الخبير في مكافحة 
 رفع الدعم الحكومي 

ّ
الفقر محمد املاوري، إن

ــذاء والــــــوقــــــود املــــســــتــــوردة،  ــ ــغــ ــ ــن ســـلـــع الــ ــ عـ
الــغــذاء عامليًا،  باإلضافة إلــى ارتــفــاع أسعار 
يؤدي إلى تخفيض اإلنتاج الغذائي املحلي، 
ــر على  ــ ــــدرة األسـ ــاع قــيــمــتــه، وكـــســـر قـ ــفــ وارتــ
شراء الغذاء. ويضيف: »املجتمعات الفقيرة 
تــضــطــر دائــمــا إلـــى تــبــنــي أســالــيــب تمكنها 
من التكيف مع مشكلة الجوع، لكنها تتأثر 
الــغــذاء،  فــي  املفيدة  العناصر  قلة  مــن  كثيرًا 
ــة تــقــابــلــهــا جــهــود  ــعـ وهـــــذه املــشــكــلــة الـــواسـ

متواضعة من الحكومة واملمولني«.
إلى ذلك، أظهرت دراسة حول األمن الغذائي 
في اليمن، من إعداد برنامج الغذاء العاملي، 
مــعــانــاة نــحــو 10.6 مــايــني مـــواطـــن، أي ما 
يــشــكــل 41 فـــي املـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــســكــان، 
مــن انــعــدام األمـــن الــغــذائــي. وتبلغ املــعــدالت 
في   13 نحو  الحاد  التغذية  لسوء  الوطنية 
املـــائـــة. وهــــو مـــا يــقــفــز بــالــيــمــن إلــــى املــرتــبــة 
الــثــانــيــة فـــي الـــعـــالـــم بــعــد أفــغــانــســتــان، في 

انعدام األمن الغذائي.

حازم اللدعة )خريج محاسبة، 24 عامًا(
¶ أعارض الزواج بالتقسيط، فهو يحط 

من قيمة الزواج، ويجعله كما التجارة. 
فالرجل ال يشتري بضاعة ويقوم ببيعها. 

ما هو يعطي مهرًا للفتاة ليساعدها 
ّ
إن

على تجهيز نفسها.

شروق الحلو )متطوعة في املجتمع 
املدني، 24 عامًا(

¶ أؤيد الظاهرة، خصوصًا أّن الوضع 
االقتصادي الذي يعيشه الشباب في القطاع 
سيئ. أحث الشباب على اتباع هذه الخطوة، 

للتقليل من نسبة العنوسة في املجتمع. 
وفي كل األحوال فإّن العروس ال تجهز 

أغراضها في يوم واحد أو فترة قصيرة.

محمد خليفة )صحافي، 23 عامًا(
¶ أقف ضد هذا النوع من الزيجات 

بشدة. بالنسبة الي، في التقسيط 
إهانة لكرامة املرأة وحقوقها. فاملرأة 
الفلسطينية ليست غرضًا ُيشترى 

ليتم تقسيطه.

محمد هنية )مدير مؤسسة، 24 عامًا(
¶ أقف ضد الزواج بالتقسيط، فهو يدل 
على أن الشاب غير مستعد بعد إلنشاء 
بيت وتحمل تبعياته ومتطلباته. وإن قام 

بذلك وتزوج بالتقسيط، فسرعان ما 
ستبدأ الخالفات الزوجية التي ستؤدي 

للمشاكل ومن ثم الطالق بالتقسيط 
أيضًا.

رائد اشنيوره )صحافي، 27 عامًا(
¶ تقسيط املهور ليس حال نافعا بالنسبة 

للشاب الذي يعاني األمرين من أجل 
االرتباط. فهو سيحّمل نفسه عبئا شهريا 

مضافا إلى كمية االلتزامات السابقة، 
وهذا ما سيجعله يغض النظر عن باقي 
مستلزمات حياته الزوجية. من األفضل 
تخفيض الرسوم حتى يستطيع الشاب 

دفعها مرة واحدة، وهذا خير األمور.

يحيى النوري )25 عامًا، متطوع(
¶ أرفض الزواج بالتقسيط باملطلق. 
وأستغرب تمامًا كيف يمكن ملن ال 

يستطيع دفع مهر، ويدفعه بالتقسيط، 
الزواج ومن بعدها العيش بعد الزواج؟

إعداد: إيمان عبد الكريمفوكس بوب

ما رأي فلسطينيي غزة في ظاهرة تقسيط المهور؟

يحيى النوريرائد اشنيورهمحمد هنيةمحمد خليفةحازم اللدعة شروق الحلو

عساكر صغار للفنان أنس عوض
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سوء التغذية الحاد يطال نحو 13% من اليمنيين )العربي الجديد(

)Getty( »يقامرون على اللعبة بمبالغ كبيرة«
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قضايا

كلنا ثقة بأن تجربة 
داعش والقاعدة 
كابوس رهيب عابر 
في تاريخ أمتنا 
المعاصر، لن يعّمر 
طويال. وتعطينا 
هذه الثقة معرفتنا 
أن الغالبية العظمى 
والساحقة من 
العرب ال تقبل ولن 
تقبل بهذا الفكر، 
ولن تخضع لحكم 
هؤالء الفاشيين 
الجهلة، الذين 
أغرقوا األمة العربية 
في بحور من 
الدماء

عودة العرب 
إلى أقصى حاالت التخلف

األردن وتجفيف حاضنة داعش

مشروع داعش 
االجتماعي

باسم سرحان

ملشروع تنظيمي داعش والقاعدة 
محيطــه  مــن  العربــي،  للوطــن 
متعــددة،  أبعــاد  خليجــه،  إلــى 
يتمثــل  واجتماعيــة.  واقتصاديــة  سياســية 
أصحابــه  محاولــة  فــي  السياســي  الُبعــد 
االســتيالء  وأمثالــه(  الظواهــري  )أيمــن 
وإقامــة  العربيــة،  البــالد  فــي  الســلطة  علــى 
بالطبــع  وهــذا  مجــددًا.  اإلســالمية  الخالفــة 
مشــروع عقــل مريض، وغيــر قابل للتحقيق. 
فالخالفــة اإلســالمية مــّرت فتــرة فــي تاريــخ 
العــرب واملســلمني، وانتهــت إلــى غيــر رجعة.  
والخالفــة مثــل حلــم بعــض العــرب الحاملــني 
باســتعادة األندلــس. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
مــن  العظمــى  الغالبيــة  إن  قــال  مــن  نســأل: 
الخالفــة اإلســالمية،  إقامــة  العــرب يريــدون 
أو حتــى فكــروا أو يفكــرون فيهــا؟ والســؤال 
الخالفــة  نظــام  ســيقدمه  الــذي  مــا  اآلخــر: 
السياســي للعرب، ويستوجب تدمير العالم 
للوصــول  املاليــني  وتشــريد  وقتــل  العربــي 
إليــه؟ يكفــي التذكيــر، هنــا، بــأن أبــرز معالــم 
املشــروع  هــذا  ألصحــاب  السياســي  الفكــر 
عــدم إيمانهــم بالديمقراطية، وهذا ما أعلنه 
والدينيــون،  السياســيون  قادتهــم  صراحــة 
باعتبار الديمقراطية بدعة غربية، جاء بها 

الكفار.
مــن مشــروع هذيــن  االقتصــادي  الُبعــد  أمــا 
التنظيمني فغير واضح املعالم والتفاصيل. 
الُبعــد  بمعالجــة  الســطور  هــذه  وتعتنــي 
ومخاطــر  ملشــروعهما،  االجتماعــي 
أحــرزه  مــا  علــى  االجتماعــي  برنامجهمــا 
حيــاة  وعلــى  اجتماعــي،  تقــدم  مــن  العــرب 
وخمســني  الثالثمائــة  مــن  فــرد  كل  وحريــة 
مــن  نــوع  أي  آخــر،  بــكالم  عربــي.  مليــون 
املجتمعــات ســيقيمه قــادة داعــش والقاعــدة 

للشعوب العربية؟

حقوق اإلنسان
التــي  اإلنســان  بحقــوق  هــؤالء  يعتــرف  ال 
توصلــت إليهــا وقبلتهــا البشــرية مجتمعة، 
وفــي مقدمتهــا الحــق فــي الحيــاة. ففــي ظــل 
هــذا املشــروع، ال يســتطيع أي عربــي واقــع 
تحت سلطة تنظيم داعش والقاعدة االدعاء 
بأن له الحق في الحياة. فالذي يقرر حق كل 
فــرد فــي الحيــاة هــو الظواهــري والبغــدادي 
وغيرهمــا )القــرآن الكريــم يضمــن الحــق فــي 
الحيــاة لــكل إنســان، ويعتبــر حقــا مقدســا(. 
البشــر  حــق  داعــش  تنظيــم  إنــكار  ويؤكــد 
 فــي العراق 

ّ
فــي الحيــاة تصرفاتــه أينمــا حــل

وسورية، حيث قام ويقوم بقتل وذبح وحرق 
الرجــال والنســاء واألطفــال ألقــل ســلوك بــدر 
منهــم، ال يتفــق مــع رؤيــة التنظيــم الســلوك 
تصــدر  مــا  وعــادة  والواجــب.  الصحيــح 
قــرارات املــوت واإلعدام عما يســمى »محكمة 
مــن  يعــرف  ال  شــرعي«  »قــاض  و  شــرعية« 
العدالــة شــيئا، وربمــا ال يعرف من الشــريعة 

من قتل لألزيديني، وسبي نسائهم، وإدخال 
أطفالهم عنوة في مذهب التنظيم املتحجر، 
تدميــر  مــن  املســيحيني  معاملتهــا  وفــي 
لكنائســهم وقتلهــم وفــرض الجزيــة عليهــم 
ذهبــا، وبقتــل حتــى املســلمني الســنة األكراد 

وسبي نسائهم.

المرأة العربية
املــرأة العربيــة فــي حــال ســيطرة  اللــه  رحــم 
منع 

ُ
داعش والقاعدة. فقبل أي شيء آخر، ست

عاد إلى ســجن 
ُ
املرأة من التعليم والعمل، وت

العربيــة،  املــرأة  أن  ويكفــي  املنزلــي.  األســر 
عازبــة أم متزوجــة، ســتمنع مــن الخــروج من 
املنــزل مــن دون محرم، مما يعني أن حياتها 
العامــة والخاصــة ســتتوقف وتتعطــل. وكل 
ما سيسمح لها بتعلمه هو الدين الداعشي 
املــرأة  ســتتعرض  ذلــك،  وبعــد  والقاعــدي. 
للسبي وجهاد النكاح، وتتحول سلعة تباع 
وتشــترى لتشــبع رغبــات الرجــل، فــي عــودة 
إلــى نظــام عبودية، أو اســترقاق، املــرأة الذي 
ساد قرونا طويلة في مختلف أنحاء العالم، 
وتطلــب ثــورات ونضــاالت كبــرى للتخلــص 
املــرأة  ســتكون  معاملــة  ألطــف  أمــا  منــه. 
العربيــة ُعرضــة لهــا وتتلقاهــا مــن داعــش، 
فهــي اإلخفــاء القســري الجســدي، بإلباســها 
املعنــوي،  واإلخفــاء  الخيمــة،  يشــبه  مــا 
بإبعادهــا عــن الحيــاة العامــة. ويلي اإلخفاء 
مواهبهــا  وقتــل  العلنــي،  الجلــد  القســري 
وطاقاتهــا. أمــا املعاملة غيــر اللطيفة إطالقا 
فســتكون الرجــم. وقد مــارس تنظيما داعش 
ســورية  فــي  املمارســات  هــذه  كل  والقاعــدة 

والعراق، وقبلهما في أفغانستان.

كيف تتم مواجهة داعش والقاعدة؟
علــى  مبنيــة  استشــرافية  صــورة  تقــدم  مــا 

أوضــاع  عليــه  ســتكون  ملــا  ووقائــع  أدلــة 
املجتمعات العربية، في حال سيطرة داعش 
والقاعــدة علــى الســلطة فــي البــالد العربيــة. 
ولــو عرضنــا هــذه الصــورة علــى املواطنــني 
العــرب، فإنهــا لــن تلقــى تأييــد ســوى مــا بني 
واحد وخمســة باملائة في أقصى التوقعات. 
الصــورة  هــذه  ننشــر  أن  علينــا  وبالتالــي، 
القبيحة على أوسع نطاق، من خالل وسائل 
اإلعــالم  ووســائل  االجتماعــي  التواصــل 

املرئية واملسموعة. 
مضــادة  تثقيــف  برامــج  وضــع  وعلينــا 
العــرب،  واليافعــني  لألطفــال  موجهــة 
لتوعيتهــم بخطــورة تأييــد داعش والقاعدة 
علــى حياتهــم ومســتقبلهم. ومــن الضروري 
الفكريــة  الســيطرة  مــن  أطفالنــا  تخليــص 

لهذين التنظيمني اللعينني.
ويقــول علماء مســلمون أفاضــل إن املواجهة 
مع هؤالء تكون بالحوار الرصني والعقالني. 
ونحن نخالفهم هذا الرأي، إذا كان املقصود 
بالحــوار أن يتــم مــع قــادة داعــش والقاعــدة 
الفكــري  فالحــوار  السياســيني.  الفكريــني 
املعتوهــني  املنحرفــني  هــؤالء  مــع  والدينــي 
مجــٍد.  وغيــر  جائــز،  غيــر  القتلــة  املجرمــني 
قياداتهــم  مــع  الفعالــة  الوحيــدة  املواجهــة 
الدينيــة والسياســية والعســكرية بالســالح 
والعمل على تدميرهم وإبادتهم. لكن، يمكن 
التوجه لعناصر التنظيم، ال ســيما الشــباب 
وصغــار الســن، لتوضيــح مواطــن االنحراف 
الدينــي، أو الخــروج عــن اإلســالم الصحيــح 
في فكر داعش والقاعدة، وفي ممارســتهما. 
ينقــوا  أن  األفاضــل  املســلمني  وعلــى علمــاء 
التــي  والشــوائب  األدران  كل  مــن  اإلســالم 

علقت به، أو ألصقت به.
والقاعــدة  داعــش  تجربــة  بــأن  ثقــة  وكلنــا 
أمتنــا  تاريــخ  فــي  عابــر  رهيــب  كابــوس 
وتعطينــا  طويــال.  يعّمــر  لــن  املعاصــر، 
العظمــى  الغالبيــة  أن  معرفتنــا  الثقــة  هــذه 
والساحقة من العرب ال تقبل ولن تقبل بهذا 
الفكــر، ولــن تخضــع لحكــم هــؤالء الفاشــيني 
فــي  العربيــة  األمــة  أغرقــوا  الذيــن  الجهلــة 
بحــور مــن الدمــاء. ويجــب أن نرفض ونقاوم 
العيــش فــي ظــل حكم هــؤالء األوبــاش، حتى 

لو ضمنوا لنا الجنة، والجنة منهم براء.
)كاتب فلسطيني(

شــيئا. ويحرص أصحاب هذا املشــروع على 
التأكيــد، بمختلــف الوســائل، على أن فكرهم 
هــو الوحيــد الصحيــح واملســموح بــه تحــت 
طائلــة التكفيــر والتعــرض للقتــل أو الحــرق. 
فكــر  إلغــاء  علــى  مصممــون  هــم  وبالتالــي، 
األخــرى.  الســنة والشــيعة واملذاهــب  علمــاء 
العلمانيــني  فكــر  إلغــاء  علــى  ويعملــون 
وعلماء الطبيعة العرب. أما الفكر اإللحادي 
تحصيــل  أصحابــه  ومصيــر  فمصيــره 
حاصــل. باختصــار، أنــت وأنــا غير مســموح 
الكــون والتطــور والحيــاة  فــي  لنــا أن نفكــر 
يفكــرون  هــم  نشــاء.  كيفمــا  والقــدر  واملــوت 
ا، ويحددون طريقة تفكيرنا ومضمونها 

ّ
عن

وحدودها.
أما عن التعليم، فوضعه في العالم العربي ال 
يســّر إطالقا، والعرب، حاليا، في آخر قارات 
والعلميــة.  التعليميــة  الناحيــة  مــن  العالــم 
فكيــف ســننتهي، وإلــى أي درك ســنتهاوى 
فــي حــال ســيطرة داعــش والقاعــدة وتطبيق 
الرقــة  )محافظــة  التعليميــة  مناهجهمــا 
معظمهــا  يــدور  التــي  نموذجــا(  الســورية 
بينمــا  والفقــه،  والعبــادات  التوحيــد  علــى 
هزيلــة،  متفرقــة  بمعــارف  بعضهــا  يتعلــق 
ســتجعل الفــرق شاســعا بماليــني الســنوات 
بني األجيال العربية الناشئة وبقية شعوب 
العالــم. ومــا ظهــر مــن دالئــل أوليــة على هذه 
املناهج، يبدو أنها ستخلو من مواد التربية 
املدنيــة والتاريــخ وعلــم األحيــاء والفيزيــاء 
والعلــوم  الفلســفة  وبالتأكيــد  والكيميــاء، 
وهنــاك  والفنــون.  واملوســيقى  االجتماعيــة 
االلتحــاق  أن  علــى  تــدل  أخــرى  مؤشــرات 
إلــى  للفتيــات  بالتعليــم ســيكون مســموحا 
ومــا  اإلعداديــة(،  )املرحلــة  محــددة  ســن 
ســيتعلمه  عمــا  يختلــف  البنــات  ســتتعلمه 
علــى  القضــاء  ســيتم  وبالطبــع،  الذكــور. 

حريــة البحــث العلمــي. مخاطر علــى الثقافة 
والحريات واألقليات

الثقافــة العربيــة والتطــور الثقافي واملعرفي 
الســيطرة  ظــل  فــي  ســيضمحالن،  العربــي 
السياســية ألصحــاب فكــر داعــش والقاعــدة. 
بــدأوا بتدميــر التــراث العربــي واإلســالمي، 
بحــرق  ســيطروا،  حيثمــا  واملــادي،  الفكــري 
العربيــة  اآلثــار  وتدميــر  التــراث  كتــب 
واإلسالمية، وهذا ما لم يفعله سوى املغول 
عنــد احتاللهــم بغــداد، ربمــا بدرجــة أقــل من 
داعــش. أمــا الثقافــة العربيــة املعاصــرة، فلــن 
مــع  تتفــق  التــي  إال  الكتــب  نشــر 

ُ
وت ؤلــف 
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فــي ذلــك الروايــات األدبيــة  منظورهــم، بمــا 
واملجموعــات الشــعرية. والنتيجــة معروفــة 
ســلفا، وهــي تراجــع الثقافــة العربيــة والفكر 
العربي إلى الحضيض. أما األفالم والبرامج 
فســتندثر،  األخــرى  والتثقيفيــة  اإلعالميــة 

وتتقلص إلى نمط ال إبداع، وال روح، فيه.
وقــد ناضلــت البشــرية طــوال قــرون، ودفعت 
حرياتهــا  لتنــال  غاليــة،  دمــاء  الشــعوب 
الشخصية والفردية، بعيدًا عن قيود الحكام 
والســلطات السياســية والدينيــة. وأضحــت 
التــي  الحريــات  أقــدس  مــن  الحريــات  هــذه 
ينشــدها البشــر، بمن فيهم العرب. لكن هذه 
الحريــات ســتقمع بالحديــد والنــار فــي ظــل 
حكــم داعــش، ولــن تكــون لنــا حريــة اللبــاس، 
وحريــة الترفيــه، وحرية العالقــات الغرامية، 
وحرية الرقص الشعبي والترفيهي، وحرية 

اللهو وغيرها من الحريات الشخصية. 
والدينيــة  اإلثنيــة  األقليــات  وســتواجه 
واملذهبية في ظل حكم داعش خطر اإلبادة، 
لــم تدخــل فــي اإلســالم،  وســبي نســائها إن 
وأيمــن  البغــدادي  بكــر  أبــو  يفهمــه  كمــا 
داعــش  أكــدت  وقــد  وأمثالهمــا.  الظواهــري 
القــول بالفعــل، بمعاملتهــا هــذه الجماعــات 

أفاضل  مسلمون  علماء  يقول 
إن المواجهة مع هؤالء تكون 
بالحوار الرصين والعقالني. ونحن 
كان  إذا  ــرأي،  الـ هــذا  نخالفهم 
مع  يتم  أن  بالحوار  المقصود 
قادة داعش والقاعدة الفكريين 
الفكري  فــالــحــوار  السياسيين. 
المنحرفين  هؤالء  مع  والديني 
القتلة  المجرمين  المعتوهين 
غير جائز، وغير مجٍد. المواجهة 
الفعالة مع قياداتهم  الوحيدة 
والعسكرية  والسياسية  الدينية 
التوجه  يمكن  لــكــن،  بــالــســالح. 
الشباب  سيما  ال  التنظيم،  لعناصر 
مواطن  لتوضيح  السن،  وصغار 
عن  الخروج  أو  الديني،  االنحراف 
اإلسالم الصحيح في فكر داعش 
ممارستهما.  وفي  والقاعدة، 
وعلى علماء المسلمين األفاضل 
األدران  كل  من  اإلســالم  ينقوا  أن 
أو  ــه،  ب علقت  التي  والــشــوائــب 

ألصقت به.

هل يجدي الحوار 
الرصين؟

)Getty( داعش .. كابوس رهيب عابر لن يعمر طويًال

خالد وليد محمود

مــا أن أعلنــت الســلطات األردنيــة اإلفراج عن 
أحــد أبــرز منظــري تنظيــم القاعــدة بخاصة، 
والتيــار الســلفي الجهــادي عامة، أبو محمد 
إمكانيــة  عــن  ســؤال  بــرز  حتــى  املقدســي، 
فــي  باملقدســي،  األردنيــة  الدولــة  اســتعانة 
اإلســالمية  الدولــة  تنظيــم  علــى  حربهــا 

»داعش«؟
كانت خطوة القت استحســانا واسعا، حتى 
مــن املعارضــة التــي رأت فيهــا مؤشــرًا علــى 
التــي يقــود فيهــا النظــام  الطريقــة الناعمــة 
السياســي االردنــي البــالد، إال أنهــا خطــوة 

ستبقى ذات حدين.
وقــد التقت مصالح الدولة األردنية الراهنة، 
بخشية املقدسي على سمعة التيار السلفي 
مــا  داعــش،  بــه  يقــوم  مــا  بســبب  الجهــادي 
دفعــه إلــى املوافقــة علــى مــا يشــبه الصفقــة 
خــروج  كان  وســواء  معتقلــه.  مــن  إلخراجــه 

أيمن الظواهري. 
مــن  تاريــخ  عــن  تمامــا  الخطــوة  وتعبــر 
املحليــة،  السياســة  األردنــي  النظــام  قيــادة 
لكــن  الصــدام.  وليــس  االحتــواء  آليــات  عبــر 
علــى  اململكــة  أثنــاء حــرب  فــي  أنــه  املفارقــة، 
مهاجمــة  عــن  الســلطة  تتوقــف  لــم  داعــش، 
اإلســالم السياســي، ممثال بجماعة اإلخوان 
املســلمني. وباإلفراج عن املقدســي، بالتزامن 
مع إعالن الدولة األردنية »حربا بال هوادة« 
علــى داعــش، تكــون اململكة قــد فتحت خطني 

املقدســي مــن الســجن، ثمنــا لــدور قــام به في 
أثنــاء مفاوضــات األجهــزة األمنيــة األردنيــة 
أثنــاء محاولتهــا اســتبدال  فــي  مــع داعــش، 
بالســجينني،  الكساســبة،  معــاذ  الطيــار، 
أو  الكربولــي،  وزيــاد  الريشــىاوي  ســاجدة 
املقدســي  فيهــا  يســاهم  صفقــة  مقابــل  فــي 
بجهــده الدعــوي، فــي إبعــاد التيــار الســلفي 
فــإن  بداعــش،  التأثــر  دوائــر  عــن  الجهــادي 
تيــار  احتــواء  اســتطاع  األردنــي  النظــام 
املقدســي وعقد »هدنة«، ربما ســتطول معه، 
نظرًا إلمكانية أن تطول مدة محاولة تفكيك 
الســلفي  التيــار  بــني صفــوف  تأثيــر داعــش 

الجهادي.
مــن  كبيــر  احتــرام  علــى  املقدســي  ويحــوز 
قطاعات واســعة من جمهور التيار الســلفي 
الجهــادي، لكنــه أيضــا وصــف مبكــرًا بالردة 
أبــو  إعــالن  مــع  االصطفــاف  رفــض  عندمــا 
بكــر البغــدادي دولتــه، بانشــقاقه عن تنظيم 
القاعــدة،  زعيــم  أوامــر  ومخالفتــه  القاعــدة، 

متوازيني في شكل الحرب، عسكريا وفكريا، 
التيــار  أنصــار  تأهيــل  إعــادة  عمليــة  فــي 
وليــس  ناعمــة.  الجهــادي بصــورة  الســلفي 
غريبــا أن تشــهد الفتــرة املقبلــة، اإلعــالن عــن 
الســلفي  التيــار  فــي  أعضــاء  ســراح  إطــالق 
اســتخدمته  أمــر  وهــو  لداعــش.  مناوئــني 
أجهــزة األمــن األردنية مبكرا، عندما أفرجت 
عــن أبــو قتــادة الــذي وصــف داعــش بأنهــم 

كالب أهل النار.
ــب للمقدســي، وفــور خروجــه من الســجن، 
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القنــاة  رؤيــا،  قنــاة  مــع  تلفزيونــي  لقــاء 
مــا  فيــه  قــال  األردن،  فــي  مشــاهدة  األكثــر 
ســماعه،  فــي  األردنيــة  الســلطات  رغبــت 
يمثــل  ال  وهــو  ويخــدع،  يكــذب  داعــش  إن 
منــذ  داعــش،  مــع  تواصــل  وأنــه  اإلســالم، 
الكساســبة،  معــاذ  الطيــار  األخيــر  اعتقــال 
راوغــوه،  لكنهــم  بســالمته،  لــه  فتعهــدوا 
املقابلــة  تلــك  وكانــت  تعهداتهــم.  ونقضــوا 
وسياســيا  شــرعيا   

ً
تأصيــال التلفزيونيــة 

الرغــم  وعلــى  داعــش.  مــن  املقدســي  ملوقــف 
مــن العالقــات الســيئة التــي تجمــع املقدســي 
»القاعــدة« بتنظيــم »داعــش«، بعــد أن هاجم 
داعش، وطالب املنتســبني له بالخروج منه، 
بعــد معــارك خاضهــا التنظيــم ضــد جبهــة 
النصــرة، إال أنــه لــم يتأخــر فــي الوقــوف مــع 
ملحاربــة  األميركــي  التحالــف  ضــد  داعــش 
اإلرهــاب، وهــو املوقف الذي اعتقل على إثره 
فــي 27 أكتوبــر/ تشــرين األول املاضــي، بعــد 
أن وصــف الحــرب علــى التنظيم بأنها حرب 

صليبية على اإلسالم. 
واملالحــظ أن مــا تريــده الدولــة األردنيــة، هو 
لتنظيــم  االجتماعيــة  الحاضنــة  تجفيــف 
واســتثمار  عليــه،  الطريــق  وقطــع  داعــش، 
مــا لديهــا مــن أوراق فــي الخالفــات الدائــرة 
داخــل التيــار بــني املقدســي والتيــار املــوازي 
للتنظيــم، وبالشــكل الــذي يخــدم سياســتها 

األمنية. 
)كاتب من األردن(

يحوز المقدسي على 
احترام كبير من قطاعات 
واسعة من جمهور التيار 

السلفي الجهادي
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MEDIA

»شارلي إيبدو«: 
الحياة مستمرة

فيديوهات »داعش« 
والتحليل التقني

ليليان داود »الزم ترحل«!

باريس ـ أحمد عيساوي

تعود صحيفة »شــارلي ايبدو« إلى األكشــاك 
»هــا  عنــوان  تحــت  األربعــاء،  اليــوم  صبــاح 
قــد عدنــا« فــي إشــارة واضحــة إلــى اســتمرار 
الصحيفــة وعودتهــا إلــى الصــدور. وهــذا مــا 
أّكــده املديــر الجديــد للصحيفــة، ريــس الــذي 
 املغزى الرئيسي لهذا العدد هو القول 

ّ
قال إن

 الحياة مستمرة«.
ّ
»إن

تســتضيف  التــي   - »ليبراســيون«  صحيفــة 
منــذ  إيبــدو«  »شــارلي  صحيفــة  مكاتبهــا 
اعتداءات الســابع من يناير املاضي - كشــفت 
عــن بعــض من محتوى العدد الجديد بحيث 
تظهــر فــي الصفحــة األولى صــورة ملجموعة 
لوبــان  ماريــن  هيئــة  علــى  املســتكلبني  مــن 
فرانســيس  والبابــا  ســاركوزي  ونيكــوال 
»بــي اف ام تــي  وجهــادّي وأحــد صحافيــي الـ
في« يلحقون جميعهم بكلب يحمل عددًا من 

صحيفة »شارلي ايبدو«. 
»شــارلي«  رغبــة  لــوز  الرســام،  يخفــي  وال 
»الغبــاء«،  ضــد  عملهــا  إلــى  العــودة  فــي 
لوبــان،  وماريــن  الوطنيــة  الجبهــة  ضــد 
مــن ال  التطــرف اإلســالمي، و»ضــد كل  ضــد 
يحتملنا«، بحسب ما يقول.  في العدد نجد 
الجديــد  اليونانــي  املاليــة  وزيــر  مــع  حــوارًا 
يانيــس فاروفاكيــس. اعتــداءات كوبنهاغــن، 
املقبــرة  تدنيــس  ســتراوس-كان،  دومينيــك 
اليهودية ومواضيع أخرى تظهر على شــكل 

رسومات أو نصوص.
ينتظــر الجميــع العــدد 1179 مــن الصحيفــة، 
ع أن يباع منه مليون ونصف املليون 

ّ
واملتوق

نسخة بعد غياب ستة أسابيع عن الصدور. 
وتتّجــه األنظــار نحــو السياســة التحريريــة 
إثــر  الجديــدة  اإلدارة  ســتنتهجها  التــي 
الحديــث عــن »شــارلي جديــدة« ســتظهر إلــى 

العلن مع العدد الحالي.
جيــرار بيــار، رئيــس التحرير فــي الصحيفة، 
»كان  بالقــول:  املنتظــرة  العــودة  علــى  ــق 

ّ
عل

يتعني علينا أن نلتقط أنفاســنا وأن نتوقف 
ا مــن الراحــة. وكان هنــاك مــن 

ً
ونأخــذ قســط

يريــد العــودة إلــى العمــل علــى الفــور، مثلــي، 
الوقــت.  مــن  املزيــد  يريــدون  كانــوا  وآخــرون 
شــارلي هــي »شــارلي«... فــال أحــد ســيمنعنا 
من الكتابة أو الرسم لكن يبقى علينا كيفية 

اختيار إكمال هذه املهمة«. 
أما باتريك بيلو، حكيم الطوارئ والصحافي 
أن  »يجــب   :

ً
قائــال ــق 

ّ
عل فقــد  »شــارلي«  فــي 

تستمر الصحيفة مثل أي صحيفة أخرى ألن 
الحياة تســتمر، واألخبار تســتمر. لسنا هنا 
ومضحكــة،  ســاخرة  صحيفــة  إنهــا  للبــكاء، 
يجــب أن نثيــر الضحــك بالطريقــة اليوميــة. 
عــن  ســأكتب  كنــت  إذا  فيمــا  محتــارًا  كنــت 
االعتــداءات أم ال، وأخيــرًا اختــرت اإلنفلونــزا 

موضوًعا ملادتي«.
»أن تكتــب وترســم بســخرية وخفــة، أن تكون 
آثــار  الجســد  وعلــى  والــرأس  القلــب  مثقــل 
الجراح التي لم تلتئم بعد، وأن تكون محاطا 
بعشــرات رجــال الشــرطة، يعنــي أن تتحــول 
حياتــك إلــى حيــاة بوليســية جديــدة تفــرض 
نفسها عليك« يقول لوران ليجيه الصحافي 
التحقيقــات  قســم  عــن  واملســؤول  الفرنســي 
والتوثيــق فــي »فالماريون« و»ماكس ميلو« 
ثّم يضيف »مع رحيل كبار رّســامي شــارلي، 
فبالتأكيــد لــم تعــد الجريــدة هي نفســها، في 
الكاريكاتــوري  الرســم  هــي  شــارلي  النهايــة 

قبل أي شيء آخر«.
»شــارلي«  متابعــو  بــه 

ّ
يترق آخــر  جانــب 

الرســومات  ســتحملها  التــي  القيمــة  وهــو 
الكاريكاتوريــة فــي ظــل غيــاب أســماء وازنــة 
يخِفــي  وال  وولنســكي.  وكابــو  شــارب  مثــل 

منوعات

فرنسا

مصر

متابعة

الحرية 
ألوستن 

تايس

العربي الجديد

 إلنقاذ الصحافي 
ً
أطلقت منظمة »مراسلون بال حدود« حملة

عــام  فــي ســورية  طــف 
ُ
والــذي خ تايــس،  أوســن  األميركــي 

2012. وقالت املنظمة، في منشور على موقعها اإللكتروني، 
طالب 

ُ
 ت

ً
إّن تايــس ال يــزال علــى قيــد الحيــاة، وأطلقــت عريضة

بإطالق سراحه وإنقاذه حيًا. 
لُيغطــي  الثــورة  بعــد  ســورية  إلــى  يذهــب  أن  تايــس  اختــار 
فــي  لــه  مــواد  شــرت 

ُ
ون حــر.  كصحافــي  هنــاك  األحــداث 

»واشــنطن بوســت«، »أسوشــييتد بــرس«، »فرانــس بــرس«، 

»ســي بــي إس«، »بــي بــي ســي« و»أن بــي آر« وغيرهــا. كمــا 
حــازت تغطياتــه علــى جائــزة جــورج بولــك للتغطيــة الحربية 
عــام 2012. وفــي 13 أغســطس/آب مــن العــام 2012، اختفــى 
ط لالنتقال من داريا، قرب دمشق، إلى 

ّ
تايس بينما كان ُيخط

العاصمة اللبنانية بيروت. وأوضحت املنظمة أّن »تايس على 
قيد الحياة وليس مختطفًا لدى تنظيم الدولة اإلسالمية«. 

تايــس«  ألوســن  »الحريــة  وســم  أطلقــت  التــي  الحملــة 
#FreeAustinTice مدعومة من »غلوبال بوســت«، »غانيت 
تــوداي«، »نــادي ناشــينال بريــس«، »نيويــورك  ويــو إي آي 
تايمــز«، »واشــنطن بوســت«، »مجموعــة آتالنتيــك ميديــا«، 

»نيوزيــوك«، »ماكالشــي نيوزبيبرز« وغيرها. وســورية من 
أخطر البلدان على الصحافيني بحســب املنظمات الحقوقّية 
املختلفــة حــول العالــم. وهــي فــي املرتبــة 177 مــن أصــل 180 
تل في ســورية 

ُ
بلدًا في تصنيف »مراســلون بال حدود«. وق

تل العام املاضي 
ُ
عــام 2015 الحالــي صحافــي واحد، بينما ق

15 صحافيًا. 
ووقــع حوالــي ألفي شــخص العريضة إلعــادة تايس حيًا إلى 
بلده. وقالت العريضة: »لوال الصحافيون ملا عرف العالم عن 
ــا جميعــًا بــال أي 

ّ
معانــاة الســوريني. بــدون الصحافيــني لكن

نا كاألعمياء«. 
ُ
معلومات عن أي موضوع، وك

جيــرار بيــار خوفــه مــن غيــاب الريشــة التــي 
مخيلــة  وتطبــع  الرائــي  فــي  الضحــك  تثيــر 
كل  انتــداب  جــاء  الســياق  هــذا  فــي  املتلقــي. 
مــن الرســام الفرنســي الجزائــري علــي ديليــم 
وانضمــام اســم كبيــر مــن الذيــن مــروا علــى 
وصاحــب   le canard enchaîné أســبوعية 

كتاب »قضية الحجاب« رينيه بيتيون.

العربي الجديد

فولــي  جايمــس  الرهينــة  إعــدام  »فيديــو 
الرهينــة  إعــدام  تؤّكــد  »اليابــان  حقيقــي«. 
صّحــة  أّكــدت  »األردن  غوتــو«.  كينجــي 
إعــدام الطيــار األردنــي معــاذ الكساســبة«... 
فــي  شــر 

ُ
ن مــا  أبــرز  هــي  الجمــل،  هــذه   

ّ
لعــل

 تأكيــد الــدول 
ّ
مختلــف وســائل اإلعــالم، لكــن

إعــدام مواطنيهــا علــى يــد تنظيــم »الدولــة 
اإلســالمّية« كان بناًء على معلومات أمنّية\

مخابراتّية.
املطروحــة حــول  األســئلة  األمــر  هــذا  ُيعيــد 
تحليــل التقنّيــات التــي يســتعملها تنظيــم 
املونتــاج  إلــى  التصويــر  مــن  »داعــش« 
التــي  التحليــالت،  وغيرهــا.  واإلخــراج 
انتشرت بكثافة على مختلف وسائل اإلعالم 
العربّيــة والغربّيــة منذ انطالقة التنظيم، لم 
 
ً
تجــزم صّحــة أو فبركــة الفيديوهــات، تاركــة

خلفهــا الكثيــر مــن األســئلة حــول املحتــوى، 
وإمكانّيــة أن ال يكــون صحيحــا، باإلضافــة 

إلى توقيت التصوير، ومصير الرهائن. 
 الفيديوهــات األخيرة، بدءًا من فيديو 

ّ
ولعــل

حــرق الطيــار األردني معاذ الكساســبة حيا 
)شــفاء الصــدور(، وصــواًل إلــى فيديــو ذبــح 
املصريــني فــي ليبيــا، والفيديو الذي عرضه 
التنظيــم عــن األكــراد الرهائــن لديــه، شــّكلت 
فتحّدثــت  التقنّيــة.  التحليــالت  فــي   

ً
طفــرة

مقــاالت وتحليــالت كثيرة عــن إمكانّية أن ال 
يكــون فيديــو حــرق الكساســبة حقيقيــا، مع 
ــرات بصرّيــة كثيرة فــي الفيديو، 

ّ
ظهــور مؤث

خصوصا حجم النيران ولونها. 
فــي  التقنيــة  الثغــرات  عــن  وبعيــدًا 
الفيديوهات، التي دأب على رصدها الكثير 
مــن الصحافيــني واملحللــني السياســيني في 
اإلعــالم العربــي والغربــي، ولكن حتى اليوم 
ليس هناك أي تحليل بصري يمكن اعتماده 
كتحليل تقني رسمي يستطيع جزم مصير 
الذيــن  األكــراد  الرهائــن، خصوصــا مصيــر 
يتحّدثــون  فيديــو  فــي  »داعــش«  صّورهــم 
عن عشــائرهم وعالقتهم بالبشــمركة، ورّكز 
علــى الحــزن والخــوف فــي عيونهــم، دون أن 

يتحدث عن مصيرهم أو ُيظهر قتلهم. 
 دالالت وأبعــاد فيديــو ذبــح املصريــني 

ّ
لكــن

فــي ليبيــا، كانــت مختلفــة. فالفيديــو، الــذي 
طــرح  ليبيــا،  فــي  للتنظيــم   

ً
انطالقــة شــّكل 

التنظيــم  ســيطرة  مــدى  عــن  تســاؤالت 
وانتشــاره فــي املناطــق الليبّيــة. األمــر الــذي 
مديــرة  حديــث  خــالل  مــن  كثيــرون  فّســره 
تحريــر »كونسورســيوم الوطنــي« لدراســة 

اإلرهاب، فيريان خان.
إن  صحافــي  حديــث  فــي  خــان  قالــت  فقــد 
اســتديوهات،  فــي  تتــم  القتــل  عمليــات 
التــي  الدراســات  إلــى  آرائهــا  فــي   

ً
مســتندة

يقــوم بهــا خبــراء الطــب الشــرعي فــي املعهد 
فــي  خــان  وأوضحــت  فيــه.  تعمــل  التــي 
»رأس   

ّ
أن صحافّيــة  منشــورات  سلســلة 

عنصــر »داعــش« الــذي كان في فيديو إعدام 
املصريني كان أكبر من البحر نفسه«. وقالت 
الفيديــو  فــي  اللقطــات  معظــم  »خلفيــة  إن 
»مســتعارة« أي أنهــا لقطــات تــم تصويرهــا 
للشــاطئ بهــدف تركيبهــا فيمــا بعــد خلــف 
املشــهد العــام، فــي تقنية معروفة وبســيطة، 
يســمونها »الشاشــة الخضــراء« في اإلنتاج 
أبــدت  أيضــا  خــان   .Chroma الســينمائي 
شــكوكا فــي صّحــة فيديــو إعــدام الرهينتني 

اليابانيتني.
دالئــل  إلــى  املســتند  خــان،  حديــث  يفتــح 
الصــور،  تحليــالت  إلــى  وليــس  علمّيــة 
مجــااًل للحديــث عــن »حجم تنظيــم داعش«. 
املناطــق  علــى  ســيطرته  ــم 

ّ
ُيعظ فالتنظيــم، 

املختلفــة مــن خــالل فيديوهــات وصــور عــن 
مناطــق تواجــده، ال تمــّت إلــى الواقع بصلة، 
وال إلــى حجمــه وعديــده علــى األرض. ومــا 
 آخر على ذلك، وإثباتا 

ً
تحليل خان، إال دليال

 »داعــش« ُيحكــم الســيطرة 
ّ
صغيــرًا، علــى أن

على مكان واحد ويجيد اســتغالله: الشــبكة 
العنكبوتية.

العربي الجديد

الكثير من الجدل حاوط اإلعالمّية اللبنانّية ليليان داود، 
مقّدمة برنامج »الصورة الكاملة« على قناة »أون تي في« 

املصرّية. 
صّرح بشكٍل واضح عن آرائها السياسّية، 

ُ
فداود، وإن لم ت

هــا وقفــت مــع الثــورة املصرّيــة مــن خــالل منشــوراتها 
ّ
إال أن

علــى حســاباتها علــى مواقع التواصــل االجتماعي. وظهر 
انحيازها للحق من خالل استضافتها أشخاصا ُوضعت 
اإلعــالم  فــي  وآرائهــم  ملشــاركاتهم  حمــراء  خطــوط  لهــم 

املصري.
 مــا كتبتــه داود أول مــن أمــس، علــى »تويتــر«، بعــد 

ّ
لكــن

الحكم في قضية »الشــورى« على عالء عبدالفتاح وأحمد 
املتهمــني  وعلــى  ســنوات،  خمــس  بالســجن  عبدالرحمــن 
الباقــني بالســجن 3 ســنوات، لــم ُيعجــب كثيريــن. وقالــت 
ــو شــيء يحبطكــم، الشــعب دا يامــا 

ّ
داود: »شــباب مــا تخل

شــاف، وكمل. بإيدكم ســالح اســمه إرادة الحياة وجالدكم 
مش بإيده اال يحاول سلبها منكم. اتمسكوا بيها«.

 ما كتبته داود ُيعتبر 
ّ
واعتبر بعض املغردين املصريني أن

تحريضــا علــى الســلطة الحاليــة واعتراضــا علــى أحــكام 
 إلكترونّيــة ضــد 

ً
القضــاء فــي مصــر. وأطلــق هــؤالء حملــة

داود، عبــر وســم #ليليان_الزم_ترحــل«. وأعاد هؤالء نشــر 

تغريــدة لليليــان قالــت فيهــا: »تؤذينــي جملــة »انــت مــال 
أهلــك«، مــا ترجعــي لبلــدك... هــذه البلــد بلــدي وبلــد ابنتي 
التــي اختــرت لهــا أن تعيــش فيهــا. اللــي مــش عاجبــه هــو 

اللي يمشي. نقطة على السطر«.
ومســيئة  وشــخصها  لــداود   

ً
مهينــة التعليقــات  وكانــت 

أتفــرج  »ملــا  املســتخدمني:  أحــد  وقــال  كبيــر.  بشــكل  لهــا 
علــى ليليــان بحــس كإنــي بتفــرج علــى القناة اإلســرائيلية 
الثانيــة«. وقالــت أخــرى: »مصر بتفتح أبوابها لكل البشــر 
للمحرضــني  مــش  بــس  وراســي  عينــي  ع  وتحتضنهــم 
وتوصــل كمــان يطردونــا يبقــى ال وألــف ال«. وكتــب آخــر: 
»ساويرس طرد أماني الخياط أنها غلطت في حق املغرب 
ا علــى إهانــة بلــده وجيشــه وقضائــه مــن 

ً
وال يحــرك ســاكن

املتصهينه ليليان داود«.
هــم آخــرون ليليــان داود 

ّ
وفــي ترجمــٍة لنظريــة املؤامــرة، ات

»بالتبعّيــة لقطــر«، وبأنهــا حصلــت علــى أمــوال مــن أجــل 
شتم مصر. وهدد آخرون، مالك قناة »أون تي في« نجيب 
ســاويرس بمقاطعــة القنــاة فــي حــال بقــاء ليليــان فيهــا. 
وأشــعل ذلــك وقــوف الكاتــب عــالء األســواني معهــا، وقوله 

»إنها تحب مصر أكثر من مصريني كثر«.
الذيــن  داود،  لليليــان  ومحبــني  مؤيديــن  مــن  الــرد  وجــاء 
عــن  ودافعــوا  ملصــر،  حبهــا  وعــن  عنهــا  بدورهــم  غــردوا 

تواجدها في البالد.

يحمل العدد الجديد 
سخرية من جهاديين 

والبابا ولوبن وساركوزي

يطرح فيديو ذبح 
المصريين تساؤالت عن 

مدى انتشار »داعش«
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السنوات  عبر  واالستبداد  الفساد  ومواجهة 
إسقاط  في  والفنانن  الفن  وإســهــام  السابقة 

النظامن السابقن«.
كذلك أعلنت الراقصة، سما املصري، الترشح 
التواصل  البرملان، ما أشعل مواقع  لعضوية 
ــًا،  ــبـ ــي تـــهـــّكـــمـــًا وســــخــــريــــة وغـــضـ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
مــتــســائــلــن: »هـــل تـــّدنـــى املــســتــوى ألن يصل 

بسما املصري أن تترشح«!
كـــل عـــامـــات االســتــنــكــار والــســخــريــة جـــاءت 
بــســبــب ســـوابـــقـــهـــا الـــفـــنـــيـــة، إذ لــــم تـــقـــدم أي 
عــمــل خـــال مـــن املــشــاهــد الــســاخــنــة وعـــبـــارات 
ــــواء في  اإليــــحــــاءات الــجــنــســيــة الــصــريــحــة سـ
فيلمها الــذي قدمته »على واحــدة ونــص« أو 

كما  االســتــعــراضــيــة،  أغنياتها  مستوى  على 
 الرقابة على املصنفات الفنية رفضت لها، 

ّ
أن

أخيرًا، التصريح بعرض فيلم اسم »أبو فتله« 
وإيـــحـــاءات جنسية  مــشــاهــد  لرفضها حـــذف 

مروة عبد الفضيل

أعــــــلــــــن عــــــــــدد مـــــــن نــــــجــــــوم مـــصـــر 
ترشحهم لعضوية البرملان، وكان 
املخرج  هو  حه 

ّ
ترش أعلن  من  أّول 

املــصــري خــالــد يــوســف. إذ تــرشــح عــن دائـــرة 
كــفــر شــكــر فـــي مــحــافــظــة الــقــلــيــوبــيــة، مــشــيــرًا 
 أهل دائرته هم من طالبوه بالترشح، 

ّ
إلى أن

وخصوصًا بعد موقفه الثوري ونزوله طيلة 
أيــام ثــورة 25 يناير مطالبًا الرئيس السابق 

محمد حسني مبارك بالتنحي.
وبـــمـــجـــرد تــــرشــــح خــــالــــد يــــوســــف لــعــضــويــة 
الـــبـــرملـــان، طـــالـــب جــمــهــور مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي بــالــكــف بــعــد ذلـــك عــن تــقــديــم أي 
مـــشـــاهـــد ســـاخـــنـــة حـــتـــى يــتــقــبــلــه الــجــمــهــور 

كعضو في البرملان في حال فوزه.
شــائــعــة طـــالـــت خـــالـــد يـــوســـف مــنــذ تــرشــحــه، 
ـــه تــبــرأ مــن مهنته كــمــخــرج بعدما 

ّ
إن إذ قــيــل 

كــتــب عــلــى الــبــطــاقــات والــافــتــات االنتخابية 
ــه 

ّ
الــدعــائــيــة لــه املــهــنــدس خــالــد يــوســف، إاّل أن

ــه  ـ
ّ
ــك فـــي بـــيـــان إعــــامــــي، مـــوضـــحـــًا، أن نــفــى ذلــ

يعتز بمهنته كمخرج، وأهــل دائــرتــه هــم من 
طــبــعــوا الــافــتــات عــلــى حــســابــهــم الشخصي 
ــه  ــ

ّ
ــنــــدس« كـــونـــهـــم يــعــلــمــون أن ــهــ ــبـــوا »املــ ــتـ وكـ

ه مندهش 
ّ
خريج كلية الهندسة. ولفت إلى أن

مــن ربـــط الــبــعــض بــن اســتــخــدام أهـــل دائــرتــه 
هم متبرئون من مهنة 

ّ
للقب مهندس وبن أن

ــفـــن واإلخــــــــــراج، مــضــيــفــًا: »أهــــلــــي يــعــتــزون  الـ
اتــي  لــقــاء ومــعــظــم  بمهنتي،  ويــفــخــرون  قبلي 
االنتخابية في القرى عندما يقدمني أحدهم 
في كلمة أو خطبة يتحدث بفخر عن مهنتي 
والــدور الذي لعبه هذا الفن في نشر التنوير 

الطبق بركان، وأنا 
محاصر في فوهته، لم 

أستطع الخروج منه

قام بعض رواد فيسبوك 
بحملة مضادة ضد ترشح 

سما المصري

2223
منوعات

ــان مـــن املـــزمـــع أن يــطــرح،  ــــذي كــ مـــن الــعــمــل الـ
مــنــذ حـــوالـــي شــهــريــن مـــن اآلن، فــاعــتــرضــت 
الرقابة معلنة  سما ودخلت في مشادات مع 

التمسك بموقفها وعدم تغيره.
وأعلن عدد كبير من رواد فيسبوك عن القيام 
بــحــمــلــة مـــضـــادة ضـــد تــرشــح ســمــا املــصــري، 
ها أعلنت مرارًا محبتها ملبارك 

ّ
وخصوصًا أن

ورغــبــتــهــا فـــي زيــــارتــــه. كــمــا ســبــق وأنـــشـــأت 
قــنــاة تحمل اســم فــلــول وعــرضــت مــن خالها 
برنامجًا يحتوي على كم دسم من اإليحاءات 
ها 

ّ
إلى أن تم وقف بثها تمامًا. ورد آخرون إن

في حال فوزها بمقعد في البرملان، فبالتأكيد 
ستغّير من سياستها الفنية، هذا إذا استمرت 
في الفن أساسًا، إذ يتوقع الكثيرون أنها، في 

حال فوزها، ستعتزل. 
لـ  وكانت سما أوضــحــت، في تصريح سابق 
 من أهم أهداف ترشحها 

ّ
»العربي الجديد«، أن

حصول املرأة املصرية على حقها ووصفتها 
بـ«املهدور حقها في املجتمع املصري«.

تيسير  املعتزلة،  املصرية  الفنانة  قــّررت  كما 
ــًا، الـــتـــرشـــح لــعــضــويــة مــجــلــس  فـــهـــمـــي، أيــــضــ
إذ سبق  تاريخها.  في  الثانية  للمرة  الشعب 
إاّل  أربــع ســنــوات ولــم تنجح،  وترشحت منذ 
 هذه 

ّ
ها قررت إعادة التجربة، وخصوصًا، أن

ّ
أن

للدعاية االنتخابية بعد  املــرة متفرغة تمامًا 
الفنانن  ضمن  من  تيسير  وكانت  اعتزالها. 
الثوار، ممن لم يتركوا ميدان التحرير، وظلت 

حتى سقط نظام مبارك.
قائمة »حزب  القاهرة على  دائــرة جنوب  عن 
مصر القومي«، قّررت املمثلة هند عاكف، ابنة 
شقيقة الفنانة االستعراضية الراحلة نعيمة 
ــادة تــجــربــة الــتــرشــح لــلــبــرملــان، إذ  ــ عـــاكـــف، إعـ
سبق وترشحت قبل أربــع سنوات عن دائــرة 

فلكلورتحقيق

دراماحكواتي

القاهرة ـ العربي الجديد

يعود بعض النجوم إلى الشاشة في رمضان 
2015 كضيوف شــرف، وأّولهم حسن يوسف 
ــي مــســلــســل  ــ الــــــــذي يـــظـــهـــر كـــضـــيـــف شــــــرف فـ
ــؤاد ولــبــنــى  ــ »الـــظـــاهـــر« مـــع املـــطـــرب مــحــمــد فـ
من  واملسلسل  طــافــش،  ونسرين  العزيز  عبد 
ق 

ّ
إخــراج عصام حجي. وفي هذا السياق، عل

 
ّ
حسن فــي حديثه إلــى »الــعــربــي الــجــديــد« أن

 من أهميته الفنية، 
ً
هذا الظهور ال يعد تقليا

العالم في هوليوود  أكبر نجوم   
ّ
أن موضحًا 

ــه لــو شعر 
ّ
يظهرون كضيوف شــرف. وأّكـــد أن

الـــدور،  قبل  ملــا  مكانته  مــن  سيقلل  العمل   
ّ
أن

ــه يكفي أن يكون ظهوره مؤثرًا 
ّ
أن مشيرًا إلى 

 حسن يوسف صّور منذ 
ّ
وله معنى. يذكر أن

عمري«  »جــرح  مسلسل  مشاهد  بعض  فترة 
 العمل توقف 

ّ
مع الفنانة سهير رمــزي، إاّل أن

لــظــروف إنــتــاجــيــة. وعــلــى الــرغــم مــن قيامها 

اليوم األول من الحمية، وقّررت عدم االنجرار 
إلى الفخ الجميل.

أزال فــي ســريــري عندما دخــلــت أمي  كنت ال 
بــصــيــنــيــة يــتــوســطــهــا فــنــجــان قـــهـــوة، وعــلــى 
جانبيه قطعة من البسكويت املدعوم براحة 
الــحــلــقــوم. هــا أنـــا أشــــرب الــقــهــوة، وأستمتع 
ــا هي  بــقــطــعــتــْي بــســكــويــت بــــدل واحــــــدة. وهــ
سجائري أيضًا تخرج من علبتها واحدة تلو 
مت 

ّ
األخرى لتتشارك طعم النب في الفم. حط

أمي املخطط األول. 
التي  الصباحية  االنتكاسة  تعويض  قـــّررت 
أصـــابـــت بــرنــامــجــي الــيــومــي. تــحــامــلــت على 
ــنـــهـــار. انــهــمــكــت فـــي الــعــمــل  الـــجـــوع خــــال الـ
ــواع » الــطــبــيــخ » الــتــي تحضر  بغية طـــرد أنــ
فــي خــاطــري. قـــررت أن ال أعــيــش فــي جلباب 
ــيــــوم. تــلــك الـــرائـــحـــة الــتــي  »الـــيـــخـــنـــة« بــعــد الــ
لن تهزني. غير  تتصاعد من مطبخ والدتي 
 قــراري يتعرض للتشويش بفعل تصاعد 

ّ
أن

ـــــه الـــــرز املــفــلــفــل يختلط 
ّ
وتـــيـــرة الـــرائـــحـــة. إن

ــا طــبــخــة »املـــقـــلـــوبـــة«  ــهـ ــلــــوبــــات«. إنـ ــقــ مــــع »الــ

زياد عيتاني

حان وقت الحمية. أخــذت قــراري بكل عزيمة 
 تقديرًا 

ّ
. أنا الذي أكن

ً
وإصرار، ولم يكن سها

خــاصــًا ألطــبــاق شعبية كــالــفــول واملــحــاشــي 
والــكــنــافــة. أخـــذت الــقــرار خــوفــًا مــن أن أصبح 
 مــســرحــيــًا »مـــكـــرشـــًا«. وقـــــرار الحمية 

ً
مــمــثــا

الرياضة  اثنان، ممارسة  قــراران  هــذا يازمه 
وتخفيف التدخن.

والـــتـــخـــفـــيـــف مــــن األخــــيــــر، يــتــطــلــب تــلــقــائــيــًا 
تخفيف عدد فناجن القهوة صباحًا. القهوة 
والــرائــحــة  الــهــال  بطعم  املجبولة  املتعة  تلك 
التي تثير حاسة الشم في الصباح. خصوصًا 
نا في بيوتنا البيروتية، لنا تقليد خاص 

ّ
أن

مع القهوة الصباحية. إذ تحضر، وقد تزينت 
الــصــيــنــيــة مــعــهــا بــحــبــة شـــوكـــوال أو سكاكر 
خفيفة. فّكرت بكل ذلك اإلغــراء لحواسي في 

الــفــنــان  مــع  أوى«  »الــكــبــيــر  بــبــطــولــة مسلسل 
أحمد مكي على مــدار أجــزائــه األربــعــة، إاّل أن 
املمثلة دنيا سمير غانم تظهر كضيفة شرف 

في الجزء الخامس منه. 
مــع ظــروف  ليتوافق   

ً
أجــرى مؤلفه تعديا إذ 

»إكس  برنامج  بتصوير  انشغلت  التي  دنيا 
ــــب عـــامـــة وإلـــيـــســـا، وذلــــك  فـــاكـــتـــور« مــــع راغــ
الجزء  في  املشاركة  دنيا عن  اعــتــذرت  بعدما 
واملؤلف  سليم  مها  املنتجة   

ّ
أن إاّل  الخامس، 

ــًا  ــيــ  درامــ
ً
ــلــــا ــنــــاك خــ  هــ

ّ
واملـــــخـــــرج وجــــــــدوا أن

بالظهور في مشاهد  أقنعوها  لــذا  سيحدث، 
دنــيــا كضيفة  اســم  كتابة  يتم  أن  على  قليلة، 
شرف فقط. مسلسل »الكبير أوى« يشارك في 
الفنانن  كــل مــن  بــجــوار أحــمــد مكي  بطولته 
ــراج  هــشــام إســمــاعــيــل ومــحــمــد شـــاهـــن، وإخــ
الجندي. وعلى  كل من إســام خيري وأحمد 
الـــرغـــم مـــن مــشــاركــتــهــا فـــي بــطــولــة مسلسل 
الشاب هاني  الفنان  »نصيبي وقسمتك« مع 
سامة واملؤلف عمرو محمود ياسن، إاّل أن 
كذلك  تظهر  ســابــا  نيكول  اللبنانية  الفنانة 
كضيفة شرف في مسلسل »موالنا العاشق« 
مــــع مــصــطــفــى شـــعـــبـــان. إذ تــظــهــر فــــي عــشــر 
حلقات فقط، واملسلسل من تأليف أحمد عبد 
ــراج عــثــمــان أبـــو لـــنب. وتــتــواجــد  ــ الــفــتــاح، وإخـ
املمثلة األردنية صفاء سلطان كضيفة شرف 
في املسلسل املصري »ورق التوت« مع مادلن 
طبر وكمال أبو رية وصابرين، ويظهر معها 
أيضا كضيوف شرف كل من الفنانن يوسف 

شعبان وفراس سعيد وأحمد صيام.

ـــه حصار 
ّ
إن الــضــأن والــبــطــاطــا.  املليئة بلحم 

تلك  تــهــزنــي  »لـــن  لنفسي  قــلــت  اآلن.  حقيقي 
املـــغـــريـــات الــشــهــيــة«، وهــمــمــت لــلــخــروج من 
ــه 

ّ
الــبــيــت. سبقتني أمـــي ودخــلــت بــالــطــبــق. إن

يقبل نحوي مخرّبًا  لقد عرفته. ها هو  هــو، 
في  وأنـــا محاصر  بــركــان،  الطبق  برنامجي. 
فوهته. لم أخرج منه إاّل بعد ساعة. حطمت 
لن  ســأعــّوض،  الثانية.  للمّرة  مخططي  أمــي 
أستسلم بعد »غزوة املقلوبة«. أسرعت نحو 
ــرآة،  ــ الـــحـــمـــام، غــســلــت وجـــهـــي، نـــظـــرت فـــي املـ
: »هـــيـــا افــعــلــهــا، اخـــــرج فـــــورًا مـــن هــذا 

ً
ــا ــائــ قــ

الــبــيــت. أركــــض. الــطــقــس مــمــطــر؟ أهـــذا صــوت 
الرعد؟ ال يهم، سأركض، وسأحرق كل سعرة 
بــردًا،  أرتجف  الحمام  من  أصابتني. خرجت 
ــــط هـــذه  ــلـــخـــروج وسـ وأبــــحــــث عــــن مـــابـــس لـ
العاصفة. أدارت أمي املدفأة، وزّينت السرير 
بــغــطــاء ســمــيــك. أقــفــلــت جــمــيــع مــنــافــذ الــنــور، 
على وسادتي  البرتقالي  املــدفــأة  لــون  ليلمع 
ــل الــنــعــاس  ــل الــــــــدفء غـــرفـــتـــي. كــ الــــطــــريــــة. كــ

 بعد ساعتن.
ّ

غرفتي. نمت، ولم استيقظ إال
دخلت أمي بكوب من الشاي الساخن والكعك 
ــنـــوم«، قــالــتــهــا، وانــصــرفــت.  املــحــمــر. »صـــح الـ
ليل طويل  السادسة مساء، وينتظرني  إنها 
مع األصدقاء ملشاهدة مباراة دوري األبطال 
األوروبــــي لــكــرة الــقــدم. مــبــاراة سنحضّر لها 
ه أمي بفنجان 

ّ
الفوشار واملكسرات. سامح الل

قهوتها وطبيخها والكعك املحمر. برنامجي 
ه  بفعل حنان تلك املرأة. حنان أمي 

ّ
في ذمة الل

ه يا أمي.
ّ
ينفخ لي كرشي. سامحك الل

هؤالء النجوم »ضيوف شرف« رمضان 2015أمي التي ُتفشل مخططاتي
كم يصعب قرار الحمية 

حين تكون من األشخاص 
المغرومين بالطعام، 
وخصوصًا طبيخ األم 

الذي ال يخلو من أدسم 
وألّذ المواد الغذائية

يعتبر الفلكلور 
الفلسطيني والرقص 

الشعبي وبشكل خاص 
الدبكة، ثروة مقّدسة 

عند الفلسطينيين، 
يحاولون جاهدين 
المحافظة عليها

يظهر عدد من نجوم 
الفن هذا العام في دراما 

رمضان 2015 كضيوف 
شرف فقط، على الرغم 

من وجودهم في العام 
نفسه كأبطال رئيسيين

خليل العلي

الــدبــكــة الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي رقــصــة فــلــكــلــوريــة 
ــم  ــ ــهـ ــ ــــراسـ ــا الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون أعـ ــ ــهـ ــ ــيــــي بـ ــحــ يــ
يـــحـــاول  نــكــبــة 1948  ومـــنـــاســـبـــاتـــهـــم، ومـــنـــذ 
الـــاجـــئـــون الــفــلــســطــيــنــيــون املـــنـــتـــشـــرون فــي 
الفلسطيني  الفلكلور  إحــيــاء  األرض  أصــقــاع 
مــن خـــال فـــرق فــنــّيــة انــتــشــرت فــي املخيمات 
الفلسطينية، ضمت شبابًا وفتيات في مقتبل 
العمر متمسكن بتراثهم. فرقة القدس للفنون 
الشعبية الفلسطينية انطلقت من مخيم عن 
من  بــالــقــرب  الفلسطينين  لــاجــئــن  الــحــلــوة 
مــديــنــة صــيــدا جــنــوب لــبــنــان. مــحــمــد عــوض 
رئيس ومـــدرب الفرقة والـــذي كــان عضوًا في 
الفلسطينية  الشعبية  والفنون  املسرح  فرقة 
ــربــــي الــــجــــديــــد«:  ــعــ ـــ«الــ ــه لــ ــثـ ــديـ أوضـــــــح فــــي حـ
تأّسست الفرقة من ستن عضوًا في عام 1992 
مخيمات  في  املقيمن  والفتيات  الشباب  من 
ــع املــــــدارس  ــة مــ ــرقـ ــفـ ــعـــاونـــت الـ ــدا، كـــمـــا تـ ــيــ صــ
لبنانين«.  أعــضــاء  إليها  وضمت  اللبنانية، 
 فرقة القدس سعت إلى االنتشار 

ّ
ويضيف أن

ــــال مــشــاركــتــهــا فــي  وإثــــبــــات نــفــســهــا مــــن خـ
مهرجانات فلسطينية ولبنانية، كما شاركت 

فـــي افـــتـــتـــاح املـــديـــنـــة الـــريـــاضـــيـــة فـــي بــيــروت 
البلدي،  البلدي وملعب صور  وملعب صيدا 
التي كانت  الفنّية  إلى املهرجانات  باإلضافة 
تقام في مدينة صيدا بشكل خــاص. ويشرح 
ــقـــول: »تـــقـــّدم الــفــرقــة  عــــوض فـــنـــون الـــفـــرقـــة، يـ
رقصات تراثية فلسطينية من دبكة ولوحات 
التي  الفلسطينية  الــدبــكــات  ومـــن  تــعــبــيــريــة، 
تــؤديــهــا الــفــرقــة دبــكــة الـــشـــعـــراويـــة، والــدبــكــة 
الــشــمــالــيــة، والـــكـــراديـــة والـــدحـــّيـــة والــدلــعــونــا 
وظـــريـــف الـــطـــول، وهــــي دبـــكـــات مــعــروفــة في 
فلسطن ورثناها عن األجداد، باإلضافة إلى 
نتقنها،  التي  اللبنانية  الفلكلورية  الدبكات 
وخــصــوصــًا أنــنــا نعيش فــي لــبــنــان ونــشــارك 
لت الفرقة 

ّ
في مهرجانات لبنانية عدة. كما مث

أقيم  فلكلوري  مهرجان  فــي  فلسطن  الــوطــن 
فــي نيجيريا ضــّم 22 دولــة عربية وأجنبية، 

وقد حازت فرقة القدس املرتبة األولى«.
وتابع: »تقدم الفرقة لوحات تعبيرية من واقع 
االحــتــال  ضــد  ونضاله  الفلسطيني  الشعب 
االســرائــيــلــي، ولـــوحـــات تــراثــيــة فــنــّيــة راقــصــة 
مــنــهــا »الــــعــــرس الــفــلــســطــيــنــي« الـــتـــي تجسد 
التقليدي  الفلسطيني  الــزفــاف  حفل  مــراحــل 
ــــة والـــــرقـــــص بــمــابــس 

ّ
ق والــــحــــن

ّ
ــن الـــــحـــــا ــ مـ

املناطق  فــي مختلف  وتـــّم عرضها  الــعــريــس، 
الــلــبــنــانــيــة واملــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة، حيث 
اســتــمــر عــرضــهــا ملـــدة ســنــتــن«. يلفت عــوض 
الــفــرقــة اآلن تــضــم 30 عـــضـــوًا، وذلـــك   

ّ
أن إلــــى 

 معظم 
ّ
لــعــدم تــوفــر اإلمــكــانــيــات املــاديــة، وألن

مقابل  أي  ينالون  وال  متطوعون،  الراقصن 
مــــادي، وحــتــى الــذيــن يــتــقــاضــون، ال يتجاوز 
»أحيانًا  شهرّيًا.  أميركّيًا  دوالرًا   40 أجــرهــم  
نقوم بتأمن املابس من مالنا الخاص على 
الرغم من أننا تابعون لاتحاد العام للفنانن 
الفلسطينين في لبنان، ولكن موازنة االتحاد 
لم تعد تكفي لتغطية مصاريف الفرق الفنية.
وختم حديثه: »فرقة القدس للفنون الشعبية 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــمــل رســـالـــة املــحــافــظــة على 
الـــعـــادات كي  والــتــقــالــيــد  الفلسطيني  الــتــراث 
ال يــتــم ســرقــتــهــا أو نــســيــانــهــا، ونـــحـــن ننقل 
هـــذه الــرســالــة إلـــى الــجــيــل الــجــديــد الـــذي ولــد 
وعــــاش خــــارج أرض فــلــســطــن، ألنــنــي اعتبر 
ـــه إذا ضـــاع الـــتـــراث ضـــاع كــل شـــيء. علينا 

ّ
أن

 الشعب 
ّ
إيصال رسالتنا إلى العالم أجمع، أن

بأرضه وتراثه وعاداته  الفلسطيني متمسك 
ــالــــيــــده ولــــــن يـــتـــخـــلـــى عـــنـــهـــا أو يــســمــح  ــقــ وتــ

بسرقتها من االحتال.

مرشحون 
لعضوية البرلمان

صفاء سلطان )العربي الجديد(

قرّر عدد من نجوم مصر خوض تجربة االنتخابات البرلمانية مراهنين على حب الجمهور 
لهم، مستغلين الشعبية التي حققها معظمهم في 25 يناير بنزولهم إلى الميدان

فنانو مصر

فرقة القدس

اصطباحة

بالل فضل

املــســألــة أصــبــحــت أكــبــر مــن قــــرارات انتقائية للعفو، وأخــطــر مــن أســمــاء 
معتقلني تحبهم أو تكرههم، املسألة متعلقة بمستقبل مصر الذي يحّوله 
عبد الفتاح السيسي إلى مستقبل أسود كارثي، بفضل الحرب اإلجرامية 
التي يشنها نظامه ضد أي شاب يسعى إلى ممارسة حقوقه السياسية 
بأي شكل، وخذ عندك كمثال هذه الرسالة التي كتبها أنس سالم رئيس 
اتحاد طالب جامعة قناة السويس املقبوض عليه من أمام جامعته، واملتهم 
بتهمة عجيبة هي االتصال باتحادات جامعات أخرى، واملحبوس احتياطيًا 
جر 

ُ
منذ أشهر كأنه مجرم عتيد، وضع رسالته في عني  كل من يسأل بف

وصفاقة: أين اختفى دور الشباب؟.  
يقول أنس سالم في رسالته: »أبــوح لكم بما في خاطري لعلي أجد أحدًا 
التحقت  ثــم  ومــن  الــثــانــويــة،  دراســتــي  أكملت  فــي 2009  يعقل،  أو  يسمع 
الصناعي  التعليم  بكلية  التحقت  ثم  بقويسنا،  الصناعي  الفني  باملعهد 
العمل مع جمعية رسالة،  بــدأت  أواخــر 2009   بالسويس في 2011، في 
للتنمية املستدامة في كلية االقتصاد  التحقت بمدرسة نماء  وفي 2011 
بداية  فــي  الحياة  بصناع  التحقت  نفسه  الــعــام  وفــي  السياسية،  والــعــلــوم 
إنطالق مشروع )العلم قوة( ملحو األمية، وفي يناير 2013 بدأت العمل مع 
ِخبت نائبًا 

ُ
مؤسسة مصر الخير، في العام الدراسي األول لي بالكلية، انت

العام  وفــي  الجامعة،  طــالب  اتحاد  بمجلس  الكلية وعضوًا  اتحاد  لرئيس 
اتحاد  لرئيس  ونائبًا  بالكلية  الطالب  التحاد  كرئيس  انتخابي  تم  الثاني 
ذلك  وكــل  التنفيذي التحاد طــالب مصر،  املكتب  الجامعة وعضو  طــالب 
في إبريل 2013 وبعد تخرج رئيس االتحاد تم تصعيدي رئيسًا التحاد 
طــالب الجامعة. كل ما سبق هو أهــم محطات حياتي في األربــع سنوات 
السابقة، وال أخفي أن لي أيضًا إخفاقات، مثل توقف عمل فريق معرفة 
باملنوفية والذي أشرفت على تأسيسه، وهو فريق يعمل على نشر الثقافة 
بني الشباب، وإخفاقي الثاني هو عدم إكمال مشروع )إحياء( الذي وصل 
إلي نهائي تصفيات مسابقة فكرتي، التابعة لكلية إدارة األعمال بالجامعة 

األميركية، وفكرة املشروع هي االستفادة من املخلفات الصلبة.
 حياتي باختصار تنقسم إلى ثالثة اهتمامات، األول: املجتمع املدني والتطوع، 
التعليم  وتطوير  الطالب  اتحاد  والثالث:  املستدامة،  والتنمية  البيئة  والثاني: 
الفني. كنت متفائال جدًا، رغم كل ما حدث من قتل لزمالئي أو معارفي أو 
حتى معرفتي بظلم وقع على الطالب أو آخرين، كنت أقوم بما يجب علي 
بقدر املستطاع ولكنني أعترف بأني لم أترك بصمة حتى اآلن، وبرغم ذلك 
أنــا اآلن بني أربعة جــدران محبوسًا على  حاولت، ورغــم كل محاوالتي ها 
ذمة التحقيق، هنا يصفوني بأنني سجني سياسي، رغم إعالن السلطات 
في أكثر من مناسبة بأنه ال يوجد سجناء رأي أو سجناء سياسيون، هنا 
الحياة مثل الحياة في املقابر الجماعية، خمسون فردًا يعيشون في حيز 
ال يتسع إال لثالثني فردًا على أكثر تقدير، العبور في الصباح بني النائمني 

يذكرنى بالعبور بني األموات في مشرحة زينهم أو املقابر الجماعية. 
ال أعــرف أي ذنب اقترفت لكى أكــون هنا، ال يخفى على أحد أنه بعد 30 
يونيو و3 يوليو، كان لي منهما موقفي الشخصي الذي ال أعبر عنه ألحد، 
أما موقفي املعلن بصفتي رئيس اتحاد الطالب، فهو أننا نمثل كل الطالب 
وال يصح أن أقــف مــع هــذا الــطــرف أو الــطــرف اآلخـــر، ولكن يجب علي أن 
أسعى إلى حقوق الطالب القتلى وإسعاف املصابني وتمكني املعتقلني من 
أداء امتحاناتهم، شاركت في كل اللقاءات التى دعيت إليها من قبل وزارة 
واألهــم  الــدجــوي،  بوائل  مــرورًا  بداية من مصطفى مسعد  العالي  التعليم 
الوزير السيد عبد الخالق  ملتقى الالئحة الطالبية الذي ُدعي له في عهد 
ـ واأللقاب محفوظة ـ واآلن بعد ما أعانيه هل تعتقد أنه يجب أن أكمل ما 

فعلته أو أن أعطي اهتمامًا ألحد أو أثق في النظام أو حتى الدولة؟.
 في بداية فترة حبسي كان كل تفكيري في كيف سوف أهاجر من هذا 
البلد بمجرد خروجي من االعتقال، اآلن ال أخفي عليكم أن التفكير يبدأ في 
كيف سوف أعيد كرامتي وعزتي ومكانتى بعد الذي من إهانة لنا، أصبح 
التفكير بال حدود، وكل ما هو مباح أصبح محل دراسة، ال أظن أني سوف 
أخرج قريبًا من هنا، لذلك ال أهتم بالسياسة وال الحقوقيني وال النظام وال 

الدولة، وأصبحت أهتم بنفسي وفقط وال أحد يستطيع أن يلومني«.
أنس  ــروا مثل 

ّ
يــفــك لــن  السجون  املظلومني داخـــل وخـــارج  أن كــل  املشكلة 

سالم في ما هو مباح فقط، وهنا يكمن جوهر الكارثة اآلتية التي يواصل 
السيسي صنعها كل يوم، بإغالقه أبواب األمل بالضبة واملفتاح.

رسالة من مقبرة جماعية!

belalfadl@hotmail.com
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إيمان البحر درويش )العربي الجديد( سما المصري )العربي الجديد(

أحد أعضاء الفرقة )العربي الجديد(من عروض الفرقة )العربي الجديد(

مشهد تعبيري )العربي الجديد(

جنوب القاهرة على قائمة حزب مصر القومي 
ولم تنجح. فقّررت هذه املرة تكثيف حملتها 
اإلعــانــّيــة. فــجــاء خــبــر ترشحها غــريــبــًا على 
سياسي  موقف  أي  تملك  ال  ها 

ّ
ألن الجمهور، 

يذكر، كما لم تحقق نجاحًا فنّيًا يدفعها إلى 
املراهنة على جماهيريتها لتصبح نائبًا في 
البرملان املصري. وبعد نجاحه على مستوى 
كتابة األغاني للمغني الشعبي، شعبان عبد 
ــّرر الشاعر  قـ بـــ »شــعــبــوال«،  الــرحــيــم، الشهير 
الــغــنــائــي، إســــام خــلــيــل، الــتــرشــح عـــن دائـــرة 
منشية القناطر. وأوضح إسام، في تصريح 
ه يعد نفسه من 

ّ
خاص لـ«العربي الجديد«، أن

الــبــســطــاء، لـــذا يــرغــب بــشــدة فــي التعبير عن 
فئته والــفــئــة األقـــل مــنــهــا، وســيــكــون ذلـــك من 
ـــه فــي حــال 

ّ
خـــال عــضــويــة الــبــرملــان، مــؤكــدًا أن

فاز، لن يعتزل كتابة األغاني على اإلطاق، بل 
سيؤدي دوره على مستوى عضوية مجلس 
ــــي بــشــكــل  ــانـ ــ الـــشـــعـــب ومـــســـتـــوى كـــتـــابـــة األغـ
يــعــطــي لــلــمــواطــن الــبــســيــط حــقــه، ويــعــّبــر عن 
املــواطــن في منطقتن مختلفتن تمامًا،  هــذا 
 وعسى أن يسمع صوته. وعن منطقة كوم 

ّ
عل

إيمان  املطرب  املوسيقين،  نقيب  قــّرر  الــدكــه، 
البحر درويــش، الترشح النتخابات البرملان. 
وإليمان شعبية كبيرة في منطقته، وال سيما 
الــراحــل، سيد درويــش،  ــه حفيد املوسيقار 

ّ
أن

الجمهور حتى  مــن  كبير  بحب  يتمتع  الـــذي 
اآلن على الرغم من رحيله منذ سنوات طويلة. 
 بعض الفنانن سبق لهم أن جلسوا 

ّ
يذكر أن

على مقعد البرملان مثل الفنان حمدي أحمد، 
الذي كان عضوًا في البرملان عن حزب العمل 

املعارض في عام 1979. 
وتــرأســت املــطــربــة فــايــدة كــامــل لجنة الثقافة 
واإلعــــــام فـــي مــجــلــس الــشــعــب مـــن قــبــل، كما 

كانت نائبًا عن الحزب الوطني لسنوات.
ومن قبلهم تقلد لقب نائب في البرملان الفنان، 
حسن صدقي في عام 1961. وكانت الفنانة، 
ســمــيــرة أحـــمـــد، ســبــق وتـــرشـــحـــت لــعــضــويــة 
مجلس الشعب عن دائرة محافظة فيها حزب 
الــوفــد املـــعـــارض، الــتــي كــانــت ســمــيــرة عضوًا 
ها لم تنجح في جذب 

ّ
بــارزًا من أعضائه، لكن

أصــــوات الــنــاخــبــن إلــيــهــا عــلــى الــرغــم مــن كم 
الدعاية االنتخابية التي قامت بها ومساندة 
الكثيرين من الفنانن لها، مثل الفنان محمود 
ياسن، الذي حضر معها عددًا من املؤتمرات 
الــشــعــبــيــة. وفــــي يــــوم االنـــتـــخـــابـــات تــعــرضــت 
سميرة من بعض خصومها إلى الضرب هي 
وأنصارها والهجوم على سيارتها، وبعدها 
مباشرة أعلنت سميرة قرارها باالبتعاد عن 
الــعــمــل الــســيــاســي تــمــامــًا، وعـــدم الــتــدخــل فيه 
ملا يحمله من إرهاق نفسي وجسدي، وطبقًا 
 عمرها لــم يعد 

ّ
لكامها فــي ذلــك الــوقــت، فــإن

يسمح لها بهذا اإلرهاق.



ــدة  ــ شـــعـــريـــة أخـــــــرى ويــــعــــتــــزم إصــــــــدار واحــ
ــــي حــــديــــث مــع  ــا يــــقــــول فـ ــ ــدة، وفــــــق مـ ــ ــديــ ــ جــ
»العربي الجديد«. عن قيمة وأهمية األعمال 
الـــكـــامـــلـــة، يـــبـــّن ملــســيــح أن »صــــدورهــــا هو 
ه 

ّ
شق صعب  ودرب  بمسار  اعــتــراف  بمثابة 

في كتابة العامية«، ويردف: »كما أن معظم 
دواويني ال توجد منها نسخ في املكتبات، 
الزجلية  التجربة  على  االطـــاع  يــريــد  ومــن 
فــي املــغــرب، سيجد اآلن هــذه األعــمــال التي 
الزجل  اسمه  كبير  بحر  في  نقطة  أعتبرها 

املغربي الحديث«.
إن كـــانـــت تــجــربــة ملــســيــح فـــي كــتــابــة شعر 
العامية تعود إلى مطلع السبيعنيات، فقد 
بدأ في العام 1993 طريقة جديدة تعمد إلى 
كتابة مجموعة كاملة حول موضوع واحد. 
ــدأت أشـــتـــغـــل بـــخـــاف الـــتـــجـــارب  ــ ــ يــــقــــول: »بـ
أن أجعل قصائد كل  املجايلة لي، فحاولت 
مجموعة تدور حول ثيمة واحدة أو تقنية 

واحدة«. 
ــاء« الــتــي  ــ ــرز املــ ــكـــون طــ ويـــبـــن صـــاحـــب »شـ
فــي النصوص  املــاء  اشتغل فيها على رمــز 
أنه وإلنجازها  اإلنساني،  والتراث  املقدسة 
قرأ التنظيرات النقدية للفيلسوف الفرنسي 
غــاســتــون بــاشــار فــي رمــزيــة املـــاء ورمــزيــة 
الــــنــــار: »اغـــتـــنـــيـــت بـــذلـــك املــــخــــزون ألواجـــــه 
بالكتابة  أستنجد  أن  أريــد  وأنــا  القصيدة، 
امللتزمة،  القصيدة  مــن  لــلــخــروج  الصوفية 
عليها  يغلب  الــتــي  التحريضية  الــقــصــيــدة 
ــراخ واملـــبـــاشـــرة والــكــنــايــة الــســيــاســيــة  الـــصـ
والــتــعــبــيــر عـــن الــغــضــب والــــرفــــض والــنــقــد 

ــره؛ إلـــى  ــ ــ ــــى آخـ االجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي إلـ
قصيدة تتأمل الكون ويمكن أن تنطلق من 
لــي، وهــو املغرب  الــواقــع الضيق الجغرافي 
ــــع وأرحـــــب يشمل  أو الــــــذات، إلــــى أفــــق أوسـ

اإلنسان بصفة عامة«.
يعتبر ملسيح أن فــي تــجــربــة »شــكــون طــرز 
املــاء« تحّواًل إلى منطقة مختلفة تمامًا في 
لت قصائد املجموعة 

ّ
كتابته الشعرية، إذ مث

ــع زرادشـــــــت الــفــيــلــســوف  الــخــمــس حــــــوارًا مـ
والحكيم. وعن الِجّدة في طْرق هذا املوضوع 
بــالــعــامــيــة يـــوضـــح ملــســيــح: »تـــحـــولـــت إلــى 
طــريــق آخــر ولــم أقــطــع باملعنى الــجــذري أو 
التراجيدي، أو على فرض أن هذه التجربة 
تجبُّ ما قبلها، بل بقي لي ارتباط بتربتي 
املغربية العربية، ما قمت به هو أنني نزعت 
الكاسيكي  باملعنى  املــلــتــزم  الــشــاعــر  قبعة 

والضّيق باملعنى السياسي«.
ــيــــدة الـــنـــثـــر  ــة قــــصــ ــابــ ــتــ وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى كــ
آخــر«  »كــام  بــدأهــا صاحب  التي  بالعامية 
فــي هـــذه املــجــمــوعــة، فــقــد رأى ملسيح فيها 
ــا  ـــقـــة أتــبــعــهــا بــمــجــوعــتــي »أنـ

ّ
مـــغـــامـــرة مـــوف

مــاكــيــنــش« )لــســت مـــوجـــودًا(، ثــم طـــرق بــاب 
ــــذرة الـــزجـــلـــيـــة« فــــي »قــتــلــتــنــي  ــــشـ كـــتـــابـــة »الـ
الــقــصــيــدة«. وفـــي مــا يــخــص هـــذه األخــيــرة، 
الـــتـــراث ســواء  الــشــاعــر مــن  فــقــد استلهمها 
الزّجال  أن  إلى  العامي، ويلفت  أو  الفصيح 
األندلسي ابن قزمان هو من بدأ بكتابة هذا 

الرباط ـ فاطمة سالم

يــمــتــنــع شــاعــر الــعــامــيــة املــغــربــي 
أحـــمـــد ملــســيــح عــــن الــــدخــــول فــي 
ــة بـــــن الـــعـــربـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ جـــــــدل املـ
الــفــصــحــى والـــلـــهـــجـــات املــحــلــيــة/الــعــامــيــة، 
رباني«.  والزجل  ولدتني  »العربية  ويقول: 
برت تجربة ملسيح، التي تعود إلى بداية 

ُ
اعت

أو شعر  الــزجــل  فــي  تــجــديــدًا  السبعينيات، 
الــعــامــيــة املــغــربــي، جــمــع فــيــهــا بــن الــشــذرة 
الزجلية وقصيدة النثر العامية في الشكل، 
ــومـــي فــــي املـــضـــمـــون،  ــيـ ــــن الـــصـــوفـــي والـ وبـ
خــالــقــًا حــــواريــــة مــســتــمــرة بـــن الــثــنــائــيــات 

الضدية في نصوصه.
قــد  املـــغـــربـــيـــة  الـــثـــقـــافـــة  وزارة  أن  صــحــيــح 
أصــــدرت حــديــثــًا أعــمــالــه الــكــامــلــة فــي ثاثة 
أجــزاء، إال أنه نشر بعدها أربــع مجموعات 

أنطوان جوكي

مـــا بـــرحـــت شـــجـــرة نـــاظـــم حــكــمــت الــضــخــمــة 
من  وتمنعنا  املعاصر  التركي  الشعر  تظلل 
رؤية العديد من وجوهه املعاصرة. ومن بن 
الــوجــوه، نتوقف عند مصطفى إرغــات  هــذه 
)1950 ـ 1995( الذي تمر هذا األسبوع ذكرى 

عقَدين على رحيله.
 إلــى أن إرغـــات لــم يكن 

ً
تــجــدر اإلشــــارة بــدايــة

شاعرًا فقط، بل أيضًا رسامًا وناقدًا سينمائيًا 
بــبــارادانــوف وبريسون ودريير  ــن 

ُ
افــت مهمًا 

»كــانــوا ينجزون  وغـــودار، ألنهم  وبازوليني 
أفـــامـــهـــم كـــمـــا لــــو أنــــهــــم يـــكـــتـــبـــون قـــصـــائـــد، 

وينتهكون قواعد السينما التقليدية«.
مــن مــوالــيــد مــديــنــة اســطــنــبــول، نــشــر إرغـــات 
قــصــائــده األولـــى فــي »املــجــلــة الــجــديــدة« عام 
ــرى، قــبــل أن  1971، ثــم فــي مــجــات أدبــيــة أخــ

انتماء«  بــا  »كــتــاب هوية  تصدر مجموعته 
عام 1993 التي ستحصد »جائزة أريبورنو«، 
ــــول الــســيــنــمــا  ــقـــديـــة حــ تــبــعــتــهــا نــــصــــوص نـ
تــتــصــادى مـــع مــســعــاه الـــشـــعـــري. وال عجب 
في ذلك مع شاعر كان يعتبر كتابته كحركة 

كاميرا بمعدل 180 درجة.
وال شك أن افتتانه بأسئلة الهوية وضبابية 
الـــشـــك هـــو الـــــذي دفـــعـــه إلــــى اعـــتـــبـــار الــشــعــر 
الــهــويــة الــوحــيــدة املــمــكــنــة، والــلــغــة الــقــيــاس 
الوحيد للوجود الحر. وأمام استحالة كشف 
إليه  املفردات بالنسبة  عمق األشياء، شّكلت 

السبيل الوحيد لولوج الانهائي.
ــة،  ــريـ ــعـ ــشـ لـــــــدى قــــــــــراءة نــــصــــوص إرغــــــــــات الـ
معانيه  الــبــعــيــدة،  اتـــه  إيـــحـــاء أواًل  تــصــدمــنــا 
ــة، تــاعــبــه الــــحــــاذق بــالــكــلــمــات، ما  ــ ــــزدوجـ املـ
يـــجـــعـــل مـــــن تــــرجــــمــــة قــــصــــائــــده واإلمـــــســـــاك 
 

ّ
نستشف وبــســرعــة،  عسيرة.  مهمة  بنسغها 
ــــدؤوب عــن طــاقــة للعيش في  أيــضــًا بــحــثــه الـ
شـــروط عاملنا وتــقــّبــل ذلــك املنفى اإلجــبــاري 
كآبة،  دون  مــن  الفاني،  عبورنا  يشّكله  الــذي 
ــي عـــن انــتــمــائــه إلــــى عــالــم 

ّ
ومــــن دون الــتــخــل

األحياء وواقعه.

قصيدة نثر 
بالدارجة المغربية

في مناسبة مرور عقدين 
على رحيل الشاعر التركي، 

نتذّكر مسيرته القصيرة، 
األشبه بومضة موحية، 

وبحثه داخل الكلمات 
عن طاقة للعيش في 

شروط عالمنا

اعتُبرت تجربة الشاعر 
المغربي، منذ السبعينيات، 

تجديدًا في شعر 
العامية، جمع فيها بين 

الشذرة وقصيدة النثر 
شكًال، وبين الصوفي 

واليومي مضمونًا

في إصداره الشعري 
الجديد »سوريا«، يرثي 

سليم بركات وقائع 
الزلزال السوري رثاًء 

يمزج التراب بالهواء، 
والخزي بالبطولة، 
والنشوة بالشتيمة

مصطفى إرغات في ثقوب اللغة السوداء

سليم بركات صرخات تقطع األنفاس

أحمد لمسيح ولدته الفصحى وربّته العاميّة

الزجل كان تحررًا من 
النقد الذي مورس على 

الشعر كالفقه

اعتبر الشعر الهوية 
الوحيدة الممكنة واللغة 

قياسًا للوجود الحر

ال شيء محكمًا 
بعد اآلن وال أنيقًا سوى 

الرثاء والرفض

ننتسب إلى الكون 
بما ننتجه ومدى ارتباطه 

بذاكرتنا
الزجل  أن  وأحـــوال«  »حــال  صاحب  يــرى 
مفهوم  إلى  وليس  الشعر  إلى  ينتسب 
بالمعنى  الــفــولــكــلــوريــة«  »الــثــقــافــة 
التحقيري للكلمة، إذ إن للّدارجة بالغتها 
أيضًا. وإن كان يُختلف في تسمية هذا 
زجًال،  الفطري  القول  فيسمى  الشعر؛ 
وما يكتبه أصحاب الثقافة يسمى شعر 
»ال  يؤكد:  أنه  إال  المحكية  أو  العامية 
تهمنا التسميات، تهمنا الشعرية، وثمة 
الجاهلية  في  تجارب  هناك  أن  يرى  من 
والمعجم  اللغة  قواعد  عن  تخرج 

والنحو«.

الشعرية وليس األسماء
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ثقافة

لقاء

استعادة

قراءة

أخبار

الجنس الشعري، الذي يصفه بأنه »كالبرق 
أال يكون  زيـــادة وال نقصًا، عليه  ال يحتاج 
ثرثارًا وأن يسمح للقارئ باستعمال خياله، 
ويولد لديه إحاالت إلى نصوص ونظريات 
وإلــــى أشـــيـــاء مـــن املـــفـــروض مـــن املــتــلــقــي أن 
والفلسفة  كالشعر  لــهــا،  مستحضرًا  يــكــون 

وعلم النفس والسينما واملسرح«.
ــتـــداول مــن أن شعر  يــتــوقــف ملــســيــح عــنــد املـ
الــعــامــيــة هــو شــعــر الــعــاجــزيــن عــن التعبير 
أو شــعــر  ــل  ــ ــــزجـ »الـ أن  فــــيــــرى  بـــالـــفـــصـــحـــى، 
كتبه فاسفة وصوفيون، وعندما  العامية 
للتحرر  الزجل كان طريقة جديدة  ابتدعوا 
من االختناق الــذي حــّول الشعر إلــى مجال 

شــعــر إرغــــات هــو عــبــارة عــن نــبــتــة متعّرشة 
تــتــســلــق نـــفـــســـهـــا، مـــــدٌّ وجــــــــزٌر بــــن الـــصـــوت 
بن  اللفظي،  واملقطع  الحرف  بن  والصمت، 
املــعــنــى والــنــغــمــة. أمـــا هــو فــمــحــّرٌك ال يكتفي 
الـــدوال إلنتاج صــور، بل يلجأ إلى  بتصادم 
األولية  الجسيمات  لتحرير  الصور  تصادم 
للغة، وإلـــى تــصــادم هــذه األخــيــرة الكتشاف 
ــديـــدة. شـــاعـــٌر عــَبــر الــثــقــوب  أبـــعـــاد لــغــويــة جـ
ه في عوالم موازية، وزار 

ّ
السوداء للغة، وتنز

كمعاٍن،  تتصّرف  فيها صــوٌر  تعيش  كواكب 
ومعاٍن تتصّرف كصور، وتجّرأ على الهبوط 
والــصــورة  املعنى  الصفر حيث  الــدرجــة  إلــى 
ال يــفــتــرقــان، قــبــل أن يـــعـــود إلــــى فــضــائــنــا / 
رغم صعوبة  لذيذة،  زمننا ملنحنا نصوصًا 

استيعابها.

صورة
حن كنت شابًا يافعًا كنُت أفعل ذلك بشكٍل 

مختلف
)لم يكن لدي ما أفعله آنذاك

وما كنت أفعله هو فقط ابتكار صور(
باختصار

كنت أتأمل نفسي أواًل، ثم العالم.
أما اآلن

ٌ
)وقد مر زمن

وتغيرت األشياء كما تعلمون(
اآلن

الصور هي التي تتأملني
كما يتأمل الثور قطارًا عابرًا

بينما أحاول أنا تغيير الكون.

ويشير  الشريعة«.  كفقه  النقد  فيه  يمارس 
ملــســيــح إلــــى كــتــابــة الـــشـــاعـــر أحـــمـــد شــوقــي 
ــتـــه فــنــونــًا لم  بــالــعــامــيــة املـــصـــريـــة، وإضـــافـ
يــكــن يــعــرفــهــا الــشــعــر الــعــربــي مــثــل الــشــعــر 
املــســرحــي وشــعــر األطـــفـــال. كــمــا يــلــفــت إلــى 
شعر املتصوفن األندلسين مثل الشستري 
ــّراق. ال يــدافــع ملسيح عــن الــزجــل ألنــه  والـــحـ
»ليس في قفص االتهام«، لكنه يرى أن هناك 
تناواًل سياسيًا أو فهمًا أميًا لشعر العامية، 
القصيدة  بــمــحــاذاة  أنــه يسير  الـــذي يعتبر 
في  الفرنسية  أو  األمــازيــغــيــة  أو  الفصحى 

املغرب. 
تـــرجـــمـــت قـــصـــائـــد ملــســيــح إلـــــى الــفــرنــســيــة 
ــة، لــكــنــه يــبــدي  ــيــ ــانــ ــبــ ــزيـــة واإلســ ــيـ ــلـ واإلنـــجـ
تــحــفــظــاتــه عـــلـــى أهـــــــداف الـــتـــرجـــمـــة بــشــكــل 
عـــام فــيــوضــح: »عــنــدمــا تــتــرجــم جــامــعــة أو 
دار نــشــر مــؤلــفــًا فــهــو لــيــس حــبــًا فــيــنــا، بل 
إن هــنــاك أجــنــدات تــذهــب فــي اتــجــاه الــدفــاع 
 ،»

ً
عــن »الـــَدارجـــة« كــبــديــل عــن الــعــربــيــة مــثــا

ثــــم يـــعـــود لـــيـــؤكـــد عـــلـــى انـــصـــهـــار الــعــامــيــة 
والفصحى في الذاكرة واستحالة استبدال 
إحـــداهـــمـــا بــــاألخــــرى ألنــهــمــا مــعــًا تــشــكــان 
الهوية: »نحن ال ننتسب إلى الكون كلقطاء. 
إذا أردنــا أن ننتسب إلى الكون فإننا ندفع 
بطاقة الهوية التي ننتسب بها إلى الكون، 
وهذا يبدأ بما ننتجه حاليًا ومدى ارتباطه 

بذاكرتنا«.

كما يتأمل الثور قطارًا عابرًا

الثورة المستحيلة هائمة وفاتنة

حلمي  المصري  للتشكيلي  الجديد  المعرض  عنوان  هو  الــروح  حياة  المغنى 
التوني، الذي تستضيفه »قاعة بيكاسو للفنون« في القاهرة. يضم المعرض 44 
لوحة مستوحاة من مشاهد تقترحها على مخيّلة الفنان بعض األغاني الشهيرة 
المعرض حتى 17 مارس/ الغزل«. يستمر  ليه«، و«جفنه علّم  »البحر بيضحك  مثل 

آذار المقبل. 

في  غاليري«  »ميم  يستضيف  المقبل،  مــارس/آذار  من  الثامن  حتى  الخامس  من 
يقّدم  الترسانة،  بعنوان  باشي،  قّصاب  مــروان  السوري،  للفنان  معرضًا  دبي 
الوجوه  تعتمد  التي  بثيماتها  المعروفة  أعماله  من  مختارة  مجموعة  فيه 

والبورتريهات الذاتية موضوعًا لها، إلى جانب إبرازه لظالل المالمح التي يرسمها.

الفيلهارمونية  حفًال تقّدم  أوركسترا قطر  الجاري، تقيم   في 28 فبراير/شباط 
والكونشيرتو  بيتهوفن،  لـ  إليغمومنت  استهالل  هي  بــارزة،  أعمال  ثالثة  فيه 
شوبرت  فرانز  لـ  التاسعة  والسيمفونية  مــوزارت،  لـ  )بيانو(  والعشرين  الحادي 
الساعة  عند  كتارا«  الثقافي  »الحي  في  األوبرا«  »بيت  في  الحفل  يقام  )الصورة(. 

السابعة والنصف مساًء، بقيادة المايسترو جيانلويجي غيلميتي.

ثمار  األستوني  الفيلم  بعّمان، يوم 3 مارس/آذار،  يعرض في »مؤسسة شومان«، 
زازا أوروشادزي عند السادسة والنصف مساًء. يروي العمل  اليوسفي  للمخرج 
حكاية  خالل  من  جورجيا،  عن  لالستقالل  األبخازيون  يخوضها  التي  الحرب  قصة 
إيفو وماركوس، اللذين يقطنان في قرية، يقرّر أحدهما هجرها؛ أما الثاني فيبقى 

لمداواة جرحاها.

C

علي جازو

 مــن كلمة واحــدة 
ٌ

ــف
َّ
 مــؤل

ً
 كــامــا

ُ
الــعــنــوان

ال غير، وعلى شكٍل يبدو با تأليف في 
ه قصيدة واحدة هي 

ّ
شيء، والديوان كل

»سوريا« مرفوعة باأللف آخرها، األلف 
أعــيــدت  إذا  إال  تحريكها  يمكن  ال  الــتــي 
أبــدًا.  يكن  لــم  كما  البلد  صياغة صـــورة 
فــوحــدهــم الــصــادقــون، وحــدهــم مرضى 
ــّبـــون، الــغــاضــبــون،  ــِحـ ـ

ُ
ــِل املـــغـــدور، امل ــ األمـ

مقيمن في شقاء الوعي، مفجوعن بما 
له، وال السكوُت عنه، يمكن  ال يمكن تحمُّ
أن يــهــذوا، ويــجــعــلــوا مــن الــهــذيــان أبلغ 
تعبير عن الحقيقة، إذا ما كانت األخيرة 
سًا بعد 

َ
ف

َ
عر وحّجة كتابته، ن

ِّ
 الش

َ
دعامة

س وجرحًا تلو جرٍح. 
َ
ف

َ
ن

أخــيــرًا كــافــأت اللغة »الــســوريــة« أسباَب 
حاجتها إلــى التعبير عــن كــيــاٍن بــا أي 
الغاضبة  النقمة  ت 

ّ
سنٍد خارجه، وَعض

عــلــى نحيبها الــخــافــت، وجــــاء الــصــوت 
 

َّ
ــفـــردي، هــو صـــوت املــســحــوقــن، محل الـ

الــجــمــع املـــقـــصـــوف، فـــتـــســـاوت »الـــثـــورة 
ــنــــة، مــثــلــمــا  ــاتــ املـــســـتـــحـــيـــلـــة« هـــائـــمـــة وفــ
بقصيدة  الــشــريــف،  بــزوغــهــا   

َ
أّول ــت 

ّ
غــن

 بيتيٍم 
ُ
 يتيٍم يلوذ

ُ
ها حال

ُ
مستحيلة، حال

آخَر. 
 سليم بــركــات يــمــّهــد، ومــن 

ّ
وكــمــا لــو أن

خــــال هــــذا الــتــمــهــيــد املـــبـــاشـــر الــوجــيــز 
 ملـــا ســيــلــي الــجــمــلــة األولــــــى من 

ُ
غ ــوِّ يــــســ

ديــوانــه الــجــديــد »ســـوريـــا«، ويــشــي بــأن 
القادم سيكون با ربٍط وال إتقان كالذي 
عهده قّراُء شعره، من خال بدء القصيدة 
ســؤال  على  مقلوبًا  أمــرًا  يتضمن  بنفي 
 
َ
ْبط

َّ
الض تسألوني  »ال  أساسًا:  مرفوض 

األعالي  اآلن.  بعد  نًا 
َ
ُمتق ْبط  كالرَّ نًا 

َ
ُمتق

 
ُ

ــل ــافــ ــْت ُصــــْدَرتــــهــــا، واألســ قــ
َّ
ــز  مــ

ٌ
ـــلـــة ُمـــخـــبَّ

بعد  جى 
َ
رت

ُ
ت ال  َبِل 

َ
الخ كاألنحاِء  لة  بَّ

َ
ُمخ

اآلن. ركبتاي خارتا والسماُء خارت«. 
ه 

ُّ
ــداٍء فــي مــقــام نــشــيــٍد كل مــســتــنــدًا إلـــى نــ

، وبعبارة واحــدة مفردة، 
ٌ
َعــَصــٌب ولــوعــة

ق فـــي قــبــضــٍة تتسع 
ّ
وجـــامـــعـــة مـــا تـــمـــز

وتنقبض كي تضّم ما ال ُيضّم إال داخل 
جــــرح االبـــتـــهـــال أو فـــي أثـــنـــاء صــــاٍة أو 
خــلــف جـــنـــازة، تــبــدأ وتــــدور وتــنــتــهــي بـ 
»أّيـــهـــا الـــبـــلـــُد«، هـــي هـــي ذاتـــهـــا الــعــبــارة 
 مقطع 

ّ
ستعاد مــرارًا في ختام كل

ُ
التي ت

ــداره الــشــعــري الــجــديــد  ــ مـــن مــقــاطــع إصــ
ــدى(،  ــ املــ دار  صـــفـــحـــة،   152( ــا«  ــ ــــوريـ »سـ
الــزلــزال السوري  الــذي يرثي فيه وقائع 
ــتـــراب بـــالـــهـــواء، والــخــزي  ــاًء يــمــزج الـ ــ رثـ

كــثــرة استخدامها بــا معنى.  غــدت مــن 
 – الهدُم التي يطل منها بركات 

ُ
فالنافذة

على »سوريا« هي ذاتها حال البلد الذي 
لــم يكن ســوى »كــفــٍر« ببلٍد لــم يكن بلدًا! 
فالحال الــســوريــة، هــا هــنــا، هــي اإلقــامــة 
في مكان هو الحبس عينه، ولذلك تبدو 
الـــحـــركـــة داخـــــل هــــذا الـــحـــبـــس، كــمــا هي 
داخــل القصيدة، أشبه بــاإلقــامــة فــي كل 

ما هو مخنوق ومؤجل ومهمل ومتواٍر 
وخائف وجامد وصــارخ ومريض. وما 
العبارة على نفسها وتمويجها  تقليب 
ــن إعــيــائــهــا  ــي تــصــحــو مــ وغـــربـــلـــتـــهـــا كــ
وتنهض من خمول إغمائها، وفي أكثر 
من نحٍو، حّد التشويش ومساواة الضّد 
بـــالـــضـــّد، وجــعــل الــصــفــة اســمــًا واالســــم 
ــــوى حــيــلــة بـــاغـــيـــة هــذيــانــيــة  ــة، سـ ــفـ صـ
آســرة لــتــدارك ما يهرب من التعبير عن 
نــفــســه واضــحــًا وضــــوح الــقــتــل وشــيــوع 
، ليل 

َ
الدمار. إذ ماذا يمكن أن يلي الليل

الــعــبــارة ولــيــل الــلــغــة، إذا كــانــت عيوننا 
وحواسنا مشدودة كلها إلى عبارة من 
 
ٌ
ٌع، والوسادة ناقمة

َ
ه َهل

ُّ
 كل

ٌ
قبيل: »لحاف

ما  على  الحلِم  كحقِد   
ً
ثقيا الحلم  على 

فيه، أّيها البلُد..« أو »الصبُر با أسنان، 
با يدين«!

بالبطولة، والنشوة بالشتيمة. ال يقابل 
ــان يــقــابــلــه  ــا كــ الـــشـــعـــريَّ هــنــا والــــيــــوم مـ
ــتـــهـــى األمــــــــس، وانــــتــــهــــت مــعــه  أمـــــــس. انـ
األبدية، ومعهما ذوت أضــواؤه التي لم 

تكن أضواًء. 
هــــــكــــــذا، داخــــــــــل نــــفــــق مــــعــــتــــم، تــجــتــمــع 
النقائض السورية كتفًا إلى كتف وفمًا 
ــار خـــســـارتـــه عـــلـــى فـــٍم  ــ شــقــيــقــًا يــطــبــق نـ
الشاعُر  ركـــاٍم، يعيد  فــوق  شقيٍق، ركامًا 
املختلطة  األنــقــاض  بناءه رفعًا من بن 
بيِت  إلى  الركام  بالجثث، بعدما تحّول 
الشاعر، كما هو بيت السوري طريدًا من 

 العالم. 
ِّ

العالم، كل
ال شيء ُمْحَكمًا بعد اآلن وال أنيقًا سوى 
الرثاء، سوى الرفض، سوى قلِب العبارة 
على نفسها وكسرها وتشتيتها من كل 
التي  الــضــّد مــن بديهيتها  صـــوب، على 
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الشاعر في بوتريه لـ جنان داوود

تصويب

نجوان درويش

الشعر  كتابة  أن  الحظ  من حسن 
ال تـــحـــتـــاج إلـــــى مــكــتــبــة ومـــراجـــع 
ــات عــمــل طـــويـــلـــة، كــالــتــي  ــاعـ أو سـ
ى 

ّ
وحت واملـــؤرخ  الباحث  يحتاجها 

ــى  ــــي أقـــــــرب إلـ ــب الـــــــروايـــــــة؛ هـ ــاتــ كــ
ــة ربـــو تدهمك فــي لحظة غير  أزمـ
منتظرة. تترك في دفترك ما كان 
ــي لــحــظــتــهــا ومـــــا قــد  خـــاصـــك فــ
يصير »ثروتك« في ما بعد.. وأثناء 
ذلك، أنت تراكم شيفرات صندوقك 
األسود ملن سيعثر عليه ذات زمن. 
الــبــرولــيــتــاري  أيـــهـــا  إذن  عــلــيــك  ال 
ــــدرة الـــوقـــت، أيــهــا  ــي مـــن نـ

ّ
املــتــشــك

املــوظــف املبتلع فــي جـــوف وحــش 
ــر، أيــهــا  ــيـ ــغـ الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الـــصـ
وسائر  والــواجــب  للعائلة  األســيــر 
األوهــــــــام الــذهــبــيــة وأمـــــك وجــدتــك 
امليتة وحبيبتك التي ستموت. كل 
ما تحتاجه هو دفتر- يستحسن 
ــلـــم حــبــر-  ــكـــون صـــغـــيـــرًا، وقـ أن يـ
. من هذه 

ً
ل أن يكون ســائــا

َّ
يفض

ما ستسّميه   
ُّ

التدوينات، ستستل
فـــي مـــا بــعــد شــعــرك )يـــا لــوجــاهــة 
الكلمة(. في أسوأ الحاالت ستكون 
نفسك،  إلــى  دليلك  اليوميات  هــذه 
حــــن تـــنـــجـــح املــــؤســــســــة وأنـــظـــمـــة 
الضبط املختلفة في إجائك عنها 
)مـــا أكــثــر الــنــازحــن عــن أنفسهم 
اليوميات،  أي  ــام(؛ وهـــي،  ــ األيـ هـــذه 
ــم عـــــلـــــى األرجـــــــــــــــح فـــي  ــهــ ــســ ــتــ ســ
فــن ال غنى  والــتــمــاســك  تماسكك. 
أعـــرف، ستتحدث  عنه، صــّدقــنــي. 
اآلن أكــثــر مــن قـــاٍض مــعــزول، عن 
وعـــن وعــــن، وســائــر االســتــعــارات 
ــرف، أن  ــ ــعـ ــ الـــكـــبـــيـــرة واملــــغــــريــــة. أتـ
الشتات جزء من الرحلة ولم نسمع 
البشر  الغربة.  عن حجر سحقته 
ــتــون األحــــجــــار. هيا 

ّ
وحـــدهـــم يــفــت

أسرع إلى دفترك. كل شيء بنقود 
إال كتابة الشعر. هذه دفعَت ثمنها 
مسبقًا ولـــم يــعــد بــإمــكــانــك شــراء 

شيء آخر بحياة أنفقتها.

هيا أسرع

مصطفى إرغات في بورتريه لـ جودت ديكير



تراث

راوحت اإلمبراطورية 
بين التمنّع عن التصوير 

والرغبة فيه على مدى 
عهود، بعد أن صار 

عرفًا فنيًّا في تمجيد 
مآثر الملوك، وتخليد 

ذكرى الصالحين واألنبياء، 
وتمثيل الصور األدبية، 
وتجسيد ما يدور في 

تضاعيف الحياة اليومية

فّن التصوير

بين تحريم 
الشيوخ 
وشغف 

السالطين

زياد توبة

العثمانيــة  اإلمبراطوريــة  قامــت 
املدنيــة  الحيــاة  تقنــن  علــى 
إطــار  فــي  اإلداريــة  واإلجــراءات 
الشــريعة اإلســامية، التــي أصبــح فيهــا الدين 
أمصــار  إدارة  فــي  تمــاس  علــى  والســلطة 
بإحــدى  الســلطان  يمســك  اإلمبراطوريــة. 
ــة 

ّ
الدف اإلســام  شــيخ  ويمســك  الحكــم،  تــي 

ّ
دف

ــع األخيــر بــدور مركــزي فــي 
ّ
الثانيــة، مــع تمت

الســلطنة، فيقــول فيــه عبــد القــادر آغلــو: »هــو 
رئيــس املفتيــن واملدرســن وأكبــر أهــل العلــم 
مســتوى. كان فــي البدايــة ُيدعــى مفتيــا فقــط. 
وكان يحضــر املجلــس عند تعين صدر أعظم 
الصــدر  مــع  ويخــرج  الفــرو  ويلبــس  جديــد، 
األعظــم. وكان أّول مــن يهنــئ  الصــدر األعظــم 

ســمى دائرتــه شــيخ اإلســام 
ُ
الجديــد. كانــت ت

قابي سي، أو دائرة مشيخت، وكانت الدولة ال 
ذ أّي عمل مهّم قبل فتوى شيخ اإلسام«.

ّ
تنف

ســلطة وهيبــة طبعتــا العاقــة بــن الســلطان 
اإلمبراطوريــة  إدارات  فــي  اإلســام  وشــيخ 
مريبــة،  عاقتهمــا  جعــل  مــا  العثمانيــة، 
مًا 

ّ
يشــوبها الضغط املتبادل. عاقة تشــتّد تأز

وتنفــرج رهنًا بالظــروف املوضوعية املحيطة 
دار بموجب الشــريعة 

ُ
بالبــاط، بينمــا الباد ت

وطــأة  تحــت   
ّ

وتظــل ومعاييرهــا،  اإلســامية 
 
ّ
التوازن بن الســلطان وشــيخ اإلســام. بيد أن
التــوازن ال يســلم مــن االختــال، إن كان األمــر 

قًا بالقضايا الكبيرة أو الصغيرة.
ّ
متعل

انــن، 
ّ
مــن خــال التصويــر واقتنــاء أعمــال الفن

ضــح مــدى االضطــراب الــذي يســود عاقــة 
ّ
يت

الفقهــاء بســاطينهم، وإن يكــن األمــر املتنــازع 

ــف فــي دائــرة القضايــا الصغــرى. 
ّ
عليــه، ُيصن

الســلطان  يأبــه  ال  عديــدة  مناســبات  ففــي 
حــاالت  وفــي  الفقهــاء،  بــآراء  يســتأنس  وال 
الدينيــة  القــوى  مــع  املواجهــة  أخــرى يخشــى 
الســلطنة  شــرعية  علــى  يخشــى  البــاط،  فــي 
ومباركتها من شيخ اإلمبراطورية. أما عندما 
الفقهــاء،  مــع  املعركــة  غــور  الســلطان  يســبر 
تبــدو محــاوالت االنفــكاك عــن ســلطان النــّص 
الدينــي واهنــة وضعيفــة، فمــا يلبــث أن يثــور 
محّصنــن  التصويــر  تحريــم  عــن  املنافحــون 
بنصوصهــم التــي أعــادوا قــراءة التاريــخ مــن 
التاريخيــة  الوقائــع  واســتخدموا  منظورهــا، 

لوسم مواقفهم بـ »اإلسامية«.
بدت الشــريعة الجديدة، على أيدي أصحابها 
للتصويــر  ممانعــة  واألئمــة،  الفقهــاء  مــن 
ورافضــة القتنــاء أعمــال املصّوريــن. وعندمــا 

تبدو الحال مضطربة بن الســلطان والشــيخ، 
ــب األّول الوقــوع فــي دائــرة املحظــورات، 

ّ
يتجن

وتصبح هذه املحظورات مائمة للطرفن في 
مثــل هــذه الحــاالت، فتخضــع عاقــة الســلطان 

والشيخ لسنن »املجاملة«. 
مــن  العثمانيــة  الدولــة  »تاريــخ  كتابــه  فــي 
النشــوء إلــى االنحــدار«، يقــول الباحــث خليــل 

املؤّســس  الفاتــح  محمــد  »ُعــرف  إينالجيــك: 
العثمانيــة، كمقاتــل  الحقيقــي لإلمبراطوريــة 
فــي  ــه 

ّ
أن إال  العالــم،  علــى  للســيطرة  جاهــد 

الوقــت نفســه، ُعــرف بتســامحه وثقافتــه. فقــد 
طلــب مــن غيناديــوس، حــن عّينــه بطريركيــًا 
ــص 

ّ
تلخ رســالة  ــف 

ّ
يؤل أن  األرثوذكــس،  علــى 

مبــادئ الديــن املســيحي. أمــا فــي باطــه فــكان 
يستدعي العلماء في أيام معّينة من األسبوع 
فــي  يســتقبل  كان  كمــا  لــه.  املشــورة  لتقديــم 
ودعــا  اليونــان،  ــاب 

ّ
والكت العلمــاء  باطــه 

فنــان البندقيــة، جنتيــل بلينــي، لرســم بعــض 
لرســم  وحتــى  لقصــره،  الجداريــة  اللوحــات 
لــه. وفــي هــذا اإلطار ُوجــد من يبالغ 

ّ
لوحــة تمث

عصــر  حــكام  أحــد  الثانــي  محمــد  ويعتبــر 
النهضة«.

بــن  الضاغطــة  العاقــة  طابــع  لنــا  يتبــّن 
املوقعــن، علــى الرغــم مــن حــّب الفاتــح للرســم 
مــن  التصويــر   

ّ
فــن  

ّ
ظــل اللوحــات،  واقتنــاء 

شــيخ  ســلطة   
ّ

ظــل فــي  البــاط،  محظــورات 
املحاســبة  عــن  يغفــل  ال  الــذي  اإلســام 
علــى  دنياهــم  آثــروا  ممــن  واالقتصــاص 
دينهــم. وُيحكــى أن الســاخطن  فــي مقاومــة 
قــوا حــول ابنــه األكبــر 

ّ
الســلطان، وبعــد أن تحل

مــن  الســلطان  مــوت  بعــد  تمكنــوا  بايزيــد، 
الصــدر  اغتيــل  وعندمــا  االنكشــارية.  إثــارة 
ليتولــى  الازمــة  اإلجــراءات  اتخــذت  األعظــم 
بايزيــد العــرش. ونتيجــة للضغــوط املختلفــة 
عــن  بالتخلــي  عهــده  الجديــد  الســلطان  بــدأ 
سياســات أبيــه. فقــد طالبتــه غالبيــة الســكان 
 مجــاالت 

ّ
بتطبيــق الشــريعة مــن جديــد فــي كل

الحيــاة، واعتبــرت الســلطان الجديــد مناصــرًا 
للعدالــة والشــريعة، فنزعــت حينئــذ اللوحــات 
الجداريــة التــي رســمها الفنــان بلينــي وبيعت 

في األسواق.
لــم تكــن عمليــة منــح عنصــر ثقافــي مــا قيمــة 
ســهلة،  عمليــة  الواحــدة  الثقافــة  فــي  جديــدة 
ناهيــك عــن اســتحالتها فــي حــاالت عديــدة، ما 
لســلطة رجــال  التحريــم حصنــًا منيعــًا  جعــل 
الديــن لعقــود مــن الزمــن. هــذا مــا حصــل عنــد 
علــى  املطبعــة  اكتشــاف  تــّم  حــن  العثمانيــن 
ــر دخــول املطبعــة 

ّ
أيــدي األوروبيــن. فكمــا تأخ

 التصوير 
َ
إلى اإلمبراطورية العثمانية لم يحظ

بموافقــة الشـــيخ آنــذاك. يــرّد املــؤرخ اإلنكليــزي 
ر الشعور الديني 

ّ
توماس أرنولد ذلك إلى تجذ

لدى جمهور املسلمن، وبالطبع الشعور الذي 
إذ  التصويــر،  إزاء  التحريمــي  املوقــف  يحمــل 
كان مــن الصعــب جــدًا أن ُيمحــى التحريــم مــن 
أذهانهــم. فكتــب الفقــه تحفــل بمواقــف رافضــة 
للتصويــر، وســادت تلــك الكتــب لقــرون عديدة، 
مــع  التعامــل  فــي  املســلمن  ملعــارف  كمصــدر 

شؤون دنياهم.
مــن  بالعديــد  التاريخيــة  اإلخباريــات  تفيدنــا 
الحــوادث التــي جعلــت مــن التصويــر عنصــرًا 
إشــكاليًا فــي تاريــخ اإلمبراطوريــة العثمانيــة.  
يــروي أرنولــد حادثــة تاريخيــة بــارزة حصلت 
أن  الثانــي  محمــود  الســلطان  حــاول  عندمــا 
وعــادات  آداب  التركــي  الشــعب  علــى  يفــرض 
فقــام  منهــا،  واحــدًا  التصويــر  وكان  غربيــة، 
 املعســكرات، ثــارت 

ّ
بتعليــق صــورة لــه فــي كل

حفيظــة الســكان فــي اســتنبول بتحريــض مــن 
الســلطان،  علــى  تمّردهــم  فأعلنــوا  العلمــاء، 
وأســفر التمــّرد عــن أربعــة آالف قتيــل، وُرميــت 
أجســادهم فــي البحــر قبــل أن يتــّم إخمــاد ذاك 

التمّرد.
بالحالــة  وانتهــاء  اإلســام  صــدر  منــذ 
 التعقيــد ســاد العاقــات 

ّ
العثمانيــة، يتبــّن أن

أهــل  وبــن  وأئّمتهــم،  املســلمن  بــن جمهــور 
الجماهيــر  بــن  كمــا  والســاطن،  الشــريعة 
 التصويــر، الــذي 

ّ
 فــن

ّ
وحكامهــم أيضــًا... ولعــل

مــن  بــّن  إبداعيــة،  ألهــداف  اإلنســان  ابتكــره 
حيث ال يدري محّرموه، حجَم اإلشكالية التي 
تــراوح بــن النــّص الدينــي وشــغف ســاطن 
بــن  الضاغطــة  العاقــة  وصــّور  البــاط، 
الســاطن العثمانيــن الجانحــن إلــى الفنون 

واملفتين املتحفظن عليها.
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قضية

شذرات

من لي أن أقيم في بلد
أُذكر فيه بغير ما يجُب

يُظّن بي الُيسُر والديانة والعلـ
ـلم، وبيني وبينها حجُب

كّل شهوري علي واحدة، 
ال صفر يُتّقى وال رجُب

أقررت بالجهل، واّدعى فهمي
     قوم، فأمري وأمرهم عجُب

والحق أني وأنهم هدر،
لست نجيبًا، وال هم نجُب

والحال ضاقت عن ضّمها جسدي
   فكيف لي أن يضّمه الشجُب؟

ما أوسع الموت، يستريح به         
الجسـم المعنى، ويخفت اللّجُب
)أبو العاء املعّري(

ِكالني لما بي عاذلي كفاني
طويت زماني برهًة وطواني

بليُت وأبلتني الليالي َوْكرها
وصرفان لأليّام معتوران

وما لي أبلى لسبعين حّجة
وعشٍر أتت من بعدها سنتاِن

فال تسأالني عن تباريح علّتي      
ودونكما منّي الذي ترياِن

وإنّي بحمِد اهلل راٍج لفضله
ولي من ضماِن اهلل خيُر ضماِن

ولست أبالي عن تباريح علّتي
إذا كان عقلي باقيًا ولساني

هما ما هما في كّل حال ُتلّم بي
فذا صارمي فيها، وذاك سناني
)ابن عبد رّبه األندلسي(

تطّورت الرســوم في القصور العثمانية، من انحصارها في البورتريه الشخصي، إلى 
رصــد لحظات تاريخية، مثل زيارة ملك هنغاريا للســلطان ســليمان، إلى يوميات حريم 

)Getty( القصر

وضع كثير من السالطني العثمانيني الرسامني 
في خدمتهم، كمحمد الثاني الذي استقدم 

الفنان اإليطالي جنتيل بلليني من البندقية. إال 
أّن التصوير بقي سّريًا سنوات طويلة.

بعد موت الوزير قره محمد سنة 1644، تّم 
له 

ّ
اكتشاف غرفة سرّية أخفى فيها لوحات تمث

هو وبعض معاصريه. وبقي اهتمام السلطان 
سليمان القانوني )1520-1566( بهذا الفّن 
 من معاصريه. ورغم رعاية محمد 

ً
مجهوال

الرابع للمصّورين، أبقى صوره مخفّية في 
غرفة خاّصة. 

شف الحقًا عن عدد من الصور التي 
ُ
كما ك

ه 
ّ
، تّم خاللها رّد هجوم شن

ً
ل موقعة

ّ
تمث

االسبان على الجزائر، حيث الغازي حسن 
باشا، كبير وزراء عهد السلطان عبد الحميد 
األول )1773-1789(، كان قد رسمها بنفسه، 
ه لم يعرضها في قصره في استنبول، بل 

ّ
لكن

أخفاها في قصره الريفي، وكان يعرضها 
على أصدقائه األوروبيني واملسيحيني.

وعندما أراد السلطان سليم الثالث )1789-
1807( تجاهل األحكام املسبقة في التصوير، 
ل السالطني املؤّسسني 

ّ
طلب رسم لوحات تمث

لإلمبراطورية، واستعان بفالح يوناني 
الجنسّية، موهوب بالتصوير لنسخ اللوحات 
رسلت 

ُ
في مكان معزول في القصر. وبعدها أ

النسخات إلى إنجلترا سنة 1806، مرفقة 
بتعليمات السلطان تشّدد على سرّية العمل 

التاّمة. وهي اليوم تعّد من أشهر اللوحات 
الشخصية للسالطني العثمانيني، بعدما بقيت 
سنوات سّرًا من أسرار االمبراطورية العثمانية.
زياد...

غرفة القصر السرّية

حين يتواجه الحاكم 
والفقيه، يطغى سلطان 

النّص الديني وينتصر
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رسم بعنوان »المفتي والوحش« بريشة ليغوزي يعود 
)Getty(16للقرن الـ

)Getty( 1480 السلطان محمد الفاتح بريشة بيلليني عام
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الفيفا
  يفّضله شتاًء

رياضة

تأهلت الروسية ماريا شارابوفا بسهولة إلى 
ثاني أدوار بطولة املكسيك املفتوحة للتنس 

على حساب األميركية شيلبي روجرز، ونجحت 
شارابوفا، املصنفة الثانية عامليًا واملرشحة 

األولى للفوز بلقب املكسيك، في التغلب على 
روجرز )املصنفة الثمانن عامليًا( بمجموعتن 

دون رد بواقع )6 – 4( و)6 – 1(، في مباراة 
استغرقت 75 دقيقة، ُيذكر أن مجموع جوائز 

بطولة املكسيك املفتوحة 250 ألف دوالر.

تبّن، في مفارقة غريبة من نوعها، أن أحد 
املتورطن في واقعة جماهير تشيلسي اإلنجليزية 
العنصرية ضد أحد املنحدرين من أصول أفريقية 

في مترو العاصمة الفرنسية باريس، هو مدير 
ملؤسسة حقوقية. وأصدر املشجع ريتشارد باركلي 

)50 عاما( والذي يشغل منصب مدير مؤسسة 
»وورلد هيومان رايتس فوروم« بيانا اعتذر 

فيه عن الواقعة، نافيا توجيه هتافات عنصرية، 
ومؤكدا إدانته »ألي تصرف يدعم العنصرية«.

حقــق إنتــر ميــان اإليطالي ثالــث انتصار 
اإليطالــي  الــدوري  فــي  التوالــي  علــى  لــه 
 -  2( كاليــاري  حســاب  علــى  القــدم  لكــرة 
1(، ليرتقــي خمســة مراكــز وينافــس بقــوة 
علــى مركــز مؤهل إلى بطولــة أوروبية في 

املوسم املقبل.

ع البلجيكي ثورجان هازارد، شقيق العب 
ّ
وق

تشيلسي اإلنجليزي إدين هازارد على عقد مع 
بروسيا مونشنجادباخ األملاني حتى يونيو/

حزيران 2020، ويضمن ثورجان، الذي كان معارًا 
من تشيلسي للنادي األملاني، بهذه الطريقة 

استمراره في النادي األملاني، وقال املدير 
الرياضي للنادي األملاني »ثورجان أظهر موهبته 

الكبيرة ونحن سعداء بتوقيعه واالتفاق على 
استمراره معنا في السنوات املقبلة«.

الفوز الثالث تواليًا

شارابوفا تتأهل بسهولة 
إلى ثاني أدوار بطولة 
المكسيك المفتوحة

مسؤول حقوقي 
متورط في حادثة 
تشيلسي العنصرية

ثورجان هازارد يوقع 
لبروسيا مونشنجالدباخ 

حتى 2020

اقترحــت مجموعة العمــل في االتحاد الدولــي لكرة القــدم )الفيفا(، أن 
يقام مونديال قطر في شتاء 2022 في الفترة ما بين نهاية نوفمبر/تشرين 
الثانــي ونهايــة ديســمبر/كانون األول، باعتبــار أنها الفترة األنســب للحدث، 
وستتم مناقشة التواريخ المقترحة من مجموعة العمل في وقت الحق.

)getty( هل ستحط كأس العالم الذهبية في قطر شتاًء؟
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الفعل  ردود  ملف  لغلق  األفــريــقــي  االتــحــاد 
ــادرة فـــي تــصــريــحــات وديـــع  الــعــنــيــفــة الــــصــ
الــجــريء إزاء حــكــم املــقــابــلــة املـــذكـــورة وإزاء 
املــســؤولــني فـــي االتـــحـــاد األفـــريـــقـــي.. انقلب 
الرأي في املّدة األخيرة ليجنح إلى ضرورة 
اإلمساك بالعصا من الوسط وعدم الدخول 
فــي لعبة لــي الــــذراع مــع االتــحــاد األفــريــقــي 
ــاد الــتــونــســي  ــ ــــحـ ــاء االتـ بـــاعـــتـــبـــار أن أعــــضــ
فعلهم  رّدة  فـــي  ــاء  أخـــطـ ارتـــكـــبـــوا  أنــفــســهــم 
االحــتــجــاجــيــة تــتــنــافــى مـــع الـــلـــوائـــح ســـواء 

كانت لوائح الفيفا أو االتحاد األفريقي..
ومعلوم أن االتحاد التونسي كان قد راسل 

تونس ـ عبد الباقي بن مسعود

أّدت هزيمة املنتخب التونسي أمام 
تحكيمي  بانحياز  غينيا  منتخب 
مــفــضــوح، إلـــى صــــراع مــبــاشــر بني 
االتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة وديع 
الجريء واالتحاد األفريقي ورئيسه عيسى 
حــيــاتــو، ومــــــازال إلــــى حـــد الـــيـــوم مــوضــوع 
ــارع الـــريـــاضـــي  ــ ــــشـ ــي الـ نـــقـــاش مـــتـــواصـــل فــ

التونسي..
 

ّ
وبعد أن كــان الــرأي العام متجهًا نحو حل
التصعيد ورفـــض االعــتــذار الـــذي طــالــب به 

عمان ـ العربي الجديد

أعــلــن االتــحــاد األردنــــي لــكــرة الــقــدم أن املــدرب 
اإلنجليزي راي ويلكينز رفض االستمرار مع 
النشامى ملــدة 45 يــومــًا بعدما أعــلــن االتــحــاد 
سابقًا تمديد عقد ويلكينز والذي انتهى يوم 
15 شباط/فبراير املاضي حتى نهاية مارس/ 
آذار املقبل، وهو القرار الذي يقضي باالكتفاء 
بتمديد عقد ويلكينز إلى نهاية مارس وعدم 
املــوافــقــة عــلــى تــجــديــد الــعــقــد، مــا دفـــع األخــيــر 
إلـــى املــطــالــبــة بتجديد عــقــده ملـــدة عـــام وليس 
تمديده، وهو ما كان االتحاد قد رفضه جملة 

وتفصيال. 
ــم يــحــظ ويــلــكــيــنــز بــثــقــة االتـــحـــاد وال حتى  ولـ
ــتـــه الــفــنــيــة الــتــي  الــالعــبــني نــظــيــر ضــعــف رؤيـ
اتــضــحــت مــعــاملــهــا فـــي كــــأس أمــــم آســيــا الــتــي 
للدور  بالتأهل  مــرة  األردنـــي ألول  فيها  فشل 
التنفيذية  الهيئة  مجلس  جــدد  فيما  الثاني، 
التحاد كرة القدم قراره بتفويض األمير علي 
بن الحسني رئيس الهيئة التنفيذية الختيار 
مــديــر فــنــي جــديــد للمنتخب الــــذي ســيــشــارك 
بالتصفيات املزدوجة اآلسيوية وكأس العالم 
والــتــي ســـوف تــبــدأ يـــوم 11 حــزيــران/يــونــيــو 

املقبل.
وستتواصل مسيرة األردني االستعدادية بال 
الفني  للجهاز  املهمة  توقف من خــالل إسناد 
الوطني بقيادة أحمد عبد القادر الذي ال يزال 
على رأس عمله منذ انتهاء مشاركة املنتخب 

بنهائيات كأس آسيا في أستراليا.

أحزانه  نسيان  الكويتي  القادسية  سيحاول 
عــنــدمــا يستهل مــشــوار الـــدفـــاع عــن لــقــبــه في 
ــقــــدم عــلــى  كـــــأس االتــــحــــاد اآلســــيــــوي لـــكـــرة الــ
أرضــه أمــام أهــال مــن تركمانستان فــي دوري 
املسابقة  بلقب  تــتــويــجــه  املــجــمــوعــات، ورغــــم 
ــان الــقــادســيــة يــأمــل الــتــأهــل  الــعــام املـــاضـــي، كـ
ــذا املـــوســـم،  لــلــعــب فـــي دوري أبـــطـــال آســـيـــا هــ
لكنه خسر )2 - 1( أمام األهلي السعودي في 
الفريق  ليعود  املــاضــي  األســبــوع  التصفيات 
إلــــى املــســابــقــة الـــتـــي فــــاز بــهــا لــلــمــرة األولــــى 

فــي تــاريــخــه على حــســاب أربــيــل الــعــراقــي في 
أكــتــوبــر تــشــريــن األول املــاضــي. لــكــن الهزيمة 
بــســداســيــة نظيفة فــي الــــدوري الــكــويــتــي يــوم 
الــســبــت املــاضــي أمـــام الــســاملــيــة وجــهــت لطمة 
قــويــة لــلــقــادســيــة الــــذي أصــبــح يبتعد بــفــارق 
املتصدر، وزادت هذه  العربي  عــن  نقاط  ســت 
الــهــزيــمــة مــن الــضــغــوط الــواقــعــة عــلــى املـــدرب 
اإلســـبـــانـــي أنــطــونــيــو بــوتــشــي والـــــذي طــالــب 
البعض برحيله خصوصًا أن الفريق ال يقدم 

العروض املنتظرة منه في املوسم الحالي.

ويــلــتــقــي فـــي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة أيــضــًا أربــيــل 
وصيف البطل خارج أرضه مع االستقالل من 
طاجيكستان، ورغم األزمة املالية الطاحنة التي 
يعاني منها أربيل يتطلع الفريق للوصول إلى 
املــاضــي عندما  الــعــام  أبــعــد نقطة مثلما فعل 
صــعــد إلــــى الــنــهــائــي قــبــل أن يــخــســر بــركــالت 
الرفاع  كما وسيبدأ  القادسية،  أمــام  الترجيح 
البحريني مشواره في املجموعة الرابعة على 

أرضه أمام الجيش السوري.
العربي الجديد، رويترز

الكرة التونسية إلى أين؟
وضع صعب بين مطرقة 

»الكاف« وسندان الكرامة

مازالت جروح المشاركة 
في نهائيات كأس أفريقيا 

2015 بغينيا االستوائية 
تنزف وتتفاقم معها 

اآلالم بسبب ما حدث 
للمنتخب التونسي الذي 
خرج من المنافسة في 
مباراة ربع النهائي ضد 

منتخب البلد المنّظم 
بفضل هدية الحكم سي 

شورن الذي أعلن في 
الوقت بدل الضائع عن 

ضربة جزاء خيالية مكنت 
الغينيين من تعديل 
النتيجة ثم مخالفة 

مكنته من تسجيل هدف

القادسية يبدأ حملة الدفاع عن لقبهويلكينز ينسحب من قيادة النشامى

رئيس االتحاد التونسي: 
أرفض أن أمرغ أنف الكرة 

التونسية في التراب

كنا قادرين على هزم 
غينيا والَحكم وقف في 

وجه المنتخب

قائمة  عن  الجزائري  للمنتخب  الفني  المدير  جوركوف،  الفرنسي  أعلن 
أبرز  بينهم  من  سيختار  والذين  الجزائري،  الدوري  في  الناشطين  الالعبين 
ومواجهة  قطر،  في  الودية  الدولية  الدورة  في  للمشاركة  الالعبين 

منتخبي قطر وعمان.
الباليلي  يوسف  المهاجم  نجد  القائمة  ضمتها  التي  األسماء  أبرز  ومن 

الذي أبهر المدرب الفرنسي، وأقنعه بأدائه المميز.

جوركوف يوجه الدعوة للباليلي

2829
رياضة

سان لورنزو يلحق برباعي قمة الدوري األرجنتيني
ــانـــي مــارتــني كــاوتــيــروتــشــو هــدفــًا فــي الــشــوط الثاني  ســّجــل األوروجـــوايـ
ليقود فريقه ســان لــورنــزو إلــى تحويل تــأخــره إلــى انتصار )2 – 1(، في 
األرجنتيني  الــدوري  بطولة  مباريات  من  الثانية  الجولة  مباريات  ختام 

لكرة القدم. 
وبفوزه الثاني في مباراتني خاضهما حتى اآلن في البطولة املحلية، رفع 
»اإلعصار« رصيده إلى ست نقاط ليلحق برباعي القمة بوكا جونيورز 

وفيليز سارسفيلد واستوديانتس دي ال بالتا وروساريو سنترال.

تياجو: نأمل في أن يجدد سيميوني لعشر سنوات
قال البرتغالي تياجو مينديش 
العب وسط أتلتيكو مدريد إنه 
سعيد للغاية بالحديث الدائر 
ملــدرب  التجديد  احتمالية  عــن 
الــفــريــق، األرجــنــتــيــنــي دييجو 
ســيــمــيــونــي لــخــمــس ســـنـــوات، 
أن تكون  أنــه يأمل  إلــى  مشيرًا 
عشرة أعــوام. وقــال الالعب في 
مــؤتــمــر صــحــافــي »قـــرأنـــا هــذا 
األمر في بعض وسائل اإلعالم 

يــدور حــول خمس سنوات ولكن  أن الحديث  وهــو يسعدنا كثيرًا، أعتقد 
نحن نأمل أن تكون عشرة أعوام، نحن سعداء للغاية، والجمهور أيضًا«، 
وصرح تياجو »هذا املوضوع يخص املدرب والنادي وال يمكن أن يفقدنا 

تركيزنا، نحن في فترة مهمة من املوسم وال نرغب في تشتيت تركيزنا.

أبيدال يعتبر تعاقد ميسي 
مع باريس سان جيرمان »ممكنًا«

تعاقد  أن  أبــيــدال،  إريــك  املعتزل  الفرنسي  السابق،  اعتبر العــب برشلونة 
نجم البرسا، األرجنتيني ليونيل ميسي، مع نادي باريس سان جيرمان 
السابق في مقابلة لبرنامج »تيليفوت«  الدولي  أمر ممكن، وقــال الالعب 
الرياضي، على قناة »تي إف 1« الفرنسية: »لقد فاز بكل شيء مع البرسا، 
وربما يرغب اآلن في تحد جديد والفوز بألقاب مع ناد آخر، إنه أمر ممكن«.
أن باريس  مــواســم،  الـــذي لعب بصفوف برشلونة ستة  أبــيــدال،  أكــد  كما 
سان جيرمان »قد يهتم« بالنجم األرجنتيني، ملا لهذا النادي الفرنسي من 

»روح وطموحات وأهداف«.

العبو بارما مستعّدون 
لتحّمل تكاليف السفر لمواجهة جنوى

أكد أليساندرو لوكاريلي قائد 
الفريق  العبي  استعداد  بارما 
ملواجهة  السفر  نفقات  لتحمل 
ــــد املــقــبــل في  جـــنـــوى يــــوم األحـ
الــــدوري اإليــطــالــي، إذا لــم يكن 
ــنــــادي تــحــمــل تكلفة  الــ بـــوســـع 
الــحــافــلــة، وقـــال لــوكــاريــلــي إنــه 
شــعــر بــاالســتــيــاء بــعــد تأجيل 
مــبــاراة فريقه أمـــام أوديــنــيــزي 
يــوم األحــد بسبب عــدم امتالك 

بارما الذي يعاني من ضائقة مالية شديدة األموال الالزمة لتأمني اللقاء 
عن طريق الشرطة واملشرفني.

وقال لوكاريلي ملحطة إذاعية محلية »األمر أشبه بالفيلم، فلقد عشنا كل 
ما يمكن تخيله مع أربعة رؤساء مختلفني للنادي خالل املوسم«.

هاردن يقود روكتس لتخطي عقبة تمبروولفز
 113( للفوز  روكــتــس  هيوستون  ليقود  نقطة   31 هـــاردن  جيمس  سجل 
األمــيــركــي  الــســلــة  كـــرة  فــي دوري  تــمــبــروولــفــوز  عــلــى مينيسوتا   ،)102 –
للمحترفني، واستحوذ هاردن على 11 كرة مرتدة وسجل رمية ثالثية قبل 
93 ثانية من النهاية ليمنح روكتس التقدم )107 – 98(. وكان تمبروولفز 
قد انتفض بقوة في الربع األخير والــذي تأخر فيه بفارق وصــل إلــى 14 
فــوزًا مقابل 18  إلــى 38  ليرفع رصيده  نقطة، لكن روكتس تماسك بشدة 
نقطة،  اللقاء برصيد 30  أنــدرو ويجينز  الصاعد  أنهى  وقــت  هزيمة، في 
كما استحوذ على سبع كرات مرتدة مع تمبروولفز الذي خسر للمرة 43 

مقابل 12 انتصارًا.

أخبار مختصرة

تحقيق

االتـــحـــاد األفـــريـــقـــي مــتــظــلــمــًا مـــن تــصــرفــات 
الحكم  هــذا  أن  إلــى  املراسلة  الحكم، وملحت 
ــاع ذمـــتـــه فـــي لــعــبــة مـــع أطــــراف  قـــد يـــكـــون بــ
ذلــك  وراء  مــن  لتستفيد  األفــريــقــي  االتـــحـــاد 
غينيا وتجازى على احتضانها لنهائيات 
التي   2015 دورة  وتنقذ  أفريقيا  أمــم  كــأس 
تــراجــعــت املـــغـــرب عـــن احــتــضــانــهــا شهرين 

قبل موعدها..
ــقــــي أن املـــراســـلـــة  ــاد األفــــريــ ــ ــــحـ واعـــتـــبـــر االتـ
االتــــحــــاد  ــلـــى  عـ مــتــجــنــيــة وأن  الـــتـــونـــســـيـــة 
التونسي إّمــا أن يثبت بالدليل دعــواه ضد 
الحكم وضد االتحاد األفريقي أو أن يسحب 
موقفه ويعتذر وإال فإنه سيعاقب بحرمان 
املنتخب التونسي من املشاركة في نهائيات 

كأس أمم أفريقيا 2017.
السؤال الــذي أصبح يفرض نفسه في هذه 

األيام هو نعتذر أم ال نعتذر؟
 رّدة الفعل األولــى للمكتب الجامعي كانت 
متشنجة بحيث قــال وديــع الــجــريء إنــه لن 
يعتذر لالتحاد األفريقي ألنه لم يخطئ في 

حقه وألنه مظلوم وليس ظاملا..
وأمام تأزم الوضعية بادر طارق بوشماوي 
الــعــضــو الــتــونــســي فـــي املــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
كل  لتسخير  القدم  لكرة  األفريقي  لالتحاد 
مــجــهــوداتــه مــن أجـــل تــأجــيــل قــــرار االتــحــاد 
ــى نــهــايــة شهر  األفـــريـــقـــي فـــي املــــوضــــوع إلــ
ــان مــنــتــظــرا اتــخــاذه  مـــــــارس/آذار بــعــد أن كـ
الــــدورة فــي غينيا.. وبفضل  أثــنــاء تــواصــل 
وزنه في االتحاد وعالقاته املتجذرة، نجح 
بــوشــمــاوي فــي بــلــوغ مــســعــاه بــمــا سيمكن 
ــتـــونـــســـي مــــن الـــفـــتـــرة الــكــافــيــة  االتـــــحـــــاد الـ
تشنج  كــل  عــن  بعيدًا  ــزان  اتـ بأكثر  للتفكير 
قبل اتخاذ القرار املناسب في هذه املسألة. 

طــــارق بــوشــمــاوي كـــان عــلــى وعـــي تـــام بــأن 
ــد مــنــتــخــب تـــونـــس قــد  إصـــــــدار عـــقـــوبـــة ضــ

يــكــون ســبــبــًا فــي الــقــضــاء عــلــى أحــالمــه في 
املنافسة  فــي  الــعــادة  أن  باعتبار  املستقبل 
القارية ستنزل به في الترتيب إلى املستوى 
األدنى بما سيجعل مهمته مستعصية في 
الدورات التي تلي العقوبة بما فيها دورات 
بوشماوي  كثف  لذلك  للمونديال..  التأهل 

مـــن مــســاعــيــه واتــــصــــاالتــــه، ســـــواء بــرئــيــس 
االتحاد  فــي  بزمالئه  أو  التونسي  االتــحــاد 
 يحفظ 

ّ
األفريقي، من أجل الوصول إلى حل

حـــق الــجــمــيــع ويــحــمــي حــظــوظ تــونــس في 
قادم املنافسات.. 

هـــذه املــســاعــي تبقى فــي حــاجــة إلـــى تليني 
وابتعاده  ملوقفه  التونسي  االتــحــاد  رئيس 
عن التصعيد الذي قد ال يؤدي إال إلى أسوأ 
الـــعـــواقـــب.. وهــــذا مـــا عــبــر لــنــا عــنــه الــعــديــد 
مـــن الــريــاضــيــني الـــذيـــن اســتــجــوبــنــاهــم في 

املوضوع.
 

وديع الجريء: لن أغير موقفي
 بـــدا رئــيــس االتــحــاد الــتــونــســي لــكــرة الــقــدم 
وكــــان متشبثًا  فــعــلــه،  بــــردة  تــمــامــًا  مقتنعًا 
بــمــواقــفــه إلــــى درجـــــة أنــــه رفــــض االنــحــنــاء 
القدم  لكرة  األفريقي  االتــحــاد  أمــام جبروت 
وعصاه الغليظة والقادرة على ضرب الكرة 
اتحاد  رئيس  وقــال  الــطــرق،  بكل  التونسية 
الــكــرة فــي تــصــريــحــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
بــاالعــتــذار..  يطالبنا  األفريقي  االتــحــاد  »إن 
الخطأ..  نحن ضحية  أدري..  ال  ــاذا؟..  مــ عــن 
ــــي..  ــقـ ــ ــريـ ــ ــاد األفـ ــ ــحــ ــ ــأ يـــتـــحـــمـــلـــه االتــ ــطــ ــخــ والــ
بــالــنــســبــة لـــي أرفـــــض أن أمـــــرغ أنــــف الــكــرة 
التونسية في التراب.. املسألة مسألة كرامة.. 
ومسألة حقوق.. والحق معنا وليس علينا.. 
العقوبة  وبعد  الشخصي  ملوقفي  بالنسبة 
ــقـــي ضــدي  ــاد األفـــريـ ــا االتــــحــ الـــتـــي أصــــدرهــ
بــتــعــلــيــق نــشــاطــي، فــإنــنــي لـــن أعـــتـــذر حتى 
أما  إلــى غوانتانامو..  بنقلي  وإن هــددونــي 
بــالــنــســبــة ملـــوقـــف االتـــحـــاد الــتــونــســي فــإنــه 
ــــادم.. وإذا مــا كــان  ســيــتــحــدد فــي اجــتــمــاع قـ
هذا املوقف مخالفًا ملوقفي فإنني لن أمضي 

عليه«.
ووجد قرار رئيس االتحاد التونسي جبهة 
يتقدمها  بــقــراره،  للتمسك  تدعوه  مناصرة 
الــخــبــيــر الــقــانــونــي فــي الــريــاضــة أنــيــس بن 

ميم 
الذي قال في تصريحه لـ »العربي الجديد«: 
»موقف االتحاد األفريقي لكرة القدم غريب.. 
فــهــو يــطــالــب بـــاعـــتـــذار لـــم يــنــص عــلــيــه أي 
قــانــون مــن الــقــوانــني الــتــابــعــة لــلــوائــحــه وال 
للوائح الفيفا.. أعتقد أن الطريق األسلم هو 
الطعن في العقوبة التي يهددنا بها االتحاد 
ــع املــلــف إلـــى هيئة املحكمني  األفــريــقــي ورفـ
الرياضيني الدولية وأنــا على يقني تام من 

أننا سنكسب القضية«.
ــرة الــــقــــدم الــتــونــســيــة واملــحــلــل  ــ ــا نـــجـــم كـ ــ أمـ
الرياضي في قنوات بي اين سبورت سمير 
ــانـــب قــــرار  ــــى جـ ــان بـــــــدوره إلـ ــكـ الــســلــيــمــي فـ
ــال: »أســـانـــد مــوقــف  ــع الـــجـــريء حــيــث قــ وديــ

وديع الجري.. تونس مظلومة.. واملظلوم ال 
القدم  كــرة  لقد عانت  ينال حقه..  بل  يعتذر 
الـــتـــونـــســـيـــة كـــثـــيـــرًا مــــن شـــطـــحـــات االتـــحـــاد 
األفريقي ورئيسه عيسى حياتو.. تعرضنا 
إلى أكثر من مظلمة تحكيمية.. وحرمت كرة 
القدم التونسية من أكثر من لقب.. وآن األوان 
املــؤامــرات بموقف  إلــى مثل هــذه  لنتصدى 
ثابت وشجاع.. أرفض أن نعتذر.. بل أطالب 
االتحاد األفريقي باالعتذار لتونس.. وعلى 
لرئيس  مساندين  يقفوا  أن  الرياضيني  كل 

االتحاد التونسي وديع الجريء«.

جبهة رفض وانتقادات بالجملة
ومثلما وجــد رئيس االتــحــاد مساندة، فقد 
واجـــــه فـــي املـــقـــابـــل جــبــهــة رفــــض يــتــقــدمــهــا 
الدولي  التونسية، الحارس  القدم  نجم كرة 
الــذي أكــد لنا قائال:  الــواعــر  السابق شكري 
الــرأي  »لقد نجح وديــع الجريء في توجيه 

العام من أجل حماية نفسه.. 
فــهــو يـــدرك أن نــهــائــيــات كـــأس أمـــم أفريقيا 
2015 هــي فــرصــتــه األخـــيـــرة إلنــقــاذ نيابته 
املــتــكــررة  الــخــيــبــات  بــعــد  كــرئــيــس للجامعة 
ــتـــي عــرفــتــهــا مـــعـــه الــــكــــرة الــتــونــســيــة فــي  الـ
نــهــائــيــات 2013 وفـــي مــونــديــال 2014 وفــي 

نهائيات املحليني املاضية.. 
ــدرك أيــضــا أن الــفــشــل فـــي نــهــائــيــات  وهـــو يــ
الـــقـــضـــاء عـــلـــى حـــظـــوظـــه فــي  يــعــنــي   2015
انتخابات االتحاد التونسي لكرة القدم في 
ونجح  الفرصة  استغل  لذلك  الــقــادم..  العام 
في كسب مساندة مزعومة ألخطاء يتحمل 

مسؤولية ارتكابها.. 
ــــدى  ــاراة غـــيـــنـــيـــا أهـ ــ ــبــ ــ صـــحـــيـــح أن حـــكـــم مــ
ضربة جــزاء للمنافس لكن مــن املــؤســف أن 
نــجــد املــنــتــخــب الــتــونــســي بــعــراقــتــه ومــجــده 
وتــاريــخــه يتظلم مــن حكم فــي مــواجــهــة مع 
منتخب مغمور يوجد بعيدا أكثر من مائة 
مــركــز فـــي الــتــرتــيــب عـــن تـــونـــس.. كـــان على 
وديـــع الـــجـــريء أن يــصــب جـــام غضبه على 
مدربه الذي قدم فريقا دفاعيا ضد منتخب 
أكثر من ضعيف.. لقد كنا قادرين على هزم 
غينيا والحكم معًا لو عرفنا كيف نخوض 
ــو بــــادرنــــا بــالــلــعــب الــهــجــومــي  ــ ــاراة ولـ ــ ــبـ ــ املـ

وسجلنا أكثر من هدف.
ــنــــجــــم الــــســــابــــق زيـــــاد  ــه قـــــــال الــ ــتـ ــهـ ومـــــــن جـ
ــات ال يمكن  ــ الــتــلــمــســانــي: »مــثــل هـــذه األزمــ
أن نــخــرج مــنــهــا إال بــالــتــحــكــم فـــي مــواقــفــنــا 
وانـــتـــهـــاج الـــرصـــانـــة والــحــكــمــة قــبــل اتــخــاذ 
ــرار.. إن االتــــحــــاد األفـــريـــقـــي مــكــنــنــا من  ــ ــقـ ــ الـ
فــرصــة لــلــخــروج مــن املـــأزق بتوجيه رسالة 
ــذار.. وهــنــا ال يــنــبــغــي أن نــربــط كــرامــة  ــتــ اعــ
التونسيني بمباراة في كرة القدم.. إذا ارتكب 
أن يعتذر..  التونسي أخطاء فعليه  االتحاد 

واالعتذار من شيم الكرام.. 
ــد بـــــــــادر االتـــــــحـــــــاد االفـــــريـــــقـــــي بــتــحــمــل  ــقــ لــ
الحكم  بأخطاء  يتعلق  مــا  فــي  مسؤولياته 
وقــــام بمعاقبته وذلــــك أقــصــى مــا يــمــكــن له 
التصعيد  فــإن  لــذلــك  الــلــوائــح..  فعله حسب 
لـــم يــكــن لـــه أيـــة فـــائـــدة.. أدعــــو الــجــمــيــع إلــى 
االلتفاف والبحث عن مخرج سلمي من هذه 
في  وخــيــمــة  ســتــكــون  تبعاتها  ألن  القضية 
عالقة الكرة التونسية مع االتحاد األفريقي 
حتى وإن كسبنا الطعن في حكم قد يصدر 
ــى عـــالقـــات  ــ ضـــــدنـــــا.. ونــــحــــن فــــي حــــاجــــة إلــ
فــيــه مصلحة  بــالــتــعــاون والــــود ملــا  متميزة 
كرة القدم االفريقية بصفة عامة.. أقول هذا 
رغــم معرفتي بــأن أشــيــاء غريبة تجري في 

كواليس االتحاد األفريقي«.

ماذا بعد هذا؟
 ما الذي سيحصل من هنا إلى نهاية شهر 
مارس؟.. هذا ما يتطلع إليه الجميع.. ولو أن 
لغة العقل أصبحت تتجه نحو دعم موقف 
رصني يحفظ ماء الوجه.. ويحفظ آفاق كرة 
مواصلة  تضمن  لــن  الــتــي  التونسية  الــقــدم 
تطورها إذا ما خرجت من الدائرة القارية.. 
رســالــة تــوضــيــحــيــة إلـــى االتـــحـــاد األفــريــقــي 
لــكــرة الـــقـــدم تــكــون مـــحـــّررة بــإتــقــان وإقــنــاع 
أجوبة مظلمة عن  بــأن تخلصنا من  كفيلة 
سؤال مطروح بإلحاح هذه املدة: كرة القدم 

التونسية.. إلى أين؟

B B

درس »حتا«

ناٍد سعودي يعتذر لمنافسه بقبول 
هدف بال مقاومة

العربي الجديد

قــدم نــادي حتا، أحــد فــرق دوري الــدرجــة األولــى اإلمــاراتــي درســًا رائعًا في األخــالق 
والــروح الرياضية، وذلــك خــالل مواجهته مضيفه نــادي التعاون على ملعب شعم 

برأس الخيمة في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري األولى اإلماراتي.
وتمثل موقف العبي نادي حتا الذي أنهى املباراة فائزًا بثمانية أهداف مقابل أربعة، 
على هدف  ردًا  فريقهم،  مرمى  فــي  هــدف  بتسجيل  التعاون  لفريق  عندما سمحوا 

سجله العب حتا في مرمى التعاون أثناء عالج أحد العبيه.
فقد شهدت الدقائق األخيرة من مباراة حتا والتعاون، حيث كانت النتيجة تشير 
لتقدم حتا بسبعة أهداف مقابل ثالثة للتعاون، تعرض مهاجم حتا عبدالله مراد 
لإلصابة بعد سقوطه على األرض إثر كرة مشتركة مع حارس التعاون جوهر أحمد، 
الذي أبعد الكرة من أجل إتاحة الفرصة لعالج املهاجم مراد، لكن الكرة وصلت ملهاجم 
حتا أحمد ضياء الذي أعاد الكرة للحارس الذي كان متقدمًا لألمام لتتجاوزه الكرة 
وتدخل الشباك، ويحتسب الحكم هدفًا لحتا، ليتقدم بالهدف الثامن غير املقصود.

وبعد هذا الهدف غير املقصود من العب حتا، طالب مدرب حتا أيمن الرمادي العبيه 
بالسماح ملهاجم التعاون هارونا بتسجيل هدف دون اعتراض من الدفاع والحارس، 
وذلك كنوع من رد الجميل وتعويض الهدف الخاطئ الذي سجل، وهو ما تم بالفعل 

ليسجل التعاون هدفه الرابع، وتنتهي املباراة بفوز حتا بثمانية أهداف ألربعة.
الــبــادئ بالتسجيل عبر أمـــادو فــي الــشــوط األول، ليرد حتا بثالثة  الــتــعــاون  وكــان 
أن  قبل  والروماني لوسيانو،  أنطوني  أهــداف متتالية عبر خالد مطر واإلسباني 
يقلص أحمد مراد الفارق للتعاون بتسجيل الهدف الثاني، وسجل محمد علي هدفًا 
الخامس، وسجل هارونا  الهدف  أنطوني  الثاني أضــاف  الشوط  رابعًا لحتا. وفي 
الثالث للتعاون، قبل أن يوقع عبدالله حسن الهدف السادس لحتا، وبعده أضاف 
لوسيانو السابع، واختتم أحمد ضياء مهرجان األهداف بتسجيل الثامن، وسجل 

هارونا هدفًا شخصيًا ثانيًا ورابعًا للتعاون.

سنان ساتيك

وإذا  األمـــام، وإذا كنت أصفر فقف جانبًا،  إلــى  الــلــون فتقدم  أبيض  إذا كنت 
تجلياتها  بكل  العنصرية  يلخص  الــخــلــف. شــعــار  إلــى  فــتــراجــع  أســـود  كنت 
إلى  بــدأت تنتهي، وأنها في طريقها  العنصرية  أن  وصــورهــا، وقــد كنا نظن 
الزوال، خصوصًا عند الغرب الذي قطع مراحل بعيدة في هذه املسألة وانتهى 
من تعقيداتها، لكن بعض املبادرات الفردية غير املسؤولة تأبى إال أن تبقيها 

حاضرة في األذهان.
كانت شاهدة على  واملالعب  العنصرية،  لألفعال  القدم أصبحت ساحة  كرة 
الكثير من املمارسات التي يقوم بها الجمهور تجاه الالعبني، إما عن طريق 
تقليد صوت القرود أو إلقاء املوز على الالعبني، والحادثة الشهيرة التي حدثت 
العام املاضي مع العب برشلونة اإلسباني، البرازيلي داني ألفيش جسدت هذا 
ألقاها عليه جمهور  التي  املــوزة  الفعل، لكنه قابلها بطريقة ذكية عندما أكل 
فياريال، فكسب تعاطف الجميع حول العالم، وانطلقت حملة واسعة للتضامن 

معه عبر وسائل التواصل االجتماعي.
هــذه املـــرة الطريقة مختلفة والــفــكــرة جــديــدة، وحــدثــت خـــارج املــيــدان؛ فطرد 
مشجع بسبب لونه؛ يرغب في متابعة مباراة من أجل االستمتاع بها، يسمح 
للمشاكل أن تطفو من جديد؛ فما قام به جمهور تشيلسي عندما منع املشجع 
من ركوب املترو، يعد من أسوأ صور العنصرية؛ إذ قام املشجعون بالتفاخر 
الفعل، بل راحــوا يغنون متباهني »نحن عنصريون... نحن عنصريون  بهذا 
أعماق  زال في  ما  أنــه  التصرف يكشف  هــذا  الطريقة«.  بهذه  التعامل  ونحب 
البعض الكثير من هذه الصور، ومهما حاول املرء إخفاءها فلن يستطيع ألنه 
ما زال مؤمنًا بها، ويتحنّي الوقت املناسب من أجل تفريغ ما يكبته في أول 

فرصة تسنح له.
تكون  ربما  املالعب،  داخــل  التي تحدث  العنصرية  األفعال  أن  االعتقاد  ســاد 
ناتجة من غضب املشجعني من خسارة فريقهم، فتظهر هذه األفعال كردة 
فعل نتيجة التوتر الذي يعيشونه في أجواء املباراة، ونتيجة التعصب للفريق 
إلى  التوجه  أثــنــاء  ذلــك  أن يحدث  لكن  أن يربح دومـــًا،  الــذي يتمنى مشجعوه 
امللعب، وقبل بداية املباراة، وبنوع من التباهي واالعتزاز بهذا الفعل، فهو يبرز 
أن البعض لم يقتنع بعد بما يطرح من شعارات، وال يتعاون مع حكوماته التي 

تسعى جاهدة إلى القضاء على هذه الظاهرة.
الحرب القائمة ضد العنصرية لن تتوقف، والحادثة األخيرة ستلقي بظاللها 
الــشــأن للقضاء عــلــى هــذه  الــعــاملــيــة املختصة فــي هـــذا  عــلــى جميع املــنــظــمــات 

الظاهرة، ولن يقتصر ذلك على املنظمات التابعة لالتحاد الدولي لكرة القدم.

ال للعنصرية

مجرّد رأي

)Getty( ظلم الحكم سيشيرن مازال يالحق المنتخب التونسي

)Getty( ويلكينز كان يتمنى تمديد عقده رغم ضعفه الفني مع النشامى)Getty( حامل اللقب يبدأ رحلة الدفاع عن الكأس
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كل  في  هوليوود  ونجمات  نجوم  يتألق  كما 
عــام على الــســجــادة الــحــمــراء لحفل األوســكــار 
ــإن العــبــي  لــيــكــونــوا مــحــل أنــــظــــار، الــجــمــيــع فــ
األمــر ولكن بصفة  القدم يقومون بنفس  كــرة 
ــلـــى الـــبـــســـاط األخــــضــــر ملــالعــب  أســـبـــوعـــيـــة عـ
تخص  الــتــي  تــلــك  أو  ومنتخباتهم  أنــديــتــهــم 

منافسيهم املحليني والقاريني.
وأنــهــى حــفــل األوســـكـــار الـــذي جـــرى قــبــل أيــام 
حالة الترقب بخصوص هوية الفائزين حيث 
في  للتوقعات  مخالفة  النتائج  بعض  كــانــت 
عــام لم يقدم ربما أفضل األفــالم لعشاق الفن 
السابع ولكن هذا لم يمنع احتدام املنافسة في 
ولكن  املستوى،  تــقــارب  بسبب  الفئات  بعض 
عـــام 2014 مــن الــنــاحــيــة األخــــرى كـــان مــمــتــازًا 

كرويًا من حيث املضمون والشكل.
لـ )الرجل الطائر(  وذهبت جائزة أفضل فيلم 
ولكن في عالم الساحرة املستديرة ال يوجد ما 
هو أحق بهذه الجائزة من كأس العالم 2014 
الذي احتضنته البرازيل وكان ناجحًا للغاية.

وهو  واملفارقات  باملفاجآت  مليئًا  الفيلم  كان 
نفس األمر الذي شهده املونديال حيث تضمن 
إلسبانيا  تاريخية  هــزائــم  املــثــال  سبيل  على 
التي كانت حامل اللقب بخماسية من هولندا 
ــل وثــالثــيــة  ــرازيــ ــبــ ــد الــ وســـبـــاعـــيـــة أملـــانـــيـــا ضــ

هولندا في السيليساو
وإذا كانت نهاية الفيلم غامضة وغير مفهومة 

بعض الشيء، فإن الشيء الوحيد الذي حسمه 
املونديال من الناحية األخرى هو كون أملانيا 
حاليًا،  الساحة  على  مــوجــود  منتخب  أفضل 
ولــكــن كـــأس الــعــالــم فــضــل أن يــتــرك لــغــزًا مثل 
اللقطة األخيرة في فيلم )بردمان( بنظرة إيما 
األرجنتيني  بحصول  وذلـــك  الغريبة  ســتــون 
أفــضــل العــب في  ليونيل ميسي على جــائــزة 
الــبــطــولــة، وهـــو أمـــر أثــــار اســتــغــراب الجميع 
حـــتـــى رئـــيـــس االتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 

)فيفا(، السويسري جوزيف بالتر.
ــوال ذاتـــــــه ذهــــبــــت جــــائــــزة أفــضــل  ــ ــنـ ــ ــلــــى املـ وعــ
فــي عالم  )بــردمــان( بينما  لـــ سيناريو أصــلــي 
كــرة الــقــدم، فــال يــوجــد بــالــعــام املــاضــي مــا هو 
أفضل من سيناريو نهائي دوري األبطال بني 
الريال وأتلتيكو ليحصل على شرف الفوز في 

أوسكار البساط األخضر في ذات الفئة.
وذهـــبـــت جـــائـــزة أفــضــل فــيــلــم أجــنــبــي أو غير 
ناطق باإلنجليزية إلى فيلم )إيدا( البولندي 

الذي تم تصويره باللونني األبيض واألسود، 
ولــكــن فـــي عــالــم الـــكـــرة ال يــوجــد مـــن يستحق 
لقبها املـــــوازي أكــثــر مــن املــنــتــخــب الــجــزائــري 
بسبب مــســتــواه الــرائــع فــي املــونــديــال والـــذي 

أعاد األلوان الزاهية آلمال العرب الرياضية.
وتمكن الــجــزائــريــون خــالل فيلم )األفــنــاك في 
ألول  بتأهلهم  إنــجــاز  تحقيق  مــن  الــبــرازيــل( 
مرة لثمن النهائي عقب احتالل املركز الثاني 
بــاملــجــمــوعــة الـــثـــامـــنـــة وذلــــــك بـــعـــد الـــخـــســـارة 
مـــن بــلــجــيــكــا والـــفـــوز عــلــى كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
ــا. وكـــانـــت قــمــة لحظات  ــيـ والـــتـــعـــادل مـــع روسـ
الــكــرويــة  السينمائية  املــلــحــمــة  أثــنــاء  ــارة  ــ اإلثـ
ملــنــتــخــب »ثــعــالــب الـــصـــحـــراء« فـــي املــونــديــال 
الحقًا  توجت  التي  ألملانيا  مواجهتهم  أثــنــاء 
بالبطولة حيث تمكنوا من مقارعة املاكينات 
حتى النهاية حيث لم يفز »املانشافت« سوى 

في الوقت اإلضافي بنتيجة 1-2.
وفاز البريطاني إيدي ريدماين بجائزة أفضل 
)نــظــريــة كــل شــيء(  ممثل عــن دوره فــي فيلم 
ــاف نـــويـــر ملـــركـــز حـــراســـة املـــرمـــى رونــقــًا  ــ وأضــ
متقدمًا  ودفاعيًا  تكتيكيًا  دورًا  بلعبه  جديدًا 
األملــانــي،  واملنتخب  ميونخ  بــايــرن  فريقه  مــع 
ــرك لــقــطــات رائـــعـــة لــلــكــامــيــرات  ــه تــ بــجــانــب أنــ
واملـــيـــديـــا بـــحـــركـــاتـــه الـــتـــي يــصــفــهــا الــبــعــض 

»املجنونة«. بـ
)افي(

ال تــهــتــم مــــاريــــا شــــارابــــوفــــا الـــفـــائـــزة بــخــمــســة 
الكبرى هذه األيام  ألقاب في البطوالت األربــع 
بــاســتــعــادة قــمــة الــتــصــنــيــف الــعــاملــي لــالعــبــات 
التنس املحترفات مثلما كان عليه األمر وهي 
أصغر سنًا، لكن الالعبة الروسية تحلم بالفوز 
على  املهيمنة  وليامز  سيرينا  األميركية  على 
التي  شارابوفا  على  سيرينا  وتفوقت  اللعبة. 
تــحــتــل املـــركـــز الــثــانــي فـــي الــتــصــنــيــف الــعــاملــي 
لتفوز باللقب 19 لها في الفردي في البطوالت 
املفتوحة  اأستراليا  نهائي  في  الكبرى  األربــع 
الشهر املاضي. ولم تفز شارابوفا التي صعدت 
الى قمة التصنيف العاملي ألول مرة وهي في 
18 من عمرها في 2005 على وليامز منذ 2004.

قبل  أكابولكو  منتجع  مــن  شــارابــوفــا  وأبلغت 
بــطــولــة املــكــســيــك املــفــتــوحــة الــســنــويــة »لـــم تعد 
ــا أصــغــر  ــ ــر وأنـ ــ أولـــويـــة كـــبـــرى مــثــلــمــا كــــان األمـ
ســنــا.« وتــابــعــت »واجـــهـــت أمــامــهــا الــكــثــيــر من 
الصعوبات على مدار السنوات العشر األخيرة 

وأحلم بالفوز عليها.« 
ــذا  وأضـــــافـــــت »أعــــشــــق مـــواجـــهـــتـــهـــا وأحـــــــب هـ

التحدي. بالقطع ال أخشى اللعب أمامها«.
ــة املــكــســيــك  ــولـ وســـتـــلـــعـــب شــــارابــــوفــــا فــــي بـــطـ
املرشحات  أبــرز  مــن  لكنها  مــرة  املفتوحة ألول 
للفوز باللقب الى جوار االيطالية سارة ايراني 
املصنفة 16 واالمريكية املصنفة 20 ماديسون 
»ستكون  شارابوفا  وقالت  اكابولكو.  في  كيز 
مــنــافــســة صــعــبــة فــهــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــفــتــيــات 
الـــالتـــي حــقــقــن انـــتـــصـــارات كــبــيــرة وبــعــضــهــن 
الــى منافسة  أتطلع  مــن غير املصنفات ولــذلــك 
قـــويـــة.« واصــلــت األمــريــكــيــة ســيــريــنــا ويليامز 
لــرابــطــة العبات  الــعــاملــي  صــدارتــهــا للتصنيف 
و592  آالف  تسعة  برصيد  املحترفات  التنس 

نقطة.
 ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، اســــتــــعــــادت الـــرومـــانـــيـــة 
التصنيف  فــي  الــثــالــث  املــركــز  هاليب  سيمونا 

العربي الجديد

ــي الــتــونــســي، صــالــح املـــاجـــري،  ــدولـ صــعــد الـ
منصة الــتــتــويــج بــعــد الــفــوز مــع فــريــقــه ريــال 
السلة  لكرة  بلقب كأس ملك إسبانيا  مدريد 
عقب تغلبه في املباراة النهائية التي أقيمت 
في جزر الكناري على برشلونة 77-71، وقد 
انتهى الربع األول لصالح برشلونة بنتيجة 
21-18 لــكــن املــلــكــي عــــاد فـــي الـــربـــع الــثــانــي 
وتفوق 23-21 وفي الثالث أيضًا 23-15 غير 
أن ينفع  الـــرابـــع 13-14 دون  فــي  تــراجــع  أنـــه 
ذلك برشلونة. ليحصد الريال لقبه الـ25 في 

الكأس، مقابل 23 لقبًا للفريق الكتالوني.

العربي الجديد

بلغت اإليطالية فالفيا بنيتا الدور الثاني لبطولة قطر املفتوحة للتنس للسيدات.
ــازت بــنــيــتــا عــلــى الـــروســـيـــة ســفــيــتــالنــا كــوزنــتــســوفــا  ــ ــدور األول لــلــبــطــولــة فـ ــ فــفــي الــ
بمجموعتني مقابل مجموعة واحدة وبواقع 3-6 و6-4 و6-2. بدورها ودعت األملانية 
أنجليكه كيربر املصنفة الثامنة البطولة، بعدما خسرت أمام فيكتوريا ازارينكا العبة 
التشيكية  وتأهلت  و3-6.  6-صــفــر  بــواقــع  متتاليتني  بمجموعتني  البيضاء  روســيــا 
باربورا زاالفوفا سترايكوفا للدور الثاني بفوزها على األملانية سابينه ليستسكي 
7-5 و6-4. وبلغت اإليطالية فالفيا بنيتا الدور ذاته بفوزها على الروسية سفيتالنا 
كوزنتسوفا 3-6 و6-4 و6-2. وفي الدور األول للبطولة فازت فينوس على األسترالية 

كيسي ديالكوا بمجموعتني مقابل مجموعة واحدة وبواقع 3-6 و6-2 و1-6.

دبي ـ العربي الجديد

للتنس،  دبــي  بطولة  فــي  مشاركته  فــيــدرر  روجــيــه  السويسري  التنس  نجم  استهل 
بالفوز على الروسي ميخائيل يوجني للمرة السادسة عشرة دون هزيمة. وفاز فيدرر 
على يوجني /32 عامًا/ بنتيجة 6 / 3 و6 / 1 في أول مباراة له منذ هزيمته أمام 
املفتوحة. وكان  الثالث لبطولة أستراليا  الــدور  املاضي في  الشهر  أندرياس سيبي 
يوجني ،املصنف الـ52 على العالم الذي يشارك للمرة الثالثة عشرة على التوالي في 
بطولة دبي، قد خسر أمام فيدرر في نهائي البطولة عام 2007 ثم خسر أمام الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش في نهائي عام 2010. وقال فيدرر بعد املباراة عن منافسه: »إنه 
العب جيد، ولقد تدربنا معًا كثيرًا، ولكن داخل امللعب أقدم أفضل أداء لي«. وحقق 

الالعب السويسري فوزه السابع في املوسم الحالي مقابل هزيمة واحدة فقط.

العربي الجديد

بـــقـــي فـــرنـــانـــدو ألـــونـــســـو، ســـائـــق فــريــق 
املــراقــبــة  مــكــالريــن، فــي املستشفى تــحــت 
لكنه بدأ في استرداد عافيته عقب حادث 
التصادم الذي تعرض له خالل التجارب 
برشلونة  في  الجديد  للموسم  الشتوية 
ــة الـــعـــالـــم  ــولــ ــطــ ــــالق بــ ــطــ ــ ــدادًا النــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ اســ

لسباقات سيارات فورموال-1. 
وأصيب ألونسو بارتجاج في املخ نتيجة 
الــتــصــادم، وتــم نقله للمستشفى  حـــادث 
بــواســطــة طـــائـــرة ووضــــع تــحــت املــراقــبــة 

كإجراء احترازي. 
وذكر مكالرين في بيان رسمي: »ال توجد 
ألونسو  أن ســيــارة  إلـــى  أي دالئـــل تشير 

تعاني من أعطال ميكانيكية.
الــحــادث  أن  إلــى  ونــتــائــج الفحص تشير 
العاتية وفي  الــريــاح  وقــع بسبب نــشــاط 
ــــرت أيـــضـــًا على  هــــذا الــتــوقــيــت والـــتـــي أثـ
السائقني اآلخرين مثل، كارلوس ساينز. 
ــمـــال  ــر لــــويــــس جــــارســــيــــا مــــديــــر أعـ ونــــشــ
ألــونــســو صـــورة لــألخــيــر، عــلــى »تــويــتــر« 
على اإلنترنت، وهو يبتسم على السرير 

باملستشفى.

العربي الجديد

ستكون خاتمة الدور ثمن النهائي من مسابقة 
دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم، متكافئة إلى 
حد بعيد خاصة أن املواجهات ستجمع فرقًا 
مــن إنــجــلــتــرا واســبــانــيــا وفــرنــســا وأملــانــيــا، إذ 
سيستضيف أرسنال نظيره موناكو الفرنسي 
في ملعب اإلمارات في لندن فيما يطير أتلتيكو 
مدريد إلى أملانيا ملواجهة باير ليفركوزن في 
الفنية  القدرات  أرينا«. وتتشابه  »بــاي  ملعبه 
ألرســنــال وموناكو مــع اخــتــالف الــدفــة الفنية، 
حيث يحتل أرسنال املركز الثالث في الدوري 
نقطة   48 برصيد  »البريميرليج«  اإلنجليزي 
في الوقت الذي يحتل فيه موناكو املركز الرابع 
برصيد 43 نقطة، وربما تميل كفة التوقعات 
الفرنسي  املــــدرب  أن  كما  املدفعجية،  لصالح 
لفريق أرسنال آرسني فينجر يعي جيدًا قدرات 
فريق بالده موناكو في الوقت الذي يدرك فيه 
مدرب موناكو ليوناردو جارديم ابن البرتغال 
صــعــوبــة املــهــمــة، خـــاصـــة أن املــوقــعــة ســتــقــام 
خارج الديار. أرسنال لديه كتيبة من النجوم 
ومكتملة الصفوف عكس موناكو الذي يعاني 

األمرين بسبب الغيابات.
وعــلــى الــرغــم مــن أن مــونــاكــو ســجــل انــتــصــارًا 
ــدوري الــفــرنــســي مـــؤخـــرًا حني  ــ الــ ملحميًا فـــي 
ــنـــقـــص الـــــعـــــددي فــي  ــلـــى الـ تـــغـــلـــب مـــونـــاكـــو عـ
صفوفه وحــقــق الــفــوز األول لــه فــي آخــر ثالث 
الفرنسي وحافظ  بالدوري  مباريات خاضها 
على فرصته قائمة في صراع املقدمة بالدوري 
على   0-1 الثمني  بالفوز  القدم  لكرة  الفرنسي 
مضيفه نــيــس فـــي افــتــتــاح مــبــاريــات املــرحــلــة 
إلى  فتقدم  املسابقة  مــن  والعشرين  السادسة 
ــرابـــع، لــكــن الــفــريــق الــفــرنــســي يعاني  املــركــز الـ
الــتــي تضربه قبل  األمــريــن بسبب اإلصــابــات 
مــوقــعــة أرســـنـــال والـــتـــي قـــد تــحــيــد طموحاته 
فـــي الــتــأهــل مــســتــقــبــال. ويـــعـــول مــونــاكــو على 
خــط دفــاعــه بــالــدرجــة األولـــى مــن خــالل نجمه 
التونسي أيمن عبد النور الذي طرد أمام نيس، 
القديم  الدفاع يعاني موناكو-النادي  لكن في 
اإلصابات  مشكلة  فينجر-من  أرســني  للمدرب 
مــن خـــالل غــيــاب العــبــيــه كــاملــدافــع البرتغالي 
األيسر  والظهير  كارفاليو  ريكاردو  املخضرم 
اليفن كورزاوا واإليطالي أندريا راجي وتيموي 
واملهاجم  كاراسكو  فيريرا  ويانيك  باكايوكو 
البلغاري  ليتبقى  تـــراوري  اإليــفــواري السينا 
فريق  هجوم  خــط  لقيادة  بيرباتوف  ديميتر 
اإلمارة الفرنسية. ويملك فريق أتلتيكو مدريد 
الــورق لتحقيق الفوز  فرصة ثمينة ولــو على 
على مضيفه األملاني باير ليفركوزن فالفوارق 
تصب في صالح بطل الدوري االسباني الذي 
ــال والــبــرســا  ــريـ يــحــتــل املـــركـــز الــثــالــث خــلــف الـ
الـــذي يحتل فيه  برصيد 53 نقطة فــي الــوقــت 

املركز السادس بـ 33 نقطة.

العاملي لالعبات التنس املحترفات بعد فوزها 
بلقب بطولة دبي الكالسيكية. وتغلبت هاليب 
و6-7   4-6 بليسكوفا  كارولينا  التشيكية  على 
)7-4( في نهائي دبي يوم السبت لتحرز لقبها 

العاشر بمشوارها الرياضي.
وكــانــت هاليب قــد تــراجــعــت إلــى املــركــز الــرابــع 

صالح املاجري املتحصل على جائزة أفضل 
العب أفريقي في كرة السلة، توج منذ شهر 
تقريبًا بجائزة أفضل رياضي تونسي، خالل 
االستفتاء الذي نظمته وكالة تونس أفريقيا 

لألنباء.
وجـــاء فــوز زمـــالء املــاجــري باللقب بحضور 
فلورينتينو بيريز رئيس مجلس إدارة ريال 
مــدريــد الـــذي غــاب عــن لــقــاء فــريــق الــكــرة أمــام 
امللكي  النادي  أجــل مساندة فريق  إلتش من 
لــكــرة الــســلــة فـــي رحــلــتــه إلــــى جــــزر الــكــنــاريــا 
لــخــوض املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة مــن بــطــولــة كــأس 

ملك إسبانيا.
مباراة  بيريز  أن يحضر  املفترض  وكــان من 

بــالــتــصــنــيــف الـــعـــاملـــي لـــالعـــبـــات املـــحـــتـــرفـــات ، 
الــثــالــث حيث  مــركــزهــا  اســتــعــادت  ولكنها اآلن 

استبدلت مكانها مع التشيكية بترا كفيتوفا.
ــــات  ــيـ ــ ــر األولـ ــشـ ــعـ جــــــاء تـــصـــنـــيـــف الــــالعــــبــــات الـ
األمــريــكــيــة سيرينا ويــلــيــامــز. 9.592  كــالــتــالــي، 

نقطة، الروسية ماريا شارابوفا. 8.210.
التشيكية   ،6.571 هاليب.  سيمونا  الرومانية 
كــارولــني  الــدنــمــاركــيــة  كــفــيــتــوفــا. 6.395،  بــتــرا 
إيفانوفيتش.  آنا،  الصربية   ،4.730 فوزنياكي. 
 ،4.365 بـــوشـــار.  يــوجــيــنــي  الــكــنــديــة   -4.425.7
 ،4.025 رادفــــانــــســــكــــا.  أنـــيـــيـــســـكـــا  الـــبـــولـــنـــديـــة 
األملانية   ،3.420 ماكاروفا.  إيكاترينا  الروسية 

أندريا بيتكوفيتش 3.150.
)العربي الجديد، رويترز(

الــريــال أمــام إلتشي إال أنــه عــدل عــن رأيــه في 
اللحظات األخيرة ملصاحبة فريق كرة السلة

وفـــي نــفــس الــســيــاق كشفت تــقــاريــر صحفية 
إسبانية عن تهرب جوسيب ماريا بارتوميو 
رئيس نادي برشلونة من مقابلة فلورنتينو 
بيريز رئــيــس نـــادي ريـــال مــدريــد فــي نهائي 

كأس ملك إسبانيا لكرة.
وأكدت التقارير أن ما صدر من رئيس نادي 
املتوترة  العالقة  إلــى  سببه  يعود  برشلونة 
الكتالوني  النادي  يتهم  الفريقني، حيث  بني 
ــال مـــدريـــد بـــالـــتـــورط فـــي املــشــاكــل  ــ رئـــيـــس ريـ
املتعلقة بقضية البرازيلي نيمار مع القضاء 

والحكومة اإلسبانية.

منتخب الجزائر
األفضل في أوسكار »البساط األخضر«

شارابوفا تحلم بالفوز على سيرينا ويليامز الريال يفوز بكأس إسبانيا بنكهة تونسية

فينوس تسير بثبات 

االبتسامة تعود لوجه ألونسو

فيدرر يفوز على يوجني 
في بطولة دبي للتنس

شارابوفا تواصل هيمنتها 
على سيدات التنس والفوز 

عليها حلم كل الالعبات
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الشيخ سلمان: يجب إقامة كأس العالم 2022 
في الشتاء

قال رئيس لجنة شــّكلها االتحاد الدولي »الفيفا« لبحث أفضل توقيت في 
العــام إلقامــة كأس العالــم لكــرة القــدم 2022 املقــررة فــي قطــر لوســائل إعالم 
بريطانية إنه يجب إقامة البطولة في نوفمبر/ تشرين الثاني أو ديسمبر/ 
كانون األول. وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية بي.بي.سي أن الشيخ سلمان 
بــن إبراهيــم آل خليفــة رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم اســتبعد إقامة 
البطولــة فــي مايو/أيــار، وهــو موعــد يفضلــه أكثر القائمني على مســابقات 
الدوري واألندية في أوروبا. ونقلت عنه هيئة اإلذاعة البريطانية قوله »ال 
نرغــب فــي حــدوث تعــارض بــني الحدثني«، وأضــاف »أصحاب الشــأن أبدوا 
قلقهــم مــن اللعــب صيفــًا، ولذلــك يتعــني أن نتحــول لفصــل الشــتاء ينايــر أو 

نوفمبر، ويتعني عليهم االختيار بني األول أو الثاني«.

ماكيلروي يواصل تربعه على عرش الجولف
واصــــل الــبــريــطــانــي روجــــي مــاكــيــلــروي تــصــّدره 
املحترفني  الــجــولــف  لــالعــبــي  الــعــاملــي  للتصنيف 
بوبا  األمــيــركــي  وتــقــدم  الــجــديــدة،  للقائمة  طبقًا 
واطسون من املركز الثالث في التصنيف السابق 
تراجع  بينما  الجديد  التصنيف  في  الثاني  إلــى 
السويدي هنريك ستنسون من املركز الثاني الى 
الثالث. في املقابل احتفظ األسترالي جيسون داي 
باملركز الرابع الذي كان قد احتله في التصنيف 
املفتوحة،  دييجو  ســان  ببطولة  بالفوز  السابق 

جارسيا  سيرجيو  واإلسباني  خامسًا  سكوت  آدم  االسترالي  وجــاء  كما 
سادسًا واألميركي جيم فوريك سابعًا.

بيرجيرون يسجل هدفه 200 ليقود 
بروينز للفوز على بالكهوكس

سجل باتريس بيرجيرون هدفه 200 على مدار مسيرته وقدم تمريرتني 
2( على شيكاجو   –  6( للفوز  بروينز  ليقود بوسطن  لزمالئه  حاسمتني 
بالكهوكس، وأضاف ريلي سميث هدفًا وقّدم تمريرة حاسمة لزمالئه في 

بوسطن بينما سجل جوناثان تويز وبرايان بيكيل لصالح شيكاجو.
كما وفــاز ناشفيل بريديتورز )2 – 1( على بافالو سابرس بعد ضربات 
ترجيح، وتغلب نيويورك رينجرز )4 – 3( على كولومبوس بلو جاكتس 

بعد ضربات ترجيح أيضًا.

سيميوني يستدعي أردا توران
وخيمينيز لموقعة باير ليفركوزن
مدرب  سيميوني  دييجو  األرجنتيني  استدعى 
أتلتيكو مدريد اإلسباني 22 العبًا ملباراة ذهاب 
أمـــام باير  ــي  األبــطــال األوروبــ ثمن نهائي دوري 
تــوران  أردا  أملــانــيــا، ومــن ضمنهم  فــي  ليفركوزن 
املـــصـــاب بــكــدمــة فـــي الــفــخــذ الــيــمــنــى وخــوســيــه 
مـــاريـــا خــيــمــيــنــيــز الـــــذي يــعــانــي مـــن حـــمـــى. ولــم 
يتدرب الالعب التركي في األيام األخيرة وخضع 
الــــيــــوم لـــفـــحـــوصـــات طــبــيــة كــشــفــت عــــن إصــابــتــه 

العضلية حيث سيتحدد استمراره في القائمة على ضوء تعافيه، فيما أن 
األوروجواياني لم يشارك اليوم نتيجة إلصابته بالحمى.

الشرطة البرازيلية تعتقل 87 شخصًا
وقعت  أعمال شغب  في  87 شخصًا  على  القبض  البرازيلية  الشرطة  ألقت 
بمحيط ملعب »ألبرتو أوليفيرا« قبيل استضافته ملباراة بني فلومينينزي 

وفاسكوا دا جاما، ضمن منافسات دوري والية ريو دي جانيرو.
أوجــب  الفريقني، مما  بــني مشجعي  املاضية  الليلة  الشغب  أعــمــال  ووقــعــت 
املنطقة املحيطة بملعب »ألبرتو  إلــى  األمـــن  إعـــادة  بــهــدف  الــشــرطــة  تــدخــل 
أسفرت  الشغب  أعــمــال  إن  البرازيلية  الشرطة  مــن  وقــال مصدر  أولــيــفــيــرا«، 
عن وقوع إصابات، ولكنه لم يكشف عن عددها، واكتفى بالقول إنه قد تم 

اعتقال 87 شخصًا. 
ثالث  قبل  بـــدأت  الشغب  أعــمــال  أن  املحلية  جــلــوبــو(  )أو  وكشفت صحيفة 
ساعات من مباراة فلومينيزي وفاسكوا دا جاما، في إحدى محطات املترو 

القريبة من امللعب الذي استضاف اللقاء.

أخبار مختصرة

تقرير

C C

كما يتألق نجوم 
هوليوود في األوسكار..

يبدع العبو الكرة القدم

تعتبر المواجهات الختامية لثمن نهائي أبطال أوروبا متكافئة 
إلى حد كبير لكنها ستكون مليئة باإلثارة والندية 

أبطال أوروبا
فينجر يتحدى ناديه القديم في مباراة قوية 

قالوا

إكسبرسو صباحي

)Getty( موناكو يعاني األمرين قبل موفعة أرسنال الصعبة

)Getty( السائق ألونسو

 )Getty( حادث ألونسو

)Getty( فيديرر

)Getty( شارابوفا وحلم الفوز على ويليامز

)Getty( من الممكن تتويج الجزائر بجائزة أفضل فيلم أجنبي أو غير ناطق باإلنجليزية في المونديال

كوزنتسوفافينوس ويليامز

صالح الماجري 
في محاولة 
أمام برشلونة 
)Getty(

، لقد خسرنا مــبــاراة يــوم السبت 
ً
الــالعــبــون يــعــون أن الــطــريــق اليـــزال طــويــال

املاضي ولكنها لم تكن كارثة. اآلن أستطيع أن أعرب عن رضائي ألننا فزنا 
في 11 مباراة متتالية وخسرنا واحــدة، أن تعمل في هذا الفريق فهذا يعني 
ضرورة أن تتطلع للفوز بكل األلقاب. وواقعة الخسارة، في أي مسابقة كانت، 

دًا.
ّ
تعّد هنا أمرًا معق

لويس إنريكي )املدير الفني لبرشلونة اإلسباني(

¶  ¶  ¶
أكّن احترامًا كبيرًا لكريستيانو الذي استطاع الحفاظ على أعلى مستوى لعدة 
سنوات، هناك فرق بني تقديم موسم جيد وبعد أربعة مواسم يعود الالعب 
متتالية..  املستوى ألعــوام  هــذا  الحفاظ على  ولكن  آخــر،  لتقديم موسم جيد 
أعتقد أننا ال ندرك حقًا ما يتم تحقيقه. لذا أكّن احترامًا كبيرًا لرونالدو ولكنني 
لعبت مع ميسي ومرت علينا لحظات رائعة، تعرضنا للهزيمة وحققنا الفوز 

معًا. لذا أكن احترامًا أكبر مليسي.
تيري هنري )مهاجم املنتخب الفرنسي السابق(

¶  ¶  ¶
ال أعرف ما إذا كنت سأعود إلى أفضل مستوياتي، ولكن سأبذل قصارى 
عن  أبعدتني  التي  اإلصــابــات  مــن  بعد سلسلة  بــذلــك.  القيام  ملحاولة  جهدي 
املنافسات املوسم املاضي، من الصعب تقييمه بصورة إيجابية رغم وصولي 

لنهائي أستراليا املفتوحة، والفوز بروالن جاروس.
رافائيل نادال )نجم التنس اإلسباني(

¶  ¶  ¶
اإلعـــالم وهو  فــي بعض وســائــل  املـــدرب سيميوني  قــرأنــا خبر تجديد عقد 
يسعدنا كثيرًا، أعتقد أن الحديث يدور حول خمس سنوات ولكن نحن نأمل 
املوضوع  هــذا  أيضًا،  والجمهور  للغاية،  أعــوام، نحن سعداء  أن تكون عشرة 
يخص املدرب والنادي وال يمكن أن يفقدنا تركيزنا، نحن في فترة مهمة من 
املوسم وال نرغب في تشتيت انتباهنا، نعرف جميعًا ما الذي يعنيه سيميوني 

بالنسبة للنادي ونتمنى استمراره ألطول فترة ممكنة«.
تياجو مينديش )العب أتلتيكو مدريد( 

¶  ¶  ¶
البرسا، وربما يرغب اآلن في تحّد جديد والفوز  ميسي ربــح كل شــيء مع 
بألقاب مع نــاد آخــر. إنــه أمــر ممكن، باريس ســان جيرمان قد يهتم بالنجم 

األرجنتيني، ملا لهذا النادي الفرنسي من روح وطموحات وأهداف.
إريك أبيدال )العب املنتخب الفرنسي السابق(
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نهب آثار اإلسكندرية
هوس الثراء وتراخي المسؤولين يستنزف تاريخ المدينة

اإلسكندرية ـ محمد محسن

مــن  عــــــدد  ــيــــار  انــــهــ أدت حـــــــــوادث 
األسر  وتشريد عشرات  العقارات 
فــي غـــرب اإلســكــنــدريــة، األســبــوع 
ــراء االنـــهـــيـــارات األرضـــيـــة  ــ املـــاضـــي، مـــن جـ
املــفــاجــئــة، إلـــى فــتــح مــلــف عــمــلــيــات الحفر 
في  تتم خلسة  التي  ــار،  اآلثـ عــن  والتنقيب 

املنطقة املحيطة.
ففي الفترة األخيرة سيطر هوس التنقيب 
ــار أســفــل الــعــقــارات واألبــنــيــة على  عــن اآلثــ
بعض املصريني، وتحولها إلى مهنة يقبل 
عليها الكثير من أبناء املدينة خاصة بني 
الــشــبــاب الــعــاطــلــني عـــن الــعــمــل، وذلــــك في 
)مقابر(  ُبنيت فوق جّبانات  التي  املناطق 
ومـــدن أثــريــة قــديــمــة، لتحقيق حــلــم الــثــراء 
الــســريــع وطــــوق نــجــاة لــهــم وألســـرهـــم من 

الفقر والبطالة.
وتــزايــدت شــكــاوى العديد مــن األهــالــي من 
تــــكــــرار مــــحــــاوالت الـــبـــحـــث غـــيـــر الــشــرعــيــة 
عـــن الــكــنــوز املـــفـــقـــودة والـــتـــي تــســبــبــت في 
بجوار  املوجودة  واملنازل  املنشآت  تصدع 
أعمال الحفر والتنقيب، والتي حولت حلم 
األنقاض  قاتل تحت  كابوس  إلى  حياتهم 

بعد أن حصدت الكثير من األرواح.
ولعل أبــرز هــذه املــحــاوالت مــا أعلنت عنه 
وزارة اآلثار املصرية منذ أيام عن اكتشاف 
اليوناني  العصر  إلــى  تعود  أثــريــة  جّبانة 
ـ الـــرومـــانـــي، وذلــــك أثــنــاء إحــبــاط مــحــاولــة 
للحفر خلسة أسفل أحد املنازل في منطقة 

مينا البصل غربي اإلسكندرية.
كما شهدت املنطقة نفسها حادثة مشابهة 
األسبوع املاضي، عندما ألقت قوات األمن 
فـــي مــحــافــظــة اإلســـكـــنـــدريـــة الــقــبــض على 
اآلثار  التنقيب عن  بتهمة  ثالثة أشخاص 
أســــفــــل مـــحـــل ســكــنــهــم فــــي الـــعـــقـــار رقـــــم 6 
الشعراوي، في منطقة كفر عشري  بشارع 
والتسبب في هبوط أرضي بعمق 10 أمتار 

وتصدعات في األبنية املجاورة.
ــوات األمـــن  ــ ــرى، تــمــكــنــت قـ ــ ــة أخــ ــعـ وفــــي واقـ
بـــاإلســـكـــنـــدريـــة مـــن ضــبــط صـــاحـــب مــنــزل 
و11 آخـــريـــن بــتــهــمــة الــتــنــقــيــب عـــن اآلثــــار 
أســفــل الــعــقــار رقـــم 46 شــــارع ســيــف الــيــزل 
املعدات  على  والتحفظ  الــورديــان،  منطقة 
املــســتــخــدمــة فــي أعــمــال الــحــفــر، وانتشلت 
ــوات الـــحـــمـــايـــة املـــدنـــيـــة جــثــتــني لــشــابــني  ــ قــ
عميقة  داخــل حفرة  مــن  العامرية  بمنطقة 
أثناء محاولتهما شق نفق من أسفل منزل 
اســـتـــأجـــروه لـــلـــوصـــول إلــــى أحــــد األمـــاكـــن 

األثرية.
ولــم يقف األمــر عند هــذا الــحــد، إذ استغل 
بعضهم انــتــشــار هــذه الــظــاهــرة، الــتــي تتم 
بعض عصابات  مــن  منظمة  عمليات  عبر 
الحصول على  يــريــدون  أفـــراد  أو  التهريب 
اآلثار لالتجار بها، لنشر إعالنات عن بيع 
أجهزة الكشف عن اآلثــار القديمة والذهب 
املــدفــونــة فــي بــاطــن األرض فــي العديد من 
في  االجتماعي وبأسعار  التواصل  مواقع 

متناول الجميع.
محمود عــادل، أحد سكان منطقة القباري 
أحد  تعرض  والتي  اإلسكندرية،  غــرب  في 
ــــي وتـــصـــّدع  ــــى هـــبـــوط أرضــ شــــوارعــــهــــا، إلـ

التنقيب  عمليات  بسبب  املــنــازل  مــن  عــدد 
ــالـــف، قـــــال: »اكــتــشــفــنــا وجـــــود أنــفــاق  املـــخـ
التي  الــحــفــر  أعــمــال  نتيجة  عميقة  وحــفــر 
تتم خلسة، ورغم تحرير محاضر في مركز 
اكتشاف  بعد  إال  أحــد  يتحرك  لــن  الشرطة 

آثار مدفونة في املوقع.
وأكــد في حديثه إلى »العربي الجديد« أن 
وتتكرر  للجميع،  معروفة  الحفر  عمليات 
في مختلف مناطق املحافظة، والتي تتميز 
بوجود آثار وجّبانات كثيرة، بعد أن شقت 
أنفاقًا تم حفرها أسفل العديد من الشوارع 
واملنازل للوصول إلى الكنوز املدفونة في 
باطن األرض، وهــو ما يهدد بحدوث عدة 
انــهــيــارات، كونها تتم بــدون أي دراســـة أو 

إمكانات وال تتم معالجة آثارها.
ــن املـــواطـــنـــني  ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ وأشـــــــــار إلــــــى أن الـ
يــعــتــبــرهــا حــقــا لجميع املــواطــنــني، بــل إن 
طاملا  لـــه،  أصــيــال  حــقــا  يعتبرها  بعضهم 
وجــــدت فـــي أرضــــه أو تــحــت مــنــزلــه، لــذلــك 
فـــهـــو يــســتــعــني بــــعــــدد مــــن املــتــخــصــصــني 
الســتــخــراجــهــا مــقــابــل مــبــالــغ مــالــيــة يتم 
االتفاق عليها، قبل البدء في التنقيب، إلى 
جــانــب نــصــيــب مـــن هـــذه االكــتــشــافــات في 

حال العثور عليها.
ويـــرى محمد إبــراهــيــم - بــاحــث فــي مجال 

اآلثـــار - أن التنقيب الــعــشــوائــي عــن اآلثــار 
أصبح ظاهرة منتشرة في الفترة األخيرة 
األجهزة  األمني وانشغال  االنفالت  بسبب 
وحماية  مواجهتها  عــن  واملعنية  األمنية 
تلك املناطق أو املواقع األثرية، رغم علمهم 
ــتـــي تـــتـــم تـــحـــت مــســمــع  ــذه الـــجـــريـــمـــة الـ ــهـ بـ
ــار، في  ومـــرأى مــن العاملني فــي هيئة اآلثــ

بعض األحيان.
وأشـــار إلــى أن تــاريــخ وحــضــارة املصريني 
فــي مــهــب الــريــح، لــو اســتــمــر هـــذا األمـــر من 
الثراء  حلم  ومواجهة  حقيقية،  وقفة  دون 
املواطنني،  الكثير من  يــراود  الــذي  السريع 
املهنة  بــهــذه  للعمل  الــعــديــد منهم  بــل لجأ 
للهروب  والــقــوانــني  األعـــراف  لكل  املخالفة 
من شبح البطالة والفقر الذي يعيش فيه.

وأوضح أن عمليات البحث انتشرت بقوة 
مــن خـــالل مــجــمــوعــات مــن البلطجية لهم 
عالقات واسعة مع بعض رجال الشرطة، 
إال أن املشكلة لم تقف عند ضياع ثروات 
الــــبــــالد وبـــيـــعـــهـــا بـــأبـــخـــس األثـــــمـــــان، وال 
تتناسب مطلقا مع قيمتها التي ال يمكن 
ــدا أن الـــخـــطـــورة الــكــبــرى  تــقــديــرهــا، مـــؤكـ
باالنهيار  مــهــددة  كلها  املــديــنــة  أن  تكمن 
إذا استمرت هذه الحفائر واألنفاق والتي 
قــد تصل إلــى أمــتــار كبيرة أســفــل املــنــازل 

ــر الــــذي يــتــطــلــب ضـــرورة  ــوارع، األمــ ـــشــ والـ
اتــخــاذ إجـــــراءات ســريــعــة ورادعـــــة، لوقف 
عمليات التنقيب والحفر عن اآلثار، وذلك 
ــام بــتــأمــني  ــمـ ــتـ بــتــشــديــد الــعــقــوبــات واالهـ
ــــودة فــي  ــــوجـ ــة املـ ــة، خـــاصـ ــ ــريـ ــ املــــواقــــع األثـ

املناطق العشوائية أو السكنية.
ويــتــفــق مــعــه الــدكــتــور أحــمــد عــبــد الــفــتــاح، 
مــســتــشــار املــجــلــس األعـــلـــى لـــآثـــار، قــائــال: 
اإلسكندرية القديمة تضم عددا كبيرا من 
ــار الــتــي تــعــود إلـــى عــصــور تــاريــخــيــة  ــ اآلثـ
قـــديـــمـــة مـــدفـــونـــة بـــالـــكـــامـــل تـــحـــت مــبــانــي 
فالقانون  لذلك  املدينة،  وشــوارع وطرقات 
ينص على عــدم جــواز منح رخــص للبناء 
ــــي األثـــريـــة، وكــذلــك  فــي األمـــاكـــن أو األراضـ
ال يــجــوز الــتــرخــيــص بــالــبــنــاء فــي األمــاكــن 
األثــريــة إال  للمواقع  املتاخمة  أو األراضـــي 
وفــقــا لــالشــتــراطــات الــخــاصــة الــتــي تصدر 
والتنمية  للتخطيط  األعــلــى  املجلس  عــن 
العمرانية، كما ينص القانون على املعاقبة 
بالحبس املــؤبــد، إلــى جــانــب الــغــرامــة لكل 
مــن يــقــوم بــهــذه األعــمــال، ســـواء بالتنقيب 

أو االتجار.
املــــحــــاوالت سببه  تـــكـــرار  إلــــى أن  وأشــــــار 
القانون  تفعيل  عــدم  فقط  ليس  الرئيسي 
مــن قبل املــســؤولــني، وإنــمــا يــرجــع ألهمية 
اإلســكــنــدريــة الــتــي يــعــرفــهــا الــجــمــيــع فهي 
تــضــم أكــثــر مــن 20% مــن حــجــم اآلثــــار في 
ــة فـــي املــحــافــظــات  ــريـ ــع األثـ ــواقـ مــخــتــلــف املـ
األخـــــــرى، بـــــدءًا مـــن الـــعـــصـــور الــفــرعــونــيــة 
مـــــرورًا بــالــعــصــور الــيــونــانــيــة الــرومــانــيــة 
انتهاء  واإلسالمية،  والقبطية  والبطلمية 

بالعصور الحديثة.
وأضاف عبد الفتاح، لألسف الشديد ورغم 
القيمة الكبيرة لهذه اآلثــار والتي ال تقدر 
بقيمة محددة، لم يتم استخراج من باطن 
ــار  آثـ مـــن حــجــم  فــقــط  األرض ســــوى %10 
املادية  اإلمكانات  املحافظة بسبب ضعف 
األجــهــزة  وتــوفــيــر  بالبعثات  تتعلق  الــتــي 

واملعدات التي تستخدم في الحفر.
ويــؤكــد مــصــدر فــي هيئة اآلثــــار املــصــريــة، 
تحفظ عــلــى نــشــر اســمــه، عــلــم الــعــديــد من 
االعـــتـــداءات  بغالبية  بالهيئة  املــســؤولــني 
والتي ترد إليها بمعرفة بعض األهالي أو 
عن طريق بالغات رسمية عن طريق النيابة 
الشرطة،  بمراكز  تحريرها  أم  محاضر  أو 
ولــكــن ال يــتــحــرك أحــــد ألن الـــقـــانـــون يقيد 
الكثير من صالحيتهم، وهو ما يضطرهم 
إلى االكتفاء فقط بإرسال تقارير بالواقعة 

لة. منعا للمشاكل وتعرضهم للمساء
وأشــــار املــصــدر إلـــى أن آثــــار اإلســكــنــدريــة 
وكنوزها أصبحت مستباحة في عمليات 
الــتــنــقــيــب غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة بـــعـــد أن أســهــم 
الزحف العمراني العشوائي وغير املخطط 
في إخفاء وضياع معالم كثير من املناطق 
األثرية املوجودة باملدينة من آالف السنني، 
ــــى مــســرح  بــــل إن الــكــثــيــر مــنــهــا تـــحـــول إلـ
وطالب  اإلجــرامــيــة.  األعــمــال  لتلك  مفتوح 
فــي تحديدها  الــتــكــنــولــوجــيــا  بــاســتــخــدام 
وســرعــة اســتــخــراجــهــا بــاســتــخــدام أجــهــزة 
ــقـــارات  االســـتـــشـــعـــار وإزالـــــــة األبـــنـــيـــة والـــعـ
الــقــريــبــة واملـــوجـــودة مــن املــنــاطــق القريبة 

وتحويلها إلى مزارات وتأمينها. 

تضم اإلسكندرية وحدها ُخمس اآلثار المصرية )العربي الجديد(

تفشي البطالة وغياب الرقابة دفع العديد من شبان مدينة اإلسكندرية التاريخية للبحث عن اآلثار والكنوز أسفل األرض، ما تسبب 
في تصدع وانهيار العديد من المباني وتشرد عشرات األسر

هوامش

سما حسن

لثالثة  عربي  تكريم  للدهشة،  مثيرًا  وال  غريبًا،  ليس 
إبداعات لثالثة من كتاب فلسطني، أخيرًا، ما يحدونا، 
 2015 على  نطلق  أن  على  مخلصني،  كفلسطينيني 
اسم عام اإلبداع الفلسطيني، ألن التكريم في منافسات 
جائزتني عربيتني، جاء مع األشهر األولى من العام، ما 
لن  الــعــام  هــذا  أن  النية،  أخلصنا  إن  بالتفاؤل،  يملؤنا 
يختتم إال بمزيد من اإلنجازات الفلسطينية، فالكاتب 
الغزي ابن مخيم جباليا، عاطف أبو سيف، فازت روايته 
)حياة معلقة( بالوصول إلى القائمة القصيرة للجائزة 
العاملية للرواية العربية »بوكر«، وقد وثقت حياة شعب 
ويعايش  متتاليتني،  بانتفاضتني  مــّر  غــزة،  في  بائس 
تعبيره،  باختصار، حسب  وهو  اآلن،  حصارًا خانقًا 
وصف غزة بامرأة فقدت شبابها بسبب ما طالها من 
ويالت. ومثله فعل الشاعر غسان زقطان، فديوانه )ال 
شامة تــدل أّمــي علي( الــذي وصــل إلــى أن يكون أحد 
زايد  الشيخ  تتنافس على جائزة  أدبية  إبداعات  ثالثة 
لــلــكــتــاب، فــئــة األدب، خــلــد فــاجــعــة األمـــهـــات الــعــربــيــات 
عامة، املجبوالت على فقدان األبناء، وتتنافس معه على 

الجائزة نفسها، )مع رواية ثالثة للمصري إبراهيم عبد 
املجيد(، رواية أسامة العيسة )مجانني بيت لحم(، وهي 

عن خيبات أمل يعيشها الفلسطينيون.
ــثــالثــة أدبــــــاء مـــن شــعــب فــلــســطــني الـــذي  ــو تــكــريــم ل هـ
لــم يــتــوقــف عــن أن يــكــون ســبــاقــًا فــي إبــــراز املــبــدعــني 
والــالمــعــني واملــمــيــزيــن عــلــى الــصــعــد كـــافـــة، مـــا يــؤكــد 
أن املــعــانــاة رحــم اإلبــــداع، وهـــؤالء اســتــشــعــروا معاناة 
شعبهم الذين هم جزء منه. ولذلك، يجب أن نسأل: ملاذا 
ال يلقى املبدعون البارزون ما يستحقون من حفاوة، 
ولَم تمر أخبار فوزهم من دون اهتمام الئق في وكاالت 

ومواقع األنباء العربية؟
هل الغناء وحده املحظي باالهتمام، بينما يهمل اإلبداع 
الفكري والثقافي؟  نتذكر أن فوز شاب من غزة في 
مسابقة غنائية، قبل عامني، هو محمد عساف، شغل 
وكبيرة  بكل صغيرة  اهتمت  الــتــي  اإلعــالمــيــة  املــنــابــر 
بخصوصه، بدءًا بنشأته املتواضعة في أحد مخيمات 
غزة، إلى النبش في حياته الخاصة، بحثًا عن حبيبة 
التخت  لفرقة  أيضًا،  الناس،  ل 

ّ
هل وباملثل،  مجهولة.  له 

الشرقي الغزي، املكونة من عدة أطفال، جاهدوا كثيرًا 
حتى خرجوا من غزة املحاصرة؛ ليصلوا إلى برنامج 

مسابقات آخر، ويقدموا عزفهم على اآلالت املوسيقية 
الشرقية املختلفة، أمام جمهور عريض، ولجنة تحكيم 
ــام موهبة  أمـ بـــه،  بــانــبــهــار، أحــســبــه مبالغًا  لــه  صفقت 
يمكن أن تبلغها أي مجموعة من أطفال غزة املوهوبني 
املــغــمــوريــن، ببعض الــتــمــريــن والــتــوجــيــه واملــثــابــرة، لو 
أسجل سعادتي  وهنا،  العالم.  مع  غــزة  حــدود  فتحت 
ينجزون،  مــا  وبكل  جميعًا،  فلسطني  بأبناء  وفــخــري 
 على األقل.

ً
لكنني أتمنى للثقافة واألدب اهتمامًا مماثال

قبل أشــهــر، مــررت وكـــاالت األنــبــاء الفلسطينية خبرًا 
عن طالب جامعي فلسطيني، أنجز عدة اختراعات، إذا 

األنظمة  معايير  كل  في  انقالبًا  فستحدث  تبنيها  تم 
االقــتــصــاديــة، وبــالــتــالــي، الــســيــاســيــة، فــي الــعــالــم، فقد 
اســتــطــاع اخــتــراع غـــاز بــديــل عــن غـــاز الــطــهــي املــعــتــاد، 
 مشكلة الــوقــود 

ّ
إضــافــة إلـــى اخــتــراعــات أخــــرى، تــحــل

املتواضع،  بمختبره  الناشئ،  املخترع  هذا  لكن  عامليا، 
لم يجد جهة إعالمية تهتم بإنجازاته، وال جهة علمية 
تتبنى اختراعاته سوى جامعته، وبجهودها املحدودة، 

وفي سابقة جديدة أيضًا.
العلمية  اإلبــداعــات  فــي تغييب هــذه  إن مــن يوغلون 
في  يبالغون  من  أنفسهم  هم  وتهميشها،  واألدبــيــة 
من  بعضهم  يكون  وربما  الغناء،  ملواهب  التصفيق 
طائفة املتآمرين على الشعب الفلسطيني، ومن زمرة 
املــوارد،  القليل  الساكتني عن حصار غزة، بشعبها 
الكارهون  وهــؤالء  واملفكرة.  املدبرة  بالعقول  الغني 
ويفندون  الــجــوائــز،  يسيسون  مــن  والــفــكــر  للثقافة 
انتماءات أصحابها، فقديمًا قالوا إنه ال كرامة لنبي 
في وطنه، وهــذا قول ينطبق على املبدعني والعلماء 
تكريم  وال  رعاية  وال  كرامة  ال  الفلسطينيني، حيث 
أهملوا  من  يتذكرهم  عندها  يموتون،  إال حني  لهم، 

االهتمام بهم.

فوز مبدعين فلسطينيين

وأخيرًا

هل الغناء وحده المحظي 
باالهتمام، بينما يهمل اإلبداع 

الفكري والثقافي؟
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لم تكن اإلسكندرية سوى قرية 
صغيرة للصيد على البحر 

املتوسط تدعى »راكتوس« أو 
»راقوده«.

■ ■ ■
بعد دخول اإلسكندر األكبر 
مصر عام 333 قبل امليالد، 

توجه إلى معبد اإلله آمون في 
»راقوده«،  واحة سيوة، ومّر بـ

وقرر أن يبني مكانها 
اإلسكندرية.

■ ■ ■
اشتهرت املدينة بمنارتها، إحدى 
عجائب الدنيا السبع قبل تهدمها 

وتحوي حاليًا العشرات من 
املتاحف واألماكن األثرية.

باختصار


